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Пожелавам ви да растете в мир, 
да живеете в мир и да остареете в мир 
- заяви югославският президент пред 
присъстващите на приема деца от 
България, Чехия, Македопия, Лат
вия, Румъния, Русия, Турция, Укра
йна, Беларус, Полша, Кипър и Юго
славия

Президентът на Съюзна ре
публика Югославия Слободан 
Милошевич прие в понеделник 
участниците в традиционната 
детска манифестация "Радостта 
на Европа", която вече 25 години 
се провежда в Белград. В таз
годишната среща на деца от Ев
ропа, състояла се от 2 до 7 ок
томври, участваха около 700 момичета и момчета от България, Чехия, Македония, Латвия, Румъния, 
Русия, Турция. Украйна. Беларус. Полша, Кипър и Югославия.

След като беше изпълнен детският химн с приветствия на майчините езици на участниците, 
президентът Милошевич каза:

"Скъпи деца, поздравявам ви с нашето сърдечно: "Добре дошли!", с което посрещаме скъпите ни 
гости, а вие, децата, сте най-скъпите ни гости.

Пожелавам ви да растете в мир. да живеете в мир и да остареете в мир. Пожелавам ви да се 
чувствате прекрасно по време на срещата ви "Радостта на Европа" и всички деца в света да бъдат 
радостни както сте радоегни вие днес. Ни всички вас желая много щастие!"

По време на приема децата изпълниха част от програмите си, с които участваха в срещата, и за 
спомен дариха на президента Милошевич сувенири от своите страни.

Освен членовете на Върховния съвет за отбрана - президентът 
на СР Югославия Слободан Милошевич, който председателства 
заседанието, президентът на Република Сърбия Милан Милути- 
нович и президентът на Черна гора Мило Джуканович в работата 
на заседанието участваха и председателят на Съюзното правител
ство Момир Булатович, съюзният министър на отбраната Павле 
Булатович, началникът на Генералщаба на Югославската войска 
генерал-полковник Момчило Перишич и секретарят на Върховния 
съвет за отбрана гелерал-подполковник Славолюб Шушич.

Югославия е непоколебима в определението си за мир и е готова 
по мирен начин да решава всички отворени въпроси, но в случай, 
че бъдем нападнати, ще отбраняваме родината с всички средства. 
Това е единодушното становище от заседанието на Върховния 
съвет за отбрана.

На заседанието си, проведено в неделя (под ръководството на 
президента на СР Югославия Слободан Милошвич), Върховният 
съвет за отбрана обсъди актуалната военно-политическа об
становка в региона, се казва в съобщението на Военния кабинет на 
президента на СРЮ.

• СЪВМЕСТНА СЕСИЯ НА ДВЕТЕ КАМАРИ НА СЪЮЗНИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА ОБСТАНОВКАТА В КОСОВО И МЕТОХИЯ

ЗА ДИАЛОГ И ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ, ПРИ ПЪЛНА 

ГОТОВНОСТ ДА СЕ БРАНИ РОДИНАТА С ВСИЧКИ СРЕДСТВА
През последните дни са интензифицирани ориентирана към мира, развитието на до- 
агресивните провокации и въоръжените на- бросъседските отношения и сътрудннчест- 
падения от Албания против граничарите на во с всички държави и народи на равнопра- 
Югославската войска, в които гинат юго- вни основи, но едновременно с това тя е не- 
славски граничари, -каза премиерът Була- поколебимо решена да отбранява територи- 
тович и добави:

"Независимо ог всички факти СР Юго
славия се заплашва с въздушни удари. Зака- пълната подкрепа на Република Сърбия, 
ниге с военна интервенция против нашата Същевременно, те афнрмират отново прин- 
страна са твърде сериозни и трябва да бъдат ципите, въз основа на конто проблемите в 
разбрани като такива. Тяхната сериозност Косово и Мстохня могат да се решат успе- 
наляга Парламентът да констатира, че СР шно и трайно в полза на всички, а преди 
Югославия е изправена пред пряка военна всичко на диалогът, като основа за нами- 
оплсност. Като си остава твърд и послсдова- райе на решения, конто да са в съзвучие с 
тслен привърженик на мира и на опрсдслс- Конституцията на Сърбия и СР Югославия, 
листо си. че всички енории въпроси трябва и конто ще обезпечат равноправие за вси- 
да се решават чрез диалог и споразумение, чки граждани, всички национални общно- 
СР Югославия трябва да се защитава в слу- сти и етнически групи в Косово и Метохия, 
чай че бъде нападната. Без оглед па топа, без възможности за майоризацията на кой- 
кой ни напада, ние сме решителни да се бра- то и да било. Въпросът за осъществяването 
пимс с всички разполагаеми средства. С ко- на гражданските и национални права няма 
нстатирансто от страна на Парламента, че никакви допирни точки с легалната борба 
страната е изправена пред пряка военна против тероризма, понеже тероризмът на 
опасност, създават се възможности редица албанските сепаратисти нанася вреда на 
институции в страната, съгласно Коистнту- всички, без оглед на националността им, ко
пията и закона, да предприемат необ- иго виждат бъдещето си в мира, взаимната 
ходимитс мерки, целещи отбрана на роди- толерантност, демокрацията и спазването 
пата в тези тежки обстоятелства. Днпло- на законите на страната, в която живеят - 
митическите и политически средства, раз- каза министър-председателят Момир Була- 
бира се, и занапред си остапат наши основни тович в експозето си в Скупщината на Юго- 
приоритсти, но отбраната на страната е пъ- славня. 
рвото конституционно и патриотично задъ
лжение за всички" - каза премиерът Момир 
Билатович.

След като посочи, че предложените зак
лючения са подкрепени от всички полити
чески лидери, с които е имало консултации, лта е, както каза Булатович, от реални изто- 
съюзният премиер добави:

-По този начин са създадени предпоста- стабилност да се обезпечат допълнителни 
пки Парламентът да приеме Заключенията средства за отбрана на родината, 
и да вземе решения, с които, но повод пкту- 
алнитс сигурностни и соцплно-икономичс- квання ше(|ювсте на депутатските групи в 
ски обстоятелства в Косово и Метохия. ще Парламента подкрепиха оценките, нзнесс- 
бъде защитена югоославската държава и ни в експозето на премиера и гласуваха Зак- 
ппцпонплипте интереси. СР Югославия е люпенията и предложения закон.

Депутатите в Съюзната скупщина след 
еднодневни разисквания приеха експозето 
на съюзния премиер Момир Булатович за 
актуалните сигурностни обстоятелства в 
Косово и Метохия със 112 гласа "за" и три
ма въздържали се в Съвета на гражданите. 
В Съвета на републиките експозето бе при
ето единодушно - за него гласуваха 24 депу
тат Със същото число гласове и в двата 
съвета бяха приети и Заключенията, пред
ложени от Съюзното правителство, по чие- 
то искане бе свикана тази сесия.

Депутатите в Съюзния парламент гла
суваха и предложения от Правителството 
Законопроект за финансирането на извън
редните разноски за отбрана на страната, 
който ще е в сила до края на годината.

- Освен албанският тероризъм, обста
новката в Косово и Метохия допълнително 
се затруднява от становищата на отделните 
държави, които представляват груба намеса 
във вътрешните работи на нашата страна и 
които, често пъти, не изхождат от реалното 

събитията в Косово и Мсто-

лно и че се движи към пълна пормализа- 
ция.По същото време сме свидетели, че от
делните центрове на световната политичес
ка и медийна сила пренебрегават всички те
зи положителни процеси.

Съюзното правителство смята, че ини
циативата и предложението на Руската фед
ерация, изнесени в посланието на президен
та Елцин до югославския президент Слобо
дан Милошевич трябва да бъдат приети, по
неже могат само да допринесат за афирма- 
циятл на положителните тенденции в Косо
во и Метохия и тяхното ускоряване. 13 това 
отношение Съюзното правителство ще 
предприеме всички необходими мероприя
тия. С това нашата страна още веднъж по
казва отвореността си и прави нова крачка 
напред към нормализацията на нашето чле
нство и пълноправното сътрудничество в 
ОССЕ -каза Булатович.

- От друга страна, нашата държава с по
дложена на закани с военна интервенция, с 
вз/здушни удари от страна на силите на 
НАТО. Страните на НАТО не виждат, или 
ме искат да видят, че основна причина за 
събитията в Космст с стремежът на албан
ските сепаратисти по въоръжен начин да 
отк*ьснат Косово и Метохия от състава па 
Сърбия и Югославия и че в тези нереални 
блянове ги подкрепя Албания, грубо нару
шавайки нормите на международното пра
во и всички релевантни резолюции па Съ
вета за сигурност. Албания стана май-голе- 
мият европейски център па тероризма, осо
бено на муджахидините, на организираната 
престъпност, наркомафията, а с това и дъл
госрочен източник на нестабилността в ре
гиона.

алната си цялост и суверенитета си.
Предложените заключения изхождат от

положение и 
хия, а имат някои други мотиви и интереси- 
каза премиерът Момир Булатович в увод
ната си реч.

- Въпросът за Косово и Метохия бе сло
жен и в дневния ред гга Съвета за сигурност

ООН, когато беше гласувана Резолюция 
№ 1199. СР Югославия вече и зрази критиче
ските си забележки за начина, по който Съ- 
встът за сигурност обсъди въпрос, който, 
според Хартата на ООН, не с в негова ком
петенция и изтъкна, че с югославския при
мер се прави опасен прецедент гз развитието 
на международните отношения, който може 
да има нежелани имггликации за мира и си
гурността, не само в региона на Югоизточна 
Европа, но и много по-широко - подчерта 
сгьюзния премиер.

- Въпреки това СР Югославия обсъди 
становищата в тази Резолюция и по дипло
матически път пренесе констатацията, че 
обстановката в Космет се ггодобри радика

на
С цел да бъдат създадеш! по-благоприя

тни условия за отбрана и сигурност, Съю
зното правителство предложи на Парламе
нта Закон за финансирането на извънред
ните разноски за отбраната на страната. Цс-

чницн и запазване на макроикономическата
От територията на Албания през тая го

дина са предизвикани 110 въоръжени инци
денти, п които са загинали 40 души от лич
ния състав ма Югославската войска. Про
дължава организирането, обучението и 
прехвърлянето на терористи, орз 
ръжения на територията на СР Югославия.

В последвалите след експозето разие-

,жие м съо-



• ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ АМЕРИКАНСКИ 
ПРАТЕНИЦИ

• ЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ, 
ПРЕДВОЖДАНА ОТ МИНИСТРИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И НА ОТБРАНАТА

ЗАПЛАХИТЕ С АГРЕСИЯ 

■ ПРЕСТЪПНО ДЕЛО
ОБЩО СТАНОВИЩЕ НА ЮГОСЛАВИЯ И 

РУСИЯ Е, ЧЕ ПРОБЛЕМИТЕ В КОСОВО И 

МЕТОХИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ РЕШЕНИ 

УСПЕШНО САМО ПО МИРЕН НАЧИН Югославският пре шлент Слободии Милошевич прие в понеделник аме
риканските пратеници, посланика Ричрд Холбрук и Кристофър Хил 
сте сътрудниците им.

Президентът Милошевич каза, че заплахите с агресия, които се 
отправят към Съюзна република Югославия са престъпно дело. 
Заплахите, които се отправят към СР Югославия представляват 
подкрепа за албанските злодеи, а не за албанския народ, което 
красноречиво показват не само сръбските, но и многобройните 
албански гробове, които оставиха след себе си. Истинските интер
еси на албанците, както и интересите на сърбите, черногорците, 
турците, ромите и другите национални общности в Косово и Мето

да живеят в условията на мир, свободно и равноправно. 
Пече една седмица в Косово и Метохия няма взюръжени дей- 

лрезидентът Милошевич. Ог територияа на СР Юго
славия няма никакви заплахи за мира и сигурността на други дър
жави. Държавните органи продължават да провеждат широки ме
роприятия и дейности за решаването на хуманитарните проблеми, 
като при това имат помощта на всички граждани в Сърбия. Дз>- 
ржавната делегация поднови неотдавна поканата за продължаване 
на диалога, който представителите на албанските политически пар- 

Косово и Ме тохия най-сетне трябва да започнат. Президентът 
Милошевич прецени, че политическото решение е единственото 
възможно решение и изрази надеждата си, че най-сетне и между
народната общност ще допринесе 
ския процес, вместо натиска и заканите.

В разговора участваха и президентът на Сърбия Милан Милу- 
тинович, съюзният министър на външните работи Живадин Иова- 
нович, както и завеждащият американското посолство в Белград 
посланик Ричърд Майлс.

Югославският президент Слободии Мнлошеинч прие и недели делегации на Руската федерации начело с 
министъра па пъшнинте работи Игор Ипаноп и минист ъра на отбраната Игор Сергеси.

хия са

ствия, каза

ти и в
Президентът Милошеиич и рпзгоиор с гостите от Русин за съживяването на политиче-

Министър Иванов връчи на че от ден на ден се подобрява Югославската войска генерал- 
президента Милошевич лично общата обстановка и че успешно полковник Момчило Перишич, 
послание от президента Елцин. се преодоляват хуманитарните руският посланик в Югославия 

Общо е становището на СР проблеми. Свободен е достъпът Юрий Котов и други югославски 
Югославия и Руската федера- на представителите на У НХЦРп и руски личности.
цня, че проблемите в Косово и МК на ЧК, както и на дипло- ___________________ _________
Метохия могат успешно да се 
решат само по мнрен начин - чр- представителите 
ез политически процес, за конто Държавната делегация 
са отворени и готови държавни- покани за продължаване на диа- 
те органи на Република Сърбия
и Съюзна Република Югослав- Посочено беше, че тази по
пя. Беше подчертано, че чужда ложителна еволюция несъмне- Индийският посланик у нас г-н Шанкар Кумор сегашният директор на конфекцията Зоран Косович 
военна намеса би представлява- но допринася за създаването на Матур пребивава миналия петък в Димитровград. е личен ”познат"на великана на индийския полити- 

агресия против Съюзна Ре- общи условия за мирно решава- Председателят на Общинската скупщина Никола чески живот и един от основателите на движението 
не на проблемите в Косово и Ме- Стоянов прие посланика н го запозна с основните на необвързаните Неру! През далечната 1961 г., при

характеристики на общината. От своя страна г-н Ша- посещение на Неру в Белград, той като пионер е бил 
че се намира в Дими- определен от училището да му подари букет. Тога-

матическите представители и на 
на медиите, 

отново
ПОСЛАНИКЪТ НА ИНДИЯ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

ИМА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОлога.

ла
публика Югославия, с трайни и

тохия, което е съвместно стано
вище на Югославия и на Руската нкар изрази своето удоволствие.
Фг*пг*тния Кпиттитнп беше тровград и се въодушеви от факта, че тази малка вашният пионер останал силно впечатлен от ръкува
ме очепипнпп положителна ево- сРеда има крупни постижения в областта на култу- нето с великия индиец, което го е превърнало в истин- 
1со швиднат а положи I елна сво рата Особено бе впечатлен при посещението на гра- ски приятел на тази огромна страна. Това изненада 

люция афирмира съдържание- дската галерия. приятно и посланика, който изтъкна, че при пред-
то на съвместната декларация Но основната цел на неговото посещение всъ- стоящото посещение на търговския министър на 
Милошевич - Елцин. щност беше срещата с представителите на двете най- СРЮ в Индия здраво ще се застъпи да бъдат дого-

В разговора участваха през- големи стопански фирми в общината-ГИД и конфек- ворени сделки в областта на текстилната промишле- 
идентът на Сърбия Милан Ми- цня "Свобода”. В ГИД той се срещна с ръководството ност, в които да бъде включена и димитровградската 
лутинович съюзният министър на колектива, където разговаря за възможностите за конфекция. След разговора посланикът обиколи
„Гвъншните работи ЖивадиЕ ^ и^шд“ГршГ;7т^ХаГмомТ„";0„ГГа^ГтЯТщЦо™
Иованович, съюзният министър разговорите г-н Шанкар направи обиколка на произ- работниците са в колективен отпуск, 
на отбраната Павле Булатович, водствените помещения на ГИД. 
началникът на Генерал-щаба на Интересна бе срещата в "Свобода”. Оказа се, че

неоценими последици за между
народните отношения. Това би 
било политически неотговорно 
мероприятие, което не би тряб
вало да бъде допуснато от меж
дународната общност.

Изразена беше двустранната 
надежда, че във връзка с реша
ването на проблемите в Косово 
и Метохия ще бъдат уважени 
фактите и преди всичко това, че 
са прекратени въоръжените де
йствия, че атнитероростичните 
сили са се върнали в своите бази, А.Т.

