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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

ГОДИНА XI * БРОЙ 1709 * 2 ОКТОМВРИ 1998 г.* ЦЕНА 1 ДИНАР
ВТОРА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ

ТЕРОРИСТИТЕ СРАЗЕНИ • ПРЕКРАТЕНИ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ НА СИЛИТЕ НА СИГУРНОСТТА
• В експозето си премиерът Маряновцч подчерта, че становищата на Правителството за решаването на проблема в Косово и 
Метохия са ясни: политически средства и диалог при уважаване на териториалната цялост на Сърбия • Амнистия за онези, 
които не са
Анджелкович • Единодушие в Парламента
каза:

направили злодеяния • Сформиран е временен Изпълнителен съвет, за чийто председател е назначен Зоран

Депутатите в Народната Скупщина 
на Сърбия на Втората извънредна сесия 
гласуваха Отчета на Правителството за 
предприетите мероприятия за нормали
зация на обстановката в Покрайнината, 
който изнесе премиерът Мирко Маряно- 
вич в експозето си за актуалната сигур- 
ностна и социално-икономическа ситуа
ция в Косово и Метохия и предложи зак
люченията на Правителството във връз
ка с това. За този документ гласуваха 227 
депутата, един въздържал се и един про
тив.

зацията и заплашването на правата на вее в Косово и Метохия, с цел да се раз- 
- В Косово и Метохия Сърбия защи- когото и да било в Косово и Метохия. покъса Сърбия, а не човешките, граж- 

тава мира и свободата, териториалната Пето, ние сме готови проблемите да дански и малцинствени права. Марянович 
си цялост и съверенитета, самостоятел- се решават въз основа на положителните прецени, че сепаратисткото движение в 
ността и сигурността на гражданите си. принципи и придобивки на Хартата на Косово и Метохия нанесе огромни вреди 

Винаги, когато е защитавала най-вис- ООН, Заключителния документ от Хелз- на самите албанци, както и на всички дру- 
шите си национални интереси, Сърбия е пики, Парижката харта на ОССЕ и Рамк- ги граждани, които живеят в тази южна 
правила това решително и безкомпро- овата конвенция на Европейския съвет за сръбска покрайнина. ”Това движение е

антицнвилизацнонно,понеже е насочено 
към създаването на етнически прочис
тена държава. Същевременно, то е най- 
голямото зло и за албанците, понеже ги 
тласка към конфликт с всички други” - 
каза премиерът Марянович в експозето 
си за актуалната обстановка в Косово и 
Метохия.

"Целта на албанските терористи и се- 
а, ^ >у.- ж/х-.,-- паратисти в Косово и Метохия е откъсва-
6^ ,. гРЖ Л нето на Космет от Сърбия и СР Юго-

* славия, дестабилизация на целия Балкан-
'"Т-V"' скн Реп,он, за Да направят някаква си

^ Щ-* "Велика Албания”, каза републикански-
г ят премиер Мирко Марянович в експо-

зсто си на Втората извънредна сесия на 
Скупщината на Сърбия. Премиерът под
черта, че от началото на годината албан- 

опазването на националните малцинства, ските терористи са провели 1 273 терор- 
В експозето си на втората извънредна петични нападения. 'Извършени са 569 

сесия на Народната Скупщина на Сърбия нападения срещу гражданите, при които 
републиканският премиер Мирко Маря- са убити 140 души, сред които и 64 граж- 
нович заяви, че основна причина за проб- дани от албанското национално мналцин- 
лемите в Косово и Метохия е дсйстването ство,37 сърби и черногорци, трима ромн, 

сеиатаристкото движение иътре в ал- и 36 все още неидентифицирани лица; 
банската национална общност, която жи- (Следва па стр. 4)

Депутатите се съгласиха с оценките 
за състоянието в Покрайнината и с пред
ложените мероприятия и заключения.

Гласувано беше и решението за фор
миране на временен Изпълнителен съвет е

ДРАГАН ТОМИМ:

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ОТ ЕДИНОДУШИЕТО

Депутатите почетоха паметта на загиналите в схватките с терористите

мисно. Така постъпва и днес Правител
ството на народното единство, понеже 
разбира това като най-важната си дър
жавна задача.

С Конституцията си Сърбия с учре
дена като гражданска държава. Това 
ределение, вградено като върховен прин
цип в Конституцията, изхожда ог опитът 
на Сърбия като мултинационална общ
ност и от толерантността на сръбския на
род, който през историята показа, че в 
своята си държава може да живее с хора 
от Друга националност- и вероизповеда
ние. Никога не сме ограничавали правата 
на Другите и няма да се съгласим който и 
да било да заплашва правата на сръбския 
народ, гражданската ориентировка на 
Сърбия, териториалната й цялост- и су- 
веренитста - подчерта премиерът Маря
нович като добави, че Правителството 

народното единство е представило 
концоптза политическото решаване 

на проблема в Косово и Метохия в полза 
на всички граждани, 

и етнически об-

Приключвайки разискванията 
Втората извънредна сесия на 
СкуПщината на Сърбия, Предсе
дателят на Парламегшла Драган 
Томич изрази удоволствие от По
стигнатото единодутие По време 

гласуването. Това иоказва, че 
народните Представите изразя
ват автентично волята на наро
да, така както тази воля бе из
разена и По време на референдума, 
каза Томич и добавиче това е 
най-доброто доказателство за 
това, че Сърбин ще си остане не
поколебима в аиремежа си_ към 
мир и в оПазването на територи
алната цялост и равноправието 

всички нейни граждани.

на

оп
нана

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

ПОДКРЕПА ЗА РЕШЕНИЯТА НА 
СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ

Съюзното правителство па заседанието си, проведено под ръководството на пре
миера Момир Булатович във вторник вечерта изцяло подкрепи решенията на На
родната Скупщина на Сърбия, насочени към стабилизацията на обстановката в 
Косово и Метохия.

на
на

покрайнина Косово и 
назначен Зо-

ясеи Съюзното правителство изтъкни, че абсолютното единодушие на народните 
депутати и най-влиятелните парламентарни партии в Република Сърбия предста
влява най-добрата гаранция, че проблемите в южната сръбска покрайнина могат да 
бъХ*1 трсИ1ени^:амо чрез диалог, при пълно уважаване па ириицн11а за равноп1нш11ето 
„а всички граждани и национални общности, конто живеят в Косово и Метохия. 
спазвайки конституционното устройство и териториалната цялост но Сърбия СР

ЮГСмо'шото правителство изрази надеждата си, ме политическите представители 
.... албанското национално малцинство ще приемат предложения им отдавна диалог 
и с полнтичсск средства ще бъдат намерен., решения, конто да дадат възможност 
в Косоно и Мето,ши, да се осигури траен мир. а гражданите да се завърнат към 
ежедневните си задачи и икономическия си просперитет

Съюзното правителство отдаде признателност на поделенията на Югослатеката 
войска които „пи тежки условия защитиха държавната , раница на С 1 Югославия 
ЙЖ ш. терористичните групи от Република Ал^„ия^»кто^ «а 
повеленията на Министерството на вътрешните работи в Сърбия, които жестоко 
сразиха терористичните банди и техните бази „а цялата територия на К. 
Метохия.

Едновременно с 
жекиеи отправи „скрепи 
полицаи.

Съюзното правителство ще окаже цялата 
стаото „а Сърбия в решаването „а оста,,,шито 
Метохия ,, за възможно по-скоро,о иктииизнранс 
казан н съобщението от това заседание.

на Автономната 
Метох ия, а за председател е 
раи Анджелкович, министър „а младеж
та и спорта в Правителството иа Сърбия, 
който в срок от седем див трябва да на
значи определен брой секретари в Съве
та Правителството ще обезпечи необ
ходимите финансови и материални усло
вия за реализацията на това решение. 

н обоснованието на Правителството
се казва че за пълна и трайна нормали- 

_ живота и дейността в АП Косово 
X Г необходимо да се сформира 
ор^ащкойго пряко Ще -ршии—-шшщщш„риятия, които трябва да Р™“ Р6„а\а
раГгГдТпГГанетГшГиоли^инеско

решение* и до провеждането на избор 

" уводната си реч Мирко Марянович

на равноправието 
национални малцинства 
щности, които живеят в тази наша авто
номна покрайнина.

Първо, ясно потвърдихме
че политическите средства и

ясното си
становище, 
диалогът са единственият <п,т за мирно, 
успешно, трайно и демократично реше
ние на проблема в Косово и Метохия.

В торо, всяко решение трябва да изхо
жда от уважаването на териториалната 
цялости суперснизета на Републики С ьр- 
бия и на Съюзна Република Юг<>сл,,гп,я.

конституциите на Сърбия 
най-вис,пите между- 

областга 
и „раната

ноаени
съгласувани е 
и СР Югославия и

стандарти и
Съюзното правителство изрази „ай-дълбокото си уни- 
съболсзиопаиия до семействата на загиналите войници иТОШ11Ш

народни
чопешките, ГрЯЖДЯИСКИГ

зрябвп
обезпечат равноправие -

па
необходима помощ ни Прпвитсл- 
хумнннтирни проблеми н Косоно н 

па стопанските потенциплн, се
на да гар- 

и па
антирят и
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ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА НАРОДНАТА 
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Милутинович н Хил съомостно оцениха, че спешното възобновяване н интензифициране на диалога пред- 
ставлява един от най-важните приоритети и въпроси от интерес за всички граждани па Сърбия и СР 
Югославия

Президентът на Република 
Сърбия Милан Мнлутинович 
ирис във вторник в Белград спе
циалния пратеник на СА1Ц за СР 
Югославия и американски по
сланик в Македония Крнстофър 
Хил. В разговора им бяха обсъ
дени въпроси за мира и стабил
ността в региона на Югоизточна 
Европа. Отделно стана дума за 
обстановката в Косово и Мето- 
хня и за усилията, конто се пола
гат от надлежните органи на Ре
публика Сърбия за цялостното

Шк
райнината в съзвучие с принци
пите за пълно равноправие на 
псички граждани и всички наци
онални общности, които живеят 
в тази част на Сърбия.

Съвместно е оценено, че спе
шното възобновяване и интенз
ифициране на диалога между дъ
ржавната делегация и предста
вителите на политическите пар
тии на албанците в Косово и Мс- 
тохия, за да бъдат решени вси
чки отворени въпроси с полити
чески средства и чрез диалог,

нормализиране на положението 
и за премахването на последици
те от терористичните атаки.

Оценено е, че Отчетът на 
правителството на Република 
Сърбия и Заключения та на На
родната скупщина представляв
ат документи с изключително и 
дългосрочно значение, защото 
предлагат сигурна основа за ця
лостна нормализация и същест
вено подобряване на обстанов
ката в Косово и Метохия и за 
по-нататъшно развитие на пок-

шшй«л, и ....
ЧАС ПО-СКОРО ДА СЕ ВЪЗОБНОВИ ДИАЛОГЪТ ЗА КОСОВО: 

Кристофър Хил и Милан Милутинович

представлява един от най-важ- чен пратеник на президента на 
ните приоритети и въпроси от СР Югославия Слободан Мило- 
интсрсс за всички граждани на шевич в политическия диалог за 
Сърбия и СР Югославия. Косово и Метохия и съюзен ви-

В разговора участваха и д-р цепремиер, както и Лари Росен, 
Ра гко Маркович, шеф на дър- директор за Югоизточна Европа 
жавната делегация и подпредее- в Държавния департамент, се 
дателна правителството на Сър- казва в официалното съобще- 
бия, и д-р Владан Кутлешич, ли- ние за разговора.

НАТО и Бил, Данко, Клаус, Мерси, Ширак..." 
III офът на германската дипломация не е 
1 I I свикнал да благодари. Той предпочита 
И, I да сплашва и предупреждава. Този път 
неговите заплахи и предупреждения бяха из
пратени по адрес на новоизбрания президент 
на Република Сръбска Никола Поплашен: док- 
олкото не спазва Дейтънското споразумение, 
Запад ще прекрати икономическата си помощ 
на РС. Същевременно Кинкел поздрави пора
жението на Момчило Краишник в изборите за 
сръбския член на Председателството на БиХ.

За щастие, избори имаше и в Германия и 
използвайки това обстоятелство, ще се опитам 
частично да перифразирам Кинкел. Изказвам 
удовлетвореност от факта, че Клаус Кинкел, 
неговият "министър на войната" Фолкер Рюе и 
техният шеф Хелмут Кол вече няма да седят в 
канцлерското и министерските кресла. Честно 
казано, достатъчно им беше!

ези дни в Белград пребивава един браз
илец, изглеждащ физически твърде скро
мно, но с огромен интелект и недосегаемо 

въображение - Пабло Куельо, един от най- 
популярните писатели в света. По вре

ме на разговора си с журналистите 
той говори мъдро и вдъхновено, 

като истински писател и мечта
тел, но и като светски пътник 
и джентълмен. Между друго- 

| то заяви, че Белград предста-
1 влява едно магично и фанта

стично преживяване за него и 
че е прекрасно да се запозна

еш с нови приятели. Разбира се, 
същото можем да кажем и ние за

адва ни единодушието на депутатите в 
Народната скупщина на Република Сър
бия, което беше демонстрирано в раз

искванията и при приемането на Заключени
ята за сигурността и икономическо-социал
ното положение в Косово и Метохия. По такъв 
начин те не само показаха, че имат идентични 
становища и че са готови да ги приложат на 
практика, но и доказаха, както никога досега, 
че са истински представители на народа. За
щото и огромното мнозинство избиратели в 
Сърбия по същия начин, енергично и единоду
шно, казаха мнението си по въпроса за Косово 
и Метохия. Становищата на правителството и 
Скупщината са голям принос за стабилизира
нето на обстановката в южната сръбска по
крайнина, защото предлагат равноправие, ра
зговор и диалог. С други думи казано, те пред
лагат шанс. Сега всичко зависи от това дали 
косметските албанци ще умеят и искат да го 
използват.

ПАТРИАРХ ПАВЛЕ В СОФИЯР По Покана на Негово свешейшесшво българския Пашриарх 
Максим и Българскаила Православна иъркава, Негово свешей
шесшво спъбскинш Пашриарх госПодин Павле във вшорник зами
на за Сошия. _ _ _

Какшо беше съобщено на ТАНЮГ ош Пашриаршияша на 
Сръбскаша Православна църква, Пашриарх Павле, Придружен 

~ Бачкия еПискоП Ирш1ей и Браничевския еПискоП Игнашие, 
замина за българскаша сшолииа, за да учаешва на ВсеПравосла- 
вния събор По Повод 2000-годишнинаша на хрисшиянсшвошо, 
насрочен за 30 сеПшемори и 1 окшомври.

ош

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ
АНТОНИНА И ХИЛАРИ 

НАЧЕЛО НА ” ЖЕНИТЕ В 
XXI ВЕК"

Таключенията, които по предложение на 
правителството бяха приети от Скупщи
ната на Сърбия, срещнаха предимно по

ложителен отзвук в чужбина, но те все 
още не са "пристигнали" навсякъде |11^Д 
поради истерията и спекулации
те дали и при какви условия 
НАТО ще интервенира в Ко
сово и Метохия. След среща
та на министрите на отбра
ната от западния Алианс ве- 
ликобританският военен мин
истър Джордж Робертсън по
следва примера на германския 
си колега Рюе и вече започна да 
"дрънка оръжието". Германия, Хо
ландия и още някои страни предложиха 
и самолети. За щастие, не всички западни по
литици и дипломати мислят така. С благоразу
мието си някои от тях се опитват да преду
предят, че проблемите в цивилизования свят 
не могат да се решават с употребата на сила, 
особено когато става дума за вътрешни про
блеми на суверенна страна.

мненията за Резолюцията на Съвета за 
сигурност, която не беше гласувана ед
инствено от Китай, бяха различни. На 

Запад видяха в нея и шанс за военна интер
венция, още повече, че с Резолюцията се съг
ласи и Русия, но шефът на руската диплома
ция Игор Иванов категорично заяви, че "прие
тият текст на Резолюцията за Косово не съдъ
ржа нито една точка, в която се говори за 
употребата на сила, нито пък за заплаха с 
употребата на сила". По такъв начин той ясно 
каза на западните привърженици на силата, 
че не могат да се крият зад гласуваната Ре-

Хилари Родъм Клинтън потвърди и писмено, и лично пред 
Антонина Стоянова, че пристига в София на 10 октвомври. Съпру
гата на президента на САЩ ще придаде тежест на международната 
конференция за Югоизточна Европа, организирана от съпругата на 
българския държавен глава. Форумът ще рисува Жените в XXI 
век” и ще измери нежното влияние на дамите в политиката, ик
ономиката, екологията, културата, медиите.

- Ще хвърлим и своеобразен мост и към жените с изявена 
професионална кариера, поканена е и изпълнителната власт - от
говори Антонина Стоянова на въпрос на ”168 часа” дали само 
съпруги, а не и женн-мннистрн н народни представителки ще уча
стват във форума наред с гостите от Югославия, Турция, Гърция, 
Румъния, Албания, Словения, Македония, Хърватска, Босна и Хер
цеговина и с капацитетите от Великобритания, Германия, САЩ и 
Франция.

