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ПЪРВАТА КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ АМЕРИКАНСКИТЕ ПРАТЕНИЦИ ХОЛБРУК И ХИЛ
КЪРВАВИЯТ

ПИР МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩНОСТ НЕ 

ИЗПЪЛНИ ОБЕЩАНИЕТО СИ
Броени часове след пу

бликуването на интервюто 
на президента Милошевич 
за в-к „Вашингтон пост”,в 
което той аргументирано 
обоснова същността на ко- 
сметската криза и стреме
жа си да се реши тя по ми-

Югославският президент Сл- исти, които ще бъдат заловени ргично ще защитят всички гра- щности в Косово и Метохия. Пр- 
ободан Милошевич прие във вт- където и да се намират, 
орник вечерта специалните аме
рикански пратеници Ричард Хо- специално подчерта, че снай-но- от това кой го подкрепя, заяви трябва да се включат легитим- 
лбрук и Кристофър Хил. В разх- вото си противопоставяне в Съ- президентът Милошевич. 
говора бяха засегнати въпроси вета за сигурност терористите да 
от значение за мира и сигурно- бъдат заклеймени, представите- пратеници югославският прези- нето на проблема с политически

лите на САЩ губят кредибили- дент подчерта значението на средства и които уважават ос- 
Във връзка с актуалното по- тета си по отношение на добрите Съвместното споразумение за новната реалност, че Косово и 

ложенне в Косово и Метохия намерения, за които често гово- политическите рамки на самоу- Метохия са част от Република 
президентът Милошевич изтъ- рят. Нашата страна изпълнява правлението в Косово и Мето- Сърбия. Бъдещето на Косово и 
кна, че терористичните банди не всички свои задължения, но това хия, както и на общата деклара- Метохия е в съвместния живот и 
престават да нападат войската, не може да се каже за предста- ция на държавната делегация и равноправието, а не в конфрон- 
полицията и гражданите, което, вителите на международната об- представителите на национал- тациите и майоризацията. 
особено след най-новото избива- щност, конто обещаха, че няма ните общности и политическите 
не на невинни деца в Печ, твърде да позволят на терористичната партии от Косово и Метохия, ко- зидентът на Република Сърбия 
много огорчи цяла Югославия, организация, действаща под им- ето представлява основа за по- Милан Милутинович и подпред- 
Това злодеяние несъмнено по- ето АОК, да използва Споразу- литическото решение, включва- седателят на съюзното правите- 
каза най-мръсното престъпни- мението за нови нападения. Над- що равноправие за всички гра- лство Никола Шаинович. 
ческо лице на албанските терор- лежннте държавни органи ене- ждани и всички национални об-

ждани и имуществото им и ще езидентът изтъкна, че в 
Президентът Милошевич потушат тероризма, независимо задвижения политически процес

рен и цивилизован начин, 
албанските

ните представители на всички, 
В разговора с американските които се застъпват за решава-сепаратисти 

отвърнаха с кървав пир. В 
заведението „Панда” в гр
ад Печ двама маскирани 
терористи с автомати уби
ха шест и тежко раниха още 
три сръбски момчета на въ
зраст между 14 и 17 години.

Единствената вина на 
момчетата беше само в то-

стта в региона.

В разговора участваха и пре
ва, че подобно на връстни
ците си от целия свят, бяха 
дошли в компания и с ча
шка „кока кола" да прека
рат час или два от свобод
ното си време. Да си отпо- 
чинат след домашното по 
математика или тежките 
формули в уроците по физ
ика или химия. Нали бяха

ТАНЮГ

• РАЗГОВОР НА ЮГОСЛАВСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ 
С ЖУРНАЛИСТ НА „ВАШИНГТОН ПОСТ“

гимназисти.
Кому бяха нужни тези 

жертви?
Повече от ясно е, че на 

сепаратистите никак не им 
се харесва мирно решение. 
Още повече, като видяха 
категоричото изявление 
на президента, че .Косово 
няма да дадем”.

Колкото и да е тежка 
трагедията и загубата на 
младите животи, сега, по
вече от когато и да било, са 
необходими хладна глава и 
бистър ум. В тези тежки мо
менти трябва ясно да се ка
же,че и този масакър е де
ло на една част от албан
ската популация в Космет. 
Защото съществува опас
ност да бъде провокирана 
организирана съпротива на 
сърбите в Космет, която да 
се изплъзне от контрола и 
да доведе до гражданска 
война. А това отдавна ча
кат .световните миротво- 
рители”, за да разпределят 
войските си на наша тери-

МОЯ ДЛЪЖНОСТ Е ДА 

ЗАЩИТАВАМ ИНТЕР
ЕСИТЕ НА СВОЯ НАРОД И 

СВОЯТА СТРАНА
Ключът за Космет е е равпоиравиешо на всички национални общности
• Президентът иа Републиката и твърде динамичен двучасов разговор отговорил на 23.3 въпроса, конто поставила американската 
журналистка • Нямаме проблеми с пито една национална общност, а те са 26, освен с онази част от албанската национална общност в 
Космет, която е заангажирана в сснаратисткото движение. Това движение е нацистко • Няма да дадем Косово • Ако биха се приложили 
критериите според които е арестуван един генерал на войската на Република Сръбска, тогава почти половината от населението в Босна 
и Херцеговина трябва да бъде арестувано и откарано в Хага • Сърбите са жертви на последния холокост през този век • Ние можем 
да имаме добри отношения с германците, те вече не са нацистка страна, те са разшита страна с развита демокрация • Югославия беше 
добро решение за националните интереси на сърбите, понеже в бивша Югославия те живееха заедно в една държава • Албания е фактор 
иа нестабилността в целия регион • Албанската нарко-мафия дява пари на чуждестранните журналисти и политици за медийната война, 
която се води срещу иас; тези нари са кървави -платени са с животите на млади хора от Западна Европа, Америка и Канада • Доколкото 
САЩ наистина желаеха да подпомогнат ускоряването на процеса за икономическо възстановяване, демократизация и на всичко онова, 
за което се вдига толкова шум, те трябва да отменят санкциите «Като пай-голнма световна сила САЩ вярват, че всичко може да се реши 
със сила, това е слабостта иа много велики сили, които пропаднаха през историята • Балканските народи трябва да имат еднаква цел - 
да живеят в просперитет, да не живеят в бедност или във война • Своята страна ние не урсждпмс по вкуса и в съзвучие с интересите на 

унисон със собствените си интереси • Правото на истината е едни от принципите на свободата. Когато става дума за 
националните интереси, няма разлика между опозицията и властта.

тория. вдругите,
От друга страна и дър

жавата трябва да издири и 
пред лицето на правдата 
да доведе злодеите. Колк
ото по-рано - толкова по- 
добре.

Югославският Президент Слободия Милошевич разговаря Колко интересен е шози разговор Показва и факша, че жур-
с редакторката Елизабет Уимуги ош американския вееш- налиешкаша на "Вашигшон йосш” е твърде динамичен 
ник "Вашингтон йосш”. тая е наставила 233 въйроса на Президента Милошевич.
Двучасовият разговор се касисел Преди всичко за Пробле- В-к "Политика" Помести магнишофонния заПис ош този 
мише а Косово и Метохия, както и за отношенията между разговор така, както е воден, без да систематизира оиг-
СР Югославия и Съединените американски щати, граждан- делиите теми. 
ската война в Хърватско и Носна и Херцеговина, свобо
дата на Печата в нашата страна, Закона за универси
тета, Международния трибунал за военни злодеяния, оги- 
ношенинша в югославската федерация, Югославската кон
ституция, йричиншйе заразПаданешо на бивша Югославия, 
семейството на Президента Милошевич, с една дума за 
всичко което хрумнало на имсриканскаига журналистка да 
го ПоПшТга.

Не по-малко важно е и
политическите лидери на 
косметските албанци пуб
лично да осъдят това гну
сно злодеяние.Не направят 
ли това, ще станат съучаст
ници в масакъра, за което 
също така има закони в та
зи държава.

(На стр. 3, 6, 7 и 8)
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ПОСЛАНИКЪТ НА СРЮ В СОФИЯ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД В СОФИЯ СА ПОДПИСАНИ НЯКОЛКО ЮГОСЛАВ
СКО-БЪЛГАРСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ

СТЪПКА КЪМ ПО-ДОБРИ 

ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
• Започна премахване на бариерите и създаване на условия за 
свободна търговия между Югославия и България • Необходимо е 
да се интензифицира преминаването на пътници, стоки и транс
портни средства през граничните преходи

Югославският министър на външната търговия Борислав Вук- 
ович и българският министър на търговията и туризма Валентин 
Василев подписаха на 14 декември в София междудържавно спо
разумение за избягване на двойното облагане с данъци. Министър 
Вукович и българският министър на селското стопанство Венцис
лав Върбанов подписаха споразумение за ветеринарния контрол и 
конвенция за карантина и защитата на растенията.

Както бе оценено по време на разговора на двете делегации, 
тези споразумения трябва да допринесат за значително увеличение 
на стокообмена между СР Югославия и България. Министрите 
Вукович и Василев съвместно оцениха, че обемът на югославско- 
българския стокообмен е под нивото на действителните стопански 
възможности на двете страни. И тази, както и миналата година 
стойността на стокобмсна ще достигне 160 млн. долара, което е с 
около 30% по-малко в сравнение с 1996 година, беше оценено на 
срещата.

Двамата министри единодушно констатираха, че е необходимо 
правителствата на двете страни да предприемат допълнителни ме
рки за подобряването не само на търговското сътрудничество, но 
и на сътрудничеството в областта на транспорта, енергетиката, 
туризма, селското стопанство, промишлеността, банкерството и 
други стопански отрасли. На срещата в българската столица е 
заключено час по-скоро да бъдат формирани смесени работни гр
упи (това трябва да го направят двете министерства, правител
ствата и стопанските камари), които да проучат какво затруднява 
установяването на свободна търговия и да предложат необходи
мите мерки за увеличаване на стокообмена през настъпващия пе-

На официално посещение в Димитровград на 11 декемпри тази година пребивава посланикът на СРЮ 
в София Радош Смнльковнч, придружаван от консулп в посолството Нсшко Мадич. По време на 
посещението Смильконич се срещна с общинското ръководство и ръководството нп СПС.

често пъти когото ме питат за 
положението на българското 
малцинство, отговарям с въпр
ос: "Кос малцинство? То не е ма
лцинство, защото за себе си то 
има представата за болшинство 
но силата па приноса, който дава 
на СРЮ. А това, че някой из
мисля някои неща, които нямат 
връзка с действителност!, това

След проведените разговори 
д-р Радош Смнльковнч говори 
пред присъстващите журналис
ти за целта на посещението и пр
оведените разговори.

"Целта на моето посещение 
беше да се срещна с ръковод
ството на общината, да се инфо
рмираме за нашата работа и пре
ди всичко как напредва общи
ната. Мога да кажа че, разгово
рът беше приятелски, с много 
данни за дейността на общината 
и общинските органи. Онова, ко
ето мене като посланик в Бъл
гария особено ме интересува, бе
ше как се реализират развойни
те програми, които се отнасят до 
положението на малцинството и 
изобщо отношенията между ср
ъбския народ, числящите се към 
малцинството и останалите , ко
ито живеят в общината. С удо
волствие констатирахме, че това 
е онази сфера, която е изклю
чително добра. Продължава тр
адицията на постоянно развитие 
на добри отношения между раз
лични народи, което от време на 
време ненужно се политизира. 
Съгласихме се, че точно тази об
щина и нейните граждани, числ
ящи се към различни народи, а 
също и българското малцинст
во, могат да бъдат пример как 
трябва да се развиват отноше
нията между двете съседни стра
ни. Тази община заедно с остана
лите, числящи се към българск
ото малцинство, трябва да бъде 
мост на сътрудничество межу 
СРЮ и България.

С отговорните хора в общи
ната разговаряхме за големите 
годишнини на библиотеката и 
театъра и за годината на кул
тура. Мога да ви кажа , че малко 
среди могат да се похвалят с не
що подобно и то не само малцин
ствени, но изобщо в СРЮ и Бъл
гария. Убеден съм, че хората , 
които сега са на ръководни ме
ста в общината и тези, които во
дят културата и стопанството, 
заслужават уважение. Развити
ето на културата, въпреки доб
рите постижения, трябва да се 
афирмира, защото от някои ср
еди в България се говори нето
чно за положението на малцин
ството в СРЮ. Аз като посланик,

помогне, това не се прави въз 
основа на национална принадле
жност или по вероизповедание. 
Аз лично бих отказал помощ, 
която ми се предлага само по
ради това, че съм сърбин. За съ
жаление такива опити имаше и 
по време на ембаргото, но не тр
ябва да им се придава особено 
значение. Добре е съседни дър-

риод.
Констатирано е, че трябва да бъде подобрено взаимното инфор

миране на двете стопанства, да се проучат възможностите за ус
тановяване на кооператорски отношения между югославски и бъл
гарски фирми и да се насърчава съвместното им производство и 
износ на трети пазари. Постигнат е договор да бъде сформирана 
отделна междуправителствена работна група, включваща и пред
ставители на митниците, полициите, пътните и други служби, която 
да предложи как може да се интензифицира преминаването на 
пътници, стоки и транспортни средства през граничните преходи.

В разговора бяха засегнати и проблемите, които затрудняват 
икономическите отношения между СР Югославия и България.

Никола Стоянов дарява художествена картина на Радош 
Смилькович

си е негов проблем, а не наш.”
Кореспондентът на "Експр

ес” от Пирот постави въпроса за 
акцията , която "идва от Димит
ровград по идея на Зденка То
дорова, под название "Българи 
за българи”. В пресата на Бъ
лгария и Сърбия по този повод 
се казва, че ” българите в Юго
славия са застрашени, че няма 
какво да ядат и затова в Бъл
гария са подготвени 100 ”ТИР”-а 
с храна и 10 хиляди бутилки олио 
за тукашното население”.

посланик Сми
лькович каза: ”Право да ви ка
жа, бих искал да не коментирам 
такива акции, с които трябва да 
се доказва нещо, което не трябва 
да се доказва. Или да се доказва, 
че за българите в Сърбия трябва 
да се грижи някой друг. На нас в 
Югославия ни стигат опекуните, 
просто сме изморени от тях, от 
тези от чужбина или тези, които 
работят по нареждане от чужб
ина. Моето лично становище, а 
считам, че това е становище и на 
всички сериозни хора в Българ
ия и света, че когато се иска да се

жави да си помагат и трябва да си 
помагат. И ние на българите, и 
те на нас. Но още повече от това 
трябва да развиваме такива от
ношения, в които много повече 
да работим, за да не стигнем до 
там някой да ни помага. Аз ви
наги съм настоявал и ще настоя
вам за създаване на условия за 
развитие на стопанството, и за 
това предприятията да се подпо
магат взаимно. Зная, че голям 
брой българи, стопански дейци и 
политици са на тези становища. 
А що се отнася до споменатата 
помощ, зная малко, но когато я 
"получите", благодарете им.”

На края на посещението и во
дените разговори с представите
лите на общинското ръководст
во, Никола Стоянов, председа
тел на ОС, дари на посланик 
Смилькович монографии за теа
търа и библиотеката и една ху
дожествена картина, творба на 
димитровградския 
Младен Йотов, който живее и 
твори в Кладово.

ИЗ СЪОБЩЕНИЕТО НА ОО НА СРС В БОСИЛЕГРАД
НЕ ШЕШЕЛ, А ПРАВИТЕЛСТВОТО 

ВЗЕМА РЕШЕНИЯТАВ отгово<ра
Общинският отбор на Сръбс

ката радикална партия в Босиле
град издаде съобщение ”по повод 
все по-големите спекулации във 
връзка с въвеждането на отделни 
такси от страна на правителството 
на народното единство на Сърб
ия”, в което между другото се ка
зва:

неговият подпредседател д-р Воис
лав Шешел и че всички такси и 
облагания се въвеждат по негова 
инициатива”.

Крайната цел на тези лидери и 
партии, се казва по-нататък в съо
бщението на СРС, е с маркетинг, 
пропаганда и лични промоции да 
посрещнат някои предстоящи из
бори. ”Докато същите тези хора, 
конто сега настояват да нарушат 
авторитета на Сръбската радика
лна партия, застъпваха интересите 
на чуждестранни агентури, нашата 
партия в най-тежките за страната

”Най-остро осъждаме и се про
тивопоставяме на спекулациите, 
дефетизма и глупостите, с конто си 
служат отделни партийни лидери, 
особено Вук Драшкович и хора от 
Демократичната партия, които 
заявяват, че за всички решения на 
правителството лично е отговорен

художник

А.Т. времена влезе в правителството, 
за да спаси националния-й инте
рес.”Журналисти от „Войска" посетиха Димитровград След като се подчертава, че е 
лесно да се манипулират хората, 
които не са осведомени, че при вс
яко приемане на уредба или закон 
се съгласуват становищата на коа
лиционните партньори и които не 
знаят къде отиват парите от так
сите, в съобщението се изтъква: 
"Недоволството у народа във връ
зка с въвеждането на таксите е не
основателно, понеже всички пари 
се харчат за социални цели. Трябва 
да се има предвид, че повече от 
таксите са въведени върху луксо
зни стоки и че така е по-добре и за 
държавата, и за народа, отколкото 
държавната хазна да се попълнява 
чрез печатане на пари и да се съз
даде нова инфлация, както това ис
кат тъкмо противниците на сега
шното правителство.”

Група журналисти от списа
нието "Войска” начело с глав
ния и отговорен редактор пол
ковник Милойе Шчекич през 
миналата седмица посети Дими
тровградска община. По време 
на визитата си журналистите бя
ха приети от председателя на ОС 
в Димитровград Никола Стоян
ов, който ги запозна с особенос
тите на общината, най-острите 
проблеми, пред които е изпра
вена и постиженията в различни 
области на живота и труд 
тите посетиха и РТВ "Цариб
род”, където разговаряха с та
мошните новинари и където из
гледаха видеоматериалите, из
лъчени на 14 ноември т.г. в еми

сията на местната телевизия, ко
ято до значителна степен бе пос
ветена на Деня на граничните ед
иници на Югославската войска.

В интервю за местната ра- 
диотелевизия главният и отгово
рен радактор на списанието "Во
йска" Милойе Шчекич разкри 
мотивите на журналистите от 
това списане за пребиваването 
им в Димитровградска община: 
"Неотдавна открихме нова руб
рика, със заглавие "Войска във 
вашия гарнизон”, с която искаме 
да представим онези среди в на
шата страна, в които органите на 
местното самоуправление и ЮВ 
сътрудничат добре и изпълняват 
съвместно всичките си задълже

ния във община ще стане втората общи
на, която ще "попадне” в рубри
ката "Войска” във вашия гарни
зон” и то в новогодишния брой 
на списанието с 40-хиляден ти
раж.

връзка със защитата на 
страната...” Имахме информац
ии, че тази среда поддържа из
ключително добри отношения с 
ЮВ, а сега имахме възможност 
да се уверим в това на практи
ка...” Димитровградска община 
може да бъде пример за всички 
общини, когато става дума за съ
трудничеството между местното 
самоуправление и ЮВ и въобще 
когато става дума за отношени
ето към защитата на СРЮ", каза 
между другото Шчекич.

След общината Горни Мила- 
новац, където отношенията ме
жду органите на местното само
управление и ЮВ също са на ви
соко равнище, Димитровградска

По време на посещението си 
общината журналистическият 

екип на списанието "Войска" по
сети Основното училище "Мо- 
ша Пияде”, Гимназията, Народ
ната библиотека, казармата в 
Димитровград, ГТП "Балкан” и 
обектите на тази фирма на гра
ничния преход "Градина".

в

а. Гос-

Б. Димитров В. Б.
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ДИМИТРОВГРАД
С ИНИЦИАТИВИКОЧОВИЧ СЕ СРЕЩНА 

С РЪКОВОДСТВОТО
ДА СЕ УЧРЕДИ АСОЦИАЦИЯ 

ЗА КУАТУРНО - ПРОСВЕТНА 

АЕЙНОСТ НА НАРОДНОСТТАНАЮЛ
По време на еднодневната си които живеят в Косово и Мето- 

Димитровград, репуб- хия, Сърбия и Югославия.
Говорейки за отношенията 

ър за спорта и младежта и под- между партиите, които влизат в 
председател на Градския отбор 
на Югославската левица в Бел
град Драголюб Кочович прове
де разговори с членовете на Сек- отношения са съвсем коректни, 
ретариата на Общинския отбор Той заяви пред лидерите 

партия в Димитровград, митровградскня ЮЛ, 
Обръщайки се към ръководите- стно ниво, трябва да поддържат 
лите на тукашния ЮЛ, Кочович

Напоследък все по-често между инте
лектуалци от българската народност в доумения и нежелани реакции, катего- 
Югославия се изтъква необходимостта от рично подчертавам, че тази асоциация 
организирана форма за тачене и развитие би имала единствената задача - да 
на културно-просветната дейност и за- спомага за опазването и развитието 
пазване на националната идентичност на на националната идентичност на юго- 
малцинството. В периода след II световна славските българи в духовната сфера, 
война в т.нар. втора Югославия съществу- А това право е гарантирано от Кон- 
ваха политически тела (комисии към ЦК ституцията и на Сърбия, и на СР Юго- 
наСК и отбори в ССРН),чиято задача беше слабия, въпросната асоциация следо- 
да се грижат за навременно разрешаване вателно би била неполитическо обеди
ни чисто малцинствените въпроси и прак- нение, а основната изходна позиция - 
тическата реализация на официално про- постановленията на валидните конс- 
кламираната политика за пълното рав- титуции, с които се регламентпира пъ- 
ноправие на народностите (малцинства- лноценната изява на националната 
та) във всички сфери на духовния и сто- идентичност на малцинствата у нас. 
панско-политическия живот в страната. Тази асоциация би трабвало да обеди- 
И резултатите бяха налице: всички мал- нява всички българи в Югославия, неза- 
цинства се чувстваха наистина равнопра- висимо от професията и степента на 
вни членове на обществото. В съзвучие с образоването, политическото им опре- 
тези принципи нямаше проблеми в обра- деление или местожителството. По ло- 
зователния процес на майчин език, започна гичния ред на нещата асоциацията би 
печатането на вестници и излъчването на могла да има свои органи и тела, които 
радио и телевизионни предавания на ез- да могат да съдействат в разреша- 
иците на малцинствата. (Предстои двоен ването на възникващите трудности и 
юбилей на печата на български език в Юго- проблеми в една или друга област. В 
славия - 50 години от илизането на пър- такъв случай биха станали излишни и 
вият брой на в-к "Глас на българите в Юго- различните сдружения, възникнали по 
славия" и 4 десетилепшя на " Братство"). един или друг начин, които сами себе си 

След разпадането на предишна Юго- прокламират за единствените защит- 
славия, в резултат на екстремните на- ници на националната самобитност 
ционалистически тенденции, преди всичко на сънародниците ни в Югославия и без 
сред отделните югославски народи, дра- да се вслушват в желанията на мнозин- 
стично се промени и положението на мал- ството си дават правото да определят 
цинствата, особено в новосъздадените дъ- по какъв начин и до каква степен ще се 
ржави. Аовчерашните народи станаха ма- ползват определените от Конститу- 
лцинства с чувствително редуцирани пра- цията малцинствени права, 
ва - както граждански, така и национални.
Показателно в това отношение е Хърват- ще бъде някакъв вид Матица по подобие

на тези във Войводина, или гражданско 
В СР Югославия няма такива деформа- сдружение, това е въпрос, който може 

ции, защото според конституцията Сър- и трябва да бъде изяснен в широки и 
бия и СР Югославия са граждански, а не добре организирани разисквания. Раз- 
шгционални държави. Като образец за до- бира се, като се изхожда от основната 
бри междунационални отношения не само цел на асоциацията - да бъде двигател 
у нас се посочва северната сръбска покрай- за разгръщане на програмирана и добре 

- Войводина, като регион, в който облшслена културно-просветна и тво- 
живеят най-много националности, някои рческа дейност във всички духовни сфе- 
от които със забележителна численост. ри и всички видове изкуство. Тази асо- 

Несъмнено важна и то положителна ро- циация би била и основният инициа
ла за това изиграха асоциациите на мал- тор и организатор на различните тво- 
цинствата във Войводина, каквито са Ма- рчески прегледи, на които да се пред- 
тицата на словаците или на русините стави културното богатство на бъл- 
иапример. При разоришелните национал- гарскапш народност, 
истически вълни те се явиха като сигурен Аве са съществените предгюставки 
бент при защитата на националната ид- за това. Първо, почти всички национ- 
ентичност на малцинствата. ални малцинства във Войводина имат

Българската народност в Югославия такива прегледи. И второ, защото до 
такава традиция пито пък са пра- преди няколко години и нашето мал- 

вени опити за създаването на подобни фо- цинство имаше такива прегледи, кои- 
рмиза опазването на нациошглната иден- то по една или друга причина секнаха.

Създаването на такъв вид асоциа-

За да разпръсна всички възможни не-
визита в 
лпканският заместних-мннист-

състава на правителството на 
народното единство, Кочович
между другото изтъкна, че тези

на ди- 
че на ме-на тази

коректни отношения с коалици-

Драголюб Кочович на строежа на спортната зала

изрази голямото си задоволство онните партньори на ЮЛ. Това 
от факта, че в Димитровградска особено се отнася до отношения- 
община, в която живеят предим- та със СПС, добави той. Като 
но граждани от българска наци- председател на Комитета за спо- 
оналност, има толкова много чл- рт към Главния отбор на ЮЛ, 
енове и симпатизанти на Югос- той каза, че подобен комитет би 
лавската левица. Той добави, че трябвало да се сформира и в рам- 
броят на косметските албанци, ките на ОО на ЮЛ в Димитров- 
които стават членове на тази па- град. В края на изложението си 
ртия, от ден на ден се увеличава, Кочович каза, че винаги, когато 
което, по неговите думи, е дока- има възможност, ще посещава 
зателство, че между представи- Димитровград и че в Общинския 
телите на това национално мат- отбор на ЮЛ винаги могат да ра- 
цинство има хора, които залагат зчитат на неговата помощ, 
на югославянството и задружн
ия живот между всички народи,

Що се касе за формата - дали това

ско.

Б. Димитров

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОО НА ЮЛ В БОСИЛЕГРАД 
Д-Р ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ: пипа

„ИМА ЗА КАКВО 

ДА РАЗГОВАРЯМЕ 

С ДСБЮ И КИЦ”
Д-р Любен Александров, председател на Общинския отбор на 

Югославската левица в Босилеград и член на Главния отбор на тази 
партия, ще подеме инициатива за провеждане на разговори е пред
ставители на Демократичния сгъюз на българите в Югославия и на 
босилеградския филиал на Сдружението на граждани КИЦ на 
българското малцинство "Цариброд” от Димитровград.

На въпроса какво ще се разисква по време на евентуалните 
разговори д-р Александров отговаря: "Има за какво да водим диа
лог. В програмните си определения ЮЛ настоява да води разговори 
и с онези, чиито становища съвпадат с нейните определения, както 
и е политическите си противници.”

На разичии места и по различни поводи, пояснява той, се пред
стави, че ДСБЮ се стремял да затруднява отношенията между СР 
Югославия и Р. България и че филиалът на КИЦ не се занимавал с 
културна дейност, а с "чиста" политика, от която българското 
малцинство нямало полза. "Това може би е вярно, а може би всичко 
е лъжа. Ние от ЮЛ искаме да поведем диалог седна-единствсна цел: 
за добруването на хората в страната и на Балканите и за по-уск- 
ореиото развитие на Босилеградска община. Смятам, че в това 
отношение всички трябва да дадем принос, дори и да сме люти 
политически противници”, подчертава д-р Александров.

няма

тичност. Изхождайки от факта, че в огро
мното си мнозинство българската народ- ция на българскана народност в Юго- 

държавата, в която славия би допринесло не само за опаз- 
живее и при условие, че освен министер- ването на националната идентично- 
ството за човешките и малцинствени пра- ст на българското национално мил
ва на републиканско равнище не съществу- цинство в Югославия, но и за израства- 
ват компетентни политически тела, кои- пето му в истински фактор за по-уск- 
то да се грижат за тези проблеми, уверен орено сближаване между българския и 
съм, че е време да се раздвижи акция за сръбския народ, би станало здраво зв- 
създаването на асоциация на българите в ено в добросъседските връзки между Съ- 
Югославия, по подобие на матиците на рбия и България, 
определените малцинства във Войводина.

пост е лоялна към

Мил* Прмеойскм

В. в.
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СЛЕД КАТО ПРИМ. Д-Р АНТОН АНТОНОВ ИЗРАЗИ ЖЕЛАНИЕ ДА ПОМОГНЕ 
НА ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД

БОСИЛЕГРАД: СЛЕД РЯЗКАТА МИГРАЦИЯ

И НИСКАТА РАЖДАЕМОСТ 

ОБЕЗЛЮДВА ОБЩИНАТАНакев: „НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ ЩЕ 

УСТАНОВИМ СЪТРУДНИЧЕСТВО” В Босилеградска община, която през изтеклите две-три десе
тилетия се прочу с рязката си миграция, през последните няколко 
години се налага като постоянна тенденция и ниската степен на 
раждаемост. Особено тревожен е фактът, че съотношението ме
жду починалите и родените е твърде неблагоприятно. Миналата 
година например са починали 179 души, а са родени двойно по- 
малко деца, по-точно, само 92. По думите на д-р Крум Накев, 
директор на Здравния дом в Босилеград, още по-обезпокояващо е 
това, че такова е съотношението между починалите и родените и 
през последните няколко години и че в иовечето села на общината 
от години не се раждат деца.

Защо е ниска раждаемостта в общината е въпрос, на който 
отговор трябва да дадат специалистите. Но за всички е ясно, че 
няколко са главните причини за това състояние: в селата живеят 
предимно старчески домакинства, все ло-голям е броят на ергените, 
които поради недостатъчъен брой девойки не могат да се оженят, 
в селата бавно или изобщо не се решават жизнените проблеми и 
тези, които са останали, не желаят да имат повече от две деца. В 
това отношение - и в селата, и в града - върху раждаемостта 
неблагоприятно се отразява и жизненото равнище, което постоя
нно спада.

Данните не само тревожат, но и предупреждават. Плановиците 
са скептични и вярват, че в общината, която при преброяването на 
населението през 1991 година имаше 11 600 жители, надали през 
първите години на настъпващия век ще има над 9 хиляди души. За 
да се увеличи раждаемостта и да прекъсне неблагоприятното съо
тношение между смъртността и раждаемостта, Общинската скуп
щина неотдавио сформира Съвет за население, семейство и деца, 
като му наложи да следи демографските процеси и проблеми и да 
дава предложения как те да се решават.

Прнмарнус д-р Антон Анто- Босилеград и че ще установим между босилсгрпдския Здравен 
нов, доктор на медицинските на- сътрудничество”, казва д-р На- дом и Здравния център във Вра

ня, непременно трябва да се под- 
Защо д-р Накев “се надява, чертае, че Центърът отдавна ве-

уки, чнято специалност' е диаг- кев. 
ностнциране и лечение на дефо
рмациите на гръбначния стълб, че наскоро официално ще го но- че не изпраща в Босилеград по 
неотдавна в нашия вестник из- викат”, защо не направи това ве- два пъти в месеца лекар офта-
разн желание веднъж в месеца днага, щом като се нуждаят от молог, невроисихиатър и пнев- 
да идва в Босилеград и безпла- помощта на такъв специалист? мофтизиолог. А от услугите на

“И други нашенци, видни ле- тези специалисти, както бешетно да преглежда пациенти, ко
нто се нуждаят от негова помощ, карн специалисти, ни предлагат подчертано на една сесия на Об- 
Попитахме директора на Здра- безплатна помощ, но въпреки, щинската скупщина в Босилегр- 
вния дом в Босилеград д-р Крум че ще прозвучи абсурдно, факт ад, пациентите в общината се ну- 
Накев какво мисли за ннициати- е, че Здравният дом не може да ждаят. 
вата на прочутия д-р Антонов, ги покани”, казва д-р Накев. “На 
родом от с. Божица, който сега тези хора, които ще дойдат от 
като пенсионер живее в Белград, вътрешността в Босилеград, е

В. Б.

ЗА МЛАДЕЖТА В 
ДОЛНО ТЛЪМИНО

ТЕЛЕВИЗОР,
САТЕЛИТНА
АНТЕНА,
ВИДЕО...

но лекарската си кариера е за- човешко да им се платят попе
пътните разноски. А ние,тъй кп- 

“Изказвам голяма благодар- то не сме самостоятелно ведом- 
ност на прим. д-р Антонов за то- ство, не сме в състояние да на- 
ва, че иска да ни помогне. Ну- правим това”, пояснява той.

Дали Здравният дом и Здрав-

почнал в Босилеград.

ждаем се от помощта на такъв 
лекар, който се ползва с престиж ннят център ще съумеят да из- 
в тази област не само в страната, ползват безплатните услуги не 
но и в чужбина. Такъв спецнал- само на д-р Антонов, но и на ос- 
ист няма и в Здравния център таналите специалисти, които до- 
във Враня, в чийто състав дей- сега са изразили желание да по- 
ства и нашият Здравен дом. Вя- могнат на пациентите от Боси- 
рвам, че наскоро официално ще леградска община, не е известно, 
поканим д-р Антонов да дойде в Когато се касае за отношенията

Ръководсгвото на местната 
общност в Долно Тлъмино 
полага усилия да създаде по
добри условия за слободно- 
то време на младежта в се
лото си и затова неотдавна 
закупи телевизор, сателитна 
антена, видеорекордер и му
зикална лшшя. Апаратите 
струват към 22 000 динара, 
от които 10 хиляди са отпус
нати от Министерството на 
културата на Сърбия. Оста
налите средства, както под
чертава Кроне Николов, 
председател на Скупщината 
на местната общност р се
лото, ще бъдат осигурени от 
дарители.
Николов добави, че не само 
младежите от селото им, но 
и тези от съседните села ще 
започнат да ползват апара
тите тези днн, след като се

В. Б.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА СОЦИАЛ
ДЕМОКРАТИТЕ В ПИРОТСКИ ОКРЪГ

ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА ООП
ОСПОСОБЯВАНЕ ЗА 

РАБОТА В РАМКИТЕ НА 
СЪЮЗА ЗА ПРОМЕНИ

ВЗЕТИ РЕДИЦА 

РЕШЕНИЯ Окръжният отбор на социал- на Джинджич има най-много от- 
демократите от Пиротски окръг борнически места. Дори и пред- 
проведе на 11 декември в Дими- седателят на общината е от пар- 
тровград заседание, на което тията на Джинджич, с която со- 
присъства и членът на Главния циалдемократите отлично сът- 
отбор от окръга Драгослав Ма- рудничат. Тъкмо затова акцен- 
нич Форски. На заседанието бя- тът в предстоящия период тряб- 
ха разисквани организационно- вада бъде струдничествотомеж- 
кадровн въпроси и форми на де- ду всички партиии, които са в 
йност в рамките на създадения Съюза за промени. От друга ст- 
Съюз за промени, в чийто състав рана, според Драган Васов, пред- 
е и Социалдемокрацията, парт- седател на ОО на СД в Пирот, 
шгга на Вук Обрадович. Бе кон- трябва да се настоява да има ко- 
статирано, че общинските отбо- лкото се може повече местни от
ри, респективно соцналдемокра- бори, понеже те са сърцевината 
тите в Бабушница и Пирот, ра- на партията. Партията ще се стр- 
ботят при задрудненн условия, емида масовизира членството си 
Това е нелогично, особено за и на очакваните извънредни пре- 
Пнрот, където локалната власт дсрочнн избори да стане парла- 
е в ръцете на коалиция “Заед- ментарна. 
но”, а Демократичната партия

През миналата седмица Об- (643), след това в Смиловци 
щинският отбор на Общинската (380), Изатовци (320) и т.н..

Председателят на ООП г-норганизация на пенсионерите 
(ООП) в Димитровград проведе Цветан Еленков информира 
заседание, на което бяха взети присъстващите как е протекло 
редица важни решния за бъде- първото заседание на Окръжн- 
щата дейност на организацията, ия отбор на ООП за Пиротски 

Обсъдена е реализацията на окръг в Звонска баня, а след то- 
финансовия план за текущата ва членовете на Общинския от- 
година и е извършено ребалан- бор подкрепиха единодушно де- 
сиране на същия, понеже при- кларацията на Съюзната скуп- 
ходната част на финансовия пл- щина на Югославия, с която са подреди помещението за по

требностите на младежта в 
Кооперативния дом. Очаква 
се с това начинание значи
телно да се подобри култур
но-развлекателният живот 
на младите хора в тази част 
на общината.

ан надминава разходната му осъдени енергично стремления- 
част. Въз основа на това е приет та на САЩ да се меси във вът- 
временен финансов план на решните работи на страната ни. 
ООП за периода от 1 януари до 100 пенсионера (71 в града и 
31 март 1999 г. 29 по селата) ще получат ново-

Членският внос за следваща- годишни колети, в които ще бъ- 
та година за старите членове е 36 дат опаковани най-необходими- 
динара, а за новите - три динара те хранителни изделия. Стойно- 
повече. 16 динара от членския 
внос ще се вливат в т. нар. “Фонд динара, 
на единствената доброволна ка
са”, докато 7 динара ще се от
делят за солидарния фонд, от ко- зации в Смиловци и Желюша 
йто ще се дават заеми на чле-

В.Б. А. Т.

стта на един колет е около 40
БОСИЛЕГРАД

Водачите на ООП разгледа
ха исковете на местните органи- ТЪРЖЕСТВО ЗА БЪДЕЩИТЕ ВОЙНИЦИ
във връзка с обезпечаването на
помещения за работа и мебели- ® Босилеградска община пр- шни работи в Босилеград. кателство за отговорно и дисцн-

Взето е решение за награж- рането на помещението на же- °Аължава традицията да се ор- “С приемането на призовки- плинирано изпълнение на зада- 
даването на местния отбор на люшкия отбор, като взеха аде- ганизиРа съвместно тържество те вие всъщност поехте свеще- чите, които ни налага нашето
ООП в местната общност на се- кватни решения по тези въпр- за всички новобранци, на което ното задължение, което е дълг общество” - каза между другото
лата Височки Одоровци и Гуле- оси. представители на Военното ко- на всеки наш гражданин, да паз- Ценич.
новци. Паричната награда в раз- Последната точка от дневн- менДанство официално им връч- ите суверенитета и сигурността 
мер на 1000 динара е дадена на ия ред се отнасяше за обединява- ват призовките. на нашето общество. Времето и успешно завършване на воен-
ръководството на този местен нето на ООП и Съюза на пен- Такова тържество се прове- от една година не е много, но е ната служба, Радомир Йойич ме-
отбор преди няколко седмици, сионерите по инвалидност. Ста- деиза новобранците, които тези съвсем достатъчно заедно с нас, жду другото подчерта, че се на-
Обсъдена е и информацията за ва дума за инициатива, която ве- 2?!* ще постъпят в редовете на по-възрастните, да се подготви- дява и те, както и всички други
събраните средства за пострада- че няколко години е “в обраще- тържеството, което се те за успешна отбрана от който младежи от нашата община, ще
лите в сраженията в Космет по- ние”, но не може да се реализира пРовеДе през миналата седмица и да е агресор срещу нашата ст- бъдат добри пазители на стра-
лицаи и войници. Според окон- на практика поради редица неи- в казаРмата в Босилеград в при- рана. Времето, в което отивате в ната и ще се завърнат с редица
чателните информации, по вре- зяснени въпроси. ООП ще от- състви5го на родители и прияте- казармите в Ниш, Суботица, Ва- войнишки признания,
ме на солидарното мероприятие прави писмо до компетентните ли’на бъдещите пазители на на- лево, Крушевац, Бела църква, След това за бъдещите вой- 
пенсионерите от Димитровград- общински структури, които да шата страна призовките офици- Плав, Урошевац, Белград... не ници, техните родители и други-
ска община са събрали около анализират тази идея и да изра- ално връчи и ги поздрави Слав- само в нашата стрна, но въобще те гости на тържеството беше
2800 динара. Най-много са дали зят своето мнение, реши Общин- иша Ценич’ представител на Во- в международен план е изпъл- даден малък коктейл с траднцн-
членуващите в местната пенсио- ският отбор на ООП. енното комендантство във Вра- нено с различни противоречия и онния войнишки фасул,
нерска организация в Белеш Б. Димитро. ня, и Радомир Иойич, предста- конфликти. Това трябва да бъде

вител на Отделението на вътре- за нас още по-голямо предизви-

новете на организацията.

Пожелавайки им добър път

м. я.

о 18 ДЕКЕМВРИ 1998 г.



МОЯ ДЛЪЖНОСТ Е ДА ЗАЩИТАВАМ ИНТЕРЕСИТЕ 

НА СВОЯ НАРОД И СВОЯТА СТРАНА
• Съществува ли нещо особено, което бихте 
искали да кажете на западната общественост?
-Цялата приказка на Запада относно 
славската криза е неточна, особено за Съ
рбия. Мисля, че това беше падение на жур
налистиката, морално падение на журнал
истиката. Западната приказка е далече от 
истината. За много неща, които са преда
дени за чуждестранната общественост 
носнО тази страна, може да се каже просто, 
че не са точни. Поради това се надявам, че 
Вашето посещение ще бъде от полза за една 
по-вярна представа.
• Какво мислите за изявлението на Джеймс 
Рубин от миналата седмица?
- Имаше няколко изявления.
• Мисля, че беше казал, че всъщност про
блемът сте Вие. Какво мислите за това? Имате 
ли отговор за това?
- Моя длъжност е да защитавам интересите 
на своя народ и своята страна и доколкото 
това е проблем за някого, тогава Ви казвам, 
че мога да се чувствам горд със своята роля 
в опазването и отбраната на интересите на 
своята стана и своя народ.
• А, смятате ли, че САЩ 
ти ката си? Говореше се, 
лата седмица по СМ1Ч, че 
политиката си и че сега

(От 1-ва стр.)

ционалните общности в собствените й ра
мки.
• Правилно ли е това?
- Това е съвсем правилно. И доколкото 
каквнто и да било ограничения в тази 
бода, тогава това са само еднаквите права на 
другите национални общности, конто жи
веят в Космет. Следователно, нито една от 
националните общности, които вече споме
нах и която живее в Космет, не може да бъде 
господар на другите. Всички национални об
щности трябва непременно да бъдат равно
правни. Трябва да имат еднакви права.
• Добре, но аз така разбирам ситуацията. Вие 
естествено знаете много повече. Аз разбирам 
че АОК, както я наричаме, е много по-силпа 
от Другите албански сили и че умерените сили 
губят мощ. Въпросът е, значи, ще се запази ли 
прекратяването на огъня? И в перспектива, 
въпросът е как ще осмислите някакъв си ан
гажимент, който да удовлетвори 
албанци - голямото число албанци, 
веят там, а конто търсят псзавнсимост. От 
друга страпа, народът в Сърбия желае да за
пази Косово в рамките на Сърбия. Ще им да- 
дете ли истинска автономия, възможност да 
управляват със своя живот, своето законода
телство, възможност да управляват своите гр
адове, както израелците дадоха па палестин
ците правото да управляват градовете па За
падния бряг?
- Това е нещо съвсем различно от въпроса 
за палестинците. Просто казано, ние никога 
не сме говорили, включително и в нашите 
разговори с представителите на междуна
родната общност, с Холбрук и другите, за 
каквато и да било независимост. Независи
мостта подразбира отцепване от Сърбия. 
Дезинтеграцня на Сърбия. Никой в Сърбия 
няма да се съгласи с отцепването на част от 
своята страна.
• Разбирам. Въпросът е обаче с каква степен 
на автономия в рамките на Сърбия бихте се 
съгласили?
- Опитах се да Ви обясня, че всяка национ
ална общност, която живее в Космет, може 
да се радва на автономия по въпросите, ко
ито се касаят за нея.
• Смятате ли, че това ще удовлетвори албан
ците?
- Това няма да удовлетвори част от албан
ците, които желаят независимост. Това е 
ясно. Ние нямаме илюзии в това отношение. 
Но това е определен компромис, което зна
чи, че могат да имат свое самоуправление в 
рамките на албанската общност. Но също 
такова самоуправление трябва да бъде да
дено и на мюсюлманите, турците и на дру
гите, които живеят в Косово и Метохия. 
Това значи, че всички трябва да бъдат тре
тирани еднакво. В това се състои разликата. 
Ние никога не сме говорили за каквато и да 
било независимост на албанците. За да раз
берете обстановката в нашата страна, тря
бва да знаете един факт: в Сърбия живеят 26 
различни национални малцинства. Всички 
те са равноправни. Вижте например унгар
ците на север. Те са интегрирани много до
бре в Сърбия. Имат си свои училища на 
унгарски език, свои издателски къщи, радио 
и ТВ програми, вестници, практически вси
чко. С тях нямаме никакви проблеми. Про
блеми нямаме нито със словаците, бълга
рите, русинитс и другите. И проблемът в 
Космет не е проблем с албанското национ
ално малцинство. Албанците са добри хора 
и едно от равноправните национални мал
цинства в Сърбия. Проблемът в Космет е 
проблем на сепаратисткото движение на ед
на част на албанското национално малцин
ство. С една част от албанското национално 
малцинство в Космет манипулират групи 
албански политици, които са иацисти. Ще 
Ви кажа и защо са иацисти. Затова, защото 
явно прокламираната им цел с: етнически 
чиста държава. Аз не зная дали изобщо съ
ществува една етнически чиста държава, 
където и да било в Европа.
• Учудва това, кост» казвате, понеже ние в 
Америка имаме впечатление, че това беше це
лта на босненските сьрби, косато избиваха в 
Босна?
- В Босна имаше гражданска война между 
мюсюлмани, сърби и хървати. Никой в Бо
сна не е имал за цел етнически чиста Босна. 
Това, просто казано, беше невъзможно. Но 
когато вече споменавате Босна - случаят с 
Босна е решен в Дейтън само благодарение 
на това, че се постигна формула еднакво да 
бъдат защитени интересите на всичките три 
народа, които живеят там. Това беше наш 
подход още от самото начало на кризата в 
Босна. Можете да прегледате вестниците от 
този период и да видите това. От началото 
на кризата в Босна нашият подход беше, че 
съществува само една формула, която може 
да донесе траен мир, а това е формулата, въз 
основа на която еднакво ще се за щита вит 
интересите на всичките три народа - сърби,

мюсюлмани и хървати . Това значи беше 
постигнато в Дейтън. Сега сърбите си имат 
свои институции, хърватите и босненците - 
също така и могат да живеят заедно. Това 
вече не е проблем.
• Но съществуваха пякакви връзки между Ва
шето правителство и боспепските сърби, па-

- Какви връзки?
• Според нашето Правителство, е съществу
вала уж тяспа връзка между боспенскитс сър
би и Вашето правителство.
- Между сърбите в Сърбия и сърбите в Бо
сна?
• Точпо.
- Нима не е нормално да съществуват връ
зки между сърбите от двата бряга на една 
река. Те живяха в една държава - бивша 
Югославия. През цялото време. Какво, сле
дователно, може да учудва в съществува
нето на такива връзки?

юго-
има
сво-

от-

тамошннтс 
конто жн-

В БОСНА БЯХА НЕВИННИ 
САМО ЦИВИЛНИТЕ ГРАЖ
ДАНИ, КОИТО ПРЕТЪРПЯХА 
УЖАСИТЕ НА ВОЙНАТА

са променили поли- 
струва ми се, мина- 
САЩ са променили 

САЩ се опитват д
отстранят от властта. Вярвате ли в това?
- Това не е въпрос за личната позиция на 
който и да било поединично. Това е въпрос 
за политическия подход към проблемите в 
Югославия и проблема в Космет. Ние 
таме Космет за свой вътрешен проблем и 
сме уверени, че този проблем може да бъде 
решен само чрез споразумение между пред
ставителите на различните национални об
щности, които живеят там. Твърдо съм уве
рен, че проблемът не може да бъде прео
долян с каквото и да било решение, което 
ще бъде наложено отвън. Тези. които жи
веят там, трябва да се договорят.
• Значи Вие казвате, че няма да приемете 
плана на САЩ, чийто представител е посланик 
Хил?

дал т.нар. Велика Албания и в рамките на 
т.нар. Велика Албания беше сложил част от 
Космет, част от Македония и една част от 
Гърция. Само две години през войната една 
част от Космет беше част от Велика Ал
бания. Никога преди това през историята и 
никога след това. Следователно сепарати
сткото движение в Космет е продължение 
на идеята на Мусолини през П световна вой
на. Това е още едно доказателство за на
цисткото естество на това движение. На
шият подход е напълно противоположен. 
Ние вярваме, че хората трябва да живеят 
заедно, без оглед на тяхната националност. 
Ако някой трябва да разбере това, това сте 
вие, американците. Вие живеете в една ст
рана с много американци от различно по
текло. Вие живеете заедно. И никой не се 
опитва да отцепи някоя част от САЩ и от 
нея да създаде етнически чиста държава.
• Смятате ли, че ще можете да се договорите 
с Ругова?
- Мисля, че можем да се договорим.
• Имахте ли разговори с него?
- Разговарях с него. Веднъж.
• Кога?
- През май. Тогава започнахме един вид диа
лог.
• И как беше?
- Този диалог беше прекратен от терорис
тичните нападения, след което последваха 
антитерористичните дейности на полиция
та, конто бяха напълно легални. Вие не мо
жете да си представите колко хора бяха по- 
хитенн, напълно невнни хора. Например, 
работници, миньори, които терористите пр
осто отвлякоха и откараха в гората. Мноз
ина от тях все още не са намерени. Някои са 
убити.
• Добре да кажем, че всичко това е точно. Но 
си остава да намерите решение за Космет. Съ
гласни ли сте да приемете американския план?
- Американският план трябва да бъде до
работен.
• Какво Ви харесва, а какво не в него?
- Аз не мога подробно да говоря за тоя план, 
но онова, което е негова голяма слабост е,, 
че този план фаворизира албанците. Наши
ят подход се различава. Ние смятаме, че 
нито една национална общност не трябва да 
бъде фаворизирана. Всяка национална об
щност, която жнвее в Космет, трябва да бъ
де равноправна с другите национални об
щности.
• Да кажем, 
изтеглите своята полиция и да не бъдете толк
ова агресивни в Космет?
- Полицията в Космет изобщо не е агре
сивна.
• Така се говори в САЩ, аз ис зная, никога не 
съм била в Космет.
- Полицията в Космет защитава гражданите 
на Космет. И албанците са ж 
петите, а не само сърбите, 
щнтяваше гражданите, а не сърбите. Това 
значи: сърби, албанци, турци, ромн, всички 
граждани.
• Добре, да предположим, че са терористи.

а ви
• Но ако сърбите в Боспа убиваха много хора, 
тогава може да видите къде се явява проблем 
в представата, която Запад има за Вас.
- По време на войната в Босна мюсюлмани 
убиваха сърби и хървати, хървати убиваха 
мюсюлмани и сърби, сърби убиваха мюсю
лмани и хървати. Това беше гражданска во
йна. Никой в тази война не е невинен. Нито 
една страна не беше без вина. Невинни бяха 
само цивилите, които претърпяха ужасите 
на войната.
• Чели ли сте статията в „Ню Йорк таймс” от 
преди една седмица, в която се казва, че сте 
уволнили началника па Генералщаба и начал
ника па държавната сигурност. Журналистка
та, която написа това смята, че Вие отслаб
вате, че отслабва Вашата власт и че никога не 
давате интервюта, което, сигурна съм, не е 
точно.
- Аз съм дал много инт
• Но какво е мнението 
Какво не е в ред с пейпия анализ?
- Не е в ред това, че тя не третира тази страна 
като другите страни в света, като например 
САЩ. Колко началника на Генералщаба 
във Вашата страта са променени през изми
налите пет години. Докато ние променихме 
само един, при Вас бяха сменени трима - 
беше Пауел, след това Шаликашвилн, а сега 
е Шелтон. Това е съвсем н 
ка демоктарнчна държава, 
било и когато става дума за Югославия?
• Предполагам, че това, което тя е казала в 
статията, псъщпост не мога да зпая, ио тя е 
казала, че Вие сте уволпили едновременно пя- 
колко висиш фуикциопери - началника па Ге
нералщаба, началника на държавната енгур- 
пост. Съществувало било уж иссъгласнс ме
жди Вас и началника иа Генералщаба. Вярно 
ли е топа?
- Не. Това беше редовна смяна.
• Ами, две промени в дна случая? Казват, че е 
имало несъгласие относно въпроса за Космет?
- Не съм забелязал никакво по-голямо не
съгласие в мненията на мопнте сътрудници, 
когато става дума за Космет.
• Какъв е Вашият отговор иа общия тсзис на 
тази журналистка, която беше на лиза, чс в 
началото сте имали голяма стрина, и сега са 
отишли Босна и Хърватско. Тя казва, чс Ва
шата власт с всс по-тясна и по-тясна. Прани лн 
с тя?
- 'Гя абсолютно не е права.
• Когато бях и Русия, руснаците ми казаха, чо 
тя ис били права.
- Разбира се. Аз бях президент иа Сърбия, а 
Сърбия и сега си с такава, каквато беше 
преди. Аз съм президент на Югославия от 
преди една година и половина, а Съюзна 
Република Югославия е създадена през 1992 
година. Следователно ние не сме променили 
нашата страна. Често пъти се използва само 
една малка част от фактите и то по начин, 
който не е най-добрият. Да се върнем на 
обяснението за обстановката.
Ясно е, преди всичко, че нямаме проблеми с 
нито една национална общност, а такива 
имаме 26, освен с една част от албанската 
национална общност в Космет, с онази част, 
която е заангажирана в сепаратисткото дви
жение. Проблемът е значи, движението за 
откъсване на Космет от Сърбия и неговото 
присъединяване към Албания. Защо казах, 
че естеството на това движение е нацистко? 
Заради явно прокламираната му цел - етни
чески чиста държава. Това не може да бъде 
цел на нито една демокрация. Съществува 
още един 
ва, което 
световна
италианският фашистки лидер, беше съз-

смя-

ПРОБЛЕМЪТ В ТАЗИ СТРА
НА ТРАБВА ДА РЕШАТ ОНЕ
ЗИ, КОИТО ЖИВЕЯТ В ТАЗИ 
СТРАНА

ервюта.
Ви за пейпия анализ?

- Всяка инициатива, която цели мирно ре
шение е добре дошла, като инициатива, ко
ято може да бъде обсъдена. Това е едната 
страна на нещата. Но същността на въпроса 
е в това, че проблемите в тази страна трябва 
да се решават от онези, които живеят в тази 
страна.
• Но, нима проблемът не е в това, че, доколк
ото аз разбирам, народът на Косово или албан
ците, които живеят в Косово, които, колко ми 
е известно, представляват голяма част от насе
лението, искат независимост. Сърбите в Съ
рбия желаят да запазят Косово като част от 
Сърбия. Възможен ли е компромис и ако е 
възможен, дали планът на посланик Хил е въз
можният компромис? Каква автономия щеда- 
дете на Косово?
- Това е въпрос, който не е ясен за мнозина 
извън тази страна.
• Мислите, че ие е добре разбран между Вас и 
Холбрук?
- Преди всичко Космет е предел на Сърбия, 
който винаги е бил част от Сърбия.Винаги 
през историята, през вековете.
• Винаги е бил и винаги ще бъде?
- Винаги е било и разбира се, винаги ще бъде 
част от Сърбия. Защо в бъдеще би било 
иначе? Само в Космет има 1800 сръбски 
християнски черкви, които са в листата на 
известния еколог Вебер. Тук живеят раз
лични национални общности - сърби и чер
ногорци, албанци, мюсюлмани, египт/ии, 
роми, турци. Подходът иа Сръбското пра
вителство и на всички политически партии 
и граждани в Сърбия е, че националните 
общности, които живеят там, непременно 
трябва да са равноправни. Така че, когато 
сме говорили за решението на проблема в 
Космет...
• Мислите, Вие и Холбрук?
- Не мисля само за Холбрук 
Винаги, когато сме говорили и с Холбрук, г 
с Хил, с който и да било чуждестранен пред 
ставител, и помежду си изобщо, винаги сме 
имали предвид, че тези проблеми могат да 
бъдат решеии само въз основа на принципа 
за равноправието на всички граждани, кои
то живеят в Космет и на всички национални 
общности в Космет. Това значи, ако моята 
национална общност, било то албанска, тур
ска, мюсюлманска или някоя друга желае да 
има самоуправление, в това отношение ня
ма ограничения.
• Имате предвид независимост?
- Не независимост. Самоуправление на на-

ормално във вся- 
. Защо това не би

чс сте нрав. Съгласни ли сте да

кертва на терор- 
. Полицията за-

и за себе ек.

ТЕ СА ТЕРОРИСТИ
• Добре. Но проблемът продължава да съ- 
щсстнуна. Вие там имате н войска.
- Така, както и всяка друга държава има на 
собствената си територия. Къде в САЩ е 
Вашата войска?
• Нима Вие и Холбрук иесо бяхте договорили, 
че там ще задържите само определен брой 
войници?
- Онези войници, които си бяха там и преди 
започването на конфликта и на кризата, а 
полицията на равнището, което си беше от

исторически континуитст - с оно- 
сс беше случило по време на II 

Бойна. През тази война Мусолинн,
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и Америки но можем ди разберем гони. Ине 
сммтимо, че Мишето поведение о иериционил- 
но. Нснчкн хора симо зи Косово говорят...
- Логично е, че Вие в Америка не можете дп 
разберотс всичко в Сърог 
Оьпбия не разбираме всичко в Америка.
• 11с, и I нским симо Ине ди мн отговорите ни 
един ньнрос. Недейте ди зиобикилятс. Днли Пи 
Ни било тежко, и случим е Косоно дп пости
гнете някикпо разумно решение, дпли бихте 
били 1Г1ирппснн пред гол ями политически съ
противи 1гьн Ниши ги сгрини, защото емоциите 
сп изключително силни, когато спиш ньнрос 
зп Косоно?
- Никой с Сърбия не би се съгласил и това с 
съвсем точно, Косово дп бъде извън Сър
бия.
• Тони го рпзбирпм. Но ди лн бихте Ние приели 
някоя разумни спогодби?
- Автономия на базата на равноправния тре- 
тмпн нп всички национални общности.
• Но дпли импм нрино кито мисля, че стинп 
думи зп силни емоции, с които щс бъдете при
нудени...
- Мисля, чс всеки щс се съгласи с едно спра
ведливо решение зп Космст. Такова реше
ние, което еднакво щс защитава нрава на 
всички национални общности. Ние тук ня
маме такива фашисти.
• Не съм казали, че сп <1111111111411. Смитах, чс 
топа е нещо подобно на Ерусилим, понеже то- 
нп е важен грид и емоционален смисъл...
- И Косово наистина е важно за нас в емо
ционално отношение. Кпто част от тази ст
рана и то не само кпто част от тази страна, 
това е сърцето нп тази стрпнп. Ние никога 
няма да дпдем Косово.
• Разбирам. Зи имерикинци гс е много трудно

но-рано, което ще рече 10024 полицаи. Това 
е обстановката в Космет, След договора ме
жду мен и Холбрук не е имало нито една 
акция на полицията, освен когато тя е била 
пряко нападана от страна на терористите.
Вие трябва да разберете, чс терористите са 
сразени. Те вече не са военен фактор в Кос
мет.
• Нима?
- Но по определен начин те са опасни зп 
сигурността. Поради простия факт, чс тези 
групи, които сега съществуват могат дп уби
ят някого от засада.
• Смятате ли» че подходът нп г-п Хил води к ъм 
независимост. Стрихувате лн се от топа?
- Не бнх стигнал чак дотам. Той има добри 
намерения да се стигне до добро решение, 
но това е работа на разговорите с държа
вната делегация. Поради това те вървят 
крачка след крачка в положителна посока.
Аз очаквам да бъде уважен принципът зп 
равноправието
Гова е единственият начин за успокояване 
на обстановката в Космет. Как може Кос
мет да бъде спокоен, когато над 600 000 
жители трябва да се чувстват като втора 
ръка гр:
права. Това е невъзможно. Това е едно от 
онези неща, които съвсем по друг начин сп 
представени в международната преса. Аз 
видях, че в междунаро 
че в Космет има 90%
• II това с точио?
- Това не е точно.
• А какво е точно?
-Ще Ви кажа какво е точно. Педи всичко 
има 240 хиляди сърби и черногорци. Повече 
от 150 хиляди мюсюлмани. Повече от 150 
000 рами и египтяни, след това турската на
ционална общност наброява около 40 до 50 
хиляди души. Всичките те заедно предста
вляват повече от 600 хиляди души. Ако към 
това се добави и броят на онези албанци и 
техните партии, които участват в съвмест
ното споразумение, тогава това прави по
вече от половината жители в Космет. Ние 
преценяваме, че в Космет има около 800 000 
албанци. Може би Хил би казал 900 000.
Добре, няма да спорим за това. Какъв е на
шият отговор - да се проведе преброяване на 
населението при мониторинг на ОССЕ. Ка
кво по-правилно може да има от това да се 
проведе преброяване, да се установи точ
ният брой? Без оглед на това, дори и той да 
излезе прав във връзка с броя от 900 000, а 
споменатият брой от 600 000 е факт, тогава 
съотношението е 1:1,2, а не 1:9, както е ши
роко разпространеното впечатление в меж
дународната общност, което не е вярно.
Всички национални общности трябва да бъ
дат равноправни, това е ключът за Космет.
Вие трябва да разберете този съществен 
въпрос. Ако националните общности, нпр. 
турците, които са най-малобройната нацио
нална общност, между 40 и 50 хиляди не 
бъдат равноправни с другите, какво ще бъде 
тогава тяхното положение? Те си имат свои 
вестници, свое радио и ТВ програми, свои 
училища на турски език и т.н. Защо би тря
бвало те да бъдат втора ръка граждани в 
някаква автономна покрайнина, 
управляват албанците? Съвместното спора
зумение, което постигнаха всички национ
ални общности и етнически групи и партии 

формула, според която ще съществува 
Скупщина на Космет, която ще има две ка
мари: съвет на гражданите; един човек - 
един глас, както във вашия Конгрес, и дру
гата камара - съвет на националните об
щности, в който всяка национална общност 
трябва да бъде представена от своя деле
гация, която ще бъде равноправна с другите.
Те тогава могат да вземат свои решения, 
като се уважават интересите на всяка на
ционална общност в Космет. Това е форму
лата, която е почтена, която е добра и която 
гарантира равноправието на всички, които 
живеят там. В такива обстоятелства сър
бите не могат да са господари на албанците.
Доколкото албанците не са доволни, 
да може да се вземе такова решение. Но 
също така и албанците не могат да бъдат 
господари на сърбите или турците, или на 
мюсюлманите. Всички те имат еднакво пр
аво да живеят там.
На въйроса за Университета Президентът 
Милошевин отговори, не измененията в 
Закона са наПравени, за да се Премахне са
моуправлението. Държавните универси
тети се финансират от Правителството 
и то има Правото да назначава членовете 
на Управителния съвет.
• Имам един въпрос от друга област. Интере
сува ме едно нещо. През тези само два дни, 
колко съм тук, имах възможност да се уверя 
колко сериозно хората разбират въпроса за 
Косово. Питам се да ли Вие, както казваме пие 
в Америка, сте направили една разумна спо
годба по отношение на Косово, в смисъл па 
временен ангажимент. Дали във връзка с това 
ще бъдете изправени пред съпроти 
шата собствена страна/ От страна 
които желаят да запазят Косово. Разбирате ли 
какво искам да кажа?
- Предполагам, че говорите за разумно ре
шение.
• Не, дали от политическа гледна точка бихте 
били изправени пред съпротива? Да бях в Ню ерал във войската в РС и беше арестуван на 
Йорк, това изобщо нямаше да ми дойде на ум. улицата от страна на СФОР. Това не е ху- 
Но тук хората пеят песни за Косово и т.н. Ние I баво. Такива тайни обвинения не могат да

помогнат за нормализацията на обстанов
ката в БиХ, особено поради факта, че на 
всяка една от страните - сръбската, мюсюл
манската или хърватската, можете дп наме
рите хора, които са участвали във войната, 
които сп командвали войските, които са би
ли активни и вие бихте могли да ги аресту
вате. Ако се приложат критериите, според 
които беше арестуван генерал Кръстич, то
гава половината от населението в БиХ би 
трябвало дп бъде арестувано и пратено в 
Хпгп. Но, войната свърши.
• Стсйт деннртименгьт кити, чс Вие тук оказ
вате защити ни 4 до 7 души - сърби, които са 
импли възлови роля вън войнити в ЬиХ.
- Това не беше в БиХ, това беше в Хърват
ско.
• Тс казват, чс Млидкч с тук.
- Не, това не е точно. Младич не е тук.

критите з ови.
- Аз съм скромен човек, обаче трябва да Ви 
кажа следното: Да не беше Сърбия толкова 
анг ажирана и да не бях толкова ангажиран 
и самият аз в търсенето на мирно решение, 
Дсйтън никога нямаше да успее.
• Сигурни съм, че е тики.
- Това беше направено благодарение на 
шите огромни усилия. И това е ясно на вси
чки.
• Говори се за 
сово. Ка

ия, както и ние в

на-

ноеходеи ангажимент за Ко- 
зват, че Вие сте имали много добри 

отношения с Ричард Холбрук. Дали това спо
разумение беше постигнато в срок от девет дни 
затова, защото Вие и Ричард Холбрук имате 
добри отношения или защото се страхувахте 
от въздушните нападения срешу Сърбия от 
страна на Иато?
- Не, не се страхувахме от бомбардировките 
на НАТО. Ние трябваше във всички случаи 
да запазим цялостта на страната. Още от 
самото начало ние бяхме за мирно решение. 
Вие може би не знаете, но държавната деле
гация 14 пъти беше ходила в Косово преди 
да дойде Холбрук, изчаквайки да дойдат ал
банците ида започнат разговори, да започне 
диалогът. Те дойдоха само веднъж, а след 
това бяха поканени в САЩ на някакви раз
говори. А когато се завърнаха, стигна се до 
много интензивни терористични действия. 
Следователно те прекратиха диалога пора
ди причини, които никога не са изенени в 
Сърбия. Вероятно събеседниците 
САЩ знаят тези причини.
• Готови ли сте да продължите диалога с г-н 
Холбрук?
- Вярвам, че сме постигнали много важна 
цел и договор да решаваме проблемите по 
мирен начин. Сега е необходим диалог ме
жду предствителите на всички национални 
общности, които живеят в Космет. Сега те 
трябва да уточнят платформата за съвме
стен живот. Това не може да им даде никой 
друг. Те трябва сами да направят това.

НАШИТЕ ГРАЖДАНИ МОГ
АТ ДА БЪДАТ СЪДЕНИ В НА
ШАТА СТРАНА

нп нпционплните общности.

• Пимп тук нима хора, които бихте могли да 
предидстс ни 'Грибунили?
- Желая да Ви обясня нещо. Ако всичките 
тези пойни в Хърватско и в Босна са за- 
п ьршени и ако нямат кого да обвинят освен 
тримата офицери на бившата ЮНА, които 
бяха в Хърватско когато нещо се случваше 
там, а нямат никакви доказателства, че тс са 
направили каквото и да било, как можем да 
кажем просто така: заповядайте, вземете 
тези хора. Това строго се забранява от на
шата Конституция. Конституцията, а не за
кон. Пие не можем да екстрадираме свои 
граждани. Иначе, аз не зная къде се нами
рат. Мисля, чс един от тримата дори не е 
югославски гражданин. Де 
ски граждани. Никога не сме имали намер
ение да ги арестуваме и да ги предадем на 
трибунала. Дори никога не е имало дока
зателства за тяхната вина. Нашето Минис
терство на правдата поиска от Трибунала да 
ни даде доказателства за мнимите им зло- 
действия. Не се получиха доказателства. 
Ако искате да говорите за това, трябва да 
разполагате с някакви доказателства. Да 
имаше такива доказателства, те биха били 
вече арестувани, но би им се съдило тук. Ние 
имахме съдебни дела за военни престъпле
ния в БиХ. Наши хора бяха съдени тук, в 
Шабац, въз основа на нашия закон. Воен-

аждани, а само албанците да имат

дния печат се посочва, 
албанци и 10% други.

им в

• Доколкото разбрах, Пие сте сШрогкъм 
вашата съседка Черна гора,
- Черна Ъора не е съседка на Югославия, 
Шя е часШ оШ Югославия.
• Към оня гоейодин, който сиечели избо
рите?
-Какъв е Проблемъш?_
• Че_шой иска да си отиде, Черна гора да 
се ошиейи?
- Не, мисля, чс нещата не са такива. 
Народът не би искал това, а това не 
зависи са.но от един човек или ?руйа хо-

вама са югослав-

НИЕ ИМАМЕ ПАЗАРНА 
ИКОНОМИКА
• Зная, че Вашата икономическа обстановка 
е ужасна. Ресурсите Ви са изчерпани, нямате 
пазарна икономика. Какво ще направите? Въ
ведени са Ви санкции.
- Позволете ми да ви поправя. Преди всичко 
ние имаме пазарна икономика. Цялата ни 
икономическа концепция се базира върху 
пазарната икономика. Второ, санкциите до 
голяма степен ни навредиха. През 1992 го
дина, когато бяха въведени санкциите не 
беше толкова трагично. 1993 година бяха 
въведени допълнителни санкции, които на
пълно изолираха Юголавия във всяко от
ношение. Обстановката през 1993 година 
беше наистина трудна. Бруто националният 
доход падна и ние имахме много голяма ин
флация. Изключително висока инфлация. 
Имайки предвид това, ние ре шихме да на
правим собствена икономическа програма, 
за да се освободим от негативните тенден
ции. Кям края на 1993 година завършихме 
своята икономическа програма и започна
хме да я провеждаме в началото на 1994-та, 
която беше първата година с положително 
повишаване на бруто националния доход, 
въпреки санкциите. 1995-та беше още по- 
добра. 1996-та - още по-добра, 1997 и 1998 
още по-добри. Следователно през измина
лите пет година имаме положителни тен
денции. С тези положителни тенденции ние 
ще продължим въпреки санкциите. Разбира 
се, да не бяха санкциите, тези тенденции 
щяха да бъдат радикално по-добри. Имахме 
увеличение на бруто националния доход от 
5%, 6%, 7%, през тази година от 4% През 
всичките пет години от 1994 година насам 
всяка година отчитахме увеличение. Има
хме проблеми, предизвикани от санкциите. 
Нашите стоки са по-скъпи поради 
на търговските облекчения от страна на ЕС, 
заради блокадата от страна на САЩ, заради 
замразените средства в чуждестранните ба 
нки. Следователно, съществуват много ба 
риери. Когато обаче сравните нашата ик 
ономика с икономиката на съседните стра 
ни, каквито са България или Румъния, ко 
нто нямаха санкции, нямаха война, нямаха 
един милион бежанци или нещо подобно, 
нашата икономика е много по-добра.
• Но Вие нямате валутни резерви. Казват, че 
сте останали без валутни резерви и че няма 
увеличение.
- Ние никога не сме имали големи валутни 
ре
• Америка търси от Вас да се демократизи
рате. Съгласни ли сте да въведете промени, за 
да бъдат отменени санкциите, желаете ли да 
бъдете част от света?
- Разбира се, но за това не искаме да пла
щаме цените, които се искат от нас. Доколк
ото цената за това е да дадем Косово, Ко
сово няма да дадем. Що се пък касае за при
казката за демократизация, това е една из
куствена приказка. Ние сме най-демокра- 
тичната страна в региона. От 1990 година 
проведохме шест многопартийни избори. 
Вижте как изглежда Скупщината на Сър
бия или на Югославия. Нито една партия 
няма мнозинство, в Скупщината има 7 или 8 
партии и нито една от тях няма мнозинство.
• Ще прсдадсте ли Младич на Трибунала?
- Не. Впрочем, той живее в Република Сръ-

ра.

да разберат това. Пие знаем за Ерусалим, но не 
знаем миого за Косово.
- Ясно мн е, че не разбирате и защо не го 
разбирате.
• Сега това мога да разбера.
- Знаете ли, че географски този район се 
нарича Косово и Метохия? Знаете ли Вие 
какво значи думата Метохия? Това е гръцка 
дума и означава “църковно имение . Сле
дователно, половината от Космет е земя, 
която е била собственост на Сръбската пра
вославна църква. За всеки сърбин Космет е 
сърцето на Сърбия. Вече Ви казах, че Вебер 
е направил листа от 1800 черкви в Космет 
като световно културно наследство. Ние во
дим потеклото си от там. Как може който и 
да било да каже: хайде да вземеме тази част 
от Сърбия и да я дадем на албанците да си 
играят с нея. Това няма да стане.
• Но това не е както в Израел, никога няма да 
дадем Западпия бряг, понеже там се намира 
Хсброп, а той е много важен за евреите. Много 
по-важпо е да се постигне компромис и да се 
запази града. Има ли разлика?
- Разликата е голяма поради исторически 
причини. Космет никога не е бил част от 
Албания. Ние не сме направили инвазия 
срещу северната част на Албания. Албан
ците, които са дошли през планините, могат 
свободно да живеят там. С това сме съгла
сни, но те не могат със себе си да понесат

от територията. Да вземем например 
ситуацията в Тексас. Там имате голям брой 
мексикански жители. Какво би станало, ко
гато те биха казали, че искат да отцепят част 
от Тексас и да я присъединят към Мексико, 
понеже те са мнозинство. Бихте ли позво
лили такова нещо? Тук не става въпрос за 
човешките права и за демокрацията.Става 
дума за сепаратизъм, за сепаратистко дви
жение. Това е съсвем друго нещо. Това няма 
нищо общо с демокрацията и с човешките 
права. Има общи неща само със сепарати
зма и

ните злодеяния, според нашия закон, са теж
ки престъпления.
•Аз мислех, че замисълът на Трибунала е да 
се съди в МеждупародЛя съд, а не тук. Имате 
ли интерес да ги защитавате? Нима това не е 
едно от условията за премахване на иконо
мическите санкции? Защо тогава не бихте ги 
предали?
- Ние смятаме, че този Трибунал не третира 
еднакво сърбите като другите, то^а е прин
ципният въпрос. Те обвиняваха предимно 
сърбите за всичко, което се беше случило 
там. Това бе една част от неточната пред
става за онова, което се случи в бивша Юго
славия. Дейтън е най- 
во за това, че това не

доброто док:
: е истина. Н 

обвинени, че сме извършили агресия срещу 
БиХ. След Дейтън стана ясно, че Югославия 
не е извършила агресия. Това потвърждава 
създаването на Република Сръбска, в която 
живеят сърби, които са от БиХ, а не от 
Югославия. Те и днес живеят в Република 
Сръбска, в Босна и Херцеговина.
• Вие говорите за Младич и Караджнч?
- Всичките, един милион и 200 хиляди сърби, 
живеят в Република Сръбска, в БиХ. Те там 
водиха гражданска война с мюсюлманите и 
хърватите. Това не беше инвазия 
БиХ.
• Но Вие им помагахте, Вие ги въоръжихте?
- Те си бяха въоръжени. Всички в БиХ бяха 
въоръжени. Разбира се, че им помагахме. 
Как да не помогнем на своя народ?
• Факт е обаче, че бошпацитс не са били 
ръжеин, а чс сърбите са били добре въоръ
жени.
- Кой не е бил въоръжен? Вие да не би да се 
шегувате?
• Бо

азателст- 
ие бяхмев която да

има

срещу
част

липсата
въо-

няма

шпацитс не са били въоръжени, в на
чалото.
- Те са били въоръжени и в началото и в 
края. Всички в БиХ бяха въоръжени. Как 
биха започнали войната, ако не бяха въо
ръжени?
• Но, бошпацитс не са могли да се мерят със 
сърбите, в началото.
- Вярно е, че не бяха толкова силни, сърбите 
през историята са признати воини.
• Защо тогава не се отказахте от тази война, а 
я превърнахте в хиляди и хиляди жертви? 
-Това е нещо, което Вие не разбирате. Сър
бия не е участвала в тази война, така че не е 
имала от какво да се откаже. През цялото 
време Сърбия настояваше за мир.
• Съжалявате ли за това?
- Ние от самото начало бяхме за мирно ре
шение. Нашият подход беше, че трябва сами 
да намерят решение, с което еднакво да бъ
дат защитени интересите на всичките три 
народа.
• Но Вие сте много силен човек. Хората каз
ват, че сте могли да прекратите това.
- Ние направихме всичко за прекратяването

сепаратисткото движение, което из
ползва тероризма като средство за пости
гане на собствените си цели. Поради г:;__ 
ние бяхме принудени да реагираме срещу 
тероризма и да го осуетим. Нищо друго.
• Подобно ли е това на ПКК в Турция? Това 
е сспартатистко движение на кюрдитс.
- Това можете да видите в Северна Ирла
ндия, на Корсика, в Баския в Испания. За 
разлика от Северна Ирландия ние не сме 
окупирали северна Албак 
от Сърбияя.
• Генерал Кръстич, който неотдавна беше 
арестуван - вярпо ли е, че по определен начин 
Вие сте помогнали за неговото арсстувапс и 
каква е Вашата реакция?
- Мисля, че това е било много лошо.
• Чух, че сте били твърде услужлив.
- Ние нямаме нищо общо с неговото аресту
ване и вярвам, че това не спомага за нор
мализацията в БиХ. Той беше активен ген-

това

зевн.

ния. Косово е част

ва във Ва
на хората,

й.
• Наистина, Вие сте имали възможност да пре-
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бска, а не в Югославия.
• Не можете значи. Това важи и за Караджнч?
- Това важи и за Караджич.
• Той живее в Република Сръбска?
- Да, вярвам, че живее там, доколкото не е 
някъде другаде, аз не зная това.Не съм сле
дял накъде се движи той. Той имаше дого
вор с Холбрук да се откаже от обществената 
си дейност. И той направи това. Отказа се 
от обществената си дейност. Но това вече не 
е важно за политическия живот в Босна, 
нито пък в Репубика Сръбска.
• Да, но е важно за Международния трибунал.
- Това казвате Вие. Аз не вярвам, че Трибу
налът помогна много. Да е така, щеше ед
накво да третира всички злодействня в све
та, а не само да съди сърбите.
• Следователно Вие смятате, че сърбите се 
третират по друг начин, че към тях няма пра
вилно отношение?
- Абсолютно! Сърбите са жертва на послед
ния холокост през този век, в това

съмнение. Това е дълга приказка. 
Историята ще покаже това.Несправедлива 
е постъпката със сърбите. Сърбите бяха 
постоянно под натиск, сърбите бяха подло- 

санкции, натиск, без оглед на това, 
че в Босна имаше гражданска война. СР 
Югославия беше изолирана, вместо нормал
ното отношение към нея, като към сувер
енна страна, която през цялото време на 
кризата беше фактор на мира и стабилно
стта в този регион.
• Защо мислите, че е така?
- Заради интересите на великите сили, ко
ито желаеха да поемат контрола над някои 
части на бивша Югославия.
• Например?
- Тези, които се занимаваха с това.
• Какво искаха те?
- Да поемат контрола над Словения, Хър
ватско, Босна ...
• Защо?
- Поради същите причини, заради които ве
ликите държави през историята покоряваха 
малките. Както винаги по-рано през 
рията, великите държави желаят да контро-

ат малките.
мятате ли, че причината е стремежът към 

мощ, към ресурсите?
- Пие се намираме в центъра на Балканите. 
Сърбия е мост между Европа и Близкия, 
изток, тя е на кръстопът. Това е територия 
за която през вековете са се борили много 
царства. Това е звеното между Европа и 
Азия - Турция, Иран, Ирак, Афганистан, 
Индия. През Сърбия минават всички пъ
тища. Ние живеем на моста между’ Европа и

ЮГОСЛАВИЯ било много по-ефикасно за развитието на 
всички добри неща, за които казвате, че 
желаете да станат.Такова ригидно станови
ще със санкциите и натиска не дава добри 
резултати. Това само забавя възстановява
нето и не донася нищо добро. Като най- 
голяма световна сила имате една голяма сл
абост. Вашата слабост е в това, че вярвате, 
че всичко може да се реши със сила. Това е 
била слабост на много велики сили, 
миналото пропаднаха.
• Но в тоя регион пие пе сме прилагали____
- Бомбардирахте сърбите в Босна. Бомбар
дировките на Република Сръбска, които мо
жеха да се избягнат, предизвикаха 
негативни последици, които несъмнено,не 
подпомагат провеждането на Дейтън.
• Ами защо пе прскр 
боспепскитс сърби?
- Нима Вие бихте престанали да подпома
гате някой ваш, когато това е негова жиз
нена необходимост? Ние подпомагахме св
оя народ.
• Да, по така започнаха и обвиненията в гепо-

различаване на онова, което може да ги удо
влетвори като равноправни граждани и оно
ва, което би представлявало тяхна майори- 
зация. Освен това, удовлетвортеността на 
албанската общност не е върховният прин
цип за живота в Космет. Съществува и удо
влетвореност на сръбската общност, на мю
сюлманската общност...
• Важното е това, че те не са равноправни?
- Те могат да имат всичко, което ги прави 
равноправни. Но те отново не могат да бъ
дат господари на останалото население. В 
това се състои линията за разграничаване
• Ще им дадете ли възможност в Косово да 
вземат решения за ежедневните въпроси, а не 
в Белград?

разбира 
основа на О

• Накъде съм чела това.
- Лошо сте осведомени. Никъде не съм про
изнасял реч, в която да съм призовал съ
рбите да въстанат. Напротив. През 1989 го
дина аз бях привърженик на Велика Юго
славия.
• Никога не сте :
Велика Сърбия?
-Не. Ние настоявахме за запазването на 
Югославия и вярвам, както и тогава вярвах, 
а вярвам и сега, че южните славяни 
бваше да бъдат доволни от Югославия, 
сто това, че се разделиха на пет различни 
държави. Но това беше тяхно право да ре
шат и не си струва да съжаляваме за това. 
Ние смятахме, че Югославия е добро ре
шение за националния интерес на сърбите, 
понеже в бивша Югославия всички сърби 
живееха в една държава, макар и в различни 
републики. Но си бяха в една държава. Мю
сюлманите също бяха в една държава в би
вша Югославия. И хърватите бяха 
държава, и македонците и други. Това беше 
в интерес на всички, не само интерес за съ
рбите.
• Когато мислите за Амсрн 
ми е ясно, смятате ли, че Америка е променила 
становището си относно Югославия. След Де
йтън трябваше да станете партньор на Аме
рика, а след това като че ли нещо се промепи. 
Сега те търсят демократизация, искат едно, 
Друго.
- Това са само оправдания. Добре знаете, че 
ние сме демократична страна.
• Какви са техните оправдания?
- Ще Ви кажа. Когато приключихме Дей
тън, ясно беше договорено санкциите да бъ
дат премахнат.
• Да, така мислех и аз.
- Но след Дейтън, по-точно казано не след 
Дейтън, а след Париж, понеже Дейтънско- 
то споразумение беше подписано в Париж, 
Вие, (разбира се, не Вие лично), направихте 
т.нар. “външна стена на санкциите. Това не 
беше коректно.
• Отговорна за това е Мадлен Олбрант.
- Не зная кой е отговорен, но когато раз
говарях с някои американци защо се прави 
това, те отговориха, че това е тяхна застра
хователна полица, понеже уж не били си
гурни, че ние ще изпълним задълженията си 
от Дейтън. Това не беше коректно. Уверен 
съм, че това е голяма грешка, а можехме да 
бъдем добри партньори.Сега натискът про
дължава, особено във връзка с Косово, ма
кар че нито една държава не подкрепя те
роризма. Факт е, че тероризмът се подкрепя 
от различни чуждестранни фактори. Ние 
нямахме друг избор, освен да защитаваме 
нашите граждани, нашата държава.
• Когато казвате чуждестранни фактори има
те ли предвид Албания? Зная, че те се намират 
в процес на дезинтеграция.
- При тях се случи емплозия. И то една го
дина преди Космет, на нашите граници. Тря
бва да знаете, че от терористите сме пле
нили повече от 26 хиляди бройки различни 
видове оръжие, което е откраднато и кон- 
трабандирано от Албания в Сърбия. Те уни
щожиха своята страна. Ограбиха всички во
енни складове. Тяхната войска практически 
изчезна и те живеят в хаос. Когато Холбрук 
идва тук, той ми каза, след посещението си 
в Тирана, че албанското правителство кон
тролира само един блок около сградата на 
Правителството. Останалата част на Алба
ния с в пълен хаос. Всеки, който има оръ
жие, контролира своя част от територията. 
Несъмнено Албания е фактор на нестабил
ността в целия регион, защото не същест
вува нито една терористична организация в 
света, която да не с намерила убежище в 
Албания и която да няма своя база в Ал
бания. Добре е известна и албанската нарк- 
омафия. За това можете да разговаряте с 
някои служби в Америка и да ги попитате да 
Ви кажат ка кво те знаят за албанската нарк- 
омафия. Тс ще Ви кажат колко силна с тя. 
Медийната война, която се води против нас 
и изопачената представа, която е създадена 
за нас, сс базира отчасти и на 
престъпни 
гаиизация.
парите, които сс дават на чуждестранните 
журналисти и политици са кървави пари, 
които са платени с живота на младежи от 
Западна Европа, Америка и Канада.
• Кои журналисти, кои политици? Посочете 
някои имена.
- Г>ют1па яипс! осПояа. Ако знаете тази латин
ска сентенция.
• Смятате ли, че Америка е променила своята 
политика, че са Ки смятали за партньор, а сега, 
знаете, че и събота Клиитън оповести нови 6 
месеца санкции?
- Какви санкции?
• Продължаване па сегашните. Така казват. 
-Това не е нищо ново. Ако Америка искаше 
истински да помогне да сс ускори процесът 
на стопанското възстановяване, на демок
ратизацията и на всичко онова, за което сс 
вдига толкова шум, тя би трябвало да от
мени всички санкции и да създаде нормална 
атмосфера за сътрудничество. Това е на
пълно ясно. Това съм им казвал много пъти
- защо не опитате да промените подхода си 
от негативен към положителен и да съз- 
дадете нормално сътрудничество. Това би

имали предвид програмата за
които в

сила.
тря-
вме-

много

-Да се. Те могат да имат това въз
атихте да подпомагате поразумението, което постиг

наха всички национални общности в 
Косово. Те не могат да търсят по-големи 
права от другите в Косово.
• Факт е, че сърбите в Косово, които са малък 
процепт от населението, господствуват в Ко
сово. Въпросът е какво ще пан 
тапалите искат пезависимост. 
това е вашият 
за да запазите 
меппо да удовлетворите стремежа им към ав
тономия.
- И едното, и другото. Ще им дадем въз
можност сами да управляват своите работи, 
но същото такова право трябва да се даде и 
на турците, мюсюлманите, сърбите и дру
гите.
• Но тук сърбите са главни.
- Сърбите в Космет и занапред ще имат 
правото да упражняват контрол върху соб
ствените си неотчуждими интереси.

няманикакво

в една равите, ако ос- 
Вие знаете, че

проблем. Какво ще направите, 
Косово в Сърбия и същевре-Президентът Милошеоич отговори и 

на няколко оъйроса във връзка с би
ографията си, съйругаша си и кариер
ата като сшойански ръководител и 
банкер.

жени на

ка, попеже това не

цид. В това е същпостта на проблема, пред 
който е изправена Сърбия, а пе Дсйтъп.
- Ние не вярваме, че сърбите в Босна са 
правили по-лоши неща от мюсюлманите и

х.ъйватите.
о това пе значи, че това е добро.

- Конфликтите никога не са били добри, от 
която и да било страна и против когото и да 
било.
• Защо пе прекратихте това?
- Ние се стараехме, колкото можехме, да го 
прекратим и в Дейтън това беше направено.
• Спряхте след бомбардировките.
- Бомбардировките изобщо не бяха във фу
нкция на Дейтън. Всички принципи бяха до
говорени още преди бомбардировките. 
Преди няколко дни видях изявлението на 
генерал Майкъл Роуз, британския генерал, 
който командваше в Босна. Той също така 
каза - че бомбардировките са били контра- 
продуктивни. Много погрешна е предста
вата, ако днес който и да било смята, че 
бомбардировките са подпомогнали Дейтън. 
Нещата са точно противоположни. Както 
виждате дори и британският генерал казва 
онова, което и аз казвам, а той беше глав
нокомандващ ме джду на родните сили в Бо
сна. Това можете да видите в неотдавне- 
шното интервю, което беше дал той, а аз го 
про
• А да бяхме бомбардирали Сърбия, както сс 
заканвахме, когато Холбрук беше тук, бяхте 
ли подготвени. Имате ли мощни въздушни си
ли?
- Трябва да Ви кажа, че ние нямаме друг 
избор оссвен да защитим своята страна и не 
можехме да се съгласим с нищо, което би 
довело до това Косово да бъде откъснато от 
Сърбия. Ние няма да се съгласим с никакво 
решение, с което Косово би се отцепило от 
Сърбия. Това е ясно. Косово е възможно 
най-лошата точка на света за каквито и да 
било заплахи поради голямата чувствител
ност, която Косово предизвиква в сърцето 
на всеки сърбин. Не само в Сърбия, но и 
сърбите в Босна, сърбите в Америка. Има 
един милион сърби, които сега са амери
канци. Не вярвам, че който и да било от тях 
ще ви каже нещо друго във връзка с Космет.
• Ще дадете ли па народа и Косо но тикана 
стсиси ни автономия, киквито тс имахи преди 
1989?
- Ако пак мислите за албанците - тази си
стема, която съществуваше преди, не беше 
съответстваща, и затова тс злоупотребиха с 
мощта, която имаха и упражняваха терор 
над останалите жители. Под натиска на се
паратистите в началото на 80-ттс 40 000 съ
рби напуснаха Космет. Тс ги убиваха, из
насилваха, прекопаваха гробищата, манаст
ири бяха рушени. Тс злоупотребиха с вла
стта, която имаха. Ние прекратихме това 
насилие.
• Кито им отнехте антоиомннти?
- Автономията не сме премахвали.
•Ине им отнехте интономняти. Ннми не си спо
мняте?
- Не сме. Според Конституцията на Сърбия 
Косопо и Метохия са автономна покрайни
на.
• Но сърбите, за които Ние ми казнатс, че 
представляват 10% от иасслението, контроли
рат нойската, полицията. Топиш сърбите за- 
ночниха ди контролират всичко?
- Не, това изобщо не е точно. Проблемът с 
медиен. Създадена е изопачена представа. 
Например много албанци бяха и сега са в 
администрацията, в различните видове вла
ст. Мисля, че в момента в полицията в Ко
сово имаме около 600 албанци, конто са 
въоръжени. Това е полиция на Република 
Сърбия. Косово е Сърбия. Освен това ко- 
совските сърби но са 10%, а повече.
• Но Ние знаете толкова добро кикто н аз, че 
топи но удоплетпоряиа албанска га общност в 
Косово.
- Необходимо е дп се сложи една черта за

ЕДНАКВИ ЗАКОНИ ЗА ВСИ
ЧКИ ГРАЖДАНИ
• Дали и за сърбите в Косово ще са валидни 
еднакви закони, както и за другите?
- В Косово за всички важат еднакви закони.
• Според Вас значи, че за тях няма да важат 
местните закони?
- Местни закони не.
• Без оглед на това кой ще спечели изборите?
- Очевидно Вие не разбирате. Трябва да раз
берете едно нещо. Ако прочетете това съ
вместно Споразумение, ще ви стане ясно. 
Албанската национална общност ще може 
да ръководи своите работи. Същото ще ва
жи за сърбите, турците, мюсюлманите и за 
останалите. Но за Косово като цяло - ще 
трябва да вземат решения заедно. Общите 
въпроси ще трябва да се решават съвме
стно. Когато става дума за отделните въп
роси, които се касаят само за едни от тях - 
ще могат сами да вземат решения.
• Освен за сигурността, ще могат 
шават ежедневните въпроси. Освен сигурно
стта, аз не виждам защо не би било възможно 
това. Все докато са независими, докато са в 
рамките на една автономна област, не виждам 
какъв е проблемът. Но Вие ще трябва да из
теглите полицията оттам и да прекратите да 
бъдете агресивни. Аз разбирам, че АОК на
пада полицията, разбирам, че някои не са съв
ършени като хора, нямам никакви илюзии във 
връзка с това, но Вие сте достатъчно умен, за 
дп си направите определени изводи.
- Вие не трябва да пренебрегвате един факт, 
който е много прост. Полицията в Косово е 
от Косово. А Косово е Сърбия.
• Не, тс са от Сърбия.
- Те не са от от други части на Сърбия. Но и 
да са, Косово е част от Сърбия.
• Ами тс са сърби.
- Сърби да, но има и други. А защо да не са 
сърби. Това е Сърбия.
• |Цс позволите ли хората, конто живеят там 
да имат полиция?
- И в полицията са хора, конто там живеят. 
Сега това е един процес. Нищо не може да 
се реши за една нощ. В 112 села в Косово и 
Метохия в момента съществува местна по
лиция, която е избрана от местните жители. 
Всичките те са албански полицаи. Те се гри
жат за ежедневната им сигурност. Когато 
започнахме тоя процес беше само едно село, 
след това две, три, пет, а сега над 110. Вя
рваме, че това може още повече да се раз
пространи. Навсякъде: в сръбските села - 
сърби, а в албанските - албанци се грижат за 
сигурността. Но те не могат да прилагат

от другите национ-

исто-

Президентът е дал на събеседни- 
чката си Съвместното споразумение 
със забележката, която също е запи
сана на магнитофонната лента и която 
гласи: ”Моля Ви да прочетете този те
кст и ако намерите нещо, което на не 
е в съзвучие с най-високите стандарти 
на демокрацията, човешките и малци
нствени права, можете да пишете, че е 
лош.”

ли да ре-
четох в нашия печат.

Азия.
• Но Югославия беше добър съюзник иа Аме
рика но време иа II световна война.
- И по време на I световна война също така.
• Смятате ли, че германците са ваши врагове?
- Мисля, че сега можем да имаме добри от
ношения с германците. Мисля, че Германия 
скъса с нацизма. Те вече не са нацистка 
държава. Те са развита страна с развита де
мокрация.
• Заради новото правителство?
- Не виждам никаква разлика.
• С оглед иа това, че иа власт са социалдемок
ратите?
- Те казаха, че нищо няма да променят във 
външната политика.
• Нима?
- Уверен съм, че ще намерим начин за добро 
сътрудничество. В миналото с Германия 
имахме много добро сътрудничество. Има
хме много връзки и големи германски ком
пании сътрудничеха с югославското стопан
ство.
• Кога беше прекратено това?
- Когато избухна югославската криза, в на
чалото на деветдесетте.
• А Германия подкрепяше Хърватско, когато 
то настояваше за разбиването на Югославия и 
на независимостта?
- Точно.
• Коя беше причината за това?
- Ще питате тях. Трагична грешка беше пре
ждевременното признаване на иезависимо-

Налример, признаването иа БиХ за 
независима държава на базата на един не
пълноценен референдум. Във всеки рефер
ендум в Босна трябваше да участват вси
чките три народа, а не само два. Това пре
дизвика гражданската война.
• Хората казват за Вас, че имате визията за 
Велика Сърбия. През 1989 година сте произ
несли такава реч. Призовали сте сърбите да 
въстанат и това беше началото..
- Това не е точно.

зличнитслРб“
фактори на тази алба 

Искам също така да Ви
анска ор- 

I кажа, чс

сила против гражданите 
ални общности.
• Ще изтеглите ли тогава своята полиция?
- Цялата полиция в Сърбия е наша. Друга 
нямаме. Това е полицията в Космет, и тя е 
наша, на Република Сърбия.
• Ами тона с сръбска иолицня. Има ли там 
пираносинн единици?
- Не, такива няма и не е имало.
• Има ли войска н Косово?
- Разбира се, че армията е там.
• От Сърбия ли са войниците? ,
- Разбира се, някои са от Черна гора, някои 
от северната част на Сърбия, от цяла Юго-

войска.

стта.

Д|>угаславня са, както и всяка 
• Ще гн задържите ли тих 
- Разбира се. Защо би трябвало войската да 
напуска Космет? Това е част от Югославия. 
Къде би била войската, освен на своя тери
тория?
• Ще ги оттеглите ли от градовете и да допус
нете населението само да управлява със себе
си?ПРИВЪРЖЕНИК НА ВЕЛИКА - Войската не управлява с градовете.
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• Н* са лн казармите а градовете?
- Това зависи от местоположението им. Ня- 
конса в градовете, и това никак но е чудно 
за една страна. Армията е на цялата терито
рия на СРЮ и тя има задачата да е нався
къде. Това е нейно конституционно задъл
жение. Кой друг да пази нашата граница 
към Албания освен армията? Опазването 
на границите е нейната основна конститу
ционна задача. Ние бяхме изложени на на
падения от страна на различни въоръжени 
групи от Албания, които се опитваха да на
хлуят на територията 
ежедневно. Легитимно е правото на всяка 
държава да защитава собствените си гра
ници. Това право не може никой да оспори, 
а това не са правили дори пито Вашите съ
народници.
• Кажете ми нещо за силите за изтегляне, 

спа в медните имаше 
Холбрук сте се съг

ласили във връзка с разпределянето на тези 
сили за защита на международните наблюда
тели.

• Понеже толкова много иеща 'шиете за този
региои, можете лн ди мн кажете мпеиното си 
за топи ще може ли Поена да се запази или след 
време ще бъде разделена между Сърбия и Хъ
рватско? V
- Доколкотр бъдЛт добро интегрирани в ре
гиона, ще имат нормални условия да разви
ват собствената си страна. Моят политиче
ски подход е, че трябвп дп премахнем всички 
пречки в стопанството в целия регион, как- 
то направихме товп преди две години с Ма
кедония. Премахнахме митата, след което 
се стигна до радикално увеличение на сток- 
оомбенп между СРЮ и Македония. Това ня
ма никакви връзки с интеграцията на дър
жавите. Те са си Македония, ние сме Юго
славия. Ако границите са практически на
пълно отпорени, хората могат свободно да 
пътуват, търговията е напълно свободна, 
няма мита. Какво по-логично от топа и две
те страни дп имат ползп. Същото е и с БиХ. 
Ако ние създадем всички условия зп сът
рудничество, няма да бъде важно къде са 
границите. Започнахме дори рпзговор 
премахване на митата и с България. 11икогп 
не сме имали предвид да се обединим с Бъл
гария. Но пко отменим митата, ако се от
ворим, в условията па пазарната икономика, 
всяко едно предприятие ще има повече про
стор за маньовър да се възползва от предим
ствата на пазарната икономика. Тряш 
ого да се работи върху това да бъдем мноГо 
повече регионално интегрирани, икономи
ките ни да бъдат интегрирани. Товп ще на
прави инфраструктурата, нови автомагис
трали, нова железница, нови комуникации и 
всичко друго, а хората имат една и съща цел
- да живеят спокойно и в благоденствие. Да 
не живеят в бедност или във пойна. Това ще 
е визията зп Балканите. Поради това между
народната общност трябвп да стимулира съ
трудничеството между страните в региона. 
Това е нещо, което укрепва мира и насър
чава хората да не се чувстват изолирани или 
затворени на «дна малка територия. Ако 
всичко е свободно и отворено, тогава не е 
важно къде са границите.
• Когито сс завърна вкъщи и хората 
тат: кое е пан-важпото вещо, което имаше да 
ви каже г-н Милошевич, променихте ли своята 
политика, решнхте ли неотдавна да въведете 
каквнто и да било промени? Има ли нещо, 
което да сте нромепили, за което смятате, че 
хората не го разбират? Смятате лн например, 
че паистипа бихте могли да постигнете дого
вор по въпроса за Косово?
- Ние можем да постигнем договор.

прочели тоя текст?
- Не, изобщо ие бях сърдит. Много по-лоши 
неща съм чел в печата. През тези 10 години 
видях и преживях много неща и не съм пре
кадено чувствителен към такива неща. Към 
тях може да е чувствителен само един народ, 
който си с жив и здрав, а му се готви пра
вителство в чужбина.
• Ами чувала съм от Нашита опозиция, всички 
то казват, че сто много лукив стратег и че 
опозицията е много слиби.
- Нс, не с слаба. Когато става въпрос за 
нпционалните интереси, няма разлика ме
жду опозициятп и властта. Вие имате демок
рати и републиканци, които се борят 
между си. Но когато става въпросът за на
ционалните интереси на Америка, тогава 
няма конфликти. Всички тогава са заедно.
И у нас е същото. Ние имаме опозиция в 
Ппрлпмснта, главната опозиционна партия 
е партията на г-н Драшкович - СПО. Но 
когато става дума за Косово, ние сме на едни 
и същи позиции.
• Нс искнт ли те повече свобода в Сърбця?
Повече вестници, акидсмичсски свободи. Сво
боди на словото.
- Сърбия сс нарежда сред най-дсмократи- 
чсските страни в Европа. Откакто беше въ
ведена многопартийната система, проведо
ха сс три съююзни и четири републикански 
избори. В Републиканския и в Съюзния пар
ламент има представители на няколко пар
тии, и лепи и десни. Свободата на медиите е 
такава, че в Сърбия трябваше да сс гласува 
Закон, с който да се въведе категорията 
отговорност за публичната реч с цел да сс 
защитят гражданите от елементарните не
истини. В Сърбия има 2500 медии, огром
ното мнозинство от които са частна соб
ственост...
• Истина ли е, разбрах, че това е било казано 
от Ниш официален представител, че Осама 
бин Ладен има влияние в Косово и че изглежда 
и самият той с там?
- Ние имаме информации, че Осама бин Да
ден е посетил Албания, но не и Косово.
• Защо с идвал в Албания?
- Защо? Ние чухме, че е взривявал ваши 
посолства.
• Дали неговите лагери за обучение са в Ал
бания, а не в Афганистан?
- Аз не зная къде се намира той и къде са 
лагерите му. Уверен съм, че САЩ знаят 
по-добре къде се намира той сега. Ние раз
полагаме с информация, че е посетил Ал
бания и че това продължило няколко сед
мици.
• Смятате ли, че Албания ще стане фуидамеи- 
талистичпа и терористична страна?
- Фудаменталистична не. Но няма никакво 
съмнение, че те са в един хаос. Съжалявам 
много заради обстановката в Албания. Би
хме искали да видим Албания в добро по
ложение, а не в безредици и хаос.
• Можете ли да си представите Босна 
фуъд&менталнстична държава?

• Значи ли това, че Вие не виждате никаква 
опасвост от фундаменталнзма в региона?
- Някои муджахидини бяха идвали в Косово, 
а, разбира се, много бяха в Босна.
• Подпомагаха ли те бошнацнте?
• Да- Това много добре знаят Вашите слу
жби. Те знаят, че имаха лагери за обучение 
в БиХ, но когато говорим за хората от Бо
сна, босненските мюсюлмани, смятам, че те 
не са се определили за фундаменталнзма.
• Муджахидиннте значи участваха в Босна?
- Не само те, но и саудитците и другите 
ислямски страни, които подпомагаха, поне
же се вярваше, че са били застрашени за- 
Щото са мюсюлмани. Това не беше истина.
Ние имаме мюсюлмани в Югославия и не гп 
заплашваше никаква опасност. Напротив.
Повече от 150 000 мюсюлмани в Косово са 
в същото положение както и сърбите в кон- 
флика с албанското сепаратистко движе
ние. Това е нещо, което светът не разбира 
или не знае.
• Смятате ли, че АОК се засилва ежедневно?
- През лятото се засилваха, но са сразени.
• Могат ли да се подновят стълкновенията 
или ще се запази прекратяването на огъня?
- За всички, конто живеят в Космет, предим
ство трябва да има мирното политическо 
решение. А що се касае до терористите, т. е. 
убийците и похитителите, надявам се, 
не могат да се възстановят. Ако все пак се 
възстановят и започнат борби, отново ще 
бъдат сразени. И дума да не става.
• Значи нс Ви тревожи още един пролетен 
рунд на конфликта?
- Не, поради факта, че те вече не са никакъв 
военен фактор, нито пък ще допуснем да 
станат отново такъв фактор. Те обаче са 
опасност за сигурността, защото могат да 
убият някого от засада. А те това и правят.
Могат да отвлекат някого. Те убиха един 
лекар пред къщата му. Беше албанец и само 
заради това, че работеше в държавната бол
ница в Печ. Те раниха една майка на три 
деца, макар че са видели, че в колата, срещу

ш11аЛра™злодеянмта, които извТршма' Л Според моиТс виждания този план не удо-
• Смятате лн, че пай-гоемият проблем та Вас влетаоР™“ ““«-важните албански партии,
лично в САЩ е, че сте обвинени за някои от т- «-
пай-тежките престъпления през тоя век’ 'Този план не е неприемлив за албанците в
- Мисля, че главният проблей на САШ е Космет’ а за отделните техни политици, кои-
много лошата пропаганда и медийната вой- то ръководят сепаратисткото движение, чи
на, която се води срещу нас I ято цел е независимост на Космет.

• А км стоят фактите?
- Всички факти са на маша страна. Проб
лемът е в това, че истината ие е популярна
• Има ли иещо, за което да съжалявате?
- Всичко, което правех, беше борба за мир. 
В тази борба несъмнено е имало и грешки, 
ио никой не е имунизиран иа грешки. Няма 
нищо особено, за което би трябвало да 
жалявам, така че съвестта ми е чиста.
• Историите от Боева бяха грозни, хиляди 
хора бяха стреляни, я всички казват, че Ние сте 
имали сили да прекратите това.
- Аз използвах своите сили, за да го прек
ратя. Това е истината.
• Нима Вие ие сте контролирали Караджич и 
Младич. Кога прекратихте да ги контролира-

съ-

на СРЮ и то почти

по-

- Аз никога ие съм контролирал Караджич 
и Младич. За пръв път видях Караджич, 
когато той беше председател иа своята пар
тия и когато ръководеше една трета част от 
БиХ. По това време те вярваха, че може да 
се стигне до спопразумение с мюсюлманите 
и хърватите. И трябва да Ви кажа, че бяха 
на добър път да постигнат това. Беше ор
ганизирана специална конференция за БиХ, 
която се председателстваше от португал
ския посланик Кутилиеро, в Лисабон, преди 
да ескалира войната. Спомням си много до
бре и Международната конфереция за Юго
славия в Хага, която се председателстваше 
от лорд Карингтъи. В началото на конфер
енцията посланик Кутилиеро осведоми 
всички ни, че е постигнат забележителен 
напредък в решаването на проблема между 
сърбите, хърватите и мюсюлманите в БиХ. 
Спомням си какво се случи, след като Ку
тилиеро извести за това положително раз
витие. Взе думата Изетбегович и каза, че 
настоява да бъдат признати като държава. 
Аз предупредих тогава, че посланик Ку
тилиеро докладва, че било постигнато 
положително развитие. Защо да го раз
валяме с преждевременното признаване на 
БиХ, което ще предизвика хаос? Имах пред
вид становището на трите народа, които 
живеят в БиХ. Непълноценният референ
дум беше основа за такова искане, което не 
трябваше да се повдига и да се нарушава 
положителното развитие. Поисках да им се 
даде малко време за да постигнат напредък, 
а не да се върви към преждевременно при
знаване, което ще има само лоши после
дици. За всичко това съществуват снимки и 
записи. Две седмици след това БиХ беше 
призната за независима държава, в която 
сърбите да са втора ръка граждани. Те ка
заха: ние искаме да си останем в нашата 
предишна страна. И това е всичко.
• Забелязвате ли разлика между администра
цията иа Буш и Клинтън?
- Аз не съм експерт за американската вът
решна политика. Що се касае пък за вън
шната политика, мисля, че администраци
ята на Бучи беше по-отговорна. Моето впе
чатление е, че администрацията на Буш зна
еше добре, че проблемите в Косово са пре
дизвикани от сепаратисткото движение и че 
не става дума за проблеми, свързани с чо
вешките права и демокрацията.
• Игълбъргър е живял тук дълги години.
- Да. Дълго живееше тук и аз го познавам 
добре. След известно време той не беше 
добре информиран за обстановката в Юго
славия. Отначалото Америка не беше наме
сена в югославската криза. Адмпнистраци-

на Буш смяташе, че Югославия трябва 
да се запази. След това, изправени пред не
способността на европейците да подпомог
нат, те ре шиха да се присъединят към тях.
• Понеже германците всъщност желаеха не
зависимост за Хърватско?
- Да. Започнаха със Словения. Има 
статии за подготовките за това. Можете да 
погледате тези статии в западния печат. То-

е много дълга история. Не е тема за тоя 
разговор.
• Сигурни лн сте, че сърбите, които живеят в 
Косово биха се

които са в Македония. Вч 
статии за това, че Вие с

и и за
- На международните наблюдатели не с 
нужна никаква защита, понеже ние гаранти
раме тяхната сигурност.
• Слсдоватслпо нс ви сс харесват силите за 
изтегляне?
- Абсолютно. Никак не ни харесва тяхното 
прие
• Ал

съствне.
. _ 1и във вестниците пише, че Вие с Холбрук 

сте се договорили за силите за нзтеглоне?
- Не, не сме се съгласили за присъствието на 
нито един чужд войник на територията на 
СРЮ. Ако искат да имат свои сили в другите, 
това си е техен проблем. Ние не можем да 
забраним на НАТО да има свои войски къ- 
дето си иска. Но на наша територия не ис
каме да видим каквнто и да било чужде- 
стран
• Какво ще се случи, при условие, че те дойдат 
в Косово за спасяването на междунородпите 
наблюдатели?
- Няма никаква

па ми

ни войски.

нужда да идват.
• А ако все пак те’ дойдат?
- Ако влязат на наша територия, ще го 

смятаме това като акт на агресия.
• И ще се борите лн срещу тях?
- Това е легитимно задължение на нашата 
армия, която не смее да допусне на които и 
да било чуждестранни сили да навлязат на 
наша територия.
• Затова ли г-н Холбрук и Вие не сс договори
хте за силите за изтеглятне, конто би трябвадо 
да бъдат настанени в Македония?
- Ако са в Македония,тогава това не е наша 
работа.
• Но

МС попи-

те са в Македония, за да защитят иабл- ДЪРЖАВАТА СИ НЕ УРЕЖ
ДАМЕ ПО ВКУСА И ИНТЕР
ЕСИТЕ НА ДРУГИ

юдателнте.
- Холбрук знае много добре, че ние защи
таваме всеки, който е на наша територ»
• Но аз мислех, че те са се надявали, че Ви 
изтеглите своята полиция и войската от Ко
сово и с това ще дадете възможност на Хил и 
неговия екип за посредничество да доведе и 
двете страни край масата за преговори.
- Никога не сме

ня.
е ще

• Договор, който наистина би бил коре 
който би се харесал на американците:
- Наистина коректен. Нещо, което не е ко
ректно за една част, не може да е коректно 
за когото и да било. Следователно нещо 
което ще е коректно за всички. Но ние в 
Сърбия и в Югославия настояваме да по
стигнем договор, който да се хареса на гра
жданите на Сърбия и Югославия. Това несъ
мнено включва и нашите граждани албанци. 
Би било наистина хубаво нашият договор да 
се хареса и на другите, на американците на
пример, но ние не уреждаме своята страна 
по вкуса и според интересите на другите, а 
според собствените си интереси.
• Искрево, смятате ли, че можете да удов
летворите албанците?
- Разбира се, че не можем да удовлетворим 
онези, които търсят независимост. Това е 
границата, която не искаме да минаваме.
• Когато се срещнахте с Ругова, договор 
ли се с него?
-Мисля, че се разбрахме добре. Казахме, а

беше посочено дори и в нашето съоб
щение, че решението трябва да се базира на 
пълното уважаване на равноправието на 
гражданите и националните общности в Ко
смет. Това е неизбежно. Пълното

ктен и
като

разговаряли за това юго
славската полиция и войската да напуснат 
Косово.
• Имах предвид да бъдат по-малко и да ие 
отговарят на нападенията на АОК.
- Доколкото АОК нападне някого, разбира 
се, че полицията ще реагира. Можете ли да 
си представите някоя група в САЩ да убие 
някого, а вие да не реагирате?
• Но това е което търсят от Вас. Не става дума 
за това дали е логично или не. Мандатът 
изтича през 2001 година?
• Да» аз бях избран 1997 и моят мандат изтича 
през 2001.
• И можете само един мандат да бъдете на 
поста президент на Югославия?
- Да, така предвижда Югославската консти
туция.
• Ще промените ли Конституцията, за да си 
сьздадете възможност за още един мандат? 
Вие все още сте млад човек.
- Нямам намерение да правя
• Казали бяхте веднъж, че никога няма да 
допуснете интернационализацията на Космет. 
-Разбира се, това е наш вътрешен въпрос.
® " все пък допуснахте НАт О да прелита и 
още 2000 наблюдатели на ОССЕ.
- Да, допуснахме на ОССЕ да верифицир. 
онова, което действително е истина там, то
ва е в наш интерес, понеже ние няма какво 
да крием.
• Не смятате ли, че това означава промяна на 
Вашата политика?
- Не, понеже те нямат компетенциите да 
управляват обстановката в Космет, те могат 
само да верифицират положението и да из
вестяват за това. Те нямат мандат да дей
стват вместо легитимните орг
• Винаги съм се питала ще б 
тояние Босна да преживее без външна помощ 
или евентуално ще бъде разделена между 
Сърбия и Херватско?
- Всичко ще зависи от това какво ще бъде 
направено междувременно. Ние нямаме ни
каква нужда да присъединяваме Република 
Сръбска към Югославия. Сега всичко е спо
койно. Един и същи народ, който живее на 
двата бряга на река Дрина, може да бъде 
добре интегриран, дори и когато живее в две 
държави. Ако днес в Европа няма пречки 
между германците и французите, нима би 
трябвало да има пречки между сърби и съ
рби, които живеят на двата бряга на една 
река.

ви
ята

ихте много

това ва
това.

съгласили да живеят под ме
стни закони. Вие казвате - не, те трябва да 
живеят съгласно сръбските закони и да от
говарят пред сръбски съдилища, нали?
- Всичко местно трябва да се прилага за 
всички. Става дума за това всички да уча
стват равноправно. Това ще бъде тяхна ре- 
гулатнва, а правовият порядък в Сърбия, 
конституционният порядък в Сърбия тря
бва, разбира се да се прилага в Космет. Оно
ва, което е добро за сърбите, за всички ун
гарци, словаци, русини, мюсюлмани и за 
всички други, които живеят в Сърбия, защо 
не би било добро и за албанците в Космет. 
Всичко, каквото се прилага в Сърбия, тря
бва да е валидно и да се прилага за всички 
граждани на Сърбия.
• Сръбски план ли е това, което предложихте 
към края на миналия месец?
- Това не е сръбски план, а план на мюсю
лманите, ромите, турците, на всички нацио
нални общности в Космет, включително и 
на представители на две албански партии.

уважа
ване на равноправието на гражданите и на
ционалните общности е ключът за Косово. 
Не съществува нито един друг ключ за Кос
мет, нито едно наложено решение не може 
да функционира. Решенията са като маши
ните. Може да бъде много красива преди да 
започне да работи. След това се опитате да 
я задвижите и виждате, че е хубава, ама не 
работи.
• Видяхте ли текста иа Дик Лугар аъа „Ва
шингтон пост”, текст в който ссватор Лугар 
беше написал, че Вашингтон греши, като изо
бщо сътрудничи с Вас и че би трябвало да се 
изгради демократическата опозиция в Сърбия 
и да се премахне режимът в Сърбия.
- Демокрацията изключва намесата в други 
страни. Вашият президент Уилсън след I 
световна война имаше велики идеи, но този 
вид демокрация не може да се наложи с тан
кове и с бомбардировки. Вярвам, че сенатор 
Лугар не е добре осведомен за обстановката 
тук и не зная за какво бихме могли да раз
говаряме. Може да се разговаря само когато 
някой знае факти, без това не може да се 
разговаря. Смятам, че не е в духа на амери
канската демокрация да си запази правото 
да въдворява ред в други страни. Това е не
що, което никой не може да преглътне.
• Вероятно сте били много сърд

а

че те

ани.
ъде ли в със-

ит когато сте

о 18 ДЕКЕМВРИ 1998 г.
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ОТ голи оток до
ДОКТОРАТ

ПЪТ ДО ” ТЕЖКИЯТ път 

НА СТАРИЯ МИХАИЛ”Проф. д-р Димитър Иванов е
роден в босилеградското село 
Бранковци през 1924 година. В 
родното си село Иванов завър
шва основно училище, а граж
данско училище - в Босилеград. 
Любов към книгата и ученето му 
вдъхва преподавателят по мате
матика в босилеградското гра
жданско училище Тодор Вели- 
чкович от Враня. Димитър Ив
анов е от първия випуск ученици 
в босилеградската

• Сърбислав Златкович като постановите • Настъпва времето на Методи Мето Петров • Блестящо 
представяне в Пирот с пиесата ” Тежкият път на стария Михаил”

Големият театрален радетел Стоян Касалович 
режисира през 1956 година представлението ”Поп 
Чира и поп Спира” от Йован Стерия Попович. В 
ролята на поп Чира се появява Никола Иванов, а 
в ролята на поп Спира - Истатко Станулов. Ролите 
на попадиите се изпълняват от Наталия Рангелова 
и Лилия Нейкова. След Стерия идва Нушич. Не
говите едноактовки ”Мишка”, ”Крадец” и "Ко
пче” са последвани от пиесата "Власт”, с която 
димитровградските театрални самодейци госту
ват в Пирот, на сцената в ”Чардар”. До края на 
годината - още два пъти. През същата година те 
изпълняват и представлението ”В сряда се регис
трирам”, а през следващата (1957) година, заедно 
с вече споменатите пиеси от Нуишич, в репер
тоара е включено още едно негово произведение 
- "Народен представител”.

"Народен представител” е режисиран от Сър
бислав Златкович, тогавашен директор на Дома 
на културата в Димитровград. Сценографията е 
дело на Душан Бишчан, а изпълнители на глав
ните роли са: Никола Иванов (Йеврем Прокич),
Лилия Нейкова (Павка, съпругата на Прокич),
Лиляна Петрова (Дагаща, дъщерята на Прокич),

1957 година, са режисирани от Сърбислав Зла
ткович, а сценограф е Душан Бишчан.

Театралният сезон 1957/58 минава под знака на 
пиесата ”На дъното” от Максим Горки, поста
новка на Лилия Нейкова.

- Реших да режисирам това велико произве
дение, тази гениална философска драма, както я 
нарече един философ - казва Лилия Нейкова. - 
Тогава не съзнавах с какво начинание съм се на
ела. Преди всичко беше необходимо да извърша 
добро разпределение на ролите. Озовах се пред 
големи трудности, но после излезе, че съм се спра
вила успешно с тази задача. Ролята на Костильов 
поверих на Истатко Станулов, а аз се появих в 
ролята на Василиса Карповна. Петър Митов беше 
Вася Пепел, а ролята на Ана поверих на Олга 
Тошева, съпругата на директора на гимназията 
Рангел Тошев. Снежана Виданович се появи като 
Наташа, докато нейният съпруг Еленко беше Ба
ронът. Ангел Димитров - Раша Дуруз игра Ак
тьора, учителят Тодор Геров - Лука и Наталия 
Рангелова - Настя. Преди няколко години раз
брах, че в ролята на Альоша в моето предста
вление е дебютирал уважаемият днес актьор Сло- 
бодан Сотиров, дългогодишен ръководител на 
"Траншпед” в Димитровград. Помня и 
блестящата игра на Благое Тошич в ролята на 
Сатин.

гимназия, 
открита по врема на II световна 
война.

- Понеже родители ми няма
ха средства да ме изпратят да сл
едвам, след завършването на ги
мназията през 1945 година две 
години работих като учител в се
лата Бранковци, Караманнца и 
Бистър. Една година след отби
ването на военната сп повинност 
работих като референт за прос
вета в Околийския народен съ
вет в Босилеград. Огромното 
желание да продължа образова
нието си не ми даваше покой и аз 
реших да се запиша задочно в 
Юридическия факултет в Белгр
ад. След известно време разбрах, 
че няма да мога да постигна ни
що със задочното си следване, 
защото трудовите ми задълже
ния в Съвета ми отнемаха много 
време, а през тия години нямаше 
почти никакви учебници - спо
мня си Иванов. Затова реших да 
напусна работата и за по-евтино 
да се запиша в Полувисшия педа
гогически институт в Ниш - спе
циалност френски език. На жп 
гарата в Ниш обаче бях аресту-

Проф. д-р Димитър То
доров Иванов е първият док
тор на науките от босилсград- 
скатп гимназия - завършил е 
гимназията през 1945 година, 
а докторнрал 1965.

ван, без каквото и да било обос- 
нованне и наскоро след това се 
оказах на Голи оток. Там издър
жах две години и половина, без 
да ми е ясно и днес защо бях арес
туван и осъден.

Тежкият живот на политзат- 
ворннк не само че не намали, а 
напротив, неимоверно засили 
желанието ми да следвам. Ето 
защо след завръщането си от Го
ли оток през учебната 1953/54 
година се записах в Земеделско- 
лесничейския факултет - спеца- 
лност лесничейство, казва Ива
нов.

КАКВО КАЗВАТ ФАКТИТЕ?
След изключително успешното представлен

ие ”На дъното” Сърбислав Златкович” режисира 
пиесата 'Тежкият път на стария Михаил”, с която 
продължава възходът на димитровградския теа
тър. Става дума за съвременна и актуална навре- 
мето тема - за събития от Втората световна война. 
В стандартната и добре композирана актьорска 
трупа се явява едно ново лице - Методи Мето 
Петров, току-що завърнал се от Голия оток, както 
и Ангел Кръстев Георгиев - Бабараката. Съще
ствуват противоположни мнения за това дали Пе
тров е работил върху представлението още от 
първия ден (по-обширно за това можете да про
четете в книгата), но е напълно сигурно едно - 
"Тежкият път на стария Михаил” е изпълнен на 
Регионалния преглед в Пирот, на сцената в "Чар- 
дар”. Трудностите, които са съпътствували ак
тьорския екип, не са повлияли съществено върху 
мнението на журито, така че днмитровградчани 
са се върнали от прегледа с най-ласкавите оценки. 
Мнозина актьори от това представление твърдят, 
че след прегледа в Пирот са участвали и в Репуб
ликанския преглед в Белград. За съжаление, фак
тите и документите не потвърждават това тяхно 
твърдение. От документацията на театъра, която 
се пази от суфльорката Василка Мар 
да се види, че за представлението 
на стария Михаил” димитровградските самодейци 
са получили многобройнн похвали от журито на 
прегледи, но "поради слабото литературно съдър
жание на пиесата не могат да участват в 
състезания от по-висок ранг”. Такива са фактите 
п трябва да им вярваме.

Следователно Методи Мето Петров, Ангел 
Кръстев Георгиев, Лилия Нейкова, Йоана Гогова, 
Еленко Виданович, Ангел Димитров и останалите 
участници в пиесата не са били в Белград, но не
зависимо от това "Тежкият път на стария Ми
хаил” безспорно е представление, което трябва да 
се помни. За това представление се е говорило 
дълго време, а спомените за него и днес не са 
избледнели. Истатко Сганулов винаги е изтъквал, 
че ролята на стария Михаил е една от най-лю- 
бимнте му роли. Същото казват и Наталия Ран
гелова, Венета Петрова...

"Тежкият път на стария Михаил" е извървял 
много тежък път докато попадне на сцената в 
Димитровград и Пирот, а също така и в Желюша, 
Гоин дол и Петърлаш.

Недоимъкът на материални 
средства го преследва и в Ско
пие, където едновременно след
ва, подготвя по-заможните си 
колеги по математика и физика 
и работи като преподавател по 
математика и физика в основн
ото училище "Стив Наумов”.

Като отличен студент Ива
нов е приет за лаборант-дстер- 
минатор на хербариен горски 
материал, събран още през 1924 
година от проф. Ханс Ем. Ка
чествено завършената работа е 
основната му препоръка при по
лучаването на кадрова стипен
дия отстрана на Факултета,така 
че след дипломирането си от на
чалото на 1960 година Димитър 
Иванов е редовен асистент в Лс- 
сничейския факултет в Скопие 
но поддържането на горите и 
дендрометрия, където през 1988 
година приключва трудовия си 
век като редовен университет
ски преподавател.

Титлата доктор на науките 
Димитър Иванов получава през 
1965 година, след успешна защи
та на докторската си дисертация 
на тема "Комиаративни изслед
вания на формите на черния и 
белия бор в горско-стопанския 
комплекс Кожуф”. След докто- 
рирането си Димитз,р Иванов 
продължава научната си дейно
ст и е публикувал няколко де
сетки научни трудове в югослав
ски, македонски и чуждестранни 
научни списания и монографии, 
а е участвал в много научни сре
щи и конгреси, включително и 
международни. Той е бил ръко
водител и на няколко научни 
проекта, които са реализирани в 
Сърбия и Македония.

Щастлив съм, когато днес
срещна някогашни свои уче
ници от Босилеградско или ст
уденти в Скопие. Уважението, 
с което ми се обаждат те, ме 
уверява, че съм избрал една от 
иай-хуманните професии - да 
помагаш на млади хора пра
вилно да се ориентират и реал
изират в живота. Къщата ми 
денонощно е отворена за вси
чки нашенци. Винаги съм им
помагал и сега помагам при за
писването им в училищата и 
факултетите, при настанява
нето им в средношколските и 
студентските общежития и ни
кога не сам се

Мотоди Петров
пикова може 

Тежкият пътИстатко Станулов (Сгшри), Наталия Рангелова 
(съпругата на Спира), Кирил Трайков (Иикович), 
Благое Тошич (Сскулич), Цветан Елснков (Йо- 
вица Йсркович), Гроздан Петров (Снма Сокнч), 
Ангел Димитров (Срс га Нумсро), Борис Рангелов 
(Младен) и Кръста Алсксов (жандарм).

ГОРКИ НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА 
СЦЕНА

Пиесата на Райко Стоядиновци "Роднината от 
Америка” е изпълнена в началото на есента. По
становчик с Сърбислав Златкович, а сценарист - 
отново Душан Бишчан. Актьорската трупа вече е 
известна. Ролята на Жика Сокич се изпълнява от 
Истатко Станулов, Наталия Рангелова играе Па
да, а Венета Крумова интерпретира образа на Др
ънка. Душан Бишчан е Рака, Спас Алексов - Пера, 
Кирил Трайков - Всса, подофицер в пенсия, Ол- 
гица Тошева - госпожа Бела, Ангел Димитров - 
Милан, Никола Иванов - Живота, Димитър На
йденов - Вуле черноборсаджията, Благое Тошич - 
Мита от Америка, Цветан Еленков - Цига и Ве
селин Танчев - Савп.

През последната декемврийска вечер 
година са изпълнени две едноактовки: "Той с лу
натик" от Д. Т. Вролов и "Даваме квартира йод 
наем” от Светозар Чорович. И двете едноактовки, 
с които актьорите и публиката посрещат Новата

■

срамувал от то-; 
ва, че съм българин от Боси* 
леградски край. Напротив - го
рдея се! - казва д-р Иванов. :

Вече десет години д-р Ив
анов е пенсионер. Живее в се
мейна къща в Скопие със съ
пругата си Олга, също пенси
онирана преподавателка. Две
те му деца имат виеше обра
зование и живеят в Англия. 
Свободното си време е посве
тил иа пчелите - има 55 семей
ства. Няколко години е бил пр
едседател иа Републиканско
то сдружение иа пчеларите в 
Македония.

Обича родния си край и е 
готов, колкото му поз
воляват силите да помогне за 
иеговото развитие, особено 
на горското дело и пчелар
ството като един от най-пер- 
спектияяите отрасли.

па 1956
Слободан Кръстмч 

(В следващия брой» "Крачка в прахта" и "Кълбо")
Богослов Яивв
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СЪОБЩЕНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ ОТБОРИ НА СПС И СРС В БОСИЛЕГРАД 1-Ц'лц'а ъ'и-ла'4
ДА БЪДАТ ЗАЛОВЕНИ И НАКАЗАНИ

ЗЛОДЕИТЕ
ДИМИТЪР ГЮРОВ, ДИ

РЕКТОР НА ОСНОВНОТО УЧ
ИЛИЩЕ “Моша Пияде” в Димит
ровград взе участие на проведе
ното неотдавна в Уздин (община 
Ковачица) заседание на организа
ционния комитет за провеждането 
на традиционните срещи на учи
лищата на народите и народно
стите

По случай убийството на ше
стима младежи в Печ ог страна 
на албанските терористи Общи
нските отбори на Социалистиче
ската партия н на Сръбската ра
дикална партия в Босилеград из
дадоха отделни съобщения, в ко
нто покрай другото се казва:

“Общинският отбор на Со
циалистическата партия на Сър
бия в Босилеград най-остро осъ
жда убийството на нешшнте де
ца и настоява злодеите да бъдат 
открити и наказани. Това терор
истично злодеяние трябва да бъ
де предупреждение за всички до- 
брожелатели в международната 
общност, че една част от алба
нското малцинство не иска да се 
откаже от налудничавите си ид
еи за отцепване на Косово и Ме- 
тохия. Членовете и снмпатнзиа- 
нтите на СПС в Босилеградска 
община търсят от великите си
ли, преди всичко от САЩ да ока
жат помощ на държавните ор
гани на СР Югославия и с ди
пломатическа, и политическа 
активност да се прекрати дейст- 
ването на терористите.

Босилеградскнте социалисти 
изпращат съболезнования на се
мействата на шестимата младе
жи н настояват органите на Мин
истерството на вътрешните ра
боти да открият злодеите. Съ
щевременно те настояват да се 
създадат условия за свободен и 
мирен живот на всички гражда
ни в южната сръбска покрайни
на,” изтъква се в съобщението 
на ОО на СПС.

”Най-остро осъждаме това 
нагло посегателство върху сво
бодата на невинните хора, които 
станаха жертва на албанските

Изпращаме съблешоваиии 
на семействата па загиналите 
момчета, чиято младост беше 
покосена п своя разцвят с рафа- 
литс па злодеите. С тях не може 
да се преговаря пито за права, 
пито за автономия, понеже те не 
искат мир и съвместен живот с 
останалите хора в нашата дър
жава, а война, убийства и омраза, 
което показаха и със сегашното

убийство”, се изтъква в съобще
нието на радикалите като се по
дчертава, че “българското на
ционално малцинство винаги е 
осъждало 
върху невинни хора, върху сво
бодата и териториалната цялост 
на страната, понеже друга роди
на то няма”.

терористи само поради това, че 
са от друга националност. Изя
влението на Уилям Уокър но то
зи повод ясно показва, че мен
тори на албанските бандити са 
западните сили, конто с покро- 
вителската си воля пряко стиму
лират такива злодеяния и конк
ретно ги подпомагат седна един
ствена цел - възможно повече да 
се разбие Сърбия.

на Р, Сърбия. На срещите, 
които ще се проведат от 2Н до 31 
май 1999 г. в Уздин, ще се включат

иосегатслспюто

и учениците от димитровградско
то основно училище. Програмата 
на срещите, която е приета иа засе-
дането, включва редица културно- 
забавни прояви.

В. Б. Б.Д.
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шинокс
Дотергент за почистване и придаване 

на блясък на всички повръхности от не
ръждаема стомана

Продукт за миене и премахване на 
наслоявания, с кисели реакции, за ле
сно почистване на всички повръхности 
от неръждаема стомана.

КРЕМ с аромат на лимон
Крем детергент с аромат на лимон за 

почистване на емайлирани повръхно
сти
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Течен вим с аромат на лимон, който 
ефикасно измива мазнини и почиства. 
Това е модерен алтернатив в сравнение 
с традиционните груби прахове. Не ос
тавя драскотини върху почистваните по
връхности и допринася за техния бля
сък.

Покана за премиера: - Уважаеми, доктор Асене, 
Понеже у нас напоследък се наложи нов ритуал - йре- 
миеромания или йромоииомания, каним Ви да вземеше 
участие в мултимедиалния Проект Прахта, от По- 

_ 9°~й°кУ9а”> като за Премиерата на Проекта По
дготвите доклад: Прахообразна храна, Преимущест
ва и

Обаче, най-великото между многото съвременни 
значения на прахообразната технология е възможно
стта чрез нея да се реши проблемата за вторичните 
суровини в хранителната промишленост. Костилките, 
семената, люспите, сдробената тъкан след изцеждане 
на соковете, плодовите дръжки - всичко, което по-ра
нно се смяташе за боклук (отпадък), сега се превръща 
в прах и използва. За храна на добитъка, за фпнна тор, 
за добавка в различни продукти, за ензимни препарати...

Почти всички видове храни и суровини могат да се 
превърнат в прах; условие е предварително да се обез
воднят, за да може да се постигне целта.

Течните храни се превръщат в прах с помощта на 
силни разпръскватели, полуверизатори, наричани ато- 
мнзери. Насреща се противопоставя вентилатор с то
пъл въздух. Такава технология използва заечарският 
цех “Импаз за получаване на мляко на прах. Каши, 
получавани след пасиране на сварени растителни ор
гани, се сушат на тънък пласт, намазан върху бара- 
банови сушилки, контактно. След стръгане, изсушенн- 

емнлат. Чевръстите суровини и произ
ведения се обезводняват върху подвижни лентови су
шилни, облъхвани с топъл въздух. Такава е сушилнята 
в Босилеград. Най-модерна и най-ефикасна постъпка за 
отнемане на водата е лиофилизацията или замразяване 

продуктите и директно изпаряване на леда. Водното 
съдържание се намалява дори на 2-3%, което е неве
роятно низка стойност. За превръщане в прах са до
статъчни само 5-6%.

Епилог: - Асене, как мина премиерата? - пита съпру
гата своя домакин.

- Отлично, премиерата се превърна в крах на страх 
от прах.

- Ако теб не е страх от прах, аз не го понасям. Я 
хващай смукачката, метлата и кърпата и вместо да пи
шеш оди, обери всичката прах в твоята, потънала в 
прах, стая!

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (44)

хвала
ПРАХТА - ОТ ПОХВАЛА 

ДО ПОКУДАнедостатъци”. Ще бъдем иоласкани.
Организаторите

Беседата на Доктор Асен (съкратено): За 
ние не го притежавам, обаче да бях надарен с талант на 
поет, сигурно щях да напиша ода за прахта. Не! Не ода, 

по-силна, по-дълбокомислена творба, например 
рабола - едно мислиш, друго казваш, а трето се по
дразбира. Защото няма по-причудливо и по-неуловимо 

на веществото от прахта. Тя служи за фигу
ративна характеристика и на най-продуховени, и на най- 
изтъркани понятия. Същевременно ще чуете за “зве
зден прах”, “тленни прахове” и за “захар-прах”, “пудра 
за пеленачета”...

съжале-

ПРОИЗВОДСТВО ФРУКТОВ Ь1Х П0Р0ШН0Ва па-

състояние

Глас от публиката: “Асене, не ни хвърляй прах в 
очите - казвай най-сетне каква 
хранителната промишленост!”

Асен невъзмутимо продължава: Нутриционистика- 
та приема прахта като своеобразно колоидално 
тояние на материята със специфична реология и физ- 
ико-химични свойства. Прахта не се смята за отделно 
агрегатно състояние.

Петхилядолетният опит на домакините потвържда
ва най-важното преимущество на прахообразните суро
вини и продукти - огромното число частички в бра
шното, повишавайки многократно реакционната му по- 
връхност, ускоряват производствто на домашен (и ин
дустриален) хляб, така че домочадието никога не е гла
дно. Освен брашно, имаме и много други прахообразни 
продукти: черен пипер, пудра-захар, стрити чаеве, мля
ко на прах, яйца на прах, какао прах, мляно кафе, супи 
на прах, сокове на прах, прах за печиво... Ясно е, че 
продуктите по-лесно се дозират, опаковат, съхраняват, 
транспортират, комбинират във всевъзможни композ
иции ако са превърнати в прах.

шроля играе прахта в те пластове се...а%I -ш.&със-

—, |, „ - л - •/,’ 1
на2

}—

I н ■шшш
—X

(§) ©
Преработка на плодове и първични и вторични 

продукти в прах (схема)
Протоколист: С. К. 

(В следващия брой: Зелен грах *а едноница)
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СПОРТ ® СПОРТ
Умоляват се редовните читатели на вестник "Брат- 

бъдат заличени от списъка на абонаментите през 1999 

” -ъ— ж. -Бре,™»- «500.«0Р3-1-.5». СПП

ПРОВЕДЕНО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА СК "ГРАНИЧАР“

МИНИСТЕРСТОТО ЗА СПОРТА ЩЕ 

ОТПУСНЕ 10 000 ДИНАРА НА КЛУБА ж
?у-М:В присъствието на Драгол

юб Кочовнч, заместник-минист- рта и младежта Драголюб Ко- ба и всичките присъстващи, ко-
=а”См;: Гето ГсСсТЕЕГ ” ““^ заемГисок^ост^о 
БожичиМиланМилгович,пред- Гож^чл^и“ У^вит^ ^Ло^ТдиТарГ“' " 
“рГпГсС^М™ ПЮЗ СЬВеТ^Сь“3а'На ГоворейГ "а Гбраиието,

Госв Дими^овграТГвдш уРпр™Ителнця ^ГаССЮ.”' сГсГдадатГли^Ту^ГиУза
Димитровград, и видни Приветствайки присъстващ- по-нататъшната дейност на СК 

политически и стопански дейци ите, Драголюб Кочовнч пожела "Граничар” Той каза чГобщин 
сетпГТпГ14,3,1 Н3 МИНЗЛаТа на член°вете на клуба занапред ското ръководство ще се стреми
тоТ™и^ото^бпГРаД “ СЪС" Д3 ПОСТИГат 01«е п0'Д°бри резул- да помага на клуба колкото е въ- 
тоя годишното събрание на ме- тати и изтъкна, че те винаги мо- зможно повече и подчерта, че в 

стрелчески клуб Грани- гат да очакват помощ от Минис- никакъв случай няма да се до- 
бе ЛОТ° На СъбраНието “Р0™0™ за спорта и младежта, пусне състезателите от клуба, а
бе прочетена поздравителната Той изрази задоволството си от особено най-младите, да не уча- 
телеграма, пристигнала на ад- факта, че изграждането на спо- стват поради липса на финан- 
ресанаклубаотпредседателяна ртната зала, в която ще има и сови средства в спортни състе- 
ССС полковник Обрад Стевано- съвременно стрелбище, протича зания, на които са се класирали, 
вич. Ружица Алексова, секретар в съответствие с предварително На събранието говориха още 
на 1раничар .връчипризнание утвърдените планове и зарадва Милан Божич,Ненад Паунович, 
на заместник-министъра за спо- искрено ръководителите на клу- журналист от Пирот, Димитър

Гюров, директор на Димитров- 
градското основно училище, Ив
ан Марков, директор на ГИД и

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 19 декември 1998 г. се навършват 40 дни от смъртта на нашата 

мила майка.баба, тъща и свекърва
ЕЛИСАВЕТА-ВЕТА КОС

ТОВА
и 17 години от смъртта на 

съпруга й
ГЕОРГИ-ГОША КОСТОВ 

от Димитровград.
По този повод на 19 декем- [Щ 

ври в 11 часа на Димитров- 
градските гробища ще дадем ШЙ 

панихида. Каним роднини, близки и приятели да ят 
ни придружат.

Опечалени: син Гаврил, дъщери Елена и Емилия със семействата

И

стния

си.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 1 януари 1999 г. се навършва една година 

от смъртта на нашия мил съпруг, баща, тъст и 
Дядо

ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 
от Димитроврград

По този повод на 20 декември 1998 г. в 10 часа 
ще дадем панихида на димитровградските гроб
ища. Каним близки и познати да ни придружат.

Опечелени: съпруга Любинка, дъщери Спаска 
и Надежда, зетьове и внуци.

ГЪРБИНИ КОШАРИ 

ЧАКАТ СКИОРИТЕ
други гости, които подкрепиха 
ръководството на клуба и вси
чките състезатели и им пожела
ха много успехи в бъдеще. За тр-

Първият сняг, който падна в Димитровградско, макар и обилен, адццията на стрелческия спорт в 
не бе подходящ за скиорите. Този, който се задържа досега и може Димитровградска община на съ
да се ползва, но скиорите, главно ученици, все още са на училище и бранието говори някога твърде 
ги няма. Паузата използват ентусиастите от соколското дружество, успешният състезател Михаил 
за да доуредят ски-лифта. За разлика от миналата година, когато Иванов, който обаче отправи и 
имаше и определени импровизации, през тази всичко, което конкретни забележки към рабо- 
можеше, беше направено така, както трябва. Дървените стълбове тата и поведението на опреде- 
с макари, по които се движи въжето са подменени с бетонни, които лени членове на ръководството 
са дарени от "Електроразпределителното” предприятие в на клуба.
Димитровград. Поправя се и ремаркето с двигателя, а като спонсор

ГИД. Небойша Йотов, за 
няма нерешими проблеми, казва, че за зимната ваканция, а може и Стоянов, Никола Алексов и Ив- 
за Нова година, ски-лифтът на Гърбини кошари ще започне да ан Димитров. Подпредседателс- 
действа. Стига да се задържи снегът или да падне нов.

Изминаха ТРИ ГОДИНИ от смъртта на нашия 
незабравим

ТОДОР ВЕЛЧЕВ
По този тъжен повод на 25 декември 1998 

година в 11 часа и 30 минути отново ще се събе
рем край вечния дом на скъпия ни покойник на 
нишките Нови гробища.

С обич и уважение
семейство ВелчевиЗа нови членове на Управи

телния съвет са избрани Николас определени материали се яви и когото
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 30 декември т. г. се навършва ЕДНА ГО
ДИНА от смъртта на нашата мила съпруга, майка 
и баба

кня пост в клуба занапред ще за
ема Иван Димитров.

На събранието бе приета ам
бициозна програма за следваща
та година, както и отчет за рабо-

А. Т.

ДАРИНКА ЦВЕТКОВА 
от село Райчиловци, Босилеградско
На тази дата в 11 часа ще посетим вечното й 

жилище на гробищата в село Райчиловци, ще 
положим цветя и ще почетем паметта й. Каним 

близки, приятели и съседи да ни придружат.
Опечелени: съпруг Крум, син Ацо, дъщеря Малинка, снаха Цве

танка, зет Павле, внучка Лиляна и братята Владимир и Драган със 
семействата си

ФК ” Желюша” през 

погледа на статистиката
тата през тази година.

Б. Димитров

ОБЯВИВ кратката си футболна история ФК "Желюша” осъществи 
своя най-голям успех, класирайки се в Нишка футболна зона. Но в От 1 януари 1999 г. да

вам двустайна квартира 
под наем на 2-3 студента. 
Квартирата се намира на 
ул. "Б. Милкович" в Ниш, 
край Габровачката реки
чка, 150 метра от рейсова 
спирка. Разполага с теле
фон и централно парно от
опление. II етаж.

Справки:
Борис Давидков, Дими

тровград,
телефон 010/61-353 (вечег 
рио време).

тази дивизия желюшани не се прославиха.
От 15 играни мача те имат само две победи , един равен резултат и 
останалото са загуби. Головата разлика е 11:58 Ют седем мача като 
домакини те имат две победи, един равен мач и четири загуби с 
голова разлика от 9:18. Две от срещите са регистрирани служебно 
и то срещу "Балкански” 3:0 и срещу "Лужница” 0:3. Като гостуващ 
отбор "Желюша” има стопроцентов отрицателен резултат - осем 
мача, осем загуби (2:40). За отбора са играли 27 футболисти. Най- 
много мачове са изиграли Далибор Петров и Мирослав Стефанов 
(по 14 мача), Синиша Глигоров (13), Драган Йовичич и Марян 
Голубов (11)... Голмайстор с два гола е Саша Найденов, а 
останалите девет гола са вкарали девет футболисти. На 15 мача са 
"заработени” 28 жълти и четири червени картона. Един червен, 
този на Йовичич, е с времетраене осем месеца.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 2 януари 1999 година се навършва една 

година от смъртта на нашия мил съпруг, брат, 
баща, дядо, тъст и свекар

ДЕСИМИР ИВАНОВ 
учител в пенсия от Димитровград

Неговия светъл лик с болка и тъга носим вече

4•1
■ч

::
■аш
Уедна година в нашите сърца и ще го носим зави

наги. Благодарим му за цялата обич и добрина, 
с която се отнасяше към нас.

От неговите най-мили

ДС.
На 22 декември 1998 година се навършват 40 

ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на нашия мил и скъп 
съпруг, баща и дядо

ШК ” Цариброд” най-после има помещения ДУШАН ПЕТКОВ 
пенсионер от с. Долна Любата,

Босилеградско
Твоята внезапна смърт ни изненада и много 

оскърби. Ти ни подаряваше истинска любов, до- 
брота, благородство и родителска всеотдайно- 
ст. Прекъсна изведнъж да тупти твоето благородно сърце, като че 
ли тц открадна съдбата завинаги, обаче ние ще те носим гордо 
сърцата си и няма никога да те забравим.

Поклон пред светлата ти памет!
На 22 декември 1998 г. (във вторник) в 10 часа ще се състои 

40-дновната панихида на гробищата в с. Долна Любата. Каним род
нини и приятели да ни придружат.

Вечно скърбящи: съпруга Верка, синове Зоран и Драган, снахи 
Валентина и Снежана, внуци Душан и Станислав

Години наред най-големият проблем за шахмат- игра. Такива, както и маси и часовници се надяваме 
клуб "Цариброд" в Димитровград беше недо- да обезпечим в най-скоро време”.

И колкото и да са доволни, че са се осигурили с
иия
стигьт на помещения, в които членовете да се съби
рат и играят древната игра. Досега те ползваха раз- помещения, шахматистите никак не са доволни от 
лични помещения, най-често без отопление, но след факта ,че на регионалното първенство по шахмат за

ученици от основните училища и тази година, както в
известно време им отказваха гостоприемството си.

Към края на миналия месец председателят на клу- и миналата, не участваха димитровградските уче- 
ба Младен Алексов подписа договор за ползване на ници. Причината засега е неизвестна, но заслужава 
една стая в сградата на бившата поща. "С това сра- внимание, защото тъкмо от млади таланти п^Осно- 
внителио добре сме решили проблема", казва Алек- вното училище се попълват редовете на 1ИК Цори- 
сов. "С членовете работим три пъти седмично от брод".
17-22 часа. Сега идват много повече желаещи да д. с.играят, така че вече не ни достигат и гарнитури за
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сатиРа * забава
В ЗДРАВО 

ТЯЛО - ЗДРАВ 
ХУМОРБОГДАН НИКОЛОВ

- Съблечете се зад паравана - 
казаа лекар на млада пациенкта.

Малко по-късно пациентка
та се подава иззад паравана и ка
зва:

уйДно «согдто
ЛИТНЕ

/ те ДИТН-ЕИ1 
ЛИ Бабино мушко прасенце

) ч Ой Манчо, стар рабушлийо, 
ударай рабуш по-голем 
за чудо Манчо големо 
у нашу малу Сателит.
- Рано ранила Стоянка 
пред икону се прекърстила 
и полъка се богу помолила:
"Боже ле слаткьи убави
да ни научиш, помогнеш 
прасенце да си купимо 
до Божич да га уранимо 
за Божич да га закольемо."
- Па на Стояна думаше:
"Дизай се Стойчо, дизай се 
дънъска йе петък пазарни 
за прасе треба да идеш,
да купиш мушко прасенце.
Ама си старче излапел 
не прайиш вече разлику 
кикво йе мушко, кво женско. 
Затова съм кума окнула, 
кумът със тебе да иде 
това му иде од бревенек,"
- Тамън това издума 
кум улете ко сприя 
и даде зор за поодък.
Преди да пойду на пазар 
дърмнуше по пет вилджана 
греяну рекьию крушову.
А Стояна поче да чети:
"Пазете кво купуйете, 
отваряйте очи четворе 
по българкье не зяпайте 
търговци джамбази големи 
може ви сваща утресу 
па после да се каиемо."
"Кумо за това не брини" 
отсече кумът юначки.
- Стигаше на пазар весели 
отоше на кош с пращинка. 
"Мушка ли су или женска?" 
поче се кумът коперчи.
"Ако ви треба мушко - мушка су." 
"Мушко ни треба скопено!" 
Умешал се Стойча изодзад 
за ногье прахцинка дизали 
од све гьи стране гледали 
пипкали и избирали.
У вречу прасе турили 
платили и си отишли.
- Ранила Стояна чувала 
бабино "мушко" прасенце.
А оно само вилнейе
по цел дън гърди ем скучи, 
що му принесеш изеде 
ама на снагу не тура.
Тека додека йедън дън 
видела прасе чучнуло 
по малечку нужду да иде.
Окну Стоянка със съв глас 
"Ой боже, боже, божичко 
оно стануло на женско 
тука требе поп да свети!"

- Огрува ми сс, чс ще е но- 
вълнуващо, ако го правим едно
временно.

чЛ / ч.

Прегърнати, тс седят на ди
вана.

- За какво мислиш, скъпа? - 
пита той.

- За това, за което и ти - сра
межливо отговаря девойката.

- Чудесно! В такъв случай за 
мен направи с шунка.

Г
Из молба за развод:
”... Жена ми непрекъснато ме 

замеря с най-различни предме
ти! Но да беше само това! Тя 
вече е научила и нашето куче да 
връща предметите, с които не ме 
е уцелила, за да ги употребява 
повторно...”.

- Аз вярвам в мъжкото прия
телство! Още не е минала годи
на, откакто първият ми приятел 
отведе жена ми и вече иска да ми 
я върне обратно!
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Моля, бвЗ докакнпе "НОВОТО”
ВРЕМЕПремръзнали

Някои димитровградски журналисти въоб
ще не усещат последните студове. Казват, че са 
премръзнали отдавна. ”Един за всички, всички за един” 

общ лозунг в "старото” време беше. 
Помагаше брат на брат, баща на син 
и на всички хубаво вървеше.
Но дойде ”ново” време - за плач и за смях 
и нашият лозунг вече се измени: 
сега всички работим за тях - 
за новите "бизнесмени”.
Те опитаха - може хляб без мотика, 
може с пищови, с убийства, с измами, 
станаха те и власт, и политика, 
не питат, всичко те решават сами.
Не обичат никого, любят само парата, 
нито молби, нито плач, нито клетви чуват... 
Народът беднее, а на тях расте цената 
и все повече и повече се надуват!

Признание
Поради "неизвестни” причини един димитро

вградски журналист, изпаднал в афект, тези дни 
заяви: "Някога бях журналист, а сега станах 
ла..о”!

Който признава...

Сшрах
На неотдавнашното заседание на Общинск

ия отбор на пенсионерите в Димитровград бе 
казано, че някои членове на тази организация
предпочитат да не плащат членския си внос в 
началото на годината. Причината за това е стра
хът да не умрат именно тогава, защото в такъв 
случай парите им ще "пропаднат”.

Цветко ИвановБ. Димитров

с^Аесн
Няма с какво...• рмеушм: ВАшитров

ОСНОВАТЕЛ: Народна скупщина на Република Сърбия /лектор-езиков редактор/, Манол Янев, Никола Цветков /техниче- 
ИЗДАВА: Издателство "Братство", Ниш, Кей 29 декември 8. ски редактор/. ТЕЛЕФОНИ: директор (тел,факс) (018) 46-454, редакция 
ДИРЕКТОР: Венко Димитров. УРЕЖДА: Редакционна ко- (018) 46-845. Комерциала (018)352-751. Вестникът излиза всеки петък, 
легия. ГЛАВЕН И ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР: Ванче Богоев. Годишен абонамент за ‘97 г. е 52 дин. ТЕКУЩА СМЕТКА:
РЕДАКЦИЯ: Алекса Ташков, Бобан Димитров, Васко42500-603-1-9529, СПП Ниш. ПЕЧАТА: ГП "МИШИЧ“, Ниш, 

НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ Божилов, Кирил Георгиев, Красимира Иванова - Николич Црвених яворова 17. Телефон, Факс: (018) 71 5-691

ЕттетВо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА


