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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ]

(С

ПЪРВАТА КОЛОНКА

ЗЛОДЕИ И 
ЖЕРТВИ ВОЙСКАТА И ПОЛИЦИЯТА ПОСТЪПВАТ В 

СЪЗВУЧИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНАПовече от едно десети
летие световният жандарм 
настои на всяка цена да вн
едри Новия световен поря
дък съгласно собствените 
си критерии и за демокра
ция, и за правда, и за сво
бода. След като някои от 
източноевропейските 
рани в прехода широко отк
риха дверите на американ
ците, като кост в гърлото 
им застана СР Югославия - 
единствената мултинацио
нална държава в този ре
гион. И именно това каче
ство - мултинационалност- 
та и мултиконфесионално- 
стта, световният жандарм 
настои да злоупотреби, за 
да настани и войските си на 
Балканския 
Не толкова заради самите 
Балкани, а за да бъде въз
можно по-близо до петрол
ните извори в Близкия Из
ток и от югоизток да се до
ближи до Русия.

Следейки логиката, сп
оред която целта оправда
ва средствата, ЦРУ пред
ложи 35 милиона за "вне
дряване на демокрация в 
Югославия". Строго секре
тният документ обаче бе 
провален и трябваше да се 
намери друг начин. И той бе 
намерен с помощта на тер- 
ористките банди в Космет.

Пенсионираният амери
кански генерал, който "до
стойно" изпълни задачата 
си в Сремско-баранска об
ласт и "пропъди" от там съ
рбите, Уилям Уокър пока
за картите си и в Космет - 
за целите на Новия свето
вен порядък трябва да свъ
рши тази работа и в южната 
сръбска покрайнина.

По известния отдавна 
сценарий е необходимо но
во напрежение, с което да 
се отклони вниманието на 
американската обществе
ност от започналата в Се
ната процедура за импийч- 
мънт на президента Клин- 
тън. Безскрупулно и безог
ледно, легитимната акция 
на силите на сигурността 
срещу най-голямото зло на 
съвременното човечество - 
тероризма, се провъзглася
ва за злодеяние над "мир
ните селяни". И така зло
деите стават жертви, а 
жертвите-злостори.

Само че ексгенералът 
Уокър е забравил, че е гост 
в нашата страна, а не няка
къв си губернатор, и че за 
неприлично поведение до
макинът има право да му 
покаже вратата.

Президентът на Република
та Слободан Милошевич прие 
във вторник главнокомандващ
ия и председателя на Военния 
комитет на НАТО, генералите 
Уесли Кларк и Клаус Науман 

Във връзка с обстановката в 
Косово и Метохня президентът 
Милошевич подчерта, че в съз
вучие с конституционната си от
говорност държавата защитава 
собствения си интегритет, както 
и живота и свободата на всички 
свои граждани. Поради това дей
ствията на бандитско-терорис
тичните групи, които извърши
ха множество злодеяния под 
името на ”АОК”ще бъдат осу
етени.

ни, че сътрудничеството с Ми
сията не е спорно, но че сътруд
ничеството означава двустран
на, а не едностранна добронаме
реност. Решението на съюзното 
правителство във връзка с Уи
лям Уокър се касае за него лич
но, а не за Мисията на ОССЕ.

Съюзна Република Югосла
вия си остава и занапред привър
зана към политическото реша
ване на проблема в южната сръ
бска покрайнина и нейно легити
мно право е да се бори против 
тероризма, чийто средства са зл
одеяния и насилие над граждан
ите, без оглед на националност
та им. Ето защо това право на 
нашата страна не може да бъде 
отнето с какъвто п да било вън
шен натиск, каза президентът 
Милошевич, подчертавайки, че 
не може да се оправдава нати
скът върху една суверенна ст
рана заради това, че се бори про
тив тероризма на собствената си 
територия, при което тя не 
заплашва нито един свой съсед, 
дори и такъв, от чнято терито
рия идват отряди убийци.

лата година, когато беше нама
лено присъствието на войската и 
полицията на терена ”за да се 
създадат условия за бързо възо
бновяване на политическия про
цес - след поражението на ор
ганизирания тероризъм в Косм
ет”, президентът Милошевич 
каза, че меджувременно не само 
че не се стигна до включването 
на представителите на най-голе- 
мите политически партии на ал
банците в политическия процес, 
но се стотна до множество теро
ристични акции, които несъмне
но дават право на органите на 
нашата държава да реагират по 
съответния начин, при което 
той цитира същото разпределе
ние, на което се позовават пред
ставителите на НАТО, в което 
децпдно пише, че ” държавните 
власти си запазват правото по 
адекватен начин и пропорцион
ално да отговорят на всеки вид 
терористична дейност или нару
шаване на закона, което би мо
гло да застраши живота и сигур
ността на гражданите и на пред
ставителите на държавните вла
сти”.

ст-

полуостров.
Слободан МилошевичГоворейки за най-новата ка

мпания, която е задвижена про
тив нашата страна след полице
йската акция в село Рачак, през
идентът Милошевич каза, че по
вече от 500 терористични акции 
от 13 октомври миналата година 
с много цивилни жертви, свир
епи убийства в Косово и Мето- 
хия, включително и на шестима
та момчета, не развълнуваха 
международната общност, но 
затова пък съдбата на злодеите 
светкавично алармира част от 
международната общност да за
сили натиска и заканите против 
нашата страна. Не е необходим 
коментар на този факт, нито пък 
трябва да се обяснява това на ко

гото н да било в Югославия, каза 
президентът Милошевич.

Във връзка с повдигнатия 
въпрос за отговорността на ор
ганите на сигурността президен
та Милошевич отговори, че бор
бата срещу тероризма не може 
да се квалифицира като нападе
ние срещу цивили и че нашата 
войска и полиция постъпват из
ключително в съзвучие с Кон
ституцията и закона.

Във връзка със забележката, 
че властта в Югославия и Сър
бия не спазва мерките за изграж
дане на доверието, които бяха 
оповестени през октомври мина-

В разговора участваха през
идентът на Република Сърбия 
Милан Милутннович, вицепре
миерът на съюзното правител
ство Никола Шаиновпч и съю
зният министър на външните ра
боти Живадин Йовановнч.

Говорейки за мисията на 
ОССЕ, която въз основа на Спо
разумението с нашата страна 
пое задължението да верифнци- 
ра и вярно да информира за об
становката в Косово н Метохня, 
президентът Милошевич преце-

СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВОСЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ СЕКРЕТАРИАТ ЗА 
ИНФОРМИРАНЕ УОКЪР-

РЕК8СЖА NОN СКАТАВУК ДРАШКОВИЧ 
ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО
* Дейността пп Уилям Уокър далеч надминава рамките на мандата 
на директора на Мисията на ОССЕ, който с уточнен със Спо
разумението за Мисията на ОССЕ, на чисто чело е той * Спо
разумението подразбира (н точка 8 на първата част) спазване на 
задълженията, уточнени с Виенската конвенция за дипломатиче
ските отношения от 1961 година *Уилям Уокър трябва да напусне 
териротията на СР Югославия в срок от 48 часа

11а заседанието си от 18 ииу- пия ред Правителството обсъди 
при, под председателството на дейността на Уилям Уокър, 
премиера Момир Булатовнч, (На 2-ра стр)
Съюзното правителство обсъди 
най-новите събития в Косово н 
Метохня и засиления натиск от 
чужбина към Съюзна републи
ка Югославия.

Съюзното правителство ко
нстатира, че стана дума за нова 
кампания на една част от между
народната общност и категори
чно отхвърли като необоснова
ни, неверни и злонамерени твъ
рденията във връзки със събн- 
тията п село Рачак, с които се 
цели да бъдат обвинени орган
ите на властта.

Като отделна точка в днев-

* Слободан Ленадович е назначен за съюзен министър па 1Г1.треп11шта 
търговия, проф. д-р Милан Божил за министър, а Милан Комненич за 
съюзен секретар за информиране * Милован Мишкопич освободен 
заради преминаването на друга длъжност

Съюзният премиер Момир Булатовнч направи реконструкция 
на Съюзното правителство - за вицепремиер е назначен Вук дро- 
шкович, председател на СПО, Слободан Нснадооич, народен депу
тат в Народната скупщина на Сърбия е назначен за съюзен мин
истър на вътрешната търговия, а проф. д-р Милан Божил, депутат 
в Съюзната Скупщина и изпълняващ длъжност* председател на 
Скупщината на град Белград, за министър в Съюзното правител
ство.

ОМЗшГОШШПЕ
[В ШГОФАШШ

Както съобщи Съюзният секретариат за информиране, за съю
зен секретар за информиране е назначен Милан Комненич, шеф на 
депутатската група на СПО в Съюзния парламент.

Заради преминаване на друга длъжност е освободен Милорад 
Мишкович, досегашен съюзен минис п.р на вътрешната търговия.

Премиерът Булатовнч заяви, че от новите членове па Прави
телството очаква значителен принос за съвкупната работа.Той 
каза, че новият вицепремиер Вук Драшкович ще се ангажира пре
димно в международната дейност на правителството.

Премиер ът Булатовнч каза, че влизането на СПО в Прави
телството укрепва народното единство.В Бого*и



УОКЪР - РЕК8СЖА NОN СКАТАПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЪРБИЯ ПРИЕ ИТАЛИАНСКИЯ 
ЗАМЕСТНИК ВЪНШЕН МИНИСТЪР

ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ ЗА 
КОСОВО И МЕТОХИЯ МОЖЕ ДА 
СЕ ПОСТИГНЕ В РАМКИТЕ НА 

КОНСТИТУЦИОННИЯ ПОРЯДЪК 
НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

(От 1-иа стр.)

директора на Мисията на ОССЕ 
за верификация в Косово и Мс- 
тохия и прецени, че тя флагра- 
итно е в разрез с разпоредбите на 
Споразумението за Мисията на 
ОССЕ. Неговата дейност далеч 
надхвърля рамките на мандата 
на директора на Мисията, който 
с уточнен от Споразумението за 
Мисията на ОССЕ, на чисто че
ло се намира той. Споразумени
ето подразбира (точка 8 в пъ
рвата част) спазване на задъл
женията, уточнени с Виенската 
конвенция за дипломатически 
отношения от 1961 година.

Като се изхожда от спазва
нето на нравилата, уточнени с 
Виенската конвенция, Съюзно
то правителство, въз основа на 
Споразумението за Мисията на 
ОССЕ за верификация в Косово 
и Метохия (част I, т. 8), в която 
децидно се прецизира, че Миси
ята има дипломатически статус 
въз основа на Виенската конвен
ция и чл.9 на Виенската конвен
ция за дипломатическите отно
шения реши да провъзгласи Уи- 
лям Уокър за нежелано лице 
(персона йон грата), което оз
начава задължение той да напу
сне територията на СР Югосла
вия в срок от 48 часа.

Относно въпроса за сътруд
ничеството с Хагския трибунал, 
Съюзното правителство потвъ
рди готовността на СР Югосла
вия изцяло да реализира Спора
зумението, което е подписано с

тази област е потвърдена и с ос
ъщественото сътрудничество с 
независими експерти по съдебна 
медицина от Финландия и други 
страни, се посочва в съобщение
то на Съюзното правителство.

Съюзното правителство още 
веднъж повтаря решеноезта си 
да продължи сътрудничеството 
си с Мисияга за верификация и 
по такъв начин последователно 
да провежда всички споразуме
ния, уверено, че това е във взаи
мен интерес на СР Югославия и 
ОССЕ. Това е в пълно съзвучие 
с усилията за трайно политиче
ско
хия, което е основна цел на СР 
Югославия

тази институция. Хагският три- 
бунал обаче няма и не може да 
има никаква юрисдикция в Ко
сово и Метохия, тъй като не ста
ва дума за военен конфликт, а за 
тероризъм и легитимното право 
на нашата държава да се бори 
против него.

Представители на Хагския 
трибунал могат свободно да ид
ват в пашата страна на разго
вори за реализацията на същес
твуващото споразумение, но не 
могат да вършат никакви инспе
кции и изследвания в Косово и 
Метохия.

Съюзното правителство пр
ипомня, че отвореността на на
шата страна за сътрудничество в

* Милан Мнлутгаювнч и Умбсрто Рсинсрн обмениха мнения 
въпросите от значение за сигурността и стабилността и региона

но

решение в Косово и Мето-

тв№№ ОТ БЪЛГАРИЯ
ПОДГОТОВКА ЗА НОВИ 

ИЗНУДВАНИЯРАЗГОВОР В ДУХА НА РАЗБИРАТЕЛСТВО: 
Милан Милутинооич (вдясно) и Умбсрто Рениори

Водещият български политически вестник "Монитор запозна 
изявлението на президента Милан Милутинович, 

че шефът на Мисията на ОССЕ Уилям Уокър със своето свиде- 
телствуване” за събитията в село Рачак "измами световната об
щественост, съгласно известната рецепта, опитвайки се да инсце- 
нира някое ново Маркале”.

Вестникът припомня на читателите си за трагедията на са- 
раевския пазар "Маркале", която беше поводът НАТО да боб- 
мардира сръбските позиции в Босна, макар че впоследствие беше 
доказано, че фаталните гранати не са били изстрелани от сръбските 
позиции.

"Убитите албански терористи станаха повод за нови медийни 
манипулации на една част на западната преса като подготовка за 
нови политически изнудвания и ултиматуми към Сърбия от страна 
на някои международни организации” - пише българската теле
графна агенция БТА.

Президентът на Република Сърбия Милан Мнлутнновнч прие 
италианския заместннк-мнннсгър на външните работи Умбсрто 
Ренперн, който пребивава на посещение в СР Югославия.

В разговора, който премина в духа на разбирателството бяха 
обменени мнения относно въпросите от интерес за безопасността 
и стабилността в региона, както и за по-нататъшното развитие на 
отношенията на Република Сърбия и Съюзна република 
Югославия с Италия.

Преценено беше, че политическо решение за Косово и Метохия 
може да се постигне в рамките на констпсуционната система на 
Република Сърбия и чрез безусловен диалог на представителите на 
венчки национални общности.

читателите си с

| | |ефът на Верификационната мисия на най-сетне да се извърши натиск и на албан- 
ШОССЕ в Косово и Метохия Уилям Уо- ските сепаратисти. В името на истината 
кър, пенсиониран американски генерал, е трябва да се каже, че помирителни тонове 
"персона нон грата“ в СРЮ! Това решение се чуха и във Франция и Германия, 
на съюзното правителство е изненадващо Не ще и съмнение, че следствието ще 
само за неосведомените, защото всъщност опровергае твърденията на Уилям Уокър и 
е логично и очаквано, Защото и преди се че страстите ще стихнат, но и този път, 
знаеше, че Уокър не случайно е назначен като на снега, ще останат следи върху не- 
за шеф на мисията на ОССЕ, т. е. той (и не чистата съвест.
само той) има “своя мисия в рамките на ]—лавният прокурор на Хагския трибунал 
мисията". Още отначало Уокър не скри- I г-жа Луиз Арбур с постъпката си пот- 
ваше привързаността си към албанските върди, че играе в същия тим, в чийто 
терористи, както впрочем не я криеха състав е и Уилям Уокър и чиито хазяи са
и останалите официални американ- г-]П/г-|Г1 отвъд "голямата бара". Тя много до- 
ски представители, но ча- I /С, IГ V (I П Г\ С, бре знае, че без югосла- 
шата беше препъл- Ру]11 |\У1 1/Н11 Г/д\ вска виза не може
нена когато той за- ^шйиИиИИ “ И И иЧдИйГД 11г9 да стъпи на нашата 
почна да се закан- Н П земя. но все пак се
ва, обвинява и осъ- Г"д< \| I П V./С-Ъ1 опита да влезе без
жда нашата страна и да при- 1У^ ^ виза в СРЮ, за да направи
зовава Хагския трибунал и НАТО.

Очевидно е, че Уокър, заслепен от сим
патиите си към терористите, е забравил, че 
е дошъл не в банана-държава, а в съвре
менна страна, с която е подписан прецизен 
договор във връзка с условията за функ
циониране на Верификационната мисия в 
Косово и Метохия. Както и много пъти до
сега, следейки "диригентската палка" на 
Уокър, сговорният хор и оркестър на за
падните политици и медии веднага "запя“ 
и “засвири" познатата "песен", в която се 
сатанизират сърбите и Сърбия. При такива 
обстоятелства генералният секретар на 
Обединените нации Кофи Анан прояви 
смелост и във флоскулата за случая в село 
Рачак използва предпазителното слово- 
съчетание"мним масакър".
[-разумните реагирания и този път прис- 
I тигнаха от Русия и Китай, където бяха 
съобщени всички релевантни факти, като 
при това отново бяха подчертани непок
олебимите становища за единственото въ
зможно и трайно решение - споразумение, 
а не оръжие. Шефът на руската диплома
ция Игор Иванов изтъкна, че е необходимо

БЪЛГАРСКИТЕ НОВИНАРИ 
ТЪРСЯТ ЗАЩИТА

По повод решението на Софийския окръжен прокурор да пои
ска отговорност от сътрудничката на "Свободна Европа” Татяна 
Ваксберг, българската медийна коалиция съобщи, че "никъде в 
Европа новинарите не се изпращат в затвор заради своите комен
тари или новинарски изследвания".