Форумът е финансиран от програмата ”Изток-Изток” на фон
дация ”Отворено общество” - Ню Йорк, и от Дръжмън Маршъл 
Фонд. Домакин е фондацията "Ценности” заедно с още пет фон
дации и асоциации н с активното съдействие на съпругите на пред
седателя на Народното събрание н на Министерския съвет.

- Атрактивните дамн ще си партнират в преодоляването на 
границите между институциите и гражданското общество - комен
тира журналист от западен вестник.

3

него.
политиката и писателите още веднъж.

^ Британският писател от индийски произ- 
^✓ход Салман Ружди и френският философ 
и публицист от белгийско-италианско-еврейски 
произход Даниел Шифер имат допирни точки, 
защото и двамата пишат книги, но тези дни тях 
ги свързва още нещо - заплахите на екстремис
тите. Заплахата за Ружди идва от ислямските 
фундаменталисти, а за Шифер - от албанските 
националисти. Физическото нападение на една 
парижка улица и заплахите за Шифер са с по- 
нова дата, но те не го смълчаха - той реши да 
допътува в Югославия с автобус в знак на про
тест срещу неразумното решение на петнадесе- 
торката да забрани кацването на ЯТ-ови само
лети на нейна територия.

Салман Ружди е сплашван с погубване поч
ти цяло десетилетие. Тези дни официален Те
херан заяви в ООН, че няма да насърчава, нито 
ще предприема мерки срещу Ружди, което мо
тивира писателя да възкликне: "Това е прек
расен ден!", но радикалните ислямски групи не 
само от Иран побързаха да го “осведомят", че 
“фатвата" е все още в сила за него, И за "Бри- 

ервейз" известният писател продължава 
да е "персона нон грата", защото според изя
влението на говорителя на тази авиокомпания 
"сигурността на пътниците е над всичко". За
това авторът на "Сатанинските стихове" не мо
же да пътува със самолетите на британската 
компания още от 1989 година!

"168 часа"

МВФ ОДОБРИ з-годишното 
СПОРАЗУМЕНИЕИ

Първото 3-годншно стендбай споразумение между България и 
МВФ бе одобрено от Съвета на директорите на фонда. България 
ще получи около 850 мл н долара на траншове, първият от които ще 
дойде веднага. България е била похвалена за макроикономиче
ската стабилизация, но кабинетът бил подканен да не се бави с 
приватизацията.

ПЪРВАНОВ ПРИТЕСНЕН ЗА 
ПОМАШКОТО МАЛЦИНСТВО

золюция.
—— редседателят на Демократичния съюз 
6 I на Косово Ибрахим Ругова посрещна Ре- 
I 1золюцията на Съвета за сигурност по 
присъщия на него начин. На пресконферен
цията си по този повод той между другото 

"Благодаря на НАТО, благодаря на Кл
интън, Кинкел, Ширак и останалите." След 
сега вече легендарната хърватска песен "Да- 
нке, Дойчланд", сега може да се очаква и 
новокомпозирана албанска песен:"Тенк ю,

Ще бъде национално престъпление, ако възпроизведем национ
ално малцинство в лицето на българомохамеданите, заяви Георги 
Първанов. Той се опасявал, че мнозинството ще признае етноса за 
малцинствена група. На Консултативния съвет при президента пре
ди седмица сините отбягвали съзнателно въпросите какво ще вк-

тиш

лючва интерпретиращата декларация.
Лидерът на социалистите чака премиерът да обяви пред обще

ството дали в съпътстващия документ ще се употребява терминът 
"малцинствени групи” или "национални малцинства”. Управлява
щите отминали и повдигнатия в ПАСЕ въпрос за "македонското 
малцинство” у нас. Подобна идея трябвало да се отхвърли кате
горично.

заяви:

Момир Тодоров
("Новинор")

ШмШ2 ОКТОМВРИ 199В г.



нява, че основната причина за проблТшгг^^Косоп46" Народната скупщина призовава всички граждани, пътища, водопроводи, домове на културата, училища, 
Метохия е албанският сепаратизъм чиято иел » ° ” коитонасила бяха въоръжени от албанските терористи, спортни обекти, защото тези обекти имат голямо зна-
цепи Косово и Метохия от Сърбия От сепаозт^ Да °Т' ДП пРодължат да предават оръжието си на органите на чение за всекидневния живот на гражданите в Косово и 
никна тероризъм, който настоява да постигне ^ И3' спгУРно|?тта п Да се върнат към редовната си работа и Метохия, за тяхната комуникация и ускореното стопан- 
натата цел с помощта на насилие и злопеян споме_ живот. Република Сърбия им гарантира сигурност. ско и културно развитие. Особена роля в осъществява- 

Потушаването и изкореняването нптепп ** Народната скупщина призовава и останалите гра- нето на тези задачи има Дирекцията за развитие на
шаването на проблемите в Косово и м” РизмаиРе" ждани от албанската националност, които бяха при- недостатъчно развитите области в републиката със се- 
ставляват приоритетен нячипиаттри етохия пред- нудени оттерористите да напуснат домовете си, веднага далище в Прищина, за чиято дейност правителството 
рее. В Косово и Метохия Ст г»Кма дъРжавен инте' Да се върнат свободно в своите къщи и села. Правител- осигурява необходимите средства.
аЛ„атаси“^.лост отбранява територн- ството на Република Сърбия н по-нататък ще провежда
ваващо се на Констнп/шштз нз Р си 5'стр°'Фгв°' осво' интензивна акция за оказване на помощ чрез мрежата
ржавата предпоиемз и те ппг>пт_гт^ лнка Сърбия. Дъ- от хуманитарни центрове, а и по други начини, за да се стта на образованието е в интерес на всички хора, които 
чки мерки с които ше се пгнгу и да предприема вси- премахнат многобройните последици от терористични- живеят в Косово и Метохия. Образованието на младите 
легитимни' ппяпп ури това. 1оваенеино те действия и да се създадат условия за мирен и сигурен поколения е един от най-важните жизнени въпроси,
совои Метпуна т задължен»е. Ко- живот на всички граждани, за работа и стопанска дей- Народната скупщина още веднъж подчертава, че и
бъдат неделима част на Сърбия и такива ще ност в мир и свобода. албанските ученици и студенти, както и всички оста-

6. Народната скупщина най-остро осъжда всички нали ученици и студенти в Косово и Метохия, в Сърбия 
онези страни, които финансово, медийно, чрез изпра- и Югославия имат правото да се образоват при еднакви 
щане на оръжие и по други начини помагат терористите условия на майчиния си език, изучавайки своята култура 
и същевременно се застъпват за военна интервенция 
против нашата страна, позовавайки се на мними хумани
тарни причини. Република Албания беше база на терор- ловия за образоването на всички деца в Косово и Мето- 
истичната организация АОК, рекрутирайки терористи хия. Създадени са и всички условия за нормализиране 
за нея, предоставяйки й центрове за обучение, въоръ- на университетското образование на албанската мла- 
жавайки терористите и прехвърляйки ги на територия- деж в Пршцинския университет още от началото на 
та на Косово и Метохия. Това поведение на Албания новата учебна година, от 1 октомври, в съзвучие със 
беше и остава да бъде в разрез с всички основни резолю- Споразумението за нормализация на образованието, 
цип на ООН и други международни организации.

Народната скупщина очаква от международната об- ществява собствените си права в ущърб на правата на 
щност да осъди АОК и да я включи в листата на между- другите и никога няма да се съгласи който и да било да 
народните терористични организации, както и да се за- застрашава правата на сръбския народ, суверенитета и 
стъпи за прекратяването на финансовата, оръжейната, териториалната цялост на Сърбия. Затова Народната 
логистката и всяка друга помощ на терористите. скупщина на Република Сърбия, изхождайки от кате-

7. Народната скупщина изразява огорченост поради горичното си определение за решаване на проблемите 
това, че някои влиятелни фактори в международната в Косово и Метохия с мирновременни, политически сре- 
общност пренебрегват фактите, непрекъснато подла- дства, още веднъж потвърждава принципите, 
гат Сърбия и СРЮ на различни видове натиск, заплахи нова на които проблемите в Косово и Метохия могат да 
и изнудване, като при това злоупотребяват с механи
змите на ООН и особено със Съвета за сигурност за 
собствените си цели, предлагайки мерки, с които непос
редствено се застрашава суверенитетът и териториал
ната цялост на СРЮ и нейното по-нататъшно иконо
мическо, социално и културно развитие. Някои членки тета на Сърбия и СР Югославия; 
на международната общност, засилвайки натиска си на
нашата страна в момента когато държавните органи на Сърбия и СР Югославия и международните стандарти в 
Сърбия всекидневно откриват нови престъпления на областта на правата на човека, гражданските права и 
терористите в Косово и Метохия, всъщност оправдават правата на националните малцинства;

- равноправие на всички граждани, всички национ
ални общности и етнически групи в Косово и Метохия, 
без възможност за чиято и да било мяйоризацня.

Република Сърбия гарантира решения за пробле
мите в Косово и Метохия в унисон с принципите и

8. Народната скупщина потвърждава готовността на придобивките от Хартата на Обединените нации. За- 
Сърбия да участва и рамките на СР Югославия в съврс- ключителния документ от Хелзинки, Парижката харта 
менните европейски и световни интеграционни иконо- на ОССЕ и Рамковата конвенция на Съвета на Европа 
мически, политически, културни и други процеси. От за правата на националните малцинства, 
международната общност изискваме да премахне вси- В съответствие с тези документи и положителната 
чки икономически, политически и други блокади, дво- международна практика в бъдещите решения трябва да 
йните стандарти в борбата с тероризма и в международ- бъдат предвидени и начини за осъществяване на самоу- 
ните отношения; да насърчи и подпомогне всестранното правленне, относно автономия.
икономическо, политическо и добросъседско сътруд- 13. Пародията скупщина оценява че веднага трябва 
ничество, укрепването на доверието и взаимното свъ- да бъде продължен същественият и безусловен диалог, 
рзване в региона; да създаде възможност за пълноценно Спешното продължаване на диалога е в интерес на вен- 
[/чаегие на нашата страна в международните органи- чки граждани и всички национални общности в Косово 
занижи инезътуции, зайчото това би би™ истинска под- и Метохия. Диалогът, който води към Демократични 

...... „ставането на проблемите в Косово и Метохия решения, представлява еднакъв интерес за сърбите, 1е
Ти оазв.Гето на мира и стабилността в региона па рногорцнзе, албанците, турците,мюсюлманите, ромнте и в опазването п мира „ друп1тц, защото няма друг път до демократичното

,Л9 Нзомната скупншна одобрява мерките и плана на решение за Косово и Метохия. Затова Скупщината още9. Народната скупщина д , I веднъж призовава представителите на политическите
правителството па I епублнка С ьрбн.1 за ускорен | » „лб„нскит„ национална общност веднага да

стопанската Дейност и "'и. Народната скупщина на Република Сърбия още
на този план са осигурени Гноджеп р А >* „ечпгвж из тъква че бъдещето на гражданите в Косово 
вителството ще предприема и друг. | , • ,, Мстохпя пс е в етническото, иерското нлн културното
необходими за реализиранего на плана. затваряне, делбите и конфликтите, а в мира, равно-

В Р°шав^сто „а те и .пшроа, ^"„.Гето, свързването и съвместния „м живот и затова
Република С ьрбия и по ната гък щ. ру,к призовава всички добронамерени организации и граж-
ценно с Международния комитет на Червения кръст, ^~«>нвсочи, Дпосппс Рс„ към тази цел. Крайно 
висшия комисар забежян. и и ““ смекчени, а време е н представителите на политическите партии на
правата на ,|опскв;" хуманитарните про- албанците ясно да се определят за диалог без пред-

нанълно елиминирани хуманитаг ^ впритслии условия и пълноценно да се включат в про-
цеса на съвместното търсене на политическо решение, 

ще осигури пълно равноправие за всички граж- 
Република Сърбия оце- дани и всички национални общности, конто живеят в 

Република Сърбия трябва Косово и“^скупщина 1Ш Република Сърбия нзра- 
увереността и определението на всички граждани 

ели с демократична, хуманистична и 
отстоява политиката на

11. Народната скупщина отделно изтъква, че по
нататъшното стабилизиране на положението в обла-

Народната скупщина на Република Сърбия потвъ
рждава категоричната решимост на Република Сърбия, 
нейните граждани и всички органи на властта в репуб
ликата в Косово и Метохия, както и навсякъде в Сър
бия, да бъде осигурено спазване на законите, пълно 
равноправие, мирен и сигурен живот за всички граж
дани, независимо от националния им произход и веро
изповеданието им.

Трайно е определението на Република Сърбия, кое
то е потвърдено и гарантирано с Конституцията й, да не 
разделя гражданите си въз основа на тяхната национ
ална, верска или която и да било друга принадлежност. 
Определение на Сърбия е и всички граждани да ползват 
човешките и гражданските си права, да опазват и тачат 
националните си особености - език, писменост, тради
ция, култура, обичаи - защото само по такъв начин те 
ще имат интерес да живеят в мир и да не застрашават и

и традиция.
Народната скупщина оценява, че са създадени ус-

12. Сръбският народ никога не е и няма да осъ-

омаловажават правата и интересите на останалите гра
ждани, които живеят заедно с тях.

2. В Косово и Метохия се стълкновнхме с тероризма 
в цялата му безскрупулност. Терористичните банди из
вършиха многобройнн престъпления против човечно
стта, отвличайки цивилни лица, измъчвайки, изнасил
вайки и масакрирайки невинни граждани, жени, деца и 
старци, сърби и албанци, полицаи и войници - всички, 
които се противопоставят на осъществяването на тех
ните нечовечни и престъпни цели. Откритите лобни 
места на цивилни лица в селата Клечка, Глоджане и 
Ратнш, както и в други места са най-убедителното дока
зателство за техните геноцидни и престъпнически ме
тоди за измъчване, избиване, масакриране и изгаряне на 
хора в крематориуми. Държавата енергично препречи 
пътя на това.

Народната скупщина оценява, че тероризмът в Ко- 
и Метохия непременно трябва да бъде изкоренен,

въз ос

ее решат успешно, трайно и в интерес на всички:
- политическите средства и диалогът са единстве

ният път за мирно и демократично решаване на проб
лемите в Косово и Метохия;

- уважаване на териториалната цялост и суверенн-

- решения, които са в съзвучие с конституциите на

и амнистират възобновяването на крематориуми, масо
вото избиване и други чудовищни престъпления на те
рористите, което може само да отложи мирното и де-

в Косово н Мсто-мократично преодоляване на кризата
хия.сово

а неговите носители и извършителите на престъпления
да бъдат осъдени според закона.

3. Народната скупщина особено подчертава, че слу
жителите от Министерството на вътрешните работи на 
Република Сърбия и войниците от Югославската вой- 

изпълниха всички свои задълженияска на границата 
честно, отговорно и професионално, проявявайки огро- 
мна жертвоготовност и лична храброст и потвържда
вайки патриотичната си привързаност към своя народ 
и своята държава, към свободата и равноправието на 

нейни граждани. Народната скупщина на Рспуб- 
Сърбия им отдава дължимото признание за това. 

4. Народната скупщина оказва пълна подкрепа на 
правителството на Сърбия и на пред

приетите от него мерки за защитата и опазването на 
териториалната цялост и суверенитета на Република 
Сърбия и СР Югославия, елиминирането на терористи
чните банди и за защитата на живота и имуществото на 
всички граждани, които бяха застрашени от терорис- 
тите и сепаратистите.

Народната скупщина на Република Сърбия оценява, 
че е помощта на предприетите мерки значително е по- 

Косово и Метохия как го 01 
и от социален, хуманитарен

всички
лика

активностите на

добрена обстановката в 
аспект на сигурността, така 
и икономически аспект.

Терористичните

поради^терт^сти^шшге^атак^^се взтна'ха по домовете 
си,Започнаха да вършат всекидневната си работа и да

бази са разбити, терористите са 
масово и добро-

ходими^слов^11з^бстнрегштствепа'работаС1|<|пКхума11Н-

тарнитс организации.
10. Народната скупщина
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Продължи изграждането на инфраструктури., обекти -

живеят в м р СКушцина отделно изтъква,
лика Съобия прави ясна разлика между терористите и 
теоогшзма И(тг една, и огромното мнозинство граждани 
от Албанската национална общност, к°и™”ска 
веят, работят и осъществяват легитимните ™ Р 
мир и толерантност съвместно с останалите гражданина Сърбия и Югославия, от друга страна.

