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ЗАСЕДАНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Ж31Б1РАШ1(0) ШШШ ШШВШЕЛСШО

I *(СР°А"л и*еи,релшер" Еа Милован Боич (ЮЛ),Рашко Маркович (СПС), Томислав Николич (СРС), Драгомир Томич (СПС) и Воислав Шешел 
гшпп ~ аи~важни ириоришеши_на Правителството - Косово и Мешохия като неотделима част па Сърбия и вътрешен ироблем на 
страната, реализацияшанаДейшънскошосиоразумепие, укреиванешо на Рейублика Сръбска и на връзките на Сърбия и Югославия с нея, 

зсшановяванечленските ирава на нашата страна в^между народните организации и институции,- активно отношение към иншеграцион- 
/шше ироцеси в Евроиа и развитие на добросъседските отношения и регионалното сътрудничество, Подчерта в ексПозешо си Премиерът 

ирко Марянович • Приоритет на икономическото развитие и Повишаване на стандарта на гражданите 
На първото си заседание в 

рамките на редовната пролетна 
сесия Парламентът на Републи
ка Сърбия избра ново Правител
ство на народното единство, на
чело с досегашния премиер 
Мирко Марянович, в което са 
влезли 15 членове на СПС, 15 на 
СРС, пет на ЮЛ и един безпар
тиен.

В експозето си преди гласу
ването кандидатът за премиер 
Мирко Марянович посочи, че 
програмата на Правителството 
представлява операционализа- 
ция на широката платформа за 
държавните, национални, ико
номически и социални цели, във 
връзка с които е постигнато 
пълно съгласие по време на раз
говорите на президента на Сър
бия Милан Милутинович с пред
ставителите на парламентарни
те партии. Реализацията на тези 
цели ще обедини всички гради
вни, демократични и патриоти- потвърждава решеността си да 
чни сили в Сърбия, а правител- укрепва СР Югославия като фс- 
ството ще се ангажира за тях- дерация на Сърбия и Черна гора, 
ното осъществяване.

Членовете на новото правителство дават клетва в СкупщинатаМирко Марянович
Сред приоритетите на Пра- вишаване здравословното със-началото да идващото десетиле

тие ще се увеличава средно с ок- вителството е и осъществяване- тояние на гражданите и опазва- 
оло 7 процента, което е повече то на социалната правда. Пред- не постигнатото равнище на со- 
от най-развитите страни, нами- поставка за успешна реализация циалната правда. С реформата 
ращи се в момента в период на на това е още по-динамично сто- ще се създадат по-добри въз- 
прехода. Това увеличение ще се панско развитие и реформи в об- можности за осъществяване на 
основава върху повишаването ластта на пенсионното и здравно правата за безплатна здравна за- 
на промишленото производст- осигуряване и в другите области щита и то в обем, отговарящ на 
во, селското стопанство, съоб- на общественото потребление, здравните потребности на граж- 
щенията и връзките, строител- Новият модел на пенсионното даните, независимо от техните 
ството, на сектора на услугите, осигуряване ще се базира върху материални възможности и ста- 
при още по-динамично развитие задължителното и доброволно туса им. 
и на останалите дейности. На- осигуряване. Съществуващият 
шата цел е в края на тоя период дефицит и дългът на тоя фонд 
да догоним средно разпитите ще се решава между другото и

чрез доканнталнзацията му в

Правителството още веднъж

основаваща се върху равнопра
вието на гражданите и републи
ките-членки, 
на Сърбия вярва, че само единна 
и стабилна Сърбия осигурява 
могъща СР Югославия и нейна
та пълна афирмация.

Правителството

СПО ИСКА 
ПРИВИЛЕГИИ

Като кандидат за мииис- ВРЪЗКИ С ЕВРОПА И 
СВЕТА

ПАЗАРНА ИКОНОМИКАтър-председател предложих 
на СПО девет от общото 23 
министерски кресла, сред 
които и няколко най-важни 
- два од седемте министри 
без портфейл и две места на 
вицепремиери, което е 36% 
от местата в Правителство
то, макар че СПО има само 
18% от депутатите в Парла
мента.

Възобновихме промишлено
то производство, а стабилното 
увеличение ще се базира върху 
по-цялостното използване на съ
ществуващите мощности, пазар
ната верификация на програми
те, по-интензивно внедряване на 
научните постижения в произ
водството и насърчаването на 
екологически проверени про
грами. Увеличението на произ
водството, предназначено за из
нос, ще се насърчава със сред
ствата на Фонда за развитие и 
освобождаване на инвестициите 
от ненужните данъци.

Данъчната политика трябва 
да стимулира селяните за масо
во производство с цел да укреп
ват имотното им състояние и по 
такъв начин да се създават ре-

Настояваме СР Югославия страни.
да продължила укрепва всестра
нните си връзки с Република 
Сръбска въз основа на Спора
зумението за специални, паралс- 
лни отношения и Споразумени
ето за двойно гражданство.

С градивната си и миролю
бива политика СР Югославия се 
афирмира като фактор на мира, 
стабилността и доброто съсед- 

и в Евроиа. С

КОСМЕТ: ОТКРОВЕН И 
БЕЗУСЛОВЕН ДИАЛОГ

Уверени сме, че с откровен п безусловен диалог е предста
вители на албанското национално малцинство н другите мал
цинство, които живеят на Космст, могат да се намерят най-до
бри решения за осъществяване на човешките нрапа, както и 
правата па националните малцинства съгласно най-високите 
стандарти на ООН, ОССЕ и Европейския

Сърбия нрави ясна разлика между терористите н тероризма 
от една и хората от албанското малцинство, от друга страна. 
Правителството ще осуетява решително всички опити за сепа
ратизъм, сецесионизъм и тероризъм, така както нравят това 
всички държави в света, изправени пред такова зло.

Със съвкупната си политика Правителството и занапред ще 
обезпечава условия за стабилно политическо, ш<кономичсско 
и културно развитие, изграждане на отношения на толерант
ност и доверие между всички граждани па Косово и Мстохня.

В консултациите бе пое- 
тигнато и споразумение 
Декларацията за народното 

За жалост, след 
когато бяха 
принципите, 
последните

за
ство в региона 
Югославия в рамките на евро
пейските организации 
туции, целите на европейската 
сигурност и сътрудничество в 
Югоизточна Европа по-цялост
но и 
вя ват.

е 1.10

единство, 
всичко това, и инсти-
съгласуваии 
отведнъж, 
консултации ии бяха поста
вени искания, които на СПО 
дават привилигировано

- сам той да има по
вече места в Правителство
то от СПС, при което, кате- 

бе казано, че док- 
съглася с това, 

смятайте,че на
ра «говори относно но- 
Реиубликаиско прави

ла
по-бързо ще се осъщест-

по-
Наш интерес е ускорена нор

мализация на отношенията и 
връзките на СР Югославия с Ев
ропейския съюз. Интерес на 
Сърбия е автономните търгов
ски мерки, които миналата го
дина бяха одобрени и след това 
суспендирани, да бъдат върнати 
възможно по-скоро и да се пре- 

политичсскитс обусла-

ложение ални основи и перспективи за 
младите хора да останат да жи
веят и работят на село. Ще пред-

П па вителството иа Сърбия процеса на приватизацията. приемем всичко, което е по си- 
подкрепя Югославската народна Реформата на здравното де- литс ни, да направим селото при- 
банка в утвърждаването на фи- ло няма да бъде административ- влекателно за живеене - 
тисовата дисциплина, което по- но съкращаване на мощностите строим пътища, училища, пощи, 
лразбира и раздвижване на про- и кадрите. Ударението е върху водопроводи, начинът на живот 
иеяура за фалит и ликвидация па мероприятията за пълноценно на село да се доближи до това в 
банките при условие че не спаз- използване на съществуващите града, каза премиерът Мирко

средства. Ще настояваме за но- Марянович.

горично 
олкото не се 
цитирам... ще
шите 
вото
телство са завършени окон
чателно.” Аз лично бях из
ненадан от това становище - 
каза в експозето си преми
ерът Марянович.

махнат
вяния.Общественият продук т, каза 

на това и в ват законите.
премиерът, до края



НА 19 МАРТ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СРЮ ПРИЕ ВЪНШНИТЕ МИНИСТРИ НА ГЕРМАНИЯ И 
ФРАНЦИЯ НОВШИ ОТ БЪЛГАРИЯ ]

В ГР. КЮСТЕНДИЛ ОТ 30 МАРТ ДО 4 АПРИЛСРЮ - РАВНОПРАВЕН ПАРТНЬОР ОТНОВО ПРОЛЕТЕН 

ПАНАИР "КРАИЩЕ ’98”
Президентът на Съюзна ре

публика Югославия Слободан 
Милошевич прие на 19 март в 
Белград министрите на външни
те работи на Германия и Фран
ция Клаус Кннксл и Ибер Ве- 
дрин. Разменени са мнения във 
връзка с подобряването на от
ношенията и сътрудничеството 
между нашата страна н Герма
ния, Франция и Европейския 
съюз.

С всяка измината година гр. Кюстендил все повече се утвъ
рждава и налага с международния си панаир на граничната тъ
рг опия. За пети пореден път тази година Националната спортна 
база в Кюстендил ще отвори вратите си за изложителите на про
дукция и изделия и на търговски стоки на площ от 2 000 м. квад
ратни. Заявка за участие в изложбата са дали над 80 фирми от 
България, Русия,У крайна, Румъния, Гърция, Македония, а покани 
за участие са отправени и към фирми от Югославия, в това число и 
от пограничните предприятия и фирми от Босилеград, Сурдулица, 
Враня, Димитровград, Ниш и др.

На изложбата ще бъдат представени изделия от машиностро
енето, металургията, тежката промишленост, инвентари и съо
ръжения, строителни материали, отопление, осветление, проекти
ране и изграждане на съвременния дом, облекло, битова и про
мишлена химия, финансови услуги, канцеларски материали и много

Подчертано е, че СРЮ се за
стъпва за равноправни отноше
ния между държавите и народи
те в света и на тази основа се 
стреми да бъде включена в ев
ропейските и регионалните ин
теграции. "Ние изхождаме ат 
становището, че нашата страна други.

Стратегическото място на Кюстендил мотивира организато
рите към утвърждаване имиджа на града като място за крайгра
нично икономическо и търговско сътрудничество. Панаирът се 
организира два пъти в годината: пролетен - в края на март и нача
лото на април, и есенен - през октомври.

Панаирът "Краище” има претенциите да бъде едно от стъ
палата за развитие на стабилността в региона чрез разширяване на 
съседските икономически взаимоотношения.

Милошевич, Кинксл и Всдринможе много да допринесе за ут
върждаването на стабилността в 
Югоизточна Европа само при условие че е равно- единствено в Сърбим с политически средства, и 
правен партньор в този процес”, изтъкна през- второ, именно затова СРЮ не може да се съгласи 
идентът Милошевич. с интернационализацията на този проблем.

Във връзка с проблемите в Космет, от които Президент!,т Милошевич уведоми външните
се интересуваха господата Кинкел и Ведрин, юго- министри на Германия и Франция, че той изцяло

подкрепя изявлението на президента на Сърбияславскнят президент подчерта двете ключови ста
новища на нашата страна: първо, Космет е вът- Милан Милутинович. 
решен въпрос на Сърбия н може да се решава

Милчо Арсов

ВИЕНА

ПОДНОВЕНА ТРАДИЦИЯЕЛЦИН КАНИ МИЛОШЕВИЧ
Българската културно-просветна организация ”Св.Св.Кирил и 

Методий’* и българското студентско дружество ”Проф. Асен Зла- 
таров”, под патронажа на г-жа Елена Филипчева, съпруга на по- 
сланника на България във Виена,организираха на Осми март-деня 
на международната солидарност на жените-празненство, което се 
проведе в културния дом на българската колония в Австрия, от
воюван отново като територия на живеещите в Австрия българи и 
българки. Така една поизоставена традиция бе подновена и то с 
успех. Защото на тържеството дойдоха не само живущите във 
Виена, а и много българи от провинцията.

Със собствени усилия и мерак бяха подготвени литературно- 
музикална програма, томбола, бюфет, зареден от жените. Предсе
дателката на Българската културно-просветна организация Мими 
Дичева поздрави всички с празника, припомни традициите за него
вото чествуване и пожела и в бъдеще всеки сериозен повод за срещи 
на българите да бъде оползотворяван както се полага. Г-жа Елена 
Филипчева също поздрави всички с женския празник и особено 
подчерта ролята на майката като възпитател в семейството. Гръ
мна народна музика и естествено настроението бе в унисон с пра
зника и с чувството, че българският корен е здрав и трудно може 
да бъде изтръгнат от сърцето.

Югославският министър на външните рабо- руските отношения, сътрудничество и приятел- 
ти Живадин Йованович прие посланика на ство, както и сътрудничеството между двете 
Руската федерация в нашата страна Юрий Ко- страни в укрепването на международния мир, 
тов, който му връчи послание от президента на сигурността и доверието.
Руската федерация Борис Елцин за югослав
ския президент Слободан Милошевич.

Посланието се касае за въпроси от значение Слободан Милошевич да направи официално 
за по-нататъшното укрепване на югославско- посещение в Руската федерация.

Посланието съдържа и покана от през
идента Борис Елцин югославския президент

СР ЮГОСЛАВИЯ ТЪРСИ ПРИЕМ 

В СЪВЕТА НА ЕВРОПА
Югославският министър на външните работи 

Живадин Йованович изпрати писмо до генерал
ния секретар на Съвета на Европа Даниел Тарцис, 
в което официално се търси нашата страна да 
бъде приета в Съвета на Европа.

В писмото на министър Й 
Имам честта от името на правителството на 

СР Югославия да поискам прием в Съвета на Ев
ропа и да Ви помоля, съгласно член 4. на Статута 
на Съвета на Европа да поканите СР Югославия 
да встъпи в Съвета на Европа.

Както Ви е известно, СР Югославия има въ
зможност да изпълни всички задължения по ме
ждународното право, произтичащи от нейния ста
тус на суверенна и независима държава.

Имам честта също така да заявя, че СР Юго
славия желае изцяло да се приобщи към прин
ципите, целите и определенията, съдържащи се в 
Статута на Съвета на Европа. Югославската пра
вова система уважава човешките права, преди 
всичко правото и плуралистическата демокрация.

Прави ми чест и това, че мога да заявя, че СР 
Югославия приема и е съгласна да поеме всички 
задължения, произтичащи от това членство.

С удоволствие Ви осведомявам, че правител
ството на СР Югославия ще пристъпи към Ев
ропейската конвенция за защита на човешките 
права и основни свободи, Рамковата конвенция за 
защита на националните малцинства, както и по- 
голяма част от другите основни конвенции на Съ
вета на Европа веднага, щом стане държава-чле
нка.

• • •
ованович се казва: На 13 март по инициатива на Българския изследователски ин

ститут в Австрия, Австро-българското дружество и българската 
културно-просветна организация "Кирил и Методий” в културния 
дом се състоя добре посетена интересна беседа на тема "Виена и 
културната история на южните славяни", изнесена от магистър 
Зоран Анджелкович. Каква важна роля е играла австрийската сто
лица и в миналото, и днес за развитието на културата и културните 
традиции на южните славяни, в общи линии е известно. Но ма
гистър Анджелкович изнесе нови факти и освети малко познати 
страници от тази традиция, оказали влияние и върху местната кул
тура със своя славянски отпечатък.

Подобни съвместни инициативи предстоят и в бъдеще и те ще 
играят значителна роля в съзиждането на още по-трайни връзки 
между българите, обитаващи понастоящем Австрия.

Писмото беше връчено на генералния секре
тар Даниел Тарцис в Страсбург от посланик Бра- 
нко Бранкович, шеф на сектора Мултилатерала в 
Съюзното министерство на външните работи. В 
разговор с Тарцис посланик Бранкович подчерта, 
че Югославия посвещава голямо внимание и зна
чение на работата и дейността на Съвета на Ев
ропа. Той подчерта, че СРЮ изпълнява всички 
задължения, които произтичат от членството в 
Съвета на Европа.

СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА 
НА ЗАПАСНИТЕ ОФИЦЕРИ

В ПРИЩИНА СА ПОДПИСАНИ МЕРКИ ЗА НОРМАЛИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 
СИСТЕМА В КОСМЕТ

Решението за уволнението на генерал-майор Ангел Марин, на
чалник на управление "Ракетни войски и артилерия” към Генерал
ния щаб на сухопътните войски, е прибързано, крайно емоционално 
и повече партийно оцветено, отколкото професионално аргумен
тирано. Това се казва в становище на Изпълнителното бюро на 
Централния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса 
(СОСЗ), изпратено до БТА.

Генерал Марин стана жертва на поредното разиграване на по
литически сили с проблемите на Българската армия, се подчертава 
в становището. СОСЗ категорично застава зад оценката на генер
ала, че държавата и държавните институции "абдикират” от про
блемите на армията и националната сигурнсот. В същото време 
съюзът подчертава, че персонифицирането на обвиненията към 
сегашните президент, военен министър и началник на ГЩ са нек
оректни, защото всички правителства досега носят отговорност за 
състоянието на армията.

Мнението на генерал Марин за присъединяването на България 
към НАТО е още един сигнал за политическите сили, че решава
нето

ПОРАЖЕНИЕ НА СЕПАРАТИЗМА
На 23 март в Прищина бяха подписани дого

ворените мерки за прилагането на Споразумени
ето за образованието в Косово и Метохия, което л&ц 
на 1 септември 1996 година подписаха президен- ЖЙ 
тът Слободан Милошевич и Ибрахим Ругова. л

Договорените мерки бяха подписани от Ра- Н 
томир Вицо, Горан Перчевич и Добросав Бйе- ■ 
летич, представители на правителството на Сър- Я 
бия в Групата 3+3, и Фехми Агани, Абдул Рама и |р 
Реджеп Османи, представители на албанското Я 
малцинство в споменатата група. Посредници бя- I 
ха представителите на католическата организа- V 
ция ’ Свети Егидио”. I '

- Тази първа крачка има голямо значение, за- щ 
щото тя е поражение на сепаратизма, който има
ше силна опора именно в образованието, в ненор
малните условия, при които учеха и следваха ал
банските деца и младежи и девойки. Тази крачка 
същевременно представлява и изход от гетото, в

I■т

г.

,;*-**; .. •:
Момент од подписването

което бяха затворени младите албанци против 
собствената им воля и волята на родителите им - 
заяви Ратомир Вицо.

на такива проблеми не може да бъде право само на упра
вляващите, се казва още в съобщението. Според СОСЗ право на 
мнение по съдбоносни за нацията въпроси принадлежи и на про
фесионалните военни.
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и социални грижи), Рада Трайкович 
(СРС, грижи за семейството), Бра- 
нислав Ивкович (СПС, наука 
нология), Йово Тодорович (СПС, 
просвета), Нада Попович-Перишич 
(СПС, култура), Лепосава МиЛи- 
чевич (ЮЛ, здравеопазване), Бранис- 
лав Блажич (СРС, жизнена среда), 
Зоран Анджелкович (СПС, младеж и 
спорт), Мирослав Мирчич (СРС, 
връзки със сърбите извън Сърбия), 
Милован Радованович (СРС, веро
изповедания) и Александар Вучич 
(СРС, информации).

и тех-

Милован Боич раТко Маркович

_ П?ДПрЕДСЕДАТЕЛИ: Милован 
Ьоич (ЮЛ), Ратко Маркович (СПС), То- 

Николич (СРС), Драгомир То 
(СПС) и Воислав Шешел (СРС).

РЕСОРНИ МИНИСТРИ: Вланко 
Стоилкович (СПС, вътрешни работи),

Томислав Николич Драгомир Томич Воислав Шешел

Борислав Мнлачич (ЮЛ, финанси), Дра- Тодорович (СРС, транспорт и връзки), 
гт>люб Янкович (ЮЛ, правда), Гордана Деян Ковачсвич (ЮЛ, строителство), Зо- 
Поп-Лазнч (СРС, местно самоуправле- раи Красич (СРС, търговия), Слободан 
ние), Иован Бабович (СПС, селско сто- Чсрович (ЮЛ, туризъм), Йоргованка Та- 

Г°Р» и в°Дч)з Лука Митрович бакович (СРС, икономическа и собстве- 
промишленост). Живота Чосич ническа трансформация), Томислав Ми- 

(СПС, минно дело и енергетика), Драган ленкович (СПС, труд, борчески въпроси

МИНИСТРИ БЕЗ ПОРТФЕЙЛ: 
Милан Беко (безпартиен), Чедомир 
Василевич (СРС), Мая Гойкович 
(СРС), Джура Лазич (СПС), Пая 
Момчилов (СРС), Иван Седлак (ЮЛ) 
и Слободан Томович (СПС).

мнч

ДОКУМЕНТИ 1 т документи

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА СЪР- 
БИЯ МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРО
ЦЕС В КОСМЕТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАРОДНОТО 

ЕДИНСТВО
ПОЛИТИЧЕСКИ 

ДИАЛОГ БЕЗ 

ОТЛАГАНЕ И 

ОБУСЛАВЯНЕ

Изхождайки от необходимостта да бъдат обе
динени всички човешки, материални и духовни 
сили за добруването на Сърбия и нейните гра
ждани, застъпвайки се за развитие, основаващо се 
на принципите на свободата, демокрацията, прав
дата, равноправието и солидарността - Народната 
скупщина на Република Сърбия на сесията си от 
24 март 1998 година прие Декларация за народ
ното единство, в която се казва:

1. Отговорността за осъществяването на жи
знените национални и държавни интереси, нас
тоящето и бъдещето на Сърбия изисква народно 
единство във връзка с основните потребности на 
държавата и народа.

Сърбия и добруването на народа и гражданите 
трябва да бъдат обща грижа и върховен интерес 
на всички, независимо от партийната им и всяка

държавата и народа.
2. Историята на нашия народ е изтъкана от 

борба за свобода и независимост. Ние основате
лно е гордеем с това. Затова винаги ще отбра
няваме свободата и независимостта на нашата дъ
ржава.

Сръбският народ никога не е и никога няма да
осъществява правата си за сметка на правата на 
други, но никога няма да се съгласи други да зас
трашават правата на сръбския народ, суверени
тета и териториалната цялост на Сърбия.

3. Решително отхвърляме всеки опит за иде
ологическа, религиозна и национална изклкуш- 
телност и егоизъм.

Уважавайки правата и свободите на човека, 
както и правата на националните малцинства, ко
ито живеят в Сърбия, в съзвучие с най-висшите 
международни стандарти, същевременно ще за
щитаваме гражданските и националните права и 
блага на нашия народ.

4. Поемаме задължението да ра 
нататък демократичното ни устройство чрез съ- 
ревноваване със знания, самоотвержен труд, па
ртийни програми за общото добро на Сърбия и 
нейните граждани.

Политическите разлики не смеят да бъдат ба
риера пред ускореното развитие и реформите, а 
трябва да бъдат насърчение за изнамирането на 
най-добрите решения и уреждането на държавата 
в съзвучие с принципите на пазарната икономика, 
парламентарната демокрация, пълната афирма- 
ция и осъществяване на човешките и граждан
ските права и свободи.

5. Сърбия и Черна гора са две имена за един и 
същ корен, исторически стремеж и съдба. Тук не 
е имало и никога няма да има по-малък и по-голям.

Затова Сърбия и Черна гора, заедно с Репуб
лика Сръбска, са не само опори на народното 
единство, но и израз на народния стремеж към 
сплотяване на всичко, което от исторически, по
литически, стопански, духовен, етнически, култу
рен и всеки друг аспект не може да бъде разделено 
и противопоставено.

Съюзна република Югославия е държанниче- 
израз и най-пълно потвърждение на народ

ното единство.
' 6. Сплотени около целите на всестранния на

предък на народа и държавата, желаем и искаме 
Република Сърбия и СР Югославия да бъдат най- 
силната опора на мира и сътрудничеството с на
шите съседи и равноправна и уважавана членка па 
европейската и световната общност- на народите 
и държавите.

Днес, повече откогато и да е досега, нашата 
съдба е в нашите ръце и с тази декларация по- 
твърждавамс, чс смс способни да я носим успе
шно. Става дума за решения, отнасящи сс за бъ- 

Нашата низия на Сърбия с модерна,

Отлагането на директния политически диалог между предста
вители на правителството на Република Сърбия и албанските по
литически партии от Косово и Метохия е неоправдано и вредно. 
Така се отлага намаляването на напрежението и се блокира по
литическото решаване н.а въпросите, от които зависи осъществява
нето на равноправието на всички граждани и афирмацията на мира, 
толерантността и взаимното уважение в Косово и Метохия.

Обръщам се към лидерите на политическите партии на ал
банското национално малцинство в Косово и Метохия да се вклю
чат в политическия диалог без отлагане и обуславяне. В качеството 
на президент на Република Сърбия съм готов да бъда гарант на тези 
разговори в съзвучие с принципа за опазването на териториалната 
цялост и включването в дневния ред на въпроса за самоуправле
нието на Косово и Метохия в рамките на Сърбия.

Единствено политическите средства и мирният път са прием
ливите методи за решаването на проблемите в Косово и Метохия. 
Само с помощта на диалога могат да се намерят трайни решения 
за всички проблеми, като при това се изхожда от принципа за 
равноправието на всички граждани, включително и за еднакви 
права на гражданите от националните малцинства според най-ви
сшите стандарти на ООН, ОССЕ и Съвета на Европа.

Подчертавам значението на по-нататъшното ангажиране и при
съствие на Международния комитет на Червения кръст за реализ
ирането на хуманитарните дейности. Надлежните власти и зана
пред ще гарантират всички условия за нормалната му работа.

Смятам, че международната общност и особено страните от 
региона, спазвайки международните стандарти, трябва да 
държат от всичко, което повишава напрежението и насърчава сепа
ратизма или пък представлява намеса в нашите вътрешни работи.

Като европейска страна, Съюзна република Югославия е при
вързана към стойност ите и принципите от Хартата на ООН, Хелз
инкския документ и Парижката харта и се стреми да участва ак
тивно в съвременните интеграционни процеси. Сърбия в рамките 
на СР Югославия е заинтересована и отворена за сътрудничество с 
ОССЕ, което подразбира да бъдат възобновени членските права и 
задължения на нашата страна - Съюзна република Югославия. В 
това отношение е необходимо да сс възобнови за по-дълъг период 
сътрудничеството с мисията на ОССЕ на договорна основа, по
добно на предишната мисия, чиято дейност през 1992 година излъчи 
положителни резултати. Тази мисия представи на международната 
общественост много по-обективна картина на положението в Ко
сово и Метохня.

Образованието на младите поколения е едно от най-важните 
жизнени въпроси. Затова призовавам Групата 3+3 веднага да при
спиш към провеждането на Споразумението за нормализация 
образованието. Това ще бъде насърчение и за решаването на оста
налите въпроси и за успешното осъществяване на правата и интер
есите на всички граждани в Косово и Метохия.

Изтъквам увереността си, че бъдещето на гражданите в Косово 
и Метохия, както и в Сърбия и цялата наша страна не е в етническ
ото, религиозното или културното затваряне и делби, а в мира, 
равноправието, свързването и съвместния живот.

Уверен съм, чс всички граждани и отговорните политически 
сили в Сърбия и страната като цяло подкрепят политиката за равно
правие на гражданите, опазване на суверенитета и териториалната 
цялост и равноправно сътрудничество с останалите страни и между
народната общност, се казва в Декларацията на президента на 
Сърбия.

друга принадлежност.
Тъй като поради различни исторически об

стоятелства в миналото сръбският народ беше 
принуден да се разделя, днешното време изисква 
сговор и единство.

Сърбия се нуждае от сговор и единство. За
това, съзнаващи за отговорността, изискванията 
на времето и очакванията на народа и гражданите, 
всички делби от миналото предоставяме на исто
рията.

Универсалните принципи на свободата, пра- 
са основите на стабилна и

звиваме по-

вдата и демокрацията 
силна държава и най-твърдият бент пред делбите.

Символи и празници на нашата държава ще 
бъдат онези символи и дати, които са вкоренени в 
нашата държавна и народна традиция и които ни 

в патриотизма и предаността ни къмсплотяват

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГОВОРИТЕЛЯ НА 
МВР НА СЪРБИЯ

Антитерористичните 

единици са извън 

Космет

се въз-

ски

По повод подчертания интерес на чужде-ягатагжкгйж
хия говорителят на Министерството 
•грешните работи на Република Сърбия 
пред ТАНЮГ следното:

"Сигурностното положение 
Метохия е редовно, а редовните единици 
полицията в рамките на своите компетенции 
изпълняват задачите си по опазването на 
ществения ред и спокойствие, контрола и ре
гулирането на транспорта, защитата на сигур 
иостта на републиката и нейните гр< Д ■ 

След унищожаването на терористичнага 
банда в село Долно Преказе на ■ ’

антитерористични единици на 
полицията са се върнали в постоянните си 
зи извън тази област. „„оня

Редовният състав на полицията из • 
редовните си задачи и успешно опа ша обще 
огнения ред и спокойствие в Косово и 
хия.”

на въ- 
заяви

в Косово и
на

на

демократична, икономически и културно развита

ЯЪ‘демократ*чна'и1 силнаСърбия като гаранция 
за стабилна и силна Съюзна република Югосла- 

- това е нашето трайно определение. 
Днешното време, държавните и националните 

цели налагат всички политически партии и всички 
други фактори да приемат решения, които обе
диняват, мобилизират и насочват народната сила 
към напредъка на Сърбия и за доброто на всички 
в Сърбия, се казва в Декларацията.

вияспециалните
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В СКУПЩИНАТА НА ГР. НИШ ПРИЕТИДРАГАН ПЕЙЧИЧ, НАЧАЛНИК НА ПИРОТСКИ ОКРЪГ, В ДИМИТРОВГРАД

НАЙ-ДОБРИТЕ СТУДЕНТИЕФИКАСНОСТ И ЗАКОННОСТ 

В РАБОТАТА...
Топа трябва да бъдат основни принципи в дейността на инспекциите, бе изтъкнато на срещата на 
новоназначения началник на Пиротскн окръг Драган Пеичич е началниците на инспекциите по време 
на първото делово му посещение в Димитровград.

- Разговорите бяха добри, изтъкна председа
телят на Общинската скупщина Никола Стоянов 
на срещата с местните журналисти. Заедно обсъ
дихме работата на инспекциите п се договорихме 
как да направим работата им по-ефикасна.

- Как оценявате досегашното сътрудничество 
между общината и съответните окръжни служби?
• бе първият въпрос към новоназначения начал
ник.

свързваното им по хоризонтална линия, като на
пример "Тигар" и ГИД, конфекциите и т.н. Това 
вече дава определени резултати, особено в гумар- 
ската промишленост. Трябва да се използва ин- 
венцията па кадрите в стопанството и е помощта 
па председателите на общините и смоя помощ да 
се установят делови връзки. От друга страна, санк
циите ни донесоха и оставиха много проблеми. 
Факт е, че нашата технология е застаряла, свстът 
отиде значително напред, пазарите са загубени и 
никак няма да е лесно да се върнем на позициите 
си от 1990 година. Затова ние трябва да се връ
щаме към нашите природни ресурси. При това 
имам предвид преди всичко проекта за ревитали- 
зацпя на Стара планина.

- Започнахте от инспекциите, означава ли зо
ва, че те не са работили добре?

- Напротив, тук чух добри оценки за работата 
на общинските и републиканските инспекции и аз 
желая така да работят и занапред. Целта на посе
щението ми бе да се установи всекидневна кому
никация между локалната самоупрапл и окрз.га.

Към думите на началника председателят на 
общината Никола Стоянов добави, че по време па

- За да може да функционира като орган на 
правителството на Република Сърбия, окръгът 
трябва да сътрудничи е общините. В своята ра
бота като началник установих като начин на ра
бота обиколка на общините и неиосредствано за
познаване с проблемите. Целта е - да се установи 
непосредствена комуникация между предс тавите
лите на локалната самоунрава и републиканската 
власт в лицето на началника на окрз.га.

