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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА "ПОЛИТИКА" ПО ПОВОД 95 ГОДИНИ СЪЩЕ- 
СТВУВАНЕ
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ПЪРВАТА КОЛОНКА

” ПОЛИТИКА” Е БИЛА ФАКТОР В СЪЗДАВАНЕТО И 

РАЗВИТИЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В 
СЪРБИЯ, А ОПРЕДЕЛЕНИЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО Й 

ИЗДЪРЖАХА ПРОВЕРКАТА НА ВРЕМЕТО

Миналата седмица 
политическата сцена у нас 
се случи нещо, кето до ско
ро беше просто немислимо: 
с влизането на представи
тели на СПО в Съюзното 
правителство всички реле
вантни политически сили у 
нас сега имат власт - на ре
публиканско или съюзно 
равнище.

Защо доскорашните 
люти политически съперн
ици изведнъж се оказаха 
сплотени зад държавното 
кормило?

Факта, че лидерът на 
СПО Вук Драшкович, този 
голям привърженик на гра
жданската непослушност и 
на извънпарламентарните 
методи за завладяване на 
властта, седна в креслото 
съюзен вицепремиер пока
зва най-малко две същест
вени неща: Първо, че след 
почти едно десетилетие, 
политическият плурализ
ъм у нас е преодолял дет
ските си болести, в резул
тат на което, сред по-зна
чителните политически па
ртии се повиши отговорно
стта в решаването на ст
ратегическите проблеми, 
пред които сме изправени 
като държава и като народ. 
И второ, че властвуващият 
блок леви сили по този на
чин установява по-стаби- 
лен баланс между необхо
димия патриотизъм и опаз
ването на държавния суве
ренитет от една, и създава
нето на по-сигурни мостове 
с доброжелателната част 
на международната общно
ст от друга страна.

Каква е ползата от но
вата структура на властта?

Новата конфигурация 
на политическите сили кра
сноречиво опровергава вс
ички твърдения за недо
статъчната демократично
ст на властта в Югославия. 
Освен това сегашното сп
лотяване на най-влиятел
ните политически сили пр
едставлява солиден капи
тал в отблъскването на вс
евъзможните видове нати
ск и в предотвратяването 
на заплахите, с които до не
отдавна така шумно и без- 
церемонно ни се заканваха.

Не потвръждават ли то
ва по-спокойните нотки от 
последната среща на Кон
тактната група в Лондон?

на

резндентът Слободан Милошсвич в разговор с генералния директор на ” Политика” и редакторите във вестника подчерта, че през 
травматичните години в края на века Политика ’ запази достойнството си, допринесе за опазването и афирмацията на националните 
и държавни интереси на нашата страна и народа *Прсзидентът пожела успех на колектива в реализацията на плановете, афирмирайки 
хуманните стойности, които отстоява, както и информационната и образователна роля, която осъществява 

Президентът на Република
та Слободан Милошевич :-----
на 25 януари, по повод 95 - годи
шнината от излизането на пър
вия брой на в-к '“Политика”, де-

цноналните и държавни интер-
прие еси на нашата страна и народа. 

Ориентировката на "Полити
ка”. нейните определения и пат
риотизъм издържаха проверка- 

легация водена от генералния та на времето, каза президентът 
директор на Политика Хаджи Милошевич. Президентът на 
Драган Антич. в чнйто състав Републиката 
бяха и отговорните редактори в

пожела на колек
тива на "Политика” успех в рс-

тозн вестник. ализацнята на плановете му, при I 
В разговора с гостите си пре- афирмиране на хуманните стой- ] 

зидентът Милошевич подчерта, ности, които отстоява и инфор- | 
че Политика”, като съвремен- мацнонната и образователна ро- ? 
ник на двадесети век. беше фак- ля, които изпълнява.

Поздравявайки президента Континуитет на обективно и културно информиране: президентът 
Милошевич в разговор с редакторите на в-к "Политика"тор на създаването и развитието 

на гражданското общество в Съ- Милошевич от името на колск- 
рбия и че нейното излизане пре- тива на най-голямата медийна 
дставлява континуитет на обек- къща на Балканите, гостите го 
тивното и културно информира- осведомиха и за забележителни- 
не. През травматичните години те резултати, които "Политика”

главня ежедневни, седмични, пе- юбилей и среща генералният ди-
тнадесетднсвни и месечни вест- ректор на "Политика” Хаджи 
ници и списания, както и ежед- Драган Антич връчи на президе- 
невнн радио и телевизионна про- н га Милошевич първия брой на

"Политика”, излязъл на 25 ян-в края на тоя век тя си запази 
достойнството, допринесе за оп
азването и афирмацията на на-

осъществява, сред които видно 
място имат - 110 милона екзем
пляра вестници годишно, 20 за-

грами.
Като знак за спомен от този уари преди 95 години.

МИЛАН КОМНЕНИЧ, СЪЮЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ИН
ФОРМИРАНЕ, В НИШ:

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ

СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА 

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
ДА ПРОМЕНИМ ПРЕДСТАВАТА 

ЗА СЪРБИЯ В СВЕТА
* Правителството прие Уредба за даване на субсидии за производ
ството на пастьоризирано мляко * Субсидиите са 0,65 динара за един 
литър пастьоризирано мляко с 2,8% млечни мазнини

Правителството на Република Сърбия прие Уредба за регрес за 
разплоден добитък н премии за мляко през 1999 година. С тази 
уредба и рамките на общите мероприятия в аграрната политика 
чрез субсидии и производството на месо и мляко се създават благо
приятни условия за развитие ма жнвотноъдството и повишаване на 
производството и този стопански отрасъл.

За да насърчи производството на пастьонрнзирано мляко и да 
се запази стабилността на цените и редовното снабдяване на пазара 
е такива изделия. Правителството прие и Уредба за субсидии в 
производството па пастьоризирано мляко през 1999 година. Суб
сидиите възлизат на 0,65 динара за едни литър Пастьоризирано 
мляко с 2,8 процента млечни мазнини.

Съюзният секретар за инфо- тавата на света за нас и да до- 
рмиране Милан Комнсиич посе- принесе за преодоляването на 
ти във вторник Ниш, където бе- големите недоразумения между 
ше приет от председателя на Из- Белград и Подгорица - заяви Ми- 
пълнителния отбор на Градска- лан Комнсиич. 
та скупщина Бранислав Йовано- 
вич.

Говорейки за актуалното по
ложение в Косово и Мстохии, 

- Влизайки в съюзното пра- Комнсиич между другото изгь- 
вителство, според многобройни кнп, чс на Сърбия отговарят вси- 
оценки, СПО вгради междуна- чки решения, които си в съзву- 
родния си престиж в твърде ела- чие с международните нриици- 
бата позиция на съюзната дър- пи, освен създаването ни ”Вели- 
жава пред света и пред фодерал- ка Албания”, независимо Косо- 
ните й единици, за да се опита в во или Косово като трети федор- 
кратък срок да промени преде- ална единица.

ДИМИТРОВГРАД щипа в Димитровград на заседанието си от24 декем
ври реши от постоянните бюджетни резерви да се 
отделят 150 хиляди динара за пошппаваие па раж
даемостта па територията па общината. 11рпсмамкп 
решението, членовете па ИО се съгласиха за асяко 
първороден» дете да се дават по 10(К) динара помощ, 
всяко второродено дете ще получи 1500 динара. За 

Бялата чума е една от основните причини та третото и четвъртото дете ще се дават но 2000 ди- 
обсзлюдвансто на Димитровградска община. ш,рн*
Брачните двойки с повече от две деца се броят

СРЕДСТВА ЗА 
ПОВИШАВАНЕ ИА

№ П®1 ГШШШБК1Я1
5ЙЯКЮ8

РАЖДАЕМОСТТА

Решението се прилага от началото на 1999 то
на пръсти. дини. Пърлите 1000, респективно 1500 динара бяха

Изхождайки от становищата на Правител- ир-ьчени на дае родилки от Димитровград и Родил-
нпя дом в Пирот от председателя па Общинскатаството на Сърбия за повишаване на раждаемо

стта и от фактическото положение в общината, скупщина Никола Стоянов. 
Изпълнителният отбор на Общинската скуп-

В.Богоея
А.Т.



СЪЮЗНИЯТ ВИЦЕПРЕМИЕР ВУК ДРАШКОВИЧ ПРИЕ АВСТРИЙСКИЯ ПО
СЛАНИК ВОЛФГАНГ ПЕТРИЧ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

КАКТО ПИШЕ БЪЛГАРСКИЯТ "МОНИТОР”ГРАНИЦИТЕ НЯМА ДА БЪДАТ 

ПРОМЕНЕНИ ЗАПАДНАТА ПРОПАГАНДА. 
ТЪРГОВИЯ С ТРУПОВЕНяма да нма ”Велика Албания”, а Косопо няма да бъде пито независима държава, пито трета 

република, ннто покрайнина със статута от 1974 година
СРЮ, мито покрайнина със ста
тута от 1974 година. Междуна
родната общност, изтъкни Пе
трич, абсолютно уважава и по
дкрепя суверенитета на СРЮ и 
ненарушнмостта на нейните гра
ници. Същевременно междуна
родната общност категорично 
настоява час по-скоро да бъде 
поведен демократичен диалог п 
да бъде подписано политическо 
споразумение за широко самоу
правление в Косово, основава
що се на пълното равноправие 
на всички граждани и всички на
ционални общности.

Вук Драшкович изтъкна, че 
Република Сърбия и СРЮ демо
нстрират ясна привързаност 
към споменатите принципи, та
ка че международната общност

"чука на отворена врата”. Необ
ходимо е, добави Драшкович, да 
бъде извършен енергичен на
тиск на албанските сепаратисти, 
които отхвърлят споразумение
то Милошсвич - Холбрук и не 
искат да преговарят само затова, 
че тяхното отхвърляне на диа
лога и използване на тероризма 
като метод па борба досега не е 
санкционирано от международ
ната общност. Също така е нео
бходимо отказване от всички 
действия и мерки, с които се на
казва мул гиетническа и мултик- 
онфесионална Сърбия за налуд
ничавия проект "Велика Алба
ния” на Балканите, заключи ви
цепремиерът Вук Драшкович.

Подпредседателят на съюз- 
. ното правителство Вук Драшко

вич прие във вторник австрий
ския посланик и специален пра
теник на НС за Косово и Мето- 
хия Волфганг Петрич. В твърде 
откровения разговор е разгледа
но положението в Космет с от
делен обзор на най-новите ста
новища на Контактната група и 
шефовете на дипломациите на 
Европейския съюз, съобщи Съ
юзният секретариат за инфор
миране.

Посланик Петрич подчерта 
категоричното становище на ме
ждународната общност, според 
което на Балканите няма да има 
"Велика Албания”, а Косово ня
ма да бъде нито независима дъ
ржава. ннто трета република на

Манипулирайки с труповете в село Рачак въз основа на изявле
нието на Уилям Уокър, Вашингтон засилва пропагандата срешу 
сърбите, за да може Пентагои да изпробва новата си програма за 
Балканите: истината изобщо не е важна

падна на ”Маркале” непремен
но трябваше да е сръбска; сетне 
сс оказа, че била мюсюлманска, 
но битките вече бяха започнали.

Поводът за такава акция дн
ес е "откритието” на шефа на 
мисията на ОССЕ, американеца 
Уилям Уокър за убитите албан
ци, който ”изобщо не се поколе
ба незабавно да обвини прави
телствените сили на сигурност
та”. Кога и как господин Уокър 
проведе следствието не е изве
стно. Но категоричен беше в ог- 
съждането.

Всички тезиси на "авторите
та”, както твърдят някои наши 
издания, всичките тезиси на ня
кои известни агенции, на които 
се позовават като на Библията 
всъщност са лъжа. Висшите оф
ицери на НАТО повече не са в 
състояние да понесат фалшифи- 
ката на собствената си пропага
нда. Такъв беше и случаят с ген
ерал Френсис Брикмон, бившия 
главнокомандващ ”сините кас
ки”, който си отиде след като по
вече не можеше да разбере ка
кво наистина става.

Генерал Брикмон е написал 
следното с оставката си: "Тър
сех новинарите на ССК да бъдат 
изхвърлени от Главния щаб. Те 
бяха там, за да могат първи да 
информират за въздушния удар 
срещу Сараево... Като че ли сега 
слушам Анри Бернар Леви, кой
то твърди, че са достатъчни само 
няколко самолета, за да се подо
бри обстановката: побеснях. Не 
може да се говори, че една от 
страните е добра, а другата - ло
ша."

В българския ежеднедвник 
"Монитор” във вторник (19 яну
ари) е поместена статия но повод 
последните медийни манипула
ции и лъжи, свързани със съби
тията в Косово и Мстохия.

Журналистът Волен Сидо- 
ров пише за безскрупулните на
падения на Запада срещу сърби
те и Сърбия. Ето интегралния 
текст па статията, която предиз
вика голямо внимание в българ
ската общественост (според 
"Политика” от 22 януари).

"Съветът на НАТО в Брю
ксел сс опитва да осмисли свой 
отговор на събитията в село Ра- 
чак в Косово.

(Таиюг)

СРЕЩА ПАНГАЛОС - РИСТИЧ В АТИНА
Какъв отговор?
Ако се съобщи така, както 

беше съобщено,човек би можал 
да си помисли, че сръбската по
лиция била нападнала Атланти
ческия съюз, но че тоя, който е

УРАВНОВЕСЕНОТО СТАНОВИЩЕ НА ЕС - 
ГРЪЦКА ЗАСЛУГА

Министърът на външните 
работи на Гърция прие на 26 яну
ари в Атина председателя на От
бора за външнополитически от
ношения към Съвета на граж
даните на Съюзната скупщина 
Любиша Ристнч.

Оценявайки разговора като 
интересен обмен на мнения, Ри- 
стич подчерта факта, че "мин
истър Пангалос снощи се е въ
рнал от Брюксел, където е при
съствал на заседанието на вън-

това да се "задвижи” планът за 
преговори като се извърши си
лен натиск на албанската страна.

"Единствено това може да ни 
отведе до политическото реше
ние, без военна интервенция, до 
решението, което най-сетне ще 
донесе перспектива за всички 
граждани на Косово и Метохия, 
Югославия и целия регион”, за
яви Ристнч непосредствено след 
разговора си с Пангалос.

шните министри на Европейския 
съюз, на което е разговаряно и 
за Космет”. По думите на Лю
биша Ристнч, министър Панга
лос го е ннфромирал, че Гърция 
се е застъпила в Брюксел ЕС да 
изгради по-уравновесено стано
вище по въпроса за Космет в по
лза на мирното и политическо 
решение. Под нейно влияние е 
прието решението да се изчака 
информацията на експертите за 
събитието в село Рачак, а след

нападнат не отговаря на напа
дението.

Нападение срещу НАТО вс
ъщност няма.

Какъв отговор тогава ще из
мисли Брюксел?

Известно е, че Вашингтон 
търси бързо и ефикасно реше
ние на конфликта в Космет. 
Най-вероятно стратезите в Съ
вета за национална сигурност ще 
изберат вариант, според който 
сърбите ще бъдат изправени пр
ед стената при следното условие: 
ако се помръднат, ще бъдат ра
зстреляни, а ако не се помръд
нат, ще бъдат убити.

Не е невъзможно да се до
сетят, че Космет е зона. забра
нена за полети, какъвто е случа
ят с Ирак и по такъв начин да 
принудят Белград да ”’наруша- 
ва” забраната, т.е. да контроли
ра собствената си територия.

За да се поведе война, трябва

Криеницата на международната общност 
във връзка с Космет продължава, въпреки 
първоначалното впечатление, че е дошло вр
еме да се упражни сериозен натиск срещу 
албанските терористи и сепаратисти да се 
откажат от налудничавата идея за някаква 
си Велика Албания. Шефът на Пентагона Уи
лям Коен дори заяви тези дни, че НАТО няма 
намерение да се превърне във въздушна сила 
на т.нар. "АОК". Неговите думи като ехо по
втаряха впоследствие няколко видни 
световни политици. Тези думи 
обаче бяха придружени от 6
съвсем леки упреци към |
терористите. За Сърбия и "
Югославия, които защитават су
веренитета си са запазени сериозните закани 
с нови ограничения, санкции и ултиматуми.

Всичко това се прави след като много 
западни медии, включително и най-влиятел
ните френски вестници разобличиха опита на 
терористите с помощта на Уокър да мани
пулират с общественото мнение и въпреки 
почти официалното потвърждение на меди
цинските експерти, че в село Рачак не е имало 
никакъв масакър.

сяване на нежелателно лице. И най-големият 
лаик може да разбере, че Уокър говори от 
позицията на сила.

