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ПЪРВАТА КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ РУСКИЯ ЗА- 
МЕСНИК ВЪНШЪН МИНИСТЪР

ИГРА С ОГЪНЯ ТЕРИТОРИАЛНАТА 

ЦЯЛОСТ И 

СУВЕРЕНИТЕТЪТ 

НА СРЮ НЕ МОГАТ 

С НИЩО ДА СЕ 

ПОСТАВЯТ ПОД 

ВЪПРОС

у~Ч подкрепата си, която 
I САЩ и най-близките 
Ч-/им съюзници в НАТО 
оказват на косметските ал
банци се охрабряват сепа- 
ратистическите 
ния в целия регион на Юго
източна Европа. Опасени
ята, за които тези дни писа 
софийският в-к "Дума" са 
напълно разбираеми, защо- 
то, в една или друга степен, 
проблемът 
малцинства 
във всички държави на 
Балканския полуостров. В 
повечето от страните в ре
гиона тези проблеми се ре
шават или поне смекчават, 
така че не се допуска отк
рита вражда.

Но проблемът в Космет 
и преди всичко становище
то към него, което отсто
яват западните държави 
начело с Щатите, може да 
наруши сегашното равно
весие.

настрое-

с националните 
съществува

Афанасиевски и Милошевич в Белия двор

• Слободан Милошевич и Николай Афанасиевски подчертаха, че нашата страна и Русия смятат, че терористичните посегателства в 
Косово и Метохия и различните видове тяхно насърчаване трябва да бъдат прекратени и ясно и недвусмислено отречени • 
Политическият диалог трябва да продължи без отлагане

Югославският президент Слободан Милошевич прие на 25 юни риториалната цялост и суверенитетът на СР Югославия в никакъв 
руския заместник министър на външните работи Николай Афа- случай не могат да бъдат поставени под въпрос, че терористичните 
насиевски преди да приключо няколкодневния му престой в нашата атаки в Косово и Метохия и различните видове тяхно насърчаване

трябва да бъдат прекратени и ясно и недвусмислено осъдени и че 
В сърдечен и приятелски разговор, посветен на актуалните политическият диалог, като незаменим начин за решаване на вси- 

въпроси от общ интерес беше повторена непоколебимата двус- чки открити въпроси в Косово и Метохия трябва да бъде про- 
транна решимост и занапред да се развиват и всестранно разши- дължен без отлагане.
ряват отношенията и връзките между двете страни. В разговорите участваха и съюзният министър на външните

Югославия и Русия отстояват тъждествените становища, че те- работи Живадин Йованович и руският посланик у нас Юрий Котов.

страна.

Потвърждение за това 
е толерантното отношение 
на САЩ към т.нар. АОК. Та
зи армия, която се финан
сира от страна на мюсюл
манските страни от Близ
кия изток все още не е 
включена в американския 
списък на терористически- 
те организации. Този факт 
не трябва да учудва. На
против. Той принуждава 
всички трезвомислещи хо
ра сериозно да обмислят 
какво се крие зад паравана 
и кой се играе с огъня.

За щастие, параваните 
започнаха да падат. Това 
показа форумът в швей
царския курорт Кран Мон
тана, когато амерокански- 
ят посланик в ООН Ричард 
Холбрук открито призна, 
че Щатите са установили 
официални контакти с тази 
организация, която "разпо
лага с“ и "контролира не 
толкова незначима военна 
сила". Тази връзка е уста
новил и я поддържа никой 
друг, а специалният прате
ник на американския през
идент Бил Клинтън за Бал
каните - Роберт Гелбърд. 
Нима е необходимо по-кра- 
сноречиво доказателство 
за дългосрочните страте
гически интереси на архи
тектите на новия световен 
порядък - разпокъсването 
на страните в региона на 
Балканите на малки, враж
дуващи помежду си "авто
номии" по кипърски обра
зец. Следващата крачка 
добре известна - интерна
ционализация на междует- 
ническата вражда. А това, 
само по себе си, дава пра
вото на най-силния на деня 
да се разпорежда по сво
ему, да се заканва или дори 
пряко да се намесва в по- 
тушването на кризисното 
огнище, което самият той 
предварително е запалил.

В.С.Б.

В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ
СЪЮЗНИЯТ ПРЕМИЕР УЧАСТВА В ИКОНОМИЧЕСКИЯ И 
ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ В КРАН МОНТАНАВРЪЧЕНИ 

РЕШЕНИЯТА НА 
НОВОНАЗНАЧЕНИТЕ 

РЕКТОРИ И ДЕКАНИ

САМО С ДИАЛОГ 

МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ 

РЕШЕНИЕ ЗА КОСМЕТНа 30 юни в Правителството на Сърбия сс
на което на новоназначените ректори и дс-

състоя
тържество,
кани бяха връчени решенията за назначаването им на 
___ функции. На тържеството присъстваха републикан
ският премиер Мирко Ма ря нови ч, вицепремиерите Ра I ко 
Маркович, Милован Бойич и Войислав Шсшел, минис- 
търч.т на науките и технологиите Браиислаа Ивкович и 
Нада Попович-Псришич, републикански министър

М. Булотович: Югославия сс застъпва за добри отношения е всички 
съседни страни, както и с всички държави в Европа и света, и подкрепя 
регионалната политика на ЕС н процеса за ускорена интеграция на 
Югоизточна Европа така, както е договорено на остров Крит

тези

Председателят на съюзното Албанският сепаратизъм и терори- 
нравитслство Момир Булатович зз.м непременно трябва да бъдат 
участва а края па миналата седмица осъдени от международната общ- 
в работата на икономическия и по- пост, защото кризата в Космет не е 
логически форум и швейцарския предизвикана от недостатъчната 
град Кран Монтана, кч,дето говори автономия на албанското малцнн- 
за ролята на Съюзна република ство, а от сепаратистката политика 
Югославия и Югоизточна Европа. на някои косметски политически 

13 речта си пред участниците във лидери, конто не признават държа- 
Форума Булатович между другото впта Сърбия н Югославия и не нскат 
изтъкна, че С1ЧО желае да се репи- да ползват гарантираните им от 
тегрира а Организацията за енгур- Конституцията малцинствени пра- 

и сътрудничество а Европа и ва, съответстващи на международ
на нормализира отношенията си е ннте стандарти - подчерта югослав- 
Европсйския съюз и Съвета ма Ев- ският премиер Момир Булатович. 
роня. Югославия, допълни той, се Отговаряйки на въпроси, конто 
засп.пвп за добри отношения с вей- му бяха зададени от участници във 
чки съседни страни, както и е вен- Форума, председателят на съюзно- 
чкн държави в Европа и света, н то правителство каза, че СРЮ ви- 
нодкрепя регионалната политика соко оценява ролята на Русня и рус
ла ЕС и процеса за ускорена ннте- ката дипломация в реализацията на
грация.....Югоизточна Европа така, становищата от Московската дек-

логоворено на среща та на ларацня, която подписаха прозндеи- 
' Русня н СРЮ Борис Елцин

и Слободан Милошевич. Булатович

културата.
Републиканският премиер Мирко Маряиович поздра

ви новоназначените ректори и декани, подчертавайки, че 
е уверен, че с труда си ще потвърдят изправността 
решението на Правителството на Сърбия и че тяхното 
назначаване ще бъде в полза на доброденствието на 
нашата Република.

и

Проф.д-р Ягош Пурич е ректор на Белградския 
университет, нроф. Рндмили Бакочевич - ректор 
на Университета на изкуствата в Белград, проф.д- 
р Бранимир Джорджевич - ректор на Нишкия 
унивесритет; ректор на новосадския университет 
е проф. д-р Светолик Аврамов; а нроф. д-р Ра
дослав Сенич - ректор на крагусвашкия упивер-

ПОСТ

ситет.о

От името на правителството на Сърбия новоназна
чените ректори и декани поздрави вицепремиерът про
фесор доктор Милован Боим, който подчерта, че Пра
вителството както и досега, така и занапред ще прави 
всичко възможно, за да може животът на нашия Универ
ситет, на образованието и науката да стане възможно 
по-дсйстпен и по-успешен. 'Университетът и образова- 
НИето са кръвообръщението на нашата държава - каза 
вицепремиерът Бойич- което ще бъде толкова успешно, 
плодотворно и силно, колкото държава влага в младите 
поколения, и науката и образованието.

както е
ост ров Крит.

- Що се касае за положението в 
Косово и Метохия, СРЮ полага подсети присъстващите за изявле- 
уенлия този проблем да бъде рошен ннето на руския външен министър 
по политически начин, с диалог, при Евгений Примнкоп, според което

сега е редът на албанската страна

тите на

пълно уважаване ма тернториалнп- 
та цялост и суверенитета на СРЮ. да покаже готовност зв диалог.



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ ]
НАТО И СЪВРЕМЕННИЯТ ЦИВИЛИ- 

ЗАЦИОНЕН ИЗБОР НА БЪЛГАРИЯ (3)

ЮГОСЛАВСКО - АВСТРИЙСКИ 
ВРЪЗКИ

ДЕЛЕГАЦИЯ НА 
ЮГОСЛАВСКИЯ 

КООПЕРАТИВЕН 
СЪЮЗ ВЪВ 

ВИЕНА
по-спой, характерен та идеологиите начин - като негатив или 

-скоро като обърнат с главата надолу обрат в ”цамсра об- 
сцура". Ако сменим словореда в лозунга, че "българската со
циалистическа революция е национална но форма и интерна
ционална но съдържание”, ще се окажем много близко до 
действителността: българският социализъм беше много интер
национален но форма и твърде национален по съдържание. 
Обстоятелство, което обяснява може би донякъде защо 
страната не преживя нито Унгарските събития, нито Пражката 
пролет и в крайна сметка не роди дисидсити от мащаба на 
Вацлав Хавел и Лех Валенса (ако въобще приемем за диси- 
денто, разбира сс, грижливо култивираните 
режима шепа родни "инакомислещи”.)

През по-голямата част от съществуването си кому
нистическата власт в София беше по-скоро авторитарно-оли
гархична - ако щете кланово, родово-олигархична - отколкото 
тоталитарна и като такава ”по дефиниця” трябваше постоянно 
да балансира между натиска на руския щик и апетита на българ- 

Колкото гръмогласно българските кому- 
водачи сс кълняха в преданост, братска обич и пр. 

"другари”, колкото най-старателно симулираха 
съветския челен опит , толкова и по ан- 

на максималната

д-р Ангел Кондсв

На 1 март 1941-а във Виена е подписан договор, по силата 
на който България се присъединява к ъм т.нар. Тристранен 
пакт - военният съюз Германия, И талия и Япония, учреден пет 
месеца по-рапо в Берлин. Тече втората година на Втората 
световна война. Европа е окупирана от нациститс и фашистите. 
След няколко месеца ще бъде открит Източният фронт. 
Възможността да се води каквато и да било независима външна 
политика е изчерпана. Алтернатива отново като че ли няма - 
примерът с Югославия и Г ърция е повече от показателен, а 
изкушението за реванш и позитивно решаване на националния 
(разбиран като териториален) въпрос огромно. Рефлексът да 
се сграбчи всичко н да не се изпусне нищо от това, което мигът 
предлага, отново се оказва по-силен от историческия разум.

След присъединяването към оста ”Рим-Бсрлин-Токио” 
България вече няма да е същата. Година и половина по-късно, 
току-що върналият се от една визита в столицата на германския 
Райх последен български монарх ще умре. Синът му така няма 
да дочака да се възцари на неговия престол. (Въпреки че е жив 
и от Мадрид проявява завидна активност в днешния български 
обществено-политически живот, съмнявам се да дочака своя 
час.) По същество България е загубила своята независимост и 
положението й на страна с ограничен суверенитет ще се запази 
н след 9 септември 1944 - датата на военния преврат, оглавяван 
от Кимон Георгиев, останала в историческата ни памет като 
символ на влизането ни I» орбитата на Съветската кому
нистическа империя.

Истинският дебат за характера на обществото през 
последващите години, за мястото на т.нар. социалистическо 
строителство в нашата история предстои. Нужна е достатъчна 
дистанция във времето, която да охлади нажежените още емо
ции, да неутрализира влиянието на конюктурните 
идеологически потребности на прехода. Убеден съм, че рано 
или късно този дебат ще се състои. Както съм убеден и в това, 
че ще извади на бял свят факти и ще провокира оценки, които 
ще разочароват много от днешните опоненти 
непримирими и страстни противници на социализма, така и 
негови не по-малко страстни защитници. Каквито и да бъдат 
тези оценки обаче мисля, че неоспорима ще остане една кон
статация, която поемам риска да направя още сега:

Независимо от обстоятелството, че България беше страна 
с изключително силно ограничен съверенитет - все пак и слава 
Богу бяха запазени някакви атрибути на самостоятелна 
държавност като знаме, герб, граници, държавен печат и т.н. - 
вирусът на руския тоталитаризъм не успя да проникне дълбоко 
в тъканта на националния живот, неговата религия и митоло
гия, интимна логика и етика не успяха да обсебят националния 
дух, останаха достатъчно дистанцираш! и чужди за него.

Колкото и да е парадоксално една от основните пропа
гандни тези на бившия режим отразявяше истината. Макар и

по

Делегация на Югославския кооп
еративен съюз, водена от председа
теля на Съюза Предраг Думанович, 
направи двудневно посещение в Ав
стрия. Югославската делегация има 
разговори с представители на Ав
стрийското федерално министерство 
за селско стопанство и горско дело, 
посети и Австрийския кооперативен 
съюз, селскостопанския факултет и 
няколко австрийски предприятия и 
обиколи и селскостопанския панаир 
във Визелбург.

- Целта на посещението ни е да 
разговаряме по възможностите за 
развитие на селскостопанското про
изводство и възможностите за плас
мент на наши изделия на австрийския 
пазар, каза председателят на Юго
славския кооперативен съюз след 
пристигането си в австрийската сто
лица. Нашата страна има какво да 
предложи на световния пазар, понеже 
имаме наистина висококачествена 
селскостопанска продукция, - подчер
та Думанович.

По думите на Думанович, посеще
нието в Австрия е организирано по
ради подобието на селското стопан
ство с нашето. ’Тук има семейни, а 
при нас селскостопански имения. За 
нас е много важно да се запознаем с 
организацията на селскостопанските 
имения и с видовете кооперации. Ние 
желаем чрез разговори с колегите си 
от чужбина да се запознаем с техния 
опит, и да ги осведомим за това какво 
в Сърбия и Югославия се прави в тази 
област и чрез обмен на опит да подо
брим дейността на кооперативния 
съюз у нас.

и глезени от

ския интерес, 
нистичсски 
на съветските 
внедряването на
дрсшкосвски сс домогваха до придобиването 
"аванта” от включеността на страната в "империята на злото” 
- подобно на котленските и еленските чорбаджии, които се бяха 
изхитрили да излъчат от своите среди много приближения до 
султана висш сановник княз Стефан Богориди в последните 
години на османското владичество. В своите хитрини нашите 
социалистически велможи често успяваха. Това не може да им 
се отрече. За останалото нека безпристрастно ги съди исто
рията.

С казаното не правя намек за каквато и да било нравствена 
реабилитация (политическата отдавна е изключена) на бившия 
режим, който така чудесно се въплъщаваше в "незабравимия” 
образ на своя "пръв партиен и държавен ръководител”. Искам 
само да насоча вниманието към един съществен извод:

Дори и през годините, в които беше лишена от истински 
национален съверенитет, Бялгария съхрани живи корените, 
които дълбоко я свързваха с европейскката цивилизация, не 

избора, който беше направила още през април 1876-а

както

измени на
и на Шипка в августовските жеги на 1877-а. Успя да запази 
вътрешната си дистанция от цивилизационния модел, който - 
подобно на "американската мечта” - се изживяваше като един
ствена алтернатива на изгубилата се между двете световни 
войни европейска идентичност.

Това е духовният, моралният багаж, с който България
посрещна предизвикателствата, дошли с промяната на све
товния ред след рухването на Берлинската стена и разпадането 
на социалистическия лагер.

- Следва -
нинДРУГИ ПИШАТ

ПЕТЪР СТОЯНОВ: НЕ СМЕ ПРОТИВ СЪРБИТЕ
Интервю на Светлана Петрушич с българския президент за мястото на България в региона, влизането н в НАТО и югославско-българските взаимоотношения

* Как бихте оценили билатералните отношения 
между България и Югославия?