- Очакванията на стопанството, че след према
хването на санкциите всичко щс тръгне напред 
без проблеми, останаха само желание. Реални ли 
са надеждите, чс вие като началник па окръга 
можете да помогнете на стопанството?

- Поемайки тази длз.жност, аз публично зая
вих, че имам две цели. Пз.рво, ка то с топански деец 
ще се ангажирам за използването на компара- 
тивнпте предимства на стопанството в окрз.га и

Сред най-добрите студенти и Пишкия университет е и Оливера 
Пасена от Босилеград

Ръководството ни град 11иш във вторник даде прием за студен
тите от факултетите ма Пишкия университет, Полувисшото мучи- 
килно училище и Полувисшото техническо училище, които преч 

учебна година са постигнали най-висок успех. На приема 
в Градската скупщина градоначалникът Зоран Живкович и предсе- 

И нп.лнпчелния отбор Бранислав Йовамович връчиха 
грамоти на най-добритс-студенти и съобщиха, че паричната награда 
от КХХ) динара ще бъде и чпратена на домашния им адрес.

Сред най-добрите студенти в Пишкия университет е и Оливера 
Иассва от Босилеград. Тя е петокурсничка в Технологическия 
факул тет в Лескова д, а средната й бележка през миналата учебна 
година е 9,61!

Приветствайки младите си гости, градоначаликът Живкович 
подчерта значението на изключителния им успех, който е постиг
нат в условията па кризисната обществена ситуация, и изкача 
надежда, че държавата ще им създаде условия за работа тук, а не, 
както сс случваше много пъти досега, талантливите девойки и 
младежи да търсят хляба си в чужбина.

миналата

дачелят на

разговори те не се е акцентувало на миналото, а на 
тона как трябва да се работи занапред - ефикасно 
п в унисон сч.с законовите предписания.

д.т.

БОСИЛЕГРАД

В ДИМИТРОВГРАДСКО

41 местни организации на СПС
ВАСИЛ ТАКЕВ ИЗБРАН ЗА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОО НА СПС
Общинският отбор на СПС в Босилеград на заседанието си в сряда, (25 март) избра Васил 

Такев, икономист и дългогодишен обществено-политически деец, сега директор на конфекцията 
"КОБОС", за председател на Отбора. От присз.стващите 26 членове на ОО на СПС в Босилеград 
за Такев, чиято кандидатура бе подкрепена и от Главния отбор на СПС, гласуваха 25. докато един 
бе против.

Общинският отбор на СПС в Босилеград обсъди и прие програмата за комунална дейност в 
общината през тая година. Преди това бе направен и анализ на тази дейност през миналата година.

Съгласно решението на Изпълнителния отбор на Главния от
бор на Социалистическата партия на Сърбия, отнасящо се за об
разуването на новата мрежа на местните организации на СПС в 
републиката, Общинският отбор на тази партия в Димитровград 
през последните няколко седмици сформира на територията на 
общината общо 41 местни партийни организации. Вместо досе
гашните 4 в града са сформирани 15, докато в крайградските селища 
Белеш и Желюша са създадени по две организации. Останалите са 
образувани в димитровградските села.ОО НА СПС ЧЕСТИТИ НА МАРЯНОВИЧ Б. Д.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОО НА ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД

Сформирани са 10 местни 
отбори

Общинският отбор на Социалистическата партия на Сърбия в Босилеград изпрати телеграма 
до председателя на правителството на Република Сърбия Мирко Маряиович, в която се казва:

"По повод преизбирането Ви за председател на правителството на Република Сърбия и 
избирането на правителство на народното единство Общинският отбор на СПС в Босилеград и 
всички граждани на нашата многонационална община най-сърдечно Ви честитят избирането и Ви 
пожелават много успехи на този твърде отговорен държавен пост за добруването на Сърбия и 
всички нейни граждани.

Вашето избиране и формирането на правителство на народното единство всъщност е 
отражение на избирателното тяло, което е потвърждение и във всички демократични страни.

м.я.

Преди десетина дни в рамките на Общинския отбор на Юго
славската левица в Димитровград приключиха местните конфер
енции, на конто бяха сформирани 10 местни отбора в димитровград
ските села. На 14 април е запланувано да се проведе заседание на 
Общинския отбор на ЮЛ в Димитровград, на което би трябвало да 
присъства и Драган Пеичич, началник на Пиротскн окръг, както и 
изтъкнати политици, членове на тази партия от Белград.

Според предварителния план на това заседание ще бъде из
пълнена н културно-художествена програма.

БОСИЛЕГРАД

ДС ОЧАКВА НОВИ ИЗБОРИ Б.Д.

• Във вторник, на 31 март в Димитровград ще се проведе заседание 
на Общинската скупщина. Отборниците ще обсъдят и приемат 
бюджета на общината за тая година. Освен това, ще бъдат взети н 
редица други решения за подобряване дейността на общинските 
органи през годината.

Демократичната партия, ко- ята да се активизира дейността 
участва на проведените на общинските отбори, които 

през миналата година редовни Демократичната партия има във 
парламентарни и президентски всички общини, но чияго дей- 
избори в Сърбия, предполагай- мост в момента е в упадък. Тъй 
ки, че няма да бъдат демокра- като до края на годината те очак- 
тични, защото утвърдените из- ват нови избори, които, по мне- 
борни условия не бяха "скроени нисто на Вуксаиович, дсмокра- 
по нейна мярка”, сега очаква до 
края на годината нови избори на органите на локалната власт, не- 
всички равнища, за които вече е отложна задача на всички е мак- 
започнала и съответните подго- симално да се ангажират и да 
товки. Това съобщи подпредее- включат в своите редове авто- 
дателят на партията Слободан ритетни и влиятелни лица за бъ- 
Вуксанович на 20 март, по време дещи отборници и представите- 
на разговора с членове и симпа- ли 
тизанти на гази политическа си-

досега е трябвало всеобхватно 
да бъде решен, а не да се отлага 
и други от чужбина да ни "съ
ветват” за решаването му. Сега, 
когато положението е толкова 
много нажежено, според нас в 
решаването му трябва да се 
включат и представители на 
международната общност. При 
това обаче Вуксаиович прене
брегна факта, че Космет е вът
решен въпрос на Сърбия, който 
може да се реши единствено в 
Сърбия. Той с мито една дума не 
осъди тероризма на албанските 
сепаратисти в Космет.

Когато пък става въпрос за 
правата на другите малцинства, 
подпредседатеят на ДС каза, че 
актуалната власт не осигурява 
еднакви права нц само на мал
цинствата, но осуетява демокра
тичните права и свободи и на ос- 

граждани. ”3а този 
въпрос най-целесъобразни ре
шения има Демократичната пар
тия”, добави Вуксаиович.

ято не

В РЕГИОНАЛНАТА СТОПАНСКА КАМАРА В НИШ

Представен ” Информатор ” 1998
ти ге ще спечелят преди всичко в

В Регионалната стопанска 
камара в Ниш бе представена 
Международната 
формационна система КОМ- 
ПАСС - регионално издание за 
1998 година.

”РПК в Ниш

Драгче Илич.
Представяйки Международ

ната делово-информационна си
стема КОМПАСС, директор
ката Бранка Янкович посочи, че 
регионалният информатор, кой
то обхваща стопанските фирми 
от Нишки, Пиротскн и Топли- 
шки окръг ще бъде отпечатан в 
1000 екземпляра. Освен катало
га, Информаторът ще се прид
ружава и с компактен диск.

делово-ин-
за Републиканския парла

мент. В това отношение, добави 
ла в Босилеград. В разговорите Вуксаиович, Главният отбор 
участва и генералният секретар ДС вече е определил активисти 
Жика Анджелкович, а освен

на желае да пред
ложи прецизни и цялостни дело
ви информации на стопанските 
дейци в тази част на страната и 
по такъв начин да спомогне ра
ботата на службите за маркет
инг. За целта най-подходяща е 
информационната система на 
КОМПАСС, чиято база данни 
обхваща стопански информации 
оз' 80 държави в света” 
подпредседателят на Камарата

за всеки общински отбор, които 
членовете и привържениците на да оказват помощ в работата им. 
ДС присъстваха и представи- Замолен да коментира об- 
тели на Сръбската радикална становката в Косово и Метохия 
партия, Демократичния съюз на и становищата на неговата пар- 
българите в Югославия и Сръб- тия по този въпрос, Вуксаиович 
ското движение за обновление. между другото изтъкна, че проб- 

Целта на разговорите, както лемът Косово не е нов. Напро- 
заяви Вуксаиович, е чрез про- тив, той е актуален още от вре- 
грамните определения на парти- мето на предишна Югославия и

таналите
• По покана на Стопанския съ

вет към посолството на Велико
британия у нас, група стопански 
дейци от тази част на Републиката 
ще престоява на петседмичен курс

В.Бойков
заявим. я.

по мениджмент.
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НА СИНДИКАТИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСТВОТ° НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО

СТАТИСТИЧЕСКИ - ДОБРО, 
А ФАКТИЧЕСКИ - СЛАБОСИНДИКАЛНИТЕ ИЗБОРИ СА НА 

ПРИКЛЮЧВАНЕ
председателството на^ОбидГнския съвет на съюза
на синдикатите от Димитоопгг.-!,, гг на съюза 
„а ОССС г-н Димитър Ве^ели^' ^етн™ 
синдиката Емил Влаев предоставиха на членовете 

орган информации, отнасящи се ло 
проведените избори в ОССС и изборите в синди 
калните организации от димитровградските пред
приятия и учреждения. Според тези инфопматш 
в голяма част от синдикалните организащ 
изборите са завършени. н ции

Когато се наблюдава през призмата на статистиката, стопан
ството в Босилеградска община е сравнително добро. Защото, 
според годишните финансови баланси за 1997 година, от 18-те 
обществени и частни предприятия, занимаващи
дейност, само 5 са отчели загуба, 9 отчитат печалба, а 4 нямат___
печалба, нито загуба. Обаче ако се анализират по-задълбочено 
годишните баланси, състоянието е - слабо, дори обезпокояващо. 
Защото загубата, която според информацията на службата на 
Общинската скупщина в Босилеград възлиза на 927 000 динара, са 
отчели онези стопански колективи, в които работят над 40 на сто 
от общия б|юй работещи в босилеградското стопанство - "Слога”, 
"Напредък ’, "Прогрес", "Изградня”. Безпокойство предизвиква и 
фактът, че 136-те работника на "Слога” и 59-те работещи 
’ Напредък” през отчетния период не са получавали заплати. И още 
нещо: в 6 от 9-те предприятия и фирми, които имат печалба 
профитът е по-малък от 10 000 динара. В ОП "Бор" печалбата е 
3000 динара, в "Кварц” само 1000, колкото и в ЗК "Стандарт”, а в 
ЧП "Йос-комерц” - 2000, "Таня” - 4000 и в "Дукат” - 9000 динара. 
Ако към това добавим и малките заплати, които се движат от 133 
до 1232 динара, тогава е ясно, че статистиката показва едно, а 
фактите говорят съвсем друго.

Най-голяма загуба отчита търговско-гостилничарското пред
приятие "Слога” - 65 000 динара, след това "Напредък” - 21 900 
динара, "Прогрес" - 44 000, частната фирма "Гранит” - 31 000 и 
строителното предприятие "Изградня” - 26 000 динара.

Когато пък става дума за заплатите, миналогодишната средна 
заплата в босилеградското стопанство възлиза на 327 динара и в 
сравнение със заплатата от по-миналата година е увеличена с 12 на 
сто. Според статистическите данни, най-висока заплата през ми
налата година са получавали работещите във Ветеринарната стан
ция - средно над 1300 динара. По-големи заплати от средната за 
стопанството са получавали и заетите в дървообработвателното 
предприятие "Бор” - 368 динара, в "Автотранспорт” - 350 динара, в 
"Прогрес” 701 динара, а най-малка заетите в ЗК "Стандарт”, 
"Таня” - по 166 динара и "Напредък” -133 динара.

Да добавим и това, че в босилеградското стопанство, според 
заключителните баланси, са работили 671 работника, от които в 
обществения сектор - 632, а в 9-те частни фирми 39 работника.

които ще действат в рамките

системни и икономически въпроси; Коми- 
материално-финансови въпроси и имуще

ството на синдиката; Комисия за нормативно- 
юридически въпроси и жизнения стандарт; Ко
мисия за работническо-спортни игри и Комисия за 
крайгранично сътрудничество.

Водачите на ОССС разгледаха и информаци
ите, отнасящи се до сформирането на окръжните 
съвети на съюза на синдикатите за Пиротски ок
ръг, а след това избраха единодушно известния 
синдикален деец от нашата община г-н Цанко Ко
стов за делегат на XI Конгрес на Съюза на синдщ 
катите на Сърбия.

На заседанието бе оповестено, че ОССС ще 
настоява в близко бъдеще да организира експер
тни съвещания, на които ще се обсъждат въпроси, 
свързани със собственическата трансформация у 
нас.

се със стопанска 
нито

за колективни договори, сто
па нско- 
сия за

на този

иВ хода на заседанието председателството сфор-

Синдикалното членство от Бабушншнка 
община на XI Конгрес на Съюза на синдика- 
тите на Сърбия, който се проведе на 24 и 25 
март т.г. в Белград, бе представено от 
Кластимир Николпч, председател на Общин
ския синдикален съвет.

А. Т.
Б. Д.

ТИТЕ^А^СЪРБИЯ^ К°СТОВ’ ДЕЛЕГАТ НА Х| КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА СИНДИКА-

ПРИВАТИЗАЦИЯТА ТРЯБВА ДА 

БЪДЕ СПРАВЕДЛИВА
На 24 и 25 март т.г. в голя

мата зала на Дома на синдика
тите в Белград се проведе 11-ти- 
ят Конгрес на Съюза на синди
катите на Сърбия (ССС). В ра
ботата на Конгреса участва и г-н 
Цанко Костов, когото председа
телството на Об 
на Съюза на синдикатите от Ди
митровград избра за делегат на 
Конгреса. Помолихме този из
тъкнат синдикален деец от Ди
митровград да отговори на ня
колко въпроса пред нашия вест
ник.

Генералното становище на син
диката е, че този изключително 
важен обществено-икономиче
ски процес трябва да се извърши 
по справедлив начин, за да не се 
чувстват ощетени онези хора, 
които години наред са създавали 
общественото богатство. Син-

м. я.

В ПИРОТ ЗАСЕДАВА ОКРЪЖНИЯТ ОТБОР НА ЧЕР
ВЕНИЯ КРЪСТ ЗА ПИРОТСКИ ОКРЪГщинския съвет

дикатът се ръководи и от прин
ципа, според който приватизаци
ята не трябва да се извърши на 
гърба на работниците. В този

РАЗГЛЕДАНО Е
ПОЛОЖЕНИЕТО НА БЕЖАНЦИТЕсмисъл се налага приемането на 

силна социална програма, която 
ще смекчи такива отрицателни 
последици, като съкратяването 
на работниците и тяхната не
нужна професионална преква
лификация, както и преминава
нето на работната ръка от един 
в друг отрасъл. Синдикатът нас
тоява приватизацията да се из
върши ефикасно и бързо, ала и 
да се уточнят правата и задъл
женията на управляващите ор
гани, както и да се осигури мак
симална

През миналата седмица в Пирот се проведе заседание на Ок
ръжния отбор на Червения кръст за Пиротски окръг, на което 
участва и секретарят на Общинската организация на Червения 
кръст от Димитровград г-н Симеон Костов. Членовете на Окръж
ния отбор обсъдиха положението на бежанците от бившите юго
славски републики, които понастоящем пребивават на територията 
на окръга и констатираха, че ситуацията в момента е твърде неза
видна, понеже повече от четири месеца не е пристигнала нито една 
хуманитарна пратка от международните хуманитарни организации. 
Изтъкнато бе, че хуманитарните организации от страната начело с 
Червения кръст полагат максимални усилия да облекчат положе
нието на тези хора, както и положението на социално най-слабите

- Господин Костов, колко деле
гати участваха на Конгреса и кои 
въпроси бяха на дневен ред?