Тя е обвинена, че в средствата за масова информация е обидила 
служебно лице , което се наказва според българския Наказателен 
кодекс.

По искане на Главния прокурор, софийската прокуратура смя
та, че в една емисия по радиото, на 28 октомври миналата година 
новинарката Ваксберг нарушила честта и достойнството на глав
ния прокурор Иван Татарчев, за което, както се посочва в съо
бщението на новинарската организация, тя била повикана "на ин
формационен разговор" в Националната следствена служба.

Иван Татарчев наскоро ще напусне тази функция, понеже му 
изрича петгодишният мандат.

спектакъл от позициите на силата и нахал
ството, защото тя, ох боже, не е случаен 
минувач, а хагски прокурор. Но пред
писанията са неподкупими и са валидни 
както за простосмъртните хора, така и за 
ония, които именно поради функцията си 
трябва да ги спазват.

НАЙ-СКЪПА Е 

ПРЕХРАНАТА
Българският независим синдикат съобщи на 6 януари, че през 

първите три месеца на тази година на всеки гражданин в България 
ще са необходими по 242 175 лева ( 1 ОМ -1000 лв.), за да може да 
"свърже двата края”.

Само за храна всеки българин би трябвало на месеца да из
разходва 126 596 лева, което с 4,8% е повече в сравнение с декември 
1998 година.

КНСБ оповести, че инфлацията през първите три месеца на 
тази година ще се движи между 6,5 и 7,7 % в сравнение със същия 
период миналата година. Новите по-високи цени, преди всичко на 
храната, най-много ще засегнат гражданите, чиито доходи са между 
60 000 и 80 000 лева.

Г] идерът на Сръбското движение за об- 
^ 1новление Вук Драшкович влезе в съ
юзното правителство! Тази новина може 
би е невороятна за мнозина, но като се има 
предвид времето, в което живеем, една 
такава реконструкция на съюзното прави
телство е напълно уместна. В по-новото 
време много пъти е изтъквано, че национ
алните интереси трябва да бъдат над пар
тийните и ето, това се потвърждава на 
дело. По този повод Вук Драшкович заяви, 
че СПО като голяма национална и демок
ратична партия има задължението да по
могне при решаването на тежките и нео
тложни държавни и народни проблеми, а 
един от тях е и неотстъпното отбранявано 
на Косово и Метохия.

Почти една трета от тези минимални доходи гражданите ще 
трябва да изразходват за електрически ток и основните хранителни 
продукти. Тези разходи при голямото число пенсионери със со
циални пенсии от 35 000 до 60 000 лева, според данните на синдиката, 
ще възлизат на рекордните 80%.

Агенция БТА припомня, че в края на миналата година ”е уве
личен песимизмът" на българите, понеже очакват "през 1999 го
дина да живеят в голяма сиромашия”.

(Танюг, според "Политика" от 8 януари 1999 г.)Момир Тодоров
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

УОКЪР ПРАВИ НОВО ” МАРКАЛЕ”
себе си ” АОК” * През цялото време от ни ИЧСН пР,шеР не сам° за едностранчиво поведение, но и за защита па терористите и терористичната организация, която нарича 
на терористите, докато сигурността нч т Ва,1ето ня посл;шик Уокър, ръководителя на мисията на ОССЕ в Косово и Метохия, той си остапа сляп само за злосторствата 
Югославия, на компетентните органи пЯ^ЯЖДаНчТе’ с,1гУРността н отговорността на полицията не го интересуват * Уокър произнася присъди на властите в Сърбия и 
Заради такива лъжи сръбският народ’вече^аилЗв^ц” ™ ОГЬ"Я” СаМ° За ДВ 3аЩИТ" теР°Ристнте’33 чиито зло«еяния си оставя ням' ‘

По повод изявлението на посланик 
Унлям Уокър, ръководител на Вери- 
фикационната мисия на ОССЕ в Ко
сово и Метохия, президентът на Репуб-
------ Сърбия Милан Милутинович
даде следното изявление:

Когато в петък (15 януари) 
цията пръгна в потеря срещу терорис
тите, които в терористичното 
падение бяха убили полицая Светпслав 
Пържич, недалеч от село Рачак в об
щина Щнмлье терористите я нападнаха 
с автоматично оръжие, миномети и 
нохвъргачи. На такова 
зверство полицията е била

няма да допусне
вестници, които сам бил поканил, 
сетил мястото на събитията, използвал 
отсъствието на правосъдните и другите 
държавни органи и след това дал 
изявление с неточни факти и собствени 
оценки, които са лишени от каквато и да 
било основа.При това той си позволил 
сам да преценява какво се случило, дорн 
да издава и нареждания какво по-нататък 
трябва да се прави - и всичко това в една 
суверенна държава.

С това начинание на измама на све
товната общественост, според позна
тата рецепта, опитвайки се да инсце- 
нира някое ново Маркале, посланик 
Уокър си обезпечил пълно сътрудни
чество от страна на своите протежета 
в терористичната, т.нар. ”АОК”. С куп 
лъжи и измислици той обвинил нашите 
държавни органи, очевидно настоявай
ки да отклони вниманието от терорис
тите, убийци и похитители и още вед
нъж да ги защити, както обикновено ги 
защитаваше при всички досегашни 
случаи. През цялото време от неговото 
идване, той си остана сляп само за зло-

по- е била предизвикана и принудена с оръ
жие да се защитава от терористичните 
нападения, господин Уокър днес отми
нава този факт и целия конфликт про
възгласява за сблъскване с цивилното 
население. При това фрапиращо е изя
влението на У. Уокър, което той дал 
пред представителите на властта в Кос- 
мет, които му посочили всички факти, 
че ”светът ще повярва на него”, а не на 
нашите аргументи и факти.

По същото време той сам, без да 
осведоми югославските власти, посе
тил село Рачак, търсейки, разбира се, 
по тоя начин да си обезпечи монопол 
върху тълкуването на това, какво наи- 
сина се случило. По такъв начин той 
най-грубо е нарушил мандата си на ве- 
рификатор и Споразумението с ОССЕ.

Това е още един флагрантен при
мер не само за едностранчиво поведе
ние, но и за оказване на защита на теро
ризма и терористичната организация, 
която нарича себе си ”АОК”.

лика

поли-

си на-

ми-
терористично

принудена 
да отговори в съзвучие с компетенци
ите и задачите си. Мисията на ОССЕ и 
посланик Уокер бяха навременно 
домени за предприемането на тази ак-

Милан Милутинович
осве-

гато сс провеждат и с минохвъргачи и 
друго тежко оръжие, той не смята за не
легални. Такова негово поведение не се 
проявява за пръв път в това изявление и 
в осуетяването на съдията-следовател в 
собствената си страна, според своите зак
они, да върши функцията си. Той 
вероятно е забравил, че в Сърбия и в 
Югославия не е никакъв губернатор, 
прокурор и съдия, а представител на ор
ганизация на 54 равноправни членки и 
реководител на мисия, чиято задача не е 
да управлява с част от територията на 
суверенна държава, а да съблюдава и да 
информира точно във връзка със съби
тията. Със завчерашното си изявление 
той се самозабравя, понеже по всичко ли
чи, че най-много му харесва едновремен
но да бъде и обвинител и съдия.

Макар че е безспорно, че полицията

арестуване. Непосредственоция за
след сблъскването на място излезе сле
дователски екип начело със съдията - 
следовател в Окръжния съд в Пршци- 
на и заместик-обществения прокурор, 
но терористите, които се бяха концен
трирали на околоните хълмове, откри
ха стрелба и осуетиха следствието.

Завчера, на 16 януари, отново беше 
осуетено следствието, понеже Уилям 
Уокър поискал от съдията-следовател 
г-жа Даница Маринкович да отиде без 
полицейска защита, с което попречил 
на компетентните правосъдни органи 
да изпълнят законните си задължения. 
По същото време обаче посланик Уо
кър, придружен от чуждестранни и ал
бански журналисти в сепаратистките

Това поведение на Уокър говори, 
че той се държи не като представител 
на международна организация, а като 
представител и защитник на сепарати
зма и тероризма. А за тях манипулаци
ите и лъжите винаги са по-важни от 
фактите и истината. За такива лъжи 
сръбският народ е платил досега ви
сока цена и това, и такова поведение 
няма да допусне, каза в края 
изявлението си президентът на Репуб
лика Сърбия Милан Милутинович.

деянията на терристите. Сигурността 
на гражданите, сигурността и отговор
ността на полицията не го интересуват
и в днешното си изявление той про
изнася присъди на властта в Сърбия и 
в Югославия, на компетентните орга
ни, обвинява ги за ”нарушаване на пре
кратяването на огъня”, за какво, ако не 
за да защити терористите, за чиито 
злодеяния постоянно си остава ням. 
Нападенията на терористите, дори ко-

на

ттшмПРЕГРУПИРОВАНЕ НА СИЛИТЕ В СВЕТА

Други пишат НОВА БИПОЛАРИЗАЦИЯ
* Преди петнаестииа години (1983) тогавашният американски президент Джордж Буш промоцира политиката по изграждането на ” новия световен порядък” (НСП), а 
след това, особено след разпадането на Варшавския договор и колапса на Съветския съюз, заедно със съюзниците си започна с венчкн сили н средства да провежда тази 
политика, която беше разработена концептуално и теоретически обоснована. В теоретическата основа на НСП, нейните творци н изпълнители изхождат от това, че 
западният трансатлантически (америкаио-европейски) свят е постигнал най-високи резултати в стопанското и обществено развитие и че културните и други постижения 
на западната цивилизация трябва да станат основа и модел за всички страни и народи н съвременното човечество. Установяването на НСП на тези основи, както те твърдят, 
би създало условия за траен мир и стабилност в света.

Малко са политическите и военни 
аналитици, които могат да намерят до
статъчно материали, които да вградят в 
основите, на които се базира теорията на 
”новия световен порядък” и, в перспек
тива, на трайния мир. Сегашните събития 
и процесите, сочещи бъдещето на между
народните отношения, всъщност не по
твърждават реалността за възможното 
осъществяване на световна унилоларно- 
ст и универсализъм въз основа на запад
ните или които и да било други цивили- 
зационни стойности.

Известният американски теоретик и 
лолитолог Семюел Хантингтън, който 
не вярва в световния универсализъм, на
пример смята, че в процеса на трансфор
мацията си светът ще се разпредели в 
седем или осем общности, според циви- 
лизационното ( културно, верско и друго) 
наследство, като при това този процес ще 
се съпровожда от конфликт на цивили
зациите (известна е неговата теория за 
"конфликта на цивилизациите”). Никои 
теоретици отиват и по-далеч от лрегру- 
пирването на съвременното човечество в 
съзву*те с цивилизационното наследство 
и оповестяват възможността за още по- 
голямо раздробяване на държавите, така 
че през XXI век на нашата планета биха

кризите”. Противоположно на това, Ки
тай е в началната фаза на ускореното си 
развитие, при което се забелязва разши
ряване на неговото влияние преди вси
чко чрез икономическото сътрудничест
во в страните на Далечния изток и Юго
източна Азия.

От средата на 80-те години центърът 
на икономическата мощ постепенно сс 
премества ог Запад на Изток. За това, 
освен Япония спомогнаха и т.нар. азиат
ски тигрово, а от преди десетина години 
започна ускореното развитие на Китай п 
Индонезия. Такива стремежи сс забеляз
ват и във Виетнам.

Китайският икономически фактор сс 
отличава е две важни характеристики: 
бързо и стабилно икономическо разви
тие на Китайската народна република н 
високо равнище на взаимосвързаносгга 
на икономиката на "азиатските тигрове” 
и т.нар. околии страни на китайското сто
панство.

Икономиката на всички държави в 
Далечния изток и Югоизточна Азия, с 
изключение на Япония и Южна Корея, 
предимно или изцяло с и ръцете на етни
ческите китайци. Повече от две трети от 
населението в Сингапур (общо около три 
милиона) са етнически китайци, конто

могли да съществуват около 2000 незав
исими държави. Тези свои становища тс 
подкрепят с факта, чс паралелно с про
цеса на интеграция сс явяват и тенденции 
за дезинтеграция, каквито през послед
ните години се случиха в Съветския съюз 
и предишна Югославия.

разполагат с почти цялата стопанска и 
финансова мощ в тази страна. От общо 18 
мнлнона жители в Малайзия, повече от 
една трета част са китайци, които имат 
доминантна роля в стопанството на тази 
страна. И в Индонезия (200 милиона жи
тели) само три процента китайци кон
тролират почти 70% от капитала. Подо
бно с и във Фнлшшните и в Тайланд. Ин
дустриалци, търговци н банкери от тези 
«прани са главните чуждестранни инвес
титори в китайската икономика. При то
ва и Япония всс повече сс насочва към 
Азия, а дори н Австралия започва да ми
сли вече ”по азиатски”.

Съществуват реални възможности с 
роднинските си връзки в страните от Да
лечния изток и Югоизточна Азия, през 
първата четвърт на следващия век Китай 
да достигне икономическата сила на 
САЩ и страните от западното полукъл
бо, като сс мери брутния обществен про
дукт. Тъй като икономическата мощ с 
основа и за военната сила, Китай би мо- 
жал да установи едни внд военно равно- 
весие със САЩ.

ДВА ГЛАВНИ ЦЕНТЪРА НА 
СИЛА

Теориите за цивилизационната или 
друг вид регионализация, както и тези за 
ио-нататъшната фрагментация на съвре
менното човечество заслужават внима
ние. По всичко личи обаче, чс по-реална 
е възможността за нова биполаризация 
на света, т.е. формирането на два главни 
центъра на сила и влияние: един на запад
ното (около САЩ) и един на източното 
полукълбо (около Китай), с Европа, като 
второстепенна сила между тях.

САЩ вече сс представиха като важен 
(засега и единствен) център на свето
вната мощ, докато Ки тай е на път да ст
ане такъв център. Обаче, като чс ли 
САЩ се доближават до кулминацията на 
своя възход, а в трансатлантическите вза
имоотношения чссго възникват известни 
недоразумения, които сс премахват чрез 
съвместно ангажиране п "решаването на

(Следва)
Д-р Тодор Миркошич
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БОСИЛЕГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОКРЪЖНИЯ 
ОТБОР НА ДП ЗА ПЧИНСКИ ОКРЪГ
ВЪРШИ СЕ ПОДГОТОВКА ЗА ПРОМОЦИЯ 

НА СЪЮЗА ЗА ПРОМЕНИ

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД

РАВНОПРАВИЕТО И МИРНОТО 
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НЯМАТ 

АЛТЕРНАТИВА Демократите на Зоран Джинджич, както беше подчертано на 
се в Босилеград иа 16 т.м. заседание на Окръжния отбор наСЪСТОЯЛОТО

Демократичната партия за Пчински окръг, се готвят за лреждевре- 
избори в Сърбия, които, според тях, трябва да се проведат към 

На заседанието беше разисквана актуалната обета-

пата, Главният отбор с на ста
новище, изтъкна Такеп, че и при

На заседание, състояло се листическатп партия - подчерта 
миналата седмица, Общинският в уводната реч Васил Таков, 
отбор на СПС в Босилеград се йто като председател на Общин- големите затруднения и по-ната- 
запозна с информацията за об- ския отбор е участвал на спо- тъшното изостряне на междуна-

менатото заседание, и продъл- родните икономически отноше-

меннико-
края на годината.
новка в републиката и по-нататъшните активности на ДП.

Драган Янич, председател на Окръжния отбор, каза, 
литичсската сцена в Сърбия сега има два политически блока. На едната 
страна са, както той каза, СПС, ЮЛ и СРС, към които се приобщава и 
Сръбското движение за обновление, а на другата е Съюзът за промени, 

29 политически партии. ”Ние не крием, че

че на по-
щсствено-политическата и ико
номическата обстановка в стра- жи: - Социалистическата партия пия през изтеклата година са 
ната ни с особен акцент на поло- на Сърбия и занапред ще полага осъществени положителни рез- 
женнето в Косово н Метохня. усилия да се реализира докрай ултати, които са реална основа 
Към края на миналата година договорът между президента за постигане на по-добри резул- 
тозн въпрос беше обсъден на ра- Слободан Милошевич и амери- тати във всички сфери на жи- 
зширено заседание на Главния канския пратеник Ричард Хол- вота през настоящата година, 
отбор на СПС, на което бяха брук за решаването на открити- Говорейки за предстоящите 
приети становища за предстоя- те въпроси в южната сръбска задачи и активности на босилс- 
щата дейност на Соцналистнчс- покрайнина. В топа отношение градските социалисти, Таксв ме
сната партия на Сърбия.