ъюзна република Югославия и Република Сър- рис Елцин. Особено подчертаваме думата ПРОТИВО- същото направиха и премиерът на Гърция Симитис и 
бия, като никога досега в по-новото време, са ВЕС поради факта, че след разпадането на Съветския президентите на България и Румъния Петър Стоянов и
подложени на натиск и заплахи с вое- съюз и Източния военен блок и оставането и Емил Константинеску. Голям е броят и на други страни

ння имтрпярнпия Няигтиня трняиитр гя А°РИ разширяването на НАТО нямаше вое- и авторитетни световни личности, които тези дни при-
нна интервенция, паистина, тензиите са нен баланс между Изтока и Запада. С зоваха към мир и разум, уважавайки пренебрегнатия от
малко по-слаби в сравнение с миналия други думи това беше наречено према- Запада факт, че с избиването на невинни не могат да се
уикенд, а гласът на ония, които се ду» ^ГЛ||к хване на студената война, но не и на решават каквито и да било проблеми,
застъпват за мирната опция, все по- Л ?НАТО-алианса. Те си присвоиха ро-
ясно се чува. В това отношение, съ- /X Жу ДД лята на световен полицай, разбира Съюзна скупщина, които бяха приети след като бе обсъ-
що като никога до сега, със своята ^ се, 603 Да питат другите имат ли ну- дена сигурността и социално-икономическата обстано-
решителност вървят напред офици- жда от такова нещо. Тъй като остана вка в Косово и Метохия. В този документ от 14 точки се
алните представители и медиите на О сам на геостратегическата сцена и подчертава, че Съюзната скупщина оказва пълна подк-
Руската федерация Истински ме 6ез някогашната си роля. НАТО - това репа на решенията на Скупщината и правителството на
хлем беше официалното изявление на „ ^анТ^ка^Ге^изГтн^ &:Гт:Г:тГри=аКця 0̂остаиПР^^енТитетаа0нТа
шефа на руската дипломация Игор Ива- може да има непредвидимо и неконтроли- нашата старана, както и на всички стремежи по мирен
нов, че Русия ще използва правото си на рано поведение, което тези дни се потвържда- начин и с политически средства да се търсят решения
вето доколкото в Съвета за сигурност на Обеди- вана практика. Не е никаква тайна, че НАТО се захранва за проблемите в тази покрайнина на Република Сърбия, 
нените нации бъде внесена една такава инициатива, с регионални конфликти, които често пъти са предизви- Съюзната скупщина най-остро осъди агресивното пове- 
Руският президент Борис Елцин води разговори по кани и се развиват под неговата "диригентска палка", дение и действане на Република Албания, която се е 
телефона с генералния секретар на ООН Кофи Анан за дз 00 оправдае неговото съществуване и да се засили превърнала в полигон на терористите и база на между- 
американския президент Бил Клинтън френския УВ0Р0ността, преди всичко на Запад, че без този военен народния криминал в Европа. Също така категорично е 
пПЛГ,-пЛитм<'о1/111,1по1/м^по..ша съюз не се може. подчертано, че Съюзна република Югославия никога
президент Жа р д щ р анцлер По повод на страхотните заплахи към Съюзна репуб- няма да се откаже от която и да е част на своята
Герхард Шрьодер и оповести нови контакти на ви- лика Югославия от страна на западните сили, с офи- територия, никога няма да извърши предателство към 
соко равнище, за да надделее разумът, т. е. непок- циално становище се огласи и Китай, който само пот- своя народ, нито пък ще се откаже от своите витални 
олебимото становище на Русия, че косметският про- върди принципната си политика за решаването на кон- държавни и национални интереси. На сесията на съю- 
блем може да бъде решен единствено по мирен на- фликтите с мирни средства, още повече, че става дума зния парламент недвусмислено беше потвърдено ста- 
чин. За това тези дни имаше безброй изявления на за суверенна страна, която защитава своето консти- новището, че СРЮ, доколкото бъде нападната, ще се 
официалните руски представители и коментари в туционно устройство и интегритет. Президентът на Бе- отбранява с всички средства. Впрочем, поради извън- 
о^ските мелии Освен президента Елцин и външния ларус Александър Лукашенко заяви, че неговата страна редните разноски за потребностите на Югославската 
ну ./V ' /холоо ППли«иаллуа мппап е готова да окаже всякаква помощ на Югославия, вклю- войска по съкратена процедура е гласуван специален
министър Иванов, такива слова произнесоха и пред- ЧИТ0ЛНО « военна в изявлеНието си пред руската аген- закон, 
седателят на руската Дума Генадии Селезньов, мин- ция ИТАР . ТАС лукашенко уточни, че тази помощ се
истърът на отбраната маршал Игор Сергеев, моск- предлага без каквито и да е условия. Украйнинският тона си, защото не е приета никаква заканителна ре* 
овският и всеруски патриарх Алексей и много други, президент също така се обяви против намерението на золюция, а съобщение, което е много по-отмерено и 

Защо да не се каже, че охрабряващо, като противо- НАТО да интервенира в Косово и Метохия, оценявайки, уравновесено от досегашните документи на Съвета, 
вее, прозвуча и вестта за учението на руската дъл- че конфликтът трябва да се реши с мирни средства. И 
гобойна стратегическа авиация, която непосредствено Япония се приобщи към инициативите за мирно реша- 
се командва от главнокомандващия руската армия Бо- ване на проблемите в южната сръбска покрайнина, а

С
Именно в този дух са и Заключенията на нашата

Най-сетне и Съветът за сигурност на ООН сниши

Момир Тодоро*
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ринципи. диалог, уважаване на териториалната цялаост и суверенитета на Сърбия и Югославия, решения, които ще бъдат в съзвучие с републиканската и съюзната 
конституция и международните стандарти, равноправие за всички граждани • Най-остра осъда за агресивните действия на Република Албания • СРЮ изцяло уважава 
съдържанието на Резолюцията на Съвета за сигурност • Да бъдат прекратени всички заплахи, изнудвания и натиск срещу нашата страна

лежност.
7. Съюзната скупщина най-остро осъжда страните, 

чиито територии и политика послужиха като опора и 
бази за обучение, финансиране, въоръжаване и прехвъ
рляне на терористичните банди на територията на Съю
зна република Югославия в района на Косово и Мето- 
хия, и предупреждава, че международната общност със 
становищата и документите си недопустимо подценява 
дейността на албанските терористи.

Съюзната скупщина най-остро осъжда агресивното 
поведение и действане на Република Албания, която се 
е превърнала в истински полигон и най-голямата база 
на терористите и международния кримннал в Европа.
Предизвиквайки непрекъснато голям брой инциденти и 
провокации на границата, Албания открито предяви 
завоевателски претенции към териториите на сувер
енни страни, както и претенции за създаване на "Велика 
Албания", която представлява континуитст на същото 
творение от времето на Втората световна война.

Съюзната скупщина изисква от международната об
щност да осъди и санкционира тази политика на Репуб
лика Албания, която е фактор за дестабилизиране и 
застрашаване на мира в региона на Балканите и Юго
източна Европа.

8. Съюзната скупщина подчертава значението на 
информирането на домашната и международната обще
ственост за действителното положение в Косово и Ме- 
тохия, държавната политика и резултатите й и отдава

золюцията 1199 на Съвета за сигурност на ООН, изцяло 
уважава нейното съдържание - действията са прекрате
ни, антитерористичните сили са върнати в базите им, 
всички части на Косово и Метохия са отворени за ху
манитарните организации, дипломатите и журналисти
те; създадени са всички условия за диалог и се очаква 
диалогът да започне час по-скоро.

Единствената част от съдържанието на резолюция
та, която не е изпълнена, се отнася за албанските партии 
и движения в Косово и Метохия, които не изпълниха 
задълженията си от точките 1, 2, 3 и 6 в Резолюцията 
1199 на Съвета за сигурност на ООН. Съюзната скуп
щина отделно изтъква флагрантното нарушаване на 
задълженията от Резолюцията 1199, точки 7 и 11, от 
страна на Република Албания, която освен това нару
шава и задълженията от Резолюцията 1160 на Съвета 
за сигурност, както и принципите от Хартата на ООН и 
Заключителния документ на ОССЕ.

11. Съюзната скупщина подкрепя предложението на 
съюзното правителство, уважавайки предложението на 
Руската федерация, да се покани мисията на Органи
зацията за сигурност и сътрудничество в Европа, за да 
се увери непосредствено за положителното развитие на 
най-новите процеси в Косово и Метохия. Това е още 
едно доказателство за отвореността на нашата страна и 
нейната заинтересованост и готовност за равноправно 
международно сътрудничество.

12. СР Югославия като мултинационална, мултикон- 
фесионална и мултикултурна ст
рана не дели гражданите си спо
ред националната, верската и ко
ято и да е друга тяхна принад
лежност. Трайно е определени
ето на СР Югославия всички ней
ни граждани да ползват човеш
ките и гражданските си права, да 
опазват и тачат своите национ
ални особености - език, писме
ност, традиция, култура и оби
чаи. СР Югославия прави ясна 
разлика между своите граждани 
от една, и терористите, сецесно- 
нистите и всички други, които се 
опитват да застрашат нейното 
съществуване, от друга страна. 
Затова още веднъж призовава
ме представителите на албанс
ката етническа общност веднага 
да продължат диалога с държа
вната делегация на Република 
Сърбия. Съюзната скупщина

подчертава значението на равноправното участие в диа
лога на всички национални общности, които живеят в 
Косово и Метохия.

13. Съюзната скупщина изисква веднага да бъдат 
прекратени заплахите, изнудванията и натискът срещу 
нашата страна н народ.

Съюзна република Югославия никога няма да се 
откаже от която и да е част от своята територия, никога 
няма да извърши предателство към своя народ, пито 
пък ще се откаже от своите витални, държавни и на
ционални интереси.

Съюзната скупщина изтъква, че проблемите в Ко
сово и Метохия могат да бъдат рошени единствено с 
политически средства, с диалог, при пълно уважаване и 
равноправие па всички граждани, а международната 
общност може да допринесе за това ако осъди теро
ризма. осуети оказването на каквато и да било помощ 
на терористите, извърши натиск на албанците да запо
чнат диалог и ако подпомогне икономическото, полити
ческото, културното и всяко друго сътрудничество в 
региона на Балканите и Европа.

14. Съюзната скупщина отдава признание на парла
ментите и парламентаристите от приятелските ни стра
ни за техните принципни становища във връзка с Косо
во и Метохия като вътрешен въпрос на Сърбия и СР 
Югославия, за подкрепата им за мирното и демократи
чно решение на всички въпроси в съответствие с между
народните стандарти и равноправието на всички граж
дани и общности. Съюзната скупщина високо оценява 
осъдата па тероризма и сепаратизма и енергичното про
тивопоставяне па използването на натиска, санкциите и 
военните заплахи.

Съюзната скупщина кани и парламентите на други 
държави да се обявят срещу заплахите със сила, натиск 
и изнудвания, на които е подложена СР Югославия, 
защото но такъв начин се нарушават същността на 
Хар тата ма Организацията на обединените нации и при
нципите за равноправие, суверенитет и независимост на 
държавите и народите.

На заседание в понеделник Скупщината на Съюзна 
република Югославия обсъди положението в Косово п 
Метохия и прие следните заключения:

1. Изразявайки народната воля, Съюзната скупщина 
оказва пълна подкрепа на Република Сърбия, на ре
шенията на Народната скупщина и правителството на 
Република Сърбия и на всички мерки, които са пред
приети за отбраната на териториалната цялост и сувер
енитета на нашата страна, разплатата с терористичните 
банди, нормализирането на обстоятелатвата в Косово и 
Метохия и за мирното изнамиране на политически ре
шения за проблемите в тази покрайнина на Република 
Сърбия.

2. Съюзната скупщина още веднъж потвърждава 
принципите за успешно и трайно решаване на проб
лемите в Косово и Метохия в интерес

* диалогът е единственият път за мирно и демок
ратично решаване на проблемите в Косово и Метохия;

* уважаване на териториалната цялост и суверени
тета на Република Сърбия и СР Югославия;

* решения, които са в съответствие с конституциите 
на Република Сърбия и СР Югославия и международ
ните стандарти в областта на правата на човека, граж
данските права и правата на националните малцинства;

* равноправие за всички граждани, за всички на
ционални общности и етнически групи в Косово и Ме
тохия, без възможност за чиято и да било майоризация.

Съюзна република Югосла
вия ще бъде гарант за решени
ята, основавщи се на спомена-

на всички:

тите принципи, при пълно спаз
ване на основните определения 
от Хартата на Обединените на
ции, Заключителния документ 
от Хелзинки, Парижката харта 
на ОССЕ и Рамковата конвен
ция на Съвета на Европа за за
щита на националните малцин
ства.

3. Съюзната скупщина оце
нява. че основна причина за про
блемите в Косово и Метохия е 
албанският сепаратизъм, който 
цели да разпокъса Република 
Сърбия и да разбие Съюзна ре
публика Югославия.

В опита си да застрашат те
риториалната цялост и сувере
нитета на нашата страна терор
истичните банди на албанските 
сепаратисти извършиха страхотни престъпления про
тив човечността, киднапирайки, избивайки, изна
силвайки, измъчвайки и масакрирайки граждани от вси
чки националности, които не искаха да приемат техните 
престъпни цели.

Силите на отбраната на народа и държавата пред
приеха срещу тях необходимите по обем и интензивност 
мерки, за да се препречи пътят на техните престъпни 
действия.

4. Съюзната скупщина отдава пълно признание на 
войниците на Югославската войска и на служителите от 
Министерството на вътрешните работи на Република 
Сърбия, които професионално, смело и самоотвержено 
защитиха нашата държавна граница, разбиха терор
истичните бази, осуетиха опитите на албанските терор
исти да извършат етническо прочистване и защитиха 
гражданите на Косово и Метохия от по-нататъшни ст
радания.

5. С поражението на терористите, масовото пре
даване на оръжието, връщането на гражданите, които 
бяха принудени да избягат от домовете си поради дейс т
вията на терористичните банди, и с осигуряването на 
необходимите за нормален живот средства, благодаре
ние на хуманността на гражданите от цялата страна, са 
създадени условия за ускорена нормализация на об
становката в Косово и Метохия, която днес е много 
по-благоприятна не само от аспект на сигурността, но и 
от социален и политически аспект.

6. С формирането на Временен изпълнителен съвет 
на АП Косово и Метохия - без ”преюдицираис” на поли
тическото решение - продължи укрепването на цивил
ните структури, които ще осигурят на всички граждани 
по-успешно и по-организирано задоволяване на основ
ните жизнени потребности в областта на образование
то, здравеопазването, снабдяването, функционирането 
на инфраструктурата и съживяването на стопанството, 
за да се създадат условия за по-добър живот на всички 
граждани в Косово и Метохия, независимо от тяхната 
национална, верска и която и да било друга приияд-

ДЕПУТАТИТЕ В СКУПЩИНАТА НА СРЮ:
ЕДИНОДУШНИ ЗА ДИАЛОГ И ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ И ЗА ОТБРАНА НА РОДИНАТА

признание на медиите и журналустите, които професио
нално и отговорно информират обществеността.

Съюзната скупщина същевременно най-остро осъ
жда всички опити за медийна манипулация - укриване 
от междинародната общественост па злодеянията, кои
то бяха извършени от терористите, липса на готовност 
да се осъдят терористите, измисляне и публикуване на 
информации за несъществуващи лобни 
"хуманитарна катастрофа ’ и срамен опит за инсцс1Ш- 
ране на "масакри". Става дума за познати методи и 
сценарий, който беше използван за разбиването на дър
жани в региона на Балканите, а днес служи като основа 
за натиск, заплахи и изнудвания срещу пашата страна. 
Те не са в служба на мира, демокрацията и борбата за 
човешки права, а в служба на тероризма, ссцсспята п на 
онези фак тори, кои то чрез дестабилизиране па Балкан
ите се опитват да осъществят хегемоиистичпито си ин
тереси.

9. Водена от държивнитс и националните си интер
еси, непоколебима да защитава териториалната цялост 
и суверенитета си, обърната с лице кз.м мира, добро
съседските отношения и сътрудничеството па равно
правно основи с всички държави и народи, Съюзна ре
публика Югославия желае и очаква да заеме своето 
място във всички международни организации п инсти
туции, равноправно и активно да участва в съвремен
ните политически, икономически, културни н други ин
тернационални процеси в Европа п снета. СР Югославия 
е готова да ползва всички права н да изпълнява всички 
задължения, които произтичат от членството в между
народните организации и институции.

10. Съюзната скупщина подчертана значението на 
Московското изявление на президента па СР Югослав
ия Слободан Милошснич и президента на Руската фед
ерация Борис Елцин и оценява, че п прилагането па този 
документ са постигнати големи положителни резултати 
по асички точки.

Съюзната скупщина констатира, че СР Югославия, 
въпреки че имаше много забележки пън нр'ьзка с Ре-

места п някаква
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ГОРДАНА ПОПЛАЗИЧ, МИНИСТЪР НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ПРЕБИВАВА В БОСИЛЕГРАД

ЧУВСТВА СЕ СТАГНАЦИЯ В РАЗВИТИЕТО
• Го пиана Поплини'!: ” II ©разпитите п крайгранични общини занапред наистина трябва да се рашинат по-ускорено” • Станислав Момчилови*!, заместник-министър на 
лдраиеопашишето: ” За да се осуети евентуална но-голяма инфлация, до края на годината не само че няма да се печатат нари, но от оборот ще се оттеглят около 800 милиона
динара

община с вътрешността, но с из
правен пред редица трудности, 
преди всичко поради недостатъ
чния брой автобуси. Имайки 
предвид от какво значение е та зи 
фирма за двете общини, Момчи- 
лович оповести, че наскоро в Бо
силеград ще пристигне Драган 
Тодорович, министър на транс
порта и връзките, който заедно 
с представители на ОС и пред
приятието ще обсъди възмож
ностите за решаването на проб
лема.

мерки, понеже единствените 
средства, е които тя разполага, 
са парите от местното самообла
гане п от Фонда за строителни 
парцели п нека гегоризирапи пъ
тища, в чиято каса годишно сс 
събират около 1,2 милиона ди
нара. Затова без фипасова га по
мощ па Фонда и на съответните 
министерства общината не мо
же да се развива'’, уточни Соти
ров.