Тероризмът и терористите нямат нищо общо с им 
ситоАааХнцитща именно на тях нанасят огромни 
си , измамяайки ги с празни обе-

неизвсстиост, изостаналост,

чс Рсиуб- което
на

на

тере
щети, патила и жертви 
щания и натиквайки ги в 
изолация, сиромашия и страдания.
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ТЕРОРИСТИТЕ СРАЗЕНИ - ПРЕКРАТЕНИ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ НА СИЛИТЕ НА СИГУРНОСТТА
ясно да се каже на албанците, че в Сърбия 
никога не е имало албанска държава и 
никога няма да има такава държава. Ал
банците, които приемат Сърбия за своя 
държава, ще се радват до максимални 
граници на всички - и граждански, и кул
турни, и верски права, но освен права, те 
трябва да имат и еднакви задължения, 
каза Микович.

Ръководителят на депутатската група 
на Югославската левица (ЮЛ) Милан Ро- 
дич подчерта, че някои членки на между
народната общност не защитават мира, 
пито пък желаят да осуетят "хуманита- 
рна катастрофа, а искат да разширят гра
ниците на собственото си влияние”.

-Тероризмът анулира всички права, 
дори и основното - правото на живот. 
Проблемът за тероризма, който кулми- 
нира като нацизъм, трябва да бъде решен 
от Сърбия и Югославия, които са длъжни 
да създадат условия за прилагането на 
законите - каза Родич

Като подкрепи предложенията на 
правителството за решаване на проблема 
в Космет, шефът на депутатската група 
на Нова демокрация (НД) в Скупщината 
на Сърбия Жарко Йоканович заяви на 
втората извънредна сесия на Скупщина
та на Сърбия, че решение за косметския 
проблем е възможно само по мирен на
чин и демократични средства, при спе
шно започване на безусловен диалог и 
моментално прекратяване на всички въо
ръжени конфликти и страдания на хо
рата. По неговите думи, решение трябва 
да се намери при пълното опазване на 
териториалната цялост и държавния су
веренитет на Сърбия и СР Югославия, 
равноправие на гражданите, национални
те общности и етническите групи, ши
рока автономия и уважаване на принци
пите на ООН, ОССЕ и Съвета на Европа. 
НД категорично осъжда всички видове 
заплахи със сила, които идват от мили- 
тантните среди на международната об
щност, каза Йоканович.

Йожеф Каса, шефът на депутатската 
група на Съюза на войводинските унга
рци (ДЗВМ) подчерта, че всички народи 
и национални малцинства в границите на 
СР Югославия трябва да намерят общ ез
ик и общ интерес без прилагане на сила. 
Той подкрепи онези становища, които се 
отнасят за запазването на различията на 
етническите общности в Сърбия и чо
вешките права, но не се съгласи с оце
нката, че правителството на Сърбия е 
направило всичко необходимо за решава
нето на проблема в Космет, защото про
блемите там са се натрупвали с години.

Ненад Чанак, ръководителят на депу
татската група на демократическите пар
тии каза, че с Конституцията на Сърбия 
е въведено правото на по-силния в бив
шата СФРЮ и че тогава на Косово била 
водена "пропаднала политика”, от която 
започна разпадането на страната.

За проблема на Косово и Метохия тв
ърде емоционално говориха и депутати
те, които живеят и работят в тази част на 
Сърбия - Йоргованка Табаковнч и Воис
лав Живковия.

малка, пито голяма сила”, а ”сила, която 
е необходима, за да сс осуети злото на 
тероризма”.

Всички решения на проблема и Ко- 
и Метохия непременно трябва да

Премиерът Марянопич апелира към 
всички, които живеят в Космет да изг
раждат и укрепват междуиациоиалпото 
доверие във взаимоотношенията си и съ
вместно да строят своето бъдеще. 
"Сърбия и сърбите като народ потвър
диха, че могат и че желаят да живеят 
заедно с другите и да им гарантират вси
чки права, които ще опазват тяхната на
ционална идентичност - езика, писмеп- 
ността, културата, обичаите - всичко оно
ва, което би опазвало и укрепвало на
ционалния им идентитет”, каза премие
рът Мирко Марянович в екепозето си за 
актуалната обстановка па Космет.

След
Марянопич най-напред говориха ръко
водителите па депутатските групи в Пар
ламента на Република Сърбия.

Шефът на депутатската група па Со
циалистическата партия на Сърбин 
(СНС) в републиканския парламент Го
рица Гаспнч заяви, че СПС подкрепя за
ключенията на Правителството па Сър
бия за решаване на проблема в Косово и 
Метохия. Като подчерта, че предложе
нията на Републиканското правителство

(От етр. 1)
39 граждани с леки наранявания ”, посочи 
Мапяновнч. Срещу служители и обекти 
на Министерството на вътрешните ра
боти (МВР) са регистрирани 704 напа
дения, каза премиерът и добави, че зло- 
дейскн и подло са убити 94 служители на 
МВР.

сово
бъдат съгласувани е републиканската и 
съюзната конституция, което значи да се 
уважава териториалната цялост на Съ
рбия и Югославия, каза шефът на депу
татската група на Сръбската радикална 
партия (СРС) Стено Дрвгишич. В Скуп
щината на Сърбия Драгишич посочи, че 
радикалите изцяло подкрепят пре
дложените заключения , понеже смятат, 
че само е политически средства и чрез 
диалог щс могат да сс решават пробле
мите, предизвикали албанския сепатра- 
тизъм.

Републиканският премиер Мирко 
Марянович каза в Скупщината на Сър
бия, че с "днешната дата са приключили 
антитерористичните действия, конто мо
гат да бъдат възобновени само доколк- 
ото се яви някоя нова бандитско-терор
истична дейност”. ”От това място тук ис
кам да заявя, че с днешната дата, с уни
щожаването н арестуването на останките 
от терористичните банди в района на Ба- 
йгора, Чичавица и Йезерска планина, въ
оръжените групи са сразени”, уточни 
премиерът Марянович в екепозето си на 
втората извънредна сесия на Република
нския парламент. Марянович подчерта, 
че с това са създадени условия, съгласно 
Споразумението на югославския презид
ент Слободан Милошевич с президента 
на Руската федерация Борис Елцин да сс 
намали ангажирането на антитерор
истичните сили.

Премиерът Марянович каза, че ще 
бъдат амнистирани всички онези, които 
не са извършили злодеяния в Космет и ги 
призова в срок от десет дни да предадат 
оръжието си на органите на властта. 
"Всички онези, които не откликнат на 
този апел н на добрата воля на държа
вата, трябва да знаят, че ще понесат вси
чки последици за престъпната си дейно
ст”, каза премиерът и подчерта, че в ин
терес на трайната нормализация и общо
то успокояване на напрежението на част 
от собствената си територия държавата 
призовава всички онези, които притежа
ват оръжие да го предадат на органите 
на властта. Премиерът Марянович изра
зи надеждата си, че албанските интелек
туалци, политици, влиятелни граждани 
ще помогнат да се извлече ясната поука 
от всички тези събития, че проблемите в 
Космет могат да се решат само с поли
тически средства и чрез безусловен диа
лог.

екепозето премиерана

Драгишич изрази съмнението си, че 
албанските терористи ще уважават прин
ципа за териториалната цялост на Съ
рбия, но поиска от международната об
щност да уважава суверенитета на Сър
бия и Югославия.

-Противно на това, се злоупотребяват 
механизмите на ООН, преди всичко Съ- 
иета за сигурност, занемаряват се уси-

ЕДИНОДУШНИ ПО КОСМЕТСКИЯ ПРОБЛЕМ: Депутатите в Скупщината на Сърбия

лията на Сърбия да започне диалог с по
литическите представители на албанск
ото национално малцинство- каза Дра
гишич и посочи, че международната об
щност не намери сили да осъди геноцида 
над сръбското население в Косово и Ме
тохия.

са справедливи, трайни, хуманни и демок
ратични, Гаевич уточни, че те поставят в 
равноправна позиция всички граждани, 
националните малцинства и етническите 
групи, които живеят в Косово и Метохия. 
Предложението на правителството озна
чава същинско решение на проблема в 
Космет, каза Гаевич и подчерта, че то 
осуетява всеки вид дискриминация на ка- 
квато и да било основа и открива пер
спективи за политическа стабилност, ук
репване на толерантността, взаимното 
доверие и икономическото развитие. 
"Вместо национално равноправие албан
ските сепаратисти предлагат дискрими
нация, национална сегрегация, самоизо- 
лация, само за да реализират своята цел: 
някаква си "Велика Албания”, която би 
възникнала след откъсването на част от 
територията на Сърбия и СР Югославия 
и на другите съседни държави”, каза Го
рица Гаевич.

Тя прецени, че в борбата против теро
ристите Сърбия не е използвала "нито

Премиерът на Сърбия Мирко Маря
нович предложи Скупщината на Сърбия 
да вземе решение за назначаването на 
временен Изпълнителен съвет на Косово 
и Метохия. В екпозето си за актуалната 
обстановка в Космет той прецени, че по 
такъв начин Правителството желае вси
чки цивилни структури да функционират 
по-дейно и да обезпечат необходимите 
условия за живот на всички граждани в 
южната сръбска покрайнина. Марянович 
каза, че с назначаването на този съвет ще 
се ажурира дейността на държавните ор
гани и ще се повиши ефективността на 
тяхната работа. Бъдещето на Косово и 
Метохия е в равноправието,укрепването 
на междунационалното доверие и разби
рателството, осуетяването на майориза- 
цията и всеки друг вид едностранчивост и 
екстремизъм, а не в затварянето, изола
цията и бедата, както това желаят албан
ските сепаратисти, каза премиерът.

Отбраната на Косово и Меохия и от
браната на държавата от великоалбан- 
скня тероризъм, са еднаква задача и задъ
лжение за всички нас в тази скупщина, 
всички политически партии и всички гра
ждани в Сърбия и Черна гора, каза ше
фът на депутатската група на Сръбското 
движение за обнова (СПО) Милан Мнк- 
ович. Като подчерта, че "въпросът не е 
на основата на отношенията позиция- 
опозиция” Микович подчерта в Републи
канския парламент, че Сърбия непреме
нно трябва да гарантира правата на ал
банците съгласно най-високите демокра
тични стандарти , като при това добави, 
че "онова, което не е възможно в Аме
рика, не е възможно и в Сърбия". Трябва

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАШЕТО ИЗДАТЕЛСТВО
.1

НА ИНДИЙСКИЯ ПОСЛАНИК ОСЪЩЕСТВЯВА СЕ ПРОГРАМНАТА 

ОРИЕНТАЦИЯ НА "БРАТСТВО”Индийският посланик в Белград г-н Шан- 
кар Кумор Матур е на посещение в Дими
тровград. След разговорите с председателя 
на Общинската скупщина Никола Стоянов и 
неговите сътрудници, високият гост ще по
сети димитровградската гимназия 
наистина образцово средно училище - и сре
дновековния Погановски манастир ”Св. Йо
ан Богослов”. Освен това, посланик Шанкар 
Матур ще посети и стопанските предприя
тия ГИД и конфекцията ”Свобода”, където 
ще разговаря по възможностите за иконо
мическо сътрудничество с фирми от Индия.

Това с основната констатация от заседанието на Управителния съвет на издателство ” Братство”, което се проведе 
на 30 септември в Димитровград

Осъществяването на програмната ориентация на ве- подчертаха, че вестникът не може да осъществява осно- 
стника за българското малцинство и проблемите в рабо- вната си роля и концепция без помощта на държавата, 
тата на нашето издателство бяха двете основни точки в независимо от това, че има и противоположни стано- 
дневния ред на заседанието, на което присъстваха и Ми- вища. Това всъщност е и задължение на държавата и в 
лькан Карличич, помощник-министър на информациите това отношение не съществува дилема нито в съответ
на Сърбия, и Викойе Лукич, съветник към Министер- ното министерство, нито в Скупщината, която гласува 
ството и член на Управителния съвет. Констатирано е, Закона за "Братство”, 
че с прилагането на Закона за "Братство”, приет към 
края на 1995 година, и особено след оборудването на 
Издателството и кореспондентствата му в Димитровград 
и Босилеград са създадени благоприятни условия за ус
пешна и ползотворна работа. Съветник Лукич, както и 
председателят на Управителния съвет Никола Стоянов

едно

След заседанието гостите посетиха Гимназията и Це
нтъра за култура, а в местната телевизия беше организ
ирана пресконференция.

А.Т.

(В следващия брой ма вестника ще ви информираме 
по-подробно за посещението и разговора)

ШшШ© 2 ОКТОМВРИ 1998 г.



ПОСЛАНИКЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЮГОСЛАВИЯ ИВАЙЛО ТРИФОНОВ ПРЕБИВАВА В БОСИЛЕГРАД

РАЗЛИЧИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ЕЗИКА

ИЗ РЕЧТА НА 

ПОСЛАНИК ТРИФОНОВ
СЪОБЩЕНИЕ НА 

ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНАпромени и трябва да помагаме те да се 
развиват. Обаче по Радио "Цариброд” 
звучи предимно сръбски език, информа
ции и емисии на български почти няма. 
Не искам да коментирам какво е поло
жението във връзка с този въпрос в Ра
дио Босилеград, понеже главната редак
торка Нада Стойнева обеща, че ще изго
тви информация."
ГРАНИЦАТА ТРЯБВА ДА СТАВА ПО- 
ПРОЗРАЧНА

"Докато тези три въпроса не запо
чнат да се решават и не се решат, няма да 
се примирим. Българите в Сърбия могат 
да изпълняват благородна роля между 
двете държави само при условие, че Кон
ституцията и законите се прилагат на

След като изтъкна, че и по време на 
разговорите с председателя Сотиров, ка- 
кто и преди две седмици с председателя 
на ОС в Димитровград Никола Стоянов, 
му е казано, че българското малцинство 
"доброволно се е отказало от майчиния 
си език", посланик Трифонов пред жур
налиста на нашия в-к, ТВ Журнала и пет
надесетина граждани попита:

След като се посочва, че посланикът 
на Р България в Югославия е преби- 

в Босилеград и че официално се 
срещнал и водил разговор с ръковод
ството на Босилеградска община, в съо
бщението се казва:

"В разговора с председателя на ОС 
Сотир Сотиров, сътрудниците му и ди
ректорите на Основното училище, Гим
назията и Центъра за култура посла
никът постави въпроса за осъществява
нето на правата на българското малцин
ство в образованието, културата и ин
формирането, по-конкретно за изучава-

лзване в служебна употреба и в средства
та за масово информиране.

Присъстващите запознаха Трифонов 
с конкретни данни във връзка с осъще
ствяването на правата на българската на
родност в областта на образованието, ку
лтурата и информирането, което е в съг
ласие с Конституцията и законите на Ре
публика Сърбия и с изразеното желание 
на гражданите в Босилеградска община. 
Изтъкнато е, че при осъществяването на 
всички свои права българското национ
ално малцинство е имало и има разби
рателството и пълната подкрепа на Ре
публика Сърбия и СР Югославия. Кон
статирано е, че разговори по тези въп
роси могат да се водят само в рамките на 
институциите на системата, а не извън 
тях, както искат отделни лица от ДСБЮ. 
Отделно е изтъкнато, че досегашната де
йност на босилеградския филиал на КИЦ 
"Цариброд”, в която се събират само при
вържениците на ДСБЮ, не допринася за 
реализирането на Програмата за сътруд
ничество измежду СРЮ и РБ в областта 
на културата, образованието и информи
рането, а също така и за развитието на 
добросъседските отношения между две
те страни.

Ръководството на общината подчер
та, че по-добро и по-съдържателно сът
рудничество в областта на образование
то, културата и информирането може да 
се постигне при условие, че се подпишат 
конкретни програми между съответни 
институции и ведомства от крайгранич
ните общини на СРЮ и РБ, в конкретния 
случай между Босилеград и Кюстендил", 
се казва в края на съобщението.

папал

”АКО Е ТАКА, ЗАЩО Е ТАКА?” 
и продължи: "Българската държава е за- 
грижена поради това, а аз лично се над
явам, че такава загриженост ще изкажат 
и политическите партии в двете общини. 
Тоя въпрос поставих като предмет на 
голяма загриженост за България и днес, 
а преди и на Стоянов. Защо сме загри- 
жени? Затова защото и по време
на турското робство български
ят народ, разбира се, както и

гарския език в тези общини. А
истината е, че ако има български
език - има българи, ако няма
български - няма българи." 

"Миналата година - каза по-
нататък посланикът - училищ
ните власти казваха, че ще се из
равнят часовете по български и
сръбски език. Личи, че общин
ските власти не позволяват това
и просветното министерство не е
могло да уточни програма. Сега
в училищата в Босилеград има
повече часове по български, от-
колкото в Димитровград, в чия- 
то гимназия той е записан като Ивайло Трифонов Сотир Сотиров
втори чужд език! Вашите деца 
трябва да знаят и двата езика.
Накрая, това е и иконимическа необхо
димост, понеже се развиват икономиче
ските отношения между двете държави 
и понеже все повече ваши деца се обра
зоват в България, където имат повече

нето на българския език в училищата в 
Босилеградска община, неговото по-

практика. Председателят Сотиров днес 
ми каза, че бюлетинът на тукашния клон 
на КИЦ по съдържание излиза от 
програмата на КИЦ. Аз пък питам: Кой 
текст е в противоречие с добросъссдски-

Васко Божилов

ЛИДЕРЪТ НА ДЕМОКРАТИТЕ В ДИМИТРОВГРАД МИХАИЛ ИВАНОВ:те отношения между двете страни, със 
законите на Сърбия и Югославия? Убс-материални предимства.