- В работата на Конгреса взе
ха участие около 700 делегати и 
гости, както и синдикални деле
гации от чужбина. Делегатите 
обсъдиха отчета за работата на 
Съюза на синдикатите на Сър
бия между двата конгреса, раз
гледаха Статута на ССС, както и 
програмата за работата през 
следващия период. Бяха прове
дени и избори за главните ор
гани на ССС.

- Какви въпроси още анга
жираха вниманието на синдика
листите?

- Синдикалните дейци раз
искваха по въпроса за реформа
та на стопанската система, пра
вата, които произхождат от тру
да и трудовите отношения, юри
дическата защита на членовете 
на синдиката, социалната сигур-

Цанко Костов

ност и жизнения стандарт на тру
дещите се, регламентирането на 
работническите права чрез об
щи колективни договори и т.н. 
Също така частично бе засегна
та и проблематиката, свързана с 
предстоящия период на собстве
ническата трансформация у нас.

трудово-юридическа 
защита на трудещите сс.

граждани от окръга.
Разисквайки за възможностите за връщане на бежанците в 

техните домове в Босна и Херцеговина и Хърватско, ръководи
телите на Червения кръст в окръга заключиха, че тази органи
зация занапред трябва да подпомага с всички сили онези лица, които 
изразят желание да се върнат, докато на бежанците, които нямат 
реални възможности за това, трябва да се оказва материална под
крепа, за да успеят да станат полезни членове на нашето общество. 
Във връзка с материалното положение на бежанците, които ще 
останат да живеят в Югославия, бе казано и това, че с тяхното 
положение трябва да бъдат запознати подробно международните 
хуманитарни организации, които биха могли да им помогнат 
предимно във финансово отношение.

- Накрая да чуем Вашето най- 
ярко впечатление от Конгреса па
ССС.

- Би било интересно да ни за
познаете по-подробно със стано
вищата па ССС, отнасящи сс до 
собственическата 
ция.

- То с твърде позитивно. Над
явам сс, че след Конгреса на 
ССС тази организация ще про
дължи да се развива в духа на 
синдикалното организиране на 
подобните организации, които 
действат в развитите страни.

трансформа-

- Разбира сс, че ССС има свое 
становище по отношение на соб
ственическата трансформация. 
Това становище е вградено до 
голяма степен и в Закона за соб
ственическата трансформация. Разговора води Б. Димитров Б.Д.

В ДИМИТРОВГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ

ЦВЕТАН ЕЛЕНКОВ Е ПРЕИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
програмата за дейностите за 1998 г., както и новия Ста
тут на ОСП, с който е предвидено председателството на 
Съюза да се преименува в Изпълнителен отбор, да се 
изработят два печата на организацията - един на сръб
ски, а един на български език и т.н.

За председател на ОСП с нов четиригодишен мандат 
е преизбран г-н Цветан Елснков, а за заместник-предсе
дател е преизбран Димитър Славов. Избран е и нов 
Общински отбор на ОСП, който наброява 9 членове. В 
състава на Общинския отбор влизат по пост предсе
дателят и заместник-председателят на организацията. 
Избрани бяха и 3 члена на Надзирателния отбор, както 
и техни заместници.

В края на отчетно-изборното събрание бе изказана 
огромна благодарност към всички спомоществователи, 
които са допринесли да се разгърне дейността на Съюза 
на пенсионерите през последните няколко години. На 
заслужили лица, учреждения и предприятия бяха връ
чени благодарствени писма.

В края на миналата седмица в Дими тровград се про
веде отчетно-изборно събрание на Общинския съюз на 
пенсионерите (ОСП). На събранието присъстваха пре
дставители на Републиканския съюз на пенсионерите, 
пенсионерскитс организации от Пирот и Бела паланка, 
Окръжния отбор на Съюза на пенсионерите за Шрот- 
ски окръг, застрахователната компания 'Дунав” от Пи
рот и Димитровград, началник ът за стопанство и фи
нанси към ОС в Димизровград и други видни гости.

След като разгледаха и приеха Правилника за рабо
тата на Скупщината делегатите изслушаха отчета 
председателя Цветан Еленкоя за четиригодишната ра
бота на Съюза на пенсионерите. Г-н Еленков между 
другото изтъкна, че тази организация през изминалите 
четири години е увеличила броя на своите членове 
работила твърде ефикасно.

Той припомни най-значителните дейности на ОСП 
през отчетния период и подчерта, чс всички те са имали 
за цел да подобрят материалното положение на димит

ровградските пенсионери.
Г-н Еленков се спря накратко и на нктуалнитс поли

тически събития в Сърбия като изтъкна, че ОСП не е 
партийна организация, но нейните членове като големи 
патриоти категорично осъждат терористическите ага- 

албанските сецесионисти в Косово и Мстохия и 
поддържат положените от държавното ръководство 

насочени към опазването на териториалната 
на членуващите в ОСП 

председателя'!' Еленков осъди и опитите на определени 
фактори от страната и Р. България да манипулират с 
положението на българското национално малцинство в 
Югославия.

Членовете на скупщината единодушно приеха от
чета, а след топа приеха и предложените нравила за 
работата на местните организации, действащи в рам
ките на пенсионсрската организация. Освен тези доку
менти те приеха и отчета па Надзирателния отбор, фи
нансовия отчет за миналата година, финансовия план и

ки на

усилия,
цялост на Сърбия. От името

па

и е

Б. Д.
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СЛЕД "ОПИТА ЗА ПРЕВРАТ" В "СВОБОДА" В МО ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ И ГУЛЕНОВЦИ

ОПИТ ЗА ИЗМАМА ПО ИТАЛИАНСКИ ПАК НЕЩО НОВОВ поредицата от нежелателни инциденти и конфекция "Сво
бода" тези дни беше включен още един, който директорът Арсен 
Тодоров нарече "неуспешен опит за измама но италиански".

Става дума за договорената сделка за набаика на 9 преси от 
Италия па стойност 88 000 ДМ, които "Свобода" трябваше да зап
лати на 12 вноски. Споменатите преси тези дни са докарани в 
Димитровград. Макар че още в началото е договорено те да бъдат 
рсвиталнзнранн, на практика се оказа, че те са по-стари дори от 
тези, с конто "Свобода" разполага. При топа и не съответствуват 
на изискванията на "Свобода”: механични са, което изисква повече 
време за обслужване; калъпите не съвпадат с това, което е необ
ходимо на димитровградските конфекцпонери. След като пресите 
са разтоварени и е установено, че не са тези, които са договорени в 
Италия (индянн на място и в каталог), те са натоварени и върнати 
обратно. НЕ СА ПЛАТЕНИ, подчертава директорът.

За този партньор от Италия "Свобода” работи вече две години, 
а дали ще продължи сътрудничеството им, ще покаже бъдещето. 
В конфекцията в момента работи само цехът за довършавапе на 
продукцията и кроячнпцата. Почти са готови изделията за домаш
ния пазар и започват подготовки за производство за купувач от 
Канада и допълнителна продукция за домашния пазар. От средата 
на април до юли мощностите на "Свобода" ще бъдат натоварени 
цялостно. Очаква се да бъдат подписани и договори с двама 
партньори от Германия.

Тези дни са изплатени "топлите закуски" за февруари и гаран
тираните заплати за януари.

Ръководството па мес тната общност Височки раттоиа намерение, ръководителите на селата се 
Одоровци и Гулеповци продължава усилено да надяват да получат финансова подкрепа от ОО- 
провежда комунални дейности за репитализация- «донската скупщина, понеже според предварител- 
та на селата. Жителите на двете села неотдавна и и/е изчисления за цялостната поправка на този 
проведоха трудова акция по уреждането на терена обект са необходими около 160 хиляди динара, а 
около църквите "Свети Йован", "Света Троица" МО не може сама да събере тези средства, 
и "Све ти Спас" , които през тази година би 'тряб
вало да се реставрират. За реставрирането на вся- ръководещите МО, преди няколко седмици е на- 
ка църква поотделно вече са подсигурени опре- бавен и породист бик за разплод. В двете села 
делени финансови средства. Така например за но- понастоящем има около 200 крави, 
правката на църквата "Света Троица'’, намираща Във Височки Одоровци и I уленовци полагат 
се в Гулеповци, МО е получила 5000 динара от огромни усилия, за да разнообразят живота на

младите и във връзка с това ръководството на 
МО обмисля идеята да набави маси за тенис. Пре
ди известно време тук е сформиран и музикален 
ансамбъл, съставен предимно от млади хора. Във 
Височки Одоровци и Гулеповци има около 15 мла
дежи и девойки. През миналата година тук са 
сключени 5 брака.

В Одоровци е в ход строежът на една частна 
млекарница.

В най-активната местна общност в Димитров
градска община не само че настояват да мотиви
рат младите да останат тук, а се забелязва и тен
денцията за връщането на някогашните жители 
на селата. Става дума предимно за по-възрастни

Благодарение на голямата ангажираност на

А. т.

хора, които са излезли в пенсия, а след това реши- 
ли да се върнат в своето село, възстановят семей- - 
нитс си огнища и продължат да се занимават със 
селско то стопанство. Един от тях е и председател
ят на МО Йован Йотев, който безспорно е един от 

Министерството на вероизповеданията на Реиуб- Най-заслужилите хора за възстановяването на сс- 
лика Сърбия. Останалите средства за реста вра- лата. И Павел Коцев, също по рождение одоров- 
цията па църквата ще се обезпечат чрез добро- чанин, който десетилетия наред е живеел и рабо- 
волин дарения и други източници. Ремонтът на тил в Белград като търговец, след пенсионира- 
църквата "Свети Йован” би трябвало да приклю- нето се е върнал в родния край, ремонтирал ба- 
чидо7 юни т.г.,когато е запланувано да се проведе щината си къща и продължил да живее тук. Коцев 
п всенародно тържество. Тази църква, както и заявява за нашия вестник, че е имал проблеми със 
Църквата Свети Спас ще се ремонтират предим- сърцето докато е живеел в Белград, но сега се 
но със средства, които МО подсигури чрез мест
ното самооблагане и доброволни дрения.

Ръководството на МО също така е заплану-

В ДИМИТРОВГРАДСКОТО СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИ
ЦИТЕ

Йован Йотев и Павел КоцевРАЗНОГЛАСИЯ
На състоялото се неотдавна редовно годишно заседание на ску

пщината на Сдружението *на частните предприемачи от Димит
ровградска община, което наброява около 50-тнна членове, бяха 
разгледани отчетът за работата и финансовият отчет на тази ор
ганизация за миналата година. След шумните разисквания чле
новете на скупщината приеха тези документи. Когато започна диск
усията по въпроса за работата на председателствто на Сдружени
ето през миналата година, голям брои частници отправиха критики 
по адрес на членовете на този орган, като ги упрекнаха, че не са 
били достатъчно инициативни и дейни. При разискванията некол
цина частници категорично застъпиха становището, че не трябва 
да се придава толкова голямо значение на пропуските на предсе
дателството, тъй като Сдружението е сформирано само преди една 
година. Мнозинството от присъстващите подкрепиха това стано
вище и гласуваха доверие на председателството. Подпредседателят 
на Сдружението Емил Петров тогава подаде оставка, изразявайки 
незадоволството си от работата на председателството и Сдруже
нието като цяло. Неговата оставка бе приета, а за нов подпредсе
дател бе избран Николай Стефанов, директор на рудник "Мъзгош". 
Неколцина присъстващи след това напуснаха заседанието. На дне
вен ред тогава дойде отправената към Общинската скупщина ини
циатива на Сдружението за намаляване на комуналните и позем
лени такси, както и "фирмарината". Към Общинската скупщина 
също така бе отправен апел за преразглеждане на определени 
въпроси, свързани със спазването на разпоредбите от арендното 
законодателство, спазването на работното време на кафенетата, 
отношението на съответната общинска служба към частните пред
приемачи, полицейските хайки в кафенетата и търговията на ди- 

тровградския битак.
Частниците взеха решение да намалят размера на членския 

внос, който вместо досегашните 240 динара ще е 60 динара годишно.
Следващото заседание на скупщината ще се състои в началото 

на следващия месец, а дотогава би трябвало да се променят опре
делени разпоредби в Статута с цел председателството да се раз
шири и вместо досегашните пет да наброява седем членове.

чувства много по-добре, понеже тук постоянно
консумира млечни продукти и вместо замърсения 
градски въздух, тук диша много по-чист въздух. 

Йотев и Коцев са само двама от 80-ината пен-вало през тази година да се проведат и строителни 
работи за приспособяването на две помещения в сионери в тази МО. Йотев е същевременно и пред 
Културния дом във В. Одоровци. Според съответ- седатсл на местната пенсионерска организация, а 
ния план едно от помещенията ще бъде адапти- Коцев - секретар. Пенсионерите имат и клуб във 
рамо за селска амбулатория, а в другото би тряб- Височки Одоровци, където се събират, дружат, 
вало да се помести местна поща, която всъщност играят карти, шахмат, пийват си ракийка, ка- 
щс представлява обособен клон на пощата от фенце 
съседното село Смиловци. Както узнаваме от 
компетентните лица в МО, досега около 60-ина 
селяни са изразили желание да получат телефо
нен номер.

Освен тези помещения, в МО са предвидени и 
ремонти в голямата зала в Културния дом, както 
и на фасадата на дома. Но за да могат да реалнзи-

Да припомним, че МО Височки Одоровци и 
Гуленовци през 1996 г. получи престижната об
щинска "Септемврийска награда". Това като че 
ли стимулира МО още повече да запретнат ръка
вите си.

Бобан Димитров

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЦЪРНОЩИЦА - БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

С доброволен труд поддържат пътищатами

Допреди десетина години доброволната рабо
та беше едно от незаменимите "средства" за реша
ването на редица комунално-битови проблеми 
или пък за благоустрояването на околната среда. 
Уреждаха се селски и махленски пътища, про
веждаха се залесителни акции, прокарваха водо
проводи и пр. Наистина тогава бяха други вре
мена, селата ни бяха по-многолюдни с повече ра
ботоспособни хора. Сега положението е съвсем 
друго. Миграцията обезлюди селата, заглъхна 
младежкият живот, а с това и доброволната ра
бота. Затова ако някъде и сега се организира ня
каква доброволна селска работа, макар и с участи
ето на десетина души, тя е пример за подражание. 
Затова еднодневната доброволна трудова акция, 
която беше организирана през миналата седмица 
в село Църнощица, заслужава внимание.

Томислав Димитров, отборник в Общинската 
скупщина, който заедно със Зоран Стойов бил

организатор на акцията, каза, че десетина мла
дежи прочистили и поправили на най-критичните 
места централния път от Голема река до махала 
Придол, а тези дни ще организират още една ак
ция за прочистване на пътя към махала Петковци. 
Към средата на април ще организират нова акция 
с по-широк размер, в която трябва да вземат уча
стие и църнощничани, конто живеят в Босилеград 

Райчиловци. Тогава, по думите на Димитров, 
в няколко от долините ще бъдат поставени про- 
пусквателни търби.

Според утвърдения от страна на Скупщината 
план за комунална дейност, през тази година в 
това село са запланували и уреждането на махлен
ския път за махала Чурчиинци, ремонт на покрива 
на черквата и училищната сграда в Голема река, 
както и откриване на обществен магазин.

б. д.

РЕПУБЛИКАТА ЩЕ ОТПУСНЕ 
СРЕДСТВА НА СТАРЧЕСКИЯ ДОМ

или

Както и множество други обществени сгради в Димитровград и 
Домът за стари хора е построен по тогавашната "мода" - с равен 
покрив. И както при повечето сгради, и на тази сграда покривът 
започна да пропуска вода и да застрашава ползващите неговите 
услуги. Налага се да се направи класически покрив, отговарящ на 
климатичните условия у нас.