- Няма съмнение, че в отношенията между България 
и Югославия има много светли петна. И ние, разбира се, 
сме отворени за всеки вид диалог, но не можем да скр
ием факта, че вътрешните проблеми, които Югославия 
има в момента, и съсредоточаването на световното вни
мание върху тези проблеми до голяма степен не поз
воляват нашите отношения да се развиват така, както 
бихме искали. Българското правителство изрази кра
йно ясна позиция. Тази позиция беше продиктувана, ще 
бъда искрен, не толкова от защитата на сръбските ин
тереси, а от защитата на българските национални ин
тереси. Икономическите санкции срещу Сърбия нане
соха голям удар на българската икономическа рефо
рма. Към това бих добавил, че те ще бъдат и отлична 
основа на всички негативни явления, за конто говори
хме, на оръжейния трафик, черната борса и т.н. Убе
ждението, че България е страна, която настоява за та
кива санкции, е напълно погрешно. Но съществува един 
проблем, от който българската общественост се интер
есува - няма защо да се лъжем: от санкциите и драматиз- 
ирането на ситуацията в Сърбия България ще загуби 
твърде много. Българската общественост постоянно се 
пита защо сърбите не сторят нещо, за да не се поставя 
вече въпросът за санкции. Защо сръбското държавно 
ръководство не предприеме нещо, за да можем сво
бодно да минаваме по най-краткия път към Западна 
Европа и да нямаме тези драматични политически, 
понякога и военни проблеми? Ето, това е онова, от 
което твърде много се интересува България. Защото, 
защитавайки националните си интереси, България иска 
да има с Югославия отношение, основаващо се на пра
вото, на разбирателството, на ясни икономически и 
търговски отношения и, което е много важно за нас и 
никога не трябва да се поставя под съмнение - да не бъде 
препречен най-краткият път на България към Западна 
Европа. -

* Да Ви подсетя: неотдавна, след като Съветът 
за сигурност на ООН наложи на Югославия ембарго

(Продължение ош миналия брой)
* Какво е Вашето виждане за проблемите в 

Косово и Метохия? върху вноса на оръжие, министърът на търговията 
официално заяви, че България се приобщава към 
това решение и вече няма да изнася оръжие в 
Югославия. Разбира се, това предизвика присмех и 
лошо се отрази върху имиджа на България, защото 
всички знаят, че Югославия не внася оръжие от 
България. Същия ден, в който беше забранено вла
гането на чужди капитали в СРЮ, министърът на 
външните работи на България заяви, че България 
се приобщава и към това решение и ако е необ
ходимо, ще удовлетвори исканията на НАТО. Неот
давна в. "Сега" отпечата статия на един български 
социолог, който попита: "Защо българите мразят 
сърбите?"

- Ние сме твърде обезпокоени и с голямо внимание 
следим събитията в Косово, защото в никакъв случай 
не искаме да бъдем заложници, и то политически за
ложници, на онова, което се случва в Югославия. Вре
мето ще покаже как ще бъдат решени проблемите там. 
Но аз винаги съм считал, че когато се касае за проблеми 
на една балканска държава, те едва ли могат да бъдат 
окачествени само като нейни национални проблеми. 
Тук не говорим от държавно-правно становище, тук 
говорим за отношението, значението, за това как те се 
отразяват върху целия Балкански полуостров, дори, ако 
щете, и за това, че нашият регион все още има лоша 
слава, защото се смята за район, в който политическите 
страсти са по-силни, отколкото трябва да бъдат, в който 
политическият разум не винаги идва навреме, в който, 
изглежда, конфликтите са по-чести, отколкото в ре
гионите с нормален, културен, регуларен диалог. Ето 
защо ние, балканските страни, трябва да бъдем заинтер
есовани да се намерят най-добрите решения за кон
фликта в Косово и Метохия. България е част от този 
балкански пояс на сигурността, който желае да даде 
своя принос за решаването на косовската криза. Първо, 
защото сме съседи, и второ, защото наистина мислим, 
че това е важно за целия регион. Пожелавам ви успех.

* Говорите за добросъседски отношения. 
Изявленията на ваши официални политици обаче не 
допринасят за това. Напоследък винаги, когато се 
налагат санкции на Югославия, подкрепата за това 
решение най-напред пристигаше от българска 
страна. Защо?

- Напротив, аз мисля, че това въобще не е точно. 
Именно България най-малко допринася за такива ре
шения.

- На никого в България и през ум не му минава да 
дефинира нашите отношения със Сърбия като омраза. 
Не дай, Боже! Напротив. Българите и сърбите, говоря 
за обикновените хора, винаги са имали дружелюбно 
отношение едни към други. Това се вижда и в близостта 
на езика, и в някои общи исторически корени, които 
имаме. Да се говори за българска омраза към Сърбия е 
не само абсолютно погрешно, но и неуместно и това, 
според мен, представлява наливане на масло в огъня и 
търсене на проблеми там, където те наистина не съ
ществуват.

* Това се отнасяше преди всичко за 
политическите изявления. Такова ли е и официал
ното политическо становище на България, или 
става дума само за лични становища на отделни 
политици?

- България е абсолютно лоялен член на Между
народната общност, в това вече никой не може да се 
съмнява, но България никога не е давала тон в някакво 
негативно отношение. Това не е наша работа.

а
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обстановката в Косово и Метохия ве
че с месеци наред е в центъра на 
вниманието не само на нашата, но и 

на световната общественост. Това е съв
сем и разбираемо. Междувременно обаче 
се стигна и до нови моменти. Най-напред 
американският посланик в ООН Ричард 
Холбрук имал уж случайна среща с пред
ставители на Армията за освобождение на 
Косово, както терористите наричат самите 
себе. Аналитиците и коментаторите обаче 
подчертават, че няма нищо случайно в по
литиката, което бе потвърдено преди ня
колко дни и на форума в Кран Монтана, 
където Холбрук призна, че американският 
специален пратеник за Балканите Роберт 
Гелбърд установил официални контакти с 
терористите. Това, най-меко казано, пре
дизвика смущение в международни маща
би, понеже до сега се знаеше за преговори 
с политически представители, но не и с 
терористи. Всъщност американците офи
циално все още не са признали, че 
т.нар. Армия за освобождение на 
Косово е терористическа ор
ганизация, вероятно защото 
им е известно, че тя е съз
дадена, обучавана и фи
нансирана под тяхна еги-

50 ГОДИНИ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ИБбрук започва да губи ориентация в уми
ротворителните си походи.

ъководителите на дипломациите на 
Европейския съюз най-напред оп
овестиха, а скоро след това и решиха 

да забранят приземяването 
на ЯТ на летищата в страните-членки на 
Съюза. Разбира се, всеки трезвомислещ 
човек едва ли ще разбере, а още по-малко 
ще оправдае едно такова решение, което, 
несъмнено, не може да подпомогне усили
ята, чрез преговори да се стигне до мирно 
решение на косметската криза, понеже е 
целенасочено директно против Сърбия и 
СРЮ, а край масата за преговори не иска 
да седне другата страна - политическите 
представители на косметските албанци, 

затвора на Международния трибу
нал в Хага, при мистериозни обсто
ятелства, само десетина дни преди 

произнасянето на присъдата пострада 
Славко Докманович, своевременно зало

вен и арестуван чрез измама и от
каран в Хага. Неговият ад

вокат Тома Фила до пос
ледния момент вярваше 

в една оправдателна 
присъда, въпреки че 
обвинителят от Хаг
ския трибунал поиска 
доживотен затвор. 
Адвокатът Фила гово

реше така, не защото е 
оптимист, а защото е 

опитен специалист за 
международно право и 

уверен във факта, че толкова 
висока международна съдебна инсти

туция ще съди обективно и въз основа на 
доказателства, а не въз основа на предпо
ложенията, с които си служеше обвини
телят. Славко Докманович пострада при 
странни обстоятелства, понеже е намерен 
обесен в килията си и доколко се пот
върди, че сам е посегнал на живота си, 
тогава въжето не е стегнало един врат, а 
една обидена и наранена душа. До пос
ледно той смяташе, че е обвинен без вина, 
че е арестуван нечовешки и че е сложено 
непростимо петно върху неговото име и 
семейството му.

ветовното футболно първенство 
продължава, но за нашите национ- 
али то приключи, понеже на пътя им 

до четвъртфиналите се изпречиха холанд
ците. Казват, че във футбола е възможно 
всичко, понеже топката била кръгла, но 
истината е, че националите ни не бяха 
победени от холандците, а те сами побе
диха себе си. Не само заради нереализи
раната дузпа, но и заради погрешната так
тика и несъстоятелната игра на онези от 
които най-много се очакваше. м.Тодоров

Р ИБ...ИБ... За много днешни хора това 
съкращение остава нещо непознато. Ка
кво значи това? Спомням си, през шест
десетте години една редакция у нас на
прави анкета и постави въпроса: "Какво 
е това ИБ, ИБЕОВАЦ?” Имаше най-раз
лични отговори, от които много малко 
верни, а един от участниците в анкетата 
бе написал: "Това е едно племе в Южна 
Африка?!" Ако тогава се даваха такива 
отговори, какви ли можем да очакваме 
сега.

ли оток е била на второ място - след чер
ногорците.

В книгата на Драгослав Михаилович 
"Голи Оток” (НИП "Политика", Бел
град, 1990, с. 535) някой си Емилиян Ми
лан Калафатич пише от Одеса през 1966 
на президента на СФРЮ Й. Б. Тито, че 
след излизането от затвора през 1954 
сетил Иван Караиванов и му преразказал 
един разговор с Чеча Стефанович.

"В по-обширен разговор Караиванов 
ми обеща, че ще ми даде нещо да преведа, 
но от това нищо не се получи. Тогава той 
ми каза, че УДБ-а не гледа приятелски на 
него, защото се оплаквал от нехуманните 
й постъпки, които прилагала към граж
даните в неговата изборна околия край 
българската граница. Там някой си офи
цер на УДБ-а подлагал хората на мъче
ния на някакъв електрически стол, а след 
оплакването от страна на Караиванов 
той бил, разбира се, сменен, но преместен 
на друго място с по-висок пост.(...)

Един по-малък кръг хора от Дими-

на самолети

по-

Изминаха 50 години от времето (юни 
1948), когато се обяви Резолюцията на 
Инфомрационното бюро "За положени
ето в ЮКП”. Информбюрото бе форми
рано през септември 1947 година във Вар
шава от осем европейски комунистиче
ски партии на България, Италия, Фран
ция, Унгария, Полша, СССР, Югославия, 
Чехословакия н (допълнително) Алба
ния, със седалище първоначално в Бел
град, а след това в Букурещ. С Резолю
цията ЮКП бе обвинена за непослушност 
в семейството на комунистическите пар
тии. С този документ се стигна до разце
пление в международното комунистиче
ско движение.

Комунистите у нас, които подкрепиха 
Резолюцията на ИБ или пък бяха неспра
ведливо обвинени, че я подкрепят, бяха 
събрани и откарани в канцлагера на Голи 
оток "да изкупят големия си грях”. И в 
страните-подписнички на резолюцията 
грешните бяха подложени на страшен 
тормоз. Петдесет години изминаха от 
времето, когато на първите страници на 
всички вестници в света бе обнародвана 
Резолюцията на ИБ, когато не само у нас, 
но и света хората, които имаха червена 
книжка или вярваха в нея бяха обладани 
от страх. За това събитие вече никой не 
говори. И тези, които измислиха Резолю
цията, и тези, които я провеждаха на дело, 
и тези, които бяха заради нея на Голи 
оток, и тези, които ги съпровождаха и там 
им правеха "компания” една, две или пет 
години, не я споменават. И това мълча
ние, изпълнено с дух на отрицание, ни 
преследва вече петдесет години. Но кол- 
кото и да мълчим, не може да се забрави 
това зло, защото там, на пустия остров, 
според официалните данни, са били 7235 
сръби, 2588 хървати, 566 словенци, 883 
македонци, 3439 черногорци, 436 албан
ци, 244 унгарци, 87 италианци, 251 бъл
гари. Статистическите данни говорят, че 
процентно българската народност на Го-

В

тровград знаят за това.
Следите от Резолюцията на ИБ са „ 

дълбоки, драматични. Хората, поставени 
един път под анатемата "ибеовци” или 
"голооточани” трудно можаха да се ос
вободят от това звание. Правоверните,

Да.

Е дновременно с това 
последваха нови на
падения от страна на 

терористите срещу полиция
та, войската и цивилното на
селение, както и нови закани от 
страна на НАТО и западните поли
тици. За щастие, от другата страна, от Ру
сия продължават да пристигат охрабря- 
ващи тонове, които напълно са в хармония 
със становищата на съвместната декла
рация на президентите Слободан Мило- 
шевич и Борис Елцин за решаване на об
становката в Космет по мирен начин.

а постъпката на Ричард Холбрук в 
Косово, когато в местността Юник се 
срещнал с представители на шиптар- 

ските терористи, министърът на информа
циите в правителството на Република 
Сърбия Александар Вучич каза, че това е 
най-големият дипломатически гаф изоб
що. Ричард Холбрук не изчака много преди 
да направи новия си гаф. На срещата в 
Кран Монтана, в Швейцария, той изглеж
даше като слон в стъкларски магазин, по
неже смяташе, че за безопасността на 
Балканите не трябва да говори нито юго
славският съюзен премиер, нито който и 
да било друг, освен, разбира се - Ричард 
Холбрук. Въпреки че е известен като безк
омпромисен дипломат, на който се припи
сва като успех разрешаването на боснен
ската криза, очевидно е, че мистър Хол-

самозваните патриоти, макар че родолю- 
бието не е и не може да бъде идеоложка 
категория, гонейки прагматични цели, 
държаха хората на прицел цял живот. И 
не само тях, но и техните близки и при
ятели. Зная случай, когато една ученичка 
не е била допусната да участва в учени
ческа програма, защото била внучка на 
"голооточанин”; познавам артист, полу
чил републиканска награда, която не му 
е връчена явно, защото бил "ибеовац”; 
зная учител, който в едно наше село фор
мирал хор за пример, но не е можел да 
бъде заснет за телевизията, защото бил 
"голооточанин”, познавам и журналист, 
който още не е бил роден през 1948 го
дина, но когато започнал да пише крити
чески статии му казали, че е "инфорбю- 
ровац"?! Невероятно, но факт!

Горните редове не пиша с цел да об
винявам или оправдавам едната или дру
гата страна на идеологическото стълкно
вение. Мисля, че и сега, и в бъдеще за това 
голямо н страшно събитие трябва да се 
говори и пише откровено, защото мъл
чанието само подсказва, че то е предизви
кало голям дефект в нашия духовен жи-

Богдан НИКОЛОВ
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с
вот.

• Господин Стоянов, защо тогава не подехте ини
циатива за приемане на декларация, с която да 
тоявате за защита на нациите от терора на национ
алните малцинства, които по нечии инструкции злоу
потребяват със собствените си права? Проблемът, 
който днес имаме в Югославия, в Косово и Метохия, 
е проблем, който още утре може да сполети и всяка 
друга държава на Балканите.

дония. Нямаме никакви териториални претенции към 
Македония и никога българската войска няма да зас
траши териториалната сигурност на Македония. Това 
би трябвало да бъде ясно на всички.

* По чия инициатива дадохте “зелена улица“ за 
формирането на балкански мултинационални сили? 
Кога и къде ще действат те?

- Това е инициатива на всички балкански държави. 
Тази инициатива е съгласувана с инициативата на НА
ТО "Партньорство за мир". Целта с да се запознаем и 
да провеждаме общи срещи. Бзлгарня участва 
лък брой инициативи в рамките на "Партньорство за 
мир" заедно с останалите балкански страни, от конто 
някои са членки на НАТО, като например Гърция и 
Турция. В създаването на мултинационалните сили уча
стват Италия и САЩ. Напълно е сигурно, че тази ини
циатива не е насочена срещу никого, тази инициатива е 
в рамките на желанието ни за членство в НАТО.

* Предложихте седалището на мултинационал
ните сили да бъде в Пловдив.

нас-

- Точно. На това трябва да се обърне внимание, 
преди всичко от сръбска страна. Всички балкански дър- 

в е че имат свое становище по въ проса за Косово и 
Метохия. Чудно е това, че различно становище

само Сърбия. Повтарям, положението в Косово 
е твърде напрегнато. Ние много добре разбираме 
ворността си и като непосредствен сз,ссд на Сърбия, и 
от друга страна - пак повтарям - ние сме лоялен член па 
международната общност. Моето мнение е, че балкаи- 

страни са не само активни при решаването на 
косовския проблем както никога досега, което се по
твърди и на срещата в Истамбул, но е повече ог оче
бийно и това, че всички балкански дз.ржаии намират 

общ език, може би още не и решение, обаче общ 
Имаме общ подход към решаването па този

НО

в не мажа ии
поняк

ога има отго-

ските

- Пловдив е географски център на тези балкански 
едни от най-старите и най-хубавимече страни. Пловдив е и 

български градове. Мултинационалните сили там ще се 
чувстват твърде комфортно, това Ви гарантирам, за
щото и аз съм от Пловдив.

* Докато лидерите на албанското малцинство в 
Космет призовават НАТО, Кинкел заявява, че док- 
олкото продължат вълненията в Косово и Метохия, 
силите на НАТО ще влязат в СРЮ. Американски 
военен кораб вече пристигна в Драч, а неотдавна 
беше открито бюро на НАТО в Тирана. Не е трудно 
да се заключи, че се касае за твърде синхронизи
рани действия на албанските терористи и Запада. 
Господин Стоянов, колко са реални заплахите на 
НАТО?

език - да.
проблем. И в това отношение България не е изклю
чение от останалите балкански държави.

* Холбрук неотдавна заяви, че ако се стигне до 
война на територията на Югославия, България вед
нага ще "грабне" Македония. Предполагам, че това 
е алюзия към издадената неотдавна книга "Българ- 

декларация, България за XXI век", в която са 
1 като български следните области. Вардар- 

Македония, Тимок, Поморавиото, турската 
Егейска област...