ряхме,°беше /лобната у потребен а бъ- Ден съм, че КИЦ не нарушава законите 
к 3 31 на Сърбия. Аз го смятам за читалище и

очаквам той да стане огън на българ
щината в Сърбия. А също така с ъм убе
ден, че ако тази роля се поеме от цен
тровете за култура в общините,от КИЦ 
няма да има нужда", констатира посла
ник Трифонов,

"Желая - подчерта той - по всички

ПОСТЪПКИТЕ НА 

ТЕРОРИСТИТЕ СА 

ДИВАШКИ АКТИ

лгарския език. В статутите на Босиле
градска и Димитровградска община е 
предвидено равноправно да се употре
бяват и сръбският, и българският език.
Защо тогава, когато дойдат хора в об
щината, не им говорят на български и 
защо на български не им се издават до-
посланик Трифонов1”7 3аЩ°?” ' «-роси да разговарям с предат.-

"Третият Гпрос - каза той - беше виталите на политическите партии в две- 
информирането на майчин език. В изда- тс о(5и<и1|И' Въпросите трябва да се по- 

Ф Р ^Братство”, особено вън в-к стапят откровено и открито, понеже са- 
"Братсгво”, се чувстват положителни мо така могат да се видят процесите сред 

1 населението. Обнадежден съм обаче, че
съществува готовност на властите в две- 

ЕДНО УЧИЛИЩЕ - тс общини да водим диалог. За някои
неща тс не са компетентни, но затова

"Нашето становище с ясно: ние ка- са сторили в Косово и Метохия онова, 
тегорично осъждаме постъпките па което са били длъжни да сторят. Но 
албанските терористи. Убийствата па акциите на полицаите щяха да бъдат 
невинни хора, стрелбата но полицаи и още по-ефикасни, ако в Космет функ- 
войници са дивашки деяния. Това пе е ционираше организирано държавата, 
начин за решаването ма космстския Смятаме, че държавната политика не 
проблем" - заяви пред нашия вестник е съобразена със ситуацията в Космет 
председателят иа Общинския отбор па и че не се полагат максимални усилия 
Димократичната партия в Димитров- истината за събитията в тази покрай- 
град и член на Главния и Изпълнител- пипа да се представи по-обективно в 
пия отбор нв тази партия Михаил Ива- световните медии, 
нов.

телство

ЕДНО ДЕТЕ! могат да търсят помощ от съответните 
републикански органи. Сигурно с.чсСо- 

Т1о_ време на разговора иредседа- (иия няма да реши проблемите на бълга- 
илелят Сотиров осведоми Посланик 
Трифонов, че Сърбин Посвещава осо
бено внимание на училищната мреяса

ритс в Сърбия и Югославия, те ще се 
решават в Белград. Затова просветното 

__ министерство трябва да излезе с конк-
в общината. С какво финансово бре- рСТИО предложение за броя на часовете 
ме се натовари тн Показва и фик- „0 български и сръбски език. Аз лично 
тъш, че на територията па общи- мисля, че трябва да се изравнят. Сла
ната Повечешо от четири клас ни те дователно, трябва да предложи и про- 
училища са с По два, три, четири... Грама по български език." 
ученика, а в Пет училища се учи само ”и накрая - каза посланикът - край- 
По едно дете. граничното сътрудничество между Бо-

"Приятно съм име,туш, от шо- силеград и Кюстендил трябва да се раз-
нива. Ако искаме да вървим по пз.ти- 
гцата кз.м Европа, а това желаят и Юго-

Отговаряйки на въпроса ще се вк- 
"ДС смята, че онова, което албан- лючи ли ДС в събирането на хумани- 

скитс сецссиописти сториха в Космет, тариа помощ за жителите на Космет, 
предствлява варварщииа. Това особс- Михаил "НиеИванов каза:
но важи за престъплението в село подкрепяме идеята да се изпраща ху- 
Кпечка, където е открит крематори- мшштариа помощ на жителите на Ко- 
ум. Това е истински фашизъм, понеже смет, но сме против това в тази човек- 
такива случаи пе са регистрирани от олюбива акция да се намесват поли- 
завършването на Втората световна тическите партии. Тази задача трябва 
война” - подчертава Иванов. да бъде изпълнена от Червения кръст

Във връзка с решаването на про- п останалите хуманитарни оргшшза- 
блемите в южната сръбско мокрайни- цин.” 
на гой казва: ” Полицейските органи

ва. В Вългирин, където Поради не-

бщо нима, Понеже много коства на 
държавата”, каза Трифонов. в. Д.
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МЕДОЛЕЧЕНИЕ ИЛП ИТЕРЛП ИЯ И МЕДОЛЕЧ Ш \ И ЕВТОРА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ

СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

МАШИНИ СРЕЩУ 

ПШЕНИЦА
НЕ ВСИЧКО Е МЕД

кои растения и я преработват в манов мед. Мана / а 
се отделя по листата на някои расггителни видове 

Медът е сладко, гъсто, сиропообразно, аро- (дъ^ бор, върба, клен и други) от насекоми (ли- 
матично иещестао, произведено от пчелите след стни въшки), живеещи и хранещи се със сокове от 
преработката на вътрецнетеп и извънцвстси иск- техните листа. Съществуват различия в химични- 
тар или на други сладки сокове на живите рас- тс> физичните и биологичните свойства на нек- 
тения. Тези сокове пчелата обогатява със секрет тарНИЯ и на мановия мед. Последният обикновено 
от собственото си з яло и пренася във восъчните има масленозслен цвят. Мановият мед не е вреден 
килийки на питите, къдего ги преработва и^за- за «юлска. Поради високото съдържание на мик- 
печатва като запасна храна. Названието ” мед’ не роелементи в него гой е подходящ за болни, стра- 
може да носи продукт, който е получен чрез хра- дащИ от анемия. Мед, събиран от ива, понякога 
пене на пчелното семейст во със захар или с други 0щС „ килийките на питите се превръща в раз- 
сиропи. Той трябва да се означава като "захарен творими бели кристали, които постепенно стават 
мед", тъй като е лишен от важни съставки, харак- СуХ бял прах. Оставен в кошера за зимуване на 
грерни за естествения мед. В страните с умерен ,,«(Слите като храна, той причинява в повечето

случаи заболяване на пчелите (манова токсикоза) 
и нерядко гибел на пчелното семейство.

При недостатъчно количество на нектар в ра
йона на пчелина често пъти във восъчните ки
лийки на питите пчелите внасят едновременно 
или с известна последователност нектар и мана. 
Този мед притежава свойствата и на двата вида 
мед (нектарен и манов).

ПЧЕЛЕН МЕД
Вторнтн програма па правителството па Сърбия за даваме ма 

селскостопанска машини па земеделски кооперации и частни селс
костопански производители предвижда на заинтересованите сто- 

Днмнтровград да бъдат отпуснати 12 трактори гни ИМТ
539-262, един комбайн н още 15 прикачим май.....и. Както и п ървата
такава програма на сръбското правителство, и тази предвижда 

да бъдат дадени срещу пшеница и царевица. Както ми 
осведоми Ивица Матов, директор на земеделската кооперация 
"Сточар”, макар че п програмата са посочени и други селскостопан
ски продукти, държавата по начало е дала приоритет на пшеницата. 
Машините могат да се вземат и на изплащане, но най-добре и 
най-бързо става, ако предвиденото количество пшеница или царе
вица се даде наведнъж.

Според Матов, сред селскостопанските производители сигурно 
ще има интерес към тази натурална размяна, но самата кооперация 
в момента не е заинтересована за това, тъй като с п ърва та програма 
е набавила 6 трактора. Частните селскостопански производители 
ще проявят интерес към машините, конто се предлагат, понеже 
става дума за плугове за трактор, косачки (ротацнони и странични), 
механични гребла за събиране на сено, приспособления за искуст- 
вено наторяване, фрези и едни мотокултиввтор тнн 506. Заинтер
есованите земеделци могат да получат по-подробни сведения в 
Земеделската кооперация в Димитровград.

нани а

машините

За да събираш 1 кгмед, Пчелите шрнбоа да 
обработиш 3 к/ нектар, да вшиваш 140 
000 км, да Посетиш най-малко 1600 000 
акиииеаи, 4 000 000 есПерлешоои или 6 000 
000 дешелиноои ичешчеша. При добра 
Паша едно Пчелно семейство може да 
събере дневно до 6 кг мед. ЕКСПРЕСОВ МЕД

Представлява пчелен мед е изкуствено подси- 
хранителни, профилактични и лечебни каче- 

мед служат най-често нектарът, отделян от цвет- ства Методът е предложен от руския изследова- 
ните растения, и маната, отделяна от насекоми, тел н йойриш. Пчелата се заставя да превръща 
смучещи сокове от листата на някои видове рас- в мед И Жуствсни лекарствени нектари, състоящи 
тения. В зависимост от естеството на изходния 
материал, от който е получен, медз,т бива: нек
тарен, манов или смесен.

А.Т.
климат като суровина на пчелите за приготвяне на лени

В БОСИЛЕГРАДСКОТО СЕЛО МИЛЕВЦИ

” ДИСТРИБУЦИЯ” НЕ 
ИСКА, А МИЛЕВЧАНИ НЕ 

МОГАТ ДА ПОБИЯТ 
БЕТОННИТЕ СТЪЛБОВЕ

се от 60% сироп от нектарен мед плюс лекарство 
по желание. Лекарственият нектар се налива в 
дървена хранилка и се поставя в кошера. За кра
тък срок пчелите го превръщат в лекарствен мед. 
По този начин Йойриш е получил 85 различни 

Получава се от нектара на цветните растения, вида лечебен мед. Използвал е нектари със стреп- 
Летейки от цвят на цвят, пчелите изсмукват с хо- тоцид, фитин, момина сълза, оварин, спермокрин, 
ботчетата си от дъното на цветните венчета ма- цитратна кръв, яйца, мляко, антибиотици, жен- 
лки количества нектар. В медовото им стомахче шен и други. В този вид мед, лекарственият про- 
(гушка) нектарът се смесва с ферменти, а след дукт запазва качествата си и се приема с удовол- 
това бива отнасян във восъчните килийки на пи- ствие от болните.

НЕКТАРЕН МЕД

В местната общност Милевци миналата година бяха проведени 
няколко трудови акции - милевчани очистиха и подредиха селските 
гробища, поправиха оградата им и докараха питейна вода в гро
бищната сграда, разчистиха и разшириха и няколко махленски пъ
тища. Председателят на Скупщината на местната общност Иван 
Глигоров обаче не е доволен от тези постижения. ”С по-добра 
организация на местната общност и непосредственото съдействие 
на надлежните общински органи и служби можеше да се постигне 
и повече”, казва той.

На въпроса ни какво е планирала за тази година местната об
щност и какво е реализирано, Глигоров отговори:

- Тази година, за разлика от предходните години, в договор с 
общинските органи и служби навреме изготвихме програмата за 
работа. Тя не е много обемна, защото имахме предвид реалните 
възможности и на местната общност, и на общината. С други думи 
казано, в нея записахме само приоритетите, а не, както досега, и 
желанията на отделни хора. На първо място отново е пътната 
мрежа (уреждане на централния, т.нар. селски път, от Добри дол до 
центъра на селото и разширяване на още няколко махленски пъ
тища), подмяна на електромрежата, подобряване на снабдяването 
и здравеопазването и още няколко комунално-битови дейности.

От всичко това досега частично осъществихме уреждането на 
централния път. Казвам частично, защото комуналното предпри
ятие "Услуга” от Босилеград, като изпълнител на работата израз
ходва доста трудодни, обаче резултатите от работата са малки, а и 
това, което беше направено не е добро. Ще трябва да работят още 
и върху разширяването, и върху чакълната настилка.

Когато става въпрос за подмяната на електромрежата, въпро
сът е по-сложен. Мрежата е изградена още през 1972 година и при 
това с дървени стълбове, които вече не могат да се използват. 
Преди няколко години осигурихме бетонни стълбове, обаче сега е 
проблем кой да ги побие. В Електроразпределителното казват, че 
за това е надлежна местната общност. Ние пък смятаме, че мрежата 
е тяхно основно средство и за това те са длъжни да я поддържат и 
поправят. И така - ние чакаме на тях, те чакат на нас и работата не 
върви. Ние сме готови да помогнем с работа, обаче нямаме възмо
жности да направим това сами. Защото в селото има малко млади 
хора, а побиване на стълбове не става с хора от над 65-годишна 
възраст. Но тъй като подмяната е необходима, ако не до края на 
тази година, то поне идната стълбовете непременно ще трябва да 
се подменят, за което ще е нужно да вземем съвместно решение - 
подчерта Глигоров.

Сериозни проблеми на хората от това планинско село създават 
и лошото и нередовно снабдяване, неорганизираното изкупване на 
добитъка и недостатъчните здравни услуги. Във връзка с тези 
проблеми Глигоров каза:

- В селото работи един магазин на частен търговец от Босиле
град и е в помещенията на търговското предприятие "Слога”. Тъй 
като не сме доволни от досегашното му снабдяване, местната об
щност е подала иск сградата да ни бъде отстъпена и ние сами да си 
търсим кой да ни снабдява. Същевременно подадохме и иск до 
Здравния дом в Босилеград поне един път месечно в селото да идва 
лекар и да преглежда хората. И единия, и другия проблем местната 
общност не може да реши сама, затова поискахме помощ от общи
ната, с която пряко контактуваме почти по всички въпроси чрез 
нашия отборник Гоне Глигоров, който участва във всички местни 
акции - добави накрая председателят на МО Милевци Иван Гли
горов.

тите.
ОТРОВЕН МЕДНектарът е сладък, ароматичен сок, който 

цветовете отделят от своите нектарници. Превръ- Макар и рядко, се публикуват съобщения за 
щането на нектара в мед е сложен физическия, отровен мед, но без смъртен изход. Медът е полу- 
химически и физиологически процес. чаван от растението рододендрон понтикум (зе-

Когатонектарниятмедесъбранотцветчетата леникау 
на един вид растения, той се нарича монофлорен 
(липов, акациев, детелннов, слънчогледов и т.н.).
Мед получен от нектара на повече видове рас
тения^ известен като полифлорен (полски, план
ински, ливаден). На практика еднороден мед се

Д-р К.Ш.Шаришид (ОНД) е разработил начин 
за обезвреждане на отровния мед, чрез загрява
нето му до 46° С при налягане 65 мм живачен 
стълб. Отровните вещества се разрушават, а вку
совите свойства на меда се запазват.

среща твърде рядко.
Продължава

(По книгата 'Медолечение' от д-р Ст. Младенов 
подготвил Б.С.Б.)

МАНОВ МЕД
Когато около пчелина няма нектарни изто

чници, пчелите събират маната от листата на ня-

ОТНОВО В 

ГОИН ДОЛ
След няколко години една ст

ара компания на гоиндолчани, 
живеещи в различни градове, не
отдавна отново се събра в род
ното си село. Трогателна среща 
на съселяни, на земляци. Поток 
от сълзи на носталгия и радост...

Нашата "улица” Долинци - 
някога пълна с хора - сега е за
пустяла. Тук са останали един
ствено нашата баба Лаза, която 
прави най-вкусните "мекьици" 
на света, и дядо Бане, който бе
ше обожаван от децата.

Тази щастлива среща ни въ
рна в незабравимите дни на дет
ството и юношеството ни. Бяхме 
дошли от Скопие, Белград, Па- 
рачин, Инджия, Ниш, Чачак,Ти- 
тел, Пирот, София... До късно 
през нощта пеехме песните на 
нашата младост и събуждахме 
скъпи спомени от това време,

дупреждава... Нашият яз, в кой- гье”, а баба Дена - нейния прочут 
то се къпехме, е заприличал на зелник, 
сметище, няма ги вече нашите
пътеки - потънали са в бурени, ещата ни с проф. д-р Слободан 
Няма го вече и старият мост, за- Василев, който с богатия си жи- 
щото никой не го е поддържал, знен опит и с вдъхновените си 
На живеещите тук гоиндолчани слова ни насърчи изключително 
явно е много по-лесно боси да много да обичаме и поддържаме 
минават през плитката и замъ- къщите на предците си, което 
рсена река и да не се грижат за той ни "илюстрира” и с личния 
чистотата и хубостта на селото си пример, 
си!? Много неща са се промени-

щастливи, че отново сме заедно ли> но са останали нашите лю- чкн сегашни и бивши гоиндолча-
тук, край бащините ни огнища. бими ливадИ; нашият Костреж, ни да вложат поне малко сред- 
Посетихме и известните само на старЧев дол, Алексините лива- ства, воля и труд , за да разху- 
нас места, но те вече не са като ди Останало е и нашето жела- бавят родното си село. 
някога. Няма го вече старото ние да се съберем на старото ни 
училище - останал е само ске- МЯСТо, "у Долинци”, където баба 
летът му, който като че ли пре- Лаза ни меси »тиквеник с две об_

Особено интересна беше ср-

Голямо е желанието ни вси-

Миряна Стойкоуик1Л
м. я.