- Едно от най-важните ста-

който в състава си вече има
да превземем властта, разбира се, иа избори, които се очакват 

да спасим Сърбия от по-нататъшно обед-
искамс
към края на тази година и 
няване”, заяви Янич. В. Б.

РЕАГИРАНЕ

ИНЦИДЕНТНИ СА ДУМИТЕ НА 
ЖУРНАЛИСТА

се налага с договора да се съ- жду другото подчерта, че всички 
гласят и предстоителите на ал- трябва максимално да се анга- 

новища на Главния отбор на бандите, да се вразумят и да за- жират в решаването на общест- 
СПС е, че политиката за национ- почнат откровен диалог с пред- вено-политичсските и икономи- 
ално равноправие и мирно реша- ставнтелите на Сърбия и Юго- ческите проблеми и да оказват

пълна подкрепа на мерките и ак- (” Двойно по-високи комунални такси”, ”Братство”, бр. 1724)ване не само на косметския, но и славия. 
на всички други проблеми, без В антрефилсто на статията си за сесията на Общинската скуп

щина в Босилеград журналистът М. Я. се опита да ме представи като
на ОС. Той е написал

СПС и заниред енергично ще тивностите, които се предприе- 
чуждестранна намеса и чрез от- се застъпва Югославия час но- мат от държавните органи. При 
кровен политически диалог на скоро да се включи в междуна- това той още веднъж подчерта, 
всички национални общности, родни организации и ннститу- че пълното равноправие на вси- 
нямат алтеранатнва. Тази поли- цни. 
тика е била и остава да бъде пъ
теводител в дейността на Социа- ономическото развитие на стра- нен просперитет. В това отно

шение нашата отговорност и ка
то членове на Социалистическа
та партия, и като част от българ
ската народност, които сме в по
стоянен контакт с граждани от 
съседна България, където отде
лни медии все още дават изкри
вена представа за напрежението 
в Косово и Метохия и за поло-

отборник, който нарочно затруднява работата 
така: ”В началото на заседанието насмалко не се стигна до инцидент. 
Недоволен от писмените отговори на въпросите, които беше поста- 

предходиата сесия, отборникът Ганче Василев реагира бурно. 
Тъй като останалите отборници на ЮЛ не го подкрепиха, 
жението се нормализира.”

С това Вашият журналист не е казал нищо, а е направил две 
грешки: опитва се да раздава уроци за "примерно поведение и да 
дезинформира читателите, че отборниците на СПС и ЮЛ водят 
помежду си някаква война. Той обаче не е посмял да (се) попита защо 
председателят на ОС ми отвзе правото да говоря и да напише от 
писмените отговори на кои въпроси не съм бил доволен. А поисках 
отговор на следните три въпроса: Защо и с колко процента извън
редно са увеличени заплатите на функционерите на ОС? Колко и на 

хора през последните две години е платено от общинското 
самооблагане за щети, които (не) били причинени при прочиства
нето и прокараването на некатегоризирани пътища? Колко пари са 
похарчили общинските функционери за гощавки на Осми септември I 
и по повод асфалтирането на няколко улици в Босилеград?

Според Правилника за работа на ОС писмените отговори трябва 
да се дадат в срок от 15 дни, а не в ”12 без 5”. Аз не мога да съм виновен

чки национални общности с ос-
Когато става въпрос за ик- новна предпоставка за всестра- вил на

поло-

По повод гнусните злодеяния иа терористичните банди, 
конто продължават да нападат полицията, войската, граждан
ите, дорн н невръстни деца, Общинският отбор на СПС в 
Босилеград издаде съобщение, в което между другото се казва:.

” Най-енергично осъждаме гнусните злодеяния на албан
ските терористи, които не престават да нападат войската, 
полицията и гражданите в Косово и Метохия. От държавните и 
републиканските органи п институции търсим още по-ен- 
ергпчно ^а се противопоставят на бандитските групировки на 
албанските сепаратисти в опазването на мира и достойнството 
на всички граждани в южната сръбска покрайшша, а между
народната общност да престане да оказва подкрепа на терор
истичните албански фашнетоидни банди. Задачата на верпфн- 
каторите на ОССЕ не е да броят жертвите, които са убити от 
терористите, а да дават точни информации за състоянието в 
Косово и Метохия.

Общинският отбор на СПС в Босилеград с голямо задовол
ство приветства освобождаването на киднапнраните войници и 
оцени, че това е малка стъпка към подобряване на 
положението в южната сръбска покрайнина.

Босилеградските социалисти същевременно изразяват 
голямо задоволство и от публичното изнасяне на тайния 
документ на американската разузнавателна служба, с който 
недвусмислено се разобличават, от една страна, крайните цели 
на САЩ, а от друга и предателствата на отделни лидери на 
политически сили, които все повече губят авторитета си всред 
хората. С тази срамна постъпка, която е не по-малко злодеяние 

\от тероризма, за шепа долари те предават своя народ, своята 
чест и достойнство.

коижението на нашето малцинство 
в рамките на Сърбия и Югосла
вия, е далеч по-голяма, добави 
Такев.

На заседанието бе взето ре
шение до края на януари тази 
година да се проведат заседания 
на местните организации на 
СПС, на които да се разговаря за 
действителното положение и 
мероприятията, които се пред
приемат от нашите републикан
ски и държвани органи за прео- 
даляването на напреженията в 
Косово и Метохия и да се пос
вети по-голямо внимание на при
емането на нови членове. В това 
отношение Изпълнителният от
бор поема задължение да изгот
ви съответна акционна програ-

ако отговорите нарочно не са верни и ако въпросите не се харесаха 
на някои хора. Ако главното "оръжие” на М. Я. бяха фактите и 
истината, той нямаше да напише тези инцидентни думи.

Ганчо Василев, Босилеград

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОО НА СРС В ДИМИТ
РОВГРАД

ГОТОВИ ДА СЪТРУДНИЧАТ 

С ВСИЧКИ, но...
В сряда в Димитровград се про- ничила с ДСБЮ и няма желание да 

веде пресконференция на Общин- сътрудничи с него. Положението е 
ския отбор на Сръбската радика- същато и когато става дума за 
лна партия, на която говори пред- КИЦ "Цариброд”, бе категоричен 
седателят на Окръжния отбор на председателят на радикалите в ок- 
радикалите за Пиротски окръг Во- ръга. 
ии Велкович. Обръщайки се към 
журналистите, той каза, че СРС ето си той приветева влизането на 
смята, че в настоящия момент въп- СПО в съюзното правителство, 
росите във връзка със съществува- припомняйки при това, че СРС още 
нето и дейността на ДСБЮ и Сдру- при формирането на правителст- 
жението на граждани КИЦ ”Цари- вото на Сърбия е предлагала СПО 
брод” в Димитровград не са при- да партиципира във властта заедно 
оритетни за общината. "Готови със СРС, СПС и ЮЛ.

Говорейки за ситуацията в Ко

ма. м. я.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА СПО ВЪВ ВРАНЯ
В продължение на изложени-КОСМЕТ Е СРЪБСКИ И ВСИЧКИ СЪРБИ 

СА ОТ КОСМЕТ
През миналата седмица във Враня се проведе сплаши сръбския народ, когато той трябва да за- 

заседание на Окръжния отбор на Сърбското дви- щитава своята страна, 
жение за обновление, на което присъстваха и пре
дседателите на общинските отбори на тази партия не е неприятел, а смо равноправен съперник, за- 
от окръга. На заседанието е обсъдена актуалната щото и неин, и неприятел на целия сръбски народ 
политическа обстановка, както и мероприятията е албанският сепаратизъм и тероризъм. Затова 
на ръководствата на Сърбия и Югославия за ста- злодеянията на албанските терористи - убиване на 
билизиране на положението в южната сръбска невръстни деца, полицаи, войници, миньори, гра- 
покрайнина. След заседанието бе издадено съоб- ждани и все по-честите безогледни отвличания -

ни болят всички. Сърбите в Косово и Метохия

За СПО нито една политическа сила в странта
сме да проведем откровен разговор 
с ръководството на СПС в Дими- сово и Метохия, Велкович между 
тровград и нейния председател м-р другото каза, че всички решения на 
Драган Колев, който неотдавна се републиканското 
обърна към нас с писмена във връзка с преодоляването на 
бележка, в която се казва, че ние не кризата в тази сръбска покрайнина 
реагираме достатъчно и адекватно са взети в полза на жителите на 
срещу дейностите на ДСБЮ и Космет и Сърбия като цяло. За съ- 
КИЦ "Цариброд”, изтъкна Велк- жаление, добави той, част от ме- 
ович и добави, че СРС е готова да ждународната общност не иска 
сътрудничи с всички партии, които обективно да обсъди ситуацията в 
действат в Димитровград и Сърбия Косово и Метохия и да признае, че 
като цяло ако тези партии работят тази покрайнина е съставна част на 
в полза на Сърбия и нейните граж- Сърбия, 
дани. "Ние окачествяваме ДСБЮ 
като една минорна партия, която ства и Кирил Младенов, председа- 
няма никаква подкрепа от гражда- тел на Общинския отбор на СРС в 
ните в общината. Това се е пока- Димитровград.

правителство

щение, в което между другото се казва:
"Сърбия е изправена пред голямо цредизви- трябва да знаят, че святата сръбска земя ще за- 

кателство: търпеливо, мъдро и на разбираем за щитаваме всички - цяла Сърбия и всички сърби в 
всички език да разпространи истината за обстано- света, защото всички сърби са от Космет и Космет 
вакта в Косово и Метохия. Тази истина трябва да е във всеки сърбин, 
се пласира в света, за да разберат всички, че тя е и Въпреки че се дава предимство на договора за 
от лявата, и от дясната политическа опция и така мир и разбирателство над силата и оръжието, това 
да дадем на всички да разберат, че в Косово и не значи, нито трябва да значи, че албанските 
Метохия не е нападната една политическа сила, но терористи и техните политически На пресконференцията присъ-ри ще
генерално сме нападнати всички, като нация и останат ненаказани за гнусните си злодеяния", се 
страна. Затова нашият отговор трябва да бъде казва в края на съобщението на Окръжния отбор 
един общ фронт в защита на сръбството, преди на СПО във Враня, 
всичко с мир, защото няма сила, която може да

спонсо

зало и на проведените досега мест
ни избори. СРС досега не е сътруд-

м. я.
Б. Димитро*

о 22 ЯНУАРИ 1999 г.



РАКИТА МИНАЛОГОДИШНАТА ДЕЙНОСТ НА ОО НА ЧК В 
ДИМИТРОВГРАД

ГРАНИТ ЗА - СТО ГОДИНИ! ФЕНОМЕН ИЛИОтдавна е известно, 
село Ракита се

• •••
_...... че на територията на завод от Ниш, които изтъкват, че проучените

каменни въглишз 3аЛеж11 на качествени количества най-вероятно не са окончателни,
жаление е експлоатация, за съ- неже все още не е уточнено до коя дълбочина се
зи дни това гето е отнпшл" МН0Г° Г0ДИ™' Те' пРостнРат намерените залежи на гранит, 
манието ня ово в центъра на вни- Че мина лесно се закрива, ясно е от случая с
на Бабушнтпкя „к™ дейци и ръководството каменовъглената мина в Ракита. Но за откри-
™Г^°„бЗт\ГГ^ГнЛеЖИте ”а ВаН6Т0 На Н0Ва- П ™ 33 ”ациярна 

Както изтъква зелен гранит . гранит, процедурата е комплицирана, понеже
телння отбор на ОС И31™™' тРябва Да се получат разрешения от Министер-
ович утвърпените ® ®абушница Никола Велк- ството на енергетиката и рударството, тъй като 

РД алежи на гранит са доста- става дума за природни ресурси, с които разпо-
нцгге сто години. ОсвсшГтер.Гр^а ЛаП’ ДЪрЖаВаТа' 3аТОВа 6 "еИзвес™°
Ракита, гранитни залежи

През 1998 година димитровградската червенокръстка организация 
е постигнала отлични резултати особено в областта на кръво
даряването. Кръводарителите в общината са дали кръв общо 685 
пъти и този факт красноречиво говори за тяхната хуманност и 
готовност да помогнат на хора в неволя

Може би прекаляваме ако 
това явление охарактеризираме 
като феномен, но безспорно е 
внушителен фактът, че вече ня
колко десетилетия то въодуше
вява обществеността в Сърбия и 
по-широко. Става дума за кръ- 
водаряането в Димитровградска 
община и огромната хуманност 
на жителите й, които и през ми
налата година се отзоваваха ма
сово в кръводаригелските ак
ции, които в общината бяха ор
ганизирани съвместно от тука
шната червенокръстка органи
зация и Завода за кръвопрели
ване от Ниш.

"Когато кажем, че в Димит
ровградска община има най-мн
ого кръводарители в страната 
ни, разбира се, в сравнение с бр
оя на жителите на общината, то
гава всъщност не сме казали ни
що ново. Това е факт, това е об
щоизвестно явление. Много ди
ректори на тукашни фирми и ве
домства са кръводарители. Мно
го хора, работещи в органите на 
местното самоуправление, също 
се отзовават редовно в акциите.
Ето, и председателят на Общин
ската скупщина е кръводарит
ел”, изтъква усърдният секрет
ар на димитровградския Червен 
кръст Симеон Костов, който сл
ед като го попитахме как обяс
нява това явление ни даде прост 
отговор:

’Тук няма какво да се обяс
нява. Димитровградчаните про
сто са много хуманни хора, кои
то винаги са готови да помогнат 
на хора в неволя”. Самият Кос
тов е дарил кърв около 40 пъти.
През 1998 година кръводарите
лите в общината общо 685 пъти 
са дарили течността, която озна
чава живот. 52 димитровградча- 
ни през миналата година за пър
ви път са станали кръводарите
ли. На ”ранг-лпетата” на кръво
дарителите и по-нататък "води"
- с 62 кръводарявания - Георги 
Николов, бивш работник в ту
кашното каучуково предприят
ие, а сега пенсионер. Не е фраза, 
ако кажем, че между димитров
градчаните владее своеобразен 
състезателен дух, когато става 
дума за кръводаряването. Мно
го често от хуманните нн съг
раждани, многократни дарите
ли, можем да чуем, че те възна
меряват да се отзовават в кръво- 
дарителски акции още много пъ
ти и по този начин да подобрят 
"класирането си” на "ринг-лис- 
тати” на иай-отзивчивите кръ
водарители. Това и не е странно, 
ако се има предвид коректното 
отношение на ръководството на 
ОО на ЧК към димитровград- 
чаиите, конто, дарявайки кръв, 
помагат на хората. В този сми
съл пека да припомним, че през 
1998 г. организацията е напра
вила хубав жест, вр ъчвайки бла
годарствени писма, сребърни н 
златни барелефи на кръводари
телите, които са дарили ценната 
течност 5, 10, 20, 25 н 35 пъти.
Секретарят Костов нн предоста
вя информация, че наскоро в Ди
митровград пак ще бъде орга
низирано тържество, на което

по-

I.л,
ЩЩт

А
Ч :'-Я

:М,

тъчни за постоянна 'Щ,кога ще
започне експлоатацията на гранита. Велкович 
напомня, че освен зелен, също на територията 
на село Ракита има и червен гранит.

р, /на село 
има и в селата Раков 

дол и Дървена ябука. Залежите са изследвани и 
утвърдени от специалисти на Геотехническия кША.Т. ;

"ПЕКАРА” - ДИМИТРОВГРАД '.■у*

НА РЪБА НА РЕНТАБИЛНОСТТА
През миналата година "Пекара” е работила 

на ръба на рентабилността”, 
налогодшпната работа на тази търговско-хлебо- 
пекарската фирма от Димитровград генералният 
й директор Александър Делчев. През настоящата 
година, добавя той, се надяваме, че пазарните ус
ловия поне малко ще се подобрят, но трябва да 
кажем, че конкуренцията в областта на търгов
ската дейност в нашия град е голяма и че в него са 
внесени толкова много хранителни и други стоки, 
скоито биха се задоволили нуждите на живеещите 
и в много по-големи градове от Димитровград.