ска
посочени
ска
Одринска област, гръцката

- Говорейки за един така апокалиптичен 
сценарий, Холбрук цитира не само България, по и Ал
бания и Гърция и то точно така, че всяка от тези дър
жави би могла да реагира по някакъв неблагоприятен 
за другите нации начин. Едно е абсолютно сигурно: 
България не само че първа призна Македония, но Бъл
гария призна Македония под името, което самата тя е 
избрала и се идентифицирала с него -1 епублика Маке-

балкански

- Всичко, което казах до сега, е повече от достатъчно 
като отговор на Вашия въпрос.

СВЕТЛАНА П1ТРУШИЧБългарският президент 
и журналистката на НИН

3 ЮЛИ 1998 г.



ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИ
ТРОВГРАДЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 

ОТБОР НА ОС В ДИМИТРОВГРАД ИЗМЕНЕНИЯ 

И ДОПЪЛНЕНИЯ 

НА ОБЩИНСКИ 

РЕШЕНИЯ

щата (25 (НЮ дии), Дрнгопитп търси 55 ()()() за по- 
прашен на Културния дом, по-точно за покрива и 
приспособяването па едно помещение за амбула
тория. Внсочки Одоронци иска пари за поправ
ката па салона а Културния дом (30 (XX)), на Гоим 
дол са необходими 3(ХХ) за канализацията, на Въл
новия 4000 динара за поправка на черквата. Вси
чки ще получат исканите средства, само че Дра- 
говита п Внсочки Одоровци веднага получават 60 
на сто, а наесен останалите 40%. Ме е приет искът 
па организаторите на атлстическия митинг но 
скокове. Основна забележка на Чедомир Стой- 
кович бе, че който иска да организира подобен 
митинг, трябва да обезпечи и средства. Мяма сми
съл да се финансира нещо, в което нашите леко
атлети п не участват. Освен това и квалифика
цията на участниците е под въпрос. С тези пари е 
по-добре да се поправи лекоатлетическата писта, 
от което ще имат полза и нашите състезателки. 
Все пак, както и миналата година, и сега Общин-

В рамките на подготовката за последното 
ееданне на Общинската скупщина преди годиш
ните почивки, на 25 юни заседава Изпълнител
ният отбор на ОС. Освен редицата изменения па 
общински решения, бе разисквана н програмата 

"Комуналац” за поддържане на хигиената в 
града и на граничния преход.Програма та не е при
ета, понеже, както изтъкна председателят па ИО 
Зоран Геров, се повтаря миналогодишната прак
тика да не се дава структурата на един нормативен 
час, въз основа на който се търси увеличение на 
цената. Програмата е върната, като е даден срок 
до 15 август да се преработи. До тогава общината 
ще плаща въз основа на миналогодишната иро-

за-

на

VII 1-то редовно заседание на Общинската скупщина в Дими
тровград почти и зцяло бе посветено на изменения и допълнения на 
приети ио-рано общински решения. Измененията и допълненията 
са свързани преди всичко с поощряване на наказателните раз
поредби във финансово отношение. Защото решенията са приети 
преди няколко години, когато стойността на динара към герман
ската марка беше много по-голяма. Такива глоби при днешните 
условия са смешни и неприемливи.

Оборпицитс приеха и решения за условията за строеж на обекти 
по селата, както и условия за легализация на построени Iе незак
онни” обекти. За щастие, както бе изтъкнато на заседанието,таки- 

на територията на общината има малко, а за някои дори вече има 
и окончателни решения за премахване.

Прието е и решение за организирането на явното предприятие 
"Комуналац” Всъщност не става дума за ново предприятие, а за 
пререгистрация на съществуващото съгласно новите разпоредби, а 
крайният срок за това е 4 юли. Според съществуващите досега 
разпоредби, "Комуналац” е комунална трудова организация, а спо
ред новата регистрация става Явно комунално предприятие. Има 

органите на управление. Те са: Управителен отбор, 
Надзирателсн отбор и директор. Управителният отбор се състои от 
7 члена, от които 4 се предлагат от Общинската скупщина като 
основател, а три са от фирмата. На заседанието е прието пред
ложение от името на скупщината в Управителния отбор да бъдат 
включени Иван Янков, Зоран Геров, Чедомир Стойкович и Зоран 
Колев, а в надзирателния Крум Величков, Иван Гюров и Владимир 
Стоименов. Същевременно с това е дадено съгласие за новия Ста
тут на предприятието.

Между бройните въпроси на края на заседанието, Тошко Алек- 
сов пита защо отборническите въпроси не се предават по локалната 
телевизия, за да ”може базата, която ни е избрала, да види как ние 
я представляваме в скупщината ’.

Доста въпроси и предложения имаше и по адрес на работата на 
местните общности. Предложено е едно заседание на скупщината 
да бъде посветено на тази тема. Предложено бе също всяко насе
лено място да бъде отбелязано с пътен знак-надпис, а също така в 
селата да бъде почистен по един кладенец, който да служи на хората 
в случай на авария на селския водопровод.

грама.
Изпълнителният отбор обсъди исковете на 

местните общности за средс тва за определени дей
ности. Одобрени са средства заедно с Бабуншица 
да бъде решен въпросът за уличното осве тление 
в една част на Звонска баня, понеже става дума за 
улици, конто се намират на тери торията на две те 
общини. На Жслюша са одобрени средства за про
карване на електричество до каиелата на гроби-

ската скупщина ще даде средства за награди на 
най-добрите.

ва
А.Т.

ДИРЕКТОРЪТ НА ЗДРАВНИЯ ЦЕНТЪР ОТ ПИРОТ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

ДОВОЛНИ ОТ ПОСТИГНАТОТО изменения и в

да ходят за дребна лекарска помощ в Дими тров
град или веслото,където постоянно има медицин
ска сестра.

Д-р Здравкович посети димитровградската 
болница (стационара), която в момента се ремон
тира. Всъщност всички предвидени работи вътре 
са завършени и сега се боядисва фасадата. Д-р 
Здравкович остана доволен от качеството на про
ведените работи и изобщо от състоянието на бол
ницата, която след откриването ще стане част ог 
интерния отдел на пиротската болница. Говорей
ки за оборудването на болницата със съвременна 
медицинска апаратура, той изтъкна, че след отк
риването й димитровградчани, освен при спешни 
случаи, няма да имат нужда да ходят в Пирот, 
понеже голяма част от прегледите ще се извър
шват в болницата в Димитровград.

Д-р Ненад Здравкович, директор на Здравния 
център в Пирот, посети със сътрудниците си на 25 
юни Димитровград, където води разговори с пред
седателя на Общинската скупщина Никола Сто
янов и директора на Здравния дом Васил Велчев 
за състоянието на здравеопазването на терито
рията на общината.

Във връзка с този въпрос д-р Здравкович из
рази удовлетворение от постигнатото в Дими
тровградска община, имайки предвид начина, по 
който лекарите са "доближени” до населението. 
Известно е, че местните общности със сътрудни
чеството на Здравния дом и с помощта на Общин
ската скупщина са уредили или уреждат по едно 
помещение за амбулатория, където в определени 
дни идват лекар и медицинска сестра. По този 
начин по-старите жители на селата нямат нужда А.Т.А.Т.

ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕШНА ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА (4)СТОПАНСКОТО СЪЖИВЯНЕ

ДЕМОГРАФСКИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА КРАЙГРАНИЧНИТЕ ОБЛАСТИ
начини. Концепцията от 80-те години за запазване на 
населението и съживяване на селата чрез изграждане на 
малки промишлени цехове в районните центрове не 
даде очакваните резултати. Може би е най-добре в се
лата да се развива кооперативната собственост, като се 
сдружават собственици на земя и сгради със собстве
ници на капитал, и по този начин да се създават условия 
за някои видове производство.

В предстоящия период едва ли може да се очаква 
по-нататъшно увеличаване броя на жителите в Дими
тровград, защото не съществуват източници за това. 
Ако се съживят съществуващите стопански предпри
ятия, а тази цел може да се постигне единствено чрез 
собственическо и технологическо преструктуриране, 
ще се създадат условия за задържане на специалистите 
и други хора с виеше образование. Чрез развитие на 
"герциалните” дейности, за което безспорно съществу
ват условия, също може да се създадат възможности за 
приемане на работа на сравнително голям брой сред- 
нисти, но за постигането на целта е необходимо да се 
подберат ирофитабилни (модерни) ”терциални” дейно
сти. Развойните перспективи на общината обаче не тря
бва да бъдат предоставени на произвола на групи и лица, 
които безскрупулно налагат личните си интереси над 
обществените. Икономическите затруднения и ембар
гото поставиха някои колективи в много тежко поло
жение, от което трябва да се търси изход чрез ускорена 
трансформация, включително и собственическа. Обще
ствената собственост, благодарение на която приема
нето на работна ръка в Димитровградска община беше 
над средното равнище в Сърбия, трябва да се трансфор
мира така, че да бъде запазено поне достигнатото ниво.

Разбира се, община с 13 000 жители, от които 3500 са 
пенсионери, не може да бъде незаинтересована за демо
графските процеси. Долната граница за сключване на 
брак днес е повдигната към годините, които бяха неми
слими допреди няколко десетилетия. Впоследствие на 
това се раждат по-малко деца и възникват и други про
блеми в по-късния период от живота. Всеки пети брак 
се разстройва, което показва, че съпрузите се изправят 
пред сериозни проблеми в брачния си живот.

Вече казахме, че в този край са се заселвали малко 
хора. Коренното българско население в общината е 
твърде толерантно в национално и верско отношение, 
така че в неговата среда пълноценно живеят и гра
ждани от друг национален произход. Ако в общината 
отново бъдат създадени условия за успешно решаване

на екзистенциалните въпроси, може да се очаква в нея 
да се върнат някои преселници и да се заселят и други 
хора. А това не е невъзможно, защото Димитровград
ска община се намира на една от най-фрекфентните 
международни транспортни комуникации и именно за
това не може да се смята за безперспективна. В досе
гашната й развойна политика имаше твърде резултатни 
начинания, но имаше и сериозни грешки. Със закрива
нето на земеделските кооперации започна умирането на 
селата. И отлюспването на някои общински предпри
ятия от големи производствени системи в Сърбия също 
е сериозна грешка. То предизвика радикален спад на 
жизнения стандарт на работещите, конто в това отно-

Сърбия. Чрез свър
зване с други колективи, включване в големи системи и 
сътрудничество със силни в икономическо отношение 
предприятия ще можем да използваме безспорните ре
сурси, ще подобрим условията за живот и работа и по 
този начин ще осъществим положително влияние върху 
демографските процеси в общината. Достигнатото раз
войно равнище предлага възможности за успешно ре
шаване на въпроса за приемане на млади работници, но 
същевременно ще предизвика и един проблем: ще се 
увеличи значително броят на пенсионерите. Защото 
периода на интензивното развитие на общината бяха 
приемани на работа и до 400 - 500 работника годишно. 
Както бяха приети, тези сравнително големи групи ра
ботници така ще и излязат в пенсия. Междувременно се 
промени структурата на работната ръка, а стопанство
то остана същото. Впоследствие на това е голям броят 
на безработните девойки и младежи.

Целта на този текст е да изтъкне неблагоприятните 
демографски процеси, да подкрепи инициативата на 
правителството на Сърбия за прекратяването им и да 
събуди интерес у специалистите за изучаване на демо
графските явления и проблеми не само в Димитровград
ска община, но и в останалите крайгранични области. 
Изхождайки от факта, че в реализацията на някога
шните развойни програми за крайграничните терито
рии бяха постигнати изключително добри резултати, 
които оказаха съществено влияние върху демограф
ските процеси, застъпваме се за приемане на нова про
грама за развитие на тези области, в която ще домини
рат т. нар. демографски инвестиции.

- Край -

Предположението, че икономическото развитие съ
щевременно създава условия и за демографско разви
тие и растеж, беше опровергано от факта, че някои 
твърде развити в икономическо отношение общини в 
Сърбия имат негативен прираст на населението. Това 
показва, че други фактори оказват много по-голямо 
влияние върху тези процеси. Забелязано е още едно 
явление: с повишаването на интелектуалното ниво на 
родителите се намалява броят на децата, защото обра
зованите хора по-предпазливо преценяват условията и 
икономическите възможности на семейството си.

Според действащите критерии Димитровградска об
щина не е включена в групата на изостаналите общини. 
Тези критерии са: среден доход на глава от населението, 
брой на работещите на 1000 жители, оборот в търго
вията на дребно на глава от населението и пр. Тук няма

шение са на дъното на листата в

да критикуваме споменатите критерии, въпреки че има 
място за критика. Ще посочим само факта, че например 
община Гаджин хан (или друга община, намираща се 
близо до голям град) е "задушена” с оборота на големия 
град Ниш. На ГКПП ”Градина” се осъществява зна
чителен оборот, но той не влияе върху стандарта на 
населението в Димитровградска община и не може да се 
приеме като обективен критерий за оценяване на ик
ономическата развитост на общината.

Подпомогната от Република Сърбия, Димитровгра
дска община успя да реши някои важни въпроси от 
значение за демографските процеси. Успешно е решен 
въпросът за здравеопазването на населението, всички 
деца са включени в образователния процес, развити са 
информационната и библиотечната дейност и т. н. Ця
лостно е решен въпросът за здравната защита на децата 
от предучилищна възраст, детските заведения са добре 
оборудвани и не изискват големи допълнителни капи
таловложения, решен е и въпросът за финансирането 
им. Тези въпроси имат голямо значение за развитието 
на младите поколения и за задържането на населението 
в общината.

От горе казаното можем да заключим, че решенията 
за демографските проблеми трябва да се търсят в други 
области, преди всичко в икономическата. Като се има 
предвид фактът, че селското население - и според чис
леността си, и според възрастовата си структура - вече 

в състояние да повиши значително селскостопа-

в

не е
нското производство и да създаде условия за върщане 
на една част от преселниците или за заселване на други 
хора, тогава става ясно, че трябва да се търсят други

Петър ТАСЕВ
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В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД И ИМУЩЕСТВОТО МУ

ОЧАКВА СЕ СРЕДЕН 

СЕНОДОБИВ КОЙ ЩЕ СЕ ИЗВИНИ НА 

УЧЕНИЦИТЕ И БЕЖАНЦИТЕ?

по-малък от миналогодишния. Но тъй 
намален и

Училищният отбор и ръко
водството на Основното учили
ще в Босилеград непрекъснато 
се стремят да опазват имущест
вото на училището. Понякога 
обаче усилията им са безрезул
татни поради "обективни” об
стоятелства, които те не могат 
да овладеят. Най-типичен при
мер за това е училищната сграда 
в с. Караманица, от която преди 
няколко години бяха откраднати 
дограмата и някои други матери
али, но поради "недостиг на до
казателства” крадецът не беше 
открит. В определени случаи 
усилията са безрезултатни и по
ради непоследователността на 
ръководството и Училищния от
бор при опазването на имущест
вото. Най-красноречив пример за това е послед
ното заседание на Училищния отбор, който прие 
предложенията на комисията за инвентаризация в инвентар в общежитието освен от учениците, е 
ученическото общежитие в Долна Любата. Този бил ползван и от бежанците, и е възможно той да 
орган дори не се застъпи да бъдат открити евен
туалните крадци, както и да понесат отговорност данието не беше взето под внимание изискването 
онези, които са били длъжни да се грижат за опаз- на някои от членовете на отбора въпросът отново

да се проучи и съответните виновници да бъдат 
наказани. Наложи се мнението, че до края на ми
налата година инвентарната комисия е препис
вала старите протоколи, че всичко се амортизира 
с времето. За някои от липсващите вещи това 

лице. В края на миналата година обаче е било изобщо не беше спорно. Вярно е и това, че истин- 
констатнрано, че липсват много вещи: 27 спални 
чаршафа, 7 спални пликове, 5 възглавници, 39 накрая отговорността трябва да падне върху ръ- 
кърпи, 58 пластмасови плитки чинии, 24 пластма- ководството на училището. Няколко въпроса об- 
сови дълбоки чинии, 10 панерчета за хляб и 29 аче останаха без отговор, а именно: дали инвен- 
стаклени водни чаши. Инвентарната комисия, в харните комисии наистина не са си гледали рабо- 
която са били включени и най-отговорните хора в тата, за която им е било плащано, защо за онова,

- малко
като в значителна степен е 

животновъдният фонд, няма съмнение, че за добитъка 
ще има сено. Разбира се, доколкото времето позволи да се събере 
навреме. ^

"Тази година малко позакъсняхме с коситбата, каза младият 
животновъд Васил Зарев от село Ресен. Времето ни попречи, но 
сега е добро и ако продължи така, до десетина дни сенокосът в 
нашето село ще приключи. Сенодобивът е по-малак от миналата 
година, особено от ливадите, които са изложени на ветровете и от 
усойните места поради продължителния дъждовен период и студе
ното време през пролетта. Но все пак ще има достатъчно сено за 
през зимата. Защото и добитъка намалихме."