о 2 ОКТОМВРИ 1998 г.



РАЗГОВОР с ПОВОД
• БЕЛЕЖКА

НАГРАДАТА НЕ Е САМО МОЯ ВСИЧКО НА ГЪРБА НА 
СЕЛЯНИНА

По радиото и телевизията непрекъснато ни "бомбардират”, 
че е обезпечено дизелово гориво за селскостопанските произ
водители по ”регресирана” цена. Но дали е така?

"Цената на нафтата за трактори на бензиностанцията е 4,40 
динара, а "регресираната” му цена посредством земеделската 
кооперация "Сточар" възлиза на 4, 53 динара” - казват в кооп
ерацията. Разликата се получава поради това, че "Югопетрол", 
който доставя нафтата, веднага начислява и пътните разноски. 
В "Сточар” се питат дали компетентните в съответното минис
терство знаят за това, и ако знаят защо не компенсират тези 
разноски на "Югопетрол” или на тези, които трябва да дадат 
горивото на селяните, в случая на "Сточар”, който и без това 
няма средства за основна дейност, още по-малко да плаща на 
"Югопетрол” пътните разноски. Или "Югопетрол” сам си на
числява това? Селяните оправдано се питат кой ги лъже: или 
държавата, когато им обещава "регресирано" гориво, или зе
меделската кооперация, с която те имат делови отношения? Но 
тъй като кооперацията не е длъжна да плаща на "Югопетрол” 
пътните разноски, то вината май е в "Югопетрол” или 
държавата. Както и да е, сметката плащат селяните. Техният 
гръб май е най-издържлив. До кога?

• Господин Соколов, чести
та награда! Всички казват, 
е отишла точно там, където е 
трябвало.

- Благодаря, но наградата не 
е само моя. Аз я приех само като 
представител на един колектив. 
Тя е заслуга на всички работещи, 
в Комуналац”, защото без 132- 
та работещи в предприятието аз 
нищо не мога да направя.

• Откога сте в "Комунал-

че тя

ац”?
- Завърших строителен фа

култет в Скопие през 1982 г. и от 
1984 до 1990 г. работих в "Град- 
ня". След това минах в комунал
ното предприятие като шеф на 
водопровода. От 1993 г. съм на
чело на предприятието.

• "Комуналац” днес 
от водещите фирми в общината. 
Вие сте назначени за

в

А. Т.

е една РУМА НЕ ОБИЧА 

ОВЧАРИ, А СТОЯН - 

ОВЧАР ЛЪКА

Емил Соколов (вляво на снимката) е роден през 1955 година в 
Димитровград. Септемврийската награда му е присъдена за 
принос в снабдяването на града с питейна вода. Случайно или 
не неговият дядо Сокол Невлянски, който като цанковист 
през 1901 година се кандидатирал за кмет на града (пише в 
първия брой на вестник "Цариброд” от 1901 година) е 
изградил първия водопровод в града, а между 1905 и 1908 
година е открил още две училища в тогавашния Цариброд. Ед
ното, ”Васил Левски”, било в сградата, където сега е складът 
на ГИД, а някога там се е помествала учителска школа.

директор 
по време на ембаргото, може да 
се каже в най-трудно време.

- Да, наистина беше трудно. 
За илюстрация ще кажа , че през 
април 1993 г., когато дойдох, ра
ботниците бяха получили пос
ледна заплата за декември 1992 
година. Тогава фирмата имаше

”Тръгнала ми Рума мома за вода студена, 
а По нея Стоян овчар с меден кавал свири,”

Така казва една хубава народна песен, която все по-малко се 
чува по вълните на радиостанциите. За съжаление. Но и овчарите, 
пак за съжаление, са все по-малко, дори и за малкото останали овце 
на фермата в Липинско поле.

Въпреки постоянния конкурс, за 400-те овце на фермата няма 
овчари. Никой не иска да е овчар. Сегашните овчари са са почти 
всичките пенсионери. Това по принцип означава, че не се интересу
ват много от работата, тъй като имат основно препитание - пен
сията, а овчарлъкът им е като "хонорар". За млади дума не може 
да става. Овчар - коя мома ще го вземе, ако е ерген? А и по цял ден 
и нощ е с овцете, когато се обагват.

Но все пак днешните овчари работят на фермата само 20 дни, а 
през останалите 10 от месеца са свободни и си отиват вкъщи. За 
работата си получават 600 динара заплата, имат осигурена храна 
три пъти дневно. Освен това ако от 100 овце изкарат повече от 100 
агнета, 50 на сто от печалбата от тези "повече” са техни. Същото е 
и с млякото - ако изкарат повече от 40 литра от овца за година, 
печелбата също се дели 50 : 50 с кооперацията. В "Сточар” из
тъкват, че само двама или трима от сегашните овчари осъщест
вяват това право. Останалите просто не са заинтересовани. Затова 
в кооперацията са принудени, ако никой не се яви на конкурса, да 
решават проблема чрез коопериране с частните животновъди - 
овчари.

И така - нито "Рума мома ходи за вода студена" (има си чешма 
вкъщи), нито "Стоян овчар по нея с меден кавал свири". То и кавал 
днес трудно се намира, още по-малко и някой да умее да свири на 
него. Но за овцете май ще трябва да се намерят овчари, макар и "на 
ток", защото от някогашната индустрия в момента има по-малко 
файда, огколкото от овцете.

всичко на всичко четири превоз
ни средства без гаражи. Днес 
"Комуналац” има 4 камиона -ки- 
пера, три ровокопачки, булдо
зер, т. нар. "канал джет цистер
на",
събиране на смет, авточистачка, 
два ’ теренски” автомобила, ка- 
мионет, две превозни средства за 
доставка, един пътнически авто
мобил. И 
мобилен

вече вода от вре лото в Пърто- 
попинци.

• Напоследък^ всичко или 
почти всичко, което се прави в 
града, по един или друг начин е 
свързано с ” Комуналац”. 
Особено когато става дума за 
благоустрояването на града.

- В рамките на поддържане
то на хигиената в града ние уре
ждаме и празните площи, озеле
няваме ги и пр. За хигиената се 
изготвя програма, която приема 
Изпълнителният отбор на Об
щинската скупщина. Но все пак 
всичко в тази насока тръгва от 
"Комуналац", инициативите са 
все наши. Не мога обаче да не 
кажа, че всичко се реализира с 
много проблеми и отпори дори и 
там, където не трябва да ги има.

• Всички казват: "Лесно му 
е на Емил, той е на границата.” 
Наистина ли е така?

- Ако е лесно, защо и оста
налите не са там? Някои са били 
на границата и в онова "златно" 
време, когато през границата са 
минавали милиони пътници. 
Ние дойдохме на границата или 
ако щете аз ("на мене ми е ле
сно"), когато там нямаше нищо, 
освен ембаргото. Камион не ми
наваше, значи - и приход няма
ше. Тогава живеехме от услуги

те, които оказвахме на граждан
ите. Само упорита работа и до
бро качество - това е формулата 
за успех, независимо къде рабо
тиш.

три специални камиона за

• Тези дни е завършена ули
ца "Найден Киров”, така да се 
каже, е начало на главната ули
ца. От едната страна има тро
тоар, от другата към линията пр
остранството е празно. Има ли 
” Комуналац” план за уреждане 
на това пространство?

- До пролет ще ни стигне спе
циална машина за чимове (бу- 
сени), с които да застелем праз
ното пространство към линията. 
Разбира се, ще засадим и разли
чни дръвчета. Що се отнася до 
чистотата, набавили сме нови 
пластфицирани контейнери в зе
лено. Ще ги поставим на гранич
ния преход и по главната улица, 
включително и на ул. "Найден 
Киров”. За благоустрояването 
на нашия град със сигурност ще 
допринесе и заплануваната ма
лка фабрика за бетон и "бетон
на галантерия”. Считаме , че то
ва ще е от голяма полза за граж
даните, които ще могат да купу
ват на достъпни цени готови бе
тонни плочи за облицовка, ог
ради от бетон, дори и забъркан 
бетон за строежи.

гаражи за целия авто- 
парк.

"Комуналац” днес има следните
В състава си

трудови единици: водопровод, 
обществена хигиена, граничен 
преход и трудова единица за ока
зване услуги на гражданите.

• Да се върнем на наградата. 
Тя е присъдена за принос във 
водоснабдяването на града.

- Без каквато и да е скром
ност изтъквам, че в Димитров
град водоснабдяването е решено 
дългосрочно. Днес в Сърбия ня
ма град или населено място, кое
то да обезпечава 500 литра пи
тейна вода на човек всеки ден, 
освен Димитровград. При това 
трябва да се каже, че все още 
продължава изграждането на 
комплекса "Ивкови воденици". 
Там са предвидени 4 кладенца с 
възможности за повече. В мо
мента Пъртополинското врело 
подсигурява 40 литра, а от "Ивк
ови воденици” се ползват 15 ли
тра. С окончателното завърша- 
ване на системата,тя ще дава по-

А. Т.

СЕНОКОСКИ 

КАШКАВАЛ ЗА 

МАКЕДОНИЯА. Т.

Пеш Шопа свърхкачеанвен сенокосна 
кашкавал, произведен ош майстореше на 
”СШочар", тръгва шеза дни за Македония. 
Това е Пазар, който Познава качеството 
на старопланинския кашкавия още от вре
мето на Предишна Югославия. За сюкале- 
нпе, исканото количество е сравнително 
малко, но и това е добра сделка, изтъкват 
в "Сшочар". Срещу изнесеното количест
во ще бъдат внесени определени количеан- 
в а изкуствена тор за нуждите на 
земеделската кооПераинл.

Що се отнася до купувачите на Прочу
тия кашкавал в страната, "Ц-маркет" и 
”Пекабета" от Белград търсят сравни
телно малки количества и !н Плащат след 
40 дни, което не е от Голяма Полза за ''Сто
чар". Но въПреки това, и тези купувачи не 
се Пренебрегват.

БАБУШНИЦА пусне 10,7 милиона динара. Останалите средства ще бъ
дат осигурени от местното самооблагане в местните об
щности, от Дирекцията за градски строителни площи, от 
Местната общност на града и от гражданите. Определе
ни средства се очакват и от Министерството на спорта а 
Сърбия, което частично финансира и строителството на 
някои спортни обекти в града. Новосформираното об
щинско предприятие "Комуналац” също така ще участва 
в реализацията на приетата програма.

А тя, освен изграждането и поддз.ржансто на кому
налните обекти в града(водопровод,канализация,град
ските гробища...), предвижда строителни и ремонтни ра
боти на пътищата Любераджа-Линово, Звонци- Ясенов 
дел, Островица-Дубрава, а също така и на пътищата в 
селата Рссиик, Горчинци, Дучевац. Разбира се, част от 
средствата ще бъдат ангажирани за локалните и махлен
ските из.тища.

Що се отнася до уреждането на града, вече се забеляз
ват определени резултати. Центърът на града получава 
нов, привлекатателен вид, а благоустрояването на града 
лека-нолека обхваща и отделните улици. "Стига да има 
пари!”, споделя председателят на ИО.

ЗА ПЪТИЩА И 
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 
НА ГРАДА -19 МЛН. 

ДИНАРА
Изграждането и поддържането на пътища и благоус

трояването на града са най-важните задачи за Общинската 
скупщина в Бабушница до края на тази година. Това са 
решили отборниците на едно от последните заседания на 
ОС, изтъква председателят на Изпз.лнигелния отбор База 
Неделкович.

Макар и сравнително кзлно, е приета Програма за град
ските строителни площи, градоустройственото планиране, 
изграждането и поддз.ржането на п ътищата на територията 
на общината. За реализацията на програмата са необхо
дими почти 19 милиона динара, които трябва да бз,да г обез
печени от различни източници. Най-много пари се очакват 
от Дирекцията за пз/гища на Сз.рбия, която трябва да ОТ-

А.Т.
А.Т.
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ЗАПОЧНА ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА "ДЕТСКАТА СЕДМИЦА"
В НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА В 
СОФИЯ ПОД ЗНАКА НА 

ТЕАТРАЛНИТЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ПРОГРАМА,
ПОСВЕТЕНА НА 

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ Отбелязването ма "Детската ловете ма Драматичната секция 
седмица” замочма вчера в Дими- към Основното училище, а лред- 
тровгрпд. И през тази година по ставлението ”Кико писар Три- 
време на честването ще преобл- чко не се ожени за нринцезу Г*и- 
адават театралните представя е- ту с Нитку заНитсиу ’ ще бъде 
пия, които ще бъдат изнесени от: изнесено на 8 октомври от Дра- 
Детската сцена към татъра митичната секция към Гимназ- 
"Христо Ботев”, Младежкия те- ията. За 9 октомври е насрочено 
атър към Народната библиоте- представлението "Щръклица , 
ка, Драматичната секция към подготвено от Младежкия теа- 
Основиото училище "Моша Пи- тър към Народната библиотека.

Освен тези пиеси, които вече

По случай 100 години от рождението на известната 
сръбска поетеса Десанка Максимови1! на 29 септември 
т.г. в Националния дворец на културата в София бе 
изпълнена програма, посветена на корифея па сръ
бската поезия, чиито стихотворения са превеждани и 
високо ценени в съседна България.. В програмата уча
стваха
и Мариус Донкин, както и актрисите от Белград - 
Ксения Йованович и Рада Гюричии.

На тържеството присъства и председателят на Фон
дацията ”Десанка Максимович", профъсорът в Бел
градския университет д-р Слободан Ж, Маркович.

Организатори на програмата бяха Югославското
София и Фондацията Европейски форум, а 

медиен спонсор на манифестацията - РТС и програмата 
202.

познатите български артисти Ангелина Славова

яде” п Драматичната секция към 
Д11мнт ро в градската гимназия.

Драматичната секция към сцена, най-малките ни съграж-

това (на 8 октомври) младите ар
тисти от Драматичната секция 
ще се представят в Пирот и Ба- 

Основното училище ще има че- дани ще имат възможност да бушница с "Червената шапчи- 
стта първа да се представи пред видят и една премиера. Става „ 
младата театрална публика с дума за пиесата Червената ша- 
представлението "Паличко” нчица”, която е подготвена от 
(*' Бнбсрче”), което ще бъде из- Драматичната секция към Осно- 
иесено на 5 октомври. На сле- вното училище. Предпремиср- 
дващия ден Детската сцена 
театър "Христо Ботев” ще из- за малчуганите от забавачница- в ДИМИТРОВГРАДСКОТО 
пълни пиесата "Женитбата на та и учениците от първи и втори ллилоил уимпИШЕ 
мишока Мики”. Представлени- клас от Основното училище ще 
сто "Снежанка и седемте джу- се състои на 9 октомври, а пре- 
джета” е запланувано за 7 ок- миерата на същата пиеса е на

срочена за 10 октомври. Преди

са играни на димитровградската

Всичките представления ще 
бъдат в голямата зала на Цен
търа за култура.

посолство в
Б. Д.

мото представяне на тази пиесакъм
Б. Д.

НОВИНИ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ЗАВЕДЕНИЕ "8 СЕП
ТЕМВРИ" Курс по 

английски 

език

томври и е подготвено от чле-

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА - 

РЕДИЦА ДЕЙНОСТИ
В ГАЛЕРИЯТА "БОЖА ИЛИЧ" В ПРОКУПИЕ

ИЗЛОЖБА НА УЧАСТНИЦИ В 
ПОГАНОВСКИЯ ПЛЕНЕРВ трите обекта на предучилищното заведение ”8 септември” в 

Димитровград (2 в града и един в село Желюша) досега са записани 
за целодневен и плудневен престой около 240 деца. Директорът на 
детската градина Йордан Андреев напомня, че родителите могат да 
записват децата си и до края на тази и през следващата година. За 
целодневния престой на децата си в градината родителите им тря
бва да отделят 80 динара (само 10 процента от икономическата 
цена), докато таксата за полудневния престой на децата е 40 динара. 
Разходите за пребиваването на децата в заведението - до пълната 
икономическа цена - се покриват от общинския бюджет.

Най-вероятно от 1 октомври т.г. ще започне да се провежда курс 
по английски език за децата от Детската градина. Родителите, кои
то желаят детото им да посещава този курс, трябва да плащат 
месечно по 80 динара. Освен това е нужно да отделят и по 130 динара 
за учебни помагала и тетрадка. Часовете по английски език (2 пъти 
седмично) ще се провеждат от преподаватели от частното училище 
по чужди езици "Лингва” от Пирот. Курсистите ще бъдат разпре
делени в групи, а всяка група ще включва от 10 до 12 деца.

В Детската градина се вършат подготовки за "Детската сед
мица”, която традиционно се отбелязва през първата седмица на 
месец октомври. Според директора Андреев по време на "Детската 
седмица” ще бъде изпълнена програма в духа на Годината на кулу- 
рата в нашата община.