Говорейки за хлебопекарската дейност, дире
кторът на "Пекара” подчертава, че фирмата няма 
големи финансови ефекти от тази дейност, тъй 
като от три години разходите в производството на 
хляб се повишават, а цената му е същата. 50 на сто 
от общото миналогодишно количество брашно

"Пекара” е купила от Дирекцията на 
резерви, а останалите 50% - от съответните фи
рми. Поради финансови затруднения фирмата не 
е имала възможност да адаптира локала в 
главната улица в Димитровград, който е купила от 
"Атекс”, за да помести в него коме 
служби. Миналата година "Пекара 
само един нов магазин и то в Димитровград. Ди
ректорът Делчев изтъква, че ръководената от 
него фирма в момента няма финансови средства 
за нови капиталовложения.

"Пекара” и по-нататък се числи към най-успе
шните стопански фирми в града, въпреки че от 
заплатите си работниците не могат да си осигурят 
нормална егзистенция. Тази фирма редовно внася 
средства във фонда за пенсионно-социалното оси
гуряване на своите работници.

стоковите
така оценява ми- Симеон Костов

ще бъдат връчени подобни при
знания на многократните кръво
дарители. Самата пък червено- 
крътска организация е удосто
ена от югославския Червен кръ
ст (ЮЧК) със златен барелеф, 
който беше връчен на Симеон 
Костов на първия конгрес на 
ЮЧК за кръводаряването у нас, 
проведен във Върнячка баня.

Когато става дума за остана
лите хуманитарни акции - "Со
лидарност на дело”, "За по-ху
бава старост” и други - които пр
ез миналата година бяха орга
низирани от общинския Червен 
кръст в Димитровград, секрета
рят Костов казва, че и тези ак
ции са проведени успешно.

А що се отнася до хуманитар
ната помощ за бежанците от Хъ
рватско и Босна и Херцеговина, 
които пребивават в нашата об
щина, тя, по думите на Костов, 
може би не е била достатъчна,

рсиалннте си 
е открила

Б. Димитров

"АВТОТРАНСПОРТ"
БОСИЛЕГРАД

БОСИЛЕГРАД

НОВАТА ТАРИФА НА 
КОМУНАЛНАТА ТАКСА

ПЕТИМА ШОФЬОРИ 
В - ” РИКВЕРЦ”

Голямо мнозинство от профе
сионалните водачи в босилеград- 

"Автотранспорт”, надалече
На последното си заседание Общинската скупщина в Босиле

град утвърди нова тарифа на комуналната такаса при регистрация 
на моторни превозни средства. Според новоприетото решение, та
рифата е увеличена със 100 процента. Изключение е само тарифата 
за автобуси, която си остава на миналогодишното ниво.

Ето тарифите за отделните категории МПС:
- за автобуси
- за минибус
- за камиони с товарноспособност до 3 тона .... 360 дин.
- от 3 до 8 тона .....................................
- за всеки тон над 3 до 8 тона по . . .
- от 8 до 10 тона.....................................
- за всеки тон над 8 до 10 тона по . .
- над 10 тона...........................................
- за всеки тон над 10 тона по............
За камиони с ремаркета:
- до 3 тона, за всеки тон по...............
- от 3 до 8 тона ........................................
- за всеки тон над 3 до 8 тона по ....
- над 10 тона..............................................
и за всеки тон над 10 тона но...............
За всички малки ремаркета ...............
За леки коли, джилки и комби-возила:
-до 900 см*.................................................
- от 901 до 1350 см5..........................
- от 1351 до 1800 см* ........................
- от 1801 до 2500 см3 ........................
- от 2501 до 3150 см5 ........................
и над 3150 см3...........................................
За мотоциклета:

но затова димитровградчаните 
не са виновни, а предимно ме
ждународните хуманитарни ор
ганизации, които през 1998 г. са 
изпращали помощ, но по-малко 
в сравнение с някои предшни го
дини.

ски
известни по майсторлъка си в зим
ните дни през Власина, издържаха
задължителната проверка на тео
ретичните си знания. От общо 40 
професионални водачи, досега на 
проверка бяха 30, от които само на 
петима "тестовете бяха тежки".

- На тези, които ме изкараха 
необходимите точки на тестиране
то, отново ще проверим знанията 
след няколко дни, когато ще стане 
проверката на знанията и на ос
таналите десетина души, които по
ради поддържане на линиите не сс 
явиха на изпита”, казва Драган Кр
умов, шеф на транспорта в пред
приятието.

По думите на Крумов, доколк- 
ото пак не минат, тези шофьори 
ще имат проблеми във връзка със 
запазването на работното си мя
сто.

800 дин. 
400 дин.

Да отбележим и това, че ня-
600 дин. 
200 дин. 

1400 дин. 
200 дин. 

2000 дин. 
200 дин.

колко, предимно млади активи
сти на органиазцшгга миналото 
лято са посещавали т. нар. "лет
ни школи на Червения кръст”, 
които са били организирани в 
Баошичи и Темска.

Въз основа на всичко това 
може да се заключи, че зад Об
щинската организация на Чер
вени кръст в Димитровград ос
тава още една успешна година. 
Все пак официалната оценка за 
работата на тази ОО на ЧК ще 
бъде приета през март т.г., ко
гато е запланувано да се проведе 
Годишната скупщина на органи
зацията.

140 дин. 
400 дин. 
140 дин. 

2000 дин. 
140 дин. 
120 дин. ВИСОКИ АВТОГАРИ И 

УСЛУГИ
100 дин. 
140 дин. 
180 дин. 
400 дин. 
500 дин. 
600 дин.

Към края на миналата година 
ръководството па босилсгрлдски 
’'Автотранспорт" покачи цената 
на т. нар. лотоглрни услуги, така чс 
сега пътниците, които пътуват от 
Босилеград към вътрешността, 
вместо 5, към билета доплащат 8 
динара. Пътниците не са доволни 
от тази цени, защото, както казват, 
била най-висока в републиката. Те 
задават въпроса какви услуги им 
сс оказват, когато купуват биле
тите, негодуват, но - плащат.

Колко е основателно негоду- 
впнето им, показват цените на 
автогарните услуги ио други 
автопревозвачи. Автогарната ус
луга на лесковашки "Югскснрсс" 
например е 1 динар, на пиротски 
"Автотранспорт' 1 дин., на бел
градска "Лоста" 4,5, на "Ниш-ек- 
спрес” 3 динара...

Б. Димитро*

40 дин.
60 дин.
70 дин.
80 дин.
90 дин.

500 дин.
Комуналната такса се плаща при регистрирането на моторното 

превозно средство. Комунална такса по тази тарифа не се плаща за 
автомобили на Югославската войска, органите на вътрешните ра- 
б°ти, бързата помощ, противопожарните единици, градската хи
гиена, борчески инвалиди и инвалиди по труда, чиято инвалидност 
е над 60 процента.

-до 125 см3.........................
-от 126 до 250 см3............
- от 251 до 500 см3............
- от 501 до 1000 см3 . . . .
и над 1000 см3..................
За специални автомобили

В. Бм. я.

€»гг януари 1999 г.



СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕРЕШЕНИЕ НА ИО НА ОС В ДИМИТРОВГРАИ

СРЕДСТВА ЗА 9 ЖИВОТНОВЪДИ РАБОТА НА ПЧЕЛАРЯ 

ПРЕЗ ЯНУАРИ
От 24 селскостопански производители, конто са кандидатствали за средства от общинския аграрен 
бюджет, съответната комисия предложи девет. С нейното предложение се съгласиха и членовете на 
Изпълнителния отбор на Общинската скупщина на заседание, проведено към края на декември.

предобеднитс часове по пълните 
на Радио Цариброд. Това меро
приятие, което занапред ще се 
провежда всяка година, беше 
покровителствано от ОС в Ди
митровград. На тържеството, 
което се проведе в средата на 
ноември в село Височки Одоро- 
вци (тогава бе открита офи
циално и ремонтираната голяма 
зала в тамошния Културен дом), 
на иай-добриге селскостопански 
производители (главно живот
новъди) бяха връчени дипломи и 
награди, които ще ги мотивират 
да продължат да се занимават е 
този жизненоважен отрасъл. На 
това тържество дипломи и на
гради на ОС в Димитровград 
получиха: Миленко Арсов и 
Драган Стоядинов от село В. 
Одоровци, и Душан Стойчев от 
село Мошщи. По време на 
същото тържество земеделска
та кооперация ”Видлич” връчи 
дипломи и награди на най-добри
те си кооператори-млекопроиз
водители: Милча Геров и Миле
нко Арсов от В. Одоровци, 
Кирил Васов от Гуленовци, Ра
дко Живков от Смиловци и Ду
шан Стойчев от Моинци. Носи-

(Продължоиив от миналия брой) която температурата е от 15- 
20°С. В такива кошери и рамките 
са вътре разместени. Когато 
пчелите се раздвижат, рамките в 
кошера) се подреждат и ако 
майката не е загинала, пчелите и

СПАСЯВАНЕ НА 
ПРЕМР7.3НАЛИ ПЧЕЛИще отглежда и порсущсти крави 

и ще получи 3. Съвкупно от об
щинските средства, предназна
чени за стимулиране на частните 
производители, ще бъдат наба
вени 11 крави и 75 овци, а 172 
овци ще бъдат дадени от общин
ското стадо, което досега всъ
щност е представлявало месо в 
запас. Понеже общината няма 
вече задължение да притежава 
такива запаси, то ги предоставя 
на частните животовъди.

Трима селскостопански про
изводители ще ползват и сред
ства от републиканския аграрен 
бюджет, предназначени за съ
щата цел. Съвпадение е, че топа 
са трима човека, които ползват 
и общински средства: Драган 
Стоянов от Височки Одоровци, 
Раша Ценков от Радейна и Алек
сандър Младенов от Димитров
град, които получават още по 25 
овци.

Сред заинтересованите за ср
едствата десет бяха от района на 
Забърднето, двама от Висок, де
вет от Понишавнето, един от 
Поганово и двама от Куса врана. 
Общинската комисия е обикол
ила всички кандидати, за да се 
увери на място дали те изпъл
няват условията от конкурса: да 
не са по-възрастни от 50 години, 
да се занимават само със селско 
стопанство и да имат необходи
мите условия за отглеждане на 
породистн крави или овце.

За овце от общинските запа
си са кандидатствали 4 души. То
ва са Гера Нейков от Мъзгош, 
който ще получи 50 овце, Ивица 
Истатков от Димитровград (ще 
ги отглежда на Боровско поле) 
също 50, Тодор Стефанов от По
ганово ще вземе 32, а Иван Радев 
от Радейна 40 брави. Последният 
ще напусне работното си място в 
ГИД, за да изпълни условията от 
конкурса.

Във връзка с искането за по
родистн крави стана ясно, че две 
ще получи Драган Стоянов от 
Височки Одоровци (той ще по
лучи и 50 овци). Милован Гогов 
от Горно Градинье е заинтерес
ован за 3 породисти крави, а 
Александър Младенов от Дими
тровград за 25 породисти овци. 
Слободан Димитров от Лукави- 
ца ще вземе 2, а Раша Ценков от 
Радейна - една крава. Вече спо
менатият Иван Радев от Радейна

Температурата на тялото на 
всяка пчела, когато е сама, не е 
постоянна и е в зависимост от 
температурата на околния въз
дух. При температура 4-6°С пче
лите изпадат в частично непод
вижно състояние (вцепенение). 
С повишение на температурата 
те се активизират. Пчелите не 
могат да презимуват в неподви
жно състояние, без да се хранят 
през зимата като някои насек
оми и други животни, понеже не 
могат да натрупват голямо коли
чество резервни хранителни ве
щества (захари, мазнини и бел
тъчини) в своя организъм. За
това в своето еволюционно раз
витие пчелите са се приспособи
ли кз»м зимно хранене от склади
раната в питите резервна храна. 
Техните физиологични процеси 
в организама са в зависимост от 
околната температура.

Ако през зимата някой ко
шер е бутнат и разсипаните по 
земята или в снега пчели са пре
мръзнали, те могат да се спасят 
ако това е станало наскоро и те
мпературата не е много ниска.

За да се спасят, тези пчели се 
сабират (смитат) и заедно с ко
шера се внасят в топла стая, в

питите се напръсквате топъл за
харен или медов сироп. След 
затварянето на кошера постепе
нно намаляваме температурата 

стаята и пчелите отново об- 
зимно кълбо. Тогава

в
разуват
внимателно пренасяме кошера в
пчелника на постоянното му мя- 

Ако майката е загинала,сто.
пчелите от това пчелно семе
йство присъединяваме в топла 
стая към по-слабо пчелно семе
йство или към пчелно семейст
во, което се намира в нуклеус.

ПРИГОТОВЯВАНЕ НА 
КОШЕРИ И РАМКИ
Най-добре е броят на пчел

ните семейства в пчелника да се 
увеличава с 10% годишно. За
това пчеларите през януари тря
бва да снабдяват кошери и сла
гат тел на рамките както за но
вите кошери, така и за замест
ване на старите пити в пчелните 
семейства с восъчни основи. Во
съчните основи се снабдяват съ
що така в този месец.

* * *
Несъмнено е, че с този аг

рарен бюджет общинските вла
сти допринесоха много за разви
тието на селското стопанство в 
общината ни. И не само с агра
рния бюджет. Сега, нека да си
спомним и за акцията ”Изби- тели на дипломите - примерен 
раме най-добър селкостопански домакин на МО В. Одоровци и 
производител”, която бе подета Гуленовци станаха Новко Ива- 
от МО Височки Одоровци и Гу- нов, Драган Стоядинов и Иван 
леновци и предаването за сел- Стоименов от В. Одоровци, и 
ското стопанство ”Мое село”, Борис Давидков от Гуленовци. 
което се излъчва всяка събота в

Подготвил: Гошо Мито* 
от Босилеград

МЕДОЛЕЧЕНИЕ М А11ИТЕРА11ИЯ ММЕДОЛЕЧШIИЕ

ПЧЕЛЕН КЛЕЙ (ПРОПОЛИС)А.Т. - Б. Д.

Прополисът е пчелен продукт, който през последните 30 години 
получава голяма популярност в много страни - както в медицинските 
среди, така и сред народа.

Терминът прополис е гръцки и означава крепост, защита на град. 
Прополисът играе важна роля и в живота на пчелното семейство. Той 
служи като строително дезинфекционно вещество, с което пчелите 
запълват пукнатините, фиксират питите, дезинфицират и полират ки
лийните в тях и намаляват входа на кошера за по-сигурно предпазване 
от евентуални неприятели - мишки, гущери...

Прополисът се събира от пчелите през лятото, средно по 100 -150 
грама от всеки кошер. Той е смолисто вещество с блестящ тъмножълт 
до кафявозеленикав оттенък. Ароматът, физическите свойства, цветът 
и химическият му състав зависят главно от вида на растенията, 
намиращи се в летателния радиус на пчелина. Има приятен мирис на 
растителни пъпки, мед, восък и ванилия, възгорчив вкус, лепкав е и 
потъмнява при продължително съхранение.

Прополисът има сложен химически състав. Съдържа около 55% 
растителни смоли, 30% восък, 10% ефирни масла, 5% цветен прашец, 
дъбилни вещества, механични примеси и др. Освен това прополисът 
съдържа флавоноидн, органични киселини, алдехиди, естери, алкохоли, 
терпенн, аминокиселини и др. В прополиса се намират и следните ви
тамини: А, В1, В:, В6, Ц и Е, както и минерални вещества - барий, 
алуминий, желязо, калций, силиций, фосфор, манган, олово, цирконий, 
галий, никел, молибден, калай, ванадий, стронций, мед, цинк, сребро, 
кобалт, титан, магнезий и калий.

Продължително съхраняван при стайна температура, на сухо и про
ветрено място и завит в пергаментова хартия, в продължение на три 
години прополисът запазва качествата си. За предпочитане е пропо
лисът да се държи в хладилник, при температура от 0° до 4°\

(От книгата "Мвдолечение“ на д-р Ст. Младенов подготвил В.С.Б.)

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ И ГУЛЕНОВЦИ

И ТАЗИ ГОДИНА - СЪС СЪЩИЯ ТЕМП
Въпреки че в тази МО имат 

магазини и търговското пред
приятие ”Търгокооп” от Дими
тровград, и земеделската кооп
ерация ”Видлич” от В. Одоров
ци, от г-н Любенов узнаваме, че 
жителите на селата не са довол
ни от снабдяването и затова нас
тояват да бъде намерено реше
ние за този остър проблем.

Ръководството на МО има 
амбиции тази година да уреди и 
ловджийска стая в рамките на 
Културния дом, където ще се съ
бират авджиите, когато ловуват 
в тези краища.

От секретаря Любенов узна-

Изхождайки от абициозната 
развойна програма на местната 
общност Височки Одоровци и 
Гуленовци за 1999 година и от 
дейността й през изминалите ня
колко години, основателно мо
жем да твърдим, че тази МО от
ново е най-силният претендент 
за "званието” най-активна мес
тна общност на територията на 
Димитровградска община.