• • •
Тая седмица банатска Бела църква стана 

по-богата с още една просветна институция: 
в рамките на Матица чешка и сдружението на 
чехите "Чешка беседа" беше открито учили
ще, предназначено за това национално мал
цинство, в което ще се учи чешки език, култу

рата и обичаите на тоя народ.
-Този проект е важен не само 

за чешката национална об
щност у нас, а и за мулти- 
етническа Войводина, Сър- 

30 Р ^ ^ бия и Югославия, заяви на от
криването на училището министърът за чо
вешките и малцинствени права Иван Седлак 
и добави: "В Сърбия няма големи и малки 
малцинства, защото всяко едно от тях, със 
своята култура и обичаите си представлява 
истинско богатство, което допринася за обо
гатяването и на средата, в която живее."

По думите на покрайнинския секретар за 
правата на малцинствата и етническите групи 
във Войводина Павел Домоньи, истинско на
ционално малцинство няма ако неговите чле
нове не знаят своя език, собствената си кул
тура и не познават обичаите на своя народ.

- Без майчиния си език човекът загубва 
онова, което е внедрено дълбоко в самото му 
битие. Във Войводина, като част от Сърбия се 
говори и твори на 12 езика, което трудно мо
же да се намери в някоя друга страна, каза 
Домоньи.

Училището на чешки език в Чешко село 
недалеч от Бела църква беше закрито преди 
повече от три десетилетия. Умните се учат от 
чуждите грешки, нали?

Снимките на убитите в село 
Рачак днес имат дезинформира- 
ща роля. Използва ги световни
ят жандарм - Съединените аме
рикански щати, които вече губят 
търпение и искат час по-скоро 
да накажат лошите сърби.

Каква е целта на Вашингтон 
днес на Балканите и защо води 
такава пропаганда срещу сърби
те? Отговор на въпроса даде пр
офесор Постол от Университета 
в Масачусетс, който каза, че 
Пентагон изпробва нова програ
ма за този регион” - пише бъла- 
гарският вестник "Монитор”.

да се направят много неща за да 
се намери повод. Да кажем: ка
кто се случи с убийството на ро
днината на императора Франц 
Йозеф в Сараево 1914, или както 
когато беше експлоднрала гра
ната на сараевския пазар "Ма- 
ркале”.

Всъщност целн осемдесет
години се търсеше повод за вой
на в Босна. Тази граната, която

ОПОВЕСТЕНА Е СРЕЩА ПО 
ЕЗИКОВИЯ СПОР• • •

Човекът, който избърза с твърдениятя си 
за масакрирането на "невинните албанци в 
село Рачак" и който покани прокурорката 
Луиз Арбур, шефът на верификаторите, про
дължава да провокира с цинизма и ароган- 
цията си. Той не се интересува от заключе
нията на международните експерти, а само от 
онова, което би заключила прокурорката Ар
бур. Той предварително знае нейните "изво
ди" и нахално и грубо казва, че стои зад 
всяка дума, която казал по повод мнимия 
масакър и добавя, че за пръв път се среща със 
замразяване на едно решение за провъзгла-

За началото на февруари са оповестени Българо-македонски 
разговори на равнище на заместник-министри на външните работи 
за решаване на многогодишния езиков спор.

България първа призна Македония през 1992 година, но 24 
междудържавни договори все още не са подписани поради спора 
между двете страни във връзка с езика. Македония упорито нас
тоява споразуменията между двете държави да бъдат подписани на 
български и македонски език, но в България не са готови да при
знаят нито македонския език, нито македонската нация.

След неотдавнешната победа на ВМРО-ДПМНЕ и Демокра- 
тичната алтернатива на парламентарните избори в Македония в 
София се оповестява, че езиковият и другите спорове ще бъдат 
превъзмогнати и ще се "засилят интеграционните процеси”.

М. Тодоров - В Богоев
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КЪДЕ ЩЕ МИНЕ МАГИСТРАЛНОТО ШОСЕ?
Републиката“,,™ проектантите“," и^фрте^ру™ ПЛаН’ К°ЙТ° С МШ,аЛ ситото на всички ИНСТаНЦИИ’ от о6“'»"ата

За общинското ръководство и за 
Но... членовете на Изпълнителния отбор поне засега няма дилема - те отстояват Градоустройствения план, който е приет през 1991 година.

\ А
Правейки Пространствения 

план и в него споменатия пътен 
коридор от Ниш към Димиит- 
ровград и югославко-българс- 
ката граница, проектантите пре
длагат ново решение, напълно 
противоположно на общинско
то. А общинското решение, 
спективно

слънчеви места.
Новото решение пък предви

жда магистралата да тръгне от 
същото място, откъдето трябва 
да тръгне и според общинското 
решение, да минава по Нешково, 
реката и лукавашката рампа, сл
ед това по полите на Мъртви- 
ната, през махала Чуй петъл (чр
ез премостване), през градските 
гробища и да излезе на същото 
място в Градинье. Ако се приеме 
това решение, трябва да бъдат 
бутнати много обекти и къщи в 
местността Керемиджийница, 
при гарата, в Чуй петъл и в град
ските гробища. Над Чуй петъл 
трябва да се строи мост с дъл
жина 246 метра и височина ок
оло 20 метра. За прокарването 
на трасето е необходимо през 
Мъртвината да бъде просечен 
пояс с широчина средно около 60 
метра. Ако напомним, че Мърт
вината представлява ''белия др
об" на Димитровград, че от нея 
лъха свеж въздух към града, ня
ма нужда до обясняваме какво 
ще стане, когато се оголят 60 ме
тра и когато вместо свеж въздух 
започва да слиза пушек от аус-

пуховите тръби на моторните 
превозни средства. Или как ще 
живеят хората в къщите, които 
ще останат,под моста? Да не го
ворим какво значи да се прокара 
път през гробища, които са тук 
от векове. И още нещо - 
предложеното решение предви
жда само един съединителен въ
зел за територията на общината 
и то при Желюша, на около 4 
километра от града. Това значи, 
че идващите от източната стра
на на града, от границата, трябва 
да задминат града и след това да 
се върнат, ако искат да влезнат в 
него. Абсурд!

Оправданието за новото ре
шение също е, най-меко казано, 
нелогично: новопредложеното 
трасе е по-късо с един киломе
тър, което ще рече - и по-евтино. 
Забравя Се обаче, че трябва да 
бъдат бутнати, а това значи и 
платени много къщи и други об
екти. Забравя се също, че тра
сето минава по усойната страна 
на Мъртвината. Какво значи то
ва, нека само да кажем, че през 
последните десетина дни на за
леденото от мъглата шосе се

случиха две злополуки, за щаст
ие, без жертви.

Обсъждайки най-обстойно 
въпроса, най-напред с проектан
тите на трасето и на ГУП, а след 
това и с членовете на ИО, об
щинското ръководство предла
га две решения. Първото е он
ова, което е прието през 1991 го
дина, само с допълнение - съеди
нението с града да не бъде само 
при Желюша, а при вливането на 
Лукавашка река в Нишава, 
кто и да се направи съединение и 
в Градинье.

Второто предложение, спор
ед което трасето на автомагис
тралата минава от южната част 
на града, е приемливо само при 
условие че трасето мине чрез ту
нел под Мъртвината и гроби
щата - така, както е предвидено 
за бързата железница. И едното, 
и другото предложение подраз
бира две отколения за Димитро-

щинската скупщина счита, че 
причините за преразглеждането 
на трасето на пътя Е - 80 на тери
торията на общината са оправ
дани и че съответните органи и 
институции в Р. Сърбия ще дадат 
положителна оценка на искове
те на общината и ще настояват 
предложените от общината ре
шения да се намерят в Простран
ствения план за изграждането на 
пътния коридор от Ниш до юго
славско-българската граница”.

Кое решение ще бъде при
ето, засега все още не е ясно. 
Ясно е обаче, че ако се приеме 
новопредложеното решение пр
ез Мъртвината без тунел, то ще 
бъде ПАГУБНО за Димитров
град. Общинското ръководство 
трябва да отстои своето предло
жение, за да не се повтори слу
чаят от 1964 година, когато се
гашното магистрално шосе ми
на през града, а не се реши кръ
стосването му с улиците в града 
и при Желюша, където паднаха 
и човешки жертви.

ново-ре-
ГУП (който своевре

менно е изработен от Завода за 
урбанизъм от Ниш) предвижда 
магистралното шосе да мине от
северната страна на града, зао
бикаляйки напълно ка-неговата
строителна част, дори и защите
ната зона. Влизайки на терито
рията на общината от дясната ст
рана на Нишава, шосето тръгва 
от мястото, където се съединя
ват Нишава и Лукавашка река, 
минава по полите на Нешково, 
над болницата, над къщите към 
Пъскашия и през местността 
Къндина бара, заобикаля Ивко-
ви воденици и излиза на вече пос
троената част от магистралното 
шосе в Градинье. С реализаци
ята на така предвиденото трасе 
не се бута ннто един обект (еве
нтуално някоя вила), а цялото 
трасе на шосето минава през

вград.
В заключението, което беше 

прието на заседанието на ИО в
присъствието на председателя 
на Общинската скупщина Ник
ола Стоянов, се казва, ”че Об-

А. т.

ПРЕГРУПИРВАНЕ НА СИЛИТЕ В СВЕТАДруги пишат
НОВА БИПОЛАРИЗАЦИЯ (2)

* Преди петнаестина години (1983) тогавашният американски президент Джордж Буш промовира политиката по изграждането на ” новия световен порядък” (НСП), а 
след това, осооено след разпадането на Варшавския договор и колапса на Съветския съюз, заедно със съюзниците си започна с всички сили и средства да провежда тази 
политика, което беше разработена концептуално и теоретически обоснована. В теоретическата основа на НСП, нейните творци и изпълнители изхождат от това, че 
западният трансатлантически (американо-европейски) свет 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 в съвременното човечество. Установяването на НСП на тези основи, както те твърдят, 
би създало условия за траен мир и стабилност в света.

СТРАТЕГИЯ НА ОСПОРВА
НЕТО

световна сила, ще зависи предимно от въ
трешното й развитие, а поне засега го
лямо влиание върху него имат САЩ.

Европа, както и Русия, представлява 
голяма неизвестност от аспект на по-на
татъшното развитие. Централно място 
на стария континент постепенно, но си
гурно заема обединена Германия. Диле
мата от по-рано "европеизирана” Герма
ния или "германизирана” Европа преста
ва да е дилема; Германия все повече се 
стреми към укрепване на позициите си на 
запад и на север и разширяване на вли
янието си на изток и европейския юг. До- 
колкото продължи с ненамален темп, 
процесът за германизиранс на Европа 
(новата властвуваща гарнитура в Герма
ния промени до известна стенен курса на 
плаването на големия германски кораб 
на бушуващото европейско море) тогава 
ще застраши не само европейската ин те
грация, но и отношенията между Европа 
и САЩ.

Веднага след студената война за глав
на цел на глобалната си стратегия САЩ 
прокламираха: да се осуети възникване
то на нова световна сила, равна или приб
лизително равна на САЩ, каквато сво
евременно беше Съветският съюз. За 
осъществяването на тая цел САЩ дей
ствуват двупосочно, т.е. надзмно и подзе
мно (явно и тайно - бел на В.Б.), настоя
вайки винаги да осуетят или поне да от
ложат за по-късно възникването на нова 
световна сила. Понеже такива възможни 
сили са Китай, Русия и Европа, главните 
усилия на САЩ в тази област са целе
насочени предимно към тези страни, т.е. 
към евро-азиатските простори, особено 
към онази тяхна част, която излиза на 
Тихия и Индийския океан. Така въз
никването на новия биполюссн световен 
порядък до голяма степен ще зависи от 
успеха или неуспеха на американската 
"стратегия на оспорването” и от процеса 
на по-нататъшната регионална и между- 
регионална интеграция, респективно дез- 
интеграция, която би могла да обхване и 
самите центрове на бъдещата билолар- 
ност (САЩ и Китай).

НЕИЗВЕСТНОСТ В 
МЕЖДУПРОСТРАНСТВОТО
Доколкото би се стигнало до такова 

перегрупирване на силите в света, което 
би водило към нова биполаризация, то
гава би възникнал и въпросът за мястото 
и ролята на Русия, Европа и Индия.

Русия установява "стратегическо па
ртньорство ” с Китай, а с НАТО вече е 
установила 'специални отношения”. Да
ли ще се сдружи с Китай или с Европа, или 
ще си завоюва статут на самостоятелна

Можо ли пторият соотоион цонтър нп сила да се базира на руската военна мощ?

жава. Главните обекти, към коитосс дъй- 
ства в тази борба са малките п недоста
тъчно разпитите държани и региони. 11а 
Стария континент това преди всичко са 
Балканите и околните страни.

В сегашните условия най-голяма ак
тивност К'ьм Балканите и Югоизточна 
Европа проявява 11АТО, който сс с тарае 
да се разшири и в този регион, за да може 
откъм юг възможно повече да се добли
жи до Русия, югозападна и централна Аз
ия. Настъплението на НАТО към този 
регион целенасочвнт водещите в него си
ли, преди всичко САЩ и Германия, а и 
едната, и другата си имат специални ин
тереси към Балканите. Интерес към вли
яние на Балканите но традиция има и Ру
сия, а Франция и Италия, като най-голе- 
мите сили в Южна Европа и Средизсмно- 
морието гледат на Балканите също тика 
като на регион, а който трябва да имат 
влияние.

Балканският регион се отличава с ни
ско икономическо равнище, а мнозинст
вото дз.ржавп - с мултннацноналност и 
мултиконфесионалност. Това са”благо- 
ирнятии” условия за намесата на външни 
сили във вътрешните работи на отдел
ните държави и техните взаимоотноше
ния. Всяка една от тези опции, които пр
яко или косвено се предлагат на балкан
ските държави (самостоятелност,под
крепа от страна на някоя от великите 
сили, сз.юзничестно) има и добри, и лоши 
страни. Обективните и реални преценки, 
през които се съблюдава бъдещето, като 
се изхожда от миналото и сегашното, мо
гат да бъдат основа при избирането на 
тези опции. Такъв подход е обусловен от 
опасностите, които, ако се гледа дълго-

Силната и политически влиятелна 
Германия вероятно не би се съгласила с 
чияго и да било доминация над себе си 
или в Европа, пито би допуснала някой 
друг да "решава” проблемите в околните 
държави.

НЕЗАВИДНО ПОЛОЖЕНИЕ НА 
МАЛКИТЕ ДЪРЖАВИ

Подобно на Китай, и Индия е на път 
да стане световна икономическа сила. 
Имайки предвид страните, които я об
кръжават, няма изгледи тя да стане ва
жен политически и военен фактор.

В съвременното човечество, в света 
на великите промени, пълен с неизвест
ност и чести изненади, и в предстоящия 
период ще си остане една доста постоянна 
константа: борбата на великите сили за 
сфери на влияние и доминация иродъл-

срочно, заплашват съществуването на 
някои от народите на просторите на хъл
мистите Балкани.

Д-р Тодор Мирковмч
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ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА ЗА ПРОМЕНИ В 
ДИМИТРОВГРАДСЪОБЩЕНИЕ НА НО НА ОО НА 

СПС ЗА ПИРОТСКИ ОКРЪГ ВЪЗВАНИЕ, 

СЪОБЩЕНИЕ И 

КОМЕНТАРИ

й плпсиршш във вид но монтирано 
телевизионно картина, кокто и то
па, ме освен Великобритания, коя
то традиционно инскритически се 
приобщава към споя патрон отвъд 
оксна, и Германия, другите евро
пейски и международни военни и 
иконоиомически сили не са под
крепили прибързаното осъждане 
но нашата страна, която се бори 
срещу тероризма и сепаратизма.

Единството между всички най- 
значителни политически фактори 
в Сърбия говори за общоприетата 
политика на държавното ръковод
ство, което настоява за мирното 
решпвоне на проблемите в Косово 
и Метохия, както и за защитата и 
запазването на държавния сувер
енитет като най-голяма стойност.

И топа е доказателство, че ис
тината и правдата не могат да бъ
дат задушени от ничии геополити- 
чески и стратегически интереси, 
дори и от американските.

та да се съгласят със споразуме
нието между Слободии Милоше- 
пич и Ричард Холбрук за мирното 
решаване нп всички въпроси в Ко- 
смст и равноправието на всички 
граждани на покрайнината. Той не 
би натрапвал неверна представа за 
т. нар "Армия за освобождение на 
Косово” и не би окачествявал ле
гитимната борба на органите на 
реда срещу тероризма като поли
цейски терор срещу невинното на- 
селсление.

Вместо да бъде наблюдател, 
който ще се стреми да предостави 
на света обективна информация за 
това кой в Косово и Метох ия по
сяга на оръжието. Уокър със сво
ята дейност се е трансформирал в 
сътрудник на терористите и по то
зи начин е дисквалифицирал себе 
си за работата, която му е възло
жена от ОССЕ.