Трябва да се допълни, че Босилеградска община разполага с 
извънредно добри ливади, които заемат над 8600 ха. Обаче над 60 
на сто от тях, поради недостиг на трудоспособни хора, и тази година 
ще останат неокосени. Ученическото общежитие в Долна Любата

м. я. лици, една брадва, две електрически лампи...
Училищният отбор прие становището на раз-В БОСИЛЕГРАДСКИ"БОР" тирената комисия, според чието мнение целият

БИЛ ГО ДИРЕКТОРЪТ е бил взет от бежанци, дори и ученици”. На засе-
Само за това, че му възразих защо е суспендирал от работа 

един наш работник, директорът ми удари няколко плесника и 
юмрука", и "работникът започна да ме влече за ръкави, аз само 
се защитавах" са най-честите думи, които напоследък се чуят в 
дървообработващото предприятие "Бор" в Босилеград. Пъ
рвите са на Боян Миланов (56), който 23 години работи в 
предприятието, а вторите - на Милан Мицов, който преди че
тири месеца застана начело на фирмата.

За това какво всъщност се е случило на 23 юни т.г. - събитие, 
за което беше проведен информативен разговор с актьорите и 
свидетели от служителите в тукашното Отделение по вътре
шните работи - най-вероятно ще се произнесе Общинският съд 
в Босилеград, казва Миланов, който все още е в болничен 
отпуск поради "лека физическа повреда”.

ването на имуществото.
За какво всъщност става въпрос?
Според данните на инвентарната комисия, ко

ято е извършила опис на имуществото към края 
на 1996 година, в общежитието всичко е било на-

ските виновници не могат да бъдат открити и

училището, през март т.г. е констатирала, че вси- което вече не може да се използва или изчезне не 
чко, което липсва, трябва да се бракува ("отпи
ше”). Констатацията

В. Б. се осведомява навреме ръководството на учили
щето, а се изчаква "покрай сухото да изгори и 
суровото”, как изчезнаха точно по 31 плитки и

е подкрепена с два мотива: 
че инвентарът не е "отписван” от 1992 година
насам и че от август 1995 година до сега са го дълбоки порцеланови чинии и ножове? 
използвали и бежанци (в началото над 70, а ми
налата година - шест души). И двете комисии са нието на Училищния отбор , някой все пак трябва 
констатирали, че в сравнение с инвентаризацията да се извини на учениците и бежанците. Нима 
от края на 1996 година сега липсват и съвременни бежанците, които в Хърватска загубиха цели се- 
(никелирани) кухненски прибори: 31 дълбоки чи- мейства и домове, дойдоха в Долна Любата да 
нии и толкова плитки, 34 плитки чинии за десерт крадат лъжици! 
и толкова чаши, 48 лъжици, 93 лъжички, 38 ви-

ИЗ ОКРЪЖНИЯ СЪД ВЪВ ВРАНЯ

Без оглед на всичко това, уважавайки и реше-НЕ Е ВИНОВЕН И ЩЕ 

БЪДЕ ВЪРНАТ НА 

РАБОТА В. Б.

Окръжният съд във Враня неотдавна отхвърли възражението 
на босил е градския "Автотранспорт" и прие решението на Общин
ския съд в Босилеград, според което Йордан Велинов, бивш дирек
тор, по-късно назначен за референт за спедиция, трябва да се върне 
на референтското си място. Същевременно беше прието и стано
вището на Общинския съд, че процедурата на "Автотранспорт за 
утвърждаване на углавна отговорност на Велинов и за материално
обезщетяване на фирмата е изгубила дав м

Велинов беше директор'на "Автотранспорт до 12 юли 1996 
година. През декември същата година Работническият съвет го 
уволни от работа и поиска от него сравнително високо материално 
обезщетение, което претърпяла фирмата поради това, че уж злоу
потребил със служебния си пост: 11250 динара, които не издължило 
предприятие от Белград, на което през 1994 година Автотра
нспорт” доставял дърва, но което след това фалирало, както и една 
трета част от щетите, което предприятието е заплатило на пътници, 
които били наранени при катастрофата на автобус на 24 юли )М 
година край Лесковац. Досега предприятието е-заплатило на ра
нените пътници към 200 хиляди динара, а в Общинския съд във 
Враня няколко души настояват да получат още 450 хиляди динара.

"Автотранспорт" е поискал от Върховния съд на Сърбия да 
извърши ревизия на решението. Същевременно се водят преговори 
с Велинов за някакво друго решение: фирмата да му заплати раз- 

част от заплатите от уволнението му насам.

В "КОЖАРА"

ПОДДЪРЖА СЕ КОНТИНУИТЕТЪТ 

НА ПРОИЗВОДСТВОТО
ност.

Благодарение на пристигналите от Южноаф- осведоми генералният директор 
риканската република 9000 бройки агнешка кожа фирма г-н Тодор Мании, през това лято работе- 
кожообработващото предприятие "Кожара* отс. щнте в Кожара няма да ползват колективната 
Жслюша през миналите десетина дни работеше годишна почивка, за да бъдат спазени утвърде
на пълни обороти. В предприятието произвеждат ните срокове.
предимно папа и пелц-велур кожа, които се пла- В момента Кожара има около 110 работ-
сират преди всичко на домашния пазар, а наскоро ника. Двадесетина от тях имат над 30 години тру- 
се очаква да започне производството и за чужде- дов стаж. С тях неотдавна проведоха разговори 
странни пазари. представители на Трудовата борса от Пирот и на

Кожарите от Желюшя очакват в най-скоро клона на борсата от Димитровград, като ги запо- 
време във фабриката да пристигнат 40 хиляди знаха, че могат да се определят да ги поеме бор- 
бройки австралийка кожа и преценяват, че с тези сата, докато не изпълнят условия за излизане в 
суровини ще се осигури приемственост в пронз- пенсия. "Без оглед на това колко работника от 
водствения процес до края на септември т.г. От тези двадесетина ще се определят за този вариант, 
австралийската кожа ще се изработват изделия ние няма да им създаваме проблеми и ще уважим 
главно за чуждестранните партньори. Както ни тяхното желание - изтъква Манич и добавя, че

тази фирма ще се стреми да осъществи добри 
П делови резултати и с по-малко работници, като 

повиши производителността на труда.
През последните два месеца работниците 

зи фирма са получили средно по 730 динара. Об
становката в "Кожара” във всеки случай не може 
да се оцени като розова, но тази фирма в сра
внение с повечето от фирмите от този отрасъл 
страната горе-долу отчита известни резулати. На
стоящото ръководство на предприятието, начело 
сТодор Манич, което пое кормилото на "Кожара 
към края на февруари м.г., пое същевременно и 
тежкото бреме - да изплати дълговете към пен
сионно-социалните фондове и то за периода, през 
който "Кожара” е работила на минимални обо- 

имала средства да изпълнява финано- 
задължения към тези фондове. Засега 

издължаването тече по план.

на желюшката

носките и В. Б.

ДИМИТРОВГРАД в та-

ПОКРИВ И НА ” БИРОТО” в

Напоследък много от петата сград^на^оятос^поетаая покрив. Раабирп се,

климатични условия. В момента се за,въР1“, Р „ назначени за свободна продажба. Строителните ра- .

понеже в нея са помещенията на службата за които средствата сс обезпечават от солидарния жи-
таняване на работа. лищен динар, квартирите сс дават на предприятията,

След слагаме на нормални покриви на частот а те ги разпределят между своите работници, 
солидарните жилищни сгради (на Блед , на

роти и не е 
вите си

Б. ДимитровА.Т.
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СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕРАЙЧИЛОВЦИ

РАБОТА НА ПЧЕЛАРЯ 
ПРЕЗ ЮЛИЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА 

КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА Юли е месецът е иаЙ-високи температури. Валежите обикне- 
краткотрайни или придружени е градушки. Ветровете саиено са

За различни видове комунално-битови дейности в тази местна общност през 1998 година ще бъдат 
изразходвани 360 000 динара

Тези дни местната общност Райчнлопци - Бо- 
снлеградска община започна да реализира част от 
тазгодишните комунално-битови дейности. Кому- 

предприятие "Услуга” от Босилеград ве
че няколко дни работи по една от двете заплану
вани мрежи за фекалната канализация. Става ду
ма за фекална канализация за тридесетина домак
инства в квартал Краин-дол (над пъти) с дължина 
около 375 метра. Според проекта, изграждането 
на канализационната мрежа ще струпа 63 500 ди
нара. 44 000 динара се осигуряват от Общинската 
дирекция за строителни площи и некатегорнзн- 
ранн пътища и от местното самооблагане, а 19 500 
динара - от домакинствата, за които се строи кана
лизацията.

В "Услуга" казват, че след като завършат про
карването на тази канализационна мрежа в същия 
квартал ще започнат изграждането на друга та ка
нализационна мрежа с дължина 904 метра. Към 
нея ще бъдат приключени над 40 домакинства. За 
изграждането й ще бъдат изразходвани 115 000 
динара, от конто 37 500 динара ще осигрурят гра
жданите, а останалите 77 500 динара ще обезпечи 
Дирекцията.

Според приетата общинска програма за кому
нално строителство, запланувано е и прокарване 
на главен колектор от центъра на село то до Дра-

слаби.
Сега вече майките започват да намаляват яйценосната дейност, 

вече приключва. Търтеевото пило бързо намалява,понеже пашата
а с намаляването и на нектара в природата пчелите започват вече 
да изгонват търтсите, понеже роеният инстикт вече е преминал и

говищица с дължина 700 метра на стойност 95 000 
динара, и канализация за дъждовни води с дъл
жина 150 метра в местността Люта на стойност 20 
000 динара.

От другите комунално-битови дейности е зап
ланувано също така поставянето на каменна на
стилка на няколко достъпни махленски пътища, 
както и канализиране на селската вада с дължина 
около 50 метра. Според проекта, за каменната 
настилка са необходими около 80 000 динара, а в 
осигуряването па тези средства ще участва и Ре
публиканската дирекции за пътища, а за вадата - 
около 11 000 динара, кои то ще бъдат обезпечени 
от Общинската дирекция за пътища и искате- 
горизпрапп патица и местното самооблагане.

Трябва да изтъкнем фак та, че местното ръко
водство вече няколко години почти бездейегвува. 
Заради това село Райчиловци, въпреки че е съеди
нено с Босилеград, значително изостава в кому
нално-битовото устройство. Това, де го по нещо се 
рабо ти (минала та година за тази цел са изразход
вани около 80 ()(К) динара) е дело на самоорганиз- 
нрането на населението, а не на местното ръко
водство. Такъв е случаят и с тазгодишните дей
ности.

те не са нужни.
Ако пашата е към своя край, трябва да се свалят магазините и 

да се центрофугират питите. Преди да се складират, питите трябва 
сложат след центрифугирането при пчелите, и то

налното

отново да се
привечер. Там те остават 2-3 дни, за да могат пчелите да ги почи
стват, понеже в непочистените пити медът вкисва, а останалият се 
кристализира и през следващата година новосъбраният мед бързо 
ще кристализира.

Сега е времето, ако пчеларят иска да увеличи пчелните семе
йства, да извърши изкуствено роене на пчелните семейства.

СМЯНА НА МАЙКИТЕ
Във всеки пчелник има постоянна нужда от майки - за смяна на 

старите и негодните майки, за образуване на нови семейства, за 
майки - помощници, запасни майки и пр. Естественото роене и 
самосмяната на майки от пчелните семейсгва не могат да задоволят 
тези нужди, затова

КИ а) ЧРЕЗ ПОДРЯЗВАНЕ НА ПИТИТЕ С МЛАДИ ЛИЧИНКИ 
Взимаме светлокафява пита без пчели с млади личинки и със 

гореща вода нож питата се изрязва по цялата й дължина 
килийки, където личинките са най-пресни - току-що

изкуствено се отглеждат майки в естествени

затоплен в
под онези
излюнени. След това унищожаваме всички личинки на втория ред, 
за да могат пчелите по-лесно да изградят основите на маточниците. 
Така обработената нита веднага се поставя в средата на гнездото 

пчелно семйство. На поставената пита пчелите

м. я.

на осиротялото
изграждат 15-20 маточника и два-три дни пред излюпването на 
майките зрелите маточници се изрязват с част от питата и се слагат 
на нуждаещи се семейства.

б) ИЗРЯЗВАНЕ НА ИВИЦА С ЛИЧИНКИ
На светлокафява пита се изрязват ивици с по един ред килийки, 

където са най-младите личинки и се залепват на обратната страна 
при отвесно положение на килийните с разтопен на водна баня 

върху летвички на специална маточна рамка. Тази рамка се 
средата на гнездото на семейството-оттлеждач между пи

тите със затворено пило. На една летвичка пчелите залагат от 10 
до 12 маточника.

в) ИЗРЯЗВАНЕ НА ОТДЕЛНИ КИЛИЙКИ
Този начин е подобен на предишния, само че се нарязват от

делни килийки, конто залепваме на дървени или тенекиени под
ложки. Предимството на тоя начин е, че маточниците на подлож
ките по-лесно се пренасят и използват.

Ако някои стари майки не са сменени, сега те се заменят със 
зрели маточници или оплодени майки.

БАБУШНИЦА

ХРАМ В 

НОВА 

ОДЕЖДА
восък 
слага в

За черквата ”Св. Никола” в 
Бабушница писах няколко пъти 
и винаги статиите ми бяха на
ситени с голяма тъга. Тежко ми 
беше да гледам как се разпада 
този храм. Възмутен бях от по
ведението на ония, които седяха 
в общинските кресла - те изобщо 
не се тревожеха от пропадането 
на черквата, въпреки че от прозорците си виждаха 
жалкото й състояние. За щастие, тези времена 
минаха. Бившата власт остави страшни следи, но 
за нея не искам да говоря сега. Не е добра и 
сегашната, а бъдещата власт може би ще бъде 
по-лоша и от нея. Обаче едно е известно: нито една 
власт вече няма да може да разрушава храмовете, 
да осквернява иконите и олтарите "заради добру
ването на своя народ"!

Бабушничани реставрираха своята черква, на-

Там където рухват заблудите... ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОДА С ВОДОПОЙКАТА
Поради честите засушвания през юлн пчелите невинаги могат 

добре да използват юлската паша. При ниска почвена и въздушна 
влажност пчелите започват да поемат по-голямо количество вода 
и затова трябва да осигурим вода на пчелите с водопойка, ако до 
пчелника няма чиста течаща вода.

правиха й нов покрив, подмениха порталите и про
зорците. И вместо черквите, сега в този край ру
хва заблудата, че нашите югоизточни краища са 
населени с примитивни печалбари, които не се 
нуждаят от черкви. През последните три-четири 
години Лужнишкият край доживява ренесанс: въ
зобновяват се черкви, построяват се камбанарии...

Месец юни е към края си. Денят е слънчев и 
топъл. Стоя пред черквата "Св. Никола" и очите 
ми се пълнят със сълзи - от радост!

БОРБА С ОСИ И СТЪРШЕЛИ
Осите и стършелите презимуват като единични женски и през 

лятото се размножават в семейства. Те изграждат пити от дървени 
стружки, които смесват със слюнка.

Нападат кошерите рано сутрин и късно вечер, по времето ко- 
гато пчелите неохраняват добре входовете. Също така те нападат 
кошерите и при студено време. Грабят меда на пчелите, а нападат 
и самите пчели при летежа им, като ги убиват и носят на своите 
личинки. Пилото на осите и стършелите често пъти боледува от 
европейски и американски глинец и така се заразяват и пчелните 
семейства.

Борбата срещу тях започва от ранна пролет, когато разрушваме

Каменно М. Маркович

МАКЕТНА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ЧЕРКВА
Александър Еленков - 

Саша Екна, 27-годишен дим- 
ишровграднанин 
седмиид завърши изработка
та на макета на димитровг
радската черква ”Рождество 
Богородично”, койшо е зайо- 
чнал да Прави През средата на 
февруари ш.г. Моделът па че
рква ша е изработен в мащаб 
1:50 и то йо оригинален Про
ект, койшо е Предоставен на 
Саша ош фирмата "Комуна- 
лай”, която Понастоящем ре
монтира IПози обект.

При изработката на ма
кеша Еленков е Ползвал раз
лични материали: картон, ме
синг, лесонит и други. Конструкцията на 
кеша е наПравена от дърво. При Подбирането 
на боите, с които е боядисана черквата 
Сата е Помогнал Професионалният живописен 
от Димитровград Бранислав Бане Бошкович.

гнездата им и ги опушваме с дим от сяра.
Рано сутрин и късно вечер, когато пчелите не летят, слагаме в 

пчелина бутилка със смес от мед, прашец и винен оцет, където 
осите и стършелите влизат и се издавят. Също така в съндачета с 
малки отвори се слага сурово месо, посипано с отрови за насекоми. 
Осите пренасят от тези отрови и в гнездото, където умират не само 
възрастните, но и личинките.

миналата

Подготвил: Гошо Митов от Босилеград

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Гъбите като допълнителен доход
С първите летни дни синорът на Босилеградска община се 

изпълни с народ - и стари, и млади са се разтичали да събират гъби. 
Най-много събират известните, и все по-търсени видове манатарка 
(въргань) и пачи крак (лисичарка). Но това не значи, че тук не 
виреят и други видове ядливи гъби.