Както ни осведоми директорът на Дома Петър Стойнев, в 
съответните републикански институции проявяват готовност да 
отпуснат средства за това. Това той твърди въз основа на своя 
разговор с помощник-министъра по труда, борчески и социални 
грижи м-р Душанка Лукич-Хавелка, водени но време на нейното 

посещение в Дома за стари хора. Остава да се направи 
проект. Управителният отбор на Дома се е спрял на един от 
предложените от пет проектански къщи проекти, но в момента 
някой трябва да го плати. Искът до Изпълнителния отбор 
Скупщината не е приет (става дума за 17 хиляди динара), 
отхвърлен. Решение, според Стойнев, сигурно ще се намери, за- 
щото следващата зима не бива да се дочака без покрив. С изграж
дането на покрив ще се създадат възможности и за частично раз
ширяване на Дома, тъй като той сега е попълнен с над 100 процента, 
- има 90 легла, а 92 ползват услугите му.

Що се отнася до Министерството по труда, борческите и социал
ните грижи, през 1996 година то е финансирало с 44 хиляди динара 
демонтажа на радиоактивния гръмотвод и е платило набавката на 
40 легла и също толкова дюшеци. Постигнат е и договор с пощата 
в Дома да бъдат монтирани антенни съоръжения за ползване 
мобифони.

м.я.

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ЗВОНЦИ

Приета е програма за 1998 годинанеочаквано

Местната общност на село Звонци тези дни за водоснабдяването в банята. Собствениците 
прие програма за дейностите си през 1998 го- на 76-те частни вили би трябвало да плащат 
дина. Председателят на МО Иван Таков казва, водата, която ползват, за да се създадат условия 
че тази година усилията на местното ръковод- за редовно поддържане на водопроводната мре- 
ство ще бъдат насочени към решаването на ко- жа, заяви Таков, 
мунално-екологични въпроси.

- Запланували сме да разширим пътя за ма
хала Селище и да построим нов мост на Ракит

на
но не е и

Председателят на МО Звонци смята, че таз
годишната дейност на местната общност е зап
ланувана реално и е уверен, че ръководството 

ска река на пътя за гробищата. Най-сетне тряб- на селото ще успее изцяло да я реализира. Оп- 
ва да бъде решен проблемът с уличното ос- тимизмът му е основателен, защото от минала- 
ветление в 3войска баня, за което се говори вече та година, когато в ръководството бяха избрани 
няколко години. За тази цел са събрани опре
делени парични средства. Местната общност ще 
предприеме необходимите мерки и по въпроса

млади хора, дейността на местната общност ена
много по-интензивна и по-резултатна.

Й. МилановА. Т.

Ф 27 МАРТ 1998 г.
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Възторжена прият^кГГбълга^скня^род нк™, I въ~ “
—ЖЖЛ на и^Десанкг^ бяха 'много бтгзки 
шшш п прозата за възрастни не само по перо, но и лично и 
п усии. Къуе е всъщност приятелки на културата на двата
Витата творческа руша? духовно най-близки съседни

роди. Срещите с Багряна 
дълбоко в сърцето си. Тя бе не 
само голяма поетеса, но и сър- 
дечна и топла жена с широка 
славянска душа. Беше и много 
внимателна. Аз пазя един сешо- 
аР (фен) за коса, който тя ми 
подари по време на едно наше 
летуване в курорта "Златни г.г. 
съци" на Черно море. Дълго ще 
помня последната ни среща в 
нейния дом в София. Въпреки че 
беше вече прегърбена, гя бе об
лечена хубаво, просто сияеше от 
умиление сред книгите, които 
толкова много обичаше...

* На литературната вечер в 
Димитровград с 
въодушевление бе Поздравена 
Вашата рецитация на сти
хове от Ботев. Кога сте 
научили тези стихове и с кои 
български творци 
Поддържаше Приятелски 
връзки?

- Стиховете на Ботев зная на
изуст още от преди Втората све
товна война. В Белград другару
вах с български студенти, които 
пееха стиховете на Ботев. Вед-

вдъхновение черпи от хората, децата, горите, животните, 
от традицията и културните постижения на Димитровград от всички, които умеят да обичат •

НА ЛИТЕРАТУРНАТА ВЕЧЕР В ДИМИТРОВГРАД

МИРА АЛЕЧКОВИЧ 

РЕЦИТИРА БОТЕВ
на-

- Моята творческа 
хората около мен, в децата, въз
растните, във всички, които уме
ят да обичат, да обичат

носядуша е в

децата,
горите, птиците, животните... 
Моята съпричастност към 
ка, животните и природата 
кара винаги дълбоко да се въл
нувам и ми носи незабравими 
творчески мигове. Може би това 
най-хубаво каза Десанка Макси- 
мович по повод издаването 
моите

чове-
ме

пя

на
избрани творби: "Винаги 

си мисля, че всичко, което си 
написала, би могло да се издаде 
под общо заглавие "Само 
бов да бъде изпълнен животът”.

с лю-

* Тази година се чества 100- 
годишнинаша ош 
рождението на Десанка Мак
симовци, наи-голямаша 
сръбска Поетеса ош XX век. 
Разкажеше ни някои свои 
спомен за среща, която Вие и 
Десанка сте имали с българ
ската Поетеса Елисавета Ба
гряна?

- С Десанка два пъти бяхме 
заедно в България при Елисаве-

Рсцитирайки ” Хаджи Димитър” от Ботев 
на български език, известната поетеса Мира 
Алечкович плени сърцата 
на литературната вечер в препълнената малка 

на Центъра за култура на 18 март т.г. в 
Димитровград. Освен поетесата, в литератур
ната вечер участваха и придружаващите я 
писатели Градимкр Стойкович и Драгомир 
Чулафич. Организатор на срещата с поетесата 
бе Народната библиотека по повод Годината на 
културата, съответно 100-годишнината на биб
лиотеката и 1 Ю-годишнината на самодейния 
театър ”Христо Ботев”.

На следващия ден Мира Алечкович бе при
ета от председателя на Общинската скупщина 
Никола Стоянов, който накратко запозна гос
тите с културните постижения па общината.

След това в гимназията бе организирана лит
ературна среща на поетесата с учениците. Сред
ношколците внимателно изслушаха стиховете 
на Мира Алечкович, които бяха рецитирани от 
самата нея и от учениците, които с многоброй- 
пите си въпроси показаха, че добре познават 
творчеството на поетесата.

В основното училище, където също бе ор
ганизирана литературна среща, учениците по
срещнаха своите гости със специално подгот
вена програма, съставена от техни стихове. Ди
ректорът на училището Димитър Гюров дари 
на поетесата и придружаващите я поети екзем
пляри от албума на Методи Петров "Старият 
Цариброд” и стихосбирки, издадени от Народ
ната библиотека.

на присъстващите

зала

А.Т.

нага много ми харесаха. И кога- 
то преди Втората световна вой
на като участничка в един Сок- 
олски преглед се оказах в Со
фия, първото, което купих, бе 
стихосбирка на Ботев. Бързо 
научих наизуст стихотворенията 
"Хаджи Димитър”, "Моята мо
литва” и др. Както чухте, зная ги 
и до днес. В България имам мно
го приятели. Близостта между 
душата на сърбите и българите 
ме впечатлява на всяка крачка. 
Близки приятели ми бяха Петър 
Динсков, Дора Габе, Ламар. Ще 
ви разкажа за един приятелски 
жест на поета Ламар. Всяка го
дина той ми изпращаше две бу
тилки вино, което приготвяше 
от малини, които сам отглежда
ше пред кз.щичкпта си в полите 
на Витоша. Една година виното 
не пристигна. Знаех, че нещо се 
е случило. Наскоро получих 
вест, че е починал. Приятелст
вото ми с Ламар, Бурии и Ралин 
датира още от 1944 година. С тях 
се срещнахме в Белград, когато 
като доброволци те бяха тръг
нали на фронта. През октомври 
1944 година поетът Ралин ми по
свети стихотворението "Нощта 

Белград”. Същата 
със съдействието на поета Р. 
Вълков, аз преведох стихове от 
Никола Вапцаров, които бяха 
публикувани във вестник ”Ом- 
ладипа”. Приятелски и творче
ски връзки поддържам и с Блага 
Димитрова, Николай Хайтов, 
Невена Стефанова, Станка Пен
чева, Леда Милева, Кина Къд- 
рева, Кирил Назъров и с други 
творци. Обичам и следя и днес 
бъл га реката л итсрату ра.

* Вие сте евндишел на разви
тието на югославската лит
ература ош Втората све
товна война до днес. Можеше 
ли да Посочите някои Пери
оди, конто бяха Преломни в 
развинтени> на лиШераШу- 
ршТш?

- Преломните моменти в об
ществото са преломни и в лите
ратурата. Всичко, което се случ
ва около нас, в об 
отразява и върху литературата. 
След Втората световна война 
имахме период на възторже- 
ност. Периодът на обновление
то на страната също е значи
телен.

Тук искам да изтъкна не само 
търпението на хората, но и че те 
просто приемаха това като не
що, което се случва, за да им бъ
де по-добре утре, да имат повече 
свобода п хляб, къщи... Още ка
то млада аз мечтаех за това. Но 
въпреки че много е направено от 
освобождението до днес, все пак 
моите най-съкровенн блянове не 
се сбоднаха напълно. Всички да 
имат работа, хляб и с хляб. както 
се казва, и покрив над главата. 
Разбира се, тогава ще се намери 
време и за музика, и за театър, за 
галерия... както това правите 
вие тук в Димитровград.

За сегашното състояние на 
нашата литература бих казала, 
че нскрепо се радвам, когато по
край утвърдените вече имена, се 
открояват млади, с нови творче
ски търсения и предизвикател
ства. А то - творчеството, по- 
специално поезията, е творче
ство на младите.

* И накрая какви 
впечатления имаше ош 
Димитровград и срещите с 
Вашите Почитатели?

- Аз съм за втори път в Ди
митровград. Първата ми среща 
също е приятен спомен за мен. 
По време на една акция, свър
зана с разпространението на 
книгите п организирана в цялата 
Република, училището в Димит
ровград беше купило най-голям 
брой мои книги. Именно този 
пример най-добре свидетелству- 
ва за отношението на тукашните 
хора към книгата н духовността 
изобщо. 13 това се уверих н сега.

Най-много ми хареса това, че 
тук не само се мисли за култу
рата, но и действително й се по
мага. От председателя на общи
ната г-н Стоянов чух, че бюдже
тът за културата тук е по-голям, 
отколкото в икономически по- 
богати краища. Но не само бюд
жетът, а преди всичко постигна
тите резултати в тази област са 
впечатляващи. Имате хубава би
блиотека със стогодишна тради
ция, Художествена галерия, го
лям брой изявени художници и 
литературни творци, местен ра- 
дио-телевнзионен център... Това 
най-добре говори за културната 
традиция на вашето място, ко
ято, както можах да видя, наис
тина се уважава и ежедневно 
обогатява с нови съдържания. 
Това е наистина голямо богат
ство. Нали следите в културата 
са нещо. което продължава веч
но. Имате и хубава гимназия, об
заведена с най-съвременни на
гледни средства и техника. И ко
ето е най-внушително: умни де
ца, конто са научени да обичат 
литературата. Възхитена съм и 
оз' програмата във вашето ос
новно училище. Младите реци- 
татори ми напомниха и за някои 
мои стихове, конто съм напис
ала много отдавна. Радва ме, че 
в училището има и млади твор
ци. Вечерта в хотела четох спи
санията "Мост” и "Другарче”. 
Радва ме, че имате възможност 
да изразявате на майчин език 
творческите си способности. 
Вчера посетихме и Погановскня 
манастир. Възхитена съм от ар
хитектурата и живописта на тази 
светиня, но и ог природното й 
обкръжение.

Жалко е, че и във вашите се
ла, които са прекрасни, няма по
вече деца, това е обща болка в 
цялата ни страна. Аз ви поже
лавам да се осъществят стихо
вете на Десанка Макснмовнч: 
"Раждайте майки, раждайте”.

Разговор проведе Д. Рангелов

ществото, се

Мира Алечкович, Градимир Стойкович и Драгомир Чулафич при 
председателя на ОС Димитровград Никола Стоянов

Кина КЪДРЕВА

АКО НАСТИГНЕШ 

ВЯТЪРА • • •
На Мира Алечкович

Ако настигнеш вятъра,
недей го Пиша дали му е студено и самотно 
когато бесен обикаля Побеснялата земя.
Питай го какво сънува легнал всред тревите
и как уханията тайнствени
на скромни и невидими цветя
изпълваш ветрения дт>х със аромат и нежност.
Как силата му - грубата му мощ:
безумсшво-наПасш
яростно гз>рмяща, ужясяваща,
се сития в ласка, в нежност, в шръПеи Порив,
Преливащ се в любовната магия,
създаваща живот
и красоти.
По Питай го и ние ли сме ветрове.
ПоПитий го! Моли го да ши каже къде е тайната 
врата за Превращенне!
И има ли надежда след IПолкова безумна бяс и 
изПиШания
да минем През ключалката със изип>нялаши си, 
свъртавищи душа
и там, Погалени оГП млад ри, сияСПи нежност 
да се Превърнем в хора.

годинапад
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ДИРЕКТОРИТЕ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ И ГИМНА- 
ЗИЯТА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС В БОСИЛЕГРАД Раз. 
ГОВАРЯХА С МИНИСТЪРА НА ПРОСВЕТАТА НА СЪР-

ЗАСЕДАНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ОТБОР КЪМ ГИМНАЗИЯТА В ДИМИТРОВГРАД

ГИМНАЗИЯТА ПОТЪВА? БИЯ

Проблемът с недостига 

на помещения ще 

се решава етапно

С просто око се вижда, чс на
всякъде около сградата на Ди
митровградската гимназия има 
големи пукнатини. Дори входно
то стълбище е "увиснало” няко
лко сантиметра. Отговорните 
твърдят, чс заведението всеки 
месец изразходва 50 м ’ вода по
вече от нормалното, а по думите 
на отговорните от "Комуналац" 
това означава, че някоя водо
проводна тръба се е пукнала и 
водата се оттича безразборно.
Преди година и половина бе на
правена сериозна поправка на 
канализацията, а положението н 
тази година се влошава. Защо, 
когато сградата е построена пре
ди десетина-дванадесет години?

С този въпрос се занимаваха 
членовете на Училищния отбор 
към гимназията на заседанието 
си от 18 март. Причината за ава
рията от миналата година, когато канализацията 
просто се беше откъснала от обекта и "потън
ала”, е във факта, че мястото, на което е пос
троена гимназията, беше мочурливо. И макар че 
почвата беше подменена с огромни количества 
чакъл, върху който е издигната постройката, поч
вата все още не се е стабилизирала и пропада 
надолу, повличайки със себе си и тръбите от кана
лизацията. В един момент те са се откъснали от 
сградата и фекалните води са отивали в почвата.

=32

Недостигът на помещения в учебните заведения в Босилеград, 
ска община - Гимназията и Основното училище - вече дълго време 
затруднява учебно-възпитателния процес. Липсват помещения за 
редовно обучение, кабинети и за други видове училищна дейност. 
Засега, според учебно-възпитателните норми и критерии, за пот. 
ребноститите на средното образование не достигат една учебна 
стая и шест помещения за кабинети и училищна библиотека. В 
най-окаяно съсгояние е училищната сграда в село Горно Тлъмино, 

пред рухване, а подобно е положението и на десетина 
училища, между които и училищната сграда в Босилеград.

Тъй като Общинската скупщина и стопанството в общината не 
да осигурят средства за решаването на този проблем, учи

лищата очакват необходимите средства да бъдат осигурени от 
съответни републикански органи и институции.

За решаването на този съществен проблем разговаряха ми
налата седмица в Белград с министъра на просветата на Република 
Сърбия Йово Тодорович, директорите на двете училища Гоне Гли- 
горов и Тоше Александров и председателят на ОС в Босилеград 
Сотир Сотиров. В разговора министър Тодорович проявил пълно 
разбиране към проблема на босил е градските училища и катего
рично обещал още през тази година някои от тях да започнат да се 
решават.

По думите на Глигоров, с министъра на просветата е договорено 
проблемите на Гимназията да се решават не чрез изграждането на 
нова сграда, както бе запланувано преди, защото за това няма 
средства, а чрез ремонт на съществаващата сграда, чрез постро
яване на още един етаж и физкултурна зала. С това, както каза 
Глигоров, засега частично ще бъдат задоволени потребностите на 
това учебно-възпитателно заведение. Според договора, ресорното 
министерство е поело задължение веднага да осигури техническата 
документация, а строителните дейности да приключат през лятната 
ваканция и в началото на следващата учебна година помещенията 
да бъдат готови за ползване.