Министерството на местно
то самоуправление е младо и без 
континунтет и за да може да съ- 
деПствп за развитието на общи
ните, а следователно н за реша
ването на вашите проблеми, за
напред ще трябва да предоставя
те и на нас исковете си. Само но 
този начин е възможно да се ко
ординират дейностите и да бъ
дем връзка между вас, правител
ството и останалите министер
ства, заяви Гордана Поплазнч, 
министър на местното самоу
правление в правителството на 
Сърбия по време на проведения 
през миналата седица в Босиле
град разговор с председателя на 
Общинската скупщина Сотир 
Сотиров.

В разговора, посветен на ак- 
туалннтс въпроси в републиката 
и на развойните проблеми на об
щината, участваха Станислав 
Момчиловци, заместник-мини
стър на здравеопазването, Йо- 
внца Стоименовнч и Драган Нн- 
колич, народни представители в 
Скупщината на Сърбия, Васил 
Йованчов, председател на ИО на 
ОС и Васил Такев и Гоне Гри
горов, членове на ИО на ОС. 
Председателят Сотиров между 
другото заяви, че "Фондът за ра
звитие на Сърбия поради липса 
на средства през последните три 
години не подпомага финансово

НЕДОСТАТЪЧНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО 

След като Сотир Соти
ров кала, че босилеград- 
скшпи Здравен дом пнма 
достатъчно айараши, 
съоръжения и возилаг, 
Момчилович иодчерши:
"Зная за Проблемите, но 
Представители на 
шукишнин Здравен дом_и 
на Здравния ценшър_ош 
Прани не се обаждаш, ка
то че ли 1<е искаш диусша- 
новим сътрудничество. А 
сътрудничество шрнбва 
да има, без оглед кой към 
кон Партии Принадлежи”.

След като заяви, че н прави
телството на народното единст
во нс съществуват различия ме
жду СПС, СРС и ЮЛ по въпро
сите, представя нищи интерес за 
народа и държишгга, заместник - 
министърът ни здравеопазване
то каза, че занапред трябва да се 
установи по-широко сътрудни
чество. ''Правителството пред
приема мерки да не се допусне 
но-голяма инфлация до края на 
годината, В това отношение не 
само че няма да се печатат пари, 
но от оборот ще се оттеглят ок
оло 800 милиона динара”, заяви 
Момчилович, като допълни, че 
неразвитите общини в Пчински 

ръг, преди всичко Босилеград 
п Търговище, занапред трябва 
по-ускорено да сс развиват. Той 
каза, че се налага да се окаже 
помощ на боси ле градския "Ав
тотранспорт”, който свързва 
Босилсградска и Сурдулишка

Гостите, които са и прсдста- 
Срз.бската радикалнавители на 

партия, поискаха от Сотиров да 
съдейства за осигуряването на 
помещения за работа на тукаш
ния ОО на СРС, Радио Босиле
град да бъде повече отворено за 
представители на СРС, както и 
да сс предприемат мерки от сле
дващата учебна година в Боси
леград да се открие и паралска 
на средно машинно училище. В 
разговорите беше подчертано, 
че сс налага да се осигруяватсре
дства, за да се засили работата на 
тукашния Център за култура, 
понеже "Сдружението на граж
дани КИЦ "Цариброд” с филиа
ла си в Босилеград и ДСБЮ, кои
то са продължена ръка на Бъл
гария, настояват да превземат 
ролята му”.

Гордана Поплазич

развитието на общината, нами
раща се сред 24-те икономиче
ски най-нзостанали общини в ре
публиката”. За да се тръгне на
пред, се налага Фондът да съ
действа за реализирането на 
програмите, преди всичко на 
стопанските, подчерта той. Со
тиров каза, че инфраструктура
та в общината изостава значи
телно в сравнение с тази в репуб
ликата и напомни, че в това от
ношение са най-зле пътната и 
телефонната мрежа. "Общинс
ката скупщина не с в състояние 
да предприеме по-значителни

истър Поплазич каза, че наск
оро ще бъде гласуван нов закон 
за местното самоуправление, от 
който се очаква по-добре да ре
гулира отношенията в тази об
ласт. Надявам се, каза тя, че ик
ономически неразвитите и край
гранични общини занапред наи
стина по-ускорено ще се разви
ват.ок

След разговора в Общинска
та скупщина гостите присъства
ха на заседание на Общинския 
отбор на СРС, което беше зак
рито за журналистите.

в. Б.В края на разговорите мин-

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "БРАТСТВО"

ПОМОЩТА НА ДЪРЖАВАТА Е ОТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ
На 30 септемри т.г. в Димитровград се проведе заседание на Управителния съвет на Издателство "Братство”, 
на което прнсътваха Милькан Карличич, помощник-министър на информациите на Сърбия, н Вукое Лукич, 
съветник към Министерството и член на Управителния съвет.

смисъл все пак има напредък. Съгласен съм с дирек
тора, че създаденото трябва да се използва още по-до- 
бре. Но все пак смятам, че онова, което сме уточнили 
миналата година като програмна ориентация на вест
ника, се осъществява. Първо и основно, че вестникът 
излиза редовно и второ, чс ние в Министерството ня
маме сериозни забележки. Впрочем вие, конто четете 
вестника и останалите издания, би трябвало да кажете 
дали е така или не и какво да поправим ако нещо не е 
наред.”

Никола Стоянов, председател на Общинската скуп
щина в Димитровград, в качеството си на председател 
на У правнтел ння съвет между другото изтъкна, че дър
жавата е длъжна да финансира Издателството, незав
исимо от това, че има и други мнения. Дилема може да 
има само в това да се намерят най-оптимални начини за 
успешна работа на Издателството. "Управителният съ
вет упорито защитава становището, че "Братство” е 
държавна институция, която трябва да осъществява фу
нкцията, която й е възложена като медия на малцин
ството на български език”

ЗАД СТАНОВИЩАТА НА УС СА ПРАВИТЕЛ
СТВОТО И МИНИСТЕРСТВОТО

Изтъквайки, че е доволен от чутото за "Братство”, 
помощник-министър Карлнчнч подчерта, че "зад ста
новищата на Управителния съвет на Издателството ст
оят Правителството на Сърбия и Министерството на 
информациите. Моето първо, а надявам се не и по
следно посещение в Димитровград на заседание на УС 
говори достатъчно за отношението на държавата към 
малцинството. И изобщо за отношението на държавата 
към малцинствата, развитието им и живота.

Като новинар бих казал, че "Братство” е на солидно 
ниво, макар че нищо не е толкова добро да не може да 
се поправи. Това се отнася и до концепцията. А що се 
касае до помещенията, всичко започва с първата крачка 
(която ние сме направили) и аз се надявам, че и това ще 
се реши и догодина ще отворим ремонтираните поме
щения в Ниш.”

На организираната пресконференция в локалната 
телевизия помощник-министър Карличич говори за ин
формирането, медийните манипулации и дезинформа
ции, една от които е и броят на албанците в Косово или 
несъществуващата хуманитарна катастрофа. Карлич
ич посети и Гимназията в Димитровград.

• ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ПОМОЩ
НИК-МИНИСТЪР КАРЛИЧИЧ В ДИМИТРОВ- 
ГРАДПонеже помощник-министърът Карличич за пръв 

път официално се запознава с Издателството, то на 
заседанието на УС директорът Венко Димитров най- 
напред представи "биографията" на Издателството и 
лисната реч изобщо в информирането на малцинството 
от първия брои на "Глас на българите" до днес. Спо
мената бе и повече от вековната традиция в тази област 
в Димитровград ("Домашен учител”). Що се отнася до 
вестник 'Братство”, Димитров беше доста самокрити
чен, изтъквайки, че положителните промени в концеп
цията и оформянето на вестника са по-малки от оча
кванията, след като Издателството е оборудвано със 
съвременна техника.

ДЪРЖАВАТА Е ДЛЪЖНА ДА ПОМАГА
Взимайки участие в разискванията, съветник Лукич 

между другото изтъкна:
"Програмните определения на Издателство ”Брат- 

ство”-вестника, детското списание и "Мост” - не биха 
могли на практика да се осъществяват без значителна 
подкрепа на държавата. Това го казвам, защото в сред
ствата за масова информация, когато става дума за мал
цинствата, съществуват мнения, че държавата не тря
бва да дава финансова подкрепа. Според тях това е 
начин тя, държавата, значително да се намесва в кон
цепцията на малцинствените вестници и останалите ин
формационни средства. Практиката показва, а точно 
примерът с "Братство”, че докато държавата не беше 
регулирала това по начин, присъщ за държавата, това 
не можеше да се осъществява (известно е, че изданията 
или не излизаха, или излизаха нередовно). Трябва да се 
изтъкне,че макар и държавата да обезпечава условия за 
работа чрез финансиране, тя се е стараела Управител
ният съвет, който управлява и контролира осъществя
ването на редакторската политика и концепция, да бъде 
съставен от хора с авторитет сред малцинството. От 
всички членове на УО само един по произход не е бълга
рин (Лукич като представител на Министерството), ко
ето гарантира, че българското малцинство в областта 
на информирането получава онова, което държавата 
търси да бъде осъществено в полза на малцинството. И 
не само на малцинството, но и на всички, които искат да 
четат на български.

Що се отнася до осъществяването на концепцията на 
"Братство”, лично считам, че нашето отношение е било 
доста критично, защото настоявахме за подобрения и 
приспособяване към нуждите на малцинството. В този

НЕВЪЗМОЖНО
На пресконференцията, която беше организирана 

след заседанието на УС на "Братство”, помощник- 
министърКарличич най-напред повтори становища
та на У С и Министерството, отнасящи се за финан
сирането на Издателството, а след това посочи:

"В днешно време, времето на информационната 
революция, информацията често пъти е въпрос на 
оцеляване, особено в обстановката, в която се намира 
нашата страна. Ние сме подложени на невиждана ме
дийна пропаганда н манипулация поради нашата акту- 
ална политика. Затова отделно бих се спрял на някои 
аспекти на тази медийна манипулация, отнасящи се 
преди всичко до Косово.

Става дума преди всичко за манипулацията с броя 
на албанците живеещи в Косово. Според преброява
нето на населението от 1961 година, там са живеели 
около 440 хиляди албанци. Десет години по-късно - 
през 1971 година, когато преброяването се провежда 
изключително от албанската администрация, броят 
на албанците е увеличен повече от двойно или 960 
хиляди. През 1981 г. албанците пак са двойно повече 
или - 1 900 000. За всеки дест години - двойно увели- 
чехние?! На всеки, който поне малко се разбира от 
демография и статистика, е ясно, че това е невъз
можно.

Друг вид медийна манипулация се случи неот
давна, почти тези дни. Това е "случилата” се там така 
наречена хуманитарна катастрофа. Следваща мани
пулация е свързана с правата на малцинствата, в слу
чая на албанското малцинство, и още някои подобни, 
преди всичко рекламни манипулации. И всичко това 
се прави в подкрепа на терористите. Без да навлизаме 
в причините за тази медийна кампания срещу нас, 
искам само да посоча примера на Димитровград, кои
то красноречиво показва отношението на държавата 
към малцинствата, в конкретния случай към бъл
гарското малцинство. Числящите се към това мал
цинство са лоялни граждани на Сърбия и истински 
мост, който свързва двата съседни славянски народа 
каза Милькан Карличич.

А.Т.
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ОТ СЪОБЩЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА 
ОО НА СПС В БОСИЛЕГРАД

В ПРОФИТНИЯ ЦЕНТЪР "ЧОРАПАРА" В 
БОСИЛЕГРАД

ния процес. Затова не може повече да се отлага извъ
ршването на една щателна проверка, която да ус
танови дали всички те са наистина болни или не. Вто
рата причина за малките заплати е непосредствено 
свързана с първата 
както на индивидулната, така и на целия профитен 
център. Ако успеем да преодолеем посочените сла
бости, тогава ще можем да се надяваме на по-големи 
заплати. Защото в ЮМКО заплатите се изчисляват 
по строго утвърдени критерии: не въз основа на 
трудодните или часовете, а според реализацията на 
продукция за определен период от време - каза То-

ОТСЪСТВИЯТА НАСТАВАТБЪЛГАРСКАТА 
НАЦИОНАЛНОСТ НЯМА 

НУЖДА ОТ ОПЕКУНИ

неизпълнението на нормата,

По повод официалното откриване на помещенията на Сдружението 
на граждани културно-информационен център на българското малцин
ство Цариброд - филиал Босилеград на 2 октомври тази година в 
Босилеград, на което между присъстващите гости по-голямо число бяха 
граждани от България, Изпълнителният отбор на Общинския отбор на 
Социалистическата партия на Сърбия в Босилеград издаде съобщение, 
в което се изтъква, че крайната цел на това сдружение не е опазването 
на българския ндентитет, самобитност и култура, но чрез такива и 
подобни манифестации да се създават благоприятни основи за действу- 
ване на различни политически облици от позицията на великобългар- 
ската политика с ясни териториални претенции спрямо част от терито
рията на Сърбия, която те наричат Западни покрайнини.

В потвърждение на тези становища, се казва по-нататък в съоб
щението на Изпълнителния отбор на ОО на СПС в Босилеград, е и 
факта, че почти всички официални и неофициални лица, които при
състват на такива и подобни манифестации от България 
тнческата структура на официалната българска власт, а малко дей
ствителни творчески и културни деятели, в чиито приветствени говори, 
обръщайки се към "нашите сънародници от Западните покрайнини”, 
както казват те, се протакат политически мотиви.

В такава обстановка подобни политически

В профитния център ”Чорапара” в Босилеград и 
след годишната почивка се работи без застой, но про
изводственият план не се реализира цялостно. Реали
зацията за изтеклия месец е като през предходните - 
около 60 на сто. Това непосредствено влияе върху 
заплатите на 130-те работника. Средната заплата в 
центъра в момента е 400 динара и мнозина от работ
ниците казват, че е много ниска и с нея не могат да 
задоволят най-елементарните си потребности.

Коя е причината за това, когато в другите про- 
фитни центрове, работещи в рамките на Холдинг 
компания ЮМКО, заплатите са по-големи? - попита
хме ръководителя на ”Чорапарата” Винко Тодоров.

"Две са причините за това. Едната, може би и 
основната, е в това, че голям брой работници отсъ
стват по болест - дневно от 15 до 20 души, а дали 
всичките те наистина са болни, това е отделен въ
прос. Аз лично считам, че мнозина от тях симулират. 
Това значително нарушава ритъма на производстве-

доров.
Когато става дума за продукцията и нейния плас

мент, Тодоров заяви, че тя е твърде разообразна и е 
предназначена изключително за домашния пазар. 
Сега се изпълнява поръчка за 7000 чифта ръкавици 
за Югославската войска, която трябва да бъде готова 
до средата на този месец. А тези дни приключи из
работването на 1900 работнически костюма - 1200 за 
мината в Колубара, а останалите за свободния вът
решен пазар. Същевременно се работи и по сделката 
за 1500 шапки за колубарската мина.

След това, по думите на Тодоров, ще започне 
изработването на нова партида женски работнически 
костюми (1400 бройки), от които 200 вече са под
готвени за шиене. Запланувана е поръчка от 1500 
бройки бели шлифери, така че центърът ще има ра
бота до края на годината.

са от полн-

м. я.
мотиви се протакаха и в 

приветствените говори на повечето говорители, конто приветстваха 
откриването на помещенията на КИЦ "Цариброд” - филиал Босиле
град на 2 октомври тази година в Босилеград.

Когато става дума за ораторите трябва да се каже. че организато
рите злоупотребиха името и функцията на югославския посланик в 
България ^адош Смшткович. Именно в програмата те бяха оповестили, 
че и

ЦЕНИТЕ НА МЕСОТО В БОСИЛЕГРАД НЕ 
СА В РАЗРЕЗ С УРЕДБАТА НА ПРАВИ
ТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ

средната стойност на месото е 33 динара. Почти съ
щите са цените и в магазина на "Напредък”, в който 
поради финансови затруднения на фирмата месо има 
само от време на време.

Макар че уредбата на Правителството на Сърбия 
ни дава възможност да повишим цената на месото, 
ние не ще направим това, понеже продажбата върви 
слабо, казват работниците в двата магазина. По ду
мите им, все по-малко хора купуват месо или пък 
купуват малки количества.

Иначе и цената на живо тегло юнешко месо в 
Босилеградска община е по-ниска от тази във вътре
шността и сега е около 14-15 динара. Матрапазите, 
които плащат на селяните за добитъка в чужда 
валута, но които правят и различни други далавери, 
взимат месото на безценица, са все още 
изкупчици. Едни от тях чрез разни канали откарват 
добитъка на различни места във вътрешността, най- 
често във Враня и Буяновашко, други го колят на 
открито, при нехигиенични условия, и също по раз
лични канали пласират месото във вътрешността.

В. Б.

г-н Смшткович ще говори на откриването на Филиала, макар че 
предварително не са го консултирали и не са получили неговото съг
ласие.

МЕСО СЕ ПРОДАВА И 
ПО ” ТАЙНИ КАНАЛИ”Организаторите проявиха голяма безотговорност и със повиква

нето на свещеници на БПЦ да освещаят помещението на КИЦ без 
разрешение на СПЦ. Освен това в службата си българските свещеници 
няколкократно повториха, че босилеградския край ”е свещенна бъл
гарска земя”, с което изказаха нескрнтн територнялни претенции към 
нашата държава.

По този повод Изпълнителният отбор на ОО на СПС в Босилеград 
още веднъж подчертава, че територията на Сърбия е цялостна, без 
каквито и да е Западни покрайнини и че всички нейни граждани, без 
оглед на националност и вероизповедение, са равноправни и ползват 
еднакви граждански права, съгласно конституциите на Сърбия и Юго
славия. Затова бътгарската народност, като лоялни граждани на Сър
бия и Югославия, не се нуждае от никакви защитници от чужбина, па 
нека са те и от България.