Обнадеждващ е фактът, че ме
ждународната общност този път 
не е повярвала на лъжите, конто са

По повод неприличното попе- 
денне на шефа на Вернфнкацнон- 
ната мисия на ОССЕ в Косово и 
Метохия Унлям Уокър, Изпълни
телният отбор на Окръжния отбор 
на Социалистическата партия на 
Сърбия за Пиротски окръг издаде 
съобщение, в което се казва:

"Пенсионираният американс
ки генерал и шеф на Верификацн- 
онната мисия на ОССЕ в Косово и 
Метохия Уилям Уокър с послед
ното си изявление, с което обвини 
органите на МВР на Сърбия за из
мисления масакър в село Рачак, 
най-откровено е показал, че е в сл
ужба на американската политика, 
която от една страна се застъпва за 
потушаване на тероризма, а от др
уга оказва морална и всяка друга 
помощ на албанските терористи.

Единадесет хиляди социалисти 
от Пиротски окръг най-остро осъ
ждат това лицемерие. Ако Уокър 
поне малко уважава истината, то
гава би внушил на своите протеже-

тния документ на ЦРУ, който нео
тдавна бе представен от подпред
седателите на републиканското 
правителство Р. Маркович, М. Бо- 
ич и
каза, че в случая не става дума за 
никакъв секретен документ на 
ЦРУ, тъй като този документ е 
публикуван и по Интернет. По ду
мите на Иванов с този измислен 
документ властта иска да опетни 
най-опасните си политически кон-

М-р Михаил Иванов, лидер 
димитровградските 
Прсдраг Величков, един от ли
дерите на димитровградските со
циалдемократи и Зоран Велков, 
член на ОО на ДС в Димитровград, 
проведоха през миналата седмица 
пресконференция, на която пред- 
вестиха създаването на Съюз за 
промени в Димитровградска об
щина.

на
демократи,

В. Шешел, Михаил Иванов

Велков предостави на журна
листите възванието на Асоциа
цията на Съюза за промени (АСП) 
за Пиротски окръг, в което между 
другото се казва, че АСП в окръга 
е създадена на 15 януари т.г. в 
Бабушница и че в тази асоциация 
са влезли политически партии, на 
които родолюбието е по-важно от 
властолюбието.

Величков прочете съобщени
ето на АСП за Пиротски окръг, в 
което между другото се казва, че 
актуалната власт в Сърбия е на
правила от страната ни най-изоли- 
раната държава в света и че циви- 
лизованният свят не иска да при
еме такава Сърбия. В съобще
нието се казва и това, че на след
ващите парламентарини избори 
актуалната сръбска власт ще за
губи именно от СП и затова си 
служи с информационно затъмне
ние, поради което гражданите на 
Сърбия не могат да се запознаят с 
дейностите на СП и програмата 
му, в чието изготвяне е участвал и 
бившият гувернер на ЮНБ Дра- 
гослав Аврамович.

Коментирайки от името на СП 
и Демократичната партия секре-

куренти.
Що се отнася до кризата в Ко

сово и Метохия, Иванов изтъкна, 
че Съюзът за промени и ДС най- 
енергично осъждат тероризма и 
сепаратизма в южната сръбска по
крайнина, както и фалшивите об
винения срещу представителите на 
силите за сигурност на Сърбия, ко
ито рискуват живота си, за да за
пазят държавния интегритет и си
гурността на гражданите.

Говорейки за влизането на 
СПО в съюзното правителство. 
Иванов каза. че този жест на СПО 
показва, че тази партия е водила 
непринципна политика и че сега 
става ясно кой е разгромил коа
лиция "Заедно”.

Журналистите бяха осведоме
ни, че наскоро в Димитровград и 
официално ще бъде сформиран 
Съюз за промени на общинско ни
во. в който, освен ДС, ГСС и Со
циалдемокрация има изгледи да 
влезе и ОО на Демократичния це-

пчински ОКРЪГ

СЪОБЩЕНИЯ НА СПС, ЮЛ И СПО
Сърбия Милан Милутинович, ка
кто и инициативите Уилям Уокър 
да бъде отстранен от тази дъл- 
жност”, се изтъква между другото 
в съобщението на ОО на Югосла
вската левица във Враня.***

"Абсолютно сме убедени, че 
правителствата на внедрителите 
на новия световен порядък знаят 
какво се случва в Косово и Мето
хия, защото само през втората по
ловина на изтеклата година тук 
пребиваваха стотина делегации, 
най-много от САЩ и Западна Ев
ропа и винаги, както казват, заради 
застрашеността на албанците. Не
допустимо е при това, че те ннто 
един път не проявиха интерс за по
ложението на другите национални 
общности, които открай време жи
веят в тази сръбска покрайнина. 
Исканията за демилитаризацня на 
Косово и Метохия и оттегляне на 
войската и полицията са абсурдни 
и в крайна сметка водят към отце- 
пление на една част от Сърбия и 
потвърждават политиката на дво
йните стандарти, с което по нищо 
не могат да ни убедят в добрите си 
намерения. Косово и Метохия е ср
ъбско, а Сърбия е неделима и това 
трябва да знаят всички”, се подчер
тава в съобщението на Окръжния 
отбор на СПО във Враня.

Изявленията и преднамерени
ят сценарий на Уилям Уокър, шеф 
на Верификационната мисия на 
ОССЕ в Косово и Метохия, във 
връзка с полицейската акция в се
ло Рачак, и по-нататък се осъждат 
от политическите сили, граждан
ите и сдруженията в Пчински ок
ръг, които същевременно оказват 
пълна подкрепа на мерките на дъ
ржавните органи срещу бандитс- 
ко-терористнческнте групи на ал
банските сепаратисти.

По повод срамната, нецивили- 
зована и крайно лицемерна постъ
пка на шефа на мисията на ОССЕ 
окръжните отбори на Социалис
тическата партия, Югославската 
левица и Сърбското движение за 
обновление издадоха отделни съо
бщения.

лання Уокър отива до там, че с 
фалшифицирани документи и от
чети се опитва да измами светов
ната общественост и да предизви
ка интервенция на американските 
сили и силите на НАТО срещу на
шата страна, която ние непоколе
бимо ще защитаваме, както и при 
всички досегашни агресии”, се ка
зва между другото в съобщението 
на Окръжния отбор на СПС във 
Враня.

"По такъв груб, брутален и не- 
дипломатичен начин нито една ст
рана в света не се намесва във въ
трешните проблеми на друга су
веренна държава, както това пра
ви шефът на Верификационната 
мисия в Косово и Метохия амери
канецът Улиям Уокър. При това 
той няма предвид, че откровено и 
ясно се приобщава към албанск
ите терористи и по недопустим на
чин се меси в правосъдната систе
ма на суверенна Сърбия и Юго
славия и нарочно забравя да осъди 
злодеите, които отнеха живота на 
децата в Печ и които ежедневно 
убиват войници, полицаи, невинни 
сърби и албанци, които са лоялни 
на Сърбия и Югославия.

Членовете на ЮЛ и всички гра
ждани в Пчински окръг единодуш
но подкрепят политиката на Сло- 
бодан Милошевич и президента на

нтър. чиито лидери чакат решение 
"отгоре”.

Б. Димитров

В МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПС В ДОЛНА 
ЛЮБАТА***

"Социалистите и гражданите в 
Пчински окръг оказват пълна под
крепа на изявлението на президен
та на Република Сърбия Милан 
Милутинович и най-остро осъжд
ат опита на бившия американски 
генерал Уокър да командва със 
сърбите в суверенната им държ
ава, забравяйки при това, че сър
бите не са нито индиянци в резер
вати, нито милитаристични амери
кански войници, но са свои на сво
ята деветстолетна територия.

С нескритите и злокобни же-

НОВО РЪКОВОДСТВО
Изхождайки от становищата нове на СПС. През изтеклата го- 

организационно-кадровото дина, както беше посочено, ма- 
укрепване на местните органи- лко внимание е било посветено 
зации, които утвърди Общинс- на приемането на нови членове, 
кият отбор на Социалистическа- преди всичко от редовете на 
та партия на Сърбия в Босиле- младежта.

за

Имайки предвид това, на за-град на последното си заседание, 
местната организация на СПС в седанието беше решено новоиз- 
Долна Любата тези дни проведе браният местен отбор обстойно 
заседание, на което бяха избра- да анализира поведението и дей
ни членове на местния отбор, об- ността на всички членове и въз 
съдена дейността през изтекла- основа на това да утвърди фак
та и уточнена програма за рабо- тическото число на дейните чле

нове на организацията. Освен 
В местния отбор са избрани това е договорено занапред да се 

11 члена - 4 от досегашното ръ- установи по-тясно сътрудниче- 
ководство и 7 нови. Председател ство с другите партийни органи- 
нЙ местния отбор е Боян Сок- зации, действащи в това село, 
олов, който и досега беше на- особено с местната организация 
челонадолнолюбатскитесоциа- на Югославската левица, която 
листи. Членове на местния от- тук е "властвуваща" политиче- 
бор са: Коле Йованчов, Рангел ска сила.
Анастасов, Стефан Велинов,
Винко Манасиев, Ванче Андон- батските социалисти секретарят 
ов, Тачко Костадинов, Анани на ИО на ОО на СПС в Босиле- 
Цветков, Станиша Стоев, Кир- град Милча Лазаров говори за 
ил Иванов и Коста Костов.

м. я.

Общинския отбор на Юго
славските комунисти в Ди
митровград и секретар на 
тукашния отбор на ЮЛ, ко
йто в края на миналата го
дина в Белград Присъства на 
тържественото заседание, 
Посветено на 8-годишнината 
от създаването на ЮК. Осе
мгодишната дейност на ЮК 
в Димитровград Мишов оце
нява като усПешна. Що се от
нася до бъдещата дейност на 
своята Партия, той изтък
ва, че комунистите ще се ст
ремят и По-нататък да бъ
дат конструктивен елемент 
в рамките на ЮЛ.

във връзка с Помещенията, 
които коалиция ”Заедно” 
Получи от Общинската ску- 
Пщчна, заяви за нашия вест
ник лидерът на Демократи
чната Партия в общината 
м-р Михаил Иванов По Повод 
слуховете, че той и лидерите 
на тукашното СПО не са мо
гли да се съгласят как да По
лзваш Получените Помещен
ия. Иванов ни Предоставя ин
формация, че ДС в Димитро
вград наскоро трябва да ме
белира едно Помещение, след 
което се очаква в него да бъ
дат Проведени и Първите 
Пресконференици, относно 
заседания на тукашните де
мократи.

та през тази година.

СТАНОВИЩАТА НА ЮГО
СЛАВСКИТЕ КОМУНИС
ТИ са идентични със стано
вищата на Югославската ле
вица. Участието на комунис
тите в органите на ЮЛ тря
бва да разберем и като го
товност на това движение 
да Приеме нашите идеи. Уве
рен съм, че ЮЛ се нуждае от 
югославските

На заседанието на долнолю-

ко му нисши, 
които са доПринесли много за 
създаването на движението, 
което ош ден на ден Печели 
симПашизанши в Димитров
градска община и общините 
навред из страната, изшък- НИКАКВИ НЕДОРАЗУМЕН-

ИЯ^1ЕЖДУ ДС И СПО в Ди
митровград не е имало досега

политическата обстановка в стр- 
Боян Соколов и Кирил Ива- аната, отделно за обстановкта в 

нов критикуваха бездействието Косово и Метохия и мерките, ко- 
и недостатъчната активност на ито се предприемат от правител- 
някои членове, а както посочи- ствата на Сърбия и Югославия 
ха, има и такива, които не спаз- за решаването на косметскня 
ват партийните норми. Заради проблем.

на за нашия вестник Томис- това се налага въпросът могат 
ли те и занапред да бъдат чле-Б. Д.лав Митов, Председател на м. я.
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ИЗ ОТЧЕТА И ПЛАНОВЕТЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ГОРАНИ

Голяма полза от малки капиталовложения
Залесените 3500 хектара голи- 

ни през последните дваестина го
дини и създадената дървесинна ма
са са достатъчна причина да про
дължи залесяването, се казва в от
чета на горанското движение 
изминалите две години, който бе
ше изнесен на заседание на Изпъ
лнителния отбор на Общинската 
скупщина в Димитровград.

Средната възраст 
тата, борове предимно,

РЕАГИРАНЕ

КОМПЕТЕНТЕН-ОТГОВОРЕН!?!средно 300 динара за 1 м3, тогава за ните работи са евидентирани от 
една година се осъществяват 15 Министреството на селското стоп- 
милиона и 750 хиляди динара. За 20 анство и горите, предвидените сре- 
години това с 315 милиона , а при 
това капиталовложенията са само

Постоянно се увеличава бр- в незачитането на съдебните 
оят на работниците в ГИД в Ди- присъди, а не в премахването на

дства от същото министерство не 
са преведени” на горанската ор- 

за Ю милиона динара по днешни це- ганизация. Същото

митровград, които търсят от незаконните действия и преслед- 
съда да ги защити от предприя- ването на кадри в ГИД и техните 
тието, в което работят. Съдът инициатори, 
вече е произнесъл присъдите и На работниците в ГИД не се 
не са незначителни сумите, кои- дават достоверни информации 
то ГИД трябва да изплати на ра- нито пък ръководството пред- 
ботниците си. Известно число приема каквито и да било мерки 
работници вече са си взели па- за преодоляване на проблемите, 
рите, които са им присъдени, а за подобряване на междулично- 
други чакат да получат неизп- стните отношения и за нормална 

работа. А това е първата необ- 
Това е нормално. Ненормал- ходимост, защото вече 3-4 годи- 

ното в цялата тази работа е това, ни не съществува развойна и 
че никой не се пита кой е отго-

се е случило ини. миналата година.
В Общинската скупщина това Въпреки това горанската ор-

се има предвид и в бюджета винаги ганизация е запланувала през 
има средства, понякога и минима-

тази
година да залеси 25 ха обществени 

лни, за залесяване. Благодарение и 50 ха частни
ните плоши е оп На Зале“' на това и пРез изминалите две го- рията на Димитровградска общи-Е— н=г=

м дървесина годишно. Ако се ез по-миналата година, въпреки че ятно и Министерството ще 
програмата е уточнена и проведе- чете.

на дръвче- площи на терито-

латените им суми.
хазна, а веро- 

се от-
А. Т.

има предвид днешната цена от
производствена програма, не се 

ворен за несправедливото тор- реализира дневната качествена 
мозене на хората, от една, и на
насянето на материални щети на 
фирмата. Ненормално е и това, чалба. Неприемливо е и занап- 
че никой не предприема мерки ред да се играе на пинг-понг и 
тази агония на ГИД да бъде пре- отговорността да се прехвърля 
кратена. Вместо да се занимават от един на друг. Общинското ръ- 
с това, председателят на Скуп- ководство твърди, че няма ин- 
щината на работниците в ГИД, геренции върху стопанската 
председателят на Управителния дейност, а министър П. Момчи- 
съвет, председателят на синди- лов твърди, че "отговорност за 
катите и директорът на предп- колапса на димитровградското 
риятието пишат писмо до нача- стопанство няма Правителство- 
лника на Пиротски окръг и тър- то, а градската власт и тукашни- 
сят неговото съдействие, за да те стипански ръководители” 
бъде "спряно приложението им, ("Братство”, 15 януари 1999 г.). 
понеже това ще предизвика ка
тастрофални щети за ГИД”
("Братство”, 15 01.1999 г.). Из
ход от това положение се търси

ДЪЛГОВЕТЕ НА ЕЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 
СА ВСЕ ПО-ГОЛЕМИ

и количествена норма, която е 
основно условие за реална пе-

ПЪРВО - ТОЛЕРАНТНОСТ, ПОСЛЕ - 

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ МРЕЖАТА
Тези ДНП 4145-те домакинства в Босилеградска община получиха окончателната сметка за изразход
ваната електоенергня през изтеклата година с предупреждение, че дългът трябва да се плати най- 
късно до края на тоя месец. Същевременно всеки потребител е длъжен да плати и определения 
за първия месец от тази година.

В босилеградския клон на Еле- 
кторазпределителното от Лесков- 
ац ни информираха, че дългът на 
домакинствата в нашата община

аванс

жат и след този срок, дори и на потребители да издължат редовно 
няколко вноски.

"Нашите инкасатори постоян-
сметкнте си. Защото всеки дълг се
натоварва с лихва и така се стига 
до нежелателни последици - заяви

м-р инж. Михаил Иванов 
технолог в ГИД Димитровградно са на терена - посещават елек- 

за изтеклата година вече надмн- тропотребнтелите. особено тези, Лазаров, 
нава 7 милиона динара. 2665-те до- които дължат по-голяма сума. Пр- 
макинства в селата (без Райчилов- едупреждават ги и при това им да- 
ци) дължат 4.8 млн. динара, дългът
на босилеградските 1102 домакин- разумен срок. Обаче ако и след то- 
ства е 1,65 млн. динара, а 387-те
домакинства в Райчиловци дължат поне част от. него. ще бъдем прн- 
общо 555 819 динара.

Ръководителят на клона Ми-

М. я.

ват възможност да платят дълга в
ОБЩИНСКА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

ва те не платят целия дълг или

ТАРИФАТА НА ТАКСИТЕ ЗА 
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБЕКТИ

нудени да приложим най-непопу
лярната мярка - изключване от мр- 

лча Лазаров, разбира се, знае, че ежата. Засега в най-лошо положе-
дългът е голям, а срокът за пла
щане на сметките - кратък и затова 
казва, че от Електроразпредели- 3000 динара. Такива има и в града, 
телното ще бъдат толерантни, та- и в Райчиловци. затова още вед- 
ка че сметките могат да се издъл- нъж призовавам всички електро-

ние са консуматорите в селата, къ- 
дето отделни лица дължат и над На проведеното към края на миналата година 

редовно заседание Общинската скупщина в Бо
силеград прие изменения в решението за комунал
ните такси. В миналия брой публикувахме тари
фата на таксите, които се плащат при регистрира
нето на МПС, а в този - тарифата на таксите за 
търговски и други обекти.

- За ползване на обществени площи и на пло
щадки пред делови помещения за 1м: селлаща 140 
дин. в града и 70 динара в селата за всеки работен 
ден. Таксата се плаща на място или когато се 
получава позволение за ползване на обществе
ната площ. В града тази такса се плаща на кому
налната инспекция, а в селата - на лице, упълно
мощено от местната общност.

- Притежателите на средства за билиард, том
бола и пр. плащат годишна такса от 10000 динара. 
Таксата се плаща при даване на разрешението за 
работа. Доколкото собственикът няма разреше
ние или не е платил таксата, надлежният орган ще 
я изчисли и инкасира на място.

- За названието на фирмата, което е изписано 
на делови помещения се плаща годишен "пауш- 
ал”, възлизащ на:

за предприятия в обществения и частния сек-

. 1200 дин. 
22 000 дин.- ЯП ”Сърбия-шуме”

- Изкупвателни магазини и станции
...........................................................  1000 дин.
- Магазини на самообслужване . 5000 дин. 
Търговски магазини:"БОР" - БОСИЛЕГРАД

1200 дин. 
700 Д1Ш.

- магазини за семена и селскостопански
........ 1000 дин.

- магазини в града
- магазини в селатаУСПЕШНА ДЕЛОВА 

ГОДИНА аптеки .. .
- магазини за тютюн, вестници и суве-

. 800 дин. 
4800 дин.

- магазини за месо, риба, хляб, млечни из
делия и зарзаватчийници

мири
Дървообработвателното пред- чки комунални услуги. Над 250 000 

приятие "Бор” в Босилеград успе- динара фирмата е отделила за по- 
шно приключи деловата 1998 годи- правки и ремонти на отделни ма
на, въпреки многобройните затру- шини, уреждане на помещения и 
днения и твърде неблагоприятни- обезпечаване на дрехи и ръкавици 
те условия за стопанска дейност, за работниците. Приети са и тридс- 
По думите на директора Милан сетина млади работници, включи- 
Мицов, миналата година е реализ- телно и двама с виеше образование 
иран заплануваният физически об- - икономист и инженер по дървоо- 
ем на продукцията и са осъщест- бработванс. През изтеклата годи- 
вени очакваните финансови сфе- на фирмата е успяла да издължи 
кти. Не е имало застои в производ- взетия преди няколко години бан- 
ството, а мощностите са ползвани ков кредит, 
над 90 на сто. Значително е раз
ширен кръгът на деловите па ртнь- едприятис "Бор" вече имат про- 
ори, така че освен за 
предприятия "Симпо” и "Алфа”, в която е запланувано по-нлта- 
тук сега произвеждат стоки и за 
още няколко частни и обществени

- бензиностанции

1400 дин. 
1200 дин.- останали данъкоплатци

- частни гостилннчарски заведения
............................................................ 7200 дин.
Частни занаятчийски работилници:

800- в града
- в селата 200 дин. 

1400 дин.- хлебопекарници 
Самостоятелни професионални дейности:

1500 дин. 
800 дин.

- адвокати..........
- други професии
- Самостоятелни занаятчийски работнци 

от областта на личните услуги
Останали самостоятелни занаятчии:

В дървообработвателното пр- тор
В областта на търговията, индустрията и гос- 

тилничарстното:
- до 30 работника........
- от 31 до 50 работника .
-от 51 до НЮ работника.............. 3400 дин.
и над НЮ работника

В областта па селското стопанство: 1800 дин.
- СТР и частни предприятия за чорапи 

 10 000 дин.
- Предприятия за разпределение на елек

троенергия, техни клонове и делови единици 
  22 000 дим.

800 дин.
грама за работа през тази година,вр;анските

....... 1200 дни.

........ 1920 дин.
- които се задължават с данък въз ос

нова на ЛД............................................
- които се задължават с годишен

"паушал” - а града и Райчиловци___ 800 дин.
- в останалите села ....
От комунална такса за изписване назва

нието на фирма се освобождават магазините 
за смесени стоки, изкупвателните станции, 
магазини за семена и селскостопански аптеки 
и селата: Извор, Мнлсвцн, Груинци, Горна Ръ- 
жппа, Плоча, Мусул, Бресинца, Злндол, На- 
зърица, Горно Тлъмнио, Карамаиицп, Пара- 
лоно, Белут, Ресеи, Ярешннк, Доганнца н в 
горнолюбатската махала Колчина гарина.

Комунална такса от 120 динара дневно се 
плаща п за изпълняване на музикални про
грами в гостилннчарскитс обекти.

тъшно увеличаване на продукци
ята и подобряване на нейното ка- 

фирми: "Дървопромет” от Леск- чество, придобиване на нови дсло- 
овац, "Сабикомерц” и "Металдиз- ви партньори, обезпечение на нови 
айн’ от Буяновац, "Арикомерц” и машини, разширяване на мощност 
’ Вилни луг” от Белград, "Хеба” от 
Буяновац и др.

Мицов казва, че през изтекла- водството на паркет и ще се съз- 
та година работниците редовно са дадат условия и за производство на 
получавали всичките си принадле- пруги финални изделия и полуфа- 
жиости. Заплатите все още не са на брикати.
онова равнище, на което би тря- По думите на директора, в тс- 
бвало да бъдат, но като се има пре- че ние на годината "Бор” трябва да 
двид общото положение, работе
щите я предприятието все пак мо- ция на кварц и други природни бо
гат да бъдат доволни от тях. Ре-

800 дин.

4800 дин.
.......... 200 дин.

тите в системата за сушене, с което 
значително ще се увеличи произ-

- Филиали, скспозитури, клонеше на 
креди гни банки, застрахопптслии заводи, аген
ции и финансови организации

- Делови единици, клонове, складове и ор
ганизации от областта по ПТТ - съобщенията 
 22 000 дин.

- Селскостопански и земеделски кооперации

22 000 дин.
реализира програма за сксилоата-

гатства, с които разполага нашата
ловно са плащани и всички такси, община, 
данъци и облагания, както и яси- М. Я.
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ПРОДЪЛЖАВА БОРБАТА ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА НЯКОГАШНАТА ДОЛНОТ- 
ЛЪМИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ

СПОРЪТ Е ПРЕД ВЪРХОВНИЯ СЪД

МЕДОЛКЧМ 1И1:МЛ11И1ГГАНИЯИМГДОАГЧГ) 1ИУ.

ПРОТИВОМИКРОБНИ 
СВОЙСТВА НА ПРОПОЛИСА
Антибактериалното (бактериостатично и бактерицидно) 

действие на пчелния клей е добре научено и потвърдено от 
изследователи но отношение на следните бактерии: 81ге-

гпшните "собственици” с безотговорното си отно- 
допринесохп имуществото още повече да 

пропадне”, казва Кроие Николов, изпълнителен 
директор на земеделската кооперация, като до
пълва, че тя е поискала от фалитния съвет към 
Стопанския съд в Лесковац да изключи имуще
ството на бившата земеделска кооперация от фа- 
литната маса на "Слога”.

Кооперацията настоява, продължава Никол
ов, "Прогрес" да й върне двата гребенеца. Те сега 
пропадат в никой затънтен кът, а за тези услуги 
селяните от Тлъминския край са принудени да 
отиват в други места.

Формираната преди няколко години Земедел
ска кооперация в Долно Тлъмино настоява да взе
ме имуществото на бившата долнотлъминска зе
меделска кооперация, е което сега разполагат бо- 
силеградските предприятия "Напредък", "Слога" 
и "Прогрес".

Трите предприятия оспорват наследственото 
право на новата земеделска кооперация и не се 
съгласяват да й върнат нивите, ливадите, горите, 
обектите и останалото имущество. Спорът все 
още не е решен и не е известно кога ще приключи. 
След като беше разтакан от общинската админис
трация, този спор "пристигна" пред Върховния 
съд на Сърбия.

"Тъй като решаването на спора се забави, се-

шемие
много
рЮсосия Ьаето1убсив - бял, златист и лимоненожълт; 8Б»рйу1о- 
сосия; 8а1топе11а (урМ I 8а1топе11а рага1урЬ, ВасШия агПЬгаая и 
др. Изследователите са установили негова/о бактерицидно и 
бактериостатично дейст вие но отношение на много патогенни 
бактерии, особено към Грам-положителните бактерии. Нем
ският изследовател Фейерейзъл стига до извода, че лрополисът 
съдържа водноразтворимо вещество, което спира растежа на 
МусоЬас1сг1иш 1иЬсгси!оя1я.

Прополисът притежава едно 
териите не се адаптират към него. Освен това не е токсичен, не 
уврежда нормалната чревна флора и не притежава диебакте- 
риоза. Увеличава противомикробната активност 
тибиотици - като пеницилин, хлормицетин, тетрациклин и др. 
Съхранявани при нормални условия, прополисът и спиртният 
му екстрат запазват антибактериалната си активност в про
дължение на 3-4 години. Антибактериалните вещества в лчел- 

клей и неговите екстрати са термостабилни и практически

важно качество: бак-миого

В. Б. на някои ан-

ДЖИРО-СМЕТКАТА НА "НАПРЕДЪК" НЕ Е ДЕБЛОКИРАНА В ЗАКОННИЯ 
СРОК

Очакват спасение от деловите си партньори пия
са устойчиви към високи температури.

Противогъбичио действие на ирополиса
В световната литература категорично е обърнато 
антимикотичните (противогъбични) свойства 

клей, действащи срещу различни видове низши гъби - при
чинители на заболявалия на кожата и окосмените части на 
тялото. Особено подчертано е това действие спрямо щамовете 

СапсПйа аНнсапя, ЕрЩегторЬуГоп, М|кгозропит,

В боснлеградски "Напредък" за втори път изтече 
законния!' срок от 60 дни, в който трябваше да бъде 
деблокирана джиро-сметката му. Както вече писа
хме, към края на миналата година това предприятие 
отново изпадна в небивало тежко положение, понеже 
не е в състояние да издължи 270 хиляди динара - 170 
хиляди на Фонда за развитие, а останалите на работ
ниците си, конто вече 18 месеца не получават заплата.

"Сега съществуват три възможности. Първата е 
фондът още веднъж да отложи издължаването на 
дълга, а работниците да почакат за парите си. Второ, 
да се подсигурят средства и да се върнат дълговете. 
И трето, да се открие фалитна процедура”, казва Раде

Александров, който от началото на годината е дирек
тор на "Напредък1*. По думите па Александров, фон
дът, който ведиаж отложи издължаването на дълга 

и сега е готов да направи това, така че

внимание 
на пчелнияна

за три месеци, 
в "играта" остават последните две възможности. 

Единствената ни засега възможност да се отбо-
от видовете 
АНопоп 5сНоп1еть

рчим на Фонда - при условие работниците да почакат 
за досегашните си заплати - и да осуетим въвежда
нето на фалитна процедура е да получим парична 
помощ от нашите делови партньори, на които сетне 
да се издължаваме с добитък, месо и други стоки,

Антивирусно действие
Румънският вирусолог Аделина Деревич (1976) установява, 

че водноспиртна емулсия на прополис спира развитието на 
У1гия шПиепхае. Съществуват наблюдения за антивирусно дей
ствие на прополиса върху растителните вируси, причинители 
на мозаичната болест по краставиците и на вирусите на петнис- 
тостта и

подчертава директорът.
В. Б.

а на тютюна.НАШЕНЕЦ РАЗДАВА БЕЗПЛАТНИ 
САМУНИ НА БЕЛГРАДЧАНИ

некрозар
По книгата "Медолечение" от д-р Ст. Младенов подготвил В.С.Б

< Л и е /па на ч и ш а шежисръбския език с "нашински”. Той 
също.

В рамките на предишна Юго
славия, Тнтова, както я наричаме 
днес. черногорците за себе си каз
ваха, че са малко, но са добре раз
пределени (на функции, разбира 
се). Ние от българското малцин
ство също можем да кажем за ссбс 
си, че сме малко, но ни има нав-

на един смиловчанин, който живее 
и работи в Белград. "Напиши, ви
ка, за него, заслужава. Ето ти теле
фона, повикай го. Казва сс Илия 
Радков, фурнаджия.”

Познавам много смиловчани, 
които по различни причини са оти
шли в Белград и останали там. Ама 
за тоя Илия не си спомням. Или е 
много по-възрастен или много по- 
млад от мен. Все пак набирам теле
фонния номер. Обажда се мъжки 
глас. "Търся Илия”, казвам и щом 
се оказа, че е тъкмо той, сменявам

РЕЙС ЗА ТРЕВОГА И 
ЗЪЗНЕНЕ!?

- Обади ми се Войводата, зна
еш го, нали, и ми каза за една твоя 
благотворителна акция. За какво 
става дума?

- Войводата ли? Той всичко зн
ае и разказва! Нищо особено.

- Как нищо? Нима хиляда хля
ба са нищо?

По повод коледните празници, 
по-точно на Коледа, по собствена 
инициатива и инициатива на ЮЛ, 
чийто е член, Илия раздава на бел- 
градчани хиляда безплатни хляба - 
на всеки, който този ден сс с отбил 
в неговата фурна. Сред белград- 
чани този жест на нашенеца е при
ет радушно. Самият той казва, чс 
споменатата акция сигурно няма 
да е последна. Що се отнася до под
помагането на родния край, също 
би помогнал, но просто не е осве
домен и никой не го е поканил да 
направи това. В събирането на сро
дства за черквата в Смиловци вече 
е участвал и сигурно пак ще уч
аства.

През последните 2-3 години вестник "Братство" няколко 
пъти писа за най-скъпата рейсова линия в Югославия - линията 
от Димитровград до Пирот и обратно. Писа за студените рей
сове, за "яловите" разговори между автотранспортното пред
приятие от Пирот н Общинската скупщина в Димитровград и 
за редица други нередности и проблеми с АТП. Но преди някой 
ден бях свидетел на още едно "изобретение" на АТП - сво
еволно спиране на рейс, съкращаване и неподдържане на рей
совата линия от Пирот до Звонци.

На 5 януари 1999 година, в пет часа и петдесет минути 
тръгнахме с рейса от Димитровград за Пирот и на Бело поле 
слязохме да чакаме рейса за Звонци. Но напразно чакахме - 
рейсът не идваше. Петнадесет пътника, между които и две 
дечица от Берин извор цели два часа чакахме и зъзнехме на 
открито. Между нас имаше и хора с месечни карти, тръгнали 
на работа в местната канцелария в Поганово, в пощата и др. Те 
закъсняха за работа.

На някой от АТП от Пирот му хрумнало да спре рейса в 6 
часа за Звонци, въобще не мислейки, че на спирките ще чакат 
и ще зъзнат пътници! Пътници, от които те хубаво живеят и на 
които рейсовете на АТП са единствената връзка за селата по 
долината на Ерма, в Дерекула и Бурела. Може би точно затова, 
че са единствени, те правят тия лоши изненади?

В 8 часа и тридесет минути дойде вторият рейс за село 
Звонци. Качихме се и поехме пътя. Никой от АТП не се сети

сякъде (освен на функции, разбира 
се).

Обажда ми се след Коледа Йо
рдан Веселинов, драговитчанин от 
Белград (известен майстор за фая
нсови плочки) и ми дава телефона

т
г,

V

Илия е родей през 1939 година 
п Смиловци. С хлебопекарскн за
наят сс занимава от 1955 г., а от 
1963 г. има собствена фурна. Тя се 
намира на улица "Руска” 8, а будка 
за продажба на хлебни изделия има 
и па Белградския панаир, където, 
освен хляб, продава и бюрек. Съ
пругата му Светлана също е от на
шия край, от Петърлаш. Фурната 
е семейна, тъй като в нея работят 
и двамата му синове Драган и Бо- 
бан, а занаята е наследил от баща 
си. Илия е един от най-активните 
не само участници, но и организа
тори на срещите на царибродчани, 
които всяка година се провеждат в 
хотел "Мстропол” на "Зарсзоя”. 
Радков често участва в благоро
дните акции, в които най-често да
ва помощ на домовете за деца без 
родители.

поне думичка да промълви като извинение за загубеното време, 
скъсаните нерви и измръзналите кости!НАШУШКОВИЦА

НЕОБХОДИМ Е КУЛТУРЕН ДОМ
Цветко Иванов

Нашушковица е едно от най-многолюдните села в Звонски край 
с повече от 600 жители. През последните няколко години в На
шушковица беше подменена електромрежата, асфалтиран е пътят 
от Звонци до центъра на селото с дължина 4 км, построена нова 
училищна сграда ...

Сега жителите на това село в Бабушнишка община се готвят да 
задвижат акция за строеж на Културен дом. Сградата на коопера
тивния дом, построена преди около половин век е почти рухнала, 
така че жителите му няма къде да провеждат събрания на местната 
общност, а да не говорим за други видове обществена и културна 
дейност. Нашушковчани са готови парично и чрез доброволен труд 
да подпомогнат изграждането на Културния дом, но очакват в това 
начинание да им помогне и Общинската скупщина в Бабушница.

Йордан Миланоо

Според неофициални данни Чер
веният кръст в Димитровград е сф
ормиран през 1868 година, така че 
по повод 130-годишнината на ор
ганизацията трябваше да бъде из
дадена монография. Както узнава
ме от Костов, в архивите на бъл
гарския Червен кръст никъде не е 
регистрирано, че през тази година 
е сформиран Червеният кръст в 
Димитровград, което не означава, 
чс с изследванията няма да продъ
лжат.

НЕ СЕ ОТКАЗВАМЕ ОТ ИД
ЕЯТА да се напише монография за 
димитровградската организация 
на Червения кръст, въпреки че ме- 
ждеременно са възникнали про
блеми във връзка със събирането 
на данни за историята на черве- 
нокрътската организация в наша
та община, казва секретарят на та
зи организация Симеон Костов. Б. Д.А.Т.

о 29 ЯНУАРИ 1999 г.



за реформата^н?д^браз*ованиетсГ^^ се включи в разискванията
ТЪРЖЕСТВО В НИШКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ДА СЕ ОСЪВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЕТО 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
НАСЕВА И ИВАНОВ СРЕД 

НАЙ-ДОБРИТЕ
На състоялото се на 15 януари тържествено заседание на Уп
равителния отбор и Научно-наставническия съвет на Нишкия 
университет бяха връчени признания и парични награди на 
най-добрите студенти, които са се дипломирали в този универ
ситет през учебната 1997/98 година.
Сребърната значка ” Най-добрият студент в Нишкия универ
ситет” и парична награда от 5000 динара са връчени на Деян 
Савич, който е завършил Медицинския факултет със среден 
успех 9,97 и се дипломирал с ” десетка”. Още 9 сега вече бивши 
студенти на Нишкия университет са наградени с Грамота на 
университета и 3000 динара като най-добри във факултетите, в 
които са следвали. Сред тях са и нашенците Оливера Насева, 
завършила Технологическия факултет в Лесковац със среден 
успех 9,62, и Иван Иванов, чийто среден успех в Машинния 
факултет е 9,92! Насева е от Босилеград, а Иванов от Ниш 
(баща му е ог Божица).
Признанията и наградите бяха връчени от Бранислав Нвкович, 
министър па науката и технологията в правителството на Сър
бия, и Браннмир Джоджевич, ректор на Нишкия университет.

Учителският колектив на 
Основното училище в Босилегр- 
ад се изакза по определени въп
роси във връзка с провеждането 
на реформата на основното об- 
разование, която в републиката 
ще стартира в началото на пред
стоящата учебна година. В този 
смисъл беше предложено някои 
материали по определени пред
мети да се изучават в по-горни 
класове, да се намалят часовете 
по някои предмети и да се из
вършат и други подобрения в об
разователния процес.

Какво предлага тоя колек
тив във връзка с изучаването на 
българския език като предмет 
основното образование?

"Задълбочено разискване се 
води за изучаването на българ
ския език от пети до осми клас - 
се казва в. заключенията на ко
лектива. - Българският език ка
то майчин в първи и втори клас 
сега се изучава по два часа сед
мично, в трети и четвърти по 3, 
в пети, шести и седми по 4, а в 
осми клас по 3 часа, докато сръ
бският от първи до четвърти кл
ас по 5 часа, в пети, шести и сед
ми по 4, а в осми клас 3 часа".

Тъй като за обучението по 
български вече няколко години 
не съществува официална про
грама, то се провежда почти по 
същата програма, по която се из
учава сръбският език. Понеже 
програмите им са почти едни и 
същи, а фондът на часовете в 
долните класове е различен, въз

никват затруднения. На практи- предмет, в заключенията 
ка става така: някои теми, за чия- зва: "Доколкото в класовото об- 
то обработка са нужни пет часа, учение остане същият фонд 
не могат качествено да се обра- сове, предлагаме да се увеличат 
ботят

се ка-

ча-

и научат на два или три часовете за обработка на букви- 
часа. "Затова предлагаме или да те, илюстрациите в учебниците 
се намали учебният материал, да бъдат в съответствие 
или пък да се увеличи фондът на растта на учениците, да 
часовете по български език", се мали учебният материал по гра- 
подчертава в заключенията и се матика, изучаването на глаголи- 
допълва, че "когато се касае за те и прилагателните да се запла- 
българския език, трябва да се нува в трети и четвърти клас, а 
осъвременява учебният процес латиницата да се учи в трети 
чрез обезпечаване на учебници, ас”.

с въз- 
се на-

кл-

Учителският колектив не езвукови читанки, организиране
на семинари и ученически съре- предложил никакви изменения в 
внования . плана и програмата по сръбски

По въпроса за изучаването език в предметното обучение, 
на сръбския език като учебен в. б.

в

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ

ЕМБРИОН, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗИ
На 15 януари т.г. се състоя заседание на вич, "Погановски манастир ’98”, изложба 

Художествения съвет на Градската галерия на фотографии по повод 110-годишнината 
в Димитровград, на което бе даден отчет за 
работата през 1998 и програма за работа за

веки манастир. Репродукциите на фреските е 
работил Часлав Чолич. Беше предложен и 
първоначален списък на участници в тазгоди
шния пленер "Погановски манастир”. Засега 
фигурират имената на двама художника от 
България, също на двама художника родом 
от Димитровградско, както и Нагорни, Чато- 
вич и други художници от Сърбия. Но име
ната нека да бъдат съобщени, когато спи
съкът се уточни. Накрая бе изнесена една 
идея за формиране на художествено друже
ство "Царибродски кръг”, което всяка година 
да организира една изложба на художници по 
потекло от Димитровград.

Дано се сбъдне, защо не!

на театъра и т.н..
За цяла година Галерията е събрала ок- 

тази година. Покрай работата на Галерията оло 25 художествени произведения. За дей- 
бе обседена и работата на художествения ността на Галерилята са изразходвани ок- 
пленер "Погановски манастир '98".

Нашият пленер е ембрион, който тря
бва да се гледа", изтъкна в началото на

оло 56 хиляди динара, от това 39 хиляди
само за пленера.

За настоящата 1999 г. също са заплану- 
заседанието г-н Никола Денков, председа- вани 16 изложби, между които и изложби на 
тел на
нев добави, че миналата година е била твъ- Сташевич. Груица Лазаревич, Чедомир Кр- 
рде богата за пленера и Галерията. Орга- ъстич, Бранка Веселинович и други. Запла- 
низирани са 16 изложби, между които са и нувано е да се организира изложба на ре- 
изложбите на Иван Колев, наш съгражда- продукции на фрески по повод 5 столетия 
нин. ТСтасик ’98” от Ниш, на Слободан Са- от завършването на иконописите в Погано-

съвета, а художникът Димитър Ил- участниците на миналите пленери Милан

Димитър Димитров

РАЗГОВОР с ПОВОД

ЖИВЕЕ В НОВИ САД, МИЛЕЕ ЗА ЦАРИБРОД
В "Братство” от 11 декември модеец в музиката,театъра, спо- употребите, 

т.г. беше отпечатана статия за рта. При Дома на културата вне- 
заключителното тържество по сохме определена сума, с която дядо ми, обущаря Петър Гсор- 
повод юбилея на Самодейния те- да се оформи годишна награда в гиев Попов, чрез баща ми, майка 
атър "Христо Ботев" в Димит- театралното дело. Наградата бе- ми - има традиция стари снимки 
ровград. Определено е ежегодно ше дадена само веднъж. После, да се пазят в отделни кутии и 
да се присъждат награди в обла- поради някои болни за нас мие- албуми. Дядо ми е от старото се- 
стта на сценичното изкуство - за ния и инфлационните падения, мейство Попови и аз мисля, че 
постановка наградата да носи тази акция заглъхна. Трябвало е параклисът на гробището, по- 
името на Истатко Станулов, за и до сега да се отдаде дължимата строен от дядо ми Костадин, бр- 
главна мъжка роля на - Илия- почит на най-заслужилитс радс- ат на дядо ми Петър - принад- 
Ицо Попов и за второстепенна тели-самодейци, оставили дъл- лежи на леля ми Цеца-Цветанка 
мъжка роля - на Ангел Георги- бока следа в спомена на сз.гра- Станкович, на мен и на сестра ми 
ев-Бабараката.

По друг повод беше дошел в ни.
Ниш Петър Илиев Полов, роден * Как реагира Наташа лели, наП- която е родена в Годеч. 11а всяка 
син на Илия-Ицо Попов. Вече старата каша симоуейка, унес снимка е написано отзад годи- 
дълги години той живее в Нови сшаршш па Н5 гоушш, когато се пата и събитиезо.
Сад, там е на митническа слу- Печатаха Шексшоае.ш арсмеШо па * Имате ли Преуложснин аъа ара-

ака с!>с съуържиниеШо па "НраГО-

В моето семейство, още от

жданизе и в историята на града Милка Станоевич. Аз помня св
оя дядо 11стър,а и баба ми Райна,

жба. Живее щастлив семеен жи- пейниша млауостУ
НАСЛЕДНИКА НА БАЩИНИЯ ТАЛАНТ: Петър Попов (в средата) в 

ученическата пиеса "Биберче"
вот със съпругата Сека и дъще
рята Нина, студентка по англис- во, очакваше да я поканят и да я 
тика. Най-редовсн читател, кри- представят на днешната публика удоволс твие. Харесва ми, радвам 
тик и разпространител на нашия на театралните тържества. Все се, че пише за миналото и но този 
весник. Радва му се, критикува пак, тя е възрастна жена и не е за начин го спасява ог забрава. Ако

дълъг път. Но само да я бяха мислите, чс за младите би тря-

- С вълнение и, да кажа пра- сШвоУ
- "Братство” чета е голямо

чето до Галнното. Младите, ако 
искат място в "Братство”, пека 
сами се пос тараят да дадат мате
риал.
* ИуааГПе ла чеаПо и Царапроу У

- Да, сега по-малко, по когато 
туристическият н стоков оборот 
па граничния пункт беше в ра
згара си - идвах по служба с ме
сеци.
* Ал Пи По,шавам отупана н малко 
ще Ни уПрекпа защо не ПнтеГПе По- 
често, не се оСшжуаШе. Зная, че 
НашитИ сШчл е. оригинален, у ухо- 
аи(П, ПроншшП\елен. Можете уа 
рал?о<шрлГПе със съученици п зем
ляци, уа 7и нат>рчи<иПе ли съШруу- 
ничесШао...

- Със земляците ми и Белград 
и 11они Сад поддържам непре
къснати връзки. Редовно участ
ваме в земляческата ни сбирка 
на Си. Трифон Зарезан. Вярно, 
трябва да анимирам журналис
тите Борис Гнгов и Слободан 
Алскспч да изпратят н те някои 
текстове.
* КоП грау ПреуПочншаше - I(ара- 
броу ала Нови СауУ

- В Нови Сад живея, работя, 
ходя па риболов, имам доста по
знати, успех в работата. Ала в 
сънища та си виждам Цариброд.

го, очаква го с нетърпение...
* Знаете ли, че е оПреуелени на- поканили или поне да й бяха из- бвало да бъде отделено но-го- 
грауа ли симоуеПии м ъжки роли с пратили монографията за тсатъ- лямо място в ъв вестника - не с ъм

съгласен. Мие, кога то бяхме мл- 
- Да, това решение дълбоко * От имеСГю на реуакшшши на ади, бяхме много по-скромпи и 

развълнува мен и сестра ми Ми- "ПраШаТаю" и ош свое име Ин Пла- 'трудолюбиви. С дни работехме и 
лка, която живее в Ниш. Отда- гоуари, лауеПш уосе1а уауохГПе мазето на Дома на културата, за 
вна загубихме родителите си и с наН-много сШара снимка каСПо уо- да може да б ъде младежки к ът. 
пиетет, болка и много спомени кумепШ ла аремеГПо Прел миналия Единствснно развлечение пи бя- 
тачим тяхното име. Майка ни по- ш сПорШа, старите ннриПро- ха киното и разходките, а главен 
чии а през 1963 година, много у чини. Клаус 1и нимиратеУ сладкиш "печените семки", кои-
млада, а баща ни Ицо, роден - Най-много снимки съм нре- го в неограничени количества 
1917, се помина през 1978. Всд- доставил на журналиста Алекса продаваше сляпата Цена Бинчо- 
нага със сестра ми пожелахме да Ташков и на Вас, г-жа 1 Тейкова. па. От люспите на семките иобс- 
запазим името на татко като са- Сигурен съм, чс полезно ще ги

името ни Нашия Нища У ра.

Лилия Нейкова
ляпаха тротоарите от пянлиои-шш 29 ЯНУАРИ 1999 г.



ОТ 26 ДО 28 ДЕКЕМВРИ 1998 Г. В МУЗЕЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА КИНОТЕКА В 
БЕЛГРАД

ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИЯ 
НИ ПЕЧАТ

Младенов:
ТРУДНОСТИ ИМАШЕ...

” ДНИ НА ЗЛАТАН ДУДОВ”
Четири филма, голям брой посетители, висок 

интерес на публиката и експертите за филмовото 
изкуство - това са основните данни за манифес
тацията "Дни на Златан Дудов", която се езлтоя 
от 26 до 28 декември миналата година в Музея на 
Югославската кипотека в Белград. Тези данни са 
твърде важни за статистиката, но те не са и не 
могат да бъдат същността на културната проява, 
с която приключи миналогодишният сезон в Му
зея на ЮК. Нейната есенция трябва да се търси 
във вълшебството на подвижните картини, в със
редоточените погледи кз.м екрана, в шепота на 
зрителите в залата, във визуалното богатство и 
тематичната актуалност на прожектираните фи
лми от опуса на Златан Дудов.

Последната констатация най-непосредствено 
се отнася за неговия филм "Кулс Вампс” ("Пра
зните стомаси”), кой то е заснет през 1932 година 
по сценарий на Бертолд Брехт и при многобройни 
перипе тии в процеса на снимането и проблеми с 
цензурата. Този филм не е загубил нищо от прос
транствената и историческата си универсалност, 
които много рядко се срещат заедно в едно худо
жествено произведение. Още от първите 
зрителят е "въвлечен” в една притча, която е ак- 
туална във всяко и особено в нашето време: как 
да осигуриш хляба за себе си и своите близки, да 
запазиш самообладанието си и да изградиш хар
монични отношения със средата си?

"Куле Вампе"с кадрирантака, че всяка негова 
картина (сцена) и днес може да бъде своеобразна 
художествена фотография.
"оръжие” на Златан Дудов, защото и в останалите 
три прожектирани филма - "Фамилията Бентин”, 
"Капитанът ог Кьолн” и "Хлябът наш насъщен” 
- това е най-важният белег, по който се познава 
неговата режисьорска ръка.

Изложбата на снимки и документи, свързани с 
Дудов, която беше организирана във фоайето на 
Кинотеката, е отделна приказка. Тя беше изклю
чително интересна, защото посетителите имаха 
възможност за първи път да видят (на снимка) 
родната къща на Дудов, неговото кръщелно сви
детелство и фотографии на Брехт, Айзлер и Ду
дов от периода на съвместната им работа. Най- 
хубавите от тези снимки бяха отпечатани в спе
циалния брои на "Мост", а по един екземпляр на 
този специален брой беше връчен на всички при
състващи на откриването на манифестацията

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИ
ДАННИ

”,..И работата започна: писа
не на уводна статия, създаване 
на рубрики, обезпечаване на но
ви фотографии, подбиране на 
югославски материали от ежед
невния печат и други. Трудности 
имаше на всяка крачка. Няма
хме още пишеща машина с бъл
гарски букви. Прехвърляхме се с 
кола в Димитровград и там Ли
лия Нейкова доброволно ни пре
писваше на машина материали
те. Другарите от "Слобода” ни 
поснабдиха с нови фотографии 
от Димитровград. Превеждане
то на материалите от сърбохъ
рватски език на български не 
вървеше гладко. Аз, като препо
давател по сърбохърватски ез
ик, вече няколко години не бях 
се занимвал с български език. 
Липсваха ни речници, грамати
ки, помагала, български вестни
ци. Разгеле имахме един малък 
правописен речник на българс
ки език. Много трудно беше, без

I Дудов Златаи (1903 -1963), германски ки
норежисьор от български произход; отначало 
е автор на есета за междувоеииия авангард в 
изкуството, а след това се приобщава към 
напредничавите обществени сили, 
противопоставят на духа на напиращия 
фашизъм. Работи за ”Прометеус филм” - 
предприятие, основано от Германската кому
нистическа партия през 1925 г. - и от този пе
риод е най-известният му филм ” Празните 
стомаси” (1932), коитрадикционен филм, зас
нет но сценарий па Брехт и в ”камершпил” 
стил, за живота па уволнените берлински 
работници, забраняван в много страни. 
Когато надпетите идват на власт, Дудов е 
изгонен от Германия, а след войната живее и 
работи в Германската ДР.