Във връзка с проблемите на Основното училище Александров 
заяви, че те ще се решават в съответствие с осигуряваните средства. 
Министър Тодорович обещал още през тази година да бъдат осиг
урени средства за нова училищна сграда в Горно Тлъмино, а след 
това да се ремонтират и поправят другите училищни сгради.

Според Александров, за изграждаето на нова училищна сграда 
в Горно Тлъмино, където сега учат 5 ученика, вече е изготвена 
необходимата пректодокументация и е осигурена една част от стро
ителния материал. Необходими са още 370 000 динара и те, както е 
обещал министърът на просветата, ще бъдат осигурени навреме, 
за да може този обект да бъде готов до края на годината.

която е

могатПукнатина под один од страничните пходово на Гимназията

което е допринесло тя да потъва все повече. 
Фекалните води разяждат водопроводните тръби, 
от които оттича питейната вода. Колко време ще 
трае този процес 
от "Комуналац" са направили пре 
дина определени корекции, но... 'Факт е, че водо
проводите тръби не са сложени в предвидените 
п изградени за целта канали, а са поставени под 
подовата настилка. За да се установи къде е ава
рията, сега трябва да се разбиват подовете 
летните, дори и в стаите ’, поясни членът на Учи
лищния отбор и директор на "Комуналац” Емил 
Соколов. Можем да предположим колко пари и 
време ще са необходими за това. По-евтино ще 
бъде да се направи нова водопроводна мрежа в 
предвидените канали. Защо това не е направено 
веднага, е друг вече въпрос. Споменати те неудачи 
с водопровода и канализацията са предизвикали 
аварии и по топлопроводните тръби на парното, 
така че и то ежедневно трябва да се допълва с 
повече от три кубика вода. За следващия отоп
лителен сезон и тук се налага спешен ремонт.

За реализацията на тези неочаквани, а необ
ходими ремонти, са нужни значителни средства, 
които най-вероятно ще надминат предвидените в 
общинския бюджет средства за материални раз
ходи на гимназията. Как ще се съберат необхо
димите пари, остава да се види, но е ясно, че по
правките трябва да бъдат спешни, защото ава
рията може да има големи последици не само за 
гимназията, но и за града.

- не е известно. Специалистите
з миналата го-

в тоа-

• Щс се обяви конкурс за нова емблема па гимназ
ията, реши Училищният отбор. Съществуващата 
вече не съответства не само на времето, но и па 
съвременното обучение.
• Сформирана е театрална секция нрн димит
ровградската гимназия. На насрочената аудиция 
са се явили над 30 ученици. Засега секцията щс се 
ръководи от "езиковите” преподаватели, а помощ 
ще им оказва Стефан Методиев, постановчик от 
Великотърновския театър.

• На състоялото се неотдавна заседание на актива 
на директорите на средните училища от Пнротски 
окръг, на което участва и директорът на 
Димитровградската гимназия г-н Томислав Гаков, 
бе взето решение традиционната манифестация 
”ГИМНАЗИАДА” да се проведе на 8 май в 
Бабушница.
Програмата на ” Гимназнадата” ще бъде доста 
съкратена, т.е. ще бъдат организирани само спор
тни съревнования на гимназистите. М. Я.

ЗВОНЦИ

ПО СЛЕДИТЕ НА СТАРИЯ БЛЯСЪК
от "пътуващи” живописци, което е било нормална пра
ктика за онова време. Сериозно е нарушена художеств- 
аната му стойност, защото на мястото на старите има 
рисунки от по-ново време.

Стенопис в тоя храм няма освен в апсидата, където 
под влиянието на влагата той е съвсем заличен. Черк
овният двор е голям, но все още недостатъчно добре 
подреден.

В разговор със стари хора узнах, че те обичат своя 
храм и че тежко понасят неговото пропадане. Няколк
ократно досега са раздвижвали инициатива за неговото 
възобновяване, но безрезултатно, защото липсвала 
подкрепата отстрана на "по-широката общественост". 
И самият аз на няколко пъти съм се опитвал пред хора 
от политиката да раздвижа тоя въпрос, но за съжаление 
безуспешно. Отвръщаха ми, че в Сърбия има толкова 
много храмове, които се нуждаят от реставрация и на 
които трябва да се помогне, така че парите не стигат за 
всичко. При това, както между другото добавяха, че 
проблемът е и в географското положение на тоя храм.

Винаги когато минавам през с. Звонци или се отбия 
в него имам чувството, че из въздуха, над къщите и 
градините край реката плавно се носи образът на мал
кия "чиро". Днес обаче има само смътни следи от ли
нията, по която се движеше това влакче.

Мълчалив свидетел на тези години е и черквта” Св. 
Илия”, която цял един век се бори с времето. Това е 
еднокорабно здание с всичките си архитектурни харак- 
терности на този край. До средата на миналата година 
тази черква беше една от най-ощетените в Пиротско- 
бабушнишкия край. За щастие, най-сетне започна ак
цията по реставрирането и на тоя храм. С пръстен от 
бетон апсидата му бе "вързана" към тялото на черк
вата. След това бе поправена и покривната конструкция 
на апсидата, така че сега е отстранена възможността от 
по-нататъшно пропадане.

Иконостасът датира от двадесетте години на тоя 
век, направен е от чамов материал и е изписан, по 
подобие на тоя в черквата "Св. Тодор” в село Стол, 
което потвръждава предположението, че е нарисуван

Следователно, храмът "Св. Илия" трябваше да пропад
не само защото се намира в т.нар. "чувствителна зона".

Голяма е все пак човешката глупост. Нима трябва 
да допуснем съзнателно да изчезнат следите на отми
налите векове, само заради това, че се намират в по
граничната зона!? Готови сме да влагаме значителни 
средства, за да установим дали някой храм е построен от 
унгарец, а живописан от българин, но не и да го запазим 
за прииждащите поколения. Културните, художестве
ните ценности на тоя свят са колективни творби и ес
тетическата им, художествена и историческа стойност 
не зависят от просторите, на които тези произведения 
реално съществуват. Високоразвитите държави и оне
зи, които искат да станат такива, са разбрали и научили 
този урок още в края на миналия век. А нашите хора 
тук, на Балканите, като че ли все още не са го научили 
докрай.

Като разбраха, че отсрочването ще струва много 
повече, и за да не бъде съвсем късно - да не останат без 
черква, звончани се напънаха и започнаха реставрира
нето на този храм Божи. Надявам се, че камбаните на 
храма "Св.Илия" на Илинден тая година ще означат 
края на реставрацията. Дотогава има доста време, ма
кар че и много работи трябва да се завършат. Звончани 
знаят това, а и умеят да работят както трябва.

Текст и снимка: Каменко М: Маркович

ГРАДИНЬЕ

АКЦИЯ ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА 
МАНАСТИРА ” СВЕТИ СПАС”

Общото събрание на жителите на село Градииье на 
19 март реши да се подеме отново инициатива за възоб
новяване на манастирчето "Свети Спас” край селото. 
Сформиран е отбор за изграждане, в който са вклю
чени Симеон Леков, председател, Иван Станчев, 
заместник-председател, и Любомир Нацков, Тодор То
доров, Мирко Леков, Иван Свиленков и Петър Петров, 
членове. Първото решение на Отбора е всяко от 80-те 
домакинства да даде по 100 динара и две трудови над
ници. Всички останали градинчани, които са в Димит
ровград или във вътрешността, както и всички же
лаещи да помогнат, могат да се включат в акцията с

парични дарения. Джиро сметката е: 42802-635-0-399, с 
предназначение ”3а строеж на манастира в село Гра- 
динье”.

Да напомним, че преди 4-5 години бе подета подобна 
инициатива, дори и поп освети мястото на манастира, но 
поради стечение на познатите обстоятелства в страната 
инициативата не е реализирана. Досега са събрани над 
5000 динара, а в акцията са се включили и някои об
ществени и частни фирми: "Комуналац”, "Търгокооп”, 
"Балкан”, "Ненатекс”, кафенетата "Вожд”, ”Беби 
шоп” и др.

А. Т.
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Ботев в Белград
Чешкият журланнст и публицист Д_ ' ’

Йосиф Якуб Тоужимски (1848-1903) 
свидетелствува, че през февруари 
1876 г. като кореспондент на в 
"Народни листи” се запознал с 
Христо Ботев и Белград. Спо
мените си публикува в 1893 г. 
и за тях съобщава чешкият ис- 
торнк д-р Зденек Урбан В Ч*"-.
своите спомени Тоуджимски

110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ" (5)

”ЖОРЖ ДАНТЕН” И 

” ИЗГУБЕНОТО КОЛИЕ”случая тези исторически г 
само ЛИ1,ните писма на Ботев.’

Първо сам Ботев на 30 август
№§1^. 1875 г. казва, че се готви да пъ-

\ ТуВа 33 Букурещ и оттам за Пе
тербург. Потвръждава, че има 

Щ Доброволци за въстанието в 
Щ Цстина. Белград и в Атина. 
Щ На 11 декември 1875 

$ смо сам Ботев казва, че
редено на сръбския консул да 
дава на българите паспорти. 
Ботев сам има сръбски пас
порт.

извори са

Пише: Лилия Нейкова
Днес, когато обръщам погледа 

си към далечното време на подго
твяне на пиесите, подчертавам, че 
изпълнявахме аматьорската работа 
със силата на таланта, с жертване на 
свободното си време, бяхме колеги
ални и отдавахме способностите си 
без да разчитаме на материална 
някаква друга полза. Служехме на 
народа. И на любимия град. Успе
хите не ни приспиваха, идваха нови 
поводи, пови празници и чествания и 
ние започвахме нови подготовки.

циалистическа героина. А колкото 
се отнася до суфльорите, мога да по
соча още имената на Вера Углярева 
и на моята приятелка и колежка Ва- 

Маркова, която като учителка 
в гимназията две години беше пос
тоянен помощник на артистите.***

Решихме да направим постано
вка на една по-лека пиеса. Струва ми 
се, че беше в купа от театрални тек
стове, които в библиотеката беше 
събирал по интуиция и необходимо
ст Истатко Станулов. Вече имах

.
силка

г. в пи- 
е на-разказва:

Тук - в Белград, в дома на 
Джордже (Джока) Влайко- | 
вич. един дон през февруари 
1876 г. сс яви млад тз.мноксстс- 
няи мъж. почти с черни коси и 
голяма брада, с неспокойни, го
леми черни очи, със стройна фи
гура. облечен в кафяво

- Това е брат българин - Христо, 
дошел от Букурещ - ми го представи Влай- 
кович, а мене ме представи като приятел и 
брат чех. - Българите няма да останат назад.
трябва да разчитат на нас така.
на тях - продължаваше живо и весело. - Ко
лкото повече бъдем, толкова 
бъде нашата работа!

Седнахме и говорихме за България. Хри
сто беше пълен с добри надежди! За 
очите му се взреха неподвижно, като че ли 
втренчено в далечината и веднага след това 

погледа му светна блясък и вдъхновение. 
Гостът стана

..
г ■ или.'■!я

Б°тев в края на 1875 п 
първите дни на 1876 с в Цари- 

град се вижда от писмото му от 
12 декември 1875 г., където ясно 

казва, че "трябва да остави Букурещ 
за няколко време и че на Коледа ще бъде в 
Гюргево."

Върнал се от Цариград, той 
пътуване. На 12 февруари 1876 г. от 

Букурещ тон пише на Тодор Пейов,че утре, 
13 февруари 1876 г., "заминава за 

Триест . Чс Ботев е заминал уж за Триест, 
няма съмнение - в случая той ще да е отншел 
в Белград.

Каква може да бъде мисията на Ботев в 
Белград?

По това време се налага, след отиването 
на Ботев в Одеса, член на централния ко
митет от Букурещ да посети и Белград. Оде
ската българска дружина предлага за това 
полковник Иван Кншелски, който като бъл
гарин трябва да си даде оставката в Петер
бург и замине за Белград. Белградското пра
вителство трябвало за новото въстание да 
даде 40 000 пушки, границата да бъде отво
рена за българите, и да се изяснят територи
ите между България и Сърбия. Явно е, че в 
навечерието на въстанието още през февру
ари-март е трябвало да се уреждат редица 
въпроси. Самата бслгардска дипломация се 
интересува от Ботев и държи той да пре
мине Дунава. Ето защо отиването на Ботев 

в Белград трябва да

§2
палто.

се готви за
новокакто н ние
т.с. напо-лесна ще

момент

в
разговорлив, весел, почти бу

ен. Започна да говори украински с жената 
Влайкович, родена украннка, когато тя ни 
черпеше със сливовица и мезе.

Още няколко пъти

на

се виждах с него и в 
случаи говорехме за България и 

българските войводи, които той особено до
бре познаваше и охарактеризирваше. Въ
преки това почти нямаше да го забележа 
веднъж, когато към средата на март напус
нах Белград с параход на път за Базиаш. 
Отчасти поради това, че вниманието ми бе
ше привлечено от огромното количество 
вода, разлята по бреговете на голямата рс-

повечето

"ЖОРЖ ДАНТЕН": В.Танчев, И.Станулов и В.Крумова

+•**
Истатко Станулов ни съобщи, че 

ще готвим "Жорж Дантен"от Моли- 
ср, но няма да има представление, 
докато не се осигурят съответните 
помощни средства, костюми и дек
ори. Така и стана. За пръв път оти
дохме с Венета Крумова в дамската 
шивачннца в града да поръчаме кри- 
нолииени рокли в стил рококо. Ед
ната беше кафява, с рншове от че
рна тамтела, а другата - от светлосин 
сатен с бели набрани волани. По
лите направиха от 6 метра плат с три 
железни обръча и трябваше да пра
вим репетиции, за да се научим как 
да се движим в тези костюми. За мъ
жете също направиха къси, широки 
панталони от меко платно, дълги бе
ли чорапи с паидалка йод коляното 
и плитки обувки с джупка. Перуки
те, дамски и мъжки, поръчахме от 
иишкня театър. Изпратили ги бяха 
безплатно, да си послужим. Декоръ т 
представляваше площадка пред ед
ни дворец, фонтан и бръшлян 
пето. Така играхме тази пиеса, за 
пръв път с отговарящи костюми II 
перуки и плавно се носехме около 
фонтана: благородници, графини и 
придворни със своите житейски 
страсти, ревност, завист, скъперни
чество. Ролите изпълнявахме аз, Ве
нета Крумова, Истатко Станулов и 
Рангел Дуруз. За друпгге, по-малки 
роли но си спомням. Вярвам, чс Ве
нета Крумова може да потвърди на
писаното и казаното. Почти съм си
гурна, че никъде но е останала следа 
от подготовката на тази класическа 
драма. Мога да помоли и госпожа 
Василка Маринкова, която ни беше 
постоянния, рутиииран суфльор, да 
извика от спомени те си забравеното 
и да потвърди онова, кое то написах.
Много време е минало оттогава. Че- 
тиридест години. Има ли следа в га- 
рдеробиерната от тези рокли, нади
плени панталони, богати жаба? Иг
рали ли са след 1959 година пак ня
коя класическа драма? Пе зная. Мо
ля млади те да се сетят и напишат.