Да припомним, че през 1998 
година жителите на двете села са 
ремонтирали черквата "Свети 
Йоан” във Височки Одоровци. 
За целта са отделени 13 хиляди 
динара, от които 5 хиляди са от
пуснати от републиканското ми
нистерство на верите. В края на 
ноември миналата година на се
ляните е предадена на употреба 
и голямата зала на Културния 
дом във В. Одоровци, а за ре
монта на залата са изразходвани 
36 000 динара, отпуснати от об
щинския бюджет. Ремонтирано 
е частично и Основното учили
ще във В. Одоровци, местните 
пътища са настлани с чакъл, раз
ширено е уличното осветление и 
са завършени други комунални 
дейности.

Запознавайки ни с тазгоди
шната комунална програма, сек
ретарят на МО г-н Иван Любе
нов казва, че двете села ще про
дължат дейността си със същия 
темп. От многобройните запла
нувани комунални дейности тук 
ще споменем само няколко. Ме
жду другото е запланувано да се

Иван Любенов
ваме и това, че млакарницата 
във В. Одоровци, която своевре
менно е била дадена на ЗК ”Сто- 
чар” от Димитровград, сега е въ
рната на МО.

реконструира черквата "Света 
Троица” в Гуленовци. Строител
ните работи би трябвало да за
почнат напролет, а част от нео
бходимите парични средства ве
че са осигурени от Министерст
вото на верите на Сърбия. През 
тази година се очаква да запо
чнат работите по уреждането на 
фасадата на Културния дом във 
В. Одоровци, за което се преце
нява, че ще бъдат необходими 80 
хиляди динара. Помощ при уре
ждането на фасадата на Дома се 
очаква предимно от общинското 
ръководство. Трябва да приклю
чи телефонизацията на селата, 
което все пак ще зависи от те
хническите и финансовите въз
можности на ’*Гелеком”. В МО 
Височки Одоровци и Гуленовци 
около 60 домакинства са заин
тересовани да получат телефон.

Б. Димитров

бас сслйужл ил клис чссииялссел Здравният дом в Димитровград днес разполага 
с две съвременни комби-линейки, с още две, така 
да кажем, обикновени линейки и още няколко коли 
за бързи интервенции на лекарите по домовете на 
пациентите.

А ето как преди 40 години е изглеждала пър
вата линейка на димитровградския Здравен дом. 
Заснета е през 1959 година в Градинско-бачевско 
поле по време на първото "свиждане” между насе
лението от двете страни на границата. В линейката 
са Мичето и Сашко, по-малката дъщеря и синът на 
Славча Златанов, медицински техник, който 
заедно с лекар е бил дежурен на "свиждането”. 
Снимката е от семейния албум на Здравка Зла
танова, съпругата на починалия миналата година 
Славча.

А.Т.

о 22 ЯНУАРИ 1999 г.



РЕФОРМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЩЕ СТАРТИРА ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
ПРЕДИ ТРИ МЕСЕЦА ДЕСЕТГОДИШНАТА ЕЛЕН 
ПАВЛОВА ОТ КРИВА ФЕЯ ОСТАНА БЕЗ КРАК

ДОБРИ ХОРА, ПОМОГНЕТЕ!
От преди три месеца, когато товарен автомобил смаза детското 

й стопало, Елена Павлова, третокласничка в основното училище в 
Крива Фея, няма спокойствие. Поради няколкократните операции и 
употреба на лекарства на десетгодишното момиче започна да от- 
лсабва и видът. Сега не е известно кое повече боли момичето - 
физическата болка или неизвестността какво ще стане с младия му 
живот.

Голямо неспокойствие се засели в семейството на малката Елена,

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ Е В 

ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО

Защо, по-конкретно, е необ
ходимо да се реформира обра
зователната система? По време 
на досегашните разисквания е 
подчертано, че учебните плано
ве и програми са обемисти и че

което до тогава, въпреки недостатъчните материални средства, жи
вееше щастливо. Татко й Винко, родом от Караманица, е шофьор в 
мината "Благодат” и получава малка заплата. Майка й Рада, родом 
от Горна Любата, е безработна. Не може да й помогне и една година

Съобразявайки се с тежкото положение на Елена Павлова и 
нейното семейство, Основното училище "Крал Петър Първи Ос
вободител” в Корбевац, в чиито състав работи и училището в Крива 
Фея, поде инициатива за събиране на парична помощ за постра
далата ученичка. В хуманитарната акция се включиха и учениците 
от Основното училище "Георги Димитров” в Босилеград. Децата 
наистина имат голяма обич и сърце, но нямат пари. Затова очите и 
надеждите им са отправени към добрите хора, които могат да помог
нат.

дължителен прибор.
В развитието на образовате

лната система у нас и досега има
ше изменения и допълнения на 
учебните програми, имаше и ре
форми. В тях обаче не участваха 
или съвсем малко се уважаваха 
мненията на онези, които пряко 
работят с децата - на учителите. 
До каква степен ще се уважават 
становищата им сега, не е изве
стно, обаче първите предложе
ния за това какво трябва да се 
подобри в образователната сис
тема тръгнаха от учителските 
колективи. Имайки предвид, че 
трябва да имаме съвременно об- 
азование, те поискаха от програ
мите да се махне всичко онова, 
което няма опора в практиката н 
живота.

Сега се набляга в реформи
раната образователна система 
да има по-тясна връзка между 
основното и средното училище, 
както и между' средното учили

ще и факултета. От значение е, 
че още сега идват мнения и пре
дложения от компетентните пр
осветни органи и институции в 
близко бъдеще записването в ср
едните училища да зависи изкл
ючително от успеха в основното 
училище, а записването във фа
култетите от успеха в средното 
училище. В това отношение об
аче ще се наложи в училищата да 
имаме много по-обективно и по- 
реално оценяване на знанията.

Като се имат предвид досе
гашните критики по адрес на об
разователната система и необхо
димостта да имаме съвременно 
училище, огромно е задължени
ето на онези, които участват в 
тази сериозна работа. Това се от-

по-големият й брат Владица.

програмите на основното учили
ще не най-сполучливо са свър
зани с програмите на средните 
училища, а техните пък с тези на 
факултетите. Някои преподава
тели са прекалено "корави” и 
почти далече от учениците. Се
гашното училище не привлича 
достатъчно и вниманието на уч
ениците. В него те отиват не то
лкова с обич и заинтересовано
ст, колкото поради това, че то е 
неизбежно задължение за тях. 
Когато става дума за обемистите 
програми, преди всичко се има 
предвид тежката ученическа ча
нта. Учениците, особено тези в 
основното училище и буквално 
се гръбят под тежестта на кни
гите, тетрадките и останалия за-

.............
За малката Елена играта е прекратена, но вярваме, че у добрите 

хора никога няма да изчезне желанието да помогнат”, се казва във
Корбевац.

В ББ "Вранска банка” А.Д. Враня е открита текуща сметка 
44100-620-7-16, с призив на бр. 817201-40041061 и с обозначение ”Со-; 
лидарна помощ за Елена".

възванието за попомощ на основното училище в

нася преди всичко за просветни
те органи и институции, включи
телно и за Републиканската ко
мисия за реформата и просвет
ното министерство.

БОСИЛЕГРАД

ПОДГОТОВКИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА 
ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

В. Б.
Ученическият дом ще се помещава в сградата на сегашното уче
ническо общежитие на Основното училище и ще работи в състава 
на Ученическия дом в Сурдулица

В началото на следващата учебна година в Босилеград ще бъде 
открит ученически дом за средношколци, който до голяма степен 
ще облекчи живота и работата на учениците от селата, заяви дирек
торът на Боснлеградската гимназия Гоне Григоров. Той подчерта, 
че домът ще се помещава в сградата на сегашно ученическо об
щежитие на Основното училище и отначало ще работи като подве
домствено отделение на Ученическия дом от Сурдулица. Така са 
решили на състоялото се през миналата седмица в Босилеград 
заседание директорите на Гимназията и Основното училище в Бо
силеград и на Ученическия дом в Сурдулица, председателят на ОС 
в Босилеград и представители на сектора за ученически и студент
ски стандарт към просветното министерство.

Към Основното училище в Босилеград работят три общежития: 
в Долна Любата, Бистър и Босилеград. Понеже не бяха само
стоятелна институция, просветното министерство не ги финанси
раше и прехраната на учениците изцяло се поемаше от родителите 
им. Миналата година училището поиска те да се отделят и да станат 
самостоятелна организация, но просветното министерство не прие 
инициативата, защото "не може да има самостоятелни ученически 
домове за ученици от основно училище”. Тъй като в босиле- 
градското общежитие, в което могат да живеят 60 ученика, досега 
живееха само по 5 до 10 деца (сега са 6), инициативата за откриване 
на дом за средношколци беше подета от Гимназията, в която сега 
се учат над 260 ученика. От тях около 80 са от селата (без 
Райчиловци) и живеят в частни квартири.

Па заседанието с подчертано, че като възпитатели в учени
ческия дом ще работят гимназиалните преподаватели, че учени
ците ще ползват ученическия стол на Основното учшшще и че в 
сградата, доколкокото има по-малко от 60 средношколци, ще се 
помещава и една възпитателни група за ученици от основното 
училище. Просветното министерство ще отпусне необходимите 
средства за обзавеждане на ученическия дом.

В РАМКИТЕ НА ГИМНАЗИЯТА В ДИМИТРОВГРАД

УЧИЛИЩЕ ЗА ГОСТИЛНИЧАРИ?
След като преди няколко години направи без

успешен опит да открие средно икономическо 
училище към гимназията, нейното ръководство 
вече е установило необходимите контакти със 
Средното гостилничарско училище от Ниш, ко
ето да открие свой клон в рамките на Димитров
градската гимназия. Според директора на гимназ
ията Томислав Гаков, с тази инициатива е запоз
нато и Министерството на просветата на Сърбия. 
По всичко личи, че първата генерация сервитьори 
"маде ин Димитровград" ще започне обучението 
си от следващата учебна година. Първата година 
това би било подведомствено училище на гостил- 
ничарската школа от Ниш, а вече за следващата

година ще се настоява това училище да се регис
трира при Димитровградската гимназия.

Като се има предвид, че развитието на туризма 
и гостилничарството е една от развойните насоки 
на общината, гостилничарската специалност е 
много по-сполучлив избор от икономическото 
училище (в страната и без това има хиперпродук- 
ция на икономисти със средно образование). Ако 
се знае, че не малък брой ученици от Димитров
градско, завършили основно училище, се запис
ват в гостили ич а реките училища в Ниш и Зайчар, 
набирането на ученици вероятно няма да бъде 
проблем.

А.Т.

УСПЕХЪТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
В КРАЯ НА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ

ТРЕТИ И СЕДМИ КЛАС НАЙ-ДОБРИ
то на учебните стаи в кабинети, 
което ще се реализира след като 
се обезпечат достатъчно средст
ва. Запланувано е 130-та годиш
нина на училището през 2000-та 
година да сс посрещне с още по- 
съврсмснно оборудване.

седми - 3*81- В училището това 
отчитат като положителна про
мяна, тъй като и трети, и седми 
клас сс считат за по-тежки от 
останалите. Интересно с също, 
че по физика и познаване на при
родата и обществото има 53, ре
спективно 21 слаби бележки, до- 
като само по математика от пъ
рви до осми клас има 106 слаби 
бележки.

Най-малко отсъствия има в 
седми клас - 714 извинени и 35 
неязвинени. В осми клас напри
мер има 1474 извинени и 203 неи- 
звинени, докато в цялото учили
ще има 7166 извинени и 310 нсиз- 
винени. Накрая на първото по
лугодие са наказани 8 ученика: 
'грима с намалено поведение 
(много добро) и петима със ст
рог укор.

Що се отнася до подготвено
стта на училището за второто 
полугодие на учебната година, 
трябва да се посочи, че е преуре
ден кабинетът по физика и са 
набавени нови зелени дъски вме
сто досегашните черни. Готови 
са и проектите за преурежданс-

Колко бързо минаха 24-те 
дена от зимната ваканция!- въз
дишат учениците след като в по
неделник за гимназистите, а във 
вторник и за учениците от Ос
новното училище започна вто
рото полугодие на тази учебна 
година.

А що се отнася до успеха им 
в края на първото полугодие, 
той, според директора на Осно
вното училище в Димитровград 
Димитър Гюров, е задоволяващ, 
като се има предвид миналого
дишният по същото време. В 
училището има съвкупно 960 
ученици, от които 306 са завър
шили първото полугодие с от
личен успех. Много добри са 298, 
добри 168, а с двойка 25.183 уче
ника имат единици, от които 
най-много са с една слаба - 63. 
Средната бележка на училище
то е 3,65, което е много добър 
успех. Интересно е да се изтъ
кне, че за разлика от миналите 
години, когато най-добър успех 
показваха първолаците, сега са 
най-добри тези от трети клас. 
Тяхната средна оценка е 3,89, а в

в. Б.а. т.

ПИСМО ОТ УКРАЙНА

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ! 

НАШИ СЪНАРОДНИЦИ!

+**

Дружеството за култура от г. Измаил 
има възможност, по необходимост, да ви 
изпрати специалисти за работа във вашите 
учебни заведения:

- професионален хореограф за народни 
и класически танци,

- преподаватели по български език,
- професионални треньори по художе- 

ственна гимнастика и бокс.

В продължение на две години получаваме безвъзмез
дно Вашия вестник "Братство" - вестник на българската 
народност в СР Югославия.

Мис намираме в него много интересни материали, нау
чаваме за Вашия живот в Югославия.

Много смс благодарни, чс ни изпращате Вашия бсст- Отдел за информация на дружеството, 
Център-клуб на Украймско-Български 

културно икономически връзки

Украйна, 272630 г. Измоил, 
Одесскав областъ. 

тел/факс 21332

ник.
С братски поздрав и най-добри пожелания

Председател иа дружеството за българска култура 
"Се. Се. Кирил и Методий" ма българската диаспора 

г. Измаил, УКРАЙНА

М. Маринов

оШм 22 ЯНУАРИ 1999 г.



ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИЯ НИ 
ПЕЧАТ КМЖЕВНЕ НОВИНЕДРУГИ ПИШАТ

оСлавински:
” БРАТСТВО” ВЪРШИ 

ТВЪРДЕ УСПЕШНО 

СВОЯТА МИСИЯ
РЯДЪК ЮБИЛЕИ
(Слободии Кръстим: ”Светлините на димитровградската сцена”, Център за култура и Общинска 
скупщина в Димитровград, 1998)

През този сезон театърът са играни и пиесите "Стефан ставени по литературните яро- 
"Христо Ботев” в Димитронг- Караджата” и "Чорбаджията”, изведения на сръбски и българ- 
рад отбеляза 110-годишнината Естествено е, а това изтък- ски автори: Душан Ковачевич, 
си. Наистина рядък юбилей в ва и Кръстим, че през лротск- Нушич, Сремац, Бора Станк- 
културата на нашата страна, лите 110 години този непрофе- ович, Стефан Костов, Георги 
Защото и много по-големи и сионален театър е имал пери- Караславов и Станислав Стра- 
по-развити среди от Димитров- оди на успешна работа и кризи, тиев.
град или Цариброд, както се е възходи и падения. Това е нор- Голям принос в работата на
наричало някога това градче, малкият "жизнен” път на вси- театъра през изтеклите десе- 
нс могат да се похвалят поне с чки театри, чието съществува- тилетия са дали актьорите и ре- 
приблизително такъв контину- не се базира на ентусиазма и жисьорите Истатко Станулов, 

привързаността на членовете Стоян Каеалович, Наталия Ко-

"Като пръв директор и гла
вен редактор си спомням за тези 
дни когато нямахме почти ника
кви материални средства и други
условия за такъв вид деятел пост, 
та дори и български букви. Тря
бваше сами с печатарите от Пи
рот да решаваме проблемите, да 
комбинираме сръбски и руски 
букви.

Между ентусиастите, чиято
роля
"Братство" е била твърде зна
чителна, трябва да изтъкнем 
Марин Младенов, Мики Нейков, 
Миле Присойскн, Богдан Ник
олов и Димитър Йотов. На мо
ята покана да минат на работа 
във вестника те откликнаха без

в основаването на вестник итет па театралния живот.
Слободии Кръстим, иубли- му. Кръстим осветлява истори- лица Рангелова, Венета Кру- 

цист от Ниш и някогашен член ята на театъра "Христо Ботев” мова Петрова, Ангел Кръстев 
на димитровградския театър, в осем отдела и по този начин Георгиев и Слободан Алексич. 
използвайки съществуващите извършва периодизация на не- За тяхната работа Кръстим из-

Тодор Славински писва редове на подкрепа иматериали, е написал моногра- говото минало, 
фия за театъра, който именно
през последното десетилетие присъединен към Кралство на 
постига най-големите си ус- сърбите, хърватите и словен- монографията са посочени вси-

От 1919 година Цариброд е признателност.
В отделна притурка къмло е лична нетърпимост и от ед

ната, и от другата страна и вътре 
в издателството, но това не е по
влияло съществено върху изпъ
лняването на неговата функц
ия..."