Берачите на гъби претърсват горите и ливадите, обаче се 
оплакват, че времето е много неблагоприятно за растежа им, което 
се потвърждава и на няколко изкупвателни пунктове в рейонните 
центрове и в Босилеград. Цената им не се различава много. -За 
първокачествени манатарки в сурово състояние тя е от 18 до I 
динара, а пачият крак се изкупва за около 15 динара. Засега нито 
един от изкупвателните пунктове не предлага цена за сухи ма
натарки.

Еленков се готви наскоро да започне да 
Прави и макет на манаеширчешо ”Свети Ди
митър", намиращо се в околността на града.

ма

на

Б. Димитров
М. Я.
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ОБЩИЯТ УСПЕХ Е 

МНОГО ДОБЪР
ПОКОЛЕНИЕ ЗА ПРИМЕР

Випускниците иа Царибродската смесена гимназия от учебната 1952/53 година, макар и на преклонна 
възраст, са запазили жизнеността на духа си

Състоялата се на 27 юни т.г.

признания и награди, включително и 9 дипломи ”Вук Караджич”
И тази учебна година,

сре
ща на абитуриентите от учебната 
1952/53 година по много неща е 
необикновена и трогателна. Нео
бикновена е преди всичко по за
мисъла си: не честване на забеле-

авнтелен

дина. От тях 195 сакакто
и досега, успехът на учениците 
от началните класове (от първи 
до четвърти) е по-добър. При 
тях средната оценка е 4,15, 
докато

отличници, 
141 - много добри. 79 - добри и 23 
са със задоволителен успех.

От 457 ученика в горните 
класове 437 са завършили успе
шно учебната година, от които 
150 са с отличен успех, 129 - с 
много добър, 126 с добър и 32 - 
със задоволителен успех, а 20 
ученика остават на поправите
лен изпит.

Освен че успехът на учени
ците е по-добър в сравнение с 
миналогодишния, в Основното 
училище в Босилеград със задо
волство изтъкват и това, че през 
учебна година интересът на уче
ниците към различните видове 
съревнования е бил по-голям. 
На училищни или окръжни 
ревнования са участвали над 150 
ученика (от тях 35 - на окръжни 
състезания) или всеки шести 
ученик е участвал на някое съ
ревнование. За отличен успех 
или за отлични резултати по от
делните предмети на тридесет
ина ученика са връчени призна
ния и похвали, а учениците Але
ксандра Анастасова, Драган Бо
жилов, Горан Григоров, Ивана 
Стефанова, Силвана Алексан
дрова, Радица Велинова, Бисер
ка Божилова, Валентина Тодо
рова и Рангел Чипев, като пълни 
отличници от първи до осми 
клас, получ
Караджич”, които по тържест
вен начин им бяха връчени от 
директора на училището Тоше 
Александров.

■ •

жителна годишнина, не юбилейно 
празненство, а просто другарска 
среща на съученици, свързани от 
неувяхващи юношески и младеж
ки спомени, преживени незабрави
ми ученически дни, години на по- 
мъдряване. Трогателна, защото от 
оная абитуриентска вечер житей
ските им пътеки се пръстват на 
разни страни, нечии не са се пре
сичали или кръстосвали цели че
тиридесет и пет години, те нито са 
се виждали, нито срещали, нито 
пък чули един за друг. Почти не
вероятно, но факт.

- Когато решихме да се съберем 
след 45 години, искахме това да 
стане по най-обикновен начин - 
споделя главният инициатор и 
един от организаторите на среща
та Васил Каменов. - Времената са 
такива, че не са за празненства и 
тържества. Освен това горещото 
желание на всички, с които кон- 
тактнрахме, беше да се СРЕЩ
НЕМ. да поразговаряме и да си 
спомним онези свидни години, ко
гато учехме заедно....

Срещата стана пред и 
гимназия. От общо 42 някогашни 
абитуриенти се отзоваха 24 души. 
Мнозина от випуска не са дошли 
поради здравословни причини, но 
са обещали да поукрепят здравето 
си и да се видят на петдесетгодиш
нината. Гледката е почти неверо
ятна: онези, които не са се виж
дали, застават един срещу друг, 
следват няколко минути мълчание 
и търсене на познати черти от да
лечния младежки образ. Ако ги до
ловят и ако не им подскаже друг

средната I?оценка
горните калсове (от пети до 
осми) е 3,90. Характерно е, че 
сега всичките шест

за шт Ш
повтарящи 

ученици са от долните класове - 
пет от първи и един от втори 

Заплануваният учебен 
териал и извънучилищните дей
ности успешно са реализирани, 
което бе

,г;т А~г(
клас. ма- №

потвърдено на засе
данието на учителския съвет.

От общо 901 ученика от пър
ви до осми клас 875 са завърши
ли класа както следва: 345 с от
личен, 270 с много добър, 205 - с 
добър и 55 - със задоволителен 
успех. 20 ученика са на попра
вителен изпит с по една слаба 
бележка - 3-ма от пети, 8 - от 
шести и 9 от седми клас.

От общо 444 ученика от пър
ви до четвърти клас 438 са за
вършили успешно учебната го-

Випуск 52/53 - след 45 години

отстрани, успяват единствено да ното отбиване в "Гацина механа”, 
изговорят имената си и да се пре- където на чашка спомените за ми- 
гърнат. А тази прегръдка казва налото, сравненията със сегашно- 
всичко: и тъга по отминалите буй- то, разкази за преживяното, при
нц ученически години, и любозна- добиват нова окраска, 
телност за извървения житейски 
път и интерес към настоящето.

Такава е и "проверката” на съу
ченика им Никола Денков, по ници 52/53 проявиха жив интерес и 
"принуда” класен преподавател, към това защо градът не върне 
защото истинските им препода- старото си име, защо е заглъхнала 
ватели вече не са между живите ученическата музика, защо, за- 
или са на преклонна възраст със що... При това с различните си про

фесии и натрупания трудов и жи-

съ-
Знаменателният за тях 27 юни

може да придобие особено значе
ние, защото поколението випуск-

новата сериозно разклатено здраве .
"Проверката” разкрива едно по- тейски опит изразяват готовност 

коление за пример. Различни съд- да помогнат на своя град и край 
би, с достойно извървени трудови кой с каквото може, за да стане 
пътища. Хора, дали и взели от жи- животът в него още по-красив, 
вота най-ценното. И докато в "те
леграфен стил” разказват за себе га пенсионери) се разделят, пона- 
си, не могат да скрият огромното сят в себе си всичко преживяно и 
си вълнение, макар че се опитват изживяно през този ден, което ве

че се е врязало като най-свиден

На 18 юни колективът на 
основното училище ” Георги 
Димитров” в Босилеград и 
тази година чества патронния 
си празник. По този повод 
членовете на училищните 
секции изпълниха съдържа
телна културно-забавна про
грама, а за тазгодишната 
дейност на училището говори 
директорът Тоше Алексан
дров.

Съучениците (мнозинството се-

дипломи "Вуки х а
да го задушат с по някоя шега.

Програмата е кратка: обиколка спомен, с едно обещание: след пет 
на гимназията. Народната биб- години отново да се срещнат и да 
лиотека, Градска галерия и Радио бъдат много повече.
И ТВ "Цариборд". Е, И нензбеж- Стефан Николовм. я.

и отиват на уикенд). Победителите също така полу
чават и облекчени валутни курсове и най-доходната 
работа при преработката на риба. Всяка от страните се 
радва на триумфалния си статут само една година и тъй 
като всички знаят, че догодина ще дойде редът на други 
(това е задължение на жените), по-екстремните прояви 
на разюздано поведение се самоконтролират.

Самото съревнование е разделено в няколко кате
гории. А всяка от тях е така направена, че да удовле
творява женския темперамент, макар че се явяват и 
определени тррудности във връзка с това какво е то. 
Например "ароматичната” категория, в която, конден
зирани миризмите на чорапите на състезателите, на 
цигарите, употребяваните тениски и ир., се предлагаха 
на публиката , но трябваше да бъде отменена, понеже 
на много от жените им прилошаваше от това. Но бяха 
запазени категориите за даване на имена, надуваване на 
мускулите и контене .Както и разказване на вицове, 
понеже е известно на всички, че жените обичат мъже с 
чувство за хумор. Освен това задължително е да се 
изпее една песен, да се изиграе един танц, (макар че соло 
на флейта или чело задоволява напълно), трябва да се 
отговори и на въпрос, с който се проверяват уменията, 
а всеки световен лидер е длъжен да опише любимото си 
хоби, както и да изложи, в добре модулирана реч, какво 
възнамерява да направи за бъдещото благоденствие 
човечеството. Това е популярна част и такова търже
ство предизвиква буря от смях и аплодисменти.

Най-добра от всички категории е тази на военните 
уноформи, по време на която участниците маршируват 
по пътеката, съпровождани от предварително записана 
музика на духови оркестри.Какви ли не цветове гледаме 
тогава, какви венци от златни гайтани, какви съзвездия 
от метални звезди! Отшумяха дните на невзрачните 
какаови цветове дори и иа морскоснните: сега живеем 
във времето на пауните. Еполетите доживяха епическа 
дължина и широчина, бомбетата стърчат, 
пера и лъснати. Насърчението за модната промишле
ност е неистово.

От тази наша нова система се роди и новият тип 
световни лидери. Попе по-млади, ако не нищо друго. 
По-иодпижни. По-мускулести. По-духовнти.

И самата история бе подложена на преразглеждане. 
Смелите военни походи, масовите унищожавания, гено
цидът и другите белези на конквнстадорската сърца
тост вече не ценат. Промениха се крнтстннте. Говори се 
например, че Наполеон бнл буквално смешен на данен- 

Сталии е носил униформи лоша кройка и, че не 
знаел да подхване някоя песен.

г УЬгато войната най-сетне стана прекалено го- 
Х**яма опасност, и на всичкото отгоре прескъпа 

за всеки, световните лидери се събраха неофициално, за 
да се опитат да намерят съответна замяна за нея.

"Става дума за следното,- каза първият оратор, -на 
какви цели служеше войната, докато я водехме?”

"Повишаваше производството в отделните стопан
ски отрасли” - отговори вторият.

"Даваше чисти победители и чисти губещи,- каза 
а мъжете освобождаваше от досадния и беден

ашйШй
(Поргорет бтууд

третият, - 
живот у дома.

"Разширяване на териториите - каза следващият. - 
Привилегирован достъп до жените и другите дефици
тни средства.”

"Беше вълнуващо - добави четвърти. - Все нещо се 
залагаше на карта.”

"Значи - каза първият - това са предимствата, които 
трябва да ни донесе нашата замяна за войната.

В началото световните лидери съсредоточаваха 
вниманието си върху спорта, след което се развихри 
оживена дискусия. Бейзболът, баскетболът и крикетът 
не бяха уважени, бидейки прекалено бавни. Футболът и 
хокеят бяха обсъдени сериозно, все докато нс стана 
ясно, че нито един отеветовните лидери не би издържал 
ни две минути върху леда. Един от световните лидери, 
който се увличаше от археология, предложи старата 
игра на майте, която се провеждала във вдлъбнати иг
рища, на които главата на победения била отсичана с 
церемония; обаче правилата на тази игра не се знаеха 
вече.

гласувана.
Какво води към политиката, която днес боготво

рим? Веднъж годишно, през април месец, започва р!ау- 
оГГ. Голяма маса разприказвани и пълни с изчаквания 
жени сс тласка навред из света на футболните стадиони, 
игрищата за крикет и 3а1 а1а! стадионите. Всека една от 
тях е обзаведена с апаратура за гласуване, с клавиатура, 
която варира от 0 до 10. Световните лидери се съревно
вават в групи от по шест, а победителят сс класира за 
следващия кръг, и така докато на края нс остане само 
един победител за целия свят.

През съответната година мз.жете от народа-побе
дител се радват на известните привилегии, които вклю
чват: умерена плячка (само в универсалните магазини и 
з'о само в понеделник), шумни порз.чки в ресторантите 
като удрят с юмрук по масите; мз.жете от всички други 
народи трябва раболепнически да се смеят на техните 
хитроумии шеги; облагодетелствувани разходки с жени; 
безплатни почетни билети за театър; и два дни изнасил
ване и вз.рлуваие, след което идва па ред пиянстването 
из улиците. (След като всички знаят кога се падат тези 
два дни, хората просто спускат- зар|еснтенанрозорщпт;

на

каза световният"Тръгнали сме в погрешен път - 
лидер от една по-малка страна. - Нека да се откажем от 
тези брутални игри. Предлагам да размислим за ши-

"За птиците?” - почудиха се другите, 
ехидно и любезно - в случая на по-старите и макиавел- 
ис™ народи - а по-малко любезно, към по-младите и

П°^ПтичеНперчене,” продължи ораторът. "Мъжкари- 
гюрчат, пеяяг, ежат и танцуват в съвършено живо

писните  ̂си пера. Женските, наблюдателките, избират 
о&дигеля. Това е един прост, и бих добавил, и ме- 

лодичеГметод ,а състезаване и като такъв мож^ да „и 
поучи на много неща. И да приключа, господа, той ве го

6 ^Великцгесили^бяха^ротивтова «Р—ние поне 
техните лидери на лидс-

тр!т"‘ -‘“"ч"'-

згаязаЗка»22
арошас»с1ШЯ,1ЩЩ^к ромтъщ и "НеГОе-

ЕциттиенаШа ЯМ % т1 СбохървяШскн <м»к,
пТипшслуНтяЩо •п ,шт;ш е аШ"Глобус , 3«- 

0 оШ осемцесМШ шШ ^ „т сборник» Й "До-

I
смеейки се

окичени с

те се

рш

ига, а

същите тези причини, по-малките народи “ «
"за" и понеже те бяха повече на брой, резолюцията бе

малко или повече в
От сръбски В. Богови

3 ЮЛИ 1998 г.



ДОВИЖДАНЕ, ДО 2003!ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА ЛОНДОНСКИЯ ФЕСТИВАЛ 
ПРИСЪДЕНА НА СТАБОР

Босилеград, 27 юни. Събота 
пред Бидопдсн. Слънчев следобед.
Улиците пусти - не от горещината, 
а от футболната треска: нали еже
дневно по тслевизиатп се предават 
но два мача от световното във 
Франция.

Малко преди 18 часа в двора на 
гимназията започнаха да прииж
дат хора. На средна възраст, офи
циално облечени. Дамите - с нови 
прически, гримирани за да скрият 
предатслскитс-бръчки, а господа
та - обръснати, повечето от тях с 
костюми и модерни вратовръзки, с 
прошарени коси, а има и повече 
или по-малко плешиви.. Усмивки 
са цъфнали по устните им, но има присъстващите. Не всички са тук, Сред тях деца, младежи, ио и 
и определено доза неизвестност: но неизвинеии отсъствия няма. възрастни. Коментират,
Ще ме познаят ли и ще позная ли Присъстващите разказват накрат- - Виждаш ли оня господин в 
аз всичките? Това са гимназисти ко за изминалите три десетилетия, черния костюм. Нали цели четири 
от випуска 1%4-68-а. Идват от раз- Почти всички са семейни, ергенин години бе на квартира при нас. Се

га е лекар, добър специалист, ня-

МОЯ РЕЛИГИЯ
Шестдесет н пето международно 
признание на нашия карикатурист

Известният югославски ка
рикатурист и постоянен сътруд
ник на в-к "Блиц" Борисав Ста
нковци - Стабор стана лауреат 
на Първия световен фестивал на 
карикатурата в Лондон. Фести
валът е организиран от списа
нието ”1Мс\у зШетап”, а в него са 
участвали повече от хиляда ав
тори от петдестина страни в све
та.

Това е 65-то международно 
признание за Стабор, а награде
ната му карикатура вече е полу- 

”3латен медал" миналата лични краища на сегашно и пре- псс 0щС с Славчо Николов, а за 
дишна Югославия, за да ознамену- такъв се пише и Никола Алексан- къде във вътрешността, 
ват 30-годишнината от зрелостния дров . СЛсд три опита да потъне в - Верно бе, а оня до него, се-
си изпит. брачните води. Щастливо разве- щаш ли се, че е копаел царевица

- Нима това си ти?!* Да, аз съм.- дени няма. ПРИ комшията.
Брей, колко време не сме се виж- Традицията на босилеградския - Да, да, и той сега е висшист ...
дали! - Кога изминаха трите дссс- край и този път спазена: най-много Влизат в ресторанта, Започва
тилетия?! от тоя випуск са просветни работ- вечерята. Келнерите се суетят * У0'

Дойдоха и някогашните препо- ници предимно математици, на лужливи, внимателни. Музиканти- 
даватели, а тук е и прислужничка- второ място са инженерите, след- те не спират до сутринта. Както и
та Павлина - за да бие звънеца и да ват лекари, юристи, педагози, ио- танците и хората. И приказките, и
събере всички в една от учебните Винари... Има и магистри, а Михал спомените, и признанията към 
стаи. Някогашните три паралелки Пенев е асистент по хирургия в неизявените симпатии, несподеле- 
се събраха в една стая, защото не Скопския университет. ната обич, и шеговитите закачки,
всички са тук. След проверката - обща сиим-

Някогашният директор Стоян ка . ПреД входа на гимназията и Утрото е прекрасно, както и
Станков, поздравява бившите гим- тръгване към хотела. С музика, настроението. Бариерите отдавна
назнети: ” Според данните, с които разбира се. Пристигат на площад са паднали. Хващат първите слън- 
засега разполагаме, вие сте ви- Туйчак”. Извива се хоро, както чеви лъчи за да си направят още 
пуск, с който може да се гордее навремето по съборите - Умни пе- една обща снимка. На гърба й все- 
всяко средно училише, защото и Мала Богородица. Извед- ки трябва да си запише: След пет
почти 80% от вас са с виеше или нъж и улиците оживяват. Зрели- години в последната събота^ през 
полувисше образование.” След ед- щето е май по-интересно от мачо- месец юни - на същото място . Ид-
номинутно мълчание, с което бе веТе. а може би в тоя момент няма ва раздялата - прегръдки, целувки,
почетена паметта на починалите мач Продължават. Пред хотела -
през изминалите 30 години препо- пак хоро. Тук има най-много на-
даватели и ученици, класните ръ- блюдатели. 
ководители започнаха проверка на

чнла
година в Токио. Първата си ка
рикатура Стабор ( който преди 
всичко е живописец) ио собстве
ното му признание, е нарисувал 
когато е бил на четири години.