Гражданите на нашата община, се казва по-нататък в съобщението 
на ИО на ОО на СПС в Босилеград, и всички други от българската 
националност, живеещи във вътрешността, със своето си досегашно 
поведение ясно са изказали мнението си, че за нас единствена родина е 
Сърбия и СР Югославия.

Затова Изпълнителният отбор на ОО на СПС в Босилеград при
зовава всички граждани в общината, без оглед на политическите опре
деления, с действителни факти да се противопоставят на тези, които се 
явяват като наши "защитници".

Според ценоразписа за месото и месните изделия, 
който неотдавна прие Правителството на Сърбия, 
цените на месото в двете месарници в Босилеград не 
трябва да падат, а съществува възможност да се по
вишават. Въз основа на уредбата на Правителството, 
която налага цените на месото и на месните продукти 
да се върнат на нивото от 1 юли т. г. и ценоразписа, 
който предостави на магазинерите инспектърът по 
пазара, тук цените на месото са по-ниски с два, три, 
четири динара (в зависимост от категорията на ме
сото), отколкото във вътрешността. В частния ма
газин на Драган Пенев например юнешкото без ко
сти и досега струваше 48 динара, с кости 35, докато

главните

гато се срещна с който и да е от тях, след двете ми 
статии в "Братство” за гранита. Наистина не знаех 
точно как се казва местността, в която се копае ка
мъка, но и никой от тези, конто би трябвало да знаят, 
не можеше да ми каже това. докато не се срещнах с 
някои горнокриводолци. След това проверих в када
стъра и се уверих, че местността Гарище се намира на 
територията на Горни Криводол. По този повод не
годуваха дори и много преселници от Горни Криво
дол, които ми се обадиха по телефона. А остарелите 
горнокриводолци, останали в селото, резигнирано 
казват: "Поне да ни бяха питали или да бяха напра
вили някое улеснение за нас, старците. За нас като че 
ли никой не се грижи!”

Нито пиротски, нито 
сенокосни, а горно- 

криводолски гранит!М. Я.
-Защо никой нищо не ни пита, защо никой не ни 

протестират горнокриводолци. - Хубаво 
пишете за гранита, ами защо не дойдете при нас, ние 
да ви кажем къде е гранитът! А той се намира в 
горнокриводолския атар или кадастърска община, 
както ти е по-изгодно. Местността се казва Гарище, 
а още по-конкретно Аджийска огреня.

Така ми казват жителите на Горни Криводол, ко-

НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ГО НА ДС зачита?

ОСЪДЕНИ СА 

ЗАПЛАХИТЕ НА НАТО А.Т.

На неотдавна проведеното заседание на Главния отбор на Демок
ратичната партия, на което участва и председателят на демократите в 
Димитровградска община Михаил Иванов, бе осъден въпросът за при- 

на сила при решаването на косметската криза и убиването на 
невинното цивилно население, тъй като единственият начин за прео
доляване на кризисното положение, по мнението на демократите, са

ИЗ ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД БОСИЛЕГРАД
Все още няма 

бензин
АНУЛИРАН ИЗБОРЪТ НА 

ДИРЕКТОРА НА ”БОР”
лагането

преговорите.
В съобщението, което ни предостави Михаил Иванов, между дру

гото е изтъкнато, че Главният отбор на ДС осъжда и Резолюцията на 
Съвета за сигурност (N2 1199), тъй като заканите и прилагането на 
силата срещу Сърбия не представляват средство за решаването на кос- 

проблем. "Прилагането на сила от страна на НАТО срещу

На единствената бензиностан
ция в Босилеград, действаща в съ- 

"Автотранспорт”, вече 
дълго време няма бензин и нафта. 
Ръководителите на това предпри
ятие продали бензина, който пре
ждевременно заплатили фирми и 
ведомства в града. Здравният дом 
например платил над 1200 л. бен
зин, който "Автотранспорт” про
дал, така че сега пациентите са 
принудени сами да си обезпечават

Съдебният съвет в Общинския съд в Босилеград начело със съдия 
Любинка Веселинова анулира избора на Милан Мицов за директор на 
босилсградското предприятие за обработка на дърво "Бор". Същевре
менно па Управителния съвет на фирмата наложи да извърши законен 
избор между четирите кандидати, изпълнявали условията на конкурса.

Управителният съвет па "Бор" в публикувания си конкурс за дирек
тор беше казал, че покрай останалите условия кандидатите трябва да са 
с виеше образование - инженери по обработка на дърво, лесовъдни 
инженери, икономисти или юристи. От шестимата конкурирали двама 
били инженери по обработка на дърво, двама лесовъдни инженери, 
един юрист и един строителен инженер. Съветът на 6 март т. г. за 
директор на фирмата избра Милан Мицов, който е строителен инженер 
и който по преценка на съда не е изпълнявал условията на конкурса.

На фирмата е наложено да плати и 2080 динара съдебни разноски на 
трима кандидати, които потърсили съдебната защита.

става на

метския
Сърбия ще окуражи албанските сепаратисти и терористи и ще предиз
вика нарастването на национализма от другата страна, което още по- 

ще изостри враждата между народите в Косово и Метохия, които 
трябва да живеят и нататък на тези простори . Заплахите и прилагането 
на силата ще навреди най-много на развитието на демокрацията в Сър
бия” - се казва в съобщението.

На заседанието е взето решение да се изпрати открито писмо до 
парламентите на Р. Сърбия и СР Югославия и до министрите на вън
шните работи на страните, членуващи в НАТО и Контактната група. В 
писмото между другото се казва, че евентуалната силова намеса ще 
влоши хуманитарната ситуация в Космет и ще отсрочи приемането на 
политическо решение. Изтъкнато е и това, че прилагането на сила би 
оказало негативно влияние върху положението на демократичните си- 

тоя начин едно от най-важните условия за стабилизирането

гориво.
Сега черноборсаджин, преди

мно от България, литър бензин 
продават за 9-10 дни.

В. Б.В. Б.

ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА В КЮСТЕНДИЛ
ли, като по
на обстановката на Балканите бъде поставено под въпрос. В писмото е 
наблегнато на нецелесъобразността на силовата намеса в решаването 
на косметския възел и е изтъкнато, че ДС ще настоява за практическото 
реализирие на Московския договор, сключен между президента на СР 
Югославия Слободян Милошевич и президента на Руската федерация 
Борис Елцин, както и верификацията на този договор от квалифици
раните международни наблюдатели на терена. ДС - се 
- застъпва становището, че е необходимо да се използват всички разпо
лагаеми средства, за да се стигне до политическо решение на кризата.

Главният отбор на ДС изисква от депутатите в Народната скупщина 
на Сърбия да проведат спешно заседание в Прищина и да посетят онези 
места в Косово и Метохия, за които се твърди, че са застрашени в

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ” КРАИЩЕ ’98”
Панаирът "Краище ‘98" има амбицията да се пре

върне в най-голямото и добре организирано изло
жение в Западна България, ориентирано към съсед
ните страни, а преди всичко към Югославия и Маке
дония. Освен български фирми, на панаира ще уча
стват и изложители от Германия, Италия, Гърция, 
Македония, Русия, Кипър, Чехия и Югославия.

За югославски фирми, конто за пръв път уча
стват в манифестацията домакините дават отстъпка

В.С.Б

От 13 до 17 октомври в град Кюстендил ще се 
проведе Шестия пореден Маждународен панаир на 
граничната търговия "Краище ’98". Иа 2(ХЮ квадра
тни метра изложбена площ в Националната спортна 
залп "Осогово" ще бъдат представени компютърна 
техника и телекомуникации, озвучителиа и бяла те
хника, инвентар и съоръжения, автомобили, селскос
топанско техника и резервни части, мебели, модно 
облекло, текстил и обувки, битова химия, парфюме
рия и друго.

казва в писмото

хуманитарно отношение. от 10%.Б. Димитров
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РАЕОТА НА ШАРЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ ФИЗИЧЕСКИ СВОЙСТВА 

НА МЕДА
Средните температури през октомври са меж

ду 9-13^С, а е възможно да бъдат и по-ниски от - 
15°С.

гоилият въздух да преминава нагоре.
Сега се поправят и боядисват кошерите, в кои

то се намират пчели, понеже по това време те 
почти не излитат. Стопяваме восъка и слагаме

, 1Ю-ВИ-

Консистсниия. Пресният мед 
е гъста, прозрачна, полутечна 
маса, която постепенно криста
лизира до втвърдяване. По-гъст 
е медът, съдържащ по-малко во
да -14-16%. Кристализацията е в 
зависимост от вида на захарта и 
от тяхната структура. Кристал
изират глюкозата и захарозата, 
фруктозата остава в течно със
тояние. Дсск'гринът, белтъците 
и растителните масла забавят 
кристализацията, докато мели- 
цитозата ускорява този процес. Мед, съдържащ повече глюкоза, 
захаросва по-бързо - в големи, нежни криегали, докато мед с повече 
фруктоза кристализира бавно, образувайки малки кристали. 
Когато количеството на глюкозата е по-малко от това на фрук
тозата, в меда се образуват два пласта: горен, течен - с фруктоза; и 
долен, със зърнеста кристализация - глюкоза.

Хигроско личност. Свойството на меда да поглъща влагата. 
Мед, съдържащ 17,4% вода, се намира в равновесие с въздух, който 

58%. Медът поглъща или отдава влага, 
относителната влажност. Обикно-

Ветропете са силни, с посока от запад и севе
розапад. Приключва цъфтежът на медоносните старите кошери в склада. При температура 
растения. Излюпва се последното пило в коше- сока от 12 С, лекуваме пчелите от браулоза и 
рите, а майките прекъсват яйцсснасянето. Пче- вароагоза. 
лите прибират меда от краищата на питите към 
средата на гнездото и го слага т в килийките, къ- 
детоса нзлюпенн последните пчели. В останалите 
незапълнени килнйкн в средата на гнездото пче
лите образуват зимното кълбо.

Сега извършаваме главния есенен преглед на 
пчелните семейства. При прегледа установяваме: 
а) силата на пчелните семейства; б) 
на майките; в) количеството и качеството на хра
ната и г) качеството на питите и здравето на пче-

ПЧЕЛНА ВЪШКА БРАУЛОЗА
Браулозата по пчелите и майките се причи

нява оз’ паразитиращите пчелни въшки, които се 
настаняват по младите пчели и по майките, поняк
ога и десетки. Женските спасят от 5 до 8 яйца, 
залепени отгоре върху восъчните капачки на ме
да и пилото, по стените на килийките и по летвите 
на рамките. Въшките се хранят с мед и млечице. 
Унищожаването на пчелната въшка се извършва 
през пролетта и есента, вечер, и започва с уни
щожаването на възрастните въшки. При темпе
ратура 10-15°С през входа на кошера за 3-4 минути 
вкарваме фенотназиноп пушек. Въшките умират, 
падат на пода, след което трябва да се изгорят. 
Опушване то се повтаря след 10 дни.

Можем да унищожим въшките и с нафтелин, 
като се поставя по 15-20 грама над гнездото вечер, 
а сутринта се маха. Падналите на предварително 
сложения на дъното вестник въшки се изгарят. 
Това се повтаря още 2-3 пъти в интервал от 5 дни. 
При третирането на пчелните семейства с фен- 
тиазин, нафталин и други внимаваме да не допус
нем кражба при пчелите.

Въшките падат на вестника на дъното на ко-

наличността

лите.
Пчелните семейства, които имат около девет 

пити, покрити с пчели, са силни семейства, а по- 
малко покрити пити с пчели са слаби пчелни се
мейства. Зазимяват се сдружени по две пчелни 
семейства в кошер, разделен с платно или пре
граждаща дъска. Майки, по-стари от две години, 
са изтощени и през зимата често умират, а се
мейства с такива майки стават търтейски в ран
ната пролет. Тези майки трябва да се заменят с 
майки-помощници. Храната трябва да бъде от не
ктар, питите енвокафявн, а пчелите да са здрави.

ЗАЗИМЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ 
СЕМЕЙСТВА

има относителна влажност 
докато настъпи равновесие в 
вено влагата се поглъща от повърхностния слой на меда, при което 
той се разводнява и се създават условия за започване на фермен
тация.

Жиланост. Способността на меда да се противопоставя на разтя
гане. Медът има висока жилавост и се точи бавно. При загряване 
жилавостта намалява.

Относително тегло. Варира от 1.420 до 1.440. Един литър мед 
тежи 1,420 кг. При минус 36 градуса по Целзий медът замръзва и 
тогава обемът му се намалява с 10%, а при загряване се разширява.

Оптично пречупване на поляризираната светлина. Това свой
ство зависи от вида на меда и от естеството на захарта в него. 
Фруктозата върти поляризованага светлина наляво, а глюкозата, 
дизахаридите, тризахаридите и олигозахаридите - надясно. Нек- 
тарният мед е лявовъртящ, а мановият - дясновъртящ.

Цвят. В зависимост от багрилните вещества, намиращи се в 
нектара и в маната, цветът на меда е различен. Може да бъде 
безцветен, светложълт, златистожълт, тъмножълт, кафяв, тъмно
кафяв. Най-светъл е акациевият мед. Към светлите медове се от
насят детелиновият, върбовият, липовият и други. Нектарните ме
дове имат предимно жълт цвят, а ма новият е кафявожълт до тъмно- 
жълт.

Сега се разпределят питите с мед и цветен шерите и когато се опушвате тютюнев дим и с дим
от тамян.прашец към гнездото, а не се оставят пити, конто 

са напълнени изцяло с цветен прашец, понеже 
пчелите не ги покриват през зимата и те плесеняс- 
ват. Гнездото на силните пчелни семейства се ос
тавя в по-топлата страна на кошера (южната или 
западната). От другата страна се ограничава с пре
градна дъска, като зад нея се слага затоплящ ма
териал. Отгоре, на летвичката за проход на пче
лите, се слага платно, след него хартия, а върху 
нея възглавница. По-слабите и средните пчелни 
семейства се зазимяват в средата на кошерите, 
като от двете страни се слагат преградни дъски и 
затоплящ материал.

Дъната на кошерите се притягат, а цепнат
ините се попълват. Кошерите се накланят слабо 
напред, за да се оттича водата от дъжда и снега. 
На входовете се слагат решетки за мишките, объ-

ВАРОАТОЗА
Вароатозата е заболяване на пчелите, търт- 

еите и пилото, причинявано от кърлежи. Оплоде
ните женски снасят от 2 до 6 яйца в килийките с 
работнички и търтеви личинки. От яйцата на кър
лежите се излюпват ларви, а от тях възрастни 
мъжки и женски кърлежи. В една килийка може 
да снесат яйце няколко кърлежа. Борбата срещу 
вароатозата се води чрез унищожаване на въз
растните кърлежи, като семействата се третират 
с варанит, хемовар, варесценс, перизин, флували- 
нат, мравчена киселина и др. Най-подходящо вре
ме за унищожаването на кърлежа е когато в пчел
ните семейства няма пило. Понеже при пълните с 
пило затворени килийки не можем да унищожим 
яйцата на кърлежа, тогава отстраняваме търте- 

рнати на юг или югозапад, за да не влиза студен еВото пило от кошера. Това се прави при излюпва- 
въздух от ветровете и да могат пчелните семей
ства да използват зимното слънце. Вентилацията

Аромат. До известна степен той дава представа за вида на меда. 
Дължи се на присъстващите в нектара и маната ароматни вещества.

Вкус. Медът се отличава преди всичко с приятния си сладък 
вкус. Благодарение на съчетанието на аромата със сладостта на 
захарите и с киселинността, придавана от органичните киселини, 
успоредно със сладкия си вкус има приятен слабо възкиселщро- 
хлаждащ вкус. По-сладък е вкусът на меда, в който преобладава 
фруктозата.нето на търтеите през лятото.

По книгата "Медолечение" на д-р Ст. Младенов 
подготви В.Б.в кошерите се осъществява, като на горната дъска 

се пробиват вентилационни отвори, за да може ПОДГОТВИЛ: Гоше Митов от Босилеград

НА ИЗВЪНРЕДНО СЕЛСКО СЪБРАНИЕ В РАЙЧИЛОВЦИ ПОДОБРЕНА Е БЕЗОПАСНОСТТА 
НА КРЪСТОПЪТЯ В ЖЕЛЮШАСМЕНЕНО СТАРОТО И 

ИЗБРАНО НОВО РЪКОВОДСТВО
Кръстовището в село Желюша, къ- знак за скорост на 40 км/ч и отново се

дсто се пресичат магистралното шосе и стига до автопроизшествия.
Сега кръстопътят е осветен, сложениглавната улица на селото, тези дни вече е 

по-безопасно. Именно това кръстовище са два светофара, захранвани с ток, които 
вече взе няколко жертви, предимно деца. се виждат от далече. Полицията контро- 
Предприеманите досега мерки - поставя- лира движението, често е тук, така че бе- 
не на светофар с акумулатор или дежур- зопасността на минаващите тук пешеход- 
ства на полицията, даваха резултати само ци, предимно жители на Желюша, е зна- 
докато те бяха на мястото си. Щом се чително подобрена, 
махнат всички или почти всички преста-

За председател на Скупщината на Местната общност е избран Александър Алек
сандров, директор на Детската градина

Недоволни от досегашната работа на 
местното ръководство, а преди всичко 
на председателите на Скупщината и Съ
вета на местната общност, жителите на 
най-голямото босилеградско село Рай- 
чиловци от по-дълго време настояваха 
да се проведе извънредно селско събра
ние и да се изберат нови ръководители, 
които упорито и ефикасно ще се заловят 
с многобройните комунално-битови и 
други селски проблеми. Към края на из
теклия месец в тази местна общност се 
проведе именно такова събрание. На не
го беше анализирана досегашната кому- 
нало-битова дейност и бяха избрани но
ви 21 членове на Скупщината. За предсе
дател на Скупщината е избран Алексан
дър Александров, директор на Детската 
градина в Босилеград, живеещ в село Ра- 
йчиловци. Избрани са и три 
Съвета на местната общност, а остана
лите шест ще избере Скупщината на пъ
рвото си заседание, което, по думите на 
Александров, ще се проведе до края на 
този месец. На него ще бъде избран и 
председател на Съвета и ще бъде приета 
програма за работа до края на годината.