много размишления, въпреки че 
работеха на различни работни 
места навред из Югославия....

В работата на издателството 
се е стигало и до известни недо
разумения с отделни обществе
но политически общности, има-

цитс, което по-късно е преиме- чки награди и признания, които 
Кръстим посочва факта, че нувано в Югославия, а през са присъдени на театъра 

на 1 август 1888 година са се Втората световна война този ”Христо Ботев” и на театрал- 
свързали взаимно българската край отново е бил под българ- ните самодейци, 
и сръбската железница, което ска власт. Но и в кризисните Книгата на Слободан Кръ- 
с дало възможност на Царибр- периоди в това градче е имало стич дава възможност на чи- 
од да се свърже със света. Само театрален живот, така че зри- тателя да се запознае пълно- 
двадесетина дни по-късно е ос- телите са имали възможност ценно с театралния живот на 
новано Актьорско дружество, поне за момент да се откъснат Димитровград. След като про- 
в което членуват предимно от всекидневните си проблеми, чете монографията, той прави 
млади учители и други интеле- В по-новия си период теа- ясен извод: Димитровград оби- 
ктуалци. Дружеството си е вме- търът играе представления на ча своя театър и своите ак- 
нило в дълг да събере пари за събски и български език. Тази твори. Театрите - и професион- 
изграждането на библиотека двуезичности днес представля- алните, и самодейните - в ос- 
илн читалище като за целта из- ва мост, който свързва две раз- таналите среди, за съжаление, 

представления. Пър- лични традиции и култури - не са градски любимци, 
вите си представления "Руска" сръбската и българската, 
и "Зла жена” дружеството е из- И най-значителните пред- 
пълнило в кръчма. След това ставления на този театър са по-

пехи.

(15 юни 1989 I.)
Б. Н.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ И ГИМНАЗИЯТА В БО
СИЛЕГРАД

ДОГОВОРИ ЗА ПО-ДОБЪР 
УСПЕХ ПРЕЗ II ПОЛУГОДИЕ

За учениците от Босилеград- чест на празника ще бъдат изпъл- 
ската гимназия второто полугодие нени рецитали, песни и лични тво- 
започна на 18 януари, а за учени- рби на ученици, посветени на жи
ците от Основното училище - един вота и делото на Растко Неманич - 
ден по-късно. И докато учениците Свети Сава.
прекараха зимната ваканция в до- _________________
мовете си, учителите я използваха РЕАГИРАНИЯ 
за професионално усъвършенст
ване. Педагогическият институт за 
усъвършенстване на учебно-въз
питателния процес и просветното

пълня в а
Радомир Путник, 

1 декември 1998 г.

М. Я.

ЕТИКЕТИРАНЕ БЕЗ АРГУМЕНТИ
министерство организираха за тях 
семинари и традиционния събор 
на просветните работници в Бел- прочетена информация за оценката на театралната дейност в 
град, на които присъстваха и учи- 'Годината на културата". След купища самохвалби за "богатст- 
тели от двете босилеградски учи- вото” на проявите, гл. и отг. редакторка на местната телевизия 
лища. (едновременно и директорка на Културния център, в чийто състав

В началото на второто полу- е и театърът) в духа на анахронните безпрекословни етикетирания 
годие се проведоха и редовни засе- промъкна и следния "коментар":
дания на учителските съвети, на ”•••изпуснат е удобният случай тази манифестация медийно да се
които беше направен договор за покрие по-добре, а най-остри критики (това ще бъде направено и 
подобряване на успеха и поведе- официално) са отправени към в-к "Братство", който 
нието на учениците до края на уче- своя пенсиониран журналист тази манифестация, с която осно
вната година.

Както се изтъква

В емисията на "ТВ Цариброд" от 19 декември 1998 г. беше тацията, естествено и по този културен въпрос имам свое ста
новище. Една заблежителна годишнина, каквато е 110-годшпни- 
ната на театъра, е удобен момент не само за празненства (све- 
чаренье), а и за организиране на кръгли маси, трибуни, па дори и 
симпозиум, за да се осветли многостранно културното събитие, да 
се посочат положителните, но и отрицателните периоди, за да се 
измъкнат съответните поуки и очертае пътят на прогресивното му 
развитие.

Ако ли пък въпросната редакторка е искала да спори с отделни 
мон статии на културни теми, тогава е трябвало да каже коя статия 
има предвид и да оправдае мнимите си нападения. Такова генер
ално, анонимно и обобщено нападение ( и то за няколко години 
писане?!) много мяза за неприкосновени "авторитети”, за уми
шлено сплашване, че едно (или друго) културно събитие не може 
да се оценява по-другояче, освен със суперлативни възхвали. Спо
ред мен, а и събитията доказаха това, анахронните лакировкн водят 
единствено до задънената улица. Не всяка изложба е "празник за 
очите”, не всеки концерт е "празник за ушите" и не всяко пред
ставление е "празник за душата”!.

Единствено съм съгласен (дори се ч

в текста на

вателно можем да се гордеем, отново, както и през изтеклите 
приетите няколко години, използва за неприемливи нападки, сеене на омраза 

становища, за постигането на тази и негиране на всичко онова, което не се помества в неговата система 
цел е необходимо поощряване на на стойности."

Смайваща глупост! В кой текст и кога, каква омраза и сред кого, 
тично подготвяне на преподавате- какви негирания? Никакъв аргумент, никакъв довод, нито факт! 
лите за всеки час, по-тясно сът- Една "гола" измислица и лъжа, целеща да деградира личността, 
рудничество с родителите, отдел-

- трудовата дисциплина и система-

Нека посочим фактите! От провъзгласяването до приключва
нето на Годината на културата в-к "Братство” е публикувал 
стотина статии, свързани с нея. В няколко десетки от тях е отразена 
всяка проява на театъра: премиерни представления, репризи, гос- 
тувания... Същото е и с останалите културни събития: 
срещи, промоции на книги, художествени изложби и пр. и пр. Сле
дователно вестникът е осеществил "пълно покритие" 
прояви, въпреки че неговите журналисти бяха игнорирани от Цен
търа за култура. Схващайки обаче

но с родителите на учениците, ко
ито изостават в овладяването на 
учебния материал или не спазват 
докрай училищния режим. Изтъ
ква се и необходимостта от по-го- 
лямо ангажиране на просветните 
работници върху осъврменяване- 
то на учебния процес.

През второто полугодие ще се 
обърне по-голямо внимание на до
бавъчното и допълнителното обу
чение и извънкласните дейности, 
защото в това отношение все още 
има неизползвани възможности.

към увствам поласкан от това!) 
рдението на гл. и отг. редакторка на "ТВ-Цариброд”, че имам 

своя система на стойности”. Тази система съм изграждал през 
почти четиридесетгодишния си журналистически опит в най-бла- 
городния дух на професията: на черното да се казва - черно, на 
бялото да се казва - бяло! За съжаление, не мога същото да кажа 
за нея, понеже много неща в "ТВ-Цариброд" или се премълчват, 
или се степенуват по-другояче. Според "ТВ-Цариброд" всичко е 
"по мед и масло". За да не бъда голословен, ще кажа само, че в 
: ~ "система на стойности” не може да се вмести фактът: едно 

тяло, което присъжда награди, да награждава свои членове, нито 
пък един артист, играл близо 40 години на сцената, да получи 
по-ниско признание от една суфльорка, да речем.

Поколението журналисти, на което принадлежа, е възпитавано 
да възприема критически всяко събитие, без да се подвежда, да дава 
ухо и да се съобразява с нечии желания за самоизтъкване или да 
сипе празни хвалебствия.

ствъ

поетични

на всички

съзнателно и отговорно за
дачата си, те намираха и намират начини да отразят всичко, което 
се случва на димитровградската сцена.

Ако трябва да се изрази недоволство от "медийното покритие", 
то трябва да се отправи към РТС и другите републикански медии, 
които нито с една дума не съобщиха на аудиторията 
забележителни

моята

си за такива
годишнини, каквито са 110 години театър и 100 

години читалище в Димитровград, въпреки че отбелязаха по-малки 
незначителни годишнини в други градове. Защо е така, нека си 

отговори сама главната и отговорна редакторка на "ТВ-Цариброд”
( II).

• • •
И тази година двете учебно- 

възпитателни ведомства в Босиле
град ще отбележат 27 януари - Де
ня на просветните работници. В

ипо-

Въпреки че не съм писал върху общата оценка за манифес- Пенсионираният журналист на ш-к “Братство"
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Ц111 СН1ДИ В СВЕТА НА НЛУ1<||№ А 110 ГОДИНИ ТЕАТЪР „ХРИСТО БОТЕВ“ (15)

И СПЕЦИАЛИСТ, 

И РЪКОВОДИТЕЛ
"ОПЕЧАЛЕНОТО СЕМЕЙСТВО” ■ 

ОПЕЧАЛЕНО
Към групата на най-уважа- 

димитровградчани не- 
съмено се числи и м-р Слава 
Тодоров, бивш директор на 
най-голямото димитровградс
ко предприятие ГИД и предсе
дател на Общинска скупщина, 
а сега шеф на представителс
твото на спедиторската фирма 
”Панонияшпед” в Димитровг
рад.

* Защо не е изпълнена пиесата ” Опечаленото семейство” от Нушич? * Истатко Станулов отново се 
притича на помощ * Прощаване със Стоян Касаловичваните

След кратко затишие, дейността на самодей- премиера е изпълнена на 24 март пред 500 зри- 
ния театър "Христо Ботев”
Отново се активизира Истатко Станулов. Този

отново е оживена, тели.
След един от класиците на сръбската литера- 

способен актьор и режисьор събира колегите си, тура, идва друг - Стеван Сремац. Неговата "Зона 
за да отбележат 100-годишнината от рождението Замфирова" премиерно е изпълнена на димитров- 
на Бранислав Нушич. Станулов се определя за градската сцена на 20 юни. Режисьор отново е 
"Опечаленото семейство”, разпределя ролите и Истатко Станулов, който събира 22-ма актьори, 
започва да работи. С актьорите работи седмица- Актьорската трупа е без слабо място. В ролята на 
две и - прекратява!? Актьорската трупа намалява Хаджи Замфир се появява Петър Митов, Колица 
- мнозина актьори връщат ролите! За премиера в Рангелова е Тетка Дока, докато младата Лиляна 
деня на рождението на Нушич и дума не може да Микова играе Зона. Слободан Сотиров е Мане, 
става. Под въпрос е поставен целият проект. Оии- Момчило Андреевич - Манулач, Деса Гигова - 
тните актьори Истатко Станулов, Венета Пет- Таска, Цветанка Воинович - Васка, а Милка Зла- 
рова и Наталия Колица Рангелова заявяват пред танова блести в ролята на шебека Поте. 
журналиста на "Братство" Богдан Николов, че

М-р Тодоров е роден през 
1946 година в село Радейна, къ- 
дето е завършил четирикласно 
училище. Основно училище е 
завършил в съседното село 
Смиловци, а гимназия в Дими
тровград. След гимназиалното 
си обучение той се записва в 
Природно-математическия 
факултет в Скопие - специал
ност технология, където се ди
пломира през 1970 година. Пр
ез същата година той започва 
да работи в тукашната "гума- 
ра”, а след това отива да отбие 
военната си повнност. През 
1980 година пиротският гигант 
"Тигар”, в рамките на който по 
това време работи димитров
градската каучукова фабрика, 
го изпраща в Англия, по-конк
ретно в Лондон, където на пре
стижния национален колеж - в

м-р Слава Тодоров
РАЗДЯЛА СЪС СТОЯН КАСАЛОВИЧсъществуват повече причини, поради които за

къснява премиерата на "Опечаленото семейст
во". Преди всичко, между ръководството на об- пресивна. Блестящо представление и голям успех 
щнната (да се чете: задължените за културата при публиката. Малко по-късно самодейният теа- 
хора) и актьорите-самодейци избухва недоразу- тър "Христо Ботев” получава и голямо обще- 
менне. Градът не уважава работата на театъра, а ствено признание за културната си мисия - Сеп- 
още по-малко се интересува за личните проблеми темврийска награда на Димитровград, 
на някои самодейци, като например на Колица 
Рангелова, която дълги години не може да си на- ново е включена "Метресата, достойна за ува- 
мери работа, въпреки многобройните обещания, жение”, за която вече писахме. Група студенти - 
И новодишлите членове на театъра не проявяват членове на самодейния театър изпълняват през

лятото две едноактовки - 
"Пикник на фронта” от 
Фернанд Арабел и "Ме
чката" от А. П. Чехов, 
постановка на Слободан 
Алексич. След това от-

като инженер, след това като 
шеф на технологическия сек
тор и технически директор. 
През 1986 година е избран за 
председател на ОС в Димит
ровград. Към края 1988 г., по 
предложение на ръководство
то на пиротския "Тигар”, той 
става и генерален директор на 
ГИД, така че през следващата 
година изпълява едновремен
но две функции - председател 
на Общинската скупщина и ге
нерален директор на ГИД. 
През 1989 г. изтича председа
телският му мандат в Скупщи
ната и той се завръща в ГИД, 
където до 1992 година е генер
ален директор, а след това - до 
1996 - директор за маркетинг. 
През 1996 година м-р Тодоров 
минава на работа в представи
телството на спедитор 
фирма "Панонияшпед” от Но
ви Сад в Димитровград и като 
шеф на това представителство 
работи до днес.

М-р Слава Тодоров е пуб
ликувал няколко експертни 
труда и един научен труд. Като 
изтъкнат специалист е участ
вал в редица научни симпози
уми, експертни заседания и др
уги срещи на учените от об
ластта на химическите и тех-

Сценографията на Сретен Игов наистана е им-

През 1968 година в репертоара на театъра от

ново настъпва затишие в 
дейността на димитров
градския театър. В пери
ода от 1969 до 1973 го
дина цялата му дейност 
се свежда до организира
нето на културно-худо
жествени програми в ра
мките на честването на 
някои юбилеи. Това е да
леч от истинското теат
рално изкуство, към ко
ето айктьорите-самоде- 
йци се връщат през есе
нта на 1973 год. Тогава

отдела за полимерни матери
али - получава званието маги
стър по технология. Получе
ната в Англия диплома м-р То
доров носгрифицира в белгра
дския Технологически факул
тет, където няколко месеца сл
ед завръщането си в страната 
защитава научния си труд под 
название: "Вулканизация на 
естествения каучук при топлия 
въздух, т.е. деградация на ест
ествения каучук при топлия 
въздух”.

"Това беше темата на маги
стърската ми работа, която за
щитих с най-висока оценка. По 
този начин магистърската ми 
работа и окончателно получи 
официален характер”, споделя 
м-р Тодоров, припомняйки си 
за този период от научната си 
дейност. Да напомним, че като 
най-добър студент в английск
ия колеж м-р Тодоров е полу
чил ЕССО-ва награда.

В димитровградската кау
чукова промишленост м-р То
доров е работил най-напред

ската

Лиляна Минова (Зона) и Петър 
Митов (Хаджи Замфир) в "Зона 

Замфирова", 1967 год.
започват репетициите за 
Нушичевото "Съмнител
но лице” под ръководст
вото на Методи Петров
като режисьор.

В този период, по-то-нологическите науки, организ
ирани навред из бивша и се
гашна Югославия. От 1974 до 
1977 г. той е работил и като 
извънреден професор по 
химия в Димитровградската 
гимназия. Освен сръбски, 
владее английски, български и 
македонски език, а като ек- 
перт се старае да следи най- 
новите югославски и между
народни научни публикации от 
областта на химическите и 
технологическите науки. М-р 
Тодоров е носител на много- 
бройни отличия и признания, 
включително и на Септем
врийска награда и медал на 
труда.