Когато скоро тук разговарях с 
Маринкова, тя си припомни, че в Со
колицата с играна и прочутата пиеса 
"Любои!. Яронпя" - име на една со-

опит и като прочетох пиесата, първо 
се уплаших, че не е "идейна", няма 
нищо общо с герои, комунизъм, пар
тия и червени знамена. Предложих я 
с известен страх, като изтъкнах, че 
съдържанието е "буржоазно”, но е 
лекичко, забавно, отнася се до лю
бовна изневяра и интриги около из
губеното скъпо колие в дома на един 
нашумял художник. Съпругът е ре
внив, иска да знае къде е колието и 
наема частен детектив да следи пос
тоянно съпругата му. В театралната 
група се договорихме да подготвим 
пиесата. Тук вече нямах роля, зани
мавах се само с подготовката и раз
пределяне на ролите. Директор на 
Дома вече беше Сърба Златкович. 
За главната роля определих Олга 
Рангелова, съпругата на Рангел То
шев. Тя беше красива жена и беше 
шивачка, така че сама си направи 
костюмите, с които посещаваше ху
дожника (Благое Тошич, препода
вател по сръбски език в гимназия
та). Редовният съпруг бе Еленко Ви- 
данович, преподавател но физиче
ска култура, другата съпруга беше 
Снежана Виданович, а ролята на ча
стния детектив изигра Веселин Та
нчев, преподавател по история, кои
то вмъкна оригинални детайли с из
ползването на една голяма лупа, с 
коя то търси следите на изгубеното 
колие. Беше взел движенията и ма
ниера на инспектора Еркюл Поаро 
и постигна забележителен успех. 
Пиесата имаше голям успех точно 
заради гражданското си съдържа
ние, добре разпределените роли и 
лекота та на диалога и ситуациите. С 
тъга си спомням, чс директорът на 
Дома прояви малко ревност към 
"дамската част на ансамбъла” и не 
помогна с нищо за декорите. Бяхме 
принудени да носим от вкъщи ото- 
манкп, шопитри, масички н разли
чим платове за паравани. Не зная 
защо. Пие бяхме артисти, а не поли
тици. Със своята игра ме накърнява
хме авторитета на политическите 
дейци. Само бяхме задължени да по
пълваме многобройиите програмни 
дати, конто неусетно се нижеха, а 
беше немислимо да няма нопа про
грама.

се смята за напълно 
вероятно.

СЪРБИЯ И 
БОГЕВАТА 

ЧЕТА
Сръбската дипл

омация очаква въс
танието в България, 
за да привлече вни
манието на турските 
войски, да ги раздвои 
и в това време да из
бухне войната на 
Сърбия срещу Тур
ция. 11а 13 май 1876 г. 
министърът на въ
трешните работи па 
Сърбия мига своя 
консул в Букурещ: 

"Премина ли Ботев? Ако пе е преминал, 
ка, и че други хора привличаха моето впи- ,ЮСЪнствайто го да пе се бави.” На 16 май 
мание, отчасти поради това, че имаше доста сръбският консул от Букурещ телеграфира 
хора, с които бях се срещал в Белград; дори в Белград: "Днес Ботев ми съобщи, чс ще 
не забелязах, че на парахода пътува и Хри- премине е повече от сто души, ще премине 
сто. Едва когато наближихме Базаиш, той ПрИ раХово". 
дойде при мене с още няколко другари.
Пожелахме си добър път и при раздялата се

Параходът "Радецки" около

Тези две телеграми показват, че Белград
е в течение по подготовката на четата и 

целунахме. вероя тно знае зова от посещението на Бо-
- Скоро ще чуете за мене! - каза ми полу- ТС|, „ Белград, 

гласно той,-, скоро, още на пролет ще се Сръбският печат активно отразява ирс- 
научигс за изненадащи неща от България, МИИ;,„гшсТ(, на четата и подвига па ”Раде- 
щс чуете за Христа Ботев. - Погледна ме цКИ” Сръбският вестник "Исток” предава 
многозначително и този доверчив, добро- на 17 май следната телеграма от Радусвац: 
сърдечен, /ючти наивно детски поглед дъ- ”д,§ссв II часа преди пладне на парахода 
лбоко сс вряза в моята памет.. "Радецки” над 200 пътници българи нео-

Стиснахмс си още веднаж ръцете, мах- ч«,кшшосс преоблякоха във войнишки дре- 
с шипки и аз слязох на брега, а Христо хи и калШщИ> револверите имали със себе 

Ботев продължи пъти по течението на Ду- си ,( ПуШКИ и сабли взеха от много сандъци 
нава към Рн/ава. Това беше последната ми и /Юд КОМандятя на войводите Христо Ботев 
среща с него. 'Гой каза истината - не изми- и да„Ид Тодоров и много други офицери 
наха и три месеца и бях изненадан от съо- „рИ,|удИХа капитана и машинистите да спрат 
б щението за неговия смел подвиг. на българския брег между Оряхово и Лом

паланка. Тук развиха знаме и с 'гърба про
гласиха излизането си от парахода, като из- 

Историчсските извори за пътуването на лизаха, те викаха: Да живее Ь ьлгария, да 
Христо Ботев в Цариград и Белград, колк- живеят въстаниците, дл живее слаиянатсво- 
ото и да са малко и не конкретни, не влизат то!" След това 'тръгнаха кз.м селото, високо 
в противоречие с възможността Ботев след пеейки революционни месни. Да живеят и да 
Одеса да е бил в Цариград и Белград. В сс множат с хиляди.

пяхме

ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОРИ

- Слсдпп -

оШшШ 27 МАРТ 1998 г.



СИГНАЛИ СЕДЕНКЯРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОТ ЗАБЪРДИЕТО
лешоска на белило Шо, 
че не съм збиШо Щъкала 
и не съм чесЩо шарила.
Дохождай, либе, дохождай 
тънки си дарове аз тъча 
кумове да си дарявам, 
кумове още сваСйове. 
Дохождай, либе, дохождай 
на наша серджик седенки.

ДОКАТО НЕ Е СЪВСЕМ КЪСНО... ПЪРВО ЛИБЕ
■ Либе, либе, Първо либе 
къде одиш, ЛШ не дойдеш 
Швойшо сърце камък ли йе 
камък ли йе, дърво ли йе?

- Да бе камък, Пръснало би, 
да бе дърво, Пукнало би.

- Либе, либе, Първо либе, 
нали знаеш, че съм ратай 
денем седя на дюгенче 
вечер Паса врано конче!

- Либе, либе, Първо либе, 
шуй ли да ше аз науча, 
забий колче, вържи конче 
Пи си дойди на седепка.

Поради конкретни обстоятелства в опреде- просветното дело в Босилсгрпдския край. 
лени области нашите краища не са достатъчно Примерът на А. Младенов може да бъде про-
нтследвани, а в други - почти нищо не е напра- вокативен и насърчителен за подобни инициа- 
вено. Щателни изследвания в дадени области тиви и в други области и чрез старателен труд 
има до годините на Първата световна война могат да сс спасят от вечно забвение значи- 
(проф. Йордан Захариев: "Кюстендилското телни ценности от нашето минало и народната 
краище”), а след това прекъсна всяка снето- духовна култура.
маточна изследователска работа, основаваща Нека посочим като пример голямото богат
ее върху обективни научни методи. Поради го- ство от народни обичаи в нашите краища, попо
ва редица археологически блага, стпологичс- чето от които са на изчезване. Същността на 
ски и етнографски материали на просторите на много от тях красноречиво говори за богатата 
нашите краища пропадат и изчезват, без да бъ- духовна култура на нашите предни. Някои от 
дат проучени и записани. тези обичаи са свързани с определени народни

Какви драгоценни материали чакат задълбо- празници, със светни от християнството, а други 
чен и благороден труд, показва самоинициати- - с упоритата борба за прехрана и оцеляване.

просветния работник Александър Мла- Макар че дадени обичаи водят началото си от 
денов (роден в Долна Любата, а живущ в Сур- далечното минало и са разпространени в ши- 
дулица, където дълги години работи ка т пре- роки области, много огтях са били изпълнявани 
подавател), който е събирал и записал много по различни
ценни данни за развитието на учебното дело в Тук ще обърна внимание само на няколко 
Босилеградския край. Благодарение на събра- обичан, свързани сдадени моменти от зсмедел- 

от него материали съществува шанс да ския труд, които вече почти не се практикуват, 
получим летопис за развитието и плодовете на

КУПИЛА МИ МАМА
Куйила ми мама 
свилено елече. 
Дали да го нося 
или да го чувам? 
Хайде да го нося, 
че е либе тука, 
либе да се Пука 
кашо риба щука.вата на

ДОБРЕ МИ ДОЙДЕ
начини. Добре ми дойде моме ле, 

добре ми дойде на седенки, 
сърцето да ми разнежиш, 
болката да ми излечиш. 
Много се либе гледаме, 
много се либе мамиме,
Пък нема да се земеме 
ош Пусти върли душмани. 
Душмани и женени делят, 
дребни сираци оставят 
кашо агне без майка 
кашо Пиле без гнездо.
Я ний да се вземеме, 
че сме си лика Прилика 
кашо два стръка иглика, 
душмани да се из Пукаш.

ннте

ПЪРВА БРАЗДА
Започването на оранта в Босилеградския пряспата погача, хапвал два-три залъка, пода- 

край е било свързано с един твърде интересен вал парче и на тръгналия с него да води поло- 
обичай. За първия ден на оранта, за пускането вете, докато изкара първите бразди. После да- 
на първата бразда се извършвала една сериозна вал но залък на воловете, като им пожелавал 
подготовка, свързана с орача и с воловете, ко- здрави и читави да завършат цялата оран, а 

ще орат. Първо - воловете бивали добре Господ да благослови техния и неговия труд с 
нахранени и така изтимарени, та просто лъс- богато плодородие.
в^ли, а за орача било приготвяно по-хубаво яде- Накрая, когато нивата била изорана, засята
не, което отразявало тържествеността на мо- и завлачела, орачът забивал в средата й пръта, 
мента. Между другото, жените омесвали сне- с който 
циална пита - "пресна погача” и свивали букет- дължавал” да роди жито, 
чета цветя, обезателно с босилек и червен ко- прът... Някъде обредът при започването на 
нец. С яденето вървяло пълно шише ракия, оранта бил наситен и с други детайли: в пряс- 
Всичко това се отнасяло на нивата, където тря- ната погача слагали зърно боб и малко дряново 
бва да бъде пусната първата бразда. Когато клонче, както и в букетчетата, освен цветя и 
всичко било натъкмено за оран-воловете впре- босилек, слагали и клончета от дрян с поже

ланието - воловете и човеците да бъдат здрави

ЕЛА ЛИБЕ
- Що ми не доодиш либе, 
вечер на седенки,
дали конче немаш, 
или друм не знаеш?
- Ирино конче имам, либе, 
и два друма зная,
но ше видях мило либе 
с други ши стоеше.

иго

воловете и по този начин я за- 
високо като този

карал
СЕДЕНКЬА

РАЗСЪРДИЛА СЕ 
МОМА

Ей, седенкьа, седенкьа... 
Пиешаша знак» що лаю 
сигурно некой че дойде. 
Ей, лайте га, лайте га, 
ако йе младо, дай ше га.

Дохождай, либе, дохождай 
на наша серджик седенка, 
близо до мене не сядай, 
често ме в очи не гледай, 
че ми се смела майкаши ши

гнати, ралото или плугът закачен за ярема - 
стопаните връзвали по едно от букетчетата на като дрян. 
десния рог на воловете, както и на ярема. След

Цветанка Андреева
- Продължава -

Мило ПРИСОЙСКИтова орачът се прекръствал, откъртвал от

Отговор: Колега, на драго сърце приемаме всичко, махали. Съществуват различни рецепти за домашно
приготвяне на боза. Напоследък и бозата се модерн
изира с два варианта: ароматизирана боза с 
"шприцер” - смес от еднакви части лимонада и кла-

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (12)

което сте ни написали, включително и предложението 
за сътрудничество в нашата кантора. Вашият текст от
лично допълва обясненията за освежителните напитки 
и натуралните сокове и затова го предаваме без съ- сическа боза. 
кря тения и добавки. Единствената махана на бозата е, че не може да се

"В Понишавието домакинствата по-рано са пригот- консервира за по-дълг срок. Науката още не може да
намери решение на тоя проблем. При обикновена тем-

лимон и

БОЗА И БУЗА 

- ЗА КРЕПКОСТ И 

НАСЛАДА
вяли доста битови питиета: муса, мазга, медовина, му- 
теница и др. От турците населението също "наследило” пература бозата бързо се променя и разваля, защото 
няколко ориенталски питиета: боза, салеп и т.н. Като ферментационните процеси непрекъснато продължа- 
пример ще опишем една ориентална напитка - бозата, и ват. Единствено ниските температури я* запазват 2-3

дена.едно битово питие - бузата или мусата.
Буза или муса. Мусата е извънредно примамливоДоброжелателно писмо: ”Драги господин йрофесо- Бозата е традиционно турско питие, но се раз-

ре. не губеше кураж! Имам Предвид вестта на ТАНЮГ пространило и в земите, които турците завладели. При- пролетно пастирско питие. Получава се през април и 
в миналия брой на БРАТСТВО за "Власинскаша роса". ™™я сеот^браш^^вода^подслад^ел^имая.нГъ
Там се казва, че ош шойлодолскише еколожки извори ^ на млечно_кисела и спиртна ферментация на боз- рховете на отбрани клонки от бреза, явор или клен и на 
с въвежданешо на въгледвуокис ще се ирави и МИН- ената мъст Бозата притежава извънредно приятен, ела- краищата им поставят бутилки или кофички. Бързо се 

ЕРАЛНА ВОДА ”! Каква нелеиоеш! Че нали Вие сед- дък леко резлив вкус и особен белезникавожълт цвят набира бистър сок, които при допир с въздуха малко
и гъста консистенция. Тя е и хранителна, защото съдъ- помътнява.мииа ио-наиред в същия вестник обяснихте що е

минерална вода: Питейна вода, газирана или негази- ржа въглехидрати, витамини, биоактивни вещества, ми- 
рана, която съдържа най-малко един грам минерали, нералиинищожноколичестваалкохол-0,5%/вол.През вода и минерали, освен това и въглехидрати. Всъщност 
разтворени в литър вода. Газирането не Прави водата турско време получавали боза и с по-високо алкохолно всичко онова, което е нужно на цветните и листни пъпки 
минерална. Но ако ТА НЮГне Ви чеше, знайте, че аз не съдържание и тя служела за тежки опиянения на аскера. "да се нахранят" и развият. Това е разбираемо, защото 
йройускам нито един Протокол В бозата са застъпени три елемента - газове, течност и растенията в този момент още не са започнали соб-

И вшораша забележки - в Последното БРА ТСТВО твърди частици брашно. Стойността на рН е 7,5, което ствено фотосинтезно производство на храна.
е твърде благоприятно за организма. Можем да завиждаме на овчарите за това оригинално

В стари времена бозата е била приготвяна от просено природно питие. Мусата не се произвежда индустрн- 
брашно, а сега от Царевично. Просо вече никой не от- ално, въпреки че е правен и такъв опит с брези - пак на 
слежда^ затова поговорката "Гладна кокошка просо Власина, преди няколко години, 
сънува” вече не е в сила.

В миналото бозата беше много популярна. Бозаджн- 
ята Сали я разнасяше амбулантно по • царибродските

Мусата притежава оригинален състав - най-много

По нечия вина не е съобщено за какво ще се отнася 
Поредният Протокол.

Мога ли да се възползвам от този ПроПуск и вместо 
Вас аз да разкажа нещо на чишетелите? Предлагам да 
оПиша две наши традиционни Питиета. Позволявате ли?

П. Ч., бивш преподавател от Тудовица”.
Протоколист: С. К. 

(В следващият брой: Д-ден и Д-концепция)

за да се свърже сосът. Месото се нарязва на порции и 
се сервира с кнедл и, полети със соса и задушено прясно 
или кисело зеле.

Забележка: В случай, че месото няма достатъчно 
собст вена мазнина, необходимо е при варенето да се 
прибави 3-4 супени лъжици олио или 30-40 г маргарин.

разстилат ябълките и сушеното грозде, всичко се по
ръсва обилно с канела (цимет) и се покрива с оста
налия ориз. Яйцата, млякото и захарта се разбиват 
добре и със сместа се залива оризът. Отгоре се слагат 
парченца масло. Пече се във фурната при температура 
200 С около 30 мин. Ястието се поднася топло. По 
желание всяка порция може да се полее с малинов или 
вишнов сироп.

СрГНАШЕНСКА ТРАПЕЗА

СВИНСКО МЕСО, 
ПЕЧЕНО С КИМ

ОРИЗ С ЯБЪЛКИ ,
Продукти за 6 порции: 200 г ориз, 500 см прясно 

мляко, 100 г захар, щипка сол, 1/4 чаена лъжичка ка
нела (цимет) на прах, 4-5 ябълки, 30 г масло, 1 шепа 
сушено грозде, 3 яйца.