След това ще започне програмата от гимнастически упражне
ния за деца. Тя ще бъде проведена под наблюдението на секретаря 
на соколското дружество "Сокол" от Димитровград Небойша Йо
тов.

На 23 септември т.г. в дими
тровградското основно училище 

В галерията "Божа Илич” в Прокупие във вторник беше започна курс по английки език. 
открита изложба на участници в пленера "Погановски манастир Лекциите
’97”. давателите от частната школа

Експонирани са картини на Вата Михайлович от Париж, Ми- по чуждестранни езици "Линг- 
рослав Стоянович - Тирке от Белград, Груица Лазаревич от Чачак, ва" от Пирот. Курсът се посе- 
Драган Димич от Ужице, Зоран Стошич - Врански от Сомбор, щава от 70-ина деца. Преподава- 
Катарина Джорджевич, Владимир Църномаркович и Югослав телите от Пирот провеждат по 
Ерчевич от Ниш, Бранислав Бошкович и Слободан Сотиров от два часа седмично - в сряда и пе- 
Димитровград и на Маня Вапцарова и Ива Владимирова от София. тък.

Д.Д.

се изнасят от препо-

Б. Д.

В БОСИЛЕГРАДСКИЯ КУЛТУРЕН ДОМ ва - ОС годишно харчи над 100 хиляди динара. От 
Общинската скупщина преценяват, че отопление
то на тези обекти с помощта на отоплителната 
инсталация в Културния дом ще бъде по-иконо
мично, отколкото да е на дърва.

Въпросът обаче има и друга страна. В Кул
турния дом съществуват два мазутни парни ко
тела с мощност по 500 000 к. с/Ь, които при стопро
центово натоварване на мощностите могат да ото
пляват почти три обекта като Културния дом. 
Обаче седем години те не работят и все още не е 
уточнено дали те, както и цялата инсталация, имат 
дефекти и дали ще могат да функционират. Тази 
задаче е поверена на СЗР "Гранит-инжинеринг" 
от Лесковац, чиито работници ще съобщят "диаг
нозата" след една седмица.

РЕМОНТИРА СЕ 

ОТОПЛИТЕЛНАТА 

СИСТЕМА
В Културния дом в Босилеград се ремонтира 

инсталацията за парно отопление с мазут. Ре
монтът се финансира от общинската каса. В ОС 
казват, че е планирано с парното отопление в 
Културния дом да се свърже и Основното учи
лище, в което сега се помещава и гимназията. За 
отопление на Културния дом, Основното училище 
и Гимназията които имат парно отопление на дър-

В края на настоящата година ще започнат подготовките за 
отбелязването на 30-годишнината на димитровградската Детска 
градина. Според предварителните планове централното тържество 
по този повод ще се проведе през юни 1999 година. В. Б.

Б. Д.

ВМЕСТО РАЗКАЗ

СВОБОДАТА И ТИРАНИЯТА СПОРЕД "ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ”
Беше преди доста време. Бел не беше изобретил върнатата в крава Йо, която била подгонена от стъ- ми зехтина, но свободата няма да ми вземеш”, 

телефона. Колумб не се беше забъркал в оная история ршел, заприлича на сапунена опера, или просто стана Прекъснах го и го помолих да говори по същество: 
с новия свят. Дори Цезар го нямаше. Беше преди опасно. Попитах го: "Есхиле, какво мислиш за Свобо- "Още докато пишех "Прикованият Прометей", реших 
Христа, около 500-600 години, преди да се роди божият дата и Тиранията”. Той се поуплаши, бръкна си съсре- да го направя малко по-така, а бе по-особен, а оттам 
син. На мода бяха пикантните историйки за богове, доточено в носа, и ми каза, че никога не се е замислял му идват всичките проблеми, та дори и завистлив 
всички бяха привърженици на Зевс,понеже друг избор по този въпрос и да му оставя номера на факса ми, с стана. Но накрая ми върна за всичко, като каза: 
нямаше. Модерно бе да се говори на дорийски диалект, уговорката, че след няколко дена ще е готов с концеп- "Безмислен труд и празно добродушие”. Тиранията я 
Най-много се купуваше бестселърът на Фриних - ция по въпроса. Повиках си колесница и се отправих играе Зевс, а Свободата - Прометей, или нещо в тая 
"Превземането на Милет", всички ходеха на театър към хотела ми в Атина. посока, но нали и двете са относителни, така че и с орех
(киното не бе толкова популярно). Шампион по фут- Минаваше третият ден от нашата среща, почти го да ги сравниш пак ще се продаваш. Всичко е подредено 
бол бе отборът на "Олимпиец’’(Делфи), който победи бях отписал, когато чух подсвиркване от улицата, от самото начало: или Зевс, или Прометей: 
с 3:0 "Полемос” (Спарта) на финала на гръцката купа сметнах, че е време. Взех си сакото и бележника и
с три гола на крилото Алкей. Групата "Тримата от слязох долу. Есхил беше облечен в чаршаф (както бе додето Зевс не падне от престола си."
Маратон" бе ударила всички класации с парчето "Зевс модерно), а аз бях с преоценено сако, но разликата 
- спасителю наш . беше само в обувките - неговите бяха по-окъсани.

Бях в командировка. Запознах се с него в една Отидохме в една таверна, отворих си бележника. И дата и Тиранията. Първоначално идеята бе за
кръчма в Елевзам. Бе надеждно момче, непрекъснато тогава той каза: "Ние използваме глинени плочки, комедия, но нали не са измислили този жанр, та се 
се фукаше как участвал в битката при Маратон, как по-надеждно е...” "Не искам да рискувам със сетих, че комедията е трагедията+търпение, и реших, 
пишел горе-долу добри пиеси. Пиеше метакса, а беше свръхбагаж на летището, но ще пробвам това вкъщи, че е същото, ако бутна тия два елемента. Всъщност не 
лято и сметнах това за признак на лош вкус. После ми обещавам ти. Но нека да продължим с темата за Тира- е зле, нали?” "Ти си пишещ човек, Есхиле, използвай

как Зевс и нията и Свободата." Той помисли малко, излапа две тази дарба, в теб има хляб (ако сте го измислили)...
маслини и започна: "Този проблем е от доста време, Стиснахме си ръцете. Побързах. Имах полет за Стай

на брега на морето, и един по един ходили да го спомням си как баба ми и дядо ми се караха кой да форд на Ейвън. Уилям пак бе вилнял... 
дразнят, с надеждата, че ще пусне някой лаф. Напомни вземе повече олио от реколтата, а когато дядо се Росен Росенов Босев, 15 г.
ми на историята за Йов, но когато се намеси и пре- уреди, баба го нарече Тиранин, а после му каза: "Взе

"И няма да настане край на злото ми,

Кофти е да се скараш с шефа! Късно осъзнах това, 
опитах се да го позамажа и ето ти въпроса за Свобо-

разказа цялата тази история за Прометей 
бандата му го прецакали и го приковали на една скала

шт»2 ОКТОМВРИ 1998 г.



НАШЕНЦИ В СВЕТА НА НАУКАТА (6) 110 ГОДИНИ ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ” (1)

ОТ МАЙСТОР 

ДО МАГИСТЪР
ЗАВЕСАТА Е ВДИГНАТА
• В края на август 1888 годин в Цариброд (Димитровград) е основано Актьорско дружество, което 
изпълнило първите си представления - ” Руска” и ” Зла жена” - в една от царибродските кръчми • 
Една година по-късно (1889) Актьорското дружество променя името си и се назовава Културно-прос
ветна група ” Христо Ботев”

След освобождението от турците (1877/78 го
дина) населението в пограничния град Цариброд, един от членовете на Актьорското дружество, че 
с помощта на тогавашните власти, полага огро- вече били събрани около 1000 лева. С тези пари 
мни усилия възможно по-скоро и по-бързо да пре- били купени книги за бъдещото читалище и 
възмогне последиците от вековното турско вла- костюми за актьорите. Една част от тези средства 
дичество и да започне всестранното си стопанско били изразходвани и за уреждане на сцената. За 
и културно развитие. Трябвало е да се направи съжаление не се посочва къде е тя. Списание ”До- 
много, за да може да се живее по-богато и по- машен учител” пише твърде похвално за дейност- 
щастливо, а човешката духовност да се издигне та на Актьорското дружество, което освен дра- 
над провинциалната изостаналост. А това никак матичната, имало и литературна, музикална и изо- 
не е лесна задача за град като Цариброд с 2000 бразителна секция. За съжаление, 
жители ( с тази цифра за броя на населението посочено в текста другите секции в Цариброд без- 
боравят многото летописци на тоя град, бел. на действат.
С.К.), който на 1 август 1888 година посредством 
железницата е свързан със Сърбия и Европа. За 
тоя край и неговите жители свързването на бъл
гарската и сръбската железница значи не само 
съобщителна връзка с Европа и света, а и връзка 
с тяхната история, традициите и културата, с ми
налото и настоящето им. Само двадесетина дни 
след това, към края на август 1888 година в Цари
брод е сформирано Актьорско дружество, чиято 
основна цел е чрез изнасяне на представления да 
се съберат достатъчно пари за откриването на 
библиотека или читалище.Младите, напреднича
ви царибродски интелектуалци добре знаели, че 
културата е основата за всеобщото развите на 
всяка една среда. И така се тръгва от театъра, за 
да се стигне до читалището.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В КРЪЧМИТЕ

гистър Томислав Тодоров По това време в предприяти- 
е роден през 1941 година в дими- ето има само двама дипломирани 
тровградското село Смиловци. инженери и още трима с полу- 
(_)т петимата братя и сестри, той виеше образование, сред които и 
пръв напуска селото след про- Томислав Тодоров. Стремежът 
гимназията и по инициатива на 
чичо си Санда от Ниш се записва

”Домашен учител” помества изявлението на

му към по-нататъшно образова
ние не стихва. Това забелязва и 

тригодишното Индустриално- ръководството на колектива и 
то училище в Сава Крань (Сло
вения). След завършването на

в
му позволява да довърши обра
зованието си в Техническия фа- 

това училище постъпва на ра- култет в Любляна, 
бота в Каучуковата промишле- По това време Каучуковата 
ност Вулкан в Ниш като ви- промишленост "Сава Крань” е 
С°К°1игВаЛИ<^>И1^И^>аН ма1^стоР- водещото предприятие в страна- 

-Много скоро ми омръзна ра- та в този отрасъл и първа ус- 
ботата във Вулкан ’ и твърдо тановява делово-техническо съ- 
реших да продължа образо- труднпчество с чуждестранни

фирми. В случая става дума за 
австрийската фирма ”Семпе- 
рит”. Като перспективен инже
нер Тодоров прекарва известно 
време на специализация във Ви
ена. Наскоро обаче всички ус
пехи, които са резултат преди 
всичко на техническия кадър ди
ректорът си приписва на себе си. 
Недоволни от това и други не
правилност в кратък срок над 
50 специалисти напускат пред-

както е

БОТЕВСКИ ДУХ
Започнатото през 1888 г. продължава и след

ващата година. Репетиции, представления, пиеси, 
имената на които, за съжаление, не можем да 
открием, през следващата година (1889) Артисти
чното дружество в Цариброд ще прерасте в Кул
турно-просветна група ”Христо Ботев”. Групата 
получава името на гениалния поет, публицист и 
революционер Христо Ботев (6 януари 1848 - 2 
юни 1876 година), чийто 150-годишен юбилей от 
рождението тая година отбеляза не само цялата 
българска културна и политическа общественост, 
но и редица културни среди в Европа и в света.

Театърът в Цариброд още тогава пое и до 
ден-днешен запази името на великия поет и ре
волюционер, разнасяйки своята художествена ( 
театрална) и неговата (поетична) слава. Ботев- 

Актьорското дружество вдига завесата на пъ- ският революционен дух от самото начало още се
истината за

3- ппаенаша ош мен ръка ■

апотимъ веЬкий за с&>.. 
може да ин иаправп щастливи и само 

о дЬистане. можем! да подобрвмъ поминъка он. Тови
да го разберемъ.------------------------------------.

Дружестм вь Царибридъ за сега ощ« несъщес+вуватъ 
почти никакви, осв^нъ едио икгшрско врц.кесгво, съставено 
ггрезъ м-Ьсецъ Августъ миналата година. Ц1шг.та на това дру
жество, споредъ касто ни казватъ члеиовегЬ му — пшщпато- 
ри, е: да събере парнченъ капиталъ чрезъ даваипе на теат
рални представления и съ този капиталъ да отвори въ градя- 
п.ътъ една градска библиотека плв читалище. ЦЬльта на дру
жеството о свята, инициаторптЬ му заелужватъ похвала, члено- 
встЬ му всички нДобщо заолужаватъ насьрдчеиие. ГКдио е са)К>] 

рцЛгго—ч<ь-я--:туктгт'раад&нит&-ел^дГ^^ иа \\в1; Шфтпи, |
|както и въ друпггЬ градски работи. НпртпигЬ са нменуват>< 
' „коренил граждани“ п „преселенцп“. Въ пьрвата ш^иСвлй- 

^у--кАрлщцуг6 ця р и 4родски--житвлЦд-дфесодеииПг~огъ лцояу• 
^4$кои~~6ивши п сегашпп чТпювпицп, шцо-яе е* 

^тгн-жщели ; а въ втората-партия влря'
За Идеята. клв*~

М-р Томислав Тодоров 
живее в град Кран, 
Словения. Има шри деиа, 
двама синове - близнати 
Томаж и Машяж и дъщеря 
Аленка. Всички в 
семейството му обичат 
ейорша. Синовете му са 
членове на наиионалния 
състав на Словения -йо 
баскетбол - Томаж и фут
бол -Машяж.

приятието. Това прави и Томис
лав, който междувременно завъ
ршва и икономически факултет 
и постъпва на работа в Любля- 
нска банка като една от най-до
брите бакни в тогавашна Юго
славия. Томислав Тодоров е под
председател за инвестиции при 
председателя Метод Ротар, сет
нешен югославски министър на 
външната търговия. По това 
време Томислав Тодоров завър- 

ванието си. Много ми се искаше шва магистратура на тема ”Про- 
да се върна в Словения и да запи- изводство на автомобилни гуми 
ша Химическия техникум в Лю- в колерация с автомобилната 
бляна. В предприятието не иска- промишленост”, 
ха да чуят за това, защото бях I 
техен стипендиант. Най-вероят- нката магистър Томислав Тодо- 
но щях да си остана там. Не стана рОВ напуска държавната работа 
така благодарение на разбира- 0 завъртява частен бизнес.

- Милея за родния си край - 
ален директор на "Вулкан” Вуя- казва м-р Тодоров и не съм про- 
шкович. Той беше един много пускал лято да не дойда в Сми- 
добър и хуманен човек, черно- ловци. Това правех и през най- 
горец и някак си ме пробута през трудните години на войната. Пр- 
Работническия съвет. Освобо- ез последните седем години за да 
диха ме предсрочно и аз отново пристигна в Димитровград оти- 
бях в Сава Крань, където се за- вам във Виена, оттам със само- 
писах задочно и се дипломирах лет до София и след това поемам 
през 1964 година. През цялото пътя за моето Смиловци. Жал- 
това време работех в преприяти- Ко, но това с истината, 
ето за автомобилни гуми - 
спомня си Тодоров.

110 години димитровградския театър разнася 
своята и славата на гениалния поет

рвите си представления "Руска” и ”3ла жена” в чувства в дейността на Културно-просветната 
една от многобройнитс царибродски кръчми.В група, която тясно сътрудничи с Българската со- 
края на миналия век по такъв начин всъщност са циалдемократическа партия (БРСДП). Поддър- 
заживявали повечето днешни професионални те- жайки тази политика, членовете на Културно- 
атри в Сърбия и България, впрочем, както и в просветната група "Христо Ботев” в Цариброд 
цяла Европа. Наскоро след първите прсдставлс- всеотдайно настояват за братски връзки със Съ- 
ния Актьорското дружество ще изпълни траге- рбии.
дията "Стефан Кпраджа” и комедията "Чорба- По-късно летописците ще отбележат, че през 
джията”. Публиката радушно посрещала играта първата година на XX век царибродската Кул- 
на артистите-самодейци, кръчмите, в които тс труно-просветна група "Христо Ботев” е нзпъ- 
играели, били пълни, а от импровизираната сцена лнила три представления: "Илко войвода”, ''Сте- 
се разнасяли тъга и болка, както и очарователен фан Караджа” и “Мазен кокал”. Тогава за пръв 
смях, съпровождан от музика за игра. Това всъ- път се споменава фамилното име на учител Яки- 
щност с било цялото амплоа на Артистичното мов като ръководител на групата 'Христо Бо- 
дружество в Цариброд, понеже иа репетроара по топ”. За пръв път се споменава и името на един 
това време, не е имало нищо друго освен истори- артист Васил Сливков, който, както посочват ле- 
чески драми и "леки пиеси” за развлечение. Блп- тоииеците, бил отличен артист и оратор - член на 
годарсние иа отзивчивостта на публиката, Дру- Социалдемократическата партия (тесни социал- 
жеството интензифицира дейността си. Започват исти). Васил Сливков бил член на партията в село 
да се събират и пари, но те все още не са до- Градинье, което несъмнено показва, че е роден и 
статъчни за крайната цел, а гя е ясна - откриване живял в това село. 
на читалище. Затова Дружеството продължава да 
работи без отдих - подготвят се трагедията 
Теновева” и комедията "Червените панталони”.

Три представления

След 12-годишна работа в ба- "Домашен учител": Първи сведения

телството на тогавашния генер-

В.Б.

ДИМИТРОВГРАД

Самодейците се готвят 

за третата си изложба Слободан Кръстим

В следващия брой: 
ПОМОЩТА НА СОФИЙСКИТЕ АРТИСТИ

шест пиеси! БлестящоТретата поредна изложба от картни на художниците- 
любители от Димитровградска община ще бъде открита на 
16 октомври т.г. в Градската галерия. До 12 октомври всички 
художници - любители, които са заинтересовани да участват 

изложбата трябва да донесат своите творби в Галерията, 
където съответната комисия към тяхното Сдружение ще 
вземе решение кои картини ще бъдат експонирани, а кои не.

Председателството на Сдружението на художниците- 
любители неотдавна взе решение тази година да се извърши 
но-ссриозен подбор иа картините.

начало! Четвъртото излизане пред публиката с с По случай 1М-годишнината на Театъра 
представлението "Иванко, убиецът на Асепя", ко- "Христо Котен" а ДимишрооТрад, тели
ето несъмнено се харесало на публиката, така че 
наскоро било репризирано заедно с още една пи
еса. Стана дума за комедия, както с отбелязано н 
списание "Домашен учител” (“Домашен учител” 
е научно-литературно списание, чийто пръв брой 
излиза през януари 1889 година, което се списва в 
Цариброд, а сс печата а Българската народна пе
чатница в София - бел на С.К.)

дни излезе ош Печат кишата **Светлините 
на димитровградската сцена**. Автор на 
това Произведение е журналистът, теа
трален критик и Публицист Слободан 
Кръсшич. С този текст заПочваме сериала, 
а който ще ви заПознаем с най-важните 
части ош тази книга, чиято официална 
Промоции се очаква в началото на месец 
ноември.

на

Б. Д.

2 ОКТОМВРИ 1998 г.



50 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ДУКАТСКАТА МАХАЛА ДУДИНА

училище. На 15. X. 1950 година Богослав Янев замина в 
казармата, а след това завърши Пол увиеше педагоги
ческо училище и продължи да работи е ученци в Маке
дония. Сега е пенсионер и живее в Куманово.

След Янев в училището в Дудина махала идва учител
ката Перка Иванова от Долна Любата и тук остава две 
години. През първата (1950/51) година работи с 45 уче
ници (1-18, II-7, Ш-12 и 1У-8,а през втората с48. Омъжва 
се за колегата си Кирил Иванов от Дукат - Център и 
след това и двамата минават на работа в основното 
училище в Долна Любата, където работят до пенсиони
рането си. Сега живеят в Долна Любата.

През учебната 1952/53 год. тук идва Кирил Караджов 
от село Ярешник и учи 50 ученика (1-17, 11-17, Ш-10 и 
1У-6). Работи само една учебна година. Сега е пенсионер 
и живее във Враня.

Следващата учебна 1953/54 година за учител е на
значен дългогодишният учител Кирил Милев от дол- 
нолюбатската махала Гащевица, която е съседна на 
Дудина. След завършване на часовете Милев си оти
ваше вкъщи, а тук нощуваше само през студените зимни 
периоди. През първата учебна година учеше 54 ученици 

(1-21, 11-16, Ш-9 и 1У-8), през 
следващите - по 53, 48, 48, 45 и 
през последната 1958/59 год. 38 
ученици. Тук работи 6 год и ни, до 
пенсионирането си. За отбеляз
ване е, че по време на неговото 
учитслстване е построена нова 
училищна сграда в махала Бес- 
ниловци с една съвременна 
учебна стая, канцелария и квар
тира за учителя. Училището е 
построено от самите селяни.

След излизането на Кирил 
Милев в пенсия, през учебната 
1959/60 за учител е назначен Ге
расим Младенов от Дукат. Пъ
рвата година работи с 40 учени
ци (1-7, Н-7, Ш-12 и IV-14). Той 
работи в Дудина цели 25 години, 
чак до преждевременната му 
смърт, която дълбоко трогна не 
само неговото семейство, но и 
цялото село Дукат, неговите 

тива на учителя и благодарение на голямата ангажира- ученици и неговите колеги, другари и приятели в Бо- 
ност на Евстрати Георгиев Цеков, председател на Мест- силеградско. В периода докато Герасим Младенов беше 
ния народен отбор, на служещите в отбора Вене Илиев учител в Дудина, постепенно намалява броят на уче- 
и Крум Илиев, както и с доброволна работа на трудолю- ннците като резултат от миграцията на хората. От ста- 
бивите селяни беше ремонтирана една частна къща в тистиката се вижда, че през учебната 1959/60 имало 40 
Беснилова махала за училище. От две стаи беше офор- ученици, 1967/68 - 23 и 1983/84 год. имало 17 ученици, 
мена голяма и светла учебна стая с нов под и с нови и 
боядисани врати и прозорци. В новата учебна стая обу
чението започна на 1 февруари 1950 година. Договорено 
беше през следващата година да се ремонтира цялата 
къща и да се осигурят помещения за квартира на учи
теля и канцелария. Но това не беше направено на това 
място, а през 1957 година бе изградено ново основно

У кит о едно от иай-големито села а Босиле- 
градска община. Намира се на 20 километра 

северозападно от Босилеград и граничи със села та Го
рна Любата. Долна Любата, Църнощнца и Низърицп 
(Боснлеградска община) и с Радошнща (Търговищка 
община). По многоброПните ридове, чуки и долини са 
пръснати на голямо разстояние една от друга дукат- 
скнте махали. Ако пътник иска да измине разстоянието 
от единия до другия край па селото, ще трябва да върви 
над два часа.

До 1948 година в село Дукат работи само едно ос
новно (четирикласно) училище, намиращо се до че
рквата в центъра на селото. За да дойдат на училище, 
децата от някои махали пътуваха и над 5 километра, 
което беше голямо затруднение за жадните за обра
зование плпнинчета - особено през дългите и студени 
зими, когато тесните пътеки ставаха непроходими по
ради големите преспи. Тогава родителите на учениците 
правеха пъртини, за да могат децата им да отидат на 
училище. Затова селяните от североизточната част на 
Дукат, от махалите Ушннопци, Дудиици. Цекови. Бес- 
ннловцн, Цреинновцп и Ружннци подеха инициатива за 
откриване на основно училище в тази част на селото. 
Инициативата беше подкрепена от Местния отбор на
чело с председателя Вене Илив и секретаря Мирчо 
Раденков. Околийският народен съвет в Босилеград 
разгледа молбата на селяните и Местния отбор, конста
тира, че е необходимо да се открие ново училище и взе 
решение за откриване на училище под името Основно 
училище Дукат - Дудина.

От началото бе решено училището да работи в къ- 
щата на Манасия Пенев от махала Бесниловци, която за 
разлика от другите къщи в махалата имаше две големи 
стан. Едната от тях (вдясно от помещението с 
огнището) беше определена за учебна стая, а в другата 
живееше семейстовто на Манасия. Между двете стаи 
имаше малка стая, която служеше за канцелария и ква
ртира на учителя.

Учебната стая беше обзаведена само с пейки, черна 
дъска, сметало, маса и няколко картини по природоз
нание. У чнлшцето започна с работа на 15 октомври 1948 
година. Пръв учител беше Стоян Такев Митов 
(завършил гимназия и издържал зрелостен испит) от 
село Църнощнца, Босилеградско. Работи при трудни 
условия - без нагледни средства и достатъчно учебници, 
но с голям ентусиазъм и затова учениците му постиг
наха добри резултати. Покрай работата с учениците, 
Митов работи и с възрастни хора за тяхно ограмотя
ване. Цяла година работи с една комбинирана пара
лелка от I до IV клас с общо 32 ученика. Напуска учи
лището на 31 август 1949 година, след това завършва 
Медицински факултет и през целия си трудов живот 
лекува болните. Сега е пенсионер и живее в Нови Сад.

В началото на учебната 1949/50 година идва като 
учител Богослав Илиев Янев от село Гложие. И той 
работи с една комбинирана паралелка от общо 33 уче
ника (1-8, Н-10, Ш-8 и ГУ-7), а организира и курс за 
ограмотяване на неграмотните в района. По инициа-

През изминалите йет десетилетия тук са 
учили 304 ученика, от които Н са зааъртили 
факултет, 17-йолуиисше училище, 35 средно 
училище и над 50 са квалифицирани и висок
оквалифицирани работници.

Сградата на четирикласното училище в Дудина махала

По време на боледуването на Младенов през учеб
ната 1983/84 година в училището в Дудина махала ра
ботели учителите Боян Петров и Норка Иванова, а 
имало 17 ученици от I до IV клас.

- Следва -
Богослав Янев

ските и боислеградските планини - Чемерник, Църкве- повече каротин (жълто багрило) от моркова! Да не 
на планина, Стрешер, Бесна кобила, Широка планина и говорим за изобилието органични киселини, въглехн- 
останалите крашцански върхове. В Понишавиетоще го драти, белтъчини - същински хранителен и фармаце- 
намерим на Басара, Видлнч, Стара планина и т.н.

Офиката е от ония наши дървесни видове, конто са

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН 
ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (34)

втнчен склад. Не е необикновено, че русите от нея приг
отвят чаеве, сокове, желета, компоти, мармелад, пес- 

и одомашени като овошки, а са се запазили и като тил, вино, сиропи, пюрета, брашно (за специален дели- 
горски дървета, например, джанката, скорушата и др. катесен хляб) и т.н. 3ахароподобните й съставки - сор- 
Офиката и скорушата са братовчедки от същ род (Зог- бит и сорбоза - се препоръчват за болни от диабетес, 
Ьив) отн. фамилия розоцветни. Но, за разлика от ско
рушата и джанката, които са доста популярни, офнката 
- освен на специалистите - е почти непознат вид. Хората

СТРОЙНА СЕ КАЛИНА 

ВИЕ...
понеже трудно преминават в кръвта...

Разговор след беседата:
- Могат ли плодове на офиката, вместо да се чака 

я бъркат с глог, дрян, мукиня, брекиня, дори и бъз. осланяването, да се замръзнат, за да изгубят горчиви- 
Същевременно в Русия офиката е едно от най-люби- ната? Отговор: Могат!
мите дърва и овошка-първенец. Отглежда се в безчет - Можем ли на босилеградчани да предложим да 
сортове и разновидности и служи за проимишлена прер- отворят цех за преработка на офика? Отговор: "Не 
або гка. Дори и песни за нея се пеят. Има ли някой да не закачай мечката по п....”.

Калеска. Господин Асене, на връщане от Дивчибаре, 
където прекарах годишната почивка, свърнах в кан
тората с намерение да си поприказваме. Уви, нямаше 
Ви. Били сте заети в Комисия за контрол на тютюневите 
хармани. Нищо, оставям калеска - кичур червени бо- 
бици, които понесох от Дивчибаре. Там ги има на всяка 
крачка и викат ги яребика. Мисля, че ги има и у нас, и че 
ги наричат смръдлика, но не зная дали ги използва насе
лението. Затова Ви каним да дойдете на Промая и да ни 
беседите за тези бобици. Ще се съберат интересуващи 
се от Топли дол, Божица, Паля, Власина, дори Църна 
Трава... Освен това ще Ви молим за някои допълни
телни обяснения във връзка с фетата и джанката.

Цветко Горския от Власина

Извадки от беседата. Благодаря ви за оригиналната 
калеска - приказно хубавите плодове на ЗогЬих аисирапа, 
която в Западна Сърбия наричат яребика, в България 
офика (а чува се и самодивско дърво или калина), в 
Понишавието смърдлика, а русите я наричат рябина. У 
нас най-често придружава буката като гръм или - по- 
често - като високо стройно дърво. Среща се по власин-

знае елегията: - Защо фетата няма игуплевини? Отговор: Защото
- Ой, рябина кудрявая... (Асен пее...)... прн ултрафилтрация млечната захар преминава в суро-
Офиката (или както я наричат на някои места - ватката; ако в млякото няма захар, не се получават

калината) е и търсено декоративно растение. Особено мехури СО2 и при съсирването няма шуплевннн. 
е феерична наесен, когато се докара и натъкми с кичури 
червени плодове. Има ли някой да не знае песента:

- Стройна се калина вие... (Асен пее...)...
Освен по хубавилото, офиката е интересна и като

- Тоя Сташко от Изатовци, като че ли е закусвал 
бюрек с блян (буника), а не със спанак - нищо не разбрах 
защо е прерипвал кютук и гащи?

- И ние в кантората не го разбрахме напълно, но сме 
кулинарна и промишлена суровина. Жълтестото месо били длъжни да предадем онова, което той каза.
на топчестите плодове - диаметър до 1 цм, отначало 
притежава тръпчиво-горчиво-сладникаво-кисел вкус. служат като заместител на кафето? - Да, ще обясним в 
След осланяване

- Пояснете по какъв начин джанковите костилки

горчивината и тръпчивостта намаля- следващия протокол... 
Цъфти през май, а плодовете се берат от септември 

до ноември. Съдържа Ц витамин колкото лимон ("чер
вен лимон") - около 200% мг. Още по-богата е с витамин 
Р - 500-800 % мг и затова се препоръчва против атероск
лероза и високо кръвно налягане. Съдържа и два пъти

Протоколист: С. К. 
(В следващия брой: 

Кафе-заместители (сурогати) или 
воего рода хранителен продукт?)

ват.
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ИН МЕМОРИАМ
ЕВСТРАТИ ЦЕКОВ - БЕНКОВСКИ 

(1924 -1998)
След продължително боледуване, на 20 сеп

тември 1998 година, на 74-годишна възраст по
чина ЕВСТРАТИЦЕКОВ - БЕНКОВСКИ от махала 
Дудина - село Дукат.

Цеков беше в истинския смисъл на думите сел
ски труженик и ентусиаст, всеотдаен активист и 
борец за правдини. През есента на 1944 година, 
като 20-годишен младеж, той постъпва в редовете 

на Босилеградския партизански отряд. И оттогава винаги заемаше 
челно място в партизанската колона.

След победата над фашизма Цеков се завърна в родното си село и 
като член на КПЮ се нареди между най-дейните младежи. Про- 
яваваше усърдие, дееспособност на масовик и се ползваше с авто
ритет сред хората. Изцяло се беше посветил на подобряването на бита 
на селото в новата обществена система. Ето защо неговите съселяни 
много пъти го избираха за отборник и в обществено-политическите

СПОРТ ® СПОРТ
РАЗГОВОР СЪС ЗОРАН ГЕРОВ, ТРЕНЬОР И КАПИТАН НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ 
БАСКЕТБОЛЕН ОТБОР

ПОТВЪРДИХМЕ ВИСОКАТА СИ РЕПУТАЦИЯ
еошдавнаПриключи Първенството на лятната баскетболна лига Ниш, в която ”Димитровград- 
анонияишед у сия да спечели Първото място. За титлата, за бъдещето на димитровградския 

шекешо юл и на други баскетболни теми тези дни беседвахме със Зоран Геров, каПишан и треньор

* Г-н Геров, на какво се дължи 
големият успех на Вашия отбор?

- Аз като треньор на тима, както и 
членовете на Управата на клуба пре
ди началото на първенството не пое
хме задължението да спечелим тит
лата, тъй като като главна

непрекъснато 15-ина години. Смя
там, че сегашното баскетболно пок
оление заслужава да се състезава в 
Сръбска дивизия. Младите играчи 
Иванов, Андресвич, Гюрджевски и 
още по-младите Димитров, Матов, 
Алексов и други обещават много и са 
гарант, че димитровградският баске
тбол има добра перспектива. Дими
тровградският баскетболен клуб е 
един от четирите най-стари клубове 
в Югославия и има висока репутация 
в баскетболните организации. С до-

организации. -
По професия бе земедлец, но и опитен зидар-строител и работник 

в Секцията за пътища. И след пенсионирането си Цеков продължи 
дейността си в Общинския съвет на СУБНОР и в Общинската органи
зация на пенсионерите. „ ..

Той е удостоен с Орден на труда със сребърен венец, с Медал за 
заслуги към народа и редица грамоти и дипломи.цел за

планувахме това за 2000-та година, 
когато

Цеков е погребан в родното си се 
Поклон пред светлата му памет!

ло.
Стоян ЕВТИМОВще бъде завършена спортна

та зала в нашия град. Но в крайна 
сметка е спортсменски един отбор да 
се стреми да постигне възможно най- 
добрия резултат. Благодарение на се
риозната работа и ангажираността 
на всичките играчи, а особено на оне
зи, които са студенти, ние успяхме да спечелим 
титлата, което е хубава награда за всичките нас.

На 11 октомври 1998 година се навършват 40 
ТЪЖНИ ДНИ от ненадейната смърт на нашия 
мил и непрежалим съпруг, баща, син, брат и 
вуйчоЗоран Геров

брата организация на клуба и каче
ствените играчи ние се стараем да оп- КОЛЕ НИКОЛОВ 

(1952-1998)
от с. Райчиловци, родом от Д. Любата
Твоята смърт остави голяма празнота в на

шия живот. Утешава ни само гордостта, че те 
имахме.

Поклон пред светлата ти памет!
На 11 октомври (неделя) в 11 часа ще посетим вечния дом на 

скъпия ни покойник на райчиловските гробища. Каним роднини, 
приятели и съседи да присъстват на панихидата.

Опечалени: съпруга Петка, син Мишо, дъщери Биляна и Пила, 
баща Ванче, майка Пенка и сестра Станка със семейството си

равдаем тази репутация.
* Обмисляте ли идеята през следващия бас

кетболен сезон да подсилите отбора с играчи из
вън Димитровград?

- Когато бъде завършена спортната зала и ко
гато започнем да играем в по-силна дивизия ще ни 
бъдат нужни попълнения, особено на позициите 4 
и 5, ако междувременно в нашата среда не се отк
роят млади баскетболисти, които биха могли с 
успех да играят на тези позиции. В тази "бетон” 
лига не са ни нужни играчи отстрани, тъй като 
доказахме, че със собствените си сили можем да 
станем първенци. Вярвам, че и през следващата 
година ще защитим високия си рейтинг и ще се 
класираме във върха на таблицата, а за попъл
ненията ще размисляме, когато започнем да се 
състезаваме в Сръбска дивизия.

* Миналата година заявихте за нашия вестник, 
че ще бъдете в състава на димитровградския от
бор докато залата в нашия град не бъде завъ
ршена и евентуално една-две годи 
Продължавате ли да мислите така?

- Не съм променял това свое решение. Това би 
могло да стане единствено по здравословни при
чини. Ако организацията на клуба и занапред бъ
де такава и по-добра, ако спортният дух на тима и 
занапред бъде такъв и по-добър, мен със сигур
ност няма да ме напусне желанието да играя поне 
докато спортната зала не бъде готова. Дали в

* През следващия сезон отборът на ”Димн- 
тровград-Панонняшпед” ще се състезава ли в по- 
силна дивизия?

- Ние и официално решихме да не стартираме 
в по-силна дивизия. За някои хора отстрани това 
решение може би е неразбираемо, тъй като ние 
като шампиони на лятната лига Ниш имаме право 
да играем в по-силна дивизия. Членовете на Упра
вата и ние, неколцината играчи, които си спом
няме, че през 1985 година димитровградският от
бор като домакин посрещаше своите противници 
в спортната зала на Педагогическата академия, в 
Пирот, взехме това решение, защото знаехме, че 
играта ни в Пирот няма да има резултати: об
щината ще финансира баскетбола, а любителите 
на спорта няма да имат възможност да наблюда
ват баскетболни мачове. Управата на клуба зае 
становище, че финансовите средства трябва да се 
влагат в младшите категории и в подготовката на 
добри баскетболисти, на които нашият отбор ще 
разчита, когато започне да играе в по-силна ди
визия. Затова тази година вложихме около 10 
хиляди динара в младите и талантливи баскетбо
листи, които участваха в т. нар. "баскетболни къ
мпинги”. Отделихме средства и за обучението на 
треньори. В началото на тази учебна година в 
рамките на клуба сформирахме и женска баскет
болна секция.

На 6 октомври 1998 година се навършват 
ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на нашата скъпа и 
непрежалима майка, тъща и баба

КРИНКА РАНГЕЛОВА 
преподавателка в пенсия от Босилеград
Мила майко, обичаше ни безмерно, обичахме 

те безкрайно, но жестоката съдба те отне от 
нас. Останаха ни само прекрасните спомени за 
твоята обич и благородство и ние ще ги пазим 
вечно в сърцата и душите си.

На 4 октомври (неделя) в 11,30 часа ще по
сетим вечния дом на нашата обичана майка на 

босилеградските гробища. Каним роднини, съседи и приятели да 
присъстват на панихидата.

Вечно скръбящи: син Петър, дъщеря Любинка, зет Владо, внучка 
Милена и внук Кики

ни след това.

На 5 октомври 1998 год. се навършват ШЕСТ 
МЕСЕЦА от смъртта на нашата мила и непре
жалима съпруга, майка, тъща и баба

ВУКИЦА ИВАНОВА СТОИМЕНОВА 
професор по литературата и поетеса
Вчетвртък, 1.10.1998 год., посетихме нейния 

вечен дом на Новите гробища в Ниш, поло- 
КЮ. жихме цветя и дадохме половингодишна пани- 

] . хида.

залата ще играя само една година или повече,това 
зависи предимно от моята физическа подготве
ност, тъй като не трябва да се пренебрегне и въз
растта ми.

* Означава ли това, че димитровградският бас
кетбол има блестящо бъдеще?

- В това отношение аз съм оптимист. В баскет
бола съм вече 23 години. От тези 23 години - 8-9 
съм бил извън Димитровград, но тук съм вече

раа
Разговора води: 

Б. Димитров

СЪРБСКА ФУТБОЛНА ДИ
ВИЗИЯ

” Дубочица 
” Радник”

3:2 (1:1)

Благодарим на всички, които бяха на пани
хидата и споделиха нашата тъга.

Нейната доброта, мъдрост и човеколюбив 
винаги ще са в нашите души и сърца.

Вечно скръбящи: съпруг Иван, дъщери Весна и Биляна, зетьове 
Звонко и Куки, внуци Неманя и Ганя

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

ЛЕВОСОЕ”: "МЛАДОСТ” 6:2 (1:1)» ” .

Футболистите на ”Младост” от Босилеград като гости загубиха от 
отбора на ”Левосое” с 2:6, полувреме 1:1. Домакините си осигуриха 
победата през второто полувреме, когато при младите и все още 
неопитни футболисти на "Младост” надделя умората и те изпуснаха

На 4 октомври се навършават ШЕСТ МЕ
СЕЦА от смъртта на нашия мил съпруг, татко и

СТАВРЕ БОЖИЛОВ 
от с. Дукат, Босилеградско

На тази дата в десет часа на селските гро
бища в Дукат ще дадем панихида в памет на 
обичания ни. които навремето с неуморните си 
ръце изкарваше хляба за всички ни. Каним 
роднини и приятели да ни придружат.

ОПЕЧАЛЕНИ: съпруга Миланка, син Васко, 
дъщери Лиляна и Верка със семействата си

В осмия кръг на футболното 
първенство в Сръбската футбо
лна дивизия "Радник” ог Сурду- 
лица гостува на лидера в Дивиз
ията "Дубочица” от Лссковац. В 
добра и спортсменска игра до
макините победиха с 3:2, полу
време 1:1.

Лссковчани поведоха още

ритъма на играта.
Първото полувреме завърши наравно - 1:1, въпреки че босилеград- 

футболисти първи откриха резултата. В 36 минута М. Иойич 
излъга двама футболисти в наказателното поле и умело вкара 
във вратата на домакините. Радостта на босилеградските футболисти 
обаче беше кратка - три-четири минути по-късно футболистите на 
”Левосое” изравниха резултата.

През второто полувреме на мача домакините предприеха по-чести 
и упорити атаки към вратата на "Младост”. От друга страна, гостите 
решиха да засилят отбраната си, което във футбола най-често завършва 
с несполука. След десетина минути игра домакините отбелязаха втория, 
а три минути по-късно и третия си гол. Сега вече изходът на мача беше 
ясен. а футболистите на "Младост” като че ли се бяха предали. До края 
на срещата М. Йойич успя да отбележи още един гол, а домакините още

ските
топката

във втората минута с дузпа, с ко
ято гостуващите футболисти не 
бяха съгласни, но арбитърът ис 
промени решението си. След то
зи гол домакините като че ли се 
оти

На 6 октомври се навършват 40 дни от смъ
ртта на нашата скъпа и непрежалима майка, 
свокърва, баба и прабаба

Круна Пейчова (1918 -1998) 
от с. Долна Любата

На тази дата в 11 часа ще посетим вечната 
й къща на гробищата в Д. Любата

три.
"Младост” очаква на свой терен отбора на успаха, докато футболистите 

на гадник” заиграха по-органи- 
зираио и след десет минути Пе
тров, след като добре овладя то-

В следващия кръг 
"Павлова ц”.

Семейството

Пуковац” 0:3 (0:1)” . ” пката в наказателното поле наЧелик | На 11 октомври 1998 година се навършват
■ ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на нашата мила
■ и нопрожалима съпруга, майка и баба
I ДЕСАНКА ЙОТЕВА,
* учителка от Димитровград
ь Изминаха 20 години, а ние, твоите най-бли- 

, зки, от все сърце си спомням за твоята обич към 
^ нас.

Вечно скръбящ
Татяна, син Небойи 

: и зет Драган.

домакини те, изравни резултата.
През второто полувреме иг

рата също така беше на високо 
равнище, с леко предимство на

Футболистите на "Челик” от Бело поле и след осмия кръг на фут
болното първенство в Сърбската футболна дивизия не почувствуваха 
сладостта на победата. В осмия кръг "Челик” загуби на спой терен от 
футболистите на "Пуковац” с0:3 и сега "здраво” е прикован на иослед- 

в Дивизията. И в този мач футболистите на "Челик” играха 
неорганизирано, без каквото и да е физониомия на играта. Докато 
гостите се представиха като добре синхронизиран отбор и съвсем 
залеужно спечелиха три точки на игрището в Вело поле. м и 

В следващия кръг футболистите на "Челик” ще гостуват на ВучЙе 
от Вучйе - отбор от горната част на таблицата.

домакините, които вкараха още 
два, а гостите - още един гол, при 
това две минути преди съдията 
да отбележи края па мача. Вто
рият гол за сурдулишкия отбор 
отбеляза Маравич.

ното място

(и: съпруг Аспарух, дъщеря 
ша, внук Иван, внучка Мария

м. я.
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* сатиРа * забава

В ЗДРАВО ТЯЛО 
ЗДРАВ ХУМОР
- Нсдоброжслптелитс твър

дят, че Милчо имв три любов
ници. АБОРТИРАНЬЕ- А какво казват доброжелл- 
телите?

- Същото. Гледам сябале бабата се увива около мене и се найежи: 
пак че ми тражи нещо.

- Минчо - по че меко-меко - я съм приставила кавенцето, 
а ти узни та се обричи, заприличал си на айдука с туя 
прораслу* брадетииу.

- Кико нема да заприличам кига целу недслю се акам по 
орманьете дърва да ти насечем. Запела си усред лето: дърва 
па дърва...

- Па нейе вечимка лето, не видиш ли народ на све стране 
прикаруйе дървца, не може по улицете да минеш от камарс, 
а за тротоарйете и да не ти оратим. Временцето йе тамън за 
дьрвцн, носле може да за вати».

- Добре де, кико нейе лето кига еве пензията че дойде за 
вторуту половину на юни?

- Е, баш сакао да ти кажем за пензийицуту. Синочка ти 
си леже рано, а на телевизорат рекоше дънъска че даваю 
панзийицете.

Мене ми кьипну:
- Слушай кво че ти кажем: ако на пензийете думаш 

пензийице може и да имаш право, изтъниле се и може да 
су пензийице. Ама немой да ми припоюеш "кавенце", "дър- 
вца" и не знам кво йош може да грабнем лисковничкуту. 
Айде лани кво очеш.

- Кво очем, паре очем! Сви траже паре: .млекото несмо 
платили, струюту, теливонат!-. - одърену се она.

- Добре де, само да се обричим и че идем - реко я.
Гледам у похцуту пензионери задърстили, нема куде иглу

да пущиш. Неколцина излезоше навънка и почеше да бройе 
парете, унутра не може, натискаю от све стране. Я се пона- 
оружа с търпение и си реко нема да се върчам до.ма без паре, 
че чекам_

Не мину половин час, час, излезе йедън пребледел, бел 
кико кърпа и само рече: "Абортира!" "Кое бре абортира, 
пощарката ли що дава паре

"Ма йок, кльомпутерат!" - рече он и пойде отмалел кока 
йе пред змийе бегач.

Е съга га заубавимо, бабата че ме изеде ко лебъц и вечимка 
гьу чуйем кико ока дека спим ко резан, не може топове да 
ме разбуде, а после не може с чив волове да ме дърпну. По 
това време минуше и другьи пензионерйе и рекоше дека и 
кльомпутерат у банкуту абортирал. Мислим се кво да праим, 
па се сети.

- Бабо - окам йоще из дворат, замандали врата и отвори 
пенджерчето, дънъска я че пречекуйем дужници!

- Кво стайе? Носиш ли паре?
- Кьути и слушай!
Таман затворимо вратата и отворимо пенджерчето, еве ти 

гьу млекаркта тражи паре.
- Не може - абортира!
- Айде Манчо, не се завутуй кико бабичка че абортира?
- Нейе бабата, нашият кльомпутер. От са плачамо преко 

кльомпутер, а он абортира
Млекарката се прекърсти и не знам кво си йе помислила, 

сигурно дека не су .ми свете козе на брой.
Тамън ти она отиде, еве ти спре джип и излезе ония за 

струюту.
- Дедо Манчо, токат!
- Токат си йе ток, ама кльомпутерат ми абортира!
- Не зезай - рече детето - после че береш ядове кига 

отсечемо струюту'!
- Не зезам - разсърди се я - иди и провери у пощуту и у 

банкуту, сви кльомпутери су абортирали!
И звуча джипат. Ето га пощарат за теливонат.
- Млого въртиш остружкуту, дедо Манчо, требе да платиш 

за тия месец...
- Не може, абортира, от са плачамо преко кльомпутер!
- Ко че абортира?
- Е, това че питаш твойте началници! Кико може вашият 

да абортира за пензийете, така може и моят да абортира за 
теливонат!

- Знаете ли, че аз пече десет 
години съм женен и обичам само 
една жена.

- О-о-о.тоил безусловно е из
ключителен случай.

- Да. По не дай боже да узнае 
жена ми - ще има скандал!

Седят две жени на средна въ
зраст п разговарят за взаимоот
ношенията между половете. Ид
ната казва:

- Как се менят времената! Не 
мога да си предст авя как жените 
влизат в интимна връзки с же
нени мъже!

- Аз също отдавна мисля по 
този въпрос и не мога да разбера 
къде ги намират?

ПЕТЪР ГЕРОВ
• Чс тс снсссм ко облак градину.
• Че те утепам ко петле у расад.
• Че тс строшим ко кьеремиду од ба-АФОРИЗМИ

самак.
• Държавата ни е майка - дава ни ле

карства на лъжичка.
• Здравето е богатство - казва наро

дът. За здравето аз дадох богатството си.
• Каква сила имат те - теглят ни към 

пропастта.
• Не е лъжа: осъдиха невинния.
• Политикантите винаги четат нена- 

писаното.
• Искам баня, докторе, за моя ревма

тизъм. Много искаш, а нищо не даваш - 
каза докторът.

• Защо да се въоръжавам със знание, 
когато имам пистолет.

• Че тс снесем да не можеш огань да 
си задуваш.

• Че те скършим ко маче мушкатлу 
(бошняк).

• Кво тропаш ко плекан легьен низ 
басамаци.

• Кво ме гледаш ко бодльиво говедо.
• Кво си се узрел у мене ко пуйче у 

скакалца.

?"

ПРЕПОРЪКИ
* Не е много послушен, но умее да 

подслушва.
* Той може с две думи да изрази три 

мнения.
* Иде му отръки да си клати краката.
* Той има свята цел - да види свят.

ШОПСКИ
СРАВНЕНИЯ

• Че те растурим ко булча плас. Кирил Назъров

АСЕН

ОСНОВАТЕЛ: Народна скупщина на Република Сърбия /лектор-езиков редактор/, Манол Янев, Никола Цветков /техниче- 
ИЗДАВА: Издателство "Братство", Ниш, Кей 29 декември 8. ски редактор/. ТЕЛЕФОНИ: директор (тел,факс) (018) 46-454, редакция 
ДИРЕКТОР: Венко Димитров. УРЕЖДА: Редакционна ко- (018) 46-845. Комерциала (018)352-751. Вестникът излиза всеки петък, 
легия. ГЛАВЕН И ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР: Ванче Богоев. Годишен абонамент за '98г. е 52 дин.(3а чужбина двойно повече). 
РЕДАКЦИЯ: Алекса Ташков, Бобан Димитров, Васко ДЖИРО СМЕТКА: 42500-603-1-9529, СПП Ниш. ПЕЧАТА:

ьрятстВо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА

НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ Божилов, Кирил Георгиев, Красимира Иванова - Николич ГП "МИШИЧ" .Црвених яворова 17. Телефон, Факс: (018) 715-691