особено желание да играят в пиеси. С една дума,
"Опечаленото семейство” е - опечалено. Б. Ник- чно през 1970 година умира Стоян Касалович, с 
олов така е и озаглавил статията си в "Братство” чието име са свързани най-плодоносните години в 
(февруари 1965 год.). дейността на димитровградския театър. Касало

вич идва в Цариброд преди Втората световна во
йна като митничар н като такъв работи все до 

Ако 1965 година трябва да се забрави, тогава смъртта си. Тук той реализира голямата си любов 
1966 г. трябва да се помни по "Свекърва" от Антон към театъра не само като актьор, но и като ре- 
Страшимиров, постановка на Истатко Станулов. жнеьор, сценограф и организатор. С една дума - 
Костюмите за тази пиеса крсира Милка Глнго- той е човек, без който е немислима дейността на 
рова, а в ролите се появяват Наталия Рангелова театъра. Изпълнява над 30 роли, режисира повече 
(Костанда), Цветанка Воинович (Дсчка), Деси Ги- от 20 представления, а сценографиите му едва ли 

(Баба Неделя), Лиляни Микова (Дпфинка), могат да се изброят. Обича сръбските класици - 
Слободан Сотиров (Свилен), Петър Митов (Го- Сремац, Нушич, Стерня н Трифковнч, а също та- 
сподин Кереков), Дана Ташкова (Госпожа Керек- ка и Страшимиров, Йовков... Обича всички пиеси, 
ова), Владко Рангелов (Дойчинов), Бранко Илич в които може да се изяви неговият актьорски и 
(лекар) и Всрица Георгиеви (болничарка). След режисьорски 
премиерата в Димитровград, "Свекърва” е видяна вито колеги. През февруари 1970 година дими- 
и от публиката в Драгоман, Годеч и Сливница (ИР тровградчани се прощават достойнствено с вели- 
България). С това представление Димитровград- кия човек и театрален деец Стоян Касалович. 
ските театрални самодейци се представят и в Бо- Театърът в Димитровград се събужда от ле- 
силеград, където след това се водят разговори за таргията си през 1973 година, изпълнявайки "Съ- 
културкото сътрудничество между двете общини, мннтелното лице", а след това и "Кощана" (за 

В началото на 1967 година Истатко Станулов втори път), "Бановнч Сграхиня"... "Пристигат" и 
решава да постави "Избирачица” от Коста Три- нови награди както за актьорите, така и за нред- 
фкович и поверява ролите на доайените Петър ставленията им. Идва време на нови успехи. 
Митов, Лиляна Йосифова Каменова, Деса Гигова,
Цветанка Тотева-Воинович и Бранко Илич, както 
и на довчерашните дебютантки Лиляна Микова,
Елена Милева... Три актьорски поколения играят 
заедно в Трифковичсвата "Избирачица", чиято

"СВЕКЪРВА” ОТНОВО НА СЦЕНАТА

доров получава от съпру
гата си Родия, която 
работи в ГИД и децата им ' 
Анета и Александър. Дъ- 

' щерята иа Тодоров наск- ' 
оро трябва да се 

' дипломира в Ик-

|>м;|

талант, както н талантът на него-

С въвеждането на стандар-

оиомииеския факултет а 
Ниш, а синът му работи 

6 като спедиторски работник 
в ” Панонияшпед”. 
Майката иа м-р Тодоров си 
живее а ф Радейна, той я

дизация на произведенията 
според ИСО 9002 този специа
лист несз.мнено ще допринесе 
много за настоящата си фирма 
"Панонияшпед”, тъй като при
тежава знания и от тази област 
и наскоро трябва да получи се
ртификат ИСО 9002. - Следва -я

Слободан Крааич
В. Димитро*

©22 ЯНУАРИ 1999 г.
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БОГОЯВЛЕНИЕ, 
ВОДИЦИ,

ЮРДА НО ВДЕН

” СИРОВАТА” - ОБИЧАЙ НА 

БЛАГОРОДНИ ПОЖЕЛАНИЯ
- Продължение -
Спомените ми, свързани със сурова

та, ме връщат назад за около пет десе
тилетия, а те все още са толкова живи и 
се врязали в съзнанието ми, като че ли 
новогодишните суроваскарскн нощи сега 
се сбъдват пред очите ми.

Както във всички домове в Долно Тл- 
ъмино (с изключение на онези, които са 
опечалени през дадената година), така и 
в нашата къща, тази нощ всички са на 
щрек за посрещане на суровскари. Ко- 
гато още вечерта, по свиренето на гай
дите и веселите провиквалия на сурова- 
скарите разберем, че те са близо, скоро 
ще стигнат и в нашата махала - нито лам
пата в одаята, нито тенекиеното виделце 
в мутвака се гасят. Колкото поради това 
да не се губи време докато домашните 
запалят лампата н внделцето, толкова и 
като знак, че суроваскарите ни са драги и 
добре дошли гости, па не бива много да 
чакат пред затворената врата. И въпреки 
тази предварителна подготовка, когато 
суроваскарите стигнат пред външната 
врата, в къщи настъпва необикновена за- 
лпсаност, като че ли нещо е забравено и 
пропуснато.

Пред вратата суроваскарите вече пе-

брашно, четвърти за картофи и фасул, 
пети - дамаджаната за ракия... Всеки от 
тях си служи с една или друга остроумна 
досетка; брашнарят търси своя таин, за- 
щото участвувал в коването на воденич
ния камък, оня за ракията побръзва, до
като бъчвата не е

женията им, - Милан нагласява гайдата за 
хоро. Предният и неговата псторка-шес- 
торка сс хващат за поясите си и почват да 
се поклащат, докато хванат ритъма на 
гайдата за хорото.

Предният повежда хорото и започва 
да благославя:

Веселете се добри домакинье.
Честита ви и весела Нова година, 
да цъфтите како китка у градина, 
да сте весели како кукурек пайролеШ, 
да сте здрави като дрен...

- Сирова, сирова! - добавят дру1иШе.
Играят за напредъка на домакинст

вото през Новата година, за здравето и 
щастието на домакините, за децата - да 
растат и да напредват, да са здрави и чер
вени в лицето, както е червена боята на 
техните топузи и саби...

- Сирова, сирова, весела Година!
Като променят друго хоро, предният

нарежда нови пожелания: догодина до
макините и цялата им челяд да са още 
по-здрави и по-весели, кой каквото ра
боти да нляди, кошарите да станат тесни 
на овците и говедата, пресеките в хам
бара да скърцат, препълнени със златно 
жито, зимниците и плевните да са пълни 
с богат берекет...

- СПолай ви, ейолай ви за големайш 
благословия - благодари домакинът. - 
И вие, кой къде оди, късмет да наоди, 
йа догодина йак да ни дойдете.

Дава пари на предния (невестата) за 
изпълнените хора и хубавите пожелания 
черпи суроваскарите с ракия, почвайки 
от предния, след това - гайдарджията Ми
лан и нататък по ред...

По това време се обажда мяукане ка
то на мачка и един от суровскарите под
нася дълъг дървен шиш с наденати на 
него парчета сланина, а друг шири торба 
за пушено месо; трети поднася торба за

(19 януари)
Според християнската религия този 
ден е посветен на Кръщението иа Ис
ус Христос в р. Йордан и е един от 
иай-тържествените църковни празни-

протекла, на друго мя
сто се оплаква, че ”мсшина толку много \ 0щев ра|Ш0утропреди И1Грьвслънце 
го свива, иа да ву сине малко ракия”...

- Айдс, момчета, що е попово, да е 
готово, па да вървимс. Предстои ни още 
много махали да обиколимс - подтиква 
суроваскарят, който допреди малко иг-

ци.

по традиция девойките и жените оти
ват да налеят пряспа ” кръстеиа вода”
и измиват лицата си за здраве.
Денят преди Богоявление е известен с 

азличии наименования; ” Кръстци”, 
Зимен Кръстовдеи”, ”Водокръ- 

щи”. Той бележи завършека иа ”Мр
ъсните дни” и иа обредно равнище 
осъществява прогонването на карак- 
оиджолите и останалите демонични 
нощни сили. Свещеникът ходи по сел
ските къщи и дворове да ръси с бо- 
силекова китка светела вода. Така той

Рраеше на опашката.
Милан отново надува гайдата и лод- 

карва мелодията за тръгване.
- Останете си сбогом, домакиньо - поз

дравя сс предният, като дава знак на оне
зи с торбите да побързат. - Па запове- 
дайтс утре на веселба и на пиенье, та с 
гощавки и веселба да посрстнемс Новата 
година - позовава гой домакините, а осо
бено момите, ако има такива.

От току-що излезлата суроваскарска 
дружина домакините научават колко са 
дружините им тази година в Долно Тлъ- 
мино и коя откъде, от коя махала е запо
чнала вечерта. Въз основа на това пре
ценяват след колко време ще стигнат дру
гите - има ли време за лягане или не. Тъй 
като суроваскарските дружини избегават 
през нощта да се срещат - не било на 
харно - вървеха едни след други с интер
вали и от по два часа. Поради това често 
се е случвало последната суроваскарска 
дружина да мине през Присойска махала 
чак в зори и сетне направо отива на уго- 
воренто място за ”растуранье”. Това ста
ва предимно в домакинство, от което има 
ергенин между организаторите на сиро- 
вата тая година, в чиято къща има до
статъчно помещения да поеме суровас
карите и гостите, както и повече жени, 
които да приготвят гоетбата от събра
ните продукти през нощта.

премахва опасността от нечисти сили. 
При това свещеникът оставя малко 
червена и бяла възна, от която се пра
вят мартениците.

ИВАНОВДЕН
(20 януари)ят:

Този ден хирстиянската църква отре
жда на най-великия от пророците, ко
йто ревностно проповядва идването 
на Христос сред хората - на Йоан Кръ
стител или Предтеча. Йоан е син на 
Захарий и Елисавета, които научават 
за неговото свещено зачатие от архан
гел Гавраил. Детството си Йоан пре
карва в пустинята, а по-късно започва 
да кръщава масово християните във 
водите на р. Йордан.Затова светецът 
се почита главно като покровител на 
кумството и побртатимството.
На Ивановден продължават обичаите 
и обредите, свързани с вярата в чудо
дейната здравеносна сила на водата.

ОшварайШе, добри домакини, 
да улезнаш скъйи гоейе, 
скъйи гоейе сировскари...

През това време очарователната ме
лодия на гайдуннцата и тревожния рев от 
рога на Мнлановата гайда се промъкват 
през ключалката и цепнатините на вра
тата, изпълват мутвака и одаята и обла
дават сърцата ни с благородно търже
ство.

Най-напред влиза предният (невеста
та), поздравя се с домакините, пожела
вайки им честита и весела Нова година, а 
след него и другите. Докато суроваска
рите влизат - едни остават в мутвака, дру
ги продължават в одаята, според задъл- Миле ПРИСОЙСКИ

Доказателство, че банята е ” секси”. - Преди години 
бях заинтригован от слуховете, че Звонска баня въз
връща младостта на мъжете. Тутакси убедих още трима 
мои приятели-наборлии - ние сме ”бенд” от преди Вто
рата война - да проконтролираме мълвата. Факът, че 
вече пет години наред семейно отиваме в Звонци да 
прекараме Новата година и Коледа, достатъчно говори 
за резултатите от проверката. Обаче, Доктор Асене, 
случаят с папратовидното растение ”Космите на Вен
ера”, което в Сърбия вирее само там, може ли също да 
се счита като потвърждение, че банята е ”секси”? Всъ
щност, любопитствувам да узная за какви косми на Вен
ера става дума? Дали за вида ”златни косми” от ед
ноименния разказ на Елин Пелин?

юни-август.
Използват се млади надземни части от растението, 

изсушени на проветлнва сянка. Дрогата съдържа го
рчиви и стягащи съставки, танини, слиз, малко етерични 
масла, нитрати, захари, бензоена киселина и пр. След 
варене на листата във вода се получава гъст, слизест, 
сладннкъв сироп, който - ароматизиран с подправки - 
става годен за пиене. Сиропът е народно лекарство за 
облекчаване на кашлица и други дихателни заболява- 
ния. Притежава и пикочогенни свойства, а регулира и 
мензуса. В антични времена жените използвали отвара 
от адиантус за измиване и придаване лъскавина на ко
сата и за подобряване растежа на космите. Оттук името 
му. Античните жени за пиене предпочитали сиропа по
вече от виното.

Въз основа на досега натрупания опит, изглежда, че 
"Космите на Венера” не заякват либидото при мъжете 
и че не съдържат афроднзиаци. Следователно, липсва 
равенство между названието на "Космите на Венера” и 
"Златният косъм” от Елин Пелин. Въпрочем, народ
ното име на папратовидното в Далмация е ”Госгшна 
коса”, ”Внлина коса” или "Венерина коса”. И подат- 
ката, че извара от листата на растението, съдържаща 
слиз, била използвана за миене на глава, а не и на други 
части от тялото сочи къде се укрива истината.

Във всеки случай, това кичесто украшение и у нас 
съвсем рядък вид, не бива да се къса или застрашава. 
Напротив, трябва да се провъзгласи за раритетна зна
менитост на Звонска баня, че да се предприемат мерки 
за неговата защита и разпространение на други площи.

П. С. Бай Асене, както винаги обяснението Ти е неуязвимо 
точно. Обаче не крием, че сме малкичко разочаровани. 
Ние очаквахме да съобщиш, че Венера е йредйочела Звон
ска баня йо същата Причина както и ние - зарад способ
ността йда Подмладява. Независимо от горката истина 
ние и занаПред Предупреждаваме: ”Не се изПравяй Пред 
стара Пушка - никога не се знае дали и кога ще гръмне!"

Ноборлнитв 
Протоколист: С К.

(В спадащия брой: Пред гишето на Зяонска баня).

Наборлия

Да протълкуваме фактите. - Най-напред един анек
дот за прочутия сръбски ботаник Й. Панчич. С куп
чинка набрани растения седнал Панчич край сувоплан- 
ински овчар от него да узнае тамошните народни имена 
на билките. Забелязал, че старецът на едно и също 
растение дава различни названия и го упрекнал, а ов
чарят философски отвърнал: "Господине, наричайте 
травките както искате - все едно, те не Ви чуват и няма 
да се обадят!”

Исках да кажа, че дали находката на "Космите на 
Венера” е допълнително доказателство 
свойства на Банята, най-компетентно пояснение щеше 
да даде самото растение ако умееше да говори. Уви, то 
мълчи и затова ще предадем отбор на обективни научни 
сведения за него, а вие изваждайте заключения.

"Космите на Венера” (АсИапШз Уепеп - сарШи$) при 
Звонска баня първи откриха на 19 VI1966 кустосите от 
белградския Естествоизпитателен музей Н. Диклич и В. 
Николич и констатираха, че се касае за нов ви 
флората на Сърбия. До днес "Космите на Венера 
намерени на друг локалитет в страната, въпреки широк
ото им географско разпространение от Азия до Аме
рика. То изключително заема места с топъл климат. 
Топлолюбието и влаголюбието е и причината, че в Зво
нска баня - в близост до открития басейн - расте на 
нищожно малка площ, затопляна от струйките на тер

за чудесните

"Космите на Венера" (А<Иап1и$ Уепеп - сарИ1и$)

малния извор. Предпочита скална почва. Развъжда се и 
за украса.

Космите на Венера са многогодишно тревисто 
пратовидно с мощно коренище (ризом), накичено с жи
лки и покрито с ръждиви люспи. Нежното му пълзящо 
туловище се издига 35-40 см над почвата. Листата са 
обратно яйцевидни, перести, нарастват 10-60 см и при
тежават черно-лъскави дръжки. Спорите узряват през

:,я във 
не са па-
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СПОРТ ® СПОРТ ДИМИТРОВГРАД СПОМЕН ЗА 
ЦВЕТАН 
ДИМОВ

ДЕЯНОВА И КРУМОВ - 

СПОРТИСТИ НА ГОДИНАТА
\

: ТЗа пръв път в седемгодишната 
традиция на манифестацията за из
биране на най-добър спортист на 
годината титлата поделиха ДУ
ШИЦА ДЕЯНОВА и САША КР
УМОВ

! (10 октомври 1914, Славиня - 30 де
кември 1998, Ниш)

||; След дълго боледуване, на 84-го- 
Щ дишна възраст в Ниш почина един от 
I най-изтъкнатите просветни радетели 
I в Царибродско Цветан-Цветко Дим

ов. Интересен е и поучителен него
вият житейски път, който обхваща почти цялото XX столетие 
- всички перипетии и бурни преврати на този век с рефлексиите 
му върху родния край са отпечатани в неговия живот и про
фесионално дело.

Не едно, а три големи увлечения отличаваха Цветан. Неиз
меримата му любов към родната Славиня: гордееше се, че е 
роден в най-личното селище на Горен Висок и силната интели
генция, която Славиня излъчи; втората си обич, семейството - 
съпругата, децата, внуците - той чувстваше не като обязност, 
по като лично жизнено съдържание и духовна храна; третата 
негова любов беше всеодайното му трудолюбие, неизчерпае
мата привързаност към професионалните задължения като 
всестранен педагог.