"Благодарение на карикату
рата и на това, че съм "Избран \ 
аз живея един повишен живот. 
Карикатурата е моя религия. 
Мисля, че Ьото 1ис1еп$ и Ното Га-

Карнкатуристът Борнсаи 
Станковци - Стабор 
ио потекло с от село Сла
вния. Той с включен в т. 
нар. Димитровградски 
кръг на живописците.

Ьег са се слили в мен и пред-_______________________ ______
ставляват един чудесен синтез , н малко по-добре от другите! 
казва Стабор. Шегувам се, аз съм само една

Идеите се намират навсякъ- малка сръбска планина, от коя- 
де около нас, казва той, и трябва то светът сс вижда като на 
само да ги регистрираме (аз пра- длан” 
вя това обикновено рано сутрин) 
и да ги филтрираме. Наградите 
пък, особено в началото, значат

и ...

На лондонския фестивал
признание получи още един юго- 
славянин - в категорията гег-ка- 

много, като потвърждение за рщсатура специалната награда 
онова, което се работи. Тази, на ЖурНТО е присъдена на Сло- 
най-новата Стабор коментира бодан Милнч от Земун. 
по следния начин: Аз съм като
"тойота" - работя малко повече____________________

по някоя сълза от радост за прек
расната нощ и твърдото обеща
ние: Довиждане, до 2003-а!

В. Богоев

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ В КРАЯ НА УЧЕБ
НАТА 1997/98 ГОДИНА ПРИКЛЮЧИ XII МЕЖДУНАРОДЕН СЪБОР НА АВТЕНТИЧНИЯ ФОЛКЛОР В НИШКА 

БАНЯ
ВТОРОКЛАСНИЦИТЕ

НАЙ-ДОБРИ БРАВО ЗА БЪЛГАРКИТЕ!
Току-що завършилата учебна година от 229 гимназисти без 

слаби бележки са 213 (93 на сто), а средната бележка е 3,80 (много 
добър успех). Отлични са 82, много добри 68, добри 59, с двойка са 
минали само 4. С една слаба бележка са 8, а с две 7 ученика. 
Второкласниците са с най-добър успех и заемат първите три места. 
Най-добри със средна бележка 4,14 са учениците от първата пара- 

на втори клас и сред тях няма ученик със слаба бележка. След 
тях са Мг със средна бележка 4,10, а на трето са Шз със средна оценка 
3,95.

В СЪБОРА УЧАСТВАХА 24 ГРУПИ ОТ 6 
СТРАНИ

Под покровителството на нишката Културно- 
просветна общност и с участието на 24 културно- 
художествени дружества от нашата страна, Маке
дония, Република Сръбска, Румъния, Словакия и 
България през изминалия уикенд в Нишка баня се 
проведе поредният XII Международен събор на 
автентичния фолклор "Нишка баня ’98".

На откритата сцена в центъра на Нишка баня, 
след дефилето на участниците, ансамблите, тече- 
щн автентичния фолклор се представиха с добре 
подготвени програми,съдържащи наздравица, со
лово и групово изпълнение, характерно за стра
ната и родния край на групата-участник.

Въпреки че манифестацията нямаше съревно- 
вателен характер, а целта й беше просто да се 
афирмира и запази народното творчество, нека ми 
бъде позволено от журналистическа гледна точка 
да изтъкна добрите постижения на фолклорните 
групи от Словакия, Румъния и България, както и 
на групата от нишкото село Вукманово.

лелка

Най-добър ученик в гимназията е МИЛАН ТОДОРОВИЧ от 
1У2. Той и Иван Стоименов са най-добрите четвъртокласници. В 
трети клас това е ДАЛИБОР НИКОЛОВ, във втори РОБЕРТ 
ИВАНОВ, а в първи КАЛИНА ИГУКАРЕВА. Най-добрите са 
наградени с по 1000 динара, а за най-добрия ученик в цялото учи
лище е осигурена едногодишна стипендия. Средствата осигурява 
Общинската скупщина.

През изтеклата учебна година гимназистите са допуснали общо 
10 249 отсъствия, от които 9496 са извинени или всеки ученик има 
средно по 45 отсъствия.

Нека да споменем, че за пръв път в края на тази учебна година 
всеки ученик или родител, заедно със свидетелството е получил и 

-отчет за работата на гимназията. В нея, освен успеха 
на всеки ученик и клас, са представени и постиженията в останалите 
области на училищния живот, имената на преподавателите, клас
ните ръководители, пенсиониралите се или новоназначените в учи
лището преподаватели. Дадени са и резултатите от зрелостния 
изпит на матурантите, дори и задачите от изпита. На края на книж
ката е поместена благодарност, съпроводена с кратка биография 
на Асен Минев от село Желюша, който е дарил на училището 
своята богата библиотека от 500 книги.

малка книжка

България бе представлявана от фолколрно- ,Г»а „ СВо ‘ рит^Ген танц &^а“(ръ- 
Ах“ общ ководнтелката нашата) г-жа Мари» Янко» ги 

чая "Лазаруване” - автентичен фолклор от Стран- ~
джа. нички.

През цялото време песните на лазарките бяха 
придружавани от музикантите Констатин Анге
лов и Христо Михайлов.

Ръководител акта на групата Мария Янкова ни 
разказа, че Ахтопол е малко краймосрско бълга
рско градче, в което живеят 1370 жители, зани
маващи се предимно с туризъм. Колективът, та
чещ автентичния фолклор, е съставен от две час
ти - певческа и танцова група.

Българите вече са сътрудничили с Културно- 
художественото дружество "Ковилйе” от с. Вук- 

тринта, пременени в нови и чисти момински носии, маново> на Което са гостували през ноември месец 
закичени с венци и свежи китки по главите, лаз- миналата година. По времето на събора ахтопол- 
арките тръгват на групи по махалата да обикалят ци бяха гости на фолклорното дружество "Фрула 
селските домове. При пресъздаването на този от НИШКОТо село Горни Комрен. 
обичай през цялото време ахтополките пяха хара- Мария Янкова ни се оплака, че държавата не 
ктерни за празника обредни песни, за които от се ИНТересувала от таченето на автентичния фол- 
стотиците любители на народното творчество, на- клор за ГОсвуането в Нишка баня, за да пред- 
събрали се в центъра на Нишка баня, получаваха ставлЯват страната си, участниците от крайморск- 
аплодисменти. Докато пяха на двора, разделени на ото граДг,е сами финансирали пътуването си.^ 
групички по две момичета, лазарките, размахва- Ванчв

Предаването па Радио Ниш за българската 
народност в Югославия подготвя специално

■ предаване, посветено на Международния
■ събор на автентичния фолклор в Нишка
■ бапя. Предаването ще бъде излъчено в
■ неделя на 5 юли 1998 година от 17 часа.

А.Т.

В КИЦ "ЦАРИБРОД"

ЙОСИФОВ ЩЕ ИЗЛОЖИ 
ИЛЮСТРАЦИИ ЗА ДЕЦА Лазаруването е свързано с възкърсването на 

Лазар. Празнува се винаги в събота, една седмица 
преди Великден. На самия Лазаровден рано су-

Димитровградският художник Георги Йосифов, който живее и 
твори в Нови Сад, вече 15 години е официален художник на Змаевите 
детски игри”, които се провеждат всяка година в Нови Сад. Той е 
направил множество декори, предназначени за игрите и илюстрации за
доста книги. тт ~ у, .По време на промоцията на неговите рисунки в Нови Сад, с Йосифов 
е договорено освен със своя редовна изложба, той да се представи и с 
илюстрации за деца. Изложбата ще бъде открита в помещенията на 
КИЦ ^Цариброд” в Димитровград и ще бъде съвместна с автори от 
България.

А.Т.

3 ЮЛИ 1998 г.



буреносно време 199«' ГОДИНА НА КУЛТУРАТА Ш ДИМИТРОВГРАД
ПО ПЪТЕКИТЕ НА 

II ЮЖНОМОРАВСКИ ОТРЯД
110 ГОДИНИ САМОДЕЕН ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ" (17)

И БЛАГОЙ Е БАЙ ОНЗИ
Настъпи първият ми партизански ден. Още по 

светло Радован ме поведе от махала на махала, 
от къща на къща, от колиба на колиба. Вървя 
след него, наблюдавам какво става, 
вори, но не задавам никакви въпроси.Само се 
чудя: с много хора се среща Радован, 
къщи влиза, а полицията е в центъра на селото 
няма ли да се намери някой издайник да го пре- 
даде/Движи се сигурно и спокойно, 
въоръжен, само с един пистолет и с бомби е. 
След време разбрах, че политическите работ
ници при тях ходеха по такъв начин. Вървя след 
него, наблюдавам, съпоставям 
Други са условията... За

дупредило бойците за мен. Понятна е реакцията 
им и като нищо щяха да си ме убият - заради 
българския окупационен корпус в Югославия 
те отначало считаха едва ли не всички българи 
за окупатори. В този момент към нас се спусна 
българският партизанин при тях Трифон Бал
кански:

- Сп
при нас!

По-късно

Пише: Лилия Нейкова
Връщаше се от амбулаторията. За 36-ти път е дарявал кръв. Той и Васил 

Каменов са постоянни кърводарители, притежават и златния знак за хумания 
жест да даряват най-нужното и най-ценното за пострадал човек.
* Г-н Сшоянов, съгласен ли сше уи си Поговорим за шеишрилношо уело в грауа?

- Разбира се, само че най-много ще наблягам на активността ни в 
”Прокьисло лето”.

Уговаряме разговора и той протича след това сърдечно и леко, но преди 
това нека да дадем ”личната карта” на събеседника ни.

Благой Стоянов е роден в Цариброд през 1938 година и непрекъснато е 
в своя роден град. Произхожда от старо царибродско семейство. Вуйчо му е 
Спасен Класката, един от кметовете на града до 1941 година. Братовчед му 
е Тодор Спасенов Тошич, белградски писател и преводач, роден в Цариброд, 
починал преди две години и оставил книги и ръкописи за нашата библиотека, 
които чакат да бъдат прибрани. Благой е от поколението на Мики Ан- 
дрсевич, Владимир Савов, днес инжинер в Русия, Сретен Игов и Слободан 
Панайотов, завършили гимназията през 1958 година. Почти оттгава Благой 
е чиновник в геодезисткото управление. Вече седем години е пенсионер, 
грижи се за болно дете, но обича и земеделието и винаги има какво да работи.
* Колко гоуини сше самоуеен аршисш?

- От 1957 година. Тогава учителят ни по рисуване г-н Богдан Николов 
написа пародия на случки от срещите, които ставаха на югославско-българ
ската граница. Ние бяхме още ученици, текстът беше духовит и имахме 
голям успех. Това нещо като че беше зародишът на следващите злободневки, 
които станаха основно съдържание на забавите на студентите 
година се превърнаха в традиционното ”Прокьисло лето”.
* А кога се включихте в самоуеиния театър?

- Не мога точно да кажа, играл съм в повече от двадесет пиеси, но любимо 
поприще ми остана естрадата и забавната програма. Тя не се изпълняваше 
само за края на лятото като ”Прокьисло лето”, ами и по повод посрещането 
на Нова година. И тогава в богатата забавна програма имахме по пет-шест 
злободневки. Сами ги пишехме, сами ги поставяхме и изпълнявахме. Мисля,

какво се го-

в много

рете бе, това е нов български партизанин
1Г1а не е тежко

командирът на десеторката, която 
ме налетя - Шумадинац, ми казваше:

- Още малко и щях да те гръмна, Корчагине! 
Пръстът ми беше на спусъка и ако не беше 
дотърчал Трифон, щях да ти видя сметката!

Ратко Павлович-Чнчко, участвал във война
та в Испания на страната на републиката 
капитан, беше командир на целия II Южномо- 
равски партизански отряд, а Бърко беше тогава 
командир на една от четирите чети.

Именно Бърко разясняваше след това на пар
тизаните: "Представете си какво щеше да се 
получи, какъв отрицателен ефект щеше да пос
ледва, ако бяхте утепали Корчагин (той ми бе
ше дал този псевдоним). Да кажат: български 
комунист дошъл да се бие заедно със сърбите, 
а те взели, че го убили. Срам и резил!”

Оттогава стана традиция, когато в различни 
акции участваме заедно български и югослав
ски партизани, на събранията да говорят по 
един боец от двете страни.

На другия ден отрядът се раздели. Четата на 
Бърко. вече и аз с нея, тръгна под с. Звонци и 
Власина планина посред бял ден направо към 
Студена. Не проумявах: "Луди ли са? Нали по 
следите им ще тръгне и войска, и полиция? От 
София ще докарат цяла дивизия!” А те смело си 
ходят, където си искат!

Първото ми тежко сражение беше в Раков 
дол. След полунощ влязохме в една кошара, 
където ме сложиха дежурен - трябваше да следя 
по часовника кога да се сменяват часовоите. 
Будувах и за да не заспя, събух си цървулите, 
развих и навущата и започнах да ги суша на 
печката. Тъкмо се разсъмваше, когато един от 
часовоите докладва:

- Бугарска полиция!
Събудих Бърко, скочи той веднага, засука 

мустака си, както му беше навикът и викна:
-Нема лабаво! Пушку, митральез! Одмах на- 

полье!
Изскочихме незабавно навън. В такива мо

менти не се допускаше и най-малко забавяне, 
имаше наистина вой- 

дисциплина.

и разсъждавам... 
разлика от нас, тук 

именно държавата се биеше с фашизма. Заради 
мен трънската полиция разбуни цялата околия, 
а тук - друг господ...Несъмнено беше, че целият 
им народ е спечелен за националната кауза - по 
това време югославяните близо две години во
деха повсеместна борба срещу хитлеристките 
окупатори и срещу вътрешните си врагове - дра- 
жевисти и недичевци...

Сега с очите си виждах до какво

с чин

ВНУШИТЕЛНО ЕДИНСТВО
бяха стигнали партизани и народ, те се прели

ваха едно в друго, толкова монолитна беше спой
ката помежду им.

И тогава, и по-късно, с изключение на годи
ните, които прекарах в култовския затвор - 
1951/1954 г., никому не се зловндя. че партизан
ския си живот започнах в сръбски партизански 
отряд. Дотогава във всички указания, конто ни 
се даваха във връзка с организацията на парти
занското движение в нашия край - и по радиото, 
и по документи, и устно, ясно и категорично се

и от 1970

говореше да установяваме тесни връзки със 
структурите на националноосвободителното 
движение в Югославия. Гърция и Албания...

Сега с Радован обиколихме много села и ма
хали, той си вършеше работата, а аз само го 
съпровождах и берях акъл. Навсякъде вратите 
на хорските къщи бяха отворени за нас, охран
яваха ни нощно време, а на сутринта ни пълнеха 
торбите с храна. Една привечер приближихме 
хубава къща с голям двор, ограден с високи та- 
раби. Отпред стои часовой, пред къщата разго
варят група лица. а в двора, построени в каре 
видях 130-140 души партизани. Радован отиде до 
часовоя, пошепна му нещо, каза ми да остана 
отпред и да чакам разпореждането на командва
нето, а сам приближи групата пред сградата. По 
едно време ме извика
ха. Разбрах, че това е 
ръководството на от
ряда, а и по вида им 
личеше - хубаво обле-

нишка 
Открихме огън по 
тях... Аз изскочих от 
кошарата само по чо
рапи, когато Бърко 
даде командата за бой. 
Беше средата на март 
и в тези планини сне
гът беше до пояс. Из
качихме Тумба, изпре-

Стигнахме до с. Студена и се разпределихме 
по 3-4 души в къша. Аз се движех вече 
неотстъпно с Бърко. Седнахме и той се 
разпореди:

- Домачице, да скуваш качамак, ама мърсан 
да йе!
Помислих си: всеки търси чистото, а Бърко 
иска мръсен качамак. Още не знаех, че това 
на сръбски значи блажен.