Малка енциклопедия, "Просвета”, Белград, 1986

които се

Марин Младенов

съответна езикова практика и 
без сведение за новия български 
журналистически език, да се нр
ави вестник на български с най- 
различни рубрики от всички об
ласти на политическия, стопан
ския и културен живот...”

(13 юни 1969 г.)

сцени
"Дни на Златан Дудов" в Белград.

На откриването на тази хубава манифестация 
беше съобщена идеята да се организира Меж
дународен фестивал на краткометражния и до
кументалния филм "Златан Дудов" в Димитро
вград. Беше спомената и идеята да 
филм за живота и творческата дейност на Дудов и 
да се открие изложбен цънтър в родната му къща. 
Оповестено беше, че през настъпващата пролет 
Югославската кинотека ще се представи в София.

се заснеме

КАК СЕ РОДИ 
” ГЛАС НА БЪЛГАРИТЕ В 

ЮГОСЛАВИЯ” ?

Това е и основното

Заедно със заинтересованите германски инсти
туции ще бъде направен опит да се открият и 
съберат много повече документи и сведения за 
творчеството и още повече за живота на Златан 
Дудов.Прословутата 1948 година беше една от най-тежките 

години за тогавашна Югославия. Не изоставаха обаче 
стопанските успехи. Петият конгрес на ЮКП беше нан- 
голямото и най-значително събрание на югославските кому
нисти.

Накрая нека да споменем и приятната изне
нада, която беше подготвена от Югославската ки
нотека за царибродчаните в Белград. Стените на 
залата, в която бяха прожектирани филмите на 
Златан Дудов, бяха украсени с картини на худо
жника Мича Митич, който е роден и раснал в 
Цариброд, родния град на един от най-известните 
царнбродчани - Златан Дудов.

Зимата на 1948 година в тогавашната Босилеградска ок
олия беше сурова, с дълбоки снегове, а жизненото равнище 
на населението - твърде ниско. Силна обаче беше волята за 
работа във всички области. Просветните работници отиваха 
пеша да учат децата, а не се щадеха да ограмотяват и 
възрастните. В тези тежки условия в околията беше повдиг
нат въпросът за пеЧатане на вестник на българската народ
ност.

Слободан Алексич - Кьоса

НА 9 ФЕВРУАРИ В СТОЛИЦАТА на отдел Списания и издателска дейност към Изда
телство "Братство” в Ниш. Както е оповестено, де
сетина литературни творци от нашата народност в 
Югославия ще четат свои творби, чийто превод на 
сръбски език след това ще бъде прочетен от някой 
по-известен белградски актьор.

На това второ представяне на малцинствената ни 
литература в столицата се очаква да присъстват вид
ни сръбски и югославски писатели, представители на 
министерствата на културата и човешките и малцин
ствени права към Правителството на Сърбия, бъл
гарският посланик в Белград Ивайло Трифонов и 
други видни обществени и културни дейци от Белград.

Трибуната ще започне в 12 часа.

Инициативата ни беше приета от висшите партийни ор
гани във Враня, Ниш и Белград. Най-сериозен проблем 
беше липсата на журналисти, но се тръгна смело и се роди в. 
”Глас на българите в Югославия”, който започна да излиза 
през януари 1949 година в Белград. Пръв главен редактор на 
вестника беше Драган Дойчинов, учител от с. Гложие.

Второ представяне на мал
цинствената ни литература

По инициатива на художествения директор на Бе
лградските срещи на писателите Мома Динич и сек
ретаря на Сдружението на писателите в Сърбия Пре- 
драг Богданович Ци във вторник, на 9 февруари т.г. 
на "Трибуната във Француска 7” в Белград ще се 
проведе литературно четене, на което ще се пред
ставят по-известните радетели на литературното по
ле сред нашата народност в Югославия.

За съвременното литературно творчество на Три
буната ще говори Денко Рангелов, главен редактор

С. Евтимов

НА 4 ФЕВРУАРИ В БОСИЛЕГРАД

ЩЕ ГОСТУВА НАРОДНИЯТ 
ТЕАТЪР ОТ ЛЕСКОВАЦ М. Басов

Пред любителите на театра
лното изкуство в Босилеград на 
4 февруари ще се представи На
родният театър от Лесковац с 
комедията на Радиша Груич 
"Всичко ще се разясни”. В тази 
комедия участват 30 актьори, а 
главните роли са поверени на 
Предраг Смилкович и Боголюб 
Митич, които в телевизионния 
сериал "Семейно богатство” ин
терпретират ролите на Тика Шп
иц и Гьоша.

Всички разноски за театрал-

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ-ЛЮБИТЕЛИ

ЗАПЛАНУВАНИ РЕДИЦА ДЕЙНОСТИ
Сдружението ще се стреми да устрои ед

на колективна изложба в Ниш (през април 
или май т.г. в Дома на ЮВ), евентуално и в 
Прокупие, и да бъде домакин на нишките 
самодейци, които са проявили желание да 
експонират картините си в Димитровград.

По време на тазгодишния пленер "Пога- 
новски манастир” е предвиден излет до ма
настира, където самодейците ще се запоз
наят с участниците в пленера.

В програмата на дейностите за тази го
дина е залегнала и идеята да се организират 
сказки за членовете на Сдружението, които 
ще се държат от професионални художници, 
историци на изкуството и други експертни за 
тази област лица.

Всички запланувани дейности, включи
телно и набавянето на експертна литера
тура, ще се реализират на практика, ако Сд-

В края на миналата седмица в Димитров
град се проведе годишно събрание на Сдру
жението на самодейните художници от об
щината. Отчет за работата на организация
та през миналата година бе даден от предсе
дателя на художниците-любители Любомир 
Николов, който запозна присъстващите и с 
програмата на дейностите за тази година.

По мнението на присъсващите худож-

ружението разполага с достатъчно финан
сови средства, е едно от заключенията, ко
ито беше прието на събранието. А когато 
става дума за финансите, ето и няколко све
дения: през 1998 година Сдружението е по
лучило 7000 динара от общинския бюджет и 
1550 динара от членския внос. През тази го
дина самодейците очакват да получат по
вече средства от общинската хазна. С еди
нодушно решение на самодейците членск
ият внос е намален с 50 на сто, така че за
напред заетите членове на Сдружението ще 
плащат 50 динара, а безработните и учащите 
се по 25 динара годишно. За самодейците- 
пенсионери такова задължение не е предви
дено.

ното представление, възлизащи 
на около 10 000 динара, се пое- ници, колективната изложба на членовете 
мат от Центъра за култура в Бо- на Сдружението в Градската галерия може 
силеград, който е организатор да се оцени като успешна, въпреки лошите 
на културната проява. Пет хиля- оценки на някои критици. През тази година 
ди динара вече са отпуснати от Сдружението е запланувало да организира 
Министерството на културата, а една колективна изложба в Градската га- 
останалата сума ще бъде подсиг- лерия (както и досега, това ще стане през 
урена от Общинската скупщина ноември т.г.) и евентуално една самостоя- 
и самия Център. телна или групова изложба, също в Дими- 

в. Б. тровград.
Б. Димитров

О ВштШ29 ЯНУАРИ 1999 г.



3| РЙГАКШЕНЦИ В СВЕТА НА НАУ1 110 ГОДИНИ ТЕАТЪР „ХРИСТО БОТЕВ“ (16)

ГОЛЯМ СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ГРАДИНАРСТВО ЦЯЛ КУП НАГРАДИ
* Успехи на регионалните прегледи с ”Банович Страхиня”, ”Снаха”, ”Ивкова слава”, ”Татул” и 

Камък за под глава” * Премиерни изпълнения на ” Римска баня” и ” Женско царство”
Димитровградската публика 

от представлението "Съмнително лице”, 
режисирал Методи Петров. Още по-голям

СИМОНО ВР ДРАГАН ПЕНЕВроден в босилегра- 
дското село Ярешник през 1923 
год. Основно училище завършва 
съседното село Назърица. Нито 
дъждът, нито големите

е въодушевена 
което е

в успех
постигат пиесите "Кощана” (1975) и "Банович Ст
рахиня (1976). Любиша Джорджевич отново при- 

Димитровград, за да постави Михизовия 
Банович Страхиня”. Сценографията е дело на 

Сретен Игов, а в ролите се появяват: Васил Ка- 
(Банович Страхиня), Лиляна Каменова (ма

йката на Страхиня), Цветанка Воинович (н 
съпруга), Новица Панич (слугата Милутин), 

Ангел Георгиев (влахът Алия), Садик Хамидович 
(Юг Богдан), Александър Златанов (Воин Юго- 
вич), Предраг Димитров (Бошко Югович) и Алек
сандър Маринков (глашатаят). На премиерата, 

на 23 април, присъстват над 300 зри- 
. На Четвъртия републикански преглед в 

Алексинац Садик Хамидович става носител на на
градата за най-добра мъжка роля (Юг Богдан), а 
Сретен Игов също така

преспи и 
порои, нито силните студове и вет
рове са могли да спрят малкото пл- 
анинче ежедневно да отива пеша 
на училище и заслужено да полу
чава само отлични бележки от учи
теля Марко Аранджелович от 
Ягодина. Първи, втори и трети пр
огимназиален клас Симонов завъ
ршва в Сурдулица, а четвърти 
Враня още преди Втората свето
вна война. Понеже през 1941 го
дина в Босилеград още не била от
крита гимназия, Симонов се запи-

стига в

менов
его-

вата

във

Екипът на "Камък за под глава"
изпълненаликувани в домашни и чуждестра

нни научни списания. Написал е и 
6 книги от областта на градинар
ството. За изтъкване е. че д-р Сн- 
монов е и автор на ненадминатия 
учебник "Специално градинарст
во". който и днес се ползва в Зе-

ПОД ЗНАКА НА "ТАТУЛ” И ”КАМЪК 
ЗА ПОД ГЛАВА”

Театралният сезон 1978/79 минава под знака на 
две изключителни представления: ”Татул”отГео- 
рги Караславов, постановка на Слободан Ник
олов, и "Камък за йод глава” от Милица Новк- 

ович, постановка на Слободан 
Алексич. Първата пиеса, която 
е играна на български език, пре
миерно е изпълнена на 5 януари 
1979 год. Постановчикът Нико
лов поверява ролите на Николи
на Ранчева, Пенка Гигова, Алек
сандър Златанов, Оливера Пет
рова, Живкица Спасова, Слобо
дан Алексич, Никола Андонов и 
Ангел Георгиев. Сценограф е 
Сретен Игов, а костюмиер и гри
мьор - Методи Петров. Публи
ката приема представлението с 
въодушевление - овации в зала-

тели
сва в кюстендилската гимназия и 
през 1944 година успешно 
зрелостния изпит.

Като гимназист със зрелостен 
изпит учителства в родното село и 
в прогимназията в село Бистър.
Поради огромното желание да пр- меДелския факултет в Скопие, 
одължи образованието си напуска Значителни са постиженията 
учителството и през 1945 година се на Снмонов в селекционирането 
записва в Селскостопанския факу- на градинските култури. Заедно 
лтет в София, а следващата година <гьс СЪТРУДНИЧИ* но повече само- 
минава в Селскостопанския факу- стояте-Г1НО е създал 5 нови високо- 
лтет в Белград, където през 1949 се добивни сортове кромид. Със се-

лекционерство и създаване на но
ви семена се занимва и сега като

полага
получава голямо при

за сценографията си, която е провъзгла-знанне
сена за най-добра от журито на прегледа.

НАНИЗ УСПЕХИ
И през 1977 година димитро

вградският самодеен театър пр
одължава да постига големи ус
пехи. Професорът по български 
език в Гнмназията Слободан Ни
колов поставя "Снаха" от Гео
рги Караславов, в която играят 
Ангел Георгиев (Юрталан), Дс- 
са Гигова (Гина), Аца Басов (Ст
ойко), Цветанка Воинович (Ми- 
ката), Никола Алексов (Алек
си), Еленко Тодоров (Казълб 
аш), Лиляна Каменова (Казъл- 
башка), Николина Ранчева (Се
вда), Никола Андонов (Димо),
Петър Митов (Астар). Живкица 
Спасова (Астарка), Аксснти Ди
митров (Цървенката), Весела 
Христич (Добра), Здравка Дави- 
дкова (Станка), Невенка Петро- 
вич (Кицка)... Постановчикът Николов получава 
ценна помощ и от сценографа Сретен Игов.както 
и от Методи Петров, който успешно изпълнява 
задачите на костюмиер и гримьор. Пиесата е из
пълнена премиерно на 18 февруари, а залата на 
Дома на културата е препълнена с любители на 
театралното изкуство. На премиерата - овации, на 
Регионалния преглед в Алексинац членовете на 
журито имат само похвални думи за постановката 
на Слободан Николов и му присъждат наградата 
за най-добра режисура. Ангел Георгиев получава 
наградата за най-добра мъжка роли, а "Снаха" 
заема второ място и се класира за прегледа на 
най-добрите аматьорски театри от републиката в 
Смедсрсвска паланка. На този преглед пиесата на 
димитровградчани среща добър прием, но остава 
без награди. Играна е на български език, а след 
това е изпълнена и в Драгоман и Годеч.

През март 1978 година е изгплиена "Ивкова 
слава", постановка на Слободан Алексич, който 
пресъздава и образа на Ивко. Отлични сътруд
ници са му Ангел Георгиев (Курик), Слободан 
Сотиров (Калча), Миливое Йосифовци (Смук), 
Момчило Андресвич (Меко), Николина Ранчева 
(Ксва), Мазалия Рангелови (Мица), Душица Еле
нкови (Мариола)...След две реиризн в Димитров
град "Илкова слава” участва на традиционния пр
еглед в Алексинац, където се класира на трето 
място и заслужава препоръки за участие в Репуб
ликанския театрален преглед. Слободан Алексич 
(Ивко) е удостоен с наградата за най-добра мъжка 
роля. Награден е и сценографът Сретен Игов.

дипломира като специалист по ов
ощарство и лозарство.

Тъй като получавал стипендия пенсионеР- Също така е ре шил го
лям брой технически проблеми,от Министерството на земеделие

то на ФНРЮ, назначават го за пре- като напРНмер присаждането на 
подавател, а по-късно и за дирек- лУбеница на тиква и др. 
тор на Земеделското училище в Проф. д-р Драган Симонов ед- 
Тетово, където се изтъква с рабо- на година е ®ил на спеииализация в

България и три месеца в бившия 
Съветски съюз. Участвал е на го-На един студен планински 

извор със собствени средства 
изградил каменно-мраморна 
чешма в местността Юручки 
гроб на 1500 м.н.в. До 
чешмата направил и корито 
за водопой на добитъка. На
края д-р Симонов изтъкна, 
че е готов, колкото му поз
воляват силите, да подпо
могне развитието на Босиле- 
градския край, особено на 
овощарството и градинар
ството.

та!лям брой научни симпозиуми в би
вшите югорепублики, България, 
бившия СССР и други страни, ка- 
кто и на няколко международни 
конференции и конгреси. Като съ
трудник или ръководител е участ
вал в реализацията на многоброй- 
ни научни проекти, а и днес, като 
пенсионер, активно сътрудничи 
със Земеделския институт и е ръ
ководител на научни проекти и 
проекти на млади кадри за защита 
на магистърски и докторски дисер
тации. които финансира Министе
рството на науката на РМ.

В разговора с проф. д-р Симо
нов узнахме, че той винаги се при- 
тичал на помощ на нашенци при 
записване в средни училища и фак
ултети, настаняване в ученически 
и студентски общежития, при ле
куване иа болни и т.н. И днес не
говата къща с отворена за всеки 
доброжитслсн и закъсал нашенец. 
Никога нс се е срамувал да каже, 
че е българин. Редовно гледа ТВ- 
журнал иа български език, а "Бра
тство” чете от време на време, но 
съдържанието му харесва и затова 
е решил да се абонира за вестника.

Вече 11 години Симонов е пен
сионер. В семейната си къща жи
вее заедно със съпругата, сина, 
снахата и внучетата си, а има и ви
ла, в която той и съпругата му пре
карват голяма част от пенсионер- 
ските си дни. В свободното си вре
ме обработва дворното място ок
оло вилата, което му доставя го
лямо удоволствие. Неговият девиз 
е: "Само работата запазва чове
ка".

Междувременно започва по
дготвянето на "Камък за под гл
ава". Режисьорът Слободан Ал
ексич се появява в ролята на Но
вак, а интерпретатори на оста
налите роли са Садик Хами

дович, Александър Златанов, Слободан Сотиров, 
Николина Ранчева. Никола Андонов, Новица 
Панич, Павлина Михайлова и Надица Миленк- 
ович. И отново овации в залата!