На извънредното събрание на граж
даните в Райчиловци, на което присъс

тва и председателят на Изпълнителния 
отбор на Общинската скупщина Васил 
Йованчов, досегашният председател на 
Съвета на местната общност Евтим Ри- 
зов между другото подчерта, че досега
шното ръководство наистина не е било 
достатъчно активно, обаче и обстанов
ката, в която е работило то, е била доста 
затруднена. Но въпреки това са отче
тени някои резултати в областта на ко
мунално-битовата дейност. Построени 
са, подчерта той, над стотина метра ка
нализационна мрежа, ремонтирана е ча
ст от водопроводната мрежа, както и ня
кои селски пътища, включително и пъ
тят за селските гробища, уредена е една 
от двете селски вади. Местната общност, 
добави Ризов, поде инициативи за реша
ването на проблемите с поддържането 
на хигиената, регулирането на транспор
тните връзки през селото, обаче възмо
жностите й в това отношение бяха ог
раничени. Сега обстановката като че ли 
се подобрява и аз се надявам, че новоиз
браното ръководство, подпомогнато от 
другите местни фактори, ще успее да се 
изяви с по-съдържателна работа.

А.Т.ват да спазват поставения ограничителен
^! - \Колко ли малки ку

трета има тази 
кучка и защо 
стопанинът й не 
води_гружа за нея, 
ма иш е Принуден 
сана да 
обезйечава ш 
"нейриличен 
„спин” в център 
на града закуска. 
За нейно и щастие 
на малките ку-.. 
шреша "шип- 
шерише” не са 
чести в

©то око

члена на

Д11мшировград, ЦЦ 
така чс може рЗЯ 
ейокойно да 
”обработи" 
кокала на тре
вата Пред Кул
турния дом.

м. я.
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НОТОКЪРМЕНЕАД ОТБЕЛЯЗАНА МЕЖДУНАРОДНАТА седмица на естестве-в
ДИМИТРОВГРАД

МАЙЧИНОТО МЛЯКО Е 

ХРАНА, ОБИЧ И МЕДИКАМЕНТ
ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ 

МОНОГРАФИЯ ЗА 

ТЕАТЪРА
Неотдавна излезе от печат монография, посветена на 
димитровградския самодеен театър ’Христо Ботев”. 
Автор на монографията е Слободан Кръстич, журналист 
и публицист от Ниш. По време на своята младост авторът 
и сам е бил члеп на театралната група.
Значително място в монографията е посветено на само
дейците, които десетилетия са играли представления, 
често пъти подготвени и на сръбски, и на български език. 
През този месец монографията ще бъде отпечатана и на 
български език.

• Генерален покровител на седмицата на кърменето и през тази година бе ОС в Ди
митровград. Увеличава се броя на майките, които кърмят своите деца. Майчиното мляко 
е наи-съвършената храна за кърмачетата.

Както и в цялата страна, та
ка и в Димитровградска общи
на бе отбелязана международ
ната седмица на естественото 
кърмене ( от 29 септември до 6 
октомври). Патронажната сл
ужба към димитровградския 
Здравен дом връчи подаръци 
на майките, които са кърмили 
своите деца една година след 
рождението им. И тази година, 
както и през миналите някол
ко, генерален покровител на 
седмицата на кърменето в на
шата община бе Общинската 
скупщина.

Международната седмица 
на естественото кърмене се 
отбелязва в нашата страна и в 
Димитровградска община от 
1994 година. Тази година е сфо
рмиран Югославски отбор за 
подкрепа на естественото кър
мене, чиито основни задачи са 
били пропагандирането на къ
рменето и обучението на здра
вните работници.

Според данни на Патрона
жната служба към димитров
градския Здравен дом, в наша
та община през 1994 година е 
имало 80 родилки, от които 10 
не са кърмили своите бебета 
въобще, а само една майка е
кърмила бебето си една годи- и повече от една година, 
на. През 1995 година в общи
ната е имало също 80 родилки.
Шест от тях не са кърмили сво
ето дете въобще, а 5 майки са 
кърмили бебето си една год
ина. През следващата 1996 го
дина е имало 70 родилки и вси
чки те са кърмили бебетата си, 
но само 16 от тях са ги кърмили
една година. Данните за мина- по-бързо своето тегло, а също 
лата година показват, че от 79 така и да намалят до голяма 
родилки 3 не са кърмили свое- степен риска от появата на рак

на гърдите. Рискът от неже
ланото забременяване също 
така е по-малък. Естественото 
кърмене - споделя по-нататък 
г-жа Топич - оказва позитивно

Б. Димитроввлияние и върху развитието на 
детето. Майчиното мляко пре
дпазва бебето от заразни забо- 
лявания. То защитава кърма
четата и от инфекции преди 
имунизацията им чрез ваксина
ция. Естественото кърмене 
предотвратява наличието и ра
звитието на алергичните забо- 
лявания и не предизвиква ко
ремни увреждания при децата. 
Млякото допринася и за пра
вилното оформяне на ченето 
на децата и въобще цялото им 
лице. Естественото кърмене 

то дете, а чак 25 от тях са кър- влияе благоприятно и върху 
мили своето дете една година, емоционалното им развитие, 
По думите на главната сестра в което също така не е за прене- 
патронажната служба Андже- брегване. Храненето на бебе- 
лка Топич, от тези данни става тата с майчино мляко следова- 
ясно. че се увеличава броят на телно има много предимства 
младите майки, които кърмят спрямо другите видове хра- 
своето дете една година след нене. Няма лошо и добро май- 
раждането му. Тя оценява, че чино мляко. То е винаги, то

пло, готово, бактериологиче
ски чисто. Майчиното мляко е

АПЕЛ НА СВЕТОВНОИЗВЕСТНИЯ ЕКОЛОГ ФРАНЦ ВЕ
БЕР:

НАТО ЗАПЛАШВА 

ЕВРОПЕЙСКОТО 

КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО В 

КОСМЕТ
Анджелка Топич

Световноизвестният еколог Франц Вебер отправи през уикенда 
апел до лидерите на великите световни сили, между които и френ
ския президент Жак Ширак, апел за помощ, в който ”от името на 
цивилизована Европа” апелира да се осуети "варварското дело” 
-бомбардирането на Косово и Метохия и да се защити културното 
наследство в южната сръбска покрайнина.

Вебер, който през последните тридесетина година води борба за 
спасяване на природните и културно-исторически забележител- 
ности навред по света отправи апел против евентуалната интервен
ция на НАТО в Космет до американския президент Бил Клинтън, 
руския президент Борис Елцин, френския държавен глава Жак 
Ширак, британския премиер Тони Блеър, досегашния германски 
канцлер Хелмут Кол, китайския президент Джианг Цземин и до 
премиера на Италия Романо Проди.

В писмото си до френския президент Ширак, озаглавено ”Нато 
заплашва европейското културно наследство в Косово”, Вебер при
помня, че с 1800-те сръбско-византийски средновековни памет
ници, сред които 
изкуството”, каквито са Печската патриаршия и Дечани, Космет е 
едно от ”най-пространните и най-наситени с исторически и култу
рни паметници места в света”.

В писмото си до френския президент Жак Ширак известният 
борец за защита на световната съкровищница Вебер го призовава 
”от името на цивилизована Европа” да предприеме всичко, за да 
"осуети варварското дело” - евентуалните въздушни удари в Кос
мет.

тази тенденция е твърде поло
жителна и добавя, че през ми
налата година в общината е ре- най-съвършенната храна за 
гистриран известен брой май- бебетата, понеже съдържа ве
ки. които са кърмили бебето си ички хранителни съставки, ко

ито са необходими на бебетата, 
"Естественото кърмене на особено през първите 6 месе- 

бебетата има многостранно ца. Кърменето е храна, обич и 
значение. Кърменето оказва медикамент ’ - заключва г-жа 
позитивно влияние върху здра- Топич и добавя, че кърмачките 
вето на майките, тъй като до- от нашата община трябва да 
принася за техното по-бързо сътрудничат с Патронажната 
възстановяване след раждане- служба, защото 
то. Благодарение на кърмене- кърмене е най-добрият избор и 
то майките могат да регулират за тях, и за техните деца.

и такива "шедьоври на архитектурата и
естественото

Б. Димитров

БОСИЛЕГРАД "Цивилизована Европа не може да разбере такава външна 
намеса във вътрешния конфликт на една суверенна държава”, ка
тегоричен е Вебер, който подчертава, че "хуманитарната катас
трофа в Космет не може да се реши с опожарване и кървопролитие 
в тази покрайнина”, т.е., че спорът между сърбите и косметските 
албанци "не може да се реши с бомбардирането на едните в полза 
на другите”.

ОТКРИТ ФИЛИАЛЪТ НА КИЦ 

” ЦАРИБРОД”
На 2 т. м. в Босилеград офи- жеството присъстваха повече ДСБЮ Шукарсв и секретарят на 

циално и по тържествен начин обществено-политически и кул- тази организация Николов, кой- 
беше открит филиалът на Сдру- турни дейци, начело с Марии Ра- то е и председател на Програм- 
жението на граждани Културно- йков, заместник-въишеи минис- пия съвет на филиала, като иои- 
информационен център на бъл- тър на България, и Ивайло Три- скаха повече права за българите 
гашжото малцинство ''Царибр- фонов, посланик на България в в Сърбия, понеже е засегната 
од” от Димитровград. В присъс- Югославия. В пламенните си ре- националната им идентичност , 
твие на около сто души, от които чи почти всички заявиха, че ”но- както и Иванов, който предве- 
двадесетина от Босилеград, а но- ва и демократична България ня- сти, че наскоро такъв филиал 
чти всички останали от Бълга- ма да забрави своите чеда в За- ще бъде открит и в е, Звопци . 
рия помещенията на филиала ладиите покрайнини , че поме- Откриването на филиала ие 
бяха открити от Небойша Ива- щенията на филиала ще станат предизвика особено внимание 
нов председател на Управител- свещено място на българския ез- сред босилеградчами.^коиго не 
ния съвет на сдружението, и во- ик и култура, огнище на българ- дойдоха да увеличаят свещения 
дачите на ДСБЮ Марко Шука- щината и институция за запаз- ден”. Не присъстваха ни пред- 
рев и Иван Николов. ванс на идентитета на съня род- стапители на останалите поли-

Че България, която финал- циците”, че "филиалът ще въз- тически партии п общината и па 
сира дейността на КИЦ, му по- дигне духа на българите в Боси- Общинската скупщина, кои то 
свещава особено внимание пот- леградско”... Приветствени сло- смятат, че ДСБЮ не може да 
въцжлава и фактът, че на тьр- ва изнесоха и председателят на предстапляпа българското мал- 

к ’ цинство и да води външна по-
литка на Югославия".

По случай откриването на 
филиала беше представена сти
хосбирката "Послание към Тан- 
гра” на Иван Николов, художни
кът Новица Младенов от Бел
град дари картини на филиала, а 
представители ог България из
несоха подбрана културно-заба
вна програма.

• СЛЕД ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПАУЗА НИШКИТЕ 
КУКЛЕНИЦИ

Отново на
международната сцена
С представлението си "Трите прасета” в постановка и адаптация 

на Зоран Лозанчич,Нишкият Куклен татър участва в к^а 
калия месец па Седмия международен куклен фестивал ‘Двама са 
малко - трима еа много” в град Пловдив. Освен домакините, кук
лени театри от България, на фестивала участваха и кукленици от 
Хърватско, Корея, Япония, Мексико, Испания и Други страни.

Както посочили събраните в Пловдив (21-26 октомври) све
товноизвестни критици и познавачи на кукления театър адапта
цията и постановката на Лозанчич, сценографията на Ненад Живад- 
ииович, куклите на Борис Чершков и играта на кукловодитс на
правили тази приказка на Апдерсън още по-ириемлива за децата. 
Потвърждение за това е не само поканата нишките кукленици да 
участват на престижния международен фестивал на куклените теа
три “Златния делфин” във Варна, но и поканите за комерчески 
гостувалия в Шумен, Сливен, Русе и други български градове. През 
тоя месец ансамбъла на Нишкия куклен театър ще гостува в повече 
градове в страната - Нови Сад, Неготин, Враня и Бела паланка. В 
рамките на договора за взаимно сътрудничество, към средата на 
месеца, нишките кукленици ще гостуват и в Димитровград, а се 
водят преговори и за гостуване в Македония.

я на ми-

Преди официалното откриване на филиала Помеще
нията благосовиха шестима свещеници от Българската 
Православна църква, които, сГюред изявленията на Пред
ставители на ЕнархияСПа във Враня, нямали Позволение 
да вършат бо1ослужение и По тоя начин нарушили от
ношенията между СПЦ и БПЦ. От същите източници 
узнаваме, че Патриарх Павле е оСППравил възражение до 
главатаря на БПЦ Патриарх Максим. В.С.БВ. Б.
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РАЗГОВОР С КРУНИЦА БОГОСЛОВОВА ОТ БОСИЛЕГРАДВ ПРОКУПИЕ ИЗЛОЖБА НА 
КАРТИНИ ОТ ПЛЕНЕРА • II Шаз^одиишоша ак- 

Ш1Я ио кръводаряване, 
кояШо се Проведе на 24 сеп
тември а Босилеград, кръв
париха: Иван Димитров,
работещ в "СлоШ' Вест 
Николова ош КОЬис-, 
сил Христов, служител 
Общинската скуищина, 
Срешен Илин ош Ш /, 
Зоран Йосифов и Круншш 

Всичките те

” Поган опеки 
манастир’ 97” 33 ПЪТИ ДАРИЛА КРЪВ!

На-В тазгодишната акция за кр’М1однр)шанс и Ьосилеградска община се опипаха 7 души. Шестима от 
отзоналнте се дариха кръв, а сред тях беше и Круница Богослоноаа от Босилеград, сега живееща в село 
Млскоминци. Тридесет и третото М поредно участие в акциите за кръиодарянане ни беше повод да 
поговорим с тази благородна боенлеградчапка. Естествено, първият ни въпрос беше кога и как е 
станала кръводарител.

-Това беше през 1975 година, 
когато след една злополука и 
Корубевац, недалеч от Иранска 
баня беше отправен призив за 
даване па кръв. Между работ
ниците в тогавашния Памуков 
комбинат във Враня, където ра
ботех и аз, се отзовахме без ко
лебание 12 души. След обстоен 
лекарски преглед позволиха са
мо на мене и на още едни мой 
колега да дадем кръв. И отто
гава почти редовно участвам в 
тази хуманна акция.

* Как сс чувствахте след това 
и дали изпитвахте никакъв страх 
преди да предложите Кашата кр
ъв за спасяването на ранените 
хора, конто вероятно не сте и 
познавали?

- Когато става въпрос за зд
равето, независимо дали се от
нася за познат или непознат чо
век, колебания няма. Нали е чо
век! Аз и след това много пъти 
съм давала своята кръв за пос
традали близки н приятели, но 
често и за на познати хора. Всъ
щност, за мен това не е важно.
Важно е да помогна и съм най- 
щастлива когато разбера, че с 
моята кръв е спасен животът на 
някой човек. Страх не съм из

миналата седмица в Пр- 
окупне бе открита изложба 
от картини, конто сътвори
ха участниците в миналогод
ишния художествен пленер 
"Погановскн 
Почитателите на изкуство
то ще имат възможност да 
видят 30-нна картини, които 
са дело на 14 художника от 
страната и чужбина.

Картините ще бъдат ек
спонирани и в други градове 
на републиката.

е

Богословова. 
са многократни кръво
дарители-

литвала никога, дори и когато за 
пръв път дарих кръв. Впрочем, 
от какво да се страхувам, когато 
кръводаряването е полезно и за 
този, който дава кръв. След вся
ко даряване на кръв аз се усещам 
много по-добре, а и няма ника
кви последици от това. Затова 
като майка съветвам младите: 
кръводаряването не е опасно, а е 
полезно за здравето, освен това 
спасяваш човешки живот, а това 
е един от иай-хуманните жесто
ве. Аз например откакто давам 
кръв не чувствам никаква болка. 
Здрава съм, дето сс казва, като 
дрен. Тази година дадох кръв два 
пъти - един път през март за един 
мой роднина, а сега и в акцията 
на Завода за траифузия на кръв, 
също без каквито и да е после
дици.

манастир .

дходящи лекции и филми акци
ята тябва да се популяризира,ос
обено сред младежта. Засега 
обаче те малко се интересуват 
от това и почти не участват в 
кръводаряването. Всичко оста
ва на Общинската организация 
на Червения кръст и отделни ен
тусиасти - кръводарители.

* Като многократен кръво
дарител сигурно сте удостоени и 
с някои признания.