че Момчило Андресвич е събирал текстовете на такива сценки - помислете 
си, може би те са повече от 200! Моето мнение е, че трябва да се подберат 
някои от тях и да се отпечатат като отделна книжка.
*Ами така, както си разговаряме,

- Сценката се казваше "Джуро в Космоса’. Джуро съм аз, майка ми е 
Колица Рангелова, майсторът около ракетата Гошко Станулов, ракетата 
направи Сретен Игов, а връзката но радиото трябваше да поддържа 
Момчило Андресвич. За скафандър ми служеше една пробита делва, а около 
врата си бях сложил един ръждасял и изпочупен леген. Майката ме приготвя 
и аз се почесвам по вр;

- Сине, кикво ти е?
- Ама нещо ме сърби.
- Да не е бълха? (В публиката смях, защото по това време в Дома на 

културата се бяха навъдили бълхи). Гошко Станулов подава една дълга 
връзка най-лютивн чушлета и казва:

- Това ти е допълнително гориво. Нищо чудно да не ти е достатъчно 
тапкираното. Тръгвам, изстрелват ме и започва разговорът по радиото и аз 
съобщавам какво виждам пад града. Разбира се, всички злободневни недъзи 
и актуалпи шеги. Например казвам, че съм над Козарица и ракетата се друса.
- Защо? - пита Мони.

- Ами пътят е толкова разровен и все на дупки и ракетата не може да 
върни нормално. (По тона преме беше така, публиката реагира със смях) Ще 
сс приземявам. Искам да определят най-мекото място. Моня казва:

- Ще тс чакам с леген при казаницатп па Найден Данни, там са изсичани 
много джибри, там засега е най-меко.
* Тика II Ние синините ПАЙ ОЧНИ, любим гсриЯ ни Iшрпброрчшш...

- Да. По едно време когато представяхме такива програми, щом се 
появявахме с Момчило на сцената, без да сме нзгворнли пито една дума, 
публиката ни посрещаше благосклонно н с аплодисменти. Най ми лежат 
хуморът и сатирата, предизвикват смях, най-целебния плач за днешното 
трудно и напрегнато време. Даже имам предложение. Най-хубаво е 
традицията па тези злободневки да се продължи и те да се показват и на ТВ 
"Цариброд” веднъж месечно. Тъкмо ще освежават програмата. Вече има 
такава техника и записи, че никак няма да е трудно, но не зная защо поне

чени и въоръжени.
Разпоредиха ме:
- Сега тръгваме на 

акция, а разговора ще 
проведем утре. Какво- 
то и да се случи, ще се 

към на-

ш от тях.спомнеше си

калънскатаварихме
полиция и поехме по хребета... Прегазихме една 
река и започнахме да се 
бровиш... Като се показахме на баира, против
никът ни за пердаши с тежки картечници, с ми
нохвъргачки и по някакво чудо не дадохме 
жертви. Овладели височината, партизаните от
върнаха с ураганен картечен огън и така до 
мръкнало.

Не мога да възпроизведа как изкарах бос 
този ден, а и следващата нощ. Ходилата ми сс 
нацепиха от острия като нож лед, но студът, 
изглежда притъпяваше 
едно време усетих, че нямам никакво чувство за 
студ в нозете, движех сс като на кокили, падах, 
ставах, но походът продължаваше. Призори 
стигнахме с. Валииш и отседнахме н едни Оогат- 
ски кошари - хубави, топли, а чорбаджиите 
ятаци. Не след д ълго ни проводиха ио сръбски 
девойки цели вързопи с храна, дрехи, чорапи, 
опинци. Нашите започнаха да си нравят майтап

придържаш 
шата група (т.е. към шаба).

Вървях с групата в тъмното... След безкраен и 
изнурителен път през нощта изведнъж в очите 
ми блесна ярка светлина и веднага започна оже- 

престрелка. По-късно разбрах, 
било българското село Ракита... в което имало 
мина, жп линия и електрификация. Целта на 
нападението на рудника била партизаните да 

може повече експлозиви за 
разрушаване на мостове и други пътни съоръ
жения по комуникацията Ниш-Скопие, която се 
използваше от немците... Пресрелката избухна
ла, когато челният патрул на партизанската ко- 

на мината. Изне-

изкачваме към с. До-

гга.
че товасточена

вземат колкото се

болката, защото по

лона се сблъскал с охраната 
надата наистина била пълна.

БУГАРИН МЕДЖУ НАМА
През цялото време аз спазвах указанието да сс 

към щаба, но като чух стрелбата, 
приготвих да действам с 

Стигнахме до гарата и забел-

придържам 
извадих револвера 
него при нужда. ' 
язах че през реката насреща мигат някакви сиг- 
налян светлини - досетих се, че това е работа на 
полицията и докато наблюдавах излъчваните 
сигнали, неволно съм се отделил от щаба и съм 

останалите партизани. Пред мен се 
се за

и се
с мене:

- Другарице, ево бугарина смо вам довели!
Най-хубавата мома според мен ми даде два 

чифта вълнени чорапи, направиха ми и цър
вули, намазаха ми разранените ходила с мас и 
някакви билки, бинтоваха ме и след това се обух 
и все едно че попаднах в рая. Вечерта отидохме 
на акция в едно село, толкова близо до Пирот, 
че имах чувството, че влизаме в града. Гогава 
те проведоха наказателна акция - един селянин 

Синя глава, лумпен някакъв, да вземе да 
от съселяните му оръжие 

на Югославия и българ

ее смесил с
някакъв циментов бент, подпрях 

него и викнах спонтанно:
- Ето тука, другари, тук е полицията. 
Изведнъж цялото отделение партидни 

чиха оръжието и се

изпречи 
миг на .

насо- неднъж нс опитат.
* ЧуваТншм, че имаше желание още уи сше НА И ОНЗИ.

- Признавам си - да.

ИМ- ДЕСЕТгодинщот 11955 до 1965, съм бил футболист п "Балкански" като 
десен защитник. Съиграчи ми бяха Стоян Сгояиоп-Тицп. Сашо Лсков, Дончо 
Луков, Тиса Станулов, Милан Пейчев-Фуфи.
* Получавали ли сШе на1рауа?

■ Да. През 1975 година бях удостоен със Септемврийска награда за 
самодейност.

_ ____ - __ нахвърлиха срещу мен:
- яГмайку му, бугарин меджу нама!
- Руке увие!

Как да си хвърля оръжието?! Пъхнах говети 
голям върешеи джоб яа шубата, а яад гл,-|п..та ми 
се разрази гьрмотевичиа буря °тсръбски псув 
и заканя. Те знаеха, че отиват да се бият с фа 
шистката българска полиция и изведнъж гули 
българска реч сред тях! В желанието си бързо 
да тръгнат иа акция, командването не беше пр

от с.
предаде укритото 
след капитулацията

полиция откарала 27 каруци с различно 
Ако то беше попод-

ската
леко и тежко въоръжение.

у партизаните, цяла армия щеше да бъде 
А той от глупост станал предател.

нало 
въоръжена.

•следва-
подготвил! В.Богоов от книгата 

"Посмъртна изповед"

3 ЮЛИ 1998 г.



ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ПЕТЪР АНДОНОВ

НАЙ-СТАРИЯТ ДИМИТРОВГРАДСКИ СОКОЛЕЦ
Соколското дружество "Сокол" от членушш! много млади момчета и деной- 

Димитроиград е едно от най-старите дру- ки. Аз бях в състава па детската група, 
жестаа на територията на общината. То е Сградата па тогавашната соколица се иа- 
сформнраио още през 1895 година, ко- мирише па мястото, където сега е осиов- 
гато тези райони са били в границите на ното училище "Мота Пияде”. По време па 
България. Под названието ’ Юнак" дру- часовете, които сс провеждаха три пъти 
жеството е просъществувало до 1918 го- седмично, упражнявахме разнообразни 
дина, а след това е преименувано в "Со- гимнастически н физкултурни упражне- 
кол". В периода между двете световни пия. По времена слънчевите дни спортувя- 
войнн в дружеството са членували пре- хме на открито” - разказва Андонов, 
димно млади и напредничави хора. Дей
ността на дружеството затихва през Вто- от Цариброд той е участвал три 
рата световна война, а след нея се правят нар. "публични часове" па соколцитс, 
опити за възобновяването па тази орга- иго са се провеждали в Пирот. Спомняйки 

безрезултатни, си за тези срещи, Андонов казва: "Па тези 
Всъщност след войната са образувани по- публични часове, покрай соколцитс от 
доби и организации, както например нашия град, участваха и соколцитс от Пи- 
"Партизан", но тези организации все пак рот и други градове от региона. Нашето 
не са се основавали на същи начала, на дружество се представяше с гимнастически 
конто се е основавало предвоенното сок- и атлетическн упражнения. Заминаването 
олско дружество. Преди четири години ни за Пирот представляваше истинска 
(само две години след възобновяването атракция. Събирахме се пред соколицата и 
на соколарството в Югославия) в нашата в определен час тръгнахме, марширувайки 
община е възобновена дейността на дру- към железопътната гара,тъй като пътупа- 
жеството "Сокол". През последните ни- хме с влак." 
колко години 141 е инициатор и главен 
организатор на спортно-възстановител- ство Андонов споделя за свое то първо и 

и развлекателните прояви в Дими- единствено участие в събора на сокол- 
тровградска община. Дружеството на- цнте от всички славянски страни, който е 
броява около 300 членове. Оглавено е от проведен през 1939 година в София. "На- 
Димитър Гюров и Небойша Йотов, и два- шето дружество беше в състава па Сок- 
мата професори по физкултура. Един от олската жуна Ниш, тъй като този град бе 
най-авторитетните членове на друже- център на Моравска бановина, а именно 
ството е Петър Андонов - Пера Дснкица, тези административно-териториални ед- 

този път искаме да представим иници бяха основа за образуването на жу-
пнте. Преди да заминат за София, сокол-

Като активист иа соколско го дружество
из,ти на т.

ко-

низация, но те остават

С особено задоволство и приятно чув- Соколците Петър Андонов (вляво) и Любомир Мишев, също царибродчанин, 
придружени от три девойки от София (1939. г.)

избран и за член на Управителния съвет. 
Неговото мнение за бъдещето развитие 
на соколското движение в общината ува
жават настоящите водачи на дружество
то "Сокол”. Големият опит, който той 
притежава, има неоценимо значение за 
тази организация, която се стреми да се 
масовизира и да разгърне дейността си.

Като най-стар соколец Петър Андо
нов бе удостоен на 12 февруари т.г. да 
пусне в експлоатация завършения през 
миналата зима ски-лифт на Гърбини ко
шари, чисто изграждане е реализирано 
благодарение на ентусиазма на членове
те на соколското дружество и спонсор
ството на определени димитровградски 
фирми. На състоялото се преди известно 
време отчетно-изборно събрание на ди
митровградската соколска организация 
на Петър Андонов бе присъдена грамота 
за изключителния му принос за развити
ето на соколското движение в общината.

Б. Димитров

ните
лечен като конниците. Спомням си, че 
преди да тръгна за София нямах пари да 
си купя чизми и затова бях принуден да ги 
заема от офицера Добошарсвич, който 
беше на служба в нашия град. Ние, чле
новете на соколското дружество от Ца
риброд, изпитвахме неописуемо задовол
ство и радост, че имаме възможност да 
участваме в този събор, особено когато 
се има предвид, че много от нас имаха 
роднини в България, които ще сс гордеят, 
когато ни видят, и които ще ни наблю
дават докато изпълняваме гимнастиче
ските, атлетическите и другите физкул
турни упраженения. Оказа се, че съборът 
на сокол ците в София бе последният съ
бор от този вид, организиран преди Вто
рата световна война”.

През 1994 година, когато група тука
шни ентусиасти решават да възстановят 
дейността на дружествто, Петър Андо
нов се включва отново в работата му. 
Като най-стар член на дружеството той е

когото
като най-стар член на организацията.

Андонов е роден през 1922 година в ците от Димитровград пребиваваха три 
Цариброд. След Втората световна война дни в Крушевац, където се събраха ня- 
е работил в Завода за социално осигур- колко хиляди соколци от Моравска ба- 
яване в Димитровград, а след това (от новина, т.е. Нишка жупа. Между тях бяха 
1955 од 1981 г.) в тукашния Здравен дом п около 150 царибродчани. Всички тс 
като шеф на счетоводството, където се и участваха в соколския събор, който пред- 
пенсионнра. Той и съпругата му Анге- ставляваше генерална репетиция преди 
лина имат син Данаил, юрист, и дъщеря пътуването за София. Съборът в София, 
Ирена, която е завършила полувисше който се проведе на Петровден, бе една 
училище. И Данаил, и Ирена сега живеят грандиозна манифестация. Както вече 
в Ниш. Андонов е станал член на сок- изтъкнах, съборът на соколците имаше 
олското дружество през 1932 година, всеславянски характер, тъй като тези ор- 
"Когато станах член на соколското дру- ганизации съществуваха само в тези 
жество "Сокол”, бях на 10 години. Спомн- страни. Аз се представих като конник, 
ям си, че по това време в тази организация Всъщност не яздих кон, а само бях об-

брашното от сндосперма на пшеничните зърна, а 
ендоспсрмът не е нищо друго, освен резервна хра
на, предназначена за покълване и развитие на рас
тителния зародиш, т.е. пшеничното пеленаче;

- Млякото е по начало бебешка храна за телета,

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (25) НАДПЯВАНЕ

БЕБЕШКА
ХРАНА

С дрозда Пеем във гората 
Песен звънки, Песен мила 
и възкликва ми душата: 
дружбата се е родила!

Всяка сутрин зешинавам 
на училище с торбичка 
и По Пътя се надПявам 
из гората с Пойна Птичка.

агнета, ярета, която лукавият човек отнема от тях 
за свои нужди;

- И яйцето е склад на храна, предвидена за рас
тежа на пилешкия ембрион, скътан вътре в него;

- На ореха, лешника, бадема, фъстъка не пома- Ешо Пръв заПявам аз 
и очаквам да заПее, 
та гласът и с моя глас 
в чудна Песен да се слее.

Ако сутрин закъснявам, 
дроздът чака моиша Песен, 
дружбата ни Продължава 
всяка Пролет, всяка есен!

Александър Дънков

По телефона от специалния коресподент на гат твърдите черупки да защитат ядрата, също за- 
Кантората: ”След Първия елиминашорен кръг на родишева храна, от човешкото обсебване; подобно 
Мондиала ’9Н Познавачите на футбола са имПре- е и с деликатеса кавияр, правен от рибен хайвер 
сионирани от силата и издържливоешша на от- (икра); така е и с меда, храна за пчелните ларви... И 
борише-Победишели. Те Предполагаш, че шия ом- много други бебешки храни, обезпечни от роди- 
бори дължат Преимуществата си на бебешката телите-животни и родителите-растения, хората 
храна, която е задължителна в тяхното меню. обират от "бебета” без да ги е грижа., "Не за когото

е предназначено, а комуто е писано” - казва пого
ворката. "Касае се за хуманно изменение на еволю- 

Пред Поставката, че креПкосшша, настроени- ционния фактор - борбата за съществуване” - каз- 
ешо и Поведението на футболистите Пряко зае- ват учените.
пеят от корема, специалистите ПодкреПвяш сдва Във връзка с бебешката храна и футболистите
акшуални Примера: е възможен и следният диететичен вариант. Ест-

1. Случаят със Синиша Михайлович, които ествсната зародишева храна да се обогатява с про- 
ошкришо и Прекалено се надява с бира Пред ТВ- верени ефикасно действащи биостимулатори, кои- 
зришелише и след това вкарва голове както в то не се смятат за допинг. Такива са: жен-шенът, 
мрежата на Противниците, така и в собсшве- елеутерококът,родиолата и др. За пасе най-интер- 
наша;

Нали детската храна е най-пълноценна и лесно 
усвоима! *
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Iесна родиолата (К1юсНо1а го$са), която се среща на 
2. Случаят с англичаните, които - Преяли месо високите блакански планини, дори над 2000 м.н.в., 

от луди крави - заПочнахада щуреят във Франция, а най-много в средна и северна Европа. С клинични 
Разтревожени ош разнасящите се слухове за опити е установено, че екстрактите от корена и 

влиянието на храната, фушболисшшие заПочнаха коренището от родиола, 5-10 капки 2-3 пъти на ден, 
да се Пишат: "Няма ли ош изобтлиешо Погълнаша повишават и физическата, и умствената способ- 
бебешка храна да се Превърнем в бебета?"

Жил Дудуб, Париж

'VI

А ш Ш
■" •пост, и помагат след тежък труд по-бързо да се 

премахне умората и възстановят силите. В Бъл- 
Коментари на Доктор Асен: - От кореспонден- гария са правени опити екстракт от родиола да се 

нашия специален сътрудник ДудуД узна- включи в състава на някои безалкохолни освежи-

7 т
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ваме, че става дума за изкуствено комбинирана телни напитки. Основната действуваща съставка 
бебешка храна с непознат състав. Защото от на екстракта е глкжозидът родиолозид. Все пак 
обикновената, естествената, бебешка храна - колк- родиоловите напитки не успяха да изместят кока- 
ото и да е ползотворна - не се постига особен успех колата, пепси-колата и подобни ”колови” питиета, 
на Мондиала. Че нали и ние, хората, които не ри- Нещо си мислиме - щом родиолата е ноотроп 
таме професионално топката, кой повече, кой по- (носител на разум), не е ли по-добре вместо на 
малко ежедневно консумираме натурална бебешка 
храна, но не се класирахме за Мондиала. Да до
кументираме казаното:

- Хлебът наш насущний се приготвя от брашно,

•?