'Татул” и "Камък за под глава" участват на 
прегледа в Алексинац и получават многобройни 
награди. И двете димитровградски пиеси полу
чават "виза" за републиканските прегледи в Смед- 
еревска паланка и Враня. В Алексинац 'Татул" 
заема първо, а "Камък за под глава" - второ мя
сто! Николина Ранчева (Марнола в 'Татул") и 
Слободан Алексич (Новак В у чети ч в "Камък за 
йод глава") са актьори на вечерта, Николов и 
Алексич получават награди за режисура, Сретен 
Игов е награден за сценографията на 'Татул". 
Николина Ранчева. Садик Хамидович, Алексан- 
дър Златанов и Слободан Алексич се връщат от 
прегледа е актьорски награди. На прегледа в Сме- 
дсревска паланка Александър Златанов получава 
награда за ролята на Иван и 'Татул" (най-добра 
мъжка роли), а Николина Ранчева спечелва на
градата на публиката за образа на Марнола в съ
щата ннсса. За ролята на Новак в "Камък за под 
глави" Слободан Алексич получава награда и на 
прегледа пъп Враня. На тази манифестация Ник
ола Андонов е награден за епизодична роля (Нн- 
кнта). Дими тровградските самодейци съжаляват, 
задето не се връщат от Враня с още няколко на
гради, а иай-близо до една от тях е Алаксандър 
Златанов, интерпретатор на ролята на Кръсман 
Вучетич. И двете димитровградски представле
ния се класира т и за съюзния театрален преглед, 
на който нс получават нито една награда.

Междувременно е създаден фондът "Ицо По
пов" (по-обширно - в книгата) н са изпълнени 
пиесите "Чуждото искаме, своето нс си даваме" 
(Младежката сцена), "Римска баня" от Станислав 
Стратиев, "Женско царство" от Стефан Костов н 
"Човекът иа четири крака" от Радивое Дола Джу- 
кнч.

Александър Златанов като 
Иван в "Татул"

тата си. От 1961 до 1965 е асистент 
в Земеделския факултет в Скопие, 
а от 1966 до 1984 година работи в 
Земеделския институт - Завод за 
градинарство като научен сътруд
ник, висш научен сътрудник и съ
ветник. Титлата доктор на науките 
Симонов получава през 1980 годи
на след като успешно защитава до
кторската си дисертация на тема: 
"Някои морфологични, биологич
ни и химико-технологични свойст
ва на по-важните видове кромид в 
СР Македония”. До пенсиониране
то си преподава градинарство в Зе
меделския факултет, където през 
1987 година завършава трудовия 
си век като редовен университет
ски професор.

С научна дейност проф. д-р Си- 
монов започва да се занимава още 
в Тетово и активно продължава в 
Скопие. Той е известен в Р. Маке
дония като голям специалист по 
градинарство. Автор е на 35 науч
ни и на над 40 експертни труда од 
областта на градинарството, луб-

Проф. д-р Драган Симонов 
обича родния си край и поддържа 
редовни връзки с него. През ля- 
тото посещава родния си Ярешн
ик. Тук го привличат многоброй- 
нитс баири, буковите гори, зеле
ните ливади, бистрите планински 
изворчета и поточета, чистият пл
анински въздух, прекрасната план
ина Църноок...

- С голям пиетет си 
спомням за обичания и нез
абравимия ми учител Марко 
Аранджелович, който убеди 
баща ми да ме запише в Сур
дулица, Защото по това 
време само малък брой сел
ски деца продължаваха обра
зованието си. Учителят ми 
даде книги и ме подготви за 
приемния изшгг, възхитено 
разказва Симонов.

В
Слободан Кръстмч

(В следващия брой: ЮБИЛЕЙ НА НАТАЛИЯ 
КОЛИЦА РАНГЕЛОВА)

Богослов И. Янев
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поводи и отзиви

ХИЛЕНДАРСКИ СИЯНИЯ ПО 

ВРЕМЕТО НА ОСМАНЛИИТЕ
Никакви слова никога не ще опора на единната православна Рибарци, и I лас^ православие 

бъдат достатъчни, за да се из- цивилизация на Балканите, в чи- Еипрхще Нишкс (N84, 1977, 
тъкне всичкото значение на Хи- йто обсег,съвсем естествено,то- Ниш) обнародва статията Па- 
лендар за сръбския народ. Той си гава не са били остро изразявани )сще Хиландарски - у српском

манастиру монах - бугарски про
светител/’. Авторът накратко

остава вечен, неизчерпаем изто- определени междунациоиалии 
чник за историци и други изсле- противопоставяния.” 
дователи като особена сръбска Така, представители на иоз- преразказва живота и делото на 
институция, която успяла да ус- натото албанско владетелско се- Отец Паисий в Хилсндар през 
тон на всевъзможни изкушения, мсйство Кастриоти през първа- XVII столетие и твърди, че гро- 
действено участвайки и влиясй- та половина на XV в. даряват ма бът на този велик български на- 
ки върху историческата участ на Хилсндар имоти в Албания, а в роден възрожденец се намира в 
сърбите. Но дали само на тях? съседство на монастира на Атос портата на рибарската черква 
Инерцията на множеството тър- повдигат пирг, “Арбаиашка ку- ”Св. Параскева”. Детайлите 
жествени манифестации, с кои- ла”, за свои нужди (днес в раз- повод на това откритие беше 
то беше отбелязана 800-годиш- валнни). В самия Хилсндар, в предал журналистът на "Брат- 
нината на Хилсндар и които бяха ирипратата на Крал Милутнн, е ство” Мики Нейков в списани- 
насочени предимно към повди- погребан един от синовете на ето ”Мост” (№8, 1968 г„ Ниш), 
гане самочувствието на сръбск- Иван Кастрнот - Репош - през Събитието развълнува динло- 
ня национален корпус, сякаш из- 1430/31. г. Върху фреската над мати и учени, защото дегтогана
мести встрани заслугите на този неговия гроб е изобразена сцена шиите изследвания не усяваха да 
монастир за други народи и ст- как Св. Георги, Св. Симеон Не- установят точно кога е починал 
рани. Както и обратното - слс- маня и Св. Сава се застъпват нр- и къде е погребан Отец Паисий, 
дите, които други страни и на- ед Св. Богородица Одигитрия за Във всеки случай, откритието на 
роди са оставили в историята на душата на Репош. (Джурич, ”Хи- Манов но необикновен начин до- 
Хилендар, отделно по времето ландар”, 1978, Белград).

казва академик Д. Медакович жду балканските народи, защо- 
(”Хиландар’\ 1978, Белград). то интеграцията и взаимономо- 

Следователно честването на щта е залог за тяхното бъдеще, 
Хилендарска га годишнина е до
бър повод да се изпъкне него
вата интегрираща функция ме-

ПО

Сл. К.

ОЗНАМЕНУВАН"СВЕТИ САВА"

За пръв ггьт - Светосавски признания
* Свети Сава, училищния празник, ознаменуваха всички ученици в 
Димитровградска община

В основното училище тържеството започна на 26 януари със спе
циално подготвена програма, която бе изнесена най-напред за уче
ниците от първи до четвърти, а след това и за тези от пети до осми 
клас.Програмата, която е посветена на живота и делото на великия 
просветител Свети Сава, иа 27 януари бе изнесена и за учителския 
колектив, за гостите и родителите в голямата зала на Центъра за 
култура. Тържеството продължи в стола на училището, където дирек
торът Димитър Гюров приветства пенсионерите Никола Денков и То
дор Ташков, на които връчи скромни подаръци, както и на съпругата 
на неотдавна починалия Кирил Геров.

За пръв път тази година, с решение на педагогическия 
Основното училище е установено Светосавско признание за дълго
годишна успешна работата и значителни резултати в образователно- 
възпитателното дело. Първи лауреати на това признание станаха Сне
жана Заркова и Тица Цветкова, учителки в подведомственото училище 
в Желюша, Весна Аядреевич и Олгица Петрова, учителки, Александър 
Петров, преподавател по физическо. Вилдана Цолева, преподавателка 
по биология, Сузана Станкова, по английски и Будимир Колев, препо
давател по история, както и Ефтим Рангелов, зает в администрацията и 
Весна Тодорова, заета в стола на училището,.

Говорейки за предстоящата 130-та годишнина на Основното учи
лище. директорът особено изтъкна стремежа училището да стане съв
ременно и модерно обзаведено ведомство, което да удовлетвори из
искванията на времето пред нас.

И в Гимназията Денят на просветното дело мина тържествено. 
Учениците нямаха часове, но присъстваха на смесена програма, която 
сами подготвиха, а на членове на учителския колектив бяха връчени 
юбилейни награди за 10.20 и 30 години непрекъсната работа в просвет
ното дело.

неде пън връзка Босилсградско
Образите на основателите на с Хилсндар. 

След основаването му през Хилендар, Св. Симеон Неманя и
на османското иго.

Когато става дума за Отец 
1198. г. и периода на блестящ въ- Св. Сава Сръбски, най-нопуля- Паисий, нека да допълним каза- 
зход и укрепване, през първата рннте балкански православни ното с още няколко податки за 
половина на XV столетие Хиле- светци, са изписани върху север- връзките на българите с Хилен- 
ндар е в криза. Изгубва нконо- ната стена от наоса на Поганой- дар и по времето, когато Паисий 
мическата си подлога и мощ, ос- ски монастир, 1499 г. Техните по- пребивавал там, и по-късно. Пр- 
манскнте репресалнн се заенлв- ртретн се намират и в редица др- ез XVIII столетие осезаема по- 
ат, явяват се и разцепления меж- уги сръбски, македонски и бъл- мощ на Хилсндар оказват бъл- 
ду монашкнте братства, засил- гарски монастирски черкви в гарски чорбаджии като кир Ха- 
ват се пиратски нападения и об- средището на Балканския полу- джи-Вълча от Банско, господар 
ирц. В защита на застрашения остров през тази епоха - дока- Хаджи-Цветко от Видин, кир 
^бшендар и на православнието зателство за огромната им роля Хаджи-Димитър от Пазарджик, 
въобще застават страни и владе- като скрепяващ фактор между Хаджи-Нейко, Хаджи-Стоян от 
тели от планинския юг на Бал- православните народи. По такъв Копривщица, кир Теодор и мно- 
каннте, до който османлиите начин, посредством портретите го други донори. С техни сред- 
още не са стигнали - Черна гора, на Св. Симеон и Св. Сава, Цари- ства били възобновени няколко 
Морея, Албания... Или други, на- бродско се свързва с Хилендар. Хилендарски параклиса, иконо-

И Босилеградско притежава стасът в съборния храм, повди- 
леч на север, също извън посе- интересна връзка с Хилендар, гната болицата и т. н. "Всичките 
гателството на поробителя 
Влашко, Молдова, Украйна, Ру- рай, обаче на времето си предиз- единични, свидетелствуват до 
сия... "Тази обща грижа - казва вика голям шум. Преди повече каква степен връзките с българ- 
академик Деян Медакович (”Хи- от две десетилетия Любен То- ските чорбаджии през XVIII век 
ландар”, 1978, Белград) - поете- доров Манов, служащ в босиле- са били силни и необременени с 
пенно превръща монастира в градския съд, по потекло от село национална изключителност” -

съвет към

миращи се противоположно, да-

тези подаръци, и колективни икоято още не е разяснена док-

А. Т.

Елате в Звонци! - Господин Асене, докато разни 
наборлии се мотаят възден около хотелското гише и 
мяркат гостенките, аз съм се определил за... антика. 
Правя компания на техните съпруги, придружена с лек 
флирт - "Шегите на Амур”, "Фотка” и под. Същевре
менно подкачвам разговор върху някоя тема и сетне 
пускам дамите да продължат разправията. Незабеля
зано преминаваме от един върху друг въпрос, че на края 
никой вече не помни повода за лаф-мохабета. Понеже 
на някои дълбокоумни въпроси не съм в състояние да 
дам отговор, от сърце Ви моля: елате в Звонска Баня. 
Позволете си кратък отдих след напрегнатата и отго
ворна работа в Кантората. Искрено ще се зарадваме ако 
вземете участие в разискванията на нашия клуб.

Велин, дамен-майстор.

Наборлшгге му казали, че така на времето си постъпвал 
Дон Хуан и прелъстявал жените. Счупи моят Дон Хуан 
десет яйца в канче и го непразни на един дъх. Че като му 
прилоша, цяла нощ е бълнувал и най-страшни сънища 
сънувал!

- Затова лн - преди малко чух - господин Рангелов, 
директорът на нашия хотел, решил на всекн гостенин, 
който прекара поне десет дена в "Мир”, да подари спе- 

занимавка в сравнение с вечния, нерешим въпрос: Кое циален "Ястък за спокоен сън” - малка калъфка, на- 
е по-напред създадено - кокошката или яйцето?

- Прощавайте, госпожа, опаковката не е дреболия, квам Асен, ако дойде в Звонци, да ни разкаже повечко 
Да беше така, щеше лн художникът Христо от Бъл- за тия ястъци.

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР 
АСЕН ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (49)

МАРИСОЛ В ЗВОНСКА БАНЯ?
пълнена с миризливи билки, но кои - остава тайна. Оча-

- И за оня пуст "Рътански чай”, за който наборлиитегария да спечели световна известност с умението си да 
опакова цели дървета, постройки, Статуата на Свобо- също твърдят, че вълшебно подмладява мъжете. Дали, 
дата в Ню-Йорк? Впрочем, познато ми е, че Асен, ко- след "Космите на Венера”, Асен още веднаж ще разо- 
гато тръгне на път, носи със себе си меланж, а не цели чарова наборлиите? 
яйца. Знаете ли що е меланж, как го консервира Асен и 
какви са предимствата на меланжа?

Извадка от последния разговор в "Мир”. - Асен, 
предполагам, ще дойде в Звонци при условие да му се 
обезпечи безмесна прехрана. Като вегетариянец той 
поглъща повече храна от нас месоядите. Неговите че
рва са относително по-дълги от нашите. Дали?

- Прав е човекът, дето не взима месо. Знаете ли 
колко се е покачила цената на агнешкото и телешкото? 
Ужас! Никога не ми е било ясно защо агнешкото и 
телешкото са двойно по-скъпи от пилешкото и рибеш
кото?

- Моят пък дебелан няма донжуански амбиции, него 
измъчва коремът. Малко са му нахвърлените 110 кг, та 

- Милички, ако сте поверителни, ще ви открия какво се оплаква: "Не съм добре, апетитът ми слабее!” И сега 
се случи снощи с моя съпруг? Чул той, че мъжкост се с нетърпение чака Асен, за да го пита за някъкво рас- 
получава ако преди спане изпиваш десет пресни яйца. тение, което в Сърбия расте само при Сичево - не, не е

"жалфия” т.е. "градински чай”, има друго название - и 
оказвало чудесно апетитовъзбуждащо действие...

П. С. Ешо, господин Асене, уверяваше ли се, че действи
телно се нуждаем от Ваша Помощ. Въпросите, не им се 
вижда краят, ваПиюш за Вашите обяснения. Елате в 
Звонци. Ом достоверно лиие, близко до директора на 
хотел ”Мир”, което инсисшираше да остане анонимус, 
узнахме, че Гоейодин Рангелов е в Преговори с Марисол да 
Практикува в Звонска баня. Марисол, като всеобичан 
физикошераПевш, втори Път ще възроди Банята. Защо 
да не използваше обстоятелствата и не се срещнеше с 
нея?

- Ще потърсим за Асен домашни, вегетариянски, 
яйца. Зная една домакиня от Звонци, която пазарен ден 
на сергиите в селото редовно продава яйца с по две 
жлъчки. Любопитствувам да узная дали от яйце с две 
жлъчки могат да се излюпат две пиленца?

- Едрите яйца трябва много внимателно да се опак
оват в пластмасовите кутии, капаците да не се натискат, 
че яйцата могат да пукнат. Впрочем, дали ви е познато 
по кои правила става най-оптимална опаковка на яй
цата?

Проверете дали вдълбнатините във вашата 
пластмасова кутийка за съхраняване на яйца са 

подредени като на рисунката "а" или "б" и опитайте 
да дадете обяснение на решението

Протоколист: С. К. 
(В следващия брой: Отговор иа Доктор Асен)

- На мнение съм, че опаковката на яйцата е дребнава

«Е> 29 ЯНУАРИ 1999 г.