- Да. Както във всяка друга 
обществена дейност, така и при 
кръводаряването има установе
ни различни обществени призна
ния. Аз съм носител на сребърна 
значка, златен часовник, а много 
пъти съм била и на почивка в 
различни курорти или пък на 
море. Но все пак най-голямото 
признание за мен е да зная, че с 
моята кръв е спасен животът на 
някого, който след това от сърце 
ме уважава и зачита. Има някол
ко такива случая.

Б. Д.

Акция за 
кръводаряване

Миналата седмица в Димитр
овградската гимназия се проведе 
тазгодишната единадесета акц
ия за кърводаряване, на която се 
отзоваха 23 гимназисти. Органи
затор на кръводарнтелната ак
ция бе Общинската организация 
на Червения кръст в Димитров
град, а съдействие оказа Заво
дът за транефузня от Ниш. Да 
напомним, че в акцията щяха да 
се включат почти двойно повече 
ученици, но не можаха поради 
непълнолетност. Въпреки това. 
акцията може да се счита за твъ
рде успешна.

Круница Богословова 
о родена през 1949 година в 

Зомун, където тогава живеели 
родителите й. От 1974 до 1907 

година работи в Памуковия 
комбинат във Враня. Майка е на 

една дъщеря, която вече има 
свое семейство. Сега е 

собственик на търговска фирма 
и живее със съпруга си Иван в 

село Млекоминци. Казва, че 
най-голямата радост в живота й 

са двете внучки - 
седемгодишната Емилия и 

петгодишната Драгана, с които 
прекарва свободното си време.

* В последно време отливът 
на кръводарителите е малък. 
Ето, и този път се отзоваха само 
седем души. Според Вас, коя е 
причината за това и може ли бр
оят па кръводарителите да се 
повиши?

- Сигурно е, че може. Обаче 
в това отношение ще трябва по
вече да се застъпят просветните 
и здравните работници. Чрез по-Б. Д. м. я.

/^>секи по-възрастен царибродчлнин с умиление и 
носталгия си спомня за местата по река Нишава, 

на които хората се разхлаждаха и прекарваха свободното 
си време през летните горещини. Тези спомени се избис
триха и станаха просто натрапчиви през това парещо лято, 
когато непоносимите горещини затрудняваха дишането и 
дори действаха подтискащо.

А наистина преди корекцията на Нишава имаше много 
места за къпане. На първо място за отдих и развлечение 
служеха Язът, Бумбакът. Въртаня, Гърцина баня, Саста- 
вакът и Лукавачка река със своята топла вода, в която 
можеше да се стои с часове.

Дълбочината на водата, особено на Яза, достигаше и до 
два метра. Ние боязливо се спускахме до дъното с повдиг
нати ръце, за да измерим дълбочината.

Реката беше обраснала с високи клонести върби и раки
так, така че от някои места окото едвам проникваше до 
речното корито и до спокойно и лениво движещата се вода. 
Ако някога падаха проливни дъждове, реката ставаше мъ
тна, изливаше се от коритото си, но ние, децата, бързо 
разбивахме тинята, мътилката се оттичаше и дъното пак 
ставаше песъчливо. Водата беше чиста, защото не се за
мърсяваше от битови и промишлени отпадъци и нямаше 
опасност от заразяване, обриви или изприщване.

Плажовете не бяха уредени с разни съоръжения за за
бава като спортни площадки, пързалки, павильони. Ние 
скачахме от високите и отвесни брегове или от върбите, 
като се състезавахме кой най-дълго ще издържи под во
дата.

Пръскаха го, давеха го, като го потапяха под водата и го 
пускаха чак тогава, когато глътнеше малко вода и от страх 
започваше да хълца и да диша на пресекулки. По-големите 
и възрастните заемаха левия бряг на Яза. натръшкани на 
по-широкото пространство като тюлени или моржове. Ед
ни бяха кльощави като Жика зъ бол е кара или Саша Леков 
и Васил Маков, други - ме шести и трътлести като Младен 
Момелата и Киро Брезнички. Най-интересното забавление 
на по-възрастните беше да играят на карти и на гоненица, 
да се гмуркат като водолази под водата и да измерват кой 
от тях може най-много да издържи под водата. Рядко някой 
като Бора Бачовски ползваше плажно масло или кремове, 
за да се предпази от слънцето и да получи загар. То и 
слънцето, и топлият полъх на ветреца нямат оная сила, 
както крайморското слънце и неговият бриз.

На Яза най-добри плувци бяха Гоша Жоля, Драга Ма- 
цок и Коля Ганкин. Те бяха широкоплещести, добре сло
жени здравеняци и плуваха плавно и бързо като делфини. 
Никой не можеше да ги хване, когато играехме на гоненица 
и да изброи до три. както беше правилото, защото телата и 
крайниците им бяха хлъзгави като на риби и не приемаха 
вода като видри. А когато се гмуркаха или потъваха във 
водата, над тях не се образуваше нито кръгче, нито гънка. 
И ако потънеха само на няколко сантиметра от гонещия ги,

През горещия период спомените ми стават по-настъпа- 
телни и аз започвам да се връщам обратно по извървяната 
пътека на моя живот.

Преди години Язът се задръстваше от малки и големи. 
Патриархалните предразсъдъци и задръжки не позволя
ваха на едно място да се къпят мъже и жени. Жените се 
къпеха или на Савака, или във Въртаня, когато бяха големи 
горещини или след вършитба, повечето за да се измият, 
отколкото да се разхладят. Нямаше нито бански гащета, 
нито бански костюми и мъжете обикновено ползваха га
щите, с които си ходеха, а жените се потапяха с комбине
зони или се къпеха с тънки рокли, които плътно полепваха 
по тялото им, ставаха прозрачни и изтъкваха разчленения 
им релеф. Тази приятна гледка съблазняваше любознател
ните погледи на мъжете. Ние пък, по-малките, се къпехме 
съвсем голи, както се казваше по радикалскн, а ако някое 
приятелче имаше гащи от черен сатен, ние го издебвахме и 
му ги смъквахме, защото неговото подскачане ни доста-

те с някакъв само на тях познат трик го измамваха и по
даваха глава над водата в съвсем обратна посока. Особено 
първите двама бяха сръчни и находчиви до съвършенство.

Ние пък децата се забавлявахме като се гонехме по 
брега или скачахме във водата "на глава” и ”на крака”.

Всяка част на градчето си имаше свой плаж, но най- 
привлекателен и престижен беше Язът.

Ходехме и в Лукавачка река до Джонин мост или под 
училището, за да се къпем. Докато Нишава е доста студена, 
Лукавачка река е топла и плитка и в нея трудно може да се 
плува, защото се охлузват я коремът, я коленете или лак
тите. За водата на Лукавачка река казват, че е лечебна и в 
нея правеха бани предимно старци и бабички, болни от 
ревматизъм.

И преди години имаше големи горещини. Когато тръ
гвахме към гарата за Лукавица, сивият прах пареше босите 
ни загрубели крака и ни караше да се движим по сенчестите 
места. Спомям си алеята платанн до железопътната гора, в 
конто на жегата се чуваше монотонното съскане на щурци 
или крякането на дървесни жаби, но никак не можехме да 
ги видим, колкото и да се вглеждахме.

В Лукавачка река се потапяхме и излизахме, когато 
водата съвсем ни изпиваше и когато омаломощени гладяс- 
вахме, поемахме обратно за вкъщи.

Така сезонът на къпането траеше до Преображение 
Господне, когато родителите вече не ни разрешаваха да се 
къпем, защото климатът се променяше, нощите ставаха 
по-дълги и водата застудяваше.

И както всичко се мени според законите на времето и 
развитието, в градския спортен комплекс, където вече се 
извисява корпусът на спортната зала, ще се лъснат фаян
совите плочки дори на два басейна, от които единият ще 
бъде детски, а другият с олимпийски размери и пак старото 
ще остане в носталгичните спомени, а новото и съвремен
ното ще създава приятни мигове на любителите на плу
вните спортове и на развлеченията.

вяше удоволствие.
Язът нямаше широка плажна ивица, нямаше и много 

пясък и ние се тълпяхме по брега като гроздове или ле
жахме на твърдия бряг, като се печахме или треперехме от 
студ с полепнали по тялото водни капки и с помодрели 
устни.

През това знойно лято с тропически температури и 
непоносим задух, когато тялото едва издържаше тази жи- 
жница, отидох до някога прочутия Яз. Макар че реката е 
разширена, издълбана, а бреговете й са високи и иззидани 
с дялан камък, дългогодишните наноси от земя, чакъл и 
пясък са затлачили дъното. На повечето места реката е 
плитка и широка до два метра, като едва се промъква между 
ниските новосъздадени брегове и бълбука като поток. На
всякъде е плитко почти до глезените или коленете, дъното 
е обраснало с шевар и папури, които ние наричаме мачки. 
На няколко места местното предприятие "Комуналац” е 
направило каменни заграждения, за да се къпят децата във 
вировете, но повърхността на водата е мръсна, а на някои 
места се е образувала сметана или ципа от сапун или от 
някакво промишлено масло.

Язът вече не съществува. Всичко е изменено до неу- 
знаваемост. Вместо оня широк воден басейн, извит като 
дъга и с двоен бряг, единият от които е под водата, стърчат 
няколко могили с ръждива изгоряла трева, а коритото е 
изместено на юг. Подводният бряг беше коварен и при 
невнимание представляваше опасност. Така Язът взе и ня
колко човешки жертви. Пред очите ми лъсват и локви със 
застояла вода, с плътен зеленожълт жабурняк и разно
цветна ниска водна растителност с убити цветове, а около 
тях потрепват като че от само себе си дребните листа на 
тулбест върбалак. Срутените отвесни песъчливи брегове, 
подкопавани от водата, щърбят от нивите, защото корек
цията на коритото бе стигнала точно до Яза. В стъклено 
прозрачната вода сегиз-тогиз блесне по някоя плочка, мря
на или дребни рибки безгрижно и палаво си играят и на
помнят, че все още в реката има живот. Тук-таме се виждат 
бели валчести камъни, докарани от водното стопанство.

При къпането имаше йерархични предимства. По-въз
растните, каквито бяха Тота Мана, Коста Албанеца, Вана 
Клепалото, Дьока Маймун, Дана Лезетлнята, Васил Манов, 
Ангел Бабараката, Пера Ристин, Троян и Киро Брезнички, 
Саша Леков и други ни изпъждаха, когато влизаха във 
водата. Тежко и горко на оня, който не искаше да излиза.

ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ

9 ОКТОМВРИ 1998 г.



Д|ШЦИ В СВЕТА НА НАШ 110 ГОДИНИ ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ” (2)

НЯМА ЛОКАЛНА 

ФИЗИКА
ПОМОЩТА НА 

СОФИЙСКИТЕ АРТИСТИ
Доктор Иван Манчев е роден 

през 1960 година в димитровгра
дското село Радей на. Детството 
си прекарва в селото, където за
вършва основно образование и 
помага на родителите си Дими
тър и Даница в селскостопански
те работи. Като гимназист в Ди
митровград изказва склонности-

• При подготовката на пиесите царибродските артисти-самодейци били подпомагани от членове на 
Софийския народен театър • Първи критически текстове във вестниците и списанията • Идея за 
строеж на зала за нуждите на театъра

В началото на XX век по вестниците нама- група ”Христо Ботев” 
ляват информациите за дейността на Културно- 
просветната група ”Христо Ботев” в Цариброд, това, че на 6 декември в театралната зала за пръв 
Отбелязано е, че през 1902 година са играни коме- път в историята на този град бил прожектиран и 
дията "Недоразумение” и драмата ”Илко войво- първият късометражен филм, а "живите снимки 
да”. От информациите през 1902 година узнаваме предизвикали огромен интерес сред гражданите, 
имената на няколко актьора. Става дума за актьо- ФАРСОВЕТЕ СА ПРЕГАЗЕНИ ОТ ВРЕ- 
рите В. Киров, А. Андонов, Р. Манов и Ц. Дими
трова. Хроникьорите на това време ще отбеле
жат, че В. Киров е играл ролята Илко войвода, А. Царибродското читалище, най-свидната рож- 
Андонов бил пашата, а Ц. Димитрова изпълнила ба на театъра, ще се постарае също така да обо-

културния живот в тази среда. В броевете си 
от 26 и 27 февруари 1910 и от 3 декември 1911 
година, под заглавията: "Невиждани представле
ния в Цариброд” и "Културният възход на Цари- 

След 15 години работа царибродският театър, брод” в-к "Нишава” пише за многобройните кул- 
който гражданите приемат като свое дете, полага турни събития в залата на читалището. Всичко 
големи усилия да събере талантливи хора от вси
чки обществени прослойки. Ако доскоро в само- образователното равнище на населението и за по- 
дейността са участвали изключително учителите явата на първите критически текстове във въ- 
и други интелектуалци, сред които е имало и та- стниците и списанията изпод перата на цариброд- 
кива, конто са завършили висшето си образова- ските интелектуалци - първите критики за лит- 
ние в чужбина и отлично говорели френски и анг- ературни произведения и театрални представле- 
лийски език, след 15-годишна работа в театъра се ния. За съжаление, авторите на тези текстове, 
включват все повече работници, надарени с акт- както отбелязва известният журналист, публици- 
ьорски талант. Работническият дух дава нов силен ст и живописец Богдан Николов в книгата си ’ Ца- 
тласък на дейността на театъра. В седмичник рибродски културно-просветен летопис’ си 
"Нишава” (независим седмичник, чийто първи бр- ват непознати. Липсват техните подписи 
ой излиза на 6 септември 1909 година в Цариброд, подписани с псевдоними. Благодарение на изслед-

V
За Цариброд 1910 година е знаменателна и с

-
те си към природните науки и | 
получава дипломата "Никола 1 
Тесла” за успешното си участие I 
в съревнованията по физика и 1 
математика за средношколци. |Ц 
Силно въздействие върху него 1 
оказва преподавателят по физ- 
ика в димитровградската гимна
зия Чедомир Николов. Под не
гово влияние той се записва да 
следва физика и се дипломира 

Философския факултет в 
Ниш през април 1983 година.

След това работи две години ЧИТ1Фат °т учените в целия свят 
- Франция. Германия, Америка,

Кг ■***.“т. МЕТОЯ
ролята на Дервиш баба. г;п и

■ А СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА
ДИМИТРОВГРАД С ПИРОТ

д-р Иван Манчеввъв
това допринася за повишаването на културното и

и половина като гимназиален 
учител по физика в Мерошина. Индия, Аржентина и др.

Сега д-р Манчев е препода-

- Югославия има много добри учени във всички области, 
и във физиката, разбира се. Това Показва броят на 
научните трудове ош наши автори, които се 
Поместваш в международните сПисания. Благодарение 
на електронната Поща и на Интернета днес може да се 
сътрудничи с колеги във всички краища на земното 
кълбо. В края на краищата всички ние работим за до- 
броденешвиешо на иялошо човечество и няма, нишо Пък 
може да има локална физика, или която и да било друга 
наука.
При съвремешшше комуникаими не е необходимо всеки учен 
за себе си да има могъщ комПюшър, на който да Проверява 
своите шезиси. Достатъчно е такъв да съществува 
дешо и да било в света и да имаш възможност да се 
свържеш с него чрез електронната Поща. Аз найример, 
изПолзва.ч комПюшър а в Швеиия, който е един ош най- 
могъщите в света. В такива условия днес все По-малко 
наши учени напускаш страната - казва д-р Иван Манчев.