Оризът.се измива в сито под течаща вода до избис- 
трянето й. От млякото се отлива около 100 см , а в 
останалото се изсипва оризът, прибавя се щипка сол и 
се вари около 10-15 мин до набъбването на ориза. 
Ябълките се изчистват, нарязват се на тънки филийки 
или се настъргват на едрата част на рендето. С част от 
маслото се намазва съдът, в който ще се поднесе ясти-

МЛЕЧЕН СОС,С ХРЯН
Продукти за 4 порции: 500 см' прясно мляко, 2 су

пени лъжици брашно, 1 чаена лъжичка оцет, 2 супени 
лъжици прясно настърган хрян, сол.

Брашното се размива с малко студена вода до полу
чаване на кашица, която се излива в кипящото мляко. 
Оставя се да поври 3-4 мин на тих огън. Прибавят се 
хрянът, оцетът и солта, съдът се покрива и се сваля от 
печката. Оставя се да постои няколко минути и се

Продукти за 4-6 порции: 1 кг свинско месо, 2 чаени 
лъжички ким, 1 чаена лъжичка сол, 1 чаена лъжичка 
брашно.

Измитото месо се поставя в добре затваряща се
тенджера, поръсва се със сол и ким, налива се вода до 
2 см от дъното на съда. Месото се задушава почти до 
омекване. След това се поставя в тавичка и се пече във 
фурна при температура 220°С до зачервяване. Когато 
мазнината е достатъчно препечена, се долива 1/2 чаена 
чаша вода, в която е размито 1 чаена лъжичка брашно, сервира с кнедли или с варено телешко месо

ето, изсипва се половината от ориза, върху него се
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СПОРТ ® СПОРТ
Оси сълЛцлмь ил нлсл чсисишселФУТБОЛ

ФК”БАЛКАНСКИ”
- ФК ”ПУКОВАЦ” 1:1 (0:1) НАКАЗАНИЕ

В мача срещу отбора на "Пуковац” 
болисти не успяха да спечел Идимитровградските фут- 
на мача като че ли върза кракатян^гЬ^г важнп точкИ- Значението
Първото полувреме до1ки„и™^ФуГбйОЛИСТИТе На Ба^а„ски”.

прГ,,,тг“„:^
че имаха още 2-З^олови положен™В80минУта-ма*аР 
стигнат до победата, но вратарят Величков /с™ „ТзащГти вр "та?а

НАГРАДА
на

* Двеше уОлошени деца на
"' снимката са Цветанка

Обрешкова и Сйас 
Ч Став ров, дъщеря и син на 

Влада Бадин-кована. Онова, 
коешо е интересно е, че тя 
е заснета йрез 1931 година 
на йанаир в Пирот- ватар, 
както му казват Пи- 
ротчании. Малчуганите 
тогава се Пуснали от майка 
си и се изгубили. След като 
били намерени, за наказание 
Получили Пердах, а за ”на
града'” - "ватарският” фо
тограф ги е заснел.
Днес Цветанка е Пенсионер 
и живее в София. Сйас също 
е Пенсионер и живее в 
Димитровград.

Снимката е от домашния албум на 
Весна Апостолова Алексова.

СИ.
Срещата се игра пред 

слънчево време.
В следващия кръг ' Балкански”

около 1000 зрители при студено, но 
гостува на”Дубочица” в Леск-овац.

Балкански” - ” Раднички” 
(ветерани)3 :2

първото полувреме - докато имаха сили. Победата на "Балкански” 
бе заслужена, но играта не бе особено окуражаваща.

Д. с.

• В рамките на състезанията за Югокупата във футболната 
дивизия Враня в неделя в Босилеград трябваше да гостува футбол
ният отбор на Младост от Йелашннца. На обща изненада гостите 
не дойдоха и по този начин босилеградският отбор чрез служебна 
победа се квалифицира за втория кръг.

А.Т.

М.Я.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЧЕСТВО

В ДИМИТРОВГРАД ЗАСЕДАВА СКУПЩИНАТА НА СОК- 
ОЛСКОТО ДРУЖЕСТВО "СОКОЛ" ” БРАТСТВО” ПРОДАВА КНИГИ 

ОТ СОБСТВЕНТАТА СИ ПРОДУКЦИЯСОКОЛАРИТЕ ОПРАВДАХА 
СЪЩЕСТВУВАНЕТО СИ Осведомяваме любителите на литератур

ното творчество, че могат да си поръчат след- меон Костов, цена 4 дин. 
ните книги от продукцията на нашето Издател
ство:

13. "Вълшебната фея”, разкази, автор Си-
Миналата седмица се проведе отчетно-изборно събрание на сок- 

олското дружество ”Сокол” от Димитровград. Отчет за четири
годишната дейност на дружеството даде секретарят НебоЙиа Йо
тов, който припомни, че дейността на димитровградските соколари 
е възстановена преди четири години и че през този период те са 
даказали, че една такава организация непременно трябва да съ
ществува в нашата среда. Йотов подчерта, че дружеството ”Сокол” 
през последните няколко години е организирало с голям успех в 
нашата община масовата спортно-възстановителна манифестация 
"Ден на предизвикателството”, която се провежда в целия свят. В 
изложението си секретарят Йотов припомни и за останалите спор
тно-възстановител ни‘дейности, чийто инициатор и организатор е 
било соколското дружество като при това особено наблегна на 
изключителното

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

1. "Безсъници”, поезия, автор Мила Васов, Посочените книги можете да си поръчате
цена 3 дин. чрез писмо (адресът на Издателството е: НИУ

2. ”Да дръпнеш синджирчето”, разкази, "Братство”, Кей 29 декември 8,18 000 Ниш) или
автор Новица Иванов, цена 3 дин. по телефона-018/352-751. Тези книги можете да

3. ”Очи, пълни спролет”, поезия,автор Алек- купите и в самото Издателство, 
сандър Дънков, цена 3 дин.

4. ’ Другаруване”, сборник от произведения 
на автори от малцинствата в Сърбия, цена 3 дин.

5. Македонски разкази, сборник, група ав- тоРи’ коит° Да продават изданията на нздател-
тори, цена 4 дин. ството в Босилеград, Димитровград, Пирот,

6. "Болният листопад”, поезия, автор Стефан Враня, Сурдулнца, Лесковац, Ниш, Княжевац,
Манасиев, цена 3 дин. Зайчар, Бор и Белград.

7. "Някъде край границата”, избрани разкази Годишните абонаменти за нашите издания 
и новели на автори от българското малцинство са‘
в Югославия, цена 5 дин. , -за вестник Братство

8. "Кръстосани пътеки”, пиеса, автор Миле бРоя по 1
Николов, цена 3 дин. - за списание Мост ......

9. "Легенда и истина”, повест, автор Миле °Роя по ^ Днн,',„т, „
Николов, цена 3 дин. ' за списаш|и Другарче

10. "Игри на живота”, новели, автор Миле (Ш броя по 2 дин.).
Николов, цена 3 дин. Дистрибуторите ще получават като възна-

11. "Тихи вопли”, разкази, автор Прокоии гРаждсние 30% от оборота.
Попов, цена 3 дин.

12. "Чиракът”, роман, автор Прокоии Попов, 
цена 5 дим.

Издателство "Братство” търси дистрибу-

сътрудничество на соколарите и ръководителите 
на основното училище ”Моша Пияде” и детската градина ”8 сеп
тември”.

На заседанието бе изтъкнато, че през тази година соколското 
дружество ще се старае да организира редица дейности, свързани с 
подобряването на здравословното състояние на жителите на Ди
митровградска община, и ще се стреми всестранно да популяризира 
физическите упражнения. Освен това гражданите ще се мотивират 
да станат членове на дружеството "Сокол”.

На заседанието бяха избрани членове на най-значителния орган 
на Дружеството - старшинството, което е оглавено от г-н Димитър 
Гюров. Накрая бяха връчени благодарствени писма на заслужилите 

дружеството, както и на предприятията от Димитров-

52 дин.

30 дин.

20 дин.

За допълнителни информации звънете на 
тел. 018/46-454 и 352-751.

членове на
град, които са му оказали материална подкрепа. в. д.

В СЕЛО РЕСЕН, БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА На 1 април 1998 година се 
навършват 12 ГОДИНИ от 
смъртта на нашия скъп и 
непрежалим син и брат

МОЛБА
Убит вълк Подготвям монография за 110-годишната работа на 

димитровградския (царибродски) самодеен театър 
''Христо Ботев'' и затова най-любезно моля всички, които 
имат какъвто и да е документ за дейността му от 1920 
до 1941 и от 1941 до 1945 година, да ми се обадят по 
телефона (018/531-937) или с писмо на следния адрес: 
Слободан Кръстим, ул. "Бранко Кръсманович" 3/23, 18 
000 Ниш.

Митко Никой, селскостопански производител от село Росен, 
Босилеградска община, убил вълк на тридесетина метра от къщата 
си. По думите иа Митко, един от най-дейните членове на 
ловджийското дружество "Сокол”, предния ден вълкът нападнал 
овцете му. Удавил една овца, но не успял да отнесе жертвата си, 
защото бил забелязан. На следващия ден Митко рошил да организ
ира засада на хищника. В следобедните часове вълкът дошъл за 
жертвата си. Когато се доближил до мършата, Митко не се двоу
мил, натиснал спусъка и лакомият вз.лк се катурнал до удавеното 
добиче.

За убития вълк, съгласно решението на ловджийското ДРУ" 
жество "Сокол” в Босилеград, Митко ще получи като награда 160 
динара, колкото е и членският внос, а от Ловния съюз на Сърбия 
500 динара. г

В ловджийското дружество "Сокол" в Босилеград ни съобщиха, 
че от началото на тая година това е вторият убит вълк, През цялата 
минала година в Босилеградско бяха убити общо шест вълка^ ^

Монографията за димитровградския (царибродски) 
самодеен театър трябва да излезе от печат към края на 
септември 1998 година. Тогава в Димитровград по тъ
ржествен начин ще бъдат отбелязани 110-годишнината 
на театъра и 100-год^шнината на Народната библио- 

Заради тези важни културни дати и юбилеи 1998 
година е провъзгласена за Година на културата с общия 
девиз "Култура без граници".

ТОДОР КОЛЕВ 
-ЦОЦАН

Поклон пред светлата му 
памет!

Опечалени: майка Любинка, 
баща Милко и брат Драган

тека.

Слободан Кръстич 
Ниш

ФШшШ 27 МАРТ 1998 г.
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- Епа ко йе запела тая Баба Марта че ни помори. Ужкьим 
поче кротко, разпиштольимо се и си рекомо ударимо рит- 
никат на зимуту. Не знам кво вой стану та се разбеснея, па 
съви с!>с студ и снег кока смо у януари и кока нейе пролет 
дошла... - запел да ми се жали сват Гога от Строшену чешму.

- Айде-айде, кво завикуйеш кико стрина. Време ко време, 
добро, час лоше! - сакам да га поуспокой им.

- За тебе може да йе тека, алла мене ич окото не ми га 
вача. 3бърка се све, ко що се збъркаше и човеците!

- Женска работа, свате! - тешим га я. - Нали знаеш, плане 
зачас, ама и зачас се угаси, ядоше се за ни!цо, ама и от нищо 
се радуйе. Тека и Баба Марта..

- Женска ли йе, нейе ли, ама съглам ни показа еве 
двайесетина дъна кока смо Сибир. Мислео си: че ми остану 
от дървцата и за надогодина, а оно - требе да идем да сечем

слогове да издеяним туя. Кво ли прайе ония що се 
грею на струю, бог да им йе на помоч!

Щом йе почел да реди, нема боже помагай. Айде, реко си 
да га подпалим йош малко:

- Тека йе, свате. Мене ми йе жал що че обере дървчетията, 
изгледа туя годин нема да запуши казан-

- Море айде, било йе и друг пут дървчетията да оберу 
студове и слане, ама тая голомразица може да ни оста и и без 
леб. Тамън житата беоше покарала кико що требе 
ако подържи тека, че измързну, па после че жньемо сламу_

Незнам докига сват Гога имаше да реди за това, за онова, 
дожале ми за ньега, па пак реко:

- Женска работа, свате, женска-
- Кво си се ватил за туя женску работу, ко пиян за плот:'

- плану он. - Несу яо-арне и мушкьете-
- Койе па са мушкье работе нечине? - питам га
- Млого!
- Койе де?
- Епа кига очеш да знайеш, слушай: мушка рабта ли йе, 

сабале да се дигну, да намире стоку и да отиду на работу по 
предприятията?

- Колко знам - дидзаю се и намирую работете - поче я.
- Очеш! Нити се дидзаю, нити намирую работете - излегую 

се кико породулье!
- А работа по предприятията?
- Тамо йе работата що не работе и там_
- Кико не работе?
- Тека лъсно: научиш е се да не работе! Клинче, свате, 

клинче! Само чекаю да им се каже дека тия дни нема да има 
материали, па ка плизну из чаршиюту и право по кавенете-

- Чекай, свате, я колко видим кавенете несу се препълниле?
- Кавенете несу - ама продавницете су пълне. Не може 

жене пипер или нещо друго да си купе от ньи. Набутали се 
унутра ко сардине, надигли шишетия с пиво и цел предобед 
престою уз тезгьавите кико коньи на празне ясле-

- Е, ред йе да разбию малер, ако не може да работе щом 
нема материали-

- Море, нейе све до материалите. Щом дойду материалите 
они узимаю болованье и кажу не им се изплати да работе 
цел месец за двеста динара. И пак - същото: най-близко им 
йе до продавницете уз тезгьават! А дома малко ли мушкье 
работе чекаю да се завърше?

- Работете не су зайци да се разбегаю...
- Несу, ама йе истина и това що може дънъска да напраиш, 

да не оставляш за ютре...
- Чекай, свате - поче я. - А пиеньето мушка работа ли йе?

- Мушка йе! Ама у дзаднье време и женете почеше да гьу 
преотимаю.

- Епа, свате, айде да идемо до "Гациното" да запнемо 
съглам! - дърпи га я за рукав.

Преди петнадесетина години 
един млад пенсионер от Звонци 
обичал да ходи често на гости у 
съседите си, пък и в други семей
ства в селото. Пенсионерът мно
го обичал сливовата ракия и пи
йне ли десетина чашки, забравя 
всичко и разказва приказки до 
късно през нощта.

Често пъти той гостувал на 
едно младо семейство. Отбивал 
се при з ях и забравял да си отиде. 
Разказвал какви ли не приказки 
и за Бога, и за дяволите, и за 
душманите. Ма домакинята й 
омръзнали тези гостувания и 
празните приказки на неканения 
гостенин, но тя бързо се сетила 
как да се отърве от досадника. 
Една вечер около полунощ тя 
внесла в стаята тенекиено кори
то, треснала го пред госта и ка
зала:

г\
Й

час

I

щ\т
ртвЩ?
ЦАрИбро, Цркм$
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1 11,1шаа. - Мъжо, хайде да се кз>пем!
Започнала да се разсъблича, 

а младият пенсионер набързо из
трезнял, скочил на крака и изти
чал навън без довиждане.

а еве съга

Й. МилановЩЯ

ПРИКАЗКИМоля, без докачение
Влизайки при председателя на Общинската 

скупщина и гледайки прекрасната картина на 
Младен Йотов, поетесата Мира Алечкович въз
кликна:

- При Вас е като в приказка!
- При всички председатели всички неща са при

казки, шеговито я допълни поетът Градимир Сто- 
йкович.

КОЙ ДА ХРАНИ 
ДЕЦАТА

Скарали се баща и неговият женен син.
- Докога ще ти храня децата? - ревнал 

бащата.
- Добре, айде да се разберем. Отсега ти 

храни твоите деца, а аз ще си храня моите. 
Съгласен ли си?

Бащата се съгласил и чак на другия ден му 
текнало за какво си е подал ръка.

ХИМИКАЛКА
Един от тукашните журналисти, който винаги 

е без химикалка, от един директор търси хими
калка да запише нещо. Той му дава една.

- Дай ми тая от СПС, с нея няма да сбъркам, 
казал журналистът.

а. т.
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