спортистите да се дава на ония, които се занимават 
с политика? V

(В следващия брой: 
Антисептици и антибиотици като консерванти)

<п> 3 ЮЛИ 1998 г.



СПОРТ @ СПОРТ ФУТБОЛ

” БАЛКАНСКИ” СЕ ОРОНВА"лен ЖХ НА ЮГ°СЛАВСЖИЯ НАМИОН-

МНОГО ОБЕЩАВАХА - МАЛКО ПОСТИГНАХА

на кое™ТаЗт1™Гона^„бГо^ВФраНЦНЯ’ *“ ВИН°“НИЦ" ^неуспехаса.Миятовиц и Сави-

1?о с^на световното Тона яЛ пГР УЧаСТ"' уСПеХ класиРанет° «м всред 16-те най-успешни 
няколко наши съгоажТтнп V, ДДЗ попнтаме национални отбори. В играта с Холандия нямаха 
на наштонашЗТГп? преценяват играта спортно щастие. Според мене, най-добри от наши-

'“•ГкКЕ12:Я=""=:•**™- й;г"^Гх=;г"-'“
обещавала х^лкоНпо^,п°1 Ра*чиловл,,: Много Стоилко Димитров от Босилеград: Можеха и 

боп на Хопяип1ГНаХа' Наист™а национ- повече. Добре играха само против Германия и 
аагебятя т нг Д между наи-добрнте и Холандия, а твърде слабо срещу Иран и САЩ. В
нашите имаха ,„аи °Г° Не М6 “зненаДа> макаР че мача срещу Холандия имаше прнстрасност и от 

" Д3 победят- Изненада ме страна на съдията. С най-добра игра се представи 
пасивното отношение на някои от футболн- Михайлович, а ни разочароваха Миятович, Стой- 

стите към играта. Ритаха без мотивировка,

Миналата година по това време Димитровград ликуваше, за- 
щото техният любимец "Балкански” постигна най-големия си ус- 
.пех-класира се в Сръбска дивизия - група Ниш.-Това стана, в.годи- 

75-годишния юбилей от пристигането на първата кожена 
футболна топка в тогавашния Цариброд. НдодЬлй поради неопит-: 
ност, недостиг на добри футболисти, а нЖмШгб Поради недостиг 
на средства, в тази.дивизия "Балкански” игра само един^сеЗон й 
заедно с още четири отбора напусна дивизията. Ръководството на 
клуба вече проведе едно заседание, на което назначи нов^треньор; 
но нищо не се-предприема за кадровото подсилване на:-рт^0ра2 
Футболистите, дошли от други отбори, се завърнаха в своите среди; 
някои престанаха да играят активно футбол, а ръководството като 
че ли няма сили да се захване с разрешаването на проблемите] 
Жалко, защото Димитровград се оказа футболна среда-нито на 
един мач средно зрителите не бяха по-малко от 1000, а играеше се 
и доста качествен футбол. Нима няма сили, който да върнат/Ъал-! 
кански” там, където е мястото му? ?   х1’"'-..

ната на

както
национ-

% \

” Пощар” - ” Димитровград- 
Панонияшпед ” 69:65

БАСКЕТБОЛалният от

;-:5 : 'Савичевич. Виновен е треньорът Сан- 
става въпрос за световно първенство. С трач, че дава малък шанс на младите, макар че те, 

най-добра игра се представи Югович, а напълно ни когато влизаха в играта, ритаха добре. Титлата 
разочароваха Миятович и Савичевич. Световен световен шампион ще спечели холандският на- 
първенец ще бъде Бразилия. ционален отбор.

Алекса Стаменов от Ранчнловцн: За съжале- Томнслав Димитров, учител: "Откровено да 
ние, напълно съм разочарован от играта на нашия кажа, очаквах повече - поне да се класират между 
отбор. Според мен, сравнително добра оценка те осемте най-добри. Виновни за това са и отделни 
заслужават само за първото полувреме на мача с футболисти, които не дадоха всичко от себе си, 
Германия, а в останалите случаи, включително и
на срещата с Холандия, бяха под своите възмож- и треньорът Сантрач, който като че ли се стра- 
ности. От нашите най-добри бяха Михайлович и хуваше да окаже доверие на младите футболисти. 
Югович, а най-слаби тези, конто трябваше да под- С добра игра нашият отбор се представи само през 
държат ритъма на играта - Миятович, Стойкович първото полувреме в мача с Германия. Най-добре 
и Савичевич. Титлата световен шампион ще спе- се представиха Михайлович и Комленович. В за

ключителния етап на Мондиала ще се класират 
Васил Андонов от Босилеград: Въпреки хвал- националните отбори на Германия, Холандия, 

бите, знаех, че няма да успеят. Ние, балканците, Италия и Бразилия, а може би и на Дания. Най- 
сме такива - много се хвалим, а малко от това се голям шанс има националният отбор на Германия, 
потвърждава на практика. Според мене най-голе-

като кович и
Пред около 100 зрители на игрището на Филисофския факултет 

в Ниш димитровградските баскетболисти загубиха в тринадесетия 
кръг мача срещу "Пощар”. При слаба игра от страна на двата 
отбора победиха малко по-добрите. Димитровградчани в момента 
се намират в средата на таблицата. I

като например Миятович и Савичевич, а вина има

ПАРАД
чели Аржентина.

м.я.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ВРАНЯ

” МЛАДОСТ” ЗАЕ ТРЕТО МЯСТО
Футболното първенство в Междуобщинската материалните средства бяха недостатъчни.

С тези констатации се съгласи и треньорътфутболна дивизия - Враня приключи. Първа поз
иция зае футболният отбор "Алакинци" от сур- Георги Георгиев: "Шанса си пропуснахме още пр- 
дулишкото село Алакинци. В предстоящото фут- ез есенния полусезон, когато поради неподготве

ност на свой терен загубихме с 0:1 от "Алакинци”болно първенство този отбор ще се състезава
по-горен ранг - Южноморавска дивизия. На вто- и то пред самия край на срещата. Ако в този мач 
ро място е "Раднички" от Враня, който ако по- бяхме спечелили трите точки, сега вместо "Ра- 
стигне успех в разиграването , също може да по- днички щяхме ние да доиграваме за визита в 
падне между отборите в Южноморавската фут- Южноморавската футболна дивизия. Остава да 
болна дивизия. На трето място е Младост’ от чакаме новото футборлно първенство и нов шанс 
Босилеград. По мнението на мнозина любители за по-горен ранг на състезанията, 
на футбола в нашата община, третата позиция за Трябва да се допълни, че нито един от осемте 
босилеградските футболисти е нереално класи- футболни отбора не напускат дивизията. По ду- 

обаче ако се има предвид фактът, че с непос- мите на генералния секретар на Дивизията Драган
Петкович, през следващото футболно първсист- 

вместо осем, ще се състезават 12 отбора.
Ето и крайното класиране на отборите:

1. "Алакинци”

Снимката е заснета През 1968 г. А на снимката са членовете 
на тогавашното търговско Предприятие "7 юли”. Гпафикона 
с Постиженията на Предприятието носят Акеншия, които 
до скоро работеше като Продавач (магазинер)
"Първи май" и една жена. Зад нея е Младен Павлов, а в Парада 
са и Костов с бомбето, Милан, Божко, шофьор в Предприяти
ето, Сашко Манов с каскета и назад Сшевча от Лукавите
Предприятието отдавна фалира, а след смъртта на Тишо 
"фалира" и Денят на младоеша, когато се организираха Пара
дите в Димитровград и По време на които е заснета тази 
снимка от албума на Васко Алексов от Димитровград.

в магазина на

ране
редствените претенденти
"Алакинци” и "Раднички” - те извоюваха само 
една победа, а загубиха три мача (два от "Алак
инци” и един от "Раднички”),тогава става ясно, че 
и единият, и другият отбор са играли по-добре.

На какво се дължи неуспехът на босилегра- 3. "Младост (Босилеград) 14 II и 3
дчани? 4. "Левосос” 14 6 1 7

Съвсем естествено, че главната причина е в 5. "Минералац” 14 6 0 8
футболисти. Преди всичко те влязоха в 6 ”Павловац” 14 5 0 9

първенството физически недостатъчно нодготвс- "Трсшньсвка” 14 3 0 11
ни, а по време на първенството не тренираха ре- ^ ”Младост” (Сувойница) 14 0 0 14 
довно. Някои футболисти дори и не идваха на 
тренировките. Една от причините е и това, че и _____

за първото място
во

58:12 3714 12 1
14 12 0 2 50:17 362. "Раднички”

28:23 33 
23:29 19 
18:25 18 
8:32 15 
6:41 9
4:16 0

А.Т.

<Ш> !ЕЗ ^=И ЕЕЕ&самите
,1лв_™—.4I- - -

ДВУДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ ДЬТ^Ш1 
РИЛСКИЯ МАНАСТИР ,-^д I ,[

КИЦ Цариброд' - клон Босилеград в честна пред
стоящото си откриване организира двудневна екску
рзия до Рилския манастир. т

Тръгване от Босилеград на 18 юли В;^| чае«|0а. | 
връщане на 19 юли вечерта. - Х- ’ ' * \

Цена 5 ДМ, в която не са включени изходната такса 
и консумирането на храна. *■ ? \ 1 X.

Туристи-екскурзианти: Всички, които притежават 
валиден задграничен паспорт. |

Заявка: До 15 юли в КИЦ-Босилеград на тел. 
017/77-205 с ръководител Александър Димитров.

Броят на пътуващите е 50.
егА1

м. я.

ГУМИАДА ’98

ГИД СЕ КЛАСИРА 

В СРЕДАТА
В Соко баня от 25 до 28 юни се проведе негата 

поредна среща на гумарските работници от Сър
бия-"Гумиада ’98”. Над 500 гумарци от 15 пред
приятия се състезаваха в 4 женски и 6 мъжки 
дисциплини. След жестоки борби за всяка точка 
най-успешни бяха представителите на I раял о ■ 
Крушевац, които спечелиха общо 146 точки. Ти 
гар” е втори със 129 точки, трета е Първа 
петилетка” със 119 точки. Представителите на 
ГИД се класираха на осмо място. Най-добре се 
представиха жените от ГИД, които при стрелба,а 
спечелиха четвърто място, а при мъжете отборч,I 

футбол на малки врата спечели пето място. 
Догодина по повод 110 години на фабриката 
' "гумарците” ще бъде

Д. с.

I

I

_ _ 'ш -V’!.

70 м1 с двор от 1000 м2 в село 
Цената е твърдеПродавам къща 

Луковица, Димитровградско.

За допълнителни информации звънете на тел. (018) 
23-562 или (010) 62-130, Грозда Воинович.

по

домакин на срещите на 
"Траял”.

3 ЮЛИ 1998 г.ШшчШ



* сатира * забава

КУПАНЬЕ
Срете ме иекня Йордан Къркушата
- Ма!по, ко подносиш туя жегу? Откико регулисаше 

Нишаву нема вир човек да се поразлади-
- Нали си Къркушка све за вирове си мислиш-
- Кико нема, ли? По по-рано имаше Бумбак при "Сло- 

боду", Гърцина баня под Гулшруту, Мали яз, па Големи яз, а 
меджу ньи йош по неколко вира и кига непече дзвездата, а 
там кико у кошер: деца, младиня, па и стари се купу, цалагаю

сенкьу под върбете или по сливниците- Я ми кажи, куде 
съга може да се мушнеш у воду?

- Може да отидеш на море! Ако ти не одговара море - 
може да отидеш у баню, а ако ти и баня не одговара - може 
да отидеш на йезщю у планину!

- Ти ко си запел че речеш: "Може да отидеш и 
остров с убавете жене", Авай ли му беше името? Ама я 
питам за тия що не си знаю парете, а за ония с двеста динара 
заплату! Куде они да се разладе, а?

- Че и ду на басен!
- На кой басен?
- Па на тия що га напраише у Паркат! Нали 

да регулисую Нишаву обещаше дека първо що требе да се 
напраи че буде басен у Паркат за младиню и за стари, па че 
може там да се забаляваю, а че може и нещо да се пи не и 
йедне. Тека ли беше?

- И да йе било тека, басен у Паркат нема, тамо се праи 
за пеене поянье и не знам за

и ме пита:

Кико нема?

на

на ония
те не

кига почеше

КЪЩАТА МЪРАА
В Изатовци от преди годнна-две има доста 

"млади” пенсионери (на по 60 години), повечето от 
които са наборлии. През лятото обикновено са в 
Изатовци, нещо да работят (или да избягат от къщи, 
както си признава един). Когато се изморят от "много 
работа”, взимат си "свободен ден” и се събират 
заедно.
двама долномалцн (Пера и Тома, комшии). Единият 
води другия. Стигат до вратата, но не успяват да

• Когато става дума за самокритика, вси
чки политици 
с думите: 
го”.
• Добре, ще им кажа вскичко в лицето, но 
при условие, че ще ми платите поне раз
ходите за болничното лечение.
• Понеже имаме толкова много лотарии, 
означава ли това, че живеем в комар- 
джийска държава.
• Да беше поживял още няколко години, 
Пекич със сигурност би написал - "Го
дините, които бяха изядени от санкци
ите”.
• В Космет обстановката не е толкова 
черна - бели са кечетата.
• Винаги, когато си купи по-бърза кола, 
директорът закъснява за работа в4е по
вече.
• От всички индустриални селкостопан- 
ски култури в нашата страна най-много 
виреят - политическите слънчогледи.
• В училището е учил френски език и 
затова го разобличат лесно, когато започ
не да се държи като англичанин.

зала, кажу за топку игранье, 
кво йоще измотаванье-

- Кво прайе, алу ли?
- Нейе ала, но йе зала! А може и да си прав, йоще коджа 

паре че гълне тая ала докига вой се види кров над главу, а 
после йоще толкова да почне да работи!

- Епа тъгай, Йордане, оно истина нейе ко за Къркушку, 
ама че идеш у Лукавачку реку на басенат!

- На кой басен?
- У Лукавачку, там нали преди неколко године и у весни- 

кат писаше дека че прайе басен, демек туя годин су само 
изкопали и навърнули водуту, а после требе наокол да се 
уреди. Нали знайеш по-рано се печеемо у Лукавачку на 
песъкат, а по-старите думаоше дека лечи раматис и ишияе. 
Нийе по-младите идеомо зарад жешкуту воду, а и убаве 
градинете беоше на лукавчанкье-

- Ма ни се, Манчо, от празне приказкье. Никакъв басен 
нема у Лукавачку! Може и да су копали оти има тамо 
некиква дупка със жабурняк, ама нейе за мене ко Къркушку-

- Знайеш ли, Йордане, оне рекьете несу повече и за 
купанье!

- Защо?
- Защо ли? Па еве онядън жали ми се Петко Пешин от 

Йокшину малу дека унукат му се купал при мостевете у 
Цариброд и се извружил 
ако могу да му найдем мелем_

- Кико, нали има канализация, па нещо праише там при 
Савакат за пречистуванье на водуту?

- Е, истина йе, ама водата йе чиста от Савакат надоле, а 
през Цариброд си йе пак мотульига

- Ти ко кажеш, и това лето да прекарам под туш кига ме 
сьглам напече?

- Може и тека щом пензията ти йе толкова голема, та не

започват своето изложение 
Господа, няма да говоря дъл-

След един такъв ден късно вечерта се връщат

с. отключат.
-А бе, братко, не става!
-Я ми дай ключа, а ти дръж къщата да не мърда и 

да видиш как ще стане!
О
О А.Т.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Покойният Велчо Николов от с. Сенокос, 

служител в Общинската скупщина в Димитровград, 
през шестдесетте години се явил на един конкурс в 
митницата на ГКПП "Градина”. Минало известно 
време, няколко души били приети, а той не получил 
никакъв официален отговор. Николов чакал, чакал и 
най-сетне решил да отиде в Съюзното управление на 
митниците в Белград да пита какво е станало с мол
бата му. Приели го, един от служителите намерил 
документите му, погледнал ги и го попитал:

- Другарю Николов, това ли е Вашата молба?
Велчо потвърдил. Тогава служителят казал:
- Не сме гледали молбата Ви, защото според 

характеристиката, която са Ви написали, мислехме, 
че отдавна сте в затвора!!?

О
ш

Б. ДимитровБ. Николов

кока има овче бобкье, па ме молиАСЕН
ПосърналШирисув»: бДтштроа

оти&Ат- в бАЛ
НММЯА&Н НА МОРЕуПА 

ВСЕ Т"Р&Б&Л
оги/\Е(И НЯК-ЪЦЕ,

мож да мърднеш некуде настрану.
- Казуйеш тека кока може и другико?
- Па може! Може да идеш у Къндину бару на "Зелено 

море" и да се купеш у пот колко очеш. Ем това купанье че 
буде без паре, ем че поцърнейеш без паре, ем че има найесен 
кво да си понабереш!

- Море куде си видел ти Къркушу на суво? Че ватим я у 
лисаният дел на Нишаву над одвлеченият яз, еганерегу

найдем некой вир да затопим дупе!
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