оста- 
или са

къ-

Неспокойният му дух и влече- вател по математическа физика 
нието към света на атомната фи- в Нишкия университет и участ- 
зика го карат да запише аспиран- ник в научно-изследователския 
тура по теоретична физика в Бе- проект "Атомна и молекулярна 
лград, която завършва през 1990 физика”, който се финансира от 
година със средна оценка 9,50. Републиканското министерство 
Междувременно,през 1986 годи- за наука. Вече четири горини д-р 
на Манчев става асистент по фи- Манчев е хонорарен преподава- 

Философския факулт- тел в Природно-математическ- 
ет в Ниш. Условията за научна ия факултет в Прищина. 
работа тук са още по-добри и той 
готви докторската си дисертац
ия, която успешно защитава пр-

зика във

Заедно с колегите си М.Ник- 
олич от Ниш и А.Танчич от Ви-

а последният на 5 септември 1914 г. - бел. на С.К.) „ ..
хроникьорите и летописците отбелязват, че през аа"1,ята 11:1 Б- Николов, имаме възможност да . - 
октомври 1910 година царибродските работници ™Р™е от оригинала оценките за нредст авление-
гостувал..... . другарите си.в Пирот, където се пре- ™ Еню Пл»™н«.. - «нбро<- » теа^-Р;
дставили със сценично-музикална програма. На !гД° част от очерка, поместен на страниците на 
сцената в .игротеката зала се представили цари- Н1,ш»ва “ бР<!я ОТ октомвР“ 11 п0«ш,сан с псев-
бродските учители и работници, както и учили- д0""™’ пс ” ^.тевставления ст с силен мооален 
щипят хор, чийто ръководител бил учителят Бъз- 1 Р .’ ^ представления със Р,ъ,1
лов, кой™ бил активен член на Културно-прос- характер. Това трябва да се има предвид Фар-
везната група "Христо Ботев”. Това сътрудни- П ™щенГта от ™ГрРод
чсство между двата града се явява като първият ™х. ‘°‘ ^ „^ско втсмГкогато нашият на* 
ИСТИНСКИ МОСТ ИП приятелството между ГрПЖДПН- 0ЯХП'моДсРН11 0 ТУ[ 1 ' ' „ „миптишш
ите на България и Ст.рбня, респективно между Р°» Г,с жадон за °ФСКТИ 11 ,,зоб1до за драмя™' 
техните социалдемократически партии. Ма 5 ок- "Разведения, които предизвикваха сь.яхнлнвлн- 
томври същата година театрални дейци от Пирот ясха »" патриотизма. Всички роли са разделени 
гостуват в Цариброд с пиесата "Епидемия” от Ок- ?"0Ре» способностите и силата на артистке... 
таво МирабоМа това културно и политическо (!) 1 Рябиа «а « отбележи, че Г. Андонов изпълни
събитие, освен гражданите на Цариброд, ирнсъс- Рол>п'а на Еню е голямо умение и вещина. Ние 
тват и представители па Българската социалде- поз.шваме Г. Андонов като добър комик и му 
мократическа партия от София, начело е члена... П°^“тГав™™ЦК на БРДСП (тесни социалисти) Георги Начев, По нататък авторът пише. 1 олята на Лела, 
главен оелактоо па тт-к "Учителска искра” Г-н с-ьиругата на Еню, също бе изпълнена добре. Дру- 
Слас Маркович, известен партиен ръководител в П1те Рол"' с изключение на Янко Кондурджията, 
Пирот, също така бил в залата в Цариброд, когато - „ стремежа в репетроара

Царибродските артиети-любителии получава- да 1|ма произведени ез.с съвременнатематикати 
ли голяма помощ при подготвянето на .шестите и все "°Гмалк° да има такива като от^УРекото 
от членове на Софийския Народен театър Тази "Реме - синеок патриотичен заряд- по това време 
помощ обикновено се състояла в това артисти от 11 Цариброд е родена и идеята за строеж на зала за 
Софи я дш играят по'-в а ж и пГролн, ееп е кон- "У*А"те ти, театъра. Поводът за това е голямата 
з^по/тготвяла Кутп’ур1ю-просвсз штга група "Хри- популярност на театралното изкуство сред граж- 
сто1 Ботев"Лно най-често при осигуряването'на да1"™- често пъти оставали без билет, но-
сю воин , | у| неже залата в читалището била малка н не мо-

жела да побере всички любители на театъра.
Слободан Кръстим

В следващия брой: 
'Залата ясв пак си остава само хубав блян“

%иа Половина за ,« имаш йос
удоволешвиеи, разб Р, с млади хора, да им ире~
шоянен коншакш,да общу^ -аш „ Ше 1)а „аалезнаш
пасяш знанияша си и да им вцсшеШо образовшшс, _

Манчев. _____________________________

нча д-р Манчев е съавтор на кни
гата ' Сборник задачи но кван- 
•гна механика” - първата от рода 
си книга, печатана досега на сръ
бски език, а е група свои колеги

ез 1994 година във Факултета по 
физика в Белград.

До сега доктор Иван Манчев 
е публикувал 21 научни труда, 10 
от които във водещите между- 
народни научни списания. Чети- с подготвил Сборник задачи за 
ри негови труда от областта на ученически съревнования за

ссдми клас в основните училищаатомната физика са печатани в 
най-престижното американско (излязъл през 1998 година в из- 
списанис ”РЬ251са1 Ктс”. Д-р Ма- дание на издателство Змай ). 
нчев е участвал в работата на 7 Той е член на Председатслство- 
международни конференции, на то на Дружеството на физиците 
две от които е имал уводни из- в Сърбия, 
качвания, което е несъмнено го
лямо признание и за него, и за съпругата си и сина си. 
югославската наука изобщо. Ня
кои от неговите трудове често се

декорите и дори на костюмите. В броя си от 4 
декември 1910 година "Нишава” пише, че двама 
извеегни софийски актьори, чиито имена, за съ
жаление, не се споменават, са играли в драмата 
"Иванко”, подготвена от Културно-просветната

Д-р Манчев живее в Ниш със

В. Богоея

ОШшш 9 ОКТОМВРИ 1998 Г.



50 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ДУКАТСКАТА МАХАЛА ДУДИНА (2)

брой бивши ученици се добри строители. Като се има 
предвид, че в района пи училището е имало 51 къщи, 
а сега са по-малко, внушителен е фактът, че няма 
къща, от която да не е излязъл висшист, нолувисшист 
или среднист, а техният брой се увеличава от година 
на година.

Пръв служител в училището Дукат - Дудина беше 
Манасия Пенев, в чиято къща беше училището, а 
след него бяха: Георги Стоянов, Дафинка Тасева, 
Зайка Янкова, Биляна Глигорова, Стефка Гошева, 
Лиляна Данидкова, Дафинка Генова, Владо Алексов, 
Марина Манаскова, Дивна Димитрова, а сега е Дра
гана Александрова. Освен грижата за хигиената и 
отоплението, служителите приготвяха и закуска за 
учениците. ц

До 1960 година училището беше самостоятелно и 
учителят беше и ръководител. След това училището 
в Дудина махала стана подведомствено на основното 
осмокласно училище в село Долна Любата. Дирек
тори бяха: Стефан Пейчев, Ефтим Миленов и Кирил 
Иванов. През 1983 година всичките училища в об
щината формираха едно централно основно учили
ще със седалище в Босилеград. Директори бяха: Ла
зар Стойнев, Владимир Стоименов и сега Тоше Але
ксандров. Районните основни училища, каквото е и 
това в Долна Любата, се ръководят от педагогически 
ръководители, които провеждат и редовни часове. В 
Долна Любата на този пост бяха назначавани Ефтим 
Миленов, Кирил Иванов, Методи Чипев и понастоя
щем Зоран Динов.

За успешната работа на училищата от района на 
Долна Любата, освен учителите и педагогическите 
ръко1юдители, много допринася и секретарката Сла
вка Глигорова. Тя редовно, точно и педантно води 
целокупната администрация и всяко училище би же
лало да има такъв педантен и усърден секретар.

На 15 октомври тази година се навършват 50 го
дини успешна работа на Основното училище Дукат - 
Дудина. Забележителна годишнина не само за Дукат, 
но и за просветното дело в Босилеградския край. По 
повод на такъв юбилей на много места се организи
рат срещи на някогашните учители и ученици. Това 
бихме могли да направим и ние, макар и със закъ- 
снетте. Затова е необходимо да се оформи Инициа
тивен комитет, който да подготви срещата. След то
ва би могло да се издаде монография, която ще бъде 
ценен документ за младите поколения - да знаят къде 
са учили техните родители, да не забравят своите 
корени и бащиното огнище.

(Продължение от миналим брой)
началото на учебната 1984/85 година за учи- 

тел а училището Ду кат-Дудина временно е 
назначена Пеш ща Карамфилова от Горна Лисииа, 
която работи само една година и учи 15 ученици ( 1-2, 
11-2, 111-7 и 1У-5). Светлана Антим, по баща Петрова, 
работи в това училище от началото па учебната 
1985/86 г. до края на учебната 1992/93 година. Няко
лко месеца през учебната 1988/89 год. отсъства по 
болест и я замества Вене Пиков, учител от Дукат - 
Център. През учебната 1985/86 година г-жа Антим 
учи 15, а през учебната 1992/93 - 10 ученика, което 
показва, че броят на учениците непрекъснато на
малява.

През учебната 1993/94 година Светлана Антим 
работи в Дукат - Център, а в Дукат - Дудина е на
значен Томнслав Димитров от с. Църнощпцп. Гой 
работи две години: през първата учи 8 ученика (1-1, 
11-2,111-3 и 1У-3), а през втората 6. След назначаването 
на Димитров за учител в Църнощнца, в Дудина по
стъпва на работа Миряна Петрова от Босилеград. И 
тя работи две учебни години (1995/90 н 1990/97). Пър
вата година Петрова учи 6 ( 1-2, 11-1, III-1 п 1У-2), а 
втората 7 ученика ( 1-2, 11-2, 111-2 и IV-!).

Тъй като не беше специалист за работа с ученици 
от долните класове, Миряна Петрова започна работа 
в Основното училище в Босилеград, а в началото на 
учебната 1997/98 година я замести Малинка Йор
данова от село Гложие, която работи в училището в 
Дудина и сега. През миналата учебна година тук уче
ха 10 ученици (1-1,11-3,111-2 и 1\'-2), а през тази 9 ( 1-1, 
П-З, Ш-З и 1У-2)

От горните данни се вижда, че в училището Дукат
- Дудина най-дълго време учител е бил Герасим Мла
денов - 25 години, Светлана Антим - 8, Кирил Милев
- 6, а останалите са учителствали по една или две 
години. Най-голям брой ученици е имало през учеб
ната 1953/54 - общо 54, а най-малко сега - 9 ученика.

Учителите, които работиха в това училище, бяха 
с добра професионална подготовка и със своите зна
ния и опит успяха да вдъхнат на младите генерации 
любов към ученето и да ги подготвят за по-ната
тъшно образование. Освен ежедневната учебно-въз
питателна работа с учениците, учителите организи
раха курсове за ограмотвяване на възрастни (през 
първите години след формирането на училището), 
курсове и семинари за образование на селската мла
деж и бяха организатори на политическия и кул
турно-забавния живот в селото, за което бяха удос
тоени с голям брой награди и признания.

Най-голяма радост за учениците и веселба за въз
растните беше тържеството в края на учебната годи
на, на което се съобщаваха бележките. Това тър-
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жестпо беше наречено ИЗПИТ. Тогава всички ро
дители идваха в училището с ястия и питиета. След 
културно-забавната програма, която изпълняваха 
малките рецитатори, певци и актьори, учителят съо
бщаваше успеха на учениците и изпитът продължа
ваше с народно увеселение. Това тържество беше 
едно незабравимо събитие и затова трябва да сс въз
обнови хубавата традиция на изпита.

През изтеклите 50 години четири класното учи
лище в Дукат - Дудина завършиха общо 304 ученика. 
Голям брой от тях продтлжиха образованието си. 
Според метлни данни (мнозина са се изселили от 
родното си село и не можахме да получим точни 
данни) виеше образование са завършили: Славчо 
Александров Ефтимов - земеделски факултет, Ва
ско Сгаврев Божилов - филологически, Вене Ма- 
насиев Глигоров - икономически, Стоядин Стойнев 
Глнгоров - мсталургичсски, Славчо Стойнев Гли
горов - земеделски, Манасия Борисов Глигоров - 
юридически, Васил Борисов Спасов - военна ака
демия м Александър Вснсв Симеонов - медицински 
факултет (гой е от махала Гащевицл, Д. Любата, но 
е учил в Дудина).

Полувисшо образование са завършили: Кирил 
Крумов Симеонов, Топче Симеонов Спасов, Ванче 
Евстратиев Георгиев. Васил Венев Илиев. Таска Ма- 
насиева Давидкова, Вене Надков Давидков, Цветан
ка Симеонова Манойлова, Владимир Михайлов Сто
именов, Спаве Иванов Янков, Зоран Ананиев Йор
данов, Милачко Стефанов Костов, Лиляна Ванчева 
Симеонова, Милан Василев Миланов, Вене Йосифов 
Ефтимов, Васко Сганишков Спасов, Милчо Зарев 
Сгоянчов и Васил Стоев Василев.

Средно образование са завършили 35, а квалифи
цирани и висококвалифицирани - над 50 лица. Голям

- Кран -
Богослов Янев

Кафето отвинаги е имало и пръврженици, и про
тивници. Френският писател Онорс дьо Балзак се уда
вял в кафе и го величаел с пълен глас. Казват, че сър
цето му отказало зарад прекомерно пиене на кафе. А, 
ето какво за него казва известният сръбски лекар от 
края на миналото оголейте Милан Йованович-Батут, 
основоположник на хигиената и превантивата в Сър
бия. Цитираме го в оригинал, за да запазим колорита на 
неговия архаичен език: ”Али све и ако би се смело 
похвалити да писмо пщанице, ми смо опет страсници у 
кави и духану... Свега тога магье би било кад ми муш- 
карци не би по десет кава на дан попили и по тридесет 
цигарета попушили. И )ош се толико не чудим мушкар- 
цима, али не разумем женскиьье, шта оне налазе у кави. 
Зар не виде да црна кава суши, па да се од гье (поред 
тешких болести сваке врете) добща и некако сув/ъа и 
као учигьеиа кожа” (Отацбина, XXI, 1889 г.).

Има учени, които твърдят, че от печени житни зърна 
хората правели питиета в най-древни времена, че такива 
питиета били битов обичай. Между това, в Европа ка
фето било внесено и сс разширило едвам към края на 
XVI и началото на XVII в. и бързо станало популярно. 
Тогава, кой на кого или що на що е ЗАМЕСТИТЕЛ - 
старата ръж на новото кафе или обратно? Затова най- 
справедливо е да се говори не за заместители на кафето, 
а за отделен - независимо от кафето - вид битови пити
ета от пържени растителни суровини.

Днес, що като заместители, що като добавка (5-20%) 
на кафето се ползват: цикория, леблебия, соя, жълъди, 
костилки, плодове от ”чалия” (дяволски трън), морк
ови, овес, ръж, ечемик, царевица, пшеница, семе от 
грозде, кестени, шипки, орехи, сухи круши и ябълки, 
семена от мушмули и дюли, рогач, топинамбур, корен

от жълтурче или вплнно сито, смокини, цвекло, сирк, 
грах и т. н. Всички тези "заместители” заместват само 
една или две съставки от семената на кафето, никога 
цялото. Не съществува идеален заместител. Костил
ките например заместват склеренхимната (камениста
та) тъкан на кафето, топинамбурът въглехидратите, 
грахът белтъчините и т. н. При това нито една от наши
те домашни суровини не съдържа алкалоида кофеин, 
характерен за кафето. Кофеинът обаче може да се син- 
тетнзира изкуствено. Някои химици го получават чрез 
сложна трансформация на съединения, конто съдържа 
измет от кокошки!

Много е важно пърженето или пиролизата да става 
по установен режим - на около 200 °С 15-20 минути и 
влажен въздух - как за коя суровина.

• Въпроси и отговори:
- Асене, от кои кокошинци се прави каве - от птици, 

хранени с концентрат или хранени със царевица (до
машни кокошинци)? Отговор:...?!...

- Докторе, прочетох отдеве в ”Блиц". че Чарли Чап* 
лин си слагал върху... мъжкия инструмент кокаин за, да 
бъде издръжлив любовник. Понеже кокаинът у нас е 
забранен, а нямам пари за виагра, мога ли вместо кокаин 
да опитам с кафе? Нали и кафето ободрява! Отговор:

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН 
ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (35)

КОИ НА КОГО
ИЛИ ЩО НА ЩО Е 

ЗАМЕСТИТЕЛ?
Кафемания. - Гоейодин Асене, роден съм в 

Конярник, най-Първата между 15-те равнопра
вни драговишеки махали. Понастоящем съм на
станен в Нови Сад. Кафе Пия защото имам 
низко кръвно налягане. Защо го Пие и моята 
дъщеря-гимназистка - не ми е ясно. И то как? 
ИаПълни сутрин термос с тоПло кафе и носи го 
в училище През междучасията да се черПи с дру
гарките си. Това го йо-рано нямате. У Дра- 
говишу се Пиете само Печена ръж и то рядко. 
Кажете - като умен човек - защо хората са 
”навалили” на това чернило? И кое е По-йо- 
рочно да се консумира, кафето или ръж ат? 9!

Пенчо

Древно битово питие. Защо хората пият кафе или 
кафе-заместители? За здраве, за удоволствие, зарад ри
туал, по навик... Аз като дете го пиех кришом, за да ми 
пораснат мустаки... Във всеки случай питиетата от пъ
ржени растителни суровини са човешко изобретение. 
Нито едно друго същество не се гощава с кафе или 
сурогати на кафето...

- Професор Асене, вярно ли е, че при Борко шивачът 
си поръчал костюм с цвят на кафе, а той условил: "Мо
ля, уточнете какво кафе - с или без захар?” Отговор:

91

Протоколист; С. К. 
(В следващия брой: 

За прочутата бука Златица 
и буковите жълъди)
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СПОРТ © СПОРТ • НА МАРАТОНА В ПОДГОРИЦА

ДРАГАН ТОДОРОВ 

ЕДИНАДЕСЕТИ
ДИМИТРОВГРАД върху зида трябва да се сложи специална изо

лация.

СПОРТНАТА 

ЗАЛА ” РАСТЕ” 

СПОРЕД ПЛАНА

Строителен материал е обезпечен или се обез
печава сравнително навреме съгласно приетата 
динамика. Величков подчертава думата "сравни
телно”, защото такива са времената и няма, както 
едно време, желязо например в неогранчени коли
чества. Сега трябва навреме да се дадат размерите 
на арматурата и съответният цех обезпечава то
лкова, колкото е необходимо. Докато това желязо 

Спортната зала в Димитовград, по думите на се свие, докато се докара от Пирот, минава време, 
шефа на строежа Ивица Величков, се строи спо- а може да се случи в момента да го няма в склада, 
ред приетата динамика. Строителното предпри- Все пак сравнително бързо се намира. Това малко 
ятие Прогрес” от Пирот до сега е завършило забавя работите, но не до такава степен, че да не 
стълбовете до кота 7,20 или до покрива. Завър- бъдат завършени в заплануваното време. ”Да ги 
шена е също галерията на кота 12,60 от южната няма тези ’ засечки”, сигурно много от работите 
страна. Както изтъква Величков, това дава въз- бихме завършили по-рано. Но все пак ще спазим

срока и до 30 октомври тази година ще завършим 
щата стоманена конструкция на покрива. А пок- всички предвидени работи от втората фаза” , ка- 
ривът е специален и в тези краища още не е строен зва Величков и само се страхува от лошото време, 
такъв. Зидарските работи са завършени на котата защото само то може да забави работите.
0,0, а в ход са на кота 3,60. От източната страна

Димитровградският маратоннец Драган Тодоров стана 
11-ти на подгоришкия маратон в неделя. Маратонската пи
ста Тодоров измина за 2 часа, 37 минути и 50 секунди. С този 
резултат той се нареди сред тримата най-добре класирали 
се югославски маратонци. Драган Тодоров същевременно 
бе и най-добрият състезател на Югославската войска и 
МВР.