СПОРТ ® СПОРТ 10 ГОДИНИ АК "ЖЕЛЕЗНИЧАР" (4)

ДЕБЮТ НА ДУШИЦА ДЕЯНОВА 

В НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР
ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: САША КРУМОВ

СПОРТИСТ ЗА ПРИМЕР
Едва ли сред футболните за

палянковци в Димитровград 
някой да не знае за "Кината”. Така 
му викат още от малък на Саша 
Крумов, футболист, заместник-ка
питан на ФК "Балкански”. Години 
наред той е един от най-добрите 
футболисти не само в Димитров 
град, но и в окръга. За него се 
тересуват и отбори от по-качест 
вените дивизии, но той до ден-дне 
шен остава верен на своя отбор 
Роден е на 29 януари 1970 г. С фут 
бол започва

След разпадането на отбора 
трябваше да се формира 
став. Насърчена от добрите резу
лтати, Душица Деянова работи 
още по-сериозно и се определя за 
дисциплината 400 метра с препят
ствия. Още в началото на 1991 
спечелва трето място на междуна
родния митинг ”ФИСУ ” в София и 
получава покана за турне по Ита
лия през юни същата година. В 
Италия пребивава 10 дни и участва 
на митингите Тренто и Болцано. В 
Тренто се състезава изморена от 
дългия път (40 часа с влак) и заема 
седмо място. В Болцано, въпреки 
лошото време, заема трето място. 
Поради задълженията си в учили
ще отказва митинга в Римиии.

След завърщането си от Ит
алия на 16 юни Деянова 
във финалите на югогокупата 
Любляна като 
зателка от Нишки

Саша
Крумсн ,-л

най-минимални условия за работа 
започват подготовките за 1993 г. 
Въпреки всичко Душица Деянова 
е изключително мотивирана и ця
ла зима редовно тренира, така че 
през май месец е в отлична форма. 
Отварят се и границите за спортис
тите - юниорките участват на Бал
каниадата в Гърция. Макар че Ду
шица е имала най-добри резултати 
в тази селекция, тогавашният юго
славски селектор Драган Животич 
нарежда на Деянова на седем дни 
преди Балканиадата да тича избо
рно състезание. Самоувереността 
на Душица е голяма и на 4 юли 1993 
г. на стадиона на ”Партизан” в Бе
лград тя си печели място в национ
алния отбор на Югославия и оп
равдава мнението, че е талантлива 
спортистка, чийто развоен път е 
доста бърз. На Балканиадата в Со
лун Душица отива сама, понеже 
нейният треньор Александър Ма
рков оправдано отсъства, и спече
лва бронзов медал. Златото е загу
бено само за 0,19, а среброто за 
само 0,06 сек. В чест на този медал 
в Димитровград й беше устроено 
тържествено посрещане.

1993 година ще бъде запоме- 
нена по изключителния успех на 
Душица, но също така и по скро
мните условия за работа и недо
стиг на финансови средства, 
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Да се занимава като 
петокласник, изказвайки още 
гава своя талант в различни селек
ции. Играл е за избраните отбори 
на окръга и Сърбия. От пиротския 
Раднички” забелязват
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изтъква, най-много дължи на тре
ньорите Александър Петров. Дра
ган Панич. Новица Алексов и осо
бено на Славолюб Павлович от 
Пирот.

изключи
телния му талант и го викат в Пи- !-'
рот, където играе за юношеския 
отбор на клуба в качествената мл
адежка дивизия. Опитва да игра 
надеждите на ”Партизан”, в "Дъ
рвена звезда” и други 
бори. Бързо става капитан на от
бора на "Раднички” (юноши) 
само една крачка от първия състав 
на отбора, който по това време иг
рае във втора дивизия. Отива в Бе
лград, където учи железничарско 
училище и след завършването на 
училището се връща в Димитров
град. където продължава спортна
та си кариера. За своето умение и 
постижения във футбола, както

"чет-участва , • I.в
е с единствена състе- 

регион и спе
челва десето място. Това е послед
ното състезание, на което участ
ват спортисти от всички републи
ки на предишна Югославия.

В продължение на сезона Иви
ца Иванов успешно започва да ска
ча троен скок, а Душица спечелва 
първата си републиканска титла в 
дисциплината 400 метра с препят
ствия. Най-трудният период за от
бора е през 1992 г.. Това е време на 
ембаргото, когато на нашите спо
ртисти беше забранено да участ
ват в международните състезания. 
Но в отбора започва да работи ед
на нова група атлети, конто води 
опитният треньор Васил Вацев - 
Мачор. В началото всичко функ
ционира добре, но след време ме
жду членовете на ръководството 
възникват несъгласия - формират 
се две "струи". Очакваната финан
сова помощ от тогавашната 
СОФК-а не пристига, членовете 
на отбора са принудени сами да си 
събират средства за подготовки и 
състезания. Егзистенцията на клу
ба е застрашена. За щастие, побе
ждава ентусиазмът и до края на

Крумов е винаги скромен и мъ-
лчалив, но докрай предан на фут
бола. Сега е

1' ■ .: •*»<-< 
%§~4.IIелитни от- семеен и все още иг

рае. С него е свързана и исторнй- 
ката, че е отложил годежа си за

'г’А I
и е на

няколко часа. за да участва в мач. 
За признанието "Спортист 
дината” казва: “Това признание 
дължа на моите съотборници, дру
гари. както и на управата на клуба. 
Разбира се. и на моето семейство, 
което има разбиране за любовта 
ми към футбола".

сезона са постигнати значителни 
резултати. Душица Деянова за пъ
рви път става пионерски първенец 
на Югославия на 400 метра с преп
ятствия и печели бронзов медал на 
сениорското първенство на Юго
славия. Ивица Иванов става юно
шески първенец на Сърбия по тро
ен скок.

Пак без финасови средства и

на го-

Д. С.

Димитър Ставров
Отборът на Тодоров трети в ЮВ

Отборът на поручик Драган Тодоров, маратонец от Димитров
град. е рангиран на трето място сред най-добрите спортни отбори в 
Югославската войска.

На тържество, състояло се на 23 януари т.г. в Белград, за най- 
добър отбор са провъзгласени "Небесните видри" от 63-та пара
шутна бригада. Второ място спечели отборът на "Академац” (стре
лба), а трети е отборът на "Маратонац”, в чийто състав 
Драган Тодоров.

Най-успешен спортист е старши водник Драган Якимович, ко
мандир на полицейските спецчасти, наречени "Кобри”.

На 2 февруари 1999 година се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашата мила и непре- 
жалима съпруга, майка и баба

ВАСКА

Времето минава, но никога няма да заличи 
спомена ни за твоя мил лик.

По този тъжен повод ще дадем панихида край 
вечния й дом на новите гробища в Пожаревац на 
30 януари 1999 год.

е и поручик

Д.С. Скръбящи: съпруг Благой, син Драголюб, 
снаха Зорица и внучка Катарина и МарияСУРДУЛИЦА

Успешен полусезон за ” Радник” Н 8 февруари се навършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта на нашия 
мил и непрежалим съпруг, баща, тъст, дядо и прадядо

ЗАРЕ ИВАНОВ
от Г. Любата, Босилеградско

Вечно ще те помним по твоята доброта и бла
городство.

Поклон пред светлата ти памет!
Панихидата ще се състои на 2 февруари в 10 

часа на горнолюбатските гробища. Каним род
нини, близки и приятели да присъстват на по
мена.

На 6 февруари 1999 година се 
навършват 40 ДНИ от смъртта 
на нашия обичан и непрежалим 
баща, свекър, дядо и прадядо

Есенният полусезон на първе
нството в Сръбската футболна ди
визия - група Ниш се оценява като 
успешен за футболния отбор "Рад- 
ник” от Сурдулица. Отборът е в 
средата на таблицата, където ме
жду отборите съществува малка 
разлика в точките. Например ше- 
стокласираният отбор "Динамо" 
от Враня има само три точки по
вече от "Радник”, който е на де
сето място с 24 точки. В сур- 
дулишкия отбор казват, че имат 
сили и възможности през пролет
ния полусезон да се присъединят 
към отборите от горната част на 
таблицата. Повод за техния опти
мизъм е фактът, че в няколко сре
щи през есента "Радник” лесно из
пусна победата. Освен това, през 
пролетната част на първенството 
отборът може да разчита и на 
няколко млади футболисти, които

От 17 мача футболистите на 
” Радник” са победили в 7, три 
мача са завършили наравно и са 
претърпели 7 поражения. На пъ
рво място във временното кла
сиране е ОФК ” Ниш” с 36, а на 
последно ” Цар Константин” с 
15 точки.

»•
БОРИС

ПЕЙЧОВ

(1920-1998)

-л

"жадуват” за футболна афи- 
рмация.

Тези дни "Радник" започна по
дготовките си за пролетния полу
сезон. В подготвителния период, 
по думите на треньора, по-голямо 
внимание ще бъде обърнато на от
браната, която през изтеклия есе
нен полусезон беше по-слабата ча
ст на отбора, което потвърждава и 
негативната голова разлика - 
32:35.

Опочалоната фамилия

а на 28 фооруари т.г. со навъ
ршва ПОЛОВИН ГОДИНА от см
ъртта на обичаната и нопрежа- 
лимата ни майка, свекърва, ба
ба и прабаба

Но 1 февруари 1999 година се навършва ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на нашия мил и непрежалим 
съпруг, татко и дядо

Стойне Цветков Станчев 
от с. Груинци, Босилеградско

Спомените за твоя благороден лик винаги ще 
тачим а сърцата си.

Поклон пред светлата ти памет!

Съпруга Павлинка, синово Никола и Иван със 
семействата си

КРУНА 
ПЕЙЧОВА 

(1920- 1998)м. я.

от Долна Любата, 
Босилеградско

Поклон прод сиетлота им па-

ЛД"СОКОЛ"- БОСИЛЕГРАД

Членският внос е 250 динара
На 4 февруари 1999 година со навършват 40 

тъжни дни от смъртта на нашия мил съпруг, 
баща, свекър и дядомет!

40-дневната и полугодишната 
панихида на скъпите ни покой
ници що се състои на 6 февруари 
от 11 часа на долнолюбатските 
гробища. Каним роднини, съседи 
и приятели да ни придружат.

ИВАН ХРИСТОВ, 
пенсионер от Димитровград 

На този дон в 11 часа на гробищата а Дими
тровград що дадом панихида. Каним близки и 
познати да ни придружат.

Опочолени: съпруга Десанка, синово Любчо и 
Христо със семействата си

Ловното дружество Сокол в Босилеград осведоми членовете си, 
както и онези, които искат да се зачлеият, че членският внос за 1999 
година е 250 динара. Сто динара от тази сума - като условие за по
лучаване на ловна карта, без която не може да се носи оръжие в 
ловните терени - трябва да се заплатят най-късно до 31 януари т. г. 
Останалите 150 динара ще се издължат на три пъти до 25 април т.г. 
---  ---------- -------------------------------- В. Б. Опечаленото семейство

<а>29 ЯНУАРИ 1999 г.
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ИЗАТОВЦИ
Впе преди некоЙ дън, тамън бейо замъгнул, ка буну на вратата 

и улете ко сприя бая Васил. Ко да су га юр!гула бесня пцета. Йош 
пейе рекъл ни добър ден, поче да ме опиня:

- Манчо, дизе се! Дошъл съм при тебе од голем зор. Видиш 
бре кико човеци намлатише па ре с писуваиье па некикве

гравийе, за жене па за овце, па и я реко да не останем назад. 
Решил съм да напишем нещо за мойето село убаво па че те 
молим Манчо, све кво знайеш, ама само убаво, да ми кажеш за 
мойето село Изатовци! Седе Васил до масуту, извади згужвану 
ретию и плавес и зипу у мене.

- Байе Василе, млого съм чул и доста знайем за твойето 
селоИзатовци. Знам да йе преко две бърда та у трекьо, на бога

гърби нуту. Стиснули га Стара планина и Видлич па му душу

ли

зад
ваде...

- Леле майкьо! - поче да лелече и да коколи бая Васил.
- До ньега пут не дооди. Оно дооди, нейе да не дооди, ама 

байе Василе това пейе пут, това йе ровина, кал, камик и водурляк. 
До Криводол некико че отидеш, ама понатам ако смейеш пооди. 
Ако си служил при моряцити та да знайеш да пливаш, нека ти 
йе бог на помош, или па да имаш крила да прелетиш 
Малкьиницу, на коня си_

- Лелкье бошкье! - зину ко клен у мене бая Васил.
- У сред селото ви напрайили сточарцити кошаре да си чуваю 

стоку. Полье нустовия, отегнуло се колко ти очи виде, а они 
загньели кошарляци баш у селото па га загадили до гушу. Само 
ка минеш Видлич па дойдеш до последньуту кривину има да те 
удари теквая смрад и ако не можеш да издеяниш, не гьине ти 
козенье»

- Ау, ау Манчо, додека смо га докарали' - издъну Васко.
- За гьубрето и за одпеткьете на стокуту сточарцити си 

напрайили слеиачку ялгу, ама гьу не чисте. Она се пълни, па се 
пълни, па ка йедну годину нейе могла да издържи а она обушила 
и свото гь\гб]>е из селото и из ливадете право у рекуту. Наранила 
рибете_

- Па юрчише ли гьи байе Манчо? - избуречи се Васил.
- Кой да гьи юрчи? - иресеко га. - Оно имало нейе да нейе 

имало расправия, ама сточарцити се спасили Ракли: "Нийе тука 
нища несмо криви. Ямуту несмо пипнули, сама си йе одънула."

пените агнета н седем агнета започнали да бозаят 
на майките си. Видели откупчиците, че номерът 
им не минал, изплашили се за това да не узнаят от 
"Сточар” и милицията и започнали да молят се
лянина да им прости, уж случайно били погре
шили. Повторно претеглили агнетата и точно на
писали броя и теглото им. А Димитър им казал:

- Уверихте ли се, че овците са по-умни от вас, 
особено овци. Изкупването на агнетата се вър- взел си квитанцията и си заминал вкъщи с овците. 
шеше от ЗК ”Сточар”и почти винаги нейните 
откупчици успяваха да прецакат някой селянин 
поне за едно агне или за няколко килограма живо 
(агнешко) тегло. Една пролет, преди двадесетина 
години, двама откупчици от "Сточар” изкупвали 
агнета в Борово и ги вкарвали в един ”егрек” - 
заградено място до кооперацията, а след това пис
али сметки, квитанции на селяните. От Димитър 
Иванов взели седем агнета, затворили ги в егрека

ОВЦИТЕ СА ПО-УМНИ 
ОТ ОТКУПЧИЦИТЕ

Преди години в Бурела имаше много добитък,

Цветко Иванов

Моля, беЗ дошент
КОСМИЧЕСКА

ТОЧНОСТпри другите агнета, а на сметката му написали, че 
са взели шест агнета. Настанала разправия и кара
ница, стигнало се и до псувни, но Димитър не успял в ОО на СПС в Босилеград са ПРЕСМЕТ-
да ги увери, че навярно им е дал седем агнета. На НАЛИ и то с комсическа точност, че от 1978 
откупчиците селянинът се сторил малко пийнал и година до началото на тази учебна година 
лесен да му откраднат едно агне. Ядосан, Димитър САМО ЕДНО ДЕТЕ в босилеградското осно- 
ги напсувал, казал им, че овците знаят повече от

И_
- Е убава работа, нашинскьи адет! - обади се бая Васил.
- Имали сте два най-убава кладенца със студену воду. Сточар

цити ви претупали и си увели водуту да си пойе стокуту, а вас 
ви излъгали че ви нанрайе две-три чешме и_

- Доста Манчо, доста! Я бре дойдо при тебе да чуйем некою 
убаву работу, а ти бре незная ни йедну убаву думу да ми кажеш. 
Оцърни ми селцето байе Манчо, оцърни га до немай куде. Па 
що не кажеш, а знам да знайеш, да смо имали най-убав 
манастир горе у Видлич. Па пръв споменик, незнайе се од кига 
йе подигнут и нащо село га знайе кико "Муртезан камик". Па 
първа и най-стара ижа се наоди баш тука. Подигнута йош 
1740-ту годин. Сликарете се претичаю да гьу сликаю. Па~

- Имали сте байе Василе, не кажем да несте имали, ама дека 
йе? Сточарцити върльили мерак на деланьак камик па манасти
рът и йедну годину пльунули у рукье и га срутили, та с деленьак 
камик си напрайили кочине за свииьете и мандру на Голему 
ливаду. А за тия споменик що кажеш Муртезан камик. По
гледни га некой га соборил и лежи у калту. И тая сграда що гьу 
окате "Чандийе" - готова йе. Чека си само саатат да се стропощи.

- Вати оправийу! - промърмля нещо бая Васил, смота си 
ратишкуту у джеп. Извади си кърпче, обриса си некою сълзу, 
диже се и напипа вратата, па се обърну.

- Нища не рече за човецити, ко деяне?
- За ньи другош. Ньиньете су големе. За ньи кико издържу, 

ко деяне и ко се муче има цела гравия да се напише! - одсеко я 
и бая Васил не написа ни думу. Отиде си мазан, мазан.

вно училище е ИЗКАЗАЛО ЖЕЛАНИЕ да 
учи на майчиния си български език!

Горкото детенце "забравило”, че му е по- 
лесно да учи на чужд език!

тях и си заминал.
Тъкмо откупчиците помислили, че са му взели 

едно агне без пари, когато той пристигнал с десет
ина свои овци. Пуснал ги в "егрека” при изку- Александър Дънков
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