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ПЪРВАТА КОЛОНКА

КАТЕГОПРИЧНОТО И ДОБРЕ ИЗВЕСТНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА СЪРБИЯ И ЮГОСЛАВИЯ Е ПРОБЛЕМИТЕ В КОСОВО И 
МЕТОХИЯ, КОЕТО Е ИНТЕГРАЛНА ЧАСТ ОТ СЪРБИЯ ДА 

РЕШАВАТ ПО МИРЕН НАЧИН В СЪРБИЯ ПРИ 
УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ 

НАЦИОНАЛНИ ОБЩНОСТИ

АНАЛ0М1
Най-новият политичес

ки и военен натиск на една 
част от 
общност срещу нашата ст
рана, чиято цел уж е реша
ването на косметския про
блем, раздуха мъглите, ко
ито доскоро криеха истин
ската цел на чуждите мент
ори. Повече от ясно е, че 
целта на силните на деня не 
е проблемът да бъде решен 
в рамките на Сърбия и Юго
славия, а просто кризата да 
се изостри до такава сте
пен (вместо да се успокои), 
за да могат, впоследствие, 
те да се намесят в нейното 
решаване.

Технологията за напра
вляване на кризата, която 
се прилага в южната сръб
ска покрайнина никак не е 
нова. Тя е аналогия на на
чина, по който беше изпро- 
вокирана войната в Хърва
тско, Словения и в БиХ.

И тогава, както и сега, 
се говореше за опазването 
на международните грани
ци на предишна Югославия 
и за ембарго върху достав
ката на оръжие. Впослед
ствие креаторите на криза
та се отказаха от това ста
новище, както показа Ко
мисията на Бадинтер и по
следвалите международни 
конференции за Югослав
ия. Ембаргото върху доста
вките на оръжие и тогава, 
както и сега, беше валидно 
само за една от страните. 
Онези, които най-силно на
стояваха за това ембарго и 
днес изпращат свои военни 
експерти и инструктори в 
Албания, за да подготвят 
терористите за акции в Кос- 
мет и да ги въоръжат с най- 
модерно оръжие. Да не бе
ше така, нима органите на 
сигурността ежедневно 
щяха да разкриват нови ка
нали за доставка на оръ
жие за терористите, и нима 
само през трите месеца сл
ед подписването на дого
вора Милошевич-Холбрук 
щяха да бъдат организи
рани повече от 600 терор
истични акции.

Въпреки тази аналогия 
и очевидното повторение 
на военно-политическия 
модел от началото на 90-те 
години, за креаторите и ко
нтрольорите на кризата в 
южната сръбска покрайни
на трябва да е ясно, че Кос- 
мет е далеч от Хърватско и 
Словения.

меж дународн ата

Президентът на Републиката Слободан Милошсвпч прие в събота в Белград британския министър на външните работи Робин Кук.
Робин Кук връчи на президента становищата от министерската 

среща на Контактната група, състояла се в събота в Лондон, 
подчерта определението за мирно решение при зачитане на сувер
енитета и териториалната цялост на Югославия.

Президънтът Милошевич каза, че добре известното катего
рично определение на Сърбия и Югославия е проблемите в Косово 
и Метохия, което е интегрална част от Сърбия да решават по мирен 
начин, при участието на представители на всички национални об- | 
щности. което значи и че политическото решение трябва да гаран- I 
тира равноправието на всички национални общности в покрайни- ? 
ната.
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жизненоважен въпрос от национален и държавен интерес , каза 
президентът Милошевич. Поради това становищата на Контак
тната група, които ни бяха връчени днес, ще бъдат предмет за 
обсъждане в най-висшите органи на Сърбия и СР Югославия, след 
което ще дадем своя отговор.

В разговора участваха президентът на Република Сърбия Ми
лан Милутинович и югославският министър на външните работи 
Живадин Йованович.

‘Ч И ч;
Президентът Слободан Милошевич в разговор с британския 

външен министър Робин Кук

СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

ДА БЪДЕ СВИКАНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ
* Решението на Съвета на НЛТО, с което генералният секретар па алианса с упълномощен да разреши въздушни нападения на цели в 
СРЮ, представлява заплаха с агресия срещу независима Д'ьржана, членка иа ООН * СРЮ води политика на мир и сътрудничество и не 
застрашава никого

На заседание в понеделник заплаха с агресия срещу сувер- страми-члепки на ООН, както е съответствие на Хартата на 
съюзното правителство обсъди епитета и териториалния инте- изрично записано в чл. 53 на Ха- ООН. с които да бъде осуетена

въоръжената агресия срещу СРположението след съобщението гритет на СР Югославия като не- ртата на ООН.
на НЛТО и писмото на Хавиер зависима страна и членка на 3. Заплахите на НЛТО зае- Югославия.
Сола на до ръководството на СР ООН. По този начин са наруше- тршиапат основните принципи 4. Като независима страна 
Югославия от 30 яниари и пън ни принципите от Хартата па на международните отношения, СР Югославия води политика на 
връзка стопа прие следните ЗА- ООН и по-конкретно чл. 2, али- мира и сигурността в света и ос- мир и сътрудничество и не зас

мея 4, на Хартата на ООН. новите на международния пра- трашава никого. В съзвучие с
1. Решението на НЛТО, с ко- 2. Регионалната военна орга- вей порядък. Затова съюзното посочените принципи СР Юго- 

сто генералният секретар на ал- мизация НЛТО не е уиз.лномо- правителство реши да поиска да славни е готова да решава вен- 
ианса е упълномощен да разре- щема от Сьвета за сигурнос т и бз.де свикано заседание па Сьвс- чкн отпорени въпроси с мирни и 
ши въздушни нападения на цели няма правото да упо требява сила таза сигурност, зв да бъдат пред- политически средства и енергн- 
в СР Югославия представлява срещу суверенни и независими приети необходимите мерки в чно ще защитава своите легити-

КЛЮЧЕИИЯ:

мни държавни и национални ин
тереси, особено суверенитета иВ СКУПЩИНАТА НА СРЮ
териториалната си цялост'.

ТАНЮГВНЕСЕНИ СА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА 
СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ

Съюзното правителство внесе за обсз>жданс и за избягване на двойното облагане е данъци тря- 
потвърждаванс в Югославската скупщина Спо- бол да помогне за по-ефикасно стопанисваме и 
разуменисто между СР Югославия и Русия за ме- конкурентната способност на югославски те фпр- 
ждународен пз/ген транспорт и няколко споразу- ми. 
мения за сътрудничество на нашата страна с Бъл-

№ ШШСААИШ

Според том договор шините предприятия, кои
то изпълняват инвестиционни работи в България 

Както се посочва в обосноваписто, Споразу- щс плащат данък-печалби само ако работите иро- 
менисто за меджумародния т/ген транспорт с Ру- д з.лжат повече от 12 месеца.

Със споразумението между СР Югославия и

га рия.

сия представлява правова рамка за превозване на 
пътници и багаж, съгласувана сз.с сз,вдадените България за сътрудничество в областта на вегер-
политическо-икономически промени и ускорения инарстаото и карантина и защи та па растенията се 
процес за и завеждане на пазарна икономика в две- предлагат нъзможиостн за по-богато сътрудпи- 
те страни.

Договорз/г между СР Югославия и Бз.лгария
ЕршстВоВ. Богоья

честно между длето съседни държави.



СОФИЯДОКУМЕНТИ ННИН1
КОСТОВ ПРИЕ 
ПОСЛАНИЯ ОТ 
МИЛОШЕВИЧ 

И БУЛАТОВИЧ

ЗАКЛЮЮЧЕНИЯ НА КОНТАКТНАТА ГРУПА ОТ 

СРЕЩАТА Й В ЛОНДОН НА 29 ЯНУАРИ 1999 ГОДИНА
(Според в-к "Политика" от 31 януари, която 

помести интегралния текст)

Съгласуваните заключения от тази сре
ща са следните:

1, Министрите на страните - членки на 
Контактната група се срещнаха в Лондон на 
29 януари, за да обсъдят критичната обста
новка в Космет, която продължава да е за
плаха за мира и спокойствието в региона, с 
което се увеличават възможностите за ху
манитарна катастрофа.

2. Въпреки интензивните усилия на ме
ждународната общност в Космет продъл
жават ежедневни насилия. Минитрите осъ
диха категорично масакъра на косовските 
албанци в Рачак, поради който няколко хи
ляди души избягаха от домовете си. Еска
лацията на насилието - за което са отго
ворни белградските сили на сигурността, 
както и АОК - трябва да бъде прекратена. 
Репресията срещу цнвилнте, която прове
ждат силите на сигурността трябва да бъде- 
прекратена и тези сили непременно трябва 
да се изтеглят. Министрите в Контактната 
група съжаляват за това, че страните не 
постигнаха напредък към политическото 
решение и не могат да се съгласят това да 
доведе до криза. Времето има съществено 
значение за намирането на решение и в този 
смисъл Контактната група поема отговор
ност.

Българския! премиер Иваи Кос/ов 
|аяни иа 29 януари, че България нас- 
тояна за мирно решение на космсч- 
ската криза, понеже това е в полза иа 
пелия Балкански полуостров.

”България не може да бъде не
утрална по отношение на космет- 
ския проблем и е готова да окаже 
помощ за намирането на спешно 
политическо решение”, каза пред
седателят на българското прави
телство Иван Костов на срещата 
си с югославския посланик в Со
фия Радош Смилкович, който при
ключи петгодишния си мандат.

Радио Белград информира, че 
югославският посланик в Бълга
рия Радош Смилкович връчил на 
премиера Костов лични послания 
от югославския президент Слобо- 
дан Милошевич и съюзния преми
ер Момир Булатович, в които се 
подчертава, че проблемът в Ко
сово и Метохия трябва да бъде ре- 
шен по мирен начин в рамките на 
Сърбия и Югославия.

В съобщение на българското 
правителство се посочва, че Кос
тов изразил загрижеността си от 
изострянето на кризата в Космет и 
преценил, че конфликтите на Бал
каните пречат на европейската ин
теграция.

”Цената на тези конфликти 
плащаме всички ние”, подчерта 
българският премиер.

Той каза, че засега не вижда 
предпоставки за политическо ре
шение в Космет. като констатира. 
че двете страни в конфликта про
дължават да стоят на различни по
зиции и няма изходни точки за тя
хното доближаване.

Костов порчерта, че София на
стоява косметските албанци да од- 
теглят екстремните си искания, 
конто затрудняват мирните прего
вори. както и че България насто
ява за непро.меняемосгта на гра
ниците в региона.

("Народно новине", 30-31 януари 
1999 г.)

- Мирно решение чрез диалог
- Преходно споразумение; механизъм за 

окончателно решение след преходния пе
риод от 3 години

- Няма едностранчиво променяне на 
преходния статут

- Териториален иитегритет на СРЮ и 
нейните съседи

равнище и характер на международното 
присъствие, което международната общно
ст смята за необходимо.

5. Междувременно Контактната група 
търси СРЮ да:

- прекрати всички офанзивии акц- 
ни/репресин в Космет;

- изцяло да уважава споразумението 
ОССЕ-СРЮ и НАТО-СРЮ и съответните 
резолюции иа Съвета за сигудност на ООН;

- да настои за безопасно завръщане на 
всички онези, конто поради конфликтите са 
били принудени да избягат от домовете си. 
Топа включва и пълното сътрудничество с 
хуманитарните н неправителствени органи
зации, кон то обезпечават пряко необходи
мата помощ за Космет;

- пълноценно да сътрудничи с ОССЕ и 
да позволи КВМ и шефът иа Мисията без
препятствено да продължат да изпълняват 
своите длъжности;

- пълноценно да сътрудничи с Между
народния тнбунал, в съзвушю с изисквани
ята на съответните резолюции на Съвета за 
сигурност;

- да проведе пълно следствие в Рачак 
при участието на Трибунала, като позволи 
на главния прокурор и следовател в Трибу
нала да влязат и да работят в Космет и да 
участват в изследването на масакъра;

- да идентифицират и докато не бъдат 
обнародвани резултатите от следствието, 
да суспендират служителите в ЮВ/МВР, ко
ито са участвали в Рачак по време на ма
сакъра;

- да намалят наказанията на лицата, ко
ито са затворени във връзка с конфликта и 
да обезпечат подходящо съдебно дело за 
всички затворници.

6. Контактната група подчертава, че 
спазването на резолюциите на Съвета за 
сигурност 1160, 1199 и 1203 еднакво е ва
лидно и за косовските албанци.Осъди вси
чки провокации от страна на АОК, които 
могат само да долеят олио в огнището на 
цикъла от насилия и настоява всички за
ложници да бъдат освободени. Контактна
та група вярва, че уточнената от нея рамка 
е в съзвучие с легитимните аспирации на 
косовските албанци и търси техните лидери 
да се съберат в преговорите, за да може да 
се постигне решение и да прекратят про- 
вокативните акции, които би могли да пред
ставляват пречка в политическия процес.

7. Контактната група помоли Робин Кук 
да отпътува в Белград и в Прищина, за да 
предаде на страните тези поръчения.

8. Бъдещето на жителите в Космет е в 
ръцете на лидерите в Белград и в Космет. 
Сега те трябва да настоят преговорите за 
политическо решение да приключат в срок 
от 21 дни с цел да се установи мир в Космет. 
Контактната група ще смята и двете страни 
за отговорни доколкото не използват шан
са, който им се предлага сега, както и че 
Контактната група е готова да работи съв
местно и с двете страни, за да осъзнаят те 
предимствата, които за тях предлага мир
ното решение.

- Защита на правата на хората от раз- 
национални общности (опазване 

на идентичността, езика и образованието; 
отделна защита на техните верски инсти
туции)

личните

- Свободни и почтени избори в Космет 
(общински и покрайнински) под надзор на 
ОССЕ

- Нито една страна няма да бъде пре
следвана за углавни дела във връзка с косо- 
вския конфликт (изключения: престъпле
ния против човещината, военни злодеяния 
и други сериозни нарушения на междуна
родното право)

- Амнистия и освобождаване на поли
тическите затворници

- Международно участие и пълно сът
рудничество на страните в провеждането.

УПРАВЛЕНИЕ В КОСМЕТ
- С жителите в Космет ще управляват 

демократически отговорни институции в 
Космет3. Министирте апелираха към двете ст

рани да прекратят цикъла на насилието и да 
настоят за процес по преговаряне, който ще 
доведе до политическо решение. За тая цел 
Контактната група:

- настоява двете страни да се съгласят 
основата за правдиво решение на проблема 
да обхване принципите, които уточни Кон
тактната група;

- смята, че предложенията, които съчи
ниха преговарящите съдържат елементите 
на значителна автономия за Космет и търси 
от преговарящите да ги разработят по-на
татък, за да могат да послужат като рамка 
за споразумение между страните;

-приема, че работата, която извършиха 
преговарящите идентифицира определен 
брой точки, за които страните трябва да 
проведат заключителни преговори;

- се съгласи да покани представители на 
Съюзна република Югославия и сръбското 
правителство и представители на косовски
те албанци в Рамбюе (КатЬагНеО до 6 фев
руари, при съвместното посредничество на 
Ибер Ведрин и Робин Кук да започнат пре
говори с пряко участие на Контактната гр
упа. Контактната група признава легитим
ното право на другите общности в Космет. 
В контекста на тези преговори ще настои да 
обезпечи техните интереси изцяло да бъдат 
включени в решението;

- се съгласи с това, че участниците тря
бва да настоят преговорите да приключат

срок от седем дни. Тогава преговарящите 
_ще докладват пред министрите в Контак

тната група, които ще преценят дали по
стигнатият напредък дава оправдание за 
продължение на периода за по-малко от ед
на седмица, който би довел до успешно при
ключване на преговорите.

4. Контактната група търси страните да 
използват тоя шанс и да намерят решение, 
което предлага мир на жителите в Космет. 
Контактната група похвалява досегашната 
роля на Верификационната мисия на ОССЕ 
в Косово за усилията й да бъде намалено 
напрежението в Космет и да се създадат 
условия за политически диалог, и прие по
нататъшната роля на КВМ. Контактната 
група се съгласи, че е необходимо да про
дължи международното ангажиране, за да 
се окаже помощ на страните да приложат 
решението и да възстановят разорената по
крайнина. Търси се от страните да приемат

- Високо ниво на самоуправление, което 
ще се реализира чрез собствени законода
телни, изпълнителни и съдебни органи ( с 
компетенция между другото и върху данъ
ка, финансите, полицията, икономическото 
развитие, съдебната система, здравеопазва
нето, образованието и културата) при за
читане правата на гражданите от национал
ните общности), комуникациите, пътищата 
и съобщенията, защита на околната среда)

- Законодателен орган: Скупщина
- Изпълнителен орган: Председател на 

Косово, правителство, административни 
органи

- Съдебни органи: съдебна система на 
Космет

- Ясно уточняване на компетенциите на 
равнище на общинските общности

- Гражданите от всички национални об
щности трябва да бъдат правдиво застъ
пени на всички равнища на администраци
ята и изборната власт

- Местната полиция трябва да отразява 
етническия състав при координация на по- 
крайнинско равнище

- Съгласуване на сръбските и съюзните 
правови рамки с косметкото преходно спо
разумение

- Необходимост от съгласие на Космет, 
между другото, когато се поставя въпросът 
за променяне на границите на Космет и про
възгласяване на извънредно положение

НОВИНИ от 
БЪЛГАРИН

ЛЕВЪТ ПРЕМА
ХВА ТРИ НУЛИ

От 1 юли тази година българ
ският лев би трябвало да бъде 
деноминиран чрез премахването 
на три нули.

Българското Народно събра
ние със 118 от общото 240 депутати 
гласува в първото четене Закона 
за деноминация на българския лев.

За тоя Закон гласуваха депута
тите от властвуващия Съюз на де
мократическите сили и от коали
ционния му партньор Народен 
съюз.

в

ЧОВЕШКИ ПРАВА
- Съдебна защита на човешките права, 

уточнени с международните конвенции, 
както и правата на принадлежащите на на
ционалните общности

- Омбудсман, избран при международнаПРЕДМЕТ: Контактна група - Лондон, 29 януари
1999. егида Предатвителите на опозиция

та нарекоха тоя Закон ненужен и 
предупредиха, че с него ще се съз
даде хаос в стопанството.

Българският премиер Иван 
Костов каза, че с тоя Закон ще се 
възвърне доверието към Българ
ия, което неминуемо ще допринесе 
за икономическия ръст.

'‘Тези, които са против дено
минацията, настояват за пр 
нето на Валутния борд”, добави 
Костов.

ПРИНЦИПИ И ОСНОВНИ ЕЛЕ
МЕНТИ

- Ролята на ОССЕ и другите съответни 
международни организации

1. По-доле са посочени принципите, ко
ито не могат да бъдат предмет на преговори 
и основните елементи, за които се съгласи 
Контактната група

РЕАЛИЗАЦИЯ
- Механизъм за решаване на споровете
- Установяване на смесена комисия, ко

ято да контролира реализацията
- Участие на ОССЕ и другите между

народни тела по необходимост.

ОБЩИ ЕЛЕМЕНТИ
- Необходимост от спешно прекратява

не на насилието и спазване на прекратява
нето на огъня

емахвл-
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МИНИСТЪР ИВАН СЕДЛАК ЗА ЛИТЕРАТУРНИТЕ 
СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МАЛЦИНСТВАТА

ПИСАТЕЛИТЕ
СВЪРЗВАТ
НАЦИИТЕ

СРЪБСКО-БЪЛГАРСКИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ ИСТОРИЯТА
*Шпалкри от българи за сръбски княз *Д-р Борислава Лилич: Сръбско-българските отношения са 
били винаги добри, когато двата народа са имали общи интереси ^Академик Владимир Стоянчевич: 
Първото самостоятелно представяне на националната политика на Сърбия в международните отно
шения е реализирано в България

През 1835 година, две десетилетия ия Гарашанин се е договорил с Благотворителния 
комитет за създаването на единна сръбско-бъл
гарска държава. За развитите сръбско-български 
културни връзки свидетелства и кореспонденци
ята между Вук Караджич и Саво В. Филаретов, 
голяма фигура във възрожденската история на 
българския народ, за която неотдавна беше из
дадена книга в София. Те са си сътрудничили ин
тензивно при пълно взаимно доверие и преди вси
чко в полза на "общославянската литература”. 
Филаретов се е отнесъл с молба към сръбското 
правителство да изпрати сръбска учителка за же
нското училище в София и същевременно обяс
нява на Вук кои са помаците (българи-мохаме
дани), павликените (българи-католици) и шопи
те. Малко е известно, че Вук е имал намерение да 
напише книга за сърбите и българите, но ста
ростта не му е позволила да го реализира...

след въс
танието, Милош Обренович посещава Цариград, 
където турският султан му дава скъпоценен по
дарък - батерся от шест нови топа и муниция! 
Голямо е било задоволството на ”в

• Досега се проведоха срещи с литературните творци от словаш
ката, русннската, турската, унгарската и румънската национал
ности в нашата страна • Предстоят нови манифестации
• Забележителна преводаческа дейност ърховиога кня- 

управителя народа Серпскога”, че тъкмо отза и
най-големия си противник е получил оръжие, с 
което ще пази първите придобивки на сръбската 
държавност. Но нито политическите отстъпки 
Портата, нито ласкателствата на османлийските

Сдружението на писателите 
Сърбия и Правителството 

Република Сърбия вече няколко 
месеца организират срещи с юг
ославски писатели, които творят 
на езиците на националните мал
цинства. Досега се състояха 
кива срещи с книжовниците, ко
ито творят на словашки, руси- 
нски, турски, унгарски и румън
ски език, а в началото на тоя ме
сец ще се представят и литера
турните творци от българското 
малцинство. Запланувани са съ
що така и срещи с ромските тво
рци, горанците и т.н.

На проведените досега сре
щи, по думите на министъра в 
Правителството на Сърбия Ив
ан Седлак, присъстваха и посла
ниците на страните-майки в Бел
град или аташетата за култура, 
така че манифестациите имат не 
само културно, но и политическо 
значение.

в на
па

паши са могли да го въодушевят така, както са го 
възхитили сърдечните приеми н посрещания по 
време на дълготрайното му пътуване през Бъл
гария, която тогава все още не е била освободена 
от турчите. Тогавашните "Новине ерпеке” са ин
формирали читателите си за "множество народа 
хтистиянског", който в шпалири е отдавал почти 
религиозни почести на сръбския владетел.

та-

РАЗВИТИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА
Сръбския княз просто не е знаел къде по-сър

дечно и по-тържествено са го посрещнали бълга
рите: във Видин, Свищов, Рушчук или в Габрово, 
Шумен... - описва тези дни д-р Борислава Лилич, 
висш научен сътрудник в Института за полити
чески студии в Белград. Нейната книга "Из ми
налото на сръбско-българските отношения” е из
дадена неотдавна от споменатото научно ведом
ство. В тази книга между другото е записано, че в 
Одрин, както са разказвали непосредствени сви
детели на събитието, "улиците са били пълни с 
народ, който е стоял в пълна тишина и с преклон 
поздравявал Милош"! Сръбският княз никога не 
е забравил това и е помагал българите винаги, 
когато е имал възможности.

- Това е само една малка част от едно зна
чително произведение за международните връзки 
на Сърбия и сръбския народ през XIX век. Милош 
е успял, като малцина владетели от двете страни 
преди него (за тия след него и да не говорим), да 
насърчи сърбофилството у българите, а също та- 

”култ на един вид българофилство” у сър
бите, изтъква академик Владимир Стоянчевич, 
рецензент на книгата.

Под влиянието на икономическите връзки, ка
кто и на миграцията на българите към Сърбия 
отношенията между двата народа са се развивали 
добре. По всичко личи. че кулминацията е на
стъпила по времето на княз Михаило, когато Ил-

СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ
Един прочут българин е участвал в Първото 

сръбско въстание - това е Драган Папазоглу. През 
1804 година той постъпва в сръбската въстани- 
ческа войска на Караджордже и за юначеството 
си е удостоен с чина бимбаша (майор). Сима Ми- 
лутинович вдъхновено е възпял неговите подвизи, 
а също така и неговата смърт, за която, както се 
твърди, били виновни Хайдук Велко и Петар Ди- 
бърняц. Според академик Стоянчевич, тези сръ
бско-български връзки и сътрудничество са били 
първото самостоятелно представяне на национал
ната политика на Сърбия в международните от
ношения! Става дума за съвместни усилия за ос
вобождаване от властта на османското царство, 
когато актуалните интереси на сърбите и бълга
рите са били в съзвучие с жизнените им потреб
ности. В същия век, при изменени исторически 
обстоятелства, Сърбия и България са имали и 
конфликти, а по време на двете световни войни са 
воювали от противоположните окопи с трагични 
последици. Книгата на д-р Браннслава Лилич оба
че ни внушава заключението, че цялата история 
на тези два славянски народа има много светли 
точки, а това са преди всичко периодите, в конто 
са съвпадали техните освободителни интереси и 
когато великите сили не са се месили в техните 
отношения.

Иван Седлак

Литературното творчество 
на езиците на националните мал-

ВИДНИ ТВОРЦИ и 
ПРЕВОДАЧИ

цинства редовно се представя и 
на панаирите на книгата в СРЮ.

От тези срещи обществено- Па Новосадскпя и Белградкия 
стта можеше да се увери, че сред панаир на книгата съществуват 
литераторите от тези национал- и специални щандове с произве- 
ни общности има не само видни денията на тези автори, а те се 
творци, но и добри преводачи, представят и на подобните мани- 
които превеждат най-известни- фестации в страните-майки, 
те сръбски писатели на езиците ПЕЧАТАНЕ С 

ПОМОЩТА НА 
ДЪРЖАВАТА

ка ина своето малцинство, както и 
писатели от страните-майки. По 
такъв начин тези творци допри
насят и за взаимното проникване Как се финансира книгоиз- 
на културата на всички национ- дателската дейност на езиците 
ални общности у нас, казва мин- на националните малцинства? 
истър Седлак, - едно ново ка- Министър Седлак казва, че за 
чество, което донася животът в разлика от много други страни, 
многонационална среда.

Седлак добави, че писатели- либералния концент (който има 
те от югославските национални пари - ще бъде печатан), у нас 
малцинства се радват на извест- държавата подпомага редица 
ност и в страните-майки, понеже активности за опазване и тачене 
произведенията им се печатат и на националната идентичност на 
в тези страни. При това той под- малцинст вата. Това се отнася и 
черта, че издържаните литера- за издателската дейност, понеже 
турни творби, които се създават в Завода за издаване на учебни- 
у нас на езиците на национал- ци на езиците на малцинствата

Р. Ковачевич 
{"Политико")

които в това отношение спазват
АНКЕТА

40 ГОДИНИ ” 
БРАТСТВО” КАКВО (НЕ) 

ВИ ХАРЕСВА 
ВЪВ

ВЕСТНИКА?
Димитровград повочсто от публи
куваните информации почеса загу
били актуалността си. Вярно е, че 
пъп вестника се отразяват събития, 
които се случват през първите три 
дни от седмицата, по трябва да се 
обсъди възможността да се регис
трират и събитията, които се слу
чват в четпъртьк. Ако някое съби
тие се случи например в четпъртьк 
или пък в поп.к, а читателите про
четат информация за него след 7-8 
дни, тогава това е баята информа
ция.

ните малцинства, между другото се печатат капитални ироизве- 
потвърждават и високото каче- дения. Освен това и Министер
ството на образованието на ез- ството на културата помага раз- 
иците на тези националности, личните издателски проекти. 
Веднъж, когато една делегация Организаторите на тези ли
ня югославски словаци участва- тарс турни манифестации, поду
ла на една голяма научна среща мите на министър Седлак, про- 
в Словакия, гостите от нашата явяват интерес и за среща с ал- 
страна били похвалени заради банските писатели в Сърбия, но 
издържания и правилен майчин за това, разбира се, с необходи- 
език. А връзката между качест
веното изучаване на майчиния

МЛАДЕН ВЛАДИМИРОВ, 
професор в Димитровградската 

гимназия
- Вестник "Братство" трябва да 

предоставя верни информации на 
споите читатели и да публикува 
по-критически текстове. Мисля, че 
този вестник не трябва да бъде под 
влиянието па пито една полити
ческа партия и ако има някакъв 
политически натиск, "Братство" 
трябва категорично да му се про
тивопостави.

Не ми харесва това, че в петък, 
когато този вестник пристига в

Предлагам обаче във вестника да 
се оформи притурка от една или 
две страници, на които да бъдат 
поместени статии и творби на уче
ници от двете училища. Защо и 
учениците да не бъдат сътрудници 
на "Братство"? Считам, че това е 
начин да ги заинтересуваме повече 
за нашия вестник. За активностите 
в училищата, за участието на уче
ниците в различни състезания и 
манифестации най-добре ще 
шит самите ученици."

мо сътрудничество и на самите 
писатели.

Досегашните срещи, с изкл
ючение на турското малцинство.

език и литературата представля
ва едно неразривно цяло.

Признание за качеството на
А когато става дума за предло

жения, аз предлагам "Братство" да 
бъде преименувано в "Глас па бъл
гарите".

са проведени с представители на 
сътвореното на езика на малци- националните общности във Во- 
иствата изказа на срещите и тур- йводина. Става дума за автори, 
скияг поелник в Белград, който които живеят и творят в Пови 
каза, че би бил щастлив, доколк- Сад, Суботица, Бачки Пстровац, 
ото турците и в другите държави руски Кръстур, Върша ц, Паи- 
биха имали такива възможности 
за афирма>щя на националната 
си идентичност, какъвто е слу- 
наят в Югославия, т.е в Сърбия.

б. д.
ЧЕДОМИР НИКОЛОВ, професор 

в пенсия:
"Мога дл ви кажа, че редовно 

чета "Братство", Нямам особени 
забележки, защото зная, че някои 
неща просто така трябва да бъдат.

чево. пи-
Б. Радинойша

("Политика", 29 ннуарн 1999 I.) А.Т.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА МЛАДИТЕ СОЦИАЛИСТИ ЗА ПЧИН- 
СКИ ОКРЪГ

ТЪРЖЕСТВО В ДОМА НА ЙОВАНОВИЧИ В БАБУ- 
ШНИЦА

УОКЪР - АДВОКАТ НА ТЕРОРИСТИТЕПОДАРЪЦИ ОТ 

ЮГОСЛАВСКИЯ 

ПОСЛАНИК В 

БЪЛГАРИЯ

от международната общност, 
преди всичко от САЩ, продъл
жавате въоръжените нападения 
и злодеяния, а Мисията на ОС
СЕ, особено нейният директор 
УИЛЯМ УОКЪР изопачава де
йствителните факти и прехвър
ля вината на държавните орг а
ни, всичко заради нови изнудва
ния и натиск в полза на амери
канските претенции на Балкан
ите. Последните изявления на 
Уокър за събитията в село Ра- 
чак окончателно разкриха исти
нското лице на тази политика, 
която недвусмислено е в служба 
на шиптарския тероризъм и се
паратизъм.

Нахалността на Уилям Уок
ър е още по-голяма, ако се има 
предвид, че е злоупотребил гос- 
толюбието на нашата страна, из
пълнявайки ролята на адвокат 
на терористическите албански 
банди и на обвинител и съдия 
срещу нашата страна.

- Откъде му правото - питат 
младите социлаисти от Пчински 
окръг - да не позволи на държа

нките органи и институции да из
пълняват законните си задълже
ния в своята суверенна страна? 
Защо Уокер остана сляп и ням, 
когато албанските терористи по 
свиреп начин, без какъвто и да е 
повод, отнеха живота на младе
жите в Печ, когато отвлекоха 
младите войници или пък когато 
ежедневно преди т ова убиваха и 
преследваха невинни граждани. 
За Уилям това не е престъпност, 
това е в съгласие с "американ
ската демокрация”, бе подчерта
но на заседанието на Окръжния 
отбор на младите социалисти за 
Пчински окръг.

Младите социалисти и не са
мо те, но и всички млади пок
оления в южната часг на Репуб
лика Сърбия още веднаж кате
горично подкрепиха република
нското и държавно ръководство 
и усилията му за трайно поли
тическо решение за проблемите 
в Косово и Метохия.

Младите социалисти в Пчин
ски окръг и всички младежи в 
Южна Сърбия иай-снсргично 
осъждат насилствената постъп
ка на Уилям Уокър, неговото бе
зсрамно заканване срещу дър
жавното и републиканско ръко
водство и целия наш народ, беше 
подчертано на заседание на Ок
ръжния отбор на младите социа
листи за Пчински окръг. Ма за
седанието, на което присъстваха 
н представители па младите со
циалисти от седемте общини в 
окръг», беше разисквана акту- 
алната обстановка в страната с 
особен акцент на положението в 
Косово н Метохия.

Говорейки за обета нова кта в 
Космет, Милослав Ииколич, 
председател на младите социал
исти за Пчински окръг, между 
другото каза, че въпреки усили
ята на ръководствата на Репуб
лика Сърбия и СР Югославия, 
обстанояакта в покрайнината е 
напрегната и сложна. Албански
те терористи и сепаратисти, вече 
явно подпомогнати от една част

ен. Общинският отбор на ЮЛ в 
Бабушница дари на това семе
йство дрехи, а неговият Изпъл
нителен отбор реши да намери 
работа за едни от родителите. 
Освен това, Йовановичи ще по
лучат апартамент от Общинска
та скупщина и ще бъдат освобо
дени от плащането на дълга за 
изразходваната 
гня, който възлиза па около 6000 
динара.

Изказвайки голямата си бла
годарност за подаръците, майка
та Драгана Йованович каза, че 
след публику 
в "Политика” положението им е 
започнало да се подобрява - по
даръци пристигат от всички ст
рани. Подаръците, които са им 
изпратени от белградската об
щина Стари град, както и от Ча- 
чак и Суботица твърде много са 
зарадвали Марица (10), Милица 
(8), Миряна (5), Миляна (3) и ро
дения преди два месеца Бранис- 
лав.

Двадесет и осми януари беше 
още един тържестпен ден в дома 
на Драгана и Деян Йованович от 
Бабушница, на конто преди два 
месеца се е родило и петото дете. 
Югославският консул в София 
Нешко Мадич връчи на това 
многодетно семейство подаръци 
от посланика на СРЮ в Бълга
рия проф. д-р Радош Смнлько- 
вич.

електроенер-

След като прочел статията за 
Йовановичи в "Политика", д-р 
Смилъковнч решил да им изпра
ти всички подаръци, които полу
чил от работещите в югославск
ото посолство по повод завър- 
шването на дипломатическата 
му служба в тази страна, както и 
личен подарък - телевизор "Фи
липс".

ването на статията

м. я.

- Майката Драгана е истин
ски герой. Такива майки ни гар
антират, че не трябва да се стра
хуваме за бъдещето на Сърбия - 
каза консул Мадич, връчвайки 
подаръците.

Примерът на югославския 
посланик в София не е единств-

ИЗ СЪОБЩЕНИЕТО НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА СРС ЗА ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ПРЕГОВОРИТЕ ЗА КОСМЕТ ДА НЕ СЕ ВОДЯТ В
ЧУЖБИНА

На състоялото се тези дни чеството на верификатор в Кос- блемите в Космет и не приемат 
във Враня заседание Окръжни- мет, понеже той наруши всички "никакви изнудвания от страна 
ят отбор на Сръбската радикал- норми на дипломатическото по- на западните сили за организи- 
на партия за Пчински окръг най- ведение и ясно застана на стра- ране на т. нар. преговори с ал- 
остро осъди политиката на за- ната на албанските сепаратисти банците вън от територията на 
падните сили, които оказват по- и терористи", се казва между Сърбия", 
дкрепа на най-свирения терори- другото в официалното съобще- 
зъм в Косово и Метохия'и вър- ние на Окръжния отбор на СРС. дишни скупщини на общинските 
шат натиск върху нашата стра- Радикалите в Пчински окръг ок- отбори в окръга се провеждат

азват безрезервна подкрепа на според плановете, се посочва в 
"Осъждаме по-нататъшното правителството на народното съобщението, 

дсйстване на Уилям Уокър в ка- единство за решаването на про-

("ПолитиксГ)

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ООП В ДИМИТРОВГРАД

ОБСЪДЕНА Е 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

КОМУНАЛНАТА 

ПРОГРАМА

Подготовките за редовни го-

на.

В. Б.

ИЗ СЪОБЩЕНИЕТО НА 00 НА СПО В БОСИЛЕГРАД

РЕШЕНИЕ ЗА КОСМЕТ, А СЛЕД ТОВА - РЕФОРМА
В началото на тази седмица 

проведе заседание Общинският 
отбор на Общинската организа
ция на пенсионерите (ООП) в 
Димитровград, на което члено
вете на този орган разгледаха 
информациите за реализацията 
на миналогодишната комунална 
програма на територията на гра
да. Какви комунални дейности са 
проведени в МО през 1998 г. и 
какво е предвидено да се реализ
ира през настоящата година при
състващите узнаха от служещия 
в МО Райко Митов и председа
теля на МО Димитър Славов.

На заседанието е разгледана 
и инициативата на пенсионерки-

те, членуващи в ООП, Денят на 
жената - 8 март тази година да се 
ознаменува с размяна на деле
гации на пенсионерки от Дими
тровград и Александровац. Във 
връзка' с това предложение тря
бва да се произнесат членовете 
на комисията за отдих и възста
новителни дейности към ООП.

Членовете на Общинския от
бор приеха документ за система
тизацията на работните места в 
службата на ООП и разгледаха

"Сърбското движение за об- Югославия срещу албанските зъм и не подкрепи легитимното 
новление влезе в съюзното пра- терористи, които настояват днес право на Сърбия и СР Югослав- 
вителство, за да допринесе за ре- да създадат етнически чиста дъ- ня да се борят срещу тероризма 
шаването на кризата в Косово и ржава Косово, а утре - Велика на своята територия и "докато 
Метохия и за започването на де- Албания", 
мократични реформи в страна- 
та”, се казва между другото в съ- преценява, че мир и демократи- чески партии в Космет, които 
общението на Общинския отбор чен диалог в Косово не може да досега не приемаха мирния де
на СПО в Босилеград. В него се има все докато Съветът за си- мократичен договор, да се вклю- 
подчертава, че "в Косово и Ме- гурност на ООН решително и яс- чат в преговорите", 
тохия не става дума за стълкно- но не осъди албанския терори- 
вение между две страни, а за ле
гална и легитимна борба на ан
титерористичните сили и силите 
на държавната отбрана на СР

светът не извърши натиск върху 
ОО на СПО в Босилеград водачите на албанските полити-

в. в.други въпроси от значение за 
бъдещата дейност на организа
цията. шавала кой ще Получи сред

ства ош общинския аграрен 
бюджет. И двамата сниш
ат, че неойравдано са изост
авени. Комисията обаче от
хвърли техните жалби като 
неоснователни, защошо и дв
амата не изПълняваш усло
вията на конкурса.

Б. Димитров

ЮГОСЛАВСКАТА ЛЕВИЦА 
Първа в Димитровград реа
гира след заседанието на Из
пълнителния отбор на ОС, 
на което се разисква за тра
сето на

В СДРУЖЕНИЕТО НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БОСИЛЕГРАД

РАЦИОНАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА 

СРЕДСТВАТА
международното 

шосе. След съобщението на 
общинското ръководство, с 
което ош името на скуПщи- 
наша шо се оПределя за Прие
тото сГУП През 1991 година 

внение с миналата година. решение, ЮЛ~ категорично
Управителният съвет на Сд- ПодкреПя отстояването на 

това решение. В ЮЛ очакваш 
и гражданите да се обадят 
със същото мнение.

А.Т.
*Общинската организация на 

Червения кръст в Босилеград 
През тези студени зимни дни 
осигурява дърва за ошоПле- 
ние за бедни и изнемощели 
граждани. По три кубически 
метра дърва Преди няколко 
дни са дадени на семейства
та на Иванка Миланова ош 
Райчиловии и на Евдокия Пе
трич ош Добри дол, и двеше 
бежанки ош Босна.

Управителният съвет на Сд- тивни, комунални и други неиз- материална помощ на пенсион- 
ружението на пенсионерите в бежни разноски.
Босилеград миналата седмица
обсъди и прие финансовия ба- дства, които ще бъдат необхо- 
ланс за 1998 и ориентационния дими на Сдружението през тази
финансов план за тази година, година, председателят на Упра- ружението на пенсионерите в 
Беше изтъкнато, че парите, с вителния съвет Стоичко Анге- Босилеград формира три три- 
които е разполагало Сдружени- лов казва,, че съществува голям членни комисии: за оказване на 
ето, са похарчени рационално и разрез между нуждите и възмо- правна помощ, за оценяване на 
отговорно: за парични помощи жностите. За 1999 година са за-

ери са предвидени около 4000 ди- 
Във връзка с паричните сре- нара, 500 динара повече в сра-

РАНГЕЛ БОТЕВ ош Бачево исоциално-материалното поло-
на материално слаби и болни пе- планувани само 15 300 динара: жение на пенсионерите и за пен- ИВАН ДИМИТРОВ ош Ра-
нсионери, за хранителни стоки и около 3500 динара от членския сионерския стандарт. дейна са обжалвали решение-
балнеолечение на няколко пен- внос, а останалите от бюджета тона комисията, която е ре-
сионера, както и за администра- на Общинската скупщина. За в. Б.

м. я
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СПОРЕД СЪЗНИЯ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

ПРЕЗ ЯНУЯРИ ЦЕНИТЕ 
СА УВЕЛИЧЕНИ С 1,6%

СРЕДНАТА ЗАПЛАТА В ДИМИТРОВ
ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО

кива общини. Ако погледнем средните "стопан
ски” заплати в общините от окръга или в тези, 
които са по големина като Димитровград, поло
жението е следното: Бабушница е осъществила 
636 динара за декември, Бела паланка - 295, 
Пирот - 841 динара. Босилеградската средна за
плата в стопанството през декемри е 617, а - 
Сурдулица - 1269 динара (сурдулишката средна 
заплата е по-висока от средната заплата в ре
публиката). Интересно е да се напомни, че Ба
бушница и Бела паланка през ноември са имали 
по-добри заплати - 763, респективно 318 динара. 
Димитровград през ноември: 406 динара.

Най-малката средна заплата е осъществена 
в община Дечани, само 142 динара, а най-висока 
в Беочин, чак 1355 динара. Повече от 1000 ди
нара средна заплата е осъществено в 64 общини, 
а повече от 2000 динара само в 6.

% ТРИ ПЪТИ ПО- 
МАЛКА ОТ 

РЕПУБЛИКАН
СКАТА

О

Жизнените разноски са увеличени с 1,9 %
През първия месец от Новата година цените на дребно 

в гославия са се покачили с 1,6 процента в сравнение 
с предходния. Такова покачвапе 
йените разноски е последица преди 
увеличение на цените на селскостопанските продукти в ця
лата страна и на по-значителното увеличение на цените в 
Черна гора с 3,1% - заяви помощник-директорката на Съю
зния статистически завод Миряна Ранкович.

(.?«/ИТе На дРе®но пРез янУаРи тази година са увеличени 
с 43,5% в сравнение

на цените, както и на жиз- 
всичко на сезонното

Средната заплата за декемви миналата го
дина в Сърбия е 1313 динара (в 
1207, в извънстопанските дейности 1682), 
димитровградското стопанство - 413 динара, со- 

’ Служебен вестник” брой 3 от 22 януари т.г. 
Димитровградска община се нарежда между 

36 от общо 189 общини в Сърбия, в които сред
ните заплати в стопанството са под 500 динара. 
През ноември миналата година е имало 40 та-

стопанството
а в

чн

със същия месец миналата година, 
докато през същия период жизнените 
чени с 45,4 процента.

А.Т.разноски са увели-

БОСИЛЕГРАД
-г] ^-1] УЛР на дела 87 не са завършени, 

но затова йък са за
вършени 77 дела ош йо-ми
налата година. Почти не
значителен брой на започ
налите дела е Прекратен, 
докато 1400 дела са от
стъпени на други съдии за 
нарушения във вътрешно
стта на страната, Поради 
местожителството 
нарушителите. Най-голям 
е броят на нарушенията, 
които се наказваш сйоред 
Закона за Преминаването 
на държавната граница и 
движението в граничната 
зона и Закона за движени-. 
ешо и Пребиваването на чу
ждестранните лица. Пора
ди нарушения от област
та на безоПасносшша в 
движението на 29 лица са 
взети шофьорските книж
ки, докато Поради наруша
ването на обществения 
ред и сПокойсшвие на 102

КОНФЕКЦИЯ
"СВОБОДА"ВОДАТА ПОСКЪПНА 

ДВОЙНО
НОВА ВСЕКИДНЕВНА АВ

ТОБУСНА ЛИНИЯ ОТ ДИ
МИТРОВГРАД КЪМ ЗАЙЧ
АР откри на 1 февруари т.г. 
А вшошрансПоршношо ПреПр- 
ияшие (АТП) ош Пирот. Ав
тобусът тръгва в 15 часа от 
граничния Преход ”Градина”, 
а след това Прибира димит- 
ровградчани, Пътуващи към 
Зайчар, които в Пирот се 
Преместват в друг автобус 
Билетът до Зайчар струва 
39, докато цената на двуПо- 
сочния билет е 63 динара. 
Новата автобусна линия е 
голямо облекчение Предимно 
за двадесетина девойки и мл
адежи ош нашата община, 
които се учат в зайчар скит е 
средни училища.

ОБЩО 3200 ДЕЛА е гледал През 
миналата година общински
ят съдия за нарушения в Ди
митровград Милко Станк
ов, което е По-малко в срав
нение с 1997 година, кога то е 
имало 3944 дела. Ош започ
налите През миналата годи-

НОВ
ДИРЕКТОРОт началото на годината в Босилеград 

водата, която в сравнение с досегашната е двойно по-висока. Дво
йно повече ще плащат и домакинствата, които ползват градската 
канализация. Новите цени на водата и канализацията бяха утвър- 
дени^ от Управителния отбор на комуналното предприятие "Ус
луга при съгласието на Изпълнителния отбор на Общинската 
скупщина.

Според новия ценоразпис, за един кубически метър изразход
вана вода домакинствата ще плащат по 1 динар, а всички други 
консуматори по 3,20 динара. За канализацията домакинствата ще 
плащат по 0,50 динара, а предприятията и другите субекти, които 
ползват градската канализация - по 1 динар.

Директорът на комуналното предприятие ‘Услуга" Иван Тон
чев заяви, че покачването на цените със 100% е голямо, още повече 
ако се има предвид, че материалното положение на гражданите се 
влошава, обаче досегашните цени на водата и канализацията не са 
променяни още от средата на март 1966 година, така че покачването 
им е било неизбежно. Защото междувременно компоненентите, 
които опре делят тези цени са поскъпнали много повече, някои дори 
и с над 300 на сто.

По думите на Тончев, през изтеклата година 1273 потребители 
на вода (1240 домакинства и 33 предприятия и фирми) са изразход
вали около 350 000 м3 вода. По-голяма част от това количество е 
осигурена от каптажа в село Извор, а през летния период и от 
системата за допълнително водоснабдяване в местността Извор- 
щица.

е в сила нова цена на

На 27 януяри т.г. Управител
ният съвет на конфекция "Свобо
да" освободи от длъжност досега
шния директор Зоран Косович и за 
изпълняващ длъжността директор 
назначи ТОДОР ГЕОРГИЕВ, кой
то и досега е работил в предприя
тието. в отдела за продажба (тър
говски пътник).

Както е известно, димитровг
радската конфекция вече няколко 
години е в сериозна криза. Работ
ниците стачкуваха няколко пъти, а 
някои делови партньори от чуж
бина прекъснаха сътрудничест
вото си със "Свобода”. Кризата се 
оказа като една от най-острите в 
историята на фирмата, така че но
воназначеният директор Тодор Ге
оргиев ще има тежка задача да ста
билизира предприятието. Негово 
предимство може би е това, че той 
добре познава положението в кон
фекцията.

на

лица са взети Предметите, 
с които са извършили нару
шенията.

Б.Д.
А.Т.М. Я.

Ф©Т©ОКОИн мемориам

ДАНИЦА ИВАНОВА
/м уегЬаеф Ьм»дават елка по химия в Димитров- век, преждевременната й смърт 

не й позволи да помогне за него- 
Като ръководителка на лабо- вото възстановяване, 

раторията в Каучуковата проми
шленост, която тогава беше в съ- ния си град Враня и се гордееше, 
става на пиротски “Тигър“ тя ра- че е вранянка, Даница прио Ди- 
боти върху изследването на гу- митровград като роден дом. Тук 
мените продукти и суровините за тя си създаде семейстоо, построи 
каучуковата промишленост и спе- си къща, отгледа двама синово, 
чели доверието и симпатиите на Единият има полувисшо образо- 
всички свои колеги. Славеше се ванио, семоен о и работи, а дру- 
като голям експерт за суровини- гият трябва да се дипломира през 
те в каучуковата промишленост, тая година в Белградския унивор- 
както и за продуктите, преди вси- ситет. 
чко обувките. Даница сътрудни
чеше тясно и с колегите си ор Пи- да ни покани на почерпушка за 
рот, Ниш, Борово и Златар.

градската гимназия.

1п1. 1гап5рог*Ьес1п)1 
Цеигпе • КоНапс!

Макар че много обичаше род-

В събота, на 23 януари 1999 го
дина, внезапно престана да тупти 
сърцрто на скъпата ни колежка, 
ръководителка и сътрудничка ди
пломиралия химик Даница Ивано
ва, по баща Джорджевич.

Даница е родена на 16 октом
ври 1946 година във Враня, къ- 
дето е завършила основно и сре
дно училище, а Природоматема- 
тически факултет - специалност 
химия - в Скопие.

За най-добра другарка съдбата 
й присъжда момиче от нашия Ви
сок, чрез което се запознава с 
нашия край и неговите хора, а по- 
късно си избира и съпруг от Дими
тровградско, След дипломиране
то си през 1970 година Даница ид
ва е нашия Димитровград и постъ
пва на работа е Каучуковата про
мишленост. Известно време ед
новременно работи и като препо-

И когато со надявахме Даница

второто си внуче, дипломираното 
Голям престиж колежката Да- на синай или идваното но втората 

ница си спечели с усвояването на снаха в нейното сомойство, тя ни 
производството на нови артикули събра за последно сбогом, 
в каучуково-текстилната проми
шленост, гумени обувки и кожни ница изпълняваше с обич и висок- 
кецове. С колегите си тя сътруд- опрофосионално и като такава 
ничеше по един много коректон и ще си остане завинаги в споме

ните на всички колеги и работ-

”ПЪРЗАЛКА
'Гази зима ни наПомни, че сме забравили какво е истинска 
зима.Забравиха го това и водачите на тежките товарни 
камиони, като този от Холандия, който Преди Последния 
сняг се хлъзна от заледеното шосе При изхода ош Дими
тровград. За щастие, той мина слеки контузии, а камионът 
само с малка ПоПравка. Водачът на 99Мерцедеса”, който 
също Поради неПодходяща скорост се блъсна в камиона, не е 
Повреден, но на колата ще е необходима По-обсшойна ио- 
иравка.
За съжаление, втората злополука, която се случи тези дни 
в село Градинье, отнесе един млад живот. Бързайки с колата 
си за работа, загина Деян Беселинович, митничар на ГКПП 
99Градина 99 край Димитровград, роден в Ковин.

Всяка доверена й задача Дп-

искрен начин.
Трудовият й и жизнен път беше ници в ГИД.

Даница остави дълбока следа в 
смрът, която я завари на мястото дейността и развитието на кау- 
шеф на отдела за обувки. Преди чуковата промишленост в Димит- 
няколко години от скромност от- ровград, за което сме й безмерно 
каза да стане директор на техно- благодарни, 
логическо-техническия отдел в 
ГИД.

прекратен от преждевременната

Колега и приятел 
м-р инг. Михаил ИаанояМакар че много я засягаше се

гашната обстановка в колектова, 
в който прекара целия си трудов А.Т.

О •5 ФЕВРУАРИ 1999 г.



КООПЕРАТИВНИТЕ ДОМОВЕ В БОСИЛЕГРАСКО ПРОПАДАТ... М1:Д()А11Ш1ИЕМЛ11 И'ГЬРЛ11ИЯ И МЕД0Л1’Ч И! 1ИН
А СОБСТВЕНИЦИТЕ СА МНОГО И - 

НЯМАТ ПАРИ ЛЕЧЕБНО ДЕЙСТВИЕ 

НА ПРОПОЛИСАЗа да с© извъртят най-необходимите поправки на съществуващите девет обекта, са нужни най- 
545 хиляди динара, но не е известно кой и дали въобще никой ще подсигури тези средство

Кооперативните домове в бо- 
силеградскнте села Д. Тлъмино,
Бранковцн, Брееннца, Рпйчилов- 
ци, Църнощнца, Горна и Долна 
Любата и в Горна и Долна Лнейна 
са построени през петдесетте го
дини с държавна помощ и доброво
лен труд на населението. Освен за 
развитието на кооперативното де
ло, тези големи обекти са били пр
едназначени за обществени и кул
турни дейности и са изиграли ог
ромна роля в целокупния живот на 
елата, обаче днес поради различни 
причини загубиха значението си.
На някои от тях преди години беше 
извършена частична реконструк
ция, но и те, а още повече оста
налите домове са пропаднали.

Според информацията на про
фесионалната служба на общинс
кото управление, изготвена по ин
ициатива на отборниците на Об
щинската скупщина, за най-нуж- 
ннте поправки на тези обекти сега 
са необходими най-малко 545 хи
ляди динара. За коопративния дом 
в Д. Лиснна например са необхо
дими 20 хиляди динара, в Бранк- 
овци - 30, в Бресница - 40. в Рай- 
чиловци - 45, в Църнощнца - 50, в 
Д. Любата - 60, в Д. Тлъмино - 80, 
а за тези в Горна Любата и Горна

малко

Проучвания върху лечебното 
действие на прополиса се извър
шват едновременно в много стра
ни на петте континента с отчитане 
на добри лечебни резултати. Го
лемият интерес към прополиса се 
дължи на неговия богат и сложен 
фармакологичен състав, който все 
още е в процес на доизяснения. На
блюденията показаха, че препара
ти с прополис (воден, спиртен и др. 
екстракти), прилагани външно и 
вътрешно, не дават патологични, 
морфологични и токсични увреж
дания, поради което в много ст
рани в света е разрешено използ
ването му в медицинската практи-

пансови възможности да реконст
руира покривите и вътрешната и 
външната им част.

Истина с, че тези обекти сега 
почти и не се ползват за целта. Ме
стните общности дълги години из
искваха от ОС в празните поме
щения на домовете да се открият 
малки цехове и стова начинание да 
се запазят обектите, да се намали 
миграцията и да започне развити
ето на селата. Това обаче не се слу
чи и сега вече никой не иска да 
предполага дали тази идея ще се 
реализира в някое от споменатите 
села.

Прополисът има 
лечебни и профилактични 
качества при лъчеви и 
рентгенови увреждания. 
Освен това, пчелният клей 
има и цитостатическа 
способност към ракови 
култури. За лечение на 
злокачествени тумори с 
прополис съобщава и 
изследователят Я. Леипус 
(1079 г.).

С кооперативния дом в с. 
Ряйчнлопцн, който относител
но добре е запазен, разполагат 
” Слога”, Местната общност и 

Напредък” - ” Слога” с ок
оло 50 на сто от помещенията, 
МО с 30 и ” Напредък” с 20 на 
сто. МО оспорва прпвото на 
” Слога” и е поискала от фа- 
лнтння съвет към Стопанския 
съд в Лесковац тези помеще
ния да изключи от фалитната 
й маса. болявания на простата, рани и др. 

Прополисът намира широко вън
шно приложение при лечението на 
травматични, гнойни и др. рани, 
екземи, термични и химични изга-

Лнснна по 110 хиляди динара.
В информацията обаче не се 

дава отговор на основния въпрос: 
кой ще подсигури средствата за ре
конструкция? Сега е даже излиш
но да се предполага, че това ще 
направят държавата и население
то. Въпросът е още по-сложен ка
то се има предвид, че все още не е 
известно кой е действителният со
бственик на обектите. Сега с тях 
разполагат местните общности и 

предпр»
"Напредък” и ”Спога”. Едни ги по
лзват (разбира се, това, което мо
же да се ползва), други не. Нито 
един собственик обаче няма фи-

Зассга местните общности, по
сочените предприятия и ОС оказ
ват вербална подкрепа за рекон
струкция на домовете. В случая об
аче това не представлява почти ни
що. Доколкото наистина същест
вува желание и заинтересованост 
за запазване и ползване на тези об
екти, налага се да се подсигурят 
нужните средства. А без задълбо
чен анализ и решение на Общин-

ка.
Растителните по произход фл- 

авоноиди са главната терапевтич
на субстанция. Главният лечебен 
ефект засяга капилярната систе
ма, пермеабилитета на съдовете, 
кръвообръщенисто, оказва съдо- 
разширяващо и хипотензивно дей
ствие, диуретичен и холеретичен 
(на жлъчеотделянето) ефект. Пр
ополисът повлиява благоприятно 
жлезите с вътрешна секреция. На
блюдава се положително въздей
ствие при лечението на различни 
форми дерматити, дерматози, въз
паления на пикочните пътища, за-

ряния...
Локално приложен, прополис

ът провокира следните фармако-
динамични явления:

1. При външно третиране с пр
ополис на гнойни и възпалителни 
рани и огнища, антибактериално- 
то му действие изменя микробния 
пейзаж, унищожавайки патоген
ната флора и осводождавайки уча
стъка от токсичното й въздейст
вие. Това се осъществява от расти
телните антибиотични вещества, 
както и от въздействието на фла- 
воноидите. Наблюдава се постепе-

ската скупщина едва ли може да се 
очаква това да направят местните 
общности, "Напредък” и фали
ралата "Слога”.

боснлеградскнте 1ЯТИЯ

В. Б.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СКУПЩИНАТА НА МО В ДОЛНО ТЛЪМИНО ТВЪРДИ: нно снижаване на количеството на 
вегетиращите микроорганизми в 
раневата повърхност до пълното 
им изчезване. Прополисът действа 
на микроорганизмите по-слабо от 
антибиотиците, но е по-малко ток
сичен от тях, не създава резистент- 
ност спрямо бактериите, а при вът
решно приемане не уврежда нор
малната чревна флора. Комбини
рано приложен с антибиотици, той 
увеличава тяхната противомикро- 
бна активност. Важно качество на 
прополиса е, че бактериите не мо
гат да се адаптират към него.

По книгата
"Медолечение" от д-р Ст. Младенов 

подготви В.С.Б.

ВЕТЕРИНАРИТЕ НЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ
Председателят на Скупщината на местната общност в Долно Тлъ

мино Кроне Николов преди няколко дни сърдито заяви за нашия вест
ник: "Макар че преди няколко години беше поела това задължение, 
Ветеринарната станция в Босилеград не откри построената и обзаведе
ната преди две години ветеринарна амбулатория в Долно Тлъмино и 
така изневери на очакванията на животновъдите от десетте села в 
Тлъминския край.”

Основателно ли е недоволството на Николов и има ли условия тази 
година да започне да работи ветеринарната амбулатория в Д. Тлъмино?-’ 
попитахме компетентните във Ветеринарната станция в Босилеград. 
Тъй като директорът Емил Пейчев беше отсъстващ, на въпроса ни 
отговори Вера Александрова, ветеринарен лекар:

- Ветеринарната станция тази година надали ще може да открие

амбулаторията в Долно Тлъмино. Това най-вероятно не може да 
стане поради две причини: оборудването на помещенията не е за
вършено и нашата станция няма кадри, които да работят там.

По думите й, в станцията в Босилеград работят само двама ветер
инарни лекари, които ”не могат да огреят цялата община”. Ще се 
изучи въпросът на постоянна работа в Д. Тлъмино да замине ветер
инарен техник или пък той да заминава там в неколкодневна ко
мандировка през седмицата. ”3а да може да се приложи това ре
шение, подчертава Александрова, някой ще трябва да ни съдейства 
във финансирането на амбулаторията, понеже станцията в Босиле
град е на самоиздръжка и се стълкновява със сериозни финансови 
затруднения.”

В. Б.

ЗАЩО 20-ГОДИШНАТА НАДА МЛАДЕНОВА ОТ С. РИКАЧЕВО НЕ РОДИ ДЕТЕ В НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ?

РАЖДАНЕ В СТУДЕНА ВЛАСИНСКА НОЩ
В босилеградския Здравен дом казват, че Нада не послушала съвета на гинеколога, 
медицинска сестра, която да придружава родилката до родилния дом в Сурдулица

В Босилеград все още не стихват пред- в родилния дом в Сурдулица, но той не можа 
положенията и налучкванията защо Здрав- да ни даде линейка, понеже нямали шофьор, 
ният дом не е оказал необходимата помощ Каза ни да заминаваме с каквото знаем и 
на 20-годишната родилка Нада Младенова умеем. Стана и си замина, а ние останахме 
от с. Рикачево и защо тя родила дете в сту- вкаменени”, казва съпругът Рашо Младе- 
дена януарска нощ в полите на Власина. Въ- нов. 
просите са още по-неудобни, а отговорите 
по-неизвестни като се има предвид, че бе
бето е живяло само един ден.

нейният съпруг обвинява гинеколога, задето не им дал линейка и не изпратил понеа

Дружината в колата, сега вече петчле
нна, късно през нощта пристигнала в сур- 
дулишкия родилен дом. Персоналът ги при
ел и веднага предприел всички необходими 
мерки. Оказало се обаче, че на бебето бил 
нужен специален третман и го закарали в 
болницата в Ниш, където починало.

дни. Оказа се обаче, че в Здравния дом има 
линейка, но няма шофьор. Къде е бил, про
дължава д-р Ангелов, не ми е известно, по
неже аз не съм шеф на шофьорите. Освен 
това и съпругът на родилката ми каза, че 
намерили частна кола. Медицинска сестра 
не изпратих, понеже това не практикуваме 
когато родилката заминава с частна кола.”

Нада и Рашо не обвиняват никого за 
смъртта на първата си рожба. ”Не ни е из
вестно поради кои причини почина бебето 
ни, но не обвиняваме никого. Може би се е 
родило с недостатъци. Разочаровани сме об
аче от отношението на хората в босилеград
ския Здравен дом”, казва след случилото се 
Рашо Младенов и се утешава с единстве
ното "щастие в нещастието”: съдбата на бе
бето не е сполетяла и майката.

Въпроси има много, отговори - още по
вече. Този жалък случай обаче ясно показа 
какво (не) трябва да правят и родилките, и 
лекарите, и ръководствата на здравните ве
домства. Още повече като се има предвид, 
че в Босилеградска община раждаемостта е 
твърде ниска и когато се роди дете на едння 
й край, бързо се чува на - другия.

Младата брачна двойка разбрала, че ли
нейка не могат да получат и че спешно тря
бва да си намерят частен превоз. Времето 
минавало. Сладжан Симеонов, другар на Ра
шо, се съгласил да я закара със собствената 
си кола, но се оказало, че по това време 
единствената бензиностанция не работи и 
възникнал въпросът къде да намерят бен
зин. Най-сетне решили и тоя проблем, но 
времето минавало и едвам в 21 часа и 30 
минути тръгнали към Сурдулица, която е на 
60 км от Босилеград.

Шофьорът с голяма скорост взимал ки
лометрите към Власина, обаче се наложило 
подвижният "родилен дом” да спре 
колко километра след Промая. "Беше ок
оло 22 часа и ^0 минути. Не помня всички 
моменти. Обвзе ни паника, но майка ми про
яви голямо самообладание и помогна да се 
роди детето”, казва Рашо и си задава въ
проса: "Защо д-р Ангелов не изпрати поне 
медицинска сестра?”

ГИНЕКОЛОГЪТ НЕ Е ШЕФ НА 
ШОФЬОРИТЕСВЕКЪРВАТА КАТО 

АКУШЕРКА "Бременната Нада за пръв път дойде 
при мен на 5 януари. До тогава изобщо не е 
идвала на необходимите прегледи и консул
тации. Имайки предвид, че нашият Здравен 
дом не разполага с необходимите апарати и 
че раждането може да бъде рисковно, дадох 
й писмено направление да замине в родил
ния дом в Сурдулица. Защо не е направила 
така, а това е основната й грешка, не ми е 
известно”, обяснява д-р Ангелов.

За случилото се на 8 януари той казва: 
"Не бях на работа, но щом ме извикаха, 
веднага дойдох в Здравния дом. Беше точно 
19 часа и 10 минути. Констатирах, че жената 
ще роди за няколко часа, но ще има време 
да пристигне в Сурдулица. Не й дадох ново 
направление, понеже й го бях дал преди три

На 8 януари т. г. в следобедните часове 
Нада почувствала родилни болки и около 
седем часа вечерта с частна кола я закарали 
в Здравния дом в Босилеград, където по
търсила лекарска помощ. Придружавали я 
съпругът й Рашо и свекървата й Славка. В 
Здравния дом те разбрали, че гинекологът 
д-р Драган Ангелов работи само в първа 
смяна, но бил готов да дойде, когато се ока
же нужда. Извикали го, той се отзовал и 
констатирал, че бременната жена ще роди 
за няколко часа.

"След като прегледа жена ми, той запо
чна да я мъмри защо не е дошла по-рано. 
Каза, че Нада непременно трябва да замине

на ня-

Васко Божило*

о 5 ФЕВРУАРИ 1999 г. р<



ДО КАМЕНИЦА И НАЗАД
Тази година на Свети Сава 

беше хубав, почти

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 
И ГИМНАЗИЯТА В 

БОСИЛЕГРАД ПО ПОВОД 
САВИНДЕНколко много къщи, а колко ма

лко Колатанаестина сантимет 
да ”танцу

лко невнимание. ”Къде е Чан- 
дието?”, пита ме синът. ”Ка- 
рай, викам , ще го видим на връ
щане . Минаваме край амбула
торията, някогашното учили
ще в Изатовци. На онази част, 

на местната общност, 
стъклата са почупени. Кой знае

ра. риторията на Босна знае се 
каква беше. Един ден го викат 
в запаса, той разбира какво ще 
стане, пали колата и с единия 
син (другия е в Белград), осъ- 
мва в Белград. В колата слага 
телевизора, видеото и касето
фона, синът - книгите, а жената 
взима една саксия с цвете! За 
щастие имат вила на четвъртия 
километър от Пирот, наистина

пролетен 
ден. Чудесен да отида до Висок, 
Скоро не съм ходил, пък и им
ам работа в Каменица, Трябва 
ми удостоверение за граждан
ство. И така, хем ще си свърша 
работа, хем все нещо ще 
мери и за вестника.

Щом с колата се качихме на 
Козарица, бялнаха се снежните 
върхове на Стара планина. И 
на Вндлич тук-таме. В колата е

комини пушат! По това 
може да се изброи колко "жи
ви” къщи има във всяко село.”

След Долни Криводол ас
фалтът бързо свърши и ето, че 
едвам се промъкваме по зале
деното шосе през Малкиница. 
Тук и през лятото, и през зи
мата винаги има вода по шо
сето. Наистина, вижда се, че 
сточарци” (на които тя най- 

много пречи), нещо са копаели 
и малко "отвели” водата по ка
навките, но това не е достатъ
чно. Единственото решение си
гурно е пътят от Криводол да

започва ва при ма-

КУЛТУРНО- 

ЗАБАВНИ 

ПРОГРАМИ И 

ШАХМАТНИ 

СЪСТЕЗАНИЯ

се на-
която е
кога за последен път в залата е 
имало някаква сбирщина. Иза- 
товчани сега се събират в едно 
малко помещение до магазина 
на "Търгокооп”, па и то е го- 
лямо - малцина са останали.

Влизаме в Каменица. Тре
петликите, където на времето 
беше разходката на камениш- 
ката младеж, все още си стоят, 
а по стъблата едвам се позна
ват имената, които младите ка- 
меничани и не само те са впис- 

На сред селото, 
между магазина на "Търгок
ооп" и падналата сграда на ня
когашното кафене, мандра и 
какво ли още не, ни посреща 
старица, която едвам ходи с 
помощта на две тояги. Спираме 
пред пощата. Тук на слънцето 
ни посреща Асен, известен в 
целия Висок и общината като 
Скъка. Сега е пенсионер, а 
беше шеф на Местната кан
целария. От прозореца наднича 
съпругата му Жана и ни кани на 
кафе.Тя работи в пощата с мал
ката телефонна централа.

Местната канцелария е в сг
радата на някогашното учили
ще. Скромно обзаведена стая с 
две бюра, един шкаф с доку
менти и печка. В ъгъла - куп 
дърва. От печката лъха прия
тна топлина. Вътре е шефът, 
Стефан Миланов, който тук ра
боти от края на октомври ми
налата година. Тъй като пре
дишния ден му се обадих по те
лефона, удостоверението е го
тово. Взимам го и вадя бележ
ника. Та нали и за вестника не
що трябва да запиша!

Стефан е роден през 1946 
година тук в Каменица и до май 
месец 1992 г. е бил преподава
тел по техническо образование 
заедно със съпругата в едно ос
новно училище в Срсбреник 
край Тузла. Тази 1992 г. на те-

още незавършена, но все пак 
имат покрив над главата си. В 
нея и сега са настанени. Съпру
гата, от Вълковия родом, която 
работи като преподавател по 
техническо образование, си 
живее там, а Стефан от поне
делник до петък е в Каменица 
при родителите си. И двамата 
имат статут на бежанци.

На връщане спираме отно
во в Изатовци. На сред селото 
Крумча и съпругата му Мила- 
нка са в двора на Павлови, къ- 
дсто секат 
тения

доста топло, а навънка студено, 
въпреки слънцето. Смиловск- 
ото езеро е заледено. Влизаме 
в Смиловци. Още от далече на
сред селото се белее новата че
рква. Смиловчани 
най-предприемчиви

Тази година колективите на Ос
новното училище и Гимназията в Бо
силеград по-тържествено ознаме
нуваха 27 януари - Деня на първия 
сръбски просветител Свети Сава. И 
в едното, и в другото училище бяха 
изпълнени подбрани културно-заба
вни програми, поведоха се състеза
ния по шахмат и бяха организирани 
изложби на ученически рисунки.

Тържествата, най-напред за уче
ниците от Основното училище, а сл
ед това и за гимназистите, се прове
доха в голямата зала на Културния 
дом, където членовете на рецитато- 
рските и литературните секции че
тоха лични творби, свързани с жи
вота и делото на Растко Неманич - 
Свети Сава. Членовете на драматич
ната секция се представиха с подбра
ни монолози за богатия и всестранен 
житейски, духовен и политически 
път на този просветител.

В рамките на тържеството и в 
едното, и в другото училище се про
ведоха състезания по шахмат, а от
зивът на учениците бе извънредно 
голям. В категорията на състеза
телите от I до IV клас на първите три 
места се класираха четвъртокласни
ците Борис Христов, Бранислав 
Стоичков и Митко Александров. 
Сред състезаващите се ученици от V 
до VIII клас първо място зае седмок
ласникът Йовица Дончов, второ - 
Станко Дончов от осми клас и трето 
- Ивица Арсов от седми клас.

Турнира за гимназистите спече
ли Небойша Глнгоров от Г//2 клас. 
На второ място се класира Йордан 
Стойнев от III/: , а трети бе Игор 
Йосев от IV/! клас. На победителите 
бяха връчени награди.

излязоха
и първи 

възстановиха черквата си. Пр
ез селото пътят е разровен и 
чака поправка. Не знам защо, 
но откакто помня, още като де
те когато по пътя минавахме с вали с ножчета.

коне, тук винаги има дупки.
От Моинци тръгваме по но

вото шосе. То вече не е ново, но 
нали преди десетина години пъ
тят за Висок тръгна оттук по 
ново трасе. В сравнение с пътя 
до Моинци този към Вълковия 
и Висок е по-широк и по-нов. 
Но времето и липсата на грижа 
се виждат. На първия голям 
"усек” шосето е засипано с ка
мъни, поради което едвам ми
нава колата. Очевидно е, че 
Пътното предприятие, което 
се грижи за регионалните пъ
тища, не е скоро минавало по 
това трасе. След като се 
качихме на връх Видлпч - спи
раме. Долу, под самия Вудлич 

"гушнала”
Нататък Долни, а по-нагоре 
Горни Криводол. Вляво се 
вижда Болев дол, още по- 
надолу, над Плоска, на зъба
тото слънце ”се пече” Камени
ца. Висок като на длан! Само 
Изатовци и Брайковци не се 
виждат, както и Сенокос, който 
е зад хълмовете, ей там, откъ- 
дето почва снегът. Гледам се
лата, показвам ги на сина, а той, 
въпреки че обича да ходи във 
Висок, едва сега, като абитури
ент, проявява интерес за по-об-

дърва. До полусру- 
”дувар” лежи ”камък 

муртезан”, паметник на турски 
конник, който тук починал и 
погребан. Преди години, при 
изграждането на фермата, пий
нал шофйор бутнал с камиона 
си камъка и няма кой да го по
вдигне. Паднало е и "Чанди- 
ето”, най-старата къща на те
риторията на общината, по
строена още през 1740 година.

Щом минахме Малкиница

*

Стефан Миланов, 
шеф на МК в Каменица

продължи с асфалт, а тук да се 
защити от водата, която извира 
на всяка крачка.

В Изатовци спираме на Го- 
лема ливада, където е фермата 
за угояване на юнци. Тук е и 
магазинът на "Сточар”. Вътре 
десетина, що нзатовчанн, що 
"сточарци”, които работят на 
фермата. Щом ме видяха, "на
паднаха” ме да ги снимам и да 
напиша, ”че нас у Висок никой 
не ни зарезуйе, а гледе ония там 
све се върту на телевизиюту”. 
Не помагат моите обяснения, 
че аз не съм от телевизията, а 
от вестника. ("Сега не си, ама 
беше по-рано”). Обещах, че ще 
кажа на колегите от телевиз
ията да дойдат и тръгнахме към 
сред село. От фермата до сред 

стойно запознаване с родния село като на пързалка: по ця- 
край на баща си. "Виждаш ли [ лото шосе лед с дебелина пет-

срещаме първото возило по 
пътя. Това е Илко-Чеда от Бра
йковци с трактора. С него са 
Пера и Иликьо от Изатовци. 
Карат гуми втора употреба за 
трактора. Идват от парастос на 
един горнокриводолчанин. Па
нихидите и погребенията са 
единствените възможности да 
се съберат повече хора в някое 
от височките села, казват, 
докато ”се тъкмят” да ги сни
мам. Долни Криводол минахме 
и не видяхме жива душа по 
пътя. Слънцето вече се прек- 
лони и въздухът започна да ре
же като с нож. Бързаме да се 
приберем докато не се е стъ- 
мнило.

Вълковия.се

Алекса Ташков
М. Я.

й!

Беше прекрасно майско пладне. От мостовете 
полъхваше вятър и носеше приятна миризма от 
реката и върбите. Чираците, които при майстор 
Иван учеха дърводелски занаят, отидоха в чаршията 
на обед, понеже в главната улица на I .Цариброд 
имаше "народна кухня".

Майсторът, както го викаха чираците, седнал на 
прага на работилницата, разпънал страниците на 
вестника и чете с голямо удоволствие, докато чи
раците се върнат от обед. Вижда чираците се върщат 
и почва работа, която майсторът Иван продължа ва 
и след като чираците си отидат в къщи.

В Цариброд имаше малка електрическа цен
трала, собственост на братя Царибродски - стара 
градска фамилия.

Майсторът Иван всеки ден ставаше сутрин рано 
и включваше банцига от срах да не би да спре водата 
във вадата. Той имаше два ма синове и една дъщеря.

Отсреща на неговата къща, където му беше и 
работилницата, живееше Милка-вдовицата. Леля 
Милка беше руса жена, средна на ръст, с хубав бюст 
и умни бистри очи/Тя също имаше двама синове.

Един ден, минавайки по улицата като съсед, чух 
разговор между майстор Иван, съпругата му и леля 
Милка. Ставаше дума за следното - съпругата на 
майстора се оплакваше на двамата;

- Иване, единият ми син не ме слуша, хич не ме 
слуша. Щом чуе влака на пладне, хвърля мотиката 
и тича да вземе вестници и списания, пристигнали

съпругата.
- Какво става с Милка? Да не би да е болна или 

пък някое от децата и, та цяла нощ й гори лампата.
- И аз зя беля за х същото. Тя ляга след мен - 

отговори съпругата му.
- Защо не я попиташ, ама така по-отдалеко. Тя 

спи ли? - попита майсторът Иван съпругата си.
Но съпругата на майстор Иван не попита съсед

ката. Не й беше удобно. Любопитството обаче не им 
даваше покой.

Една прохладна сутрин, п полумрак още, май
сторът взе един стол от работилницата, който току- 
що беше направил, поогледа се да не би някой да го 
види и като разбра, не няма никой, тичешком 
пресече улицата, сложи стола под прозореца на 
съседката и се поподкачи...

Майсторът Иван занемя. Милка бе седнала на 
кревата, над главата й блещука лампата, а тя чете 
книга. За момент Иван си ейомни думите на Милка; 
"Не закачайте момчето! Вестниците, списанията и 
книгите ще му помогнат много в живота, ще научи 
нещо." Сега пече му беше ясно защо синовете му и 
сииопсте на леля Милка станаха "големи" хора в 
науката и изкуството.

Цветанка ТОТЕВА- 
ВОИНОВИЧ

СЪСЕДКАТА
Разказ

с пладнешкия влак.
Тя го молеше да не ходи на влака, зящото сега 

му е времето да побързаме, да окопаем царевицата, 
след обед може да запали, но той донасяше вест
ниците, четеше ги бегло в Спасопия сливите и 
продължаваше да копае.

- Три дни пече нрави така и ис мога с. него да се 
разбера - оплакваше се майка му.

- Не закачайте момчето! Вестниците, списанията 
и книгите ще му помогнат много в живота, ще 
научи нещо - каза леля Милка.

- Милке, нрава си - добави майсторът Иван.
И винаги, когато ставаше да работи, па раздяла 

между Нощта и деня, майстор Иван забелязваше, че 
от прозореца на съседката Милка мъждукаше слаба 
лампена светлина. Това нещо го измъчваше пече с 
дни наред. Какво ли работи тя по това време, ето 
вече с месеци. Любопитството си той сподели със

(Ражажът • награден с трета награда на конкурса по повод 
100-годишнината на Библиотеката в Димитровград)
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В ДИМИТРОВГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКАПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИЯ НИ ПЕЧАТ

Д-р Джордже ИГНЯТОВИЧ
IV

КАК ЗАПОЧНА 

” ГЛАС НА 

БЪЛГАРИТЕ В 

ЮГОСЛАВИЯ

Книжният фонд ни Ннроднятн библиотека в Димитровград прел миналата година е обогатен с ос 779
НОВИ
фирми и ведомства от общината, Сърбия и България.

Мприцп и Александър Впсилсвски от Димитров
град са подарили 83 книги от домашната библиотека 
на преждевременно починалия им син Йован. Аца 
Момков е подарил 78 книги на руски стик. Става дума 
та ценни литературни произведения от известни рус
ки и световни писатели. Пенсионираният журналист 
на "Братство” Стефан Николов дари 185 книжки на 
списание "Мост”, а бившият служител в кадастъра в 
Димитровград Благой Стоянов -25 книги, между кои
то и едно ценно издание от 1894 година.

Между дарителите има и литературни творци и 
публицисти от машите краища, Сърбия и България.
Ще споменем имената на Наташа Панич, Томица 
Стоплкон, Душан Гюришич, Благой Димитров, Бог
дан 11иколов, Витомир Живкович, Градимир Стойко- 
мнч, Драгомир Чулафич и Николай Кънчев.

Книжният фонд е увеличен благодарение и на 
даренията на Центъра та културата в Димитровград 
и тукашния театър "Христо Ботев”, Съюза на бъгар- 
ските писатели, Съюзния комитет та отбелязването 
на 800-годи шии пата на манастира "Хилендар”, чи
талището "Просвета" от Поморие, ПИС "Югопетр- 
ол", музея "Понишавис" от Пирот, Военния отдел в 
Димитровград, Детската градина от Димитровград, 
майор Горан Петкович от Пирот, Йоваи Анджелк- 
ович от е. Обреновац(Пиротско), Нонка Богомилова 
от София, Графинка Веселинова от е. Моинци, както 
и димитровградчаните Никола Стоянов, Деян Став- 
ров. Мая Давидкова, Валентина Петрова, Слободан 
Алексич, Цветанка Тодорова, Малина Тодорова, Ни
кола Андонов, Райко Иванов и Снежана Виданович.

Освен тези дарения, библиотеката е получила бе
зплатно 73 книги и 22 списания от републиканското 
министерство на културата, докато 10 книги и 11

книги и 279 списания. 496 книги и 203 екземпляра яа различни списания са дарени от г раждани,

Кннгоиздателската н жур
налистическата дейност на 
български език » Сърбия има 
историческа традиция. Може 
би това ще се стори странно на 
някои читатели на "Братст
во", но това е неопровержим 
факт. Първата книга, отпеча
тана на български в Правител
ствената типография в Белгр
ад през далечната 1833 година 
ъАришмешика или наука чис- 
лишелна на известния учител 
и възрожденец Христакн Пав- 
лович Дупничаннн. А след нея 
до 1878 година, до освобожде
нието на България, от сръб
ски печатници излизат над 170 
български заглавия. Първият 
вестник на български език 
пък започва да се издава в Но
ви Сад през 1857 година в печа
тницата на Данило Медаков- 

редактор 
"Сръбски дневник" и "Седми
ца” - това е "Българска днев- 
ннца" на Георги Сава Раков
ски.

списиия са пристигнали въа ведомството като без
платен екземпляр. От собствените си средства биб
лиотеката е купила 200 нови книги и 43 списания. За 
покупка на книги и слисания през тази година ще 
бъдат отделени 20 хиляди динара.

Д-р Джордже ИГНЯТОВИЧ

ич, издател и на ската комунистическа партия 
и имаше доста доклади и изка
звания на Йосип Броз Тито и 
други партийни ръководите
ли.Печатното дело на българ

ски език в нова Югославия не 
започна с "Глас на Българите 
в Югославия". При извънред
ните политически събития, на
станали след разрива между 
Югославия и СССР п просло
вутата Резолюция на Инфор- 
мбюрото срещу нашата стра
на през 1948 година, в съседна 
България, въпреки опита на 
Георги Димитров държавните 
отношения да не се променят, 
започна една истинска пропа
гандна хайка в печата и по ра
диото. Поведе се и полемика с 
български държавни и парти
йни личности. Но това е из
вестно и тук няма да се спирам 
върху последвалите лоши вза
имоотношения между двете 
съседни страни.

Като ръководител на бъл
гарската емисия на къси въл
ни на Радио Белград преведох 
тогава редица полемични бро
шури, които бяха издание на 
Дирекцията за информации 
при Правителството на ФН- 
РЮ, а за тяхното излизане се 
грижеше Яра Рибникар, изве
стна писателка. Такива бро
шури преведоха и други сът
рудници на българската реда
кция на Радио Белград.

При тези политически об
стоятелства започнах и сътру
дничеството в "Глас на бълга
рите в Югославия”. Първият 
брой излезе на 17 януари 1949 
година като орган на Народ
ния фронт, сетне на Социал
истическия съюз на трудещи
те се. Политическите матери
али в първите броеве бяха по
чти изцяло мой превод, а по
магаше ми и Мина Илиева - 
Весич, преводачка и говорите
лка в споменатата редакция. 
Това стана при провеждането 
на Втория конгрес на Сръб-

Аз и днес не зная кой е дал 
почин за издаването на вест
ника, вероятно съответните 
партийни органи, а може би 
това начинание да принадле
жи II на Иван Караиванов. От
начало за главен и отговорен 
редактор бе повикан Драган 
Дойчинов, учител от Босиле- 
градско, но той отказа. След 
него бе избран Асен Лазаров 
от Горна Лисина, също учит
ел. Тоя избор се оказа много 
сполучлив. Асен сякаш беше 
роден журналист и с неговото 
име неразривно е свързана жу
рналистическата и книгоизда- 
телската дейност на българск
ата народност в Югославия. 
Асен Лазаров (1923-1996) бе 
само три годин приблизително 
по-млад от мене и мога да ка
жа, че храня най-добри споме
ни за него; нему съм благода
рен и за помощта, оказвана ми 
често при осъществяването на 
много мои желания. Той стана 
и причина да бъда приет в ре
дакцията на вестника като по
стоянен сътрудник със съгла
сието на Караиванов. Както 
виждам от запазените докуме
нти, на тая длъжност съм на
значен на 1 септември 1950 го
дина с месечна заплата от4070 
динара. Впрочем той ми стана 
и кум, а пазя и много общи фо
тографии, на работа или при 
разходка с неговата съпруга 
Вера. Асен беше човек с ши
роко сърце и никога не схва
щаше своята длъжност като 
политически цензор въпреки 
страшното време, което пре
карахме заедно. Освен това 
той написа редица статии, в ко
ито показа своя правилен усет 
при оценката на текущите съ
бития.

45 НОВИ ЕКСПОНАТА В 

МУЗЕЙНАТА СБИРКА
Каталог на местната музейна сбирка (МС) към Народната биб
лиотека в Димитровград би трябвало да излезе от печат през пър
вата половина на настоящата година, узнаваме от археоложката 
Весна Николова, завеждаща МС.

През миналата година, както ководената от нея музейна сбирка 
заяви Николова, сбирката е обо- към библиотеката в началото на 
гатена с 45 нови експоната. Осем 1998 година е спомогнала да се ор- 
от тях са включени в археологи- ганизира изложба на експонати в 
ческата, а останалите в етнограф
ската сбирка. Освен това, сбирката 
е обогатена и с няколко стари до
кументи. Николова изразява удо
влетворение от броя и успешно- 
стта на миналогодишните дейно
сти на МС, припомняйки ни за ня
кои от тях: "През 1998 година око
нчателно е премахнат проблемът 
със съхраняването на експонатите 
и документите, тъй като в библио
течната сграда е ремотнирано едно 
помещение, което е защитено от 
влага. МС продължи рекогносци- 
рането на Димитровградска общи
на за потребностите на Археоло
гическия институт от Белград, ко
йто изготвя археологическа карта 
на Сърбия под покровителството 
на Сръбската академия на науките 
и изкуствата. Рекогносцирането е 
проведено с помощта на ар 
и директора на музея "Пониша- 
вие” от Пирот м-р Предраг Пснч и 
димитровградските архитекти Го- 
рдана и Горан Ганчеви. По време 
на обиколката регистрирахме ня
колко твърде интересни находки 
от различни исторически епохи и 
периоди от развитието на цивили
зацията на нашите простори и про
учихме около 30 заветни кръстове 
(оброци). Всички събрани сведе
ния регистрирахме в съответни ар
хеологични протоколи и сега се из
готвя техническа документация”, 
изтъква Николова и добавя, че ръ-

М-
ч'

Весна Николова

"Пони- ската гимназия Асен Коцев. "Дей-притежание на музея 
шавие” от Пирот. През 1998 годи- ността на секцията ще продължи и 
на МС е купила и един староврем- през тази година. Рекогносцнране- 
ски разбой, с който до голяма то на терена също ще продължи.
степен е обогатена етнографската 
сбирка. Редовно са провеждани и ване на броя на археологическите 
сказки за гимназистите, членува
щи в археологическо-етнограф- ри документи", напомня Весна Ни

колова.

както и по-нататъшното увелнча-

и етнографските експонати и ста-

ската секция, която се ръководи от 
археоложката Николова и профе
сора по история в Димитровград-

Б. Димитров

ДОПЪЛНЕНИЕ

МАЛЦИНСТВЕНИТЕ МЕДИИ - 
ДОСТОЙНО

В статията "Етикетиране без аргументи” ("Братство" от 22 
януари 1999 г.) реагирах на скалъпеното обвинение, че честването 
на юбилеите на театъра и библиотеката в Димитровград не е имало 
"медийно покритие” от страна на в-к "Братство”. В опро
вержението си на едно такова неаргументирано обвинение не съм 
правил оценка кои медии и колко са отразили тези годишнини, а 
преди всичко посочвам как в-к "Братство” е отразил тези събития. 
Мимоходом споменах (с условното "ако”) "РТС и останалите ре
публикански медии”, като имам предвид трите програми на 
Телевизия Белград”. При това не считам, че вината е в Телевизията, 
а на онези, които е трябвало да "иницират” тя да обърне повечко 
внимание на забележителните годишнини на културните инсти
туции в Димитровград.

На цялата културна общественост в малцинството е известно, 
че медиите на български език, от които ТВ - журналът и Емисията 
на Радио Ниш са части на РТС, достойно и многостранно са отраз
или тези събития.

хеолога

- Следва - Стефан Николов
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.т« I НЕМЦИ В СВЕТА НА 11ЛПШГА\ 110 ГОДИНИ ТЕАТЪР „ХРИСТО БОТЕВ“ (17)

ВСЕСТРАННА ЛИЧНОСТ УЮБИЛЕИ НА КОЛИЦА РАНГЕЛОВАПочти няма димитровградчан- 
ин. който не е чувал за м-р Михаил 
Иванов. Той е роден през 1945 
ина в село Горна Невля, намиращо 
се на 18 километра южно от Ди- 
митроград. Произхожда от много-

год-
С ролята па госпожа министершата в едноименната комедия на Нушич Рангелова отбелязва 

30-годишната си театрална самодейност (1982) * ”Сборен пункт”, ” Зона Замфирова”, ” Радован III” 
- нови пиеси в репертоара на димитровградския театър * Ознаменувано на стогодишния юбилей

1981 ^година започва с репризата на "Женско ците в Сърбия”. Димитровградската "Зона Зам- 
царство , а^след това Слободан Алексич решава фирова" ще видят и белградчани, след това и зри- 
да постави Николетина Бурсач” и за целта 
жира почти същия актьорски екип, който е из- Кюприя и Бабушница, както и в Годеч (НР Бъл- 
пълнил тази пиеса през 1975 година. За разлика от гария). "Зона” от 1986-та надминава успеха на 
първото представление, този път "Николетина "Зона” от 1967 година!
Бурсач е подготвен много по-добре. Димитров- 
градчани получават възможност да видят тази пи-

детно земеделско домакинство. 
Баща му Никола, който е на 80 
години и покойната му майка Леф- 
терка са имали 9 деца - 7 синове и 2 
дъщери. Четирикласно училище 
Иванов е завършил в родното си 
село, пети, шести и седми клас 
Долня Невля, а осми 
назня в Димитровград. В Техноло- 
гическо-металургическия факулт
ет в Белград се записва през 1964 
година. Бил е един от малцината 
студенти от този факултет, които 
първия, втория и третия курс за 
завършили през юни, докато в чет
въртия курс само един изпит е изд
ържал в септемврийската изпитна 
сесия.

телите в Лакьислед и Александровац Жупски,анга-

в
ЗА ПЪРВИ ПЪТ - ПРОФЕСИОНАЛЕН 

РЕЖИСЬОР
клас и гим-

еса няколко пъти и да се въодушевяват от актьо
рското майсторство на Слободан Алексич (Ник- в репертоара на димитровградския театър е 
олети на Бурсач), Момчило Андреевич (Йовица включено още едно произведение на Душан Ко- 
Иеж), Васил Маринков (италианец)... вачевич. Става дума за "Радован III”, постановка

Младежката сцена на самодейния театър на Жика Митрович, който подбира и музиката. За 
Христо Ботев” подготвя представлението "5ро- 

Пш§ НГс", постановка на Славча Антов,

м-р Михаил Иванов

"Произхождам от едно честно 
триахално селско 

семейство. Характерно за 
моята фамилия е това, че 
досега не е имало нито един 
развод. Със своите братя и 
сестри винаги съм бил в добри 
отношения. В добри 
отношения са и всички 
помежду си. Това е малко нео
бикновено за днешно време, 
нали? От съпругата си Живка и 
децата ни Александър и 
Владимир винаги съм 
получавал голяма подкрепа в 
дейността си. Привързан съм 
много към тях и винаги съм го
тов да им помогна", споделя 
Иванов.

и па
първи път в историята на димитровградския теа
тър с актьорите-самодейци работи професионал- 

младите димитровградски актьори представят св- ен режисьор. В актьорския екип са Слободан Але- 
оя театър на Регионалния преглед на самодейните ксич (Радован III), Олгица Антова (Руменка), Ве- 
театри от Сърбия в Алексинац. Достойно спортно

с което

сна Николова (Георгина), Павлина Михайлова 
(да се чете: актьорско) представяне и - нищо по- (Катица), Славча Антов (Йеленче) и Делча Гигов 
вече!

Веднага след дипломирането 
си Иванов започва да работи в ди
митровградската "гумара”, от ко
ято е получавал стипендия като 
студент. Там работи като технолог 
и шеф на лабораторията. През 
1971 година отива да отбие воен
ната си повиност. а след това се 
връща във фабриката, където ра
боти като шеф на производството, 
а след това и като технически ръ
ководител. През 1975 година запо- последните четири години работи

В ЧЕСТ НА НУШИЧ И 
РАНГЕЛОВА

щШЩ
С ролята на Живка министе- I 

ршата в "Госпожа министерша- Щ 
та" от Бранислав Нушич Ната- Щ 
лия Колица Рангелова отбеляз- \Щ 
ва своята 30-годишна театрална > I 
самодейност. Постановчик на * 
комедията е Слободан Алексич ! 
ис нея димитровградчани се пре
дставят на Регионалния преглед 
в Алексинац. Рангелова е провъ
згласена за най-добрата актриса 
на прегледа, докато Момчило 
Андреевич получава награда за 7 'щ 
епизодична роля (Уйка Баса).

А на премиерата на тази пи- ИШ 
еса в Димитровград на 16 април I ч 
1982 г. - аплодисменти, подаръ- I 
ци, букети, сълзи от радост. Вси- ШШ 
чко това е заслужила димитров
градската актриса Наталия Ко
лица Рангелова!

До края на 1982 г. няма премиера в театъра, а 
през следващата година С. Алексич поставя "Сбо
рен пункт" от Душан Ковачевич. Главната мъжка 
роля в това представление е "резервирана" за по
пулярния белградски актьор Властимир-Гюза 
Стоилькович, но заплануваният ангажимент не се 
реализира (по-обширно за това, както и за ролите 
в това представление и в "Госпожа министерша- 
та” можете да прочетете в книгата). Критиката не 
посреща добре "Сборен пункт", което се потвър
ждава и на прегледа в Алексинац.

През 1984 година в репертоара на театъра в 
Димитровград са включени пиесите "Хора" от Ве
лимир Суботич (постановчик Новица Панич) и 
"Лисицата и гроздето" от Гилсрмо Фнгейред (по
становчик С. Алексич). И двете пиеси не предиз
викват особен интерес и не постигат успех.

Ново разведряване на димитровградската сце
на донася повторното поставяне на "Римска ба
ня". Произведението на Станислав Стротиев, ре
жисирано от С. Алексич, премиерно с изпълнено 
на 29 април 1985 година и е рспризираио няколко 
пъти, защото предизвиква голям интерес сред ди
митровградските любители на театъра.

1986 година минава под знака на "Зона Замфп- 
рова", постановка на Слободан Алексич, който и 
интерпретира ролята на Хаджи Замфир. Сценог
рафията е дело на Методи Петров, комуто помага 
Димитър Илиев. Премиерата е на 23 април, а в 
ролята на Зона се появява Лидия Панайотова. Ни
колина Ранчева пресъздава образа на Дока, Делча 
Гигов е Манс, Славча Антов - Манулач, Славча 
Димитров - Митанче, Олгица Антова - Таска, Ве
сна Николова - Васка, Весна Алексова - Гснчс, 
Вля дан Божич - Поте, Миливос Йосифович - Ран
гел, Павлина Михайлова - Ташана... На прегледа 
в Пирот Николина Ранчева получава най-голя- 
мото актьорско признание за ролята па Дока. Пр
ез 1986 г. "Зона” е репризирана чак 9 пъти и пред
ставя Димитровград, по-точно неговата каучук
ова фабрика на "Дружеските срещи на работни-

I: '%
; I

[V §
I

ЩУ VIчва следдипломни студии в Загреб. като главен технолог в техноло- 
където полага всичките изпити с гическня сектор и за себе си твъ- 
най-висока оценка. През 1978 г. за- РДи. че като специалист напълно е 
щитава,същоснай-висока оценка, занемарен в своята фирма, на ко- 
магистърската си работа под наз
вание: "Влияние на ненаситените Д°в опит може още много да по-

*
Я К -

IX
ято със своето знание и богат тру-

могне.масла върху процеса на вулкани
зацията на епидемичния каучук”.
"Готвих се да напиша и докторска нна личност. Като студент се е за- 
дисертация. Професорите от За
греб ме подтикваха да продължа с фия и като фото-любител е полу- 
научната си дейност, но аз смятах, чил награда на град Белград за раз-

М-р Михаил Иванов е всестра-

нимавал с художествена фотогра-

Н. Рангелова (Живка) и М. Андреевич (Уйка Васа) в "Госпожа 
министершата"че нямам нужда