Б.Д.

СКРЪБНА ВЕСТ

ПОЧИНА БОРИС 
КОСТАДИНОВ

Еможност по план да започне поставяне на носе-

; Ш; На 5 октомври т.г. в санаториума вс. Тешица
мшШ недалеч от Алексинац, след продължително 

безуспешно лечение, почина Борис Рангелов 
' Костадинов, един от по-видните обществено- 

политически работници от Босилеградска об
щина.

Костадинов е роден през 1942 година в бе
дно земеделско семейство в село Долна Лис- 

ина. След завършването на гимназията в Босилеград през 1959 
година, той следва в Полувисшето педагогическо училище в Ниш - 
отдел за български език и литература.

Като преподавател по български език Костадинов работи в ос
новните училища в Горна Лисина и Босилеград. Като агилен младеж 
няколко години е бил председател на младежката организация в 
общината и член на младежките ръководства в околията и в Репуб
лика Сърбия. Като изявен обществено-политически работник по
вече години работи във форумите на Социалистическия съюз в 
Сърбия.

В Издателство "Братство“ в качеството на директор и главен 
редактор на в-к" Братство“ работи от 1979 до 198о година. След това 
бива избран в Републиканската конференция на Социалистическия 
съюз в Сърбия и четири години работи в Комисията за жалби на тоя 
форум.

През последните г 
вътрешните работи в 
година.

Борис Костадинов бе погребан на 6 октомври в родното му село Д. 
Лисина.

1
А.Т.

шНИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА като домакин играе мачовете си в Ниш. Димитро- 
вградчани играха добре, имаха голови положения 
, които обаче не реализираха. В последната ми
нута домакините имаха шанс да изравнят резул
тата от дузпа, но вратарят Величков не допусна 
това.
• ”ЖЕЛЮША” -
” ЯСТРЕБАЦ-ПРОЛЕТЕР” 0:4 (0:4)

_ _ _ В срещата с ”Ястребац” от Ниш желюшани
Ниш, 4 октомври, игрище на Бубань зрители попаднаха на силен противник, който само за 32 
около 200, терен тежък, съдия Златко Ми- минути през първото полувреме успя да вкара 4 
шович -7. Голмайсшори: Пешкович в 7 и Костич гола. Гостите бяха по-добри във всяко отношение. 
в 66 минута за домакините, а Георгиев в 38 ми- През второто полувреме мачът повече прилича- 
нуша ош дузйа, Гюров в 80 и Д. Костов в 83 ше на разходка по терена, отколкото на футбол. 
минута за ”Балкански ”. Жълти картони: Сшан- 
кович, Костич иДинич от домакините и П. Кос
тов и Крумов ош ”Балкански ”

ПЪРВА ПОБЕДА НА 
” БАЛКАНСКИ” НА 

ЧУЖД ТЕРЕН
” Земльорадник” - ” Балкански” 2:3 (1:1)

• СЛАБИ РЕЗУЛТАТИ НА МЛАДИТЕ 
ФУТБОЛИСТИ

одини Костадинов работи в Секретариата на 
Ниш. Поради болест бе пенсиониран през 1996

”Балкански”: Величков 8, Исич 7,Стоянов 7, Тази седмица се играха и мачовете от пионер- 
П.Костов7,Крумов7,Митов7,Гюров7.Истатков ската и кадетска дивизия Пирот. Пионерите на 
-(Стратиев-Димнтров 7), Станков 7 (Иванов 7), Балкански загубуха като домакини от Радни- 
Георгиев 7, Д.Костов 7. чки с 0:1, а кадетите играха със същия отбор г.~
Трябваше да минат седем кръга, та "Балкански” Равно 1:1. Кадетите на Желюша катастрофално 
да донесе три точки от гостуване. "Жертвата” бе загубиха от Лужница с 0:14. 
отборът на "Земльорадник” от Балайнац, който

Поклон пред светлата му памет!на- Стоян Станков

ДС.
На 4 октомври 1998 година се навършиха ПЕТ 

ГОДИНИ от смъртта на нашия обичан и непре- 
I жалим съпруг и баща
| СИНИША НЕЙКОВ

професор
щ На тази дата посетихме вечния дом на скъпия

ни покойник на нишките гробища в Долна Вре- 
Ч Гг' жина, положихме цветя и почетохме паметта 

му. Благодарим на роднини, приятели и съседи, 
които присъстваха на помена.

Вечно скръбящи: съпруга Лена и синове Бра- 
нислав и Мирослав

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

” . ” ПАВЛОВАЦ” 3:2МЛАДОСТ
Босилеград, 4 окшомври. Игрището "Пескара" край Драговищица. Времето и теренът - Подходящи 
за игра. Голмайстори: В. Воинович в 2 и 85 минута и В. Манасисв в 89 минута за "Младост", а Т. 
Младенович в 7 и М. Сиюянович в 60 минута за "Павловаи". Съдия: Д. Станойкович от Суррулшш.

Футболистите на "Младост” тите изравниха - 1:1. С този ре- засилваха нападенията си, а гос- 
от Босилеград извоюваха втора- зултат и приключи първото по- тите - защитата си. И когато де- 
та си победа на игрището "Пес- лувреме. сетината зрители от Павловац
кара” край Драговищица. В тре- През второто полувреме, още вече бяха уверени, че отборът 
тия кръг на футболното първен- от самото начало, се заредиха им ще се завърне с победа от 

Междуобщинската фут- атаки и към едната, и към друга- игрището край Драговищица, в 
болна дивизия те победиха фут- та врата. В това отношение гос- 85 минута Б. Воинович повторно 
болистите на "Павловац” с 3:2, тите бяха по-упорити, а техните се записа в листата на голмай- 
полувреме 1:1. Тясна и тежка, но нападения по-устремителни. В сторите и изравни резултата, а 
все пак заслужена победа. 60 минута павловчани оползот- една минуга преди последния съ-

Босилеградските футболисти вориха една от своите атаки и дийски сигнал В. Манасисв из- 
трудно стигнаха до трите точки поведоха с 2:1. След този гол на- ползва една суматоха в наказа- 
може би и заради това, че оча- стъпи периодна равностойна иг- тслиото поле на гостуващия от 
кваха гостите да се "предадат” ра, като постепенно домакините бор и успя да вкара гонката в ьв 
лесно и бързо, но това не стана, г— вратата на съпср
"Павловац” се представи като "ВУЧЙЕ" : "ЧЕЛИК" Отборът па Младост игра
добър отбор и нито един момент 5:3 (3:2) в следния състав: А. Алидипн, В.
не игра второстепенна роля в ма- И след деветия кръг на Манасисв,А.Рехибсцай,Д.Ник-
ча. Затова двубоят премина в до- футболното първенство в олон, Л. ДииощД. Нассн, М. I ео-
бра мъжествена и неизвестна до Сърбската футболна диви- ргиев.С Василко», Ь. Воинович,
края игра. зия отборът на "Челик" от В- Владимиров и С. Стойков.

Домашният отбор пръв откри Бело поле остана на послед- В следващия кръг босилегра-
резултата още във втората ми- ното място С 5 точки. В не- дският отбор гостува на отбора 
нута с гол на Б. Воинович. Ра- деля белополските футбо- на Напредък от В райска баня. 
достта на босилеградските фут- листи загубиха от "Вучйе" С 
болисти обаче беше кратка, за- 3:5 , полувреме 2:3. 
щото пет минути по-късно гос-

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 13 октомври 1998 г. се навършват 40 дни 

от смъртта на нашия мил и незабравим съпруг, 
баща, дядо и прадядоство в

ДИМИТЪР ТОДОРОВ 
от Пъртопопинци

На 13 октомври на гробищата в Пъртопопинци 
ще дадем панихида. Каним близки и познати да 
ни придружат.

Беше добър глава на семейството. Празнотата, която остави след 
себе си няма да можем да навакшем с нищо.

Опечалени: съпруга Ягодинка, сицрве Зоран и Иван със семей
ствата, дъщери Кръстина, Лиляна и Иова със семействата, сестри 
Драгица и Данка и брат Гоша със семействата и останали роднини.

пика.

ТЪЖЪН ПОМЕН
На 12 октомври тази година се навършава 

една година от смъртта на нашата мила и 
нопрожалима съпруга и майка

МИЛОВАНКА ПАВЛОВА 
пенсионер от Димитровград

По този повод ще посетим гроба й и ще 
положим цветя.

Опечалени: съпруг Младен и син Алекса
ндър.

м. я.

РАБОТНИЧЕСКИ СПОРТНИ ИГРИ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ ОБЯВИ
На 11 октомври 1998 година се навършват 40 

ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на нашия скъп и нез
абравим съпруг, баща и брат

МОМЧИЛ игов 
преподавател от Смиловци

На тази дата в 12 часа на смиловските гро
бища що дадем четиридесетдневен тъжен по
мен. Каним близки и познати да присъстват на 
помена.

Времето минава, но то никога няма да заличи 
спомона за теб, за твоята човечност, искреност 
и обич. С онова, което направи приживе, вечно 
що живееш в сърцата ни.

Опечалени: съпруга Милосава, син Никола, сестри Вена и Морка, 
брат Боголюб със семействата си и останали многобройни роднини

Успех на босилеградските спортисти
Продавам къща с 

имот в село 
Смиловци 

(Димитровградско) 
на твърде изгодна 

цена.
За подробни 
информации 

звънете на 
тел. (026)215-237.

В рамките иа тазгодишните Работнически спортни игри, чийто ор- 
Съюзът на синдикатите, на 3 октомври във Владичин хан 

състезание по атлетика, шахмат и спортна стрелба.
гаиизатор е 
се проведе окръжно 
И в трите дисциплини участваха и отбори от Босилеградска община, 

свиден успех. Атлетическият отбор зае първо, акоито постигнаха 
останалите два - пето място.

В индивидуалната конкуренция 
спечелиха 3 златни и 2 сребърни медала. Със златен медал бяха удосто- 

Блажо Воинович (дълъг скок), Михайло Йойич (бягане на 200 
метра) и Йордан Глигоров (хвърляне на поле). Дарко Димитров (200 м) 
и Любомир Димов (100 м) се класираха на второто място и спечелиха 
сребърен медал.

атлетите от нашата община

ени

М. Я.
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сатиРа * забава
В ЗДАРВО 

ТЯЛО - ЗДРАВ 
ХУМОР

• Жена изпраща съпруга си 
в командировка и му казва:

- Моля тс, нс си харчи парите 
за неща, които можеш да имаш 
безплатно у дома.

• Поздрави ме: следващата 
седмица отивам в командировка 
в Париж!

- Прекрасно! И аз идвам сте-

КЕНЕДИ
Сречам оиядън бая Васила оди Строшену чешму а 

ом жълт ко посак, ипгубил се нема га нищо од човека, 
кока йе пред змийе бегал. Осгал само йедън нос, очи 
му подкървапеле а обраайе му се надули ко Стойчината 
крава ка беше прейела детелину. Брише сълзе с рукав 
и коколи къмто мене.

- Маичо, Мапчооо, остадомо си без Кенеди! - поче да 
реди ко на гробища. - Кикъв убав йегрек му напраимо, 
у йегрекат вода да се бърльичка ка му йс жега, гора, 
ладовина, сенкьа дебела... Доведомо му и друшку Жак- 
липу, а он завалията, дали ньу се млого радува, дали га 
големе мукье налегоше... извърну се и отегну папци.

- Ма ти бая Василе за Кенеди ли йош мукуйеш? - 
питуйем га исполък.

- За Кенеди Мапчо, за Кенеди! - прошъпча он и 
прекърсти се.

- Е бая Василе, бая Василе, видим я дека ти не си 
добре със здравйето, температуру ли си искарал, кво ти 
йе не знам, ама да си под либелу не си. Па знайеш ли 
бре колко године минуше от ка утепаше Кенеди, има 
гьи вече охо-хо, а ти си се топърва съсетил за ньега да 
завикуйеш - поче да га корим,

- Море Манчо немой да ме правиш на лудога защо 
у текву жалос може и рука да ми се откачи да те 
стоварим Това за Кенеди чу од комшийуту. Изока ме 
преко плот и рече: "Байе Василе, Кенеди църче Бог да 
му душу прости!" Било и погребенийе и он бил тамо.

- Ама у Америку ли?
- Йок бре киква Америка - у Попов дол. Комшията 

казуйе дека и поп имало алла нейе поп ко поп него 
йедън си бил запущил брадицу па сви помислили дека 
йе дошъл поп.

- Слушай бая Василе, ти и тия твой комшия що си 
пуща бийоскопи за Кенеди а ти му веруйеш, да се 
уватите за рукье па од мосат-

- Од койи мое, они за Строшену чешму су два?
- Сами си изберете, кьез ви од тогова с водуту, кьев 

ви од другатога с калту и тиньуту.
- Може ли од тогова с тинякат, по йе меко може и 

да останемо живи?
- Рипнете и од ньега алла ка се заглобите у тинякат 

тешко че се извлечете а кикъв мечкарник йе испод 
ньега и има свакакве гаведине че ви изручаю док 
трепнеш.

- Я не знам Манчо дали убаво закопаше Кенеди или 
га остаише уплитко та и ньега че развлечу гавединете?

- Ти бре Василе па за Кенеди, ко да ти йе из чорапок 
испадал. Мани га тамо нека га жалею американци. Ни 
си имамо другье главоболийе.

- Кенеди беше Манчо голем тренер ама кока пре
караше с тренираньето и он нейе могъл да издържи. 
Млого га вирчише пцетищата.

- Е са видим байе Василе дека истина ти не су свете 
козе на брой. А оратиш за Кенеди, а за некиква пцета. 
Де бре прибери се малко па расправльай нещо за койе 
цел свет расправльа - за сегашньотога преседника на 
Америку, за Клинтона. Не четиш ли бре по весницити 
дека он бил голем сексофонист, па дека у Белуту ижу 
у некикву оралану собу доодило при ньега некикво 
девойчище та се тренирали, тренирали па прекарали и

тогова Клинтона доватил некикъв старец па га 
вирчи душу че му извади.

- Ма и я съга видим Манчо дека се не разбирамо и 
дека се усмитамо ко прачкьи ралник. Я ти расправльам 
за дивотога вепра що му напраимо йегрек у Попов дол 
да тренира пцета ко да гопе диве свинье. Беомо га 
кърстили Кенеди. Он отегнул папци Бог да му душу 
прости.

бс!
- Извинявай! Познаваш ли 

някого, който да отива в Бавария 
и да носи сз,с себе си бира?

• 11а почивка:
- Розалина, защо носиш лас

тика от чорапите си на шията?
Приятелката отговаря:
- Изпращайки мс на почивка, 

мз.жз.т ми каза: "Лко някой за
почне доста да те закача, не му 
позволявай нищо над ластика. ’

• Желаейки да похвали съ
пругата си за нейната вярност, 
мъжът1 казва:

- В нашето село, скъпа, има 
само един мз,ж, чиятожена не му 
е изневерила!

- Е, кой е той?

С ПОЛИТИКА НЯМА ДА СЕ ЗАНИМАВАМЕ...
(Диалог между софиянец, и димшировградчанин във влака София - Димитровград)

Софиянеца: Вие изглежда сте...
Димитровградчанина: О, не, не, не съм...
Соф.: По говора бих казал, че сте от Димит

ровград...
Дим.: Да, от Димитровград съм. Я мислим дека 

че ме питате дали съм от Западните покрайнини...
Соф.: Е, пък аз съм от Западните покрайни

ни...
Дим.: Кико?
Соф.: Така. Дядо ми е от Неделище...
Дим.: Добре, айде с политику да се не зани

маваме...
Соф.: Вие как сте долу.
Дим.: Средно добре...
Соф.: А бе, също сме... Стоянов нали започна 

предизборната си кампания от Димитровград...
Дим.: Не е верно. Стоянов започна своята ак

тивност в изборите от Горни Криводол и там се 
избра...

Соф.: Имаш грешка. Вестниците писаха, че 
Петър Стоянов започнал от Димитровград...

Дим.: (прекъсва го) Е, да се не види... Я мислим 
говориш за Николу Стоянова, за нашия кмет... А 
защо Петър Стоянов започна предизборната си

промоция от Димитровград кига България има 
толкова много градове?

Соф.: Не зная, а и Вие също не знаете защо 
Никола Стоянов започна от Криводол и там се 
избра.

Дим.: А, криводолчани су у Димитровград. Но 
остави това, ли рекомо с политику да се не зани- 
мавамо.

Соф.: Добре... Ето пристигаме в Цариброд...
Дим.: Не, пристигаме в Димитровград.
Соф.: А кога ще върнете на града старото му 

име - Цариброд?
Дим.: Не знам, това нека мисли Стоянов...
Соф.: Да, Петър Стоянов е да се премахне 

името Димитровград...
Дим.: Не, я мислим за Николу Стоянова. Он е 

да остане Димитровград...
Соф.: Пак не се разбираме. Аз мисля за нашия 

Стоянов и за нашия Димитровград...
Дим.: Остави това, нали рекомо да се не зани- 

мавамо с политику... Ела в ресторанта да изпием 
по една сливова...
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