Още една черта беше характерна за личността на Цветан - 
неговата енциклопедическа осведоменост и знания за хората, 
бита и природата на Горното Понишавие, отделно Висока. 
Това не бяха студени, егзактни спомени и данни - Цветко се 
отличаваше с рядко умение и талант образно, шеговито и емо- 
тивно да разказва анекдоти за своите съселяни, приятели, по
знати и за събитията от миналото. Редки са хората с такъв богат 
жизнен опит и познанства. Оттук става разбираемо как и от
къде идва неговият неоценим принос на сведения за историята 
на учебното дело в Царибродско.

След завършване на основното образование в Славиня, пр
ез учебната 1926/27 година Димов се записва в I клас на Шесток- 
ласната гимназия в Цариброд. По-късно се проявява като дъл
гогодишен учител и популярен преподавател в Учителската 
школа в града. Същевременно задочно завършва виеше обра
зование, специалност педагогия. След това Димов преминава в 
Ниш, където най-напред работи в няколко средни училища, а 
през 1966 г. е избран за просветен съветник по педагогия. Няма 
училище в Нишки, Пиротски и Прокупски окръзи, в което 
Димов да не с бил. Своите колеги учители съветваше с благост 
и наклонност.

Величествено е делото, което Цветан Димов остави след 
себе си - дълго ще го помнят поколения и поколения негови

ш
' най-добрата атлетка на Д 

АК Железничар” и най-добрият 
футболист на "Балкански".

Душица Деянова, която
I I>~

«Н I )

вече
трети път печели тази титла, е на
ционална в дисциплините 100 и 400 
метра с препятствия. Миналата го
дина тя спечели златен медал на 
400 метра и сребърен на 4x100 м на 
републиканското, както 
дала на държавното първенство - 
сребърен на 400 метра и бронзови 
на 100 м с препятствия и в мно
гобоя.

■
... V '

N

Т>чИ
и три ме- ж (к

,3
ри на тържество в хотел "Балкан” Никола Иванов.

На тържеството е избран и 
най-добрият отбор, а това, по еди
нодушното мнение на журито, е 
БК "Димитровград-Панонпяшп- 
сд”. Най-добри спонсори са "Пан- 
онняшпед” от Нови Сад, "Балкан” 
и "Комуналац” от Димитровград. 
За най-талантлнви спортисти през 
миналата година са избрани Ивана 
Шекуларац от СК "Граничар” и 
Саша Марков от "Балкански”. АК 
"Железничар” получи специална 
награда по повод 10 години от съз
даването на клуба.

Димпломи и парични награди 
на най-добрите връчи председате
лят на ОС в Димитровград Никола 
Стоянов. На тържеството присъс
тваха гости от съседните общини и 
от АлександровацЖупски. От Бъ
лгария присъстваха Александър 
Тодоров, треньор по тенис на маса 
и бадминтон, и българската наци
онална на 400 и 800 метра гладко 
бягане Цветелина Кръстева.

Саша Крумов е футболист на 
"Балкански” вече 15 години. С иг- на 15 янУаРи- 
рите си в Сръбска дивизия той до- ВтоР° място с 21 точки спече' 
каза, че е отличен футболист, но лн шахматистката на ШК ’ Царн- 
въпрекимногобройните покани от брод'’ Ан,гга Алекс°ва На мнна- 
друти отбори, остана верен на своя лог°Дншното младежко първенст-
"Балкански” и своя Димитровгр- во на тя бе ггьРва* а на

съюзното - осма.
Трети е баскетболистът на БК 

"Димитровград-Панонияшпед”

ад.
И Душица, и Саша спечелиха 

по 24 точки от седемчленното жу-

ПИРОТСКИ ОКРЪГ

АЛЕКСАНДЪР МАРКОВ - 
ТРЕНЬОР НА ГОДИНАТА

В рамките на традиционното избиране на най-добри спортисти в 
Пиротски окръг, което се проведе на 16 този месец, треньорът на 
АК ” Железничар” Александър Марков е провъзгласен за най- 
добър треньор в окръга през 1998 година, а на второ място е 
треньорът на димитровградските баскетболисти. Душица Деянова 
е трета сред спортистите, след Миряна Илич и Владимир Костич. 
За най-интересно и най-значително събитие е провъзгласен между
народният митинг по атлетика в Димитровград. Най-добър учител- 
педагог в областта на спорта е Александър Петров. ученици и трудно изчислим кръг негови колеги и приятели. 

Особено място ще заеме неговата фигура в учебното дело на
д-р Спас Сотиров

Д- С.
А. Т. - Д. С. Димитровград.

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА АК "ЖЕЛЕЗНИЧАР"
На 21 октомври 

год. се навършват 3 1998 год. се навърши-
ГОДИНИ от смъртта ха 5 ГОДИНИ от смъ- 
на нашата мила и ртта на нашата мила и 
непрежалима майка непрежалима сестра

На 30 януари 1999На 24 януари 1999 
год. се навършват 40 
ДНИ от смъртта на 
нашия мил и непре- 
жалим татко

ЗА ДЕСЕТ ГОДИНИ -167 МЕДАЛА!
Миналия петък в Димитровград се проведе го- първи път би трябвало да се проведе и състезание по 

дишно събрание на местния атлетически клуб ”Же- овчарски скок (скок с дълъг прът). При реализацията 
лезничар”. За работата на клуба и постигнатите ре- на тази идея се очаква помощ от нишкия атлетически 
зултати през миналата година говори Александър клуб "Железничар”. Запланувано е да започне да ра- 
Марков, треньор на клуба. Той подчерта, че състе- боти иатлетическа школа по скок на височина, която 
зателките от "Железничар” през 1998 г. са спечелили ще се провежда под ръководството на българската 
осем медала, участвайки в съюзни и републикански специалистка Катя Лозанова, 
първенства по ателтика. Говорейки за плановете на 
клуба през настоящата година, Марков между дру- приветствие и Зоран Геров, председател на ИО на ОС 
гото изтъкна, че най-добрата димитровградска ат- и председател на Спортния съюз (СС) в Димитрон- 
летка на всички времена Душица Деянова през 1999 г. град, който изтъкна, че и ИО на ОС, и СС ще се 
ще се състезава в две атлетически дисциплини - бя- стараят да помагат на клуба възможно повече и то 
гане на 800 и 400 метра. От Душица сс очаква през чрез директоно финансиране, спонсорство и покро- 
тази година да донесе в Димитровград медали от юго- вителство на определени мероприятия, 
славското и републиканското атлстическо първен
ство. През май т.г. АК "Железничар" с помощта на ят клуб тряба да установи по-тясно сътрудничество с 
Общинската скупщина и спонсори ще организира тукашното Основно училище, къдстотрябва да търси 
традиционния митинг по скокове на височина. Както талантливи момичета и момчета, желаещи да сс зани- 
и досега, на митинга се очаква да участват известни мават с "кралицата на спортовете", 
атлети и атлетки от страната и България, Според 
предварителните планове, в рамките на митинга за на юбилея на клуба -10 години съществуване. Доклад

за десетгодишната дейност на клуба и рпзпитисто на 
атлетичсския спорт в нашата среда изнесе председа
телят на този спортен колектив Васил Каменов. Той 

** ЛИВАНСКИ** припомни за досегашните успехи на Димитровград*
тг^гГ/-чПТ/г» ските атлети и атлетки, подчертавайки при това, че

ЗАПОЧВА ПОД ГО I ОВКИ те са спечелили досега общо 167 медала (50 златни, 55

Към присъстващите на събранието сс обърна е

ИВАН ТАНЧЕВ
ТАНЧЕВ 

от с. Поганооо
ФИДАНКА 

СТЕФАНОВИЧ, 
по баща Танчева

ВЕЛА ТАНЧЕВА 
от с. Поганово

На събранието беше изтъкнато, че атлстичсски-
Панихидатп по случай 40 ДНИ от смъртта на нашия татко Иван Т. 

Танчои що со състои на погановскито гробища на 24 януари от 11 
часа.

Опочолони: син Нота и дъщери Милка и Криса със семействата си

Тържествената част на събранието бе посветена

ВЪЗПОМИНАНИЕ 
На 27 януари 1999 г. ще 

почотом паметта на нашите 
мили родители

СОФИЯ ПОПОВА 
(1925-1964)

ИЛИЯ - ИЦО ПОПОВ 
(1917-1978)

ФУТБОЛ

сребърни и 62 бронзови) на различни състезания.
По случай юбилея на заслужилите състезатели и 

състезателки от клуба бяха връчени грамоти. Със 
същото признание бяха удостоени тукашните атле
тически дейци, фирми и ведомства, които са дали 

на града. Треньорът Иовица Алсксов разно- ПрИ|ЮС за развитието на атлетиката в общината. Гра- 
лага със същите сили, бел Милош Тошич, който сс мота бе прилде11а „ |ш издателство ” Братство”, п за 
връща» Радиички”, както и М. Пейчев, който отива най.доб спонсор бс определено фирмата "Кому- 
в Прогрес . Към първил отбор се присъединява и ишищ» ||0 която> осве|| грам0ТП| бе подарена и *у- 
Саша Марков, един от най-добрите юноши на Бал- т„енп карти|Ш.

Зимната почивка завърши и днес футблистите на 
"Балкански” започват подготовките си за пред
стоящия сезон. За начало те ще тренират в залата на 
Основното училище, а при добро време - и в окол
ността

по повод 35-годишнината от смъртта на нашата непрежалима 
майка и 21 -годишнината от кончината на нопрожалимип ни баща.

Съгражданите ги спомоиаха в публикациите по случай 110-го- 
дишнината на театралното доло в Цариброд. Но и ние, техните деца. 
с голям почит, ноугасваща любов и спомени броим годините, през 
които то не са с нас.

Спомнете си за тях.
Дъщеря Милка Станоеаич и син Петър Попов със семействата сиГ>. Димитров

Д. С. <а»22 ЯНУАРИ 1999 г.
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ДИРЕКТОРСКА
Нп скромното тържестпо по 

повод деня на нашето Издателство 
директор
"чукна" е най-близкия до него.

- Да сме живи и здрави, каза 
той, но за да не обикалям около 
масата, пукнах се само със Стоян, 
а вие, останалите се считайте за 
пукнати!

Ако директорът ни счита за та
кива, какво ли си мислят за нас 
читателите?

ът вдигна тост и се

МЛЕКО
Гледам онядън около пладне у центърът на "Павлиончето" се 

върти Маноил Боровскьи и све погледжуйе низ улицуту къмто 
се одзърта кико гузън. Реко си че га 

п и туй см кво ками че му йе улезло у опънъкат и га глодже, та 
мира не му дава.

- Здрасти Маноиле!
- О-о, здрасти, Манчо!
Я попе право, та куме у ребра:
- Гледам те тека, нещо те мучи, въртиш се навам-натам, 

преступаш кока си у сугребйе загазил-
- И у сугребйе, и у коприве, Манчо! Оно нейе за казуванье, 

ама ти си мой човек, че ти кажем. Чекам автобус от Ниш!
- Йедън ли га чека!?
- Незнам другьите що чекаю, ама мене ме живи срамове 

пойедоше-
- Е-е?
- Чекам Манчо, синат от Ниш да ми изпрати млеко! - изплюва 

он камичето, ама требе да га йе добре издраскало низ гърлото 
оти това рече дрезгаво, кико из кацу.

- Млеко?!
- И млеко, и сиренце!
- Ещо, да несу по-добра от нашата?
- Несу! Ама су по-йевтина и може свакига да гьи найдеш. А 

при нас, ако не излезнеш сабале и не затечеш некога от 
млекарете пред Аптекуту и "Нама", после джабе че бийеш путат!

- Дотам ли га дока рамо?
- Дотам и еве дотука, Манчо. У Ниш млекото - три динара, 

а при нас - четри. У Ниш сиреньето - осъмна й есе, при нас 
двайесе и пет! Епа ти съга пресмитай колко повече требе да 
дадем за месец, ако свак дън узимам по две кьила млеко и сваку 
неделю по две кьила сиренье!

- Па къмто стотина динара1 - реко я.
- Тека йе, тука стотина, там стотина, а да не оратим за 

сметкуту за струюту, па за теливонат-
- Добре де, струята и телевонат и у Ниш се плачаю по същуту

гарата Ем погледжуйе, ем

КОМПЕНСАЦИЯ
Кпкто и всички фирми, и вест

ник "Братство” прави компенсац
ия за дълговете с някои димитров
градски фирми. Тази своеобразна 
сделка се нарича"пребиване на дъ
лговете".

В такова пребиване между нас 
и "Сточар” винаги страдат едно 
или две агнета!

А.Т.

- Седни да изпием по кафе и пак да те по-Нашенски петоринкн черпя със сладкото.
- Не мога, бързам! Дай ми бързо рецептата! 
Цица взела лист хартия, написала, свила наДошла приятелка при Цица, дъщерята на 

Бамби. Тя я черпила със сладко от диви ягоди. две и ^ Дала- Когато си стигнала вкъщи, Суза 
Харесало сладкото на приятелката й Суза и тя °тв°рила хартийката и прочела рецептата:

"Вземеш ягодите и празните буркани и ги за
несеш при майка ти. След три дни отиваш да си 
вземеш бурканите със сладкото.”

след няколко дни дошла пак.
- Моля ти се, кажи ми рецептата за сладкото 

много ми хареса, искам и аз да го сваря. А. Т.

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ИСТОРИЙКИ ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ВРЕМЕ

ФИЛМ ПРЕЗЕРВАТИВИ
В кооперативното село Н. секнала да идва пуб

лика и да гледа съветски филми. Дотегнали й. Не 
ще. Управителят на салона обаче е длъжен да 
гони високи проценти на присъстващи. И се до
сетил.

Влиза при шефа си един милиционер:
- Другарю началник, свършиха ми се балон- 

четата за алкохолния тест.
Началникът, доста зает с някакъв проблем,

малко се пошегувал:
- Е, сега какво, пък можеш да проявиш и ини

циатива. Опитай с презервативи.
Милиционерът буквално схванал задачта и на-

Изпратил селския глашатай да обиколи пло
щада и уличките и да съобщи:

"Граждани, довечера в 7 часа ще излъчваме 
филм - шведски, сексуален, "Баба дала на вой- право влиза в аптеката. Но покрай гишето - опа- 
ника”.

цену_
- Епа Манчо, баш за това ме йе срам, що чекам от синатога 

млеко и сиренье. Йедно време я ньему прачао и билнъци с млеко 
и канте със сиренье, и пите кашкаваль- А гледай съга на квошка от граждани. Той не чака реда си, застава пред

Вечерта публиката напълнила салона, няма гишето и казва: 
къде игла да падне. Пред екрана, застанал на сто
лче, управителят дал следното обяснение:

дередже съм спадал-
- Тека че буде Маноиле све докига не си завъртимо булюци 

с овце и не напълнимо кошарете с говеда!
- Не знам кво су мислили коджабашийете кита смъкнуше и 

боровци, и забъдржанье, и височанье у град и изпразните 
селата, па са там се тьрте недъгави старци и криве бабичкье-

- Е, нали напраише и варме_
- Напраише, ама или пърду празне, или у ньи чуваю ко- 

кошкье!
- Тъгай барем имамо йевтина яйца! - реко я.
- Че буде, ама на кукульевдън! Нишката яйца су по-йевтина.
- Па кво йе по-йевтино при нас? - реко да га бъцнем.
- Оратата, Манчо, оратата! И валеньето! Кига заоратимо и 

почнемо да се валимо, гледай ни сеират: Имамо това, имамо 
онова, това че напраимо, онова че напраимо, глава да ти се 
замайе-

- Па нейе лоше понекига и да се позамайе!
- Нейе! - рече Маноил - Тъгай нема да праимо разлику кво 

йе овче масьлце и некикъв си "каймак" що докарую "оздоле"- 
Море Манчо, и овченик съм прачал на синатога йедно време!

- Епа ред йе съга и он да ти върне по нещо!
- Не знам ред ли йе, или нейе. Ама знам дека с нас нейе нещо 

у ред при теквея ливаде да чекам млеко от Ниш, кига преди 
године от Ниш доодеоше с цистерне да караю наше .млеко там!

- Тека йе, ама нали требе да се коси?
- Требе, ама изгледа на нас ни йе по-лъко некой да ни доноси, 

а не нийе да косимо!

- Петдесет бройки презервативи.
Първият гражданин на опашката, бивш бу- 

- Уважаеми посетители, станало е малко не- ржуй, се обръща, към жената зад него и казва: 
доразумение. Филмът не е шведски, а съветски, не 
е сексуален, ами социален и не е "Баба дала на 
войника", а "Балада за войника”!

И догонил процентите.

- До сега ни биха, а сега ще ни е......
Гражданката: - Да, ама ще ни и пазят. 
Бабичка на опашката, чула-недочула:
- Кога ще ги разпределят по ОФ-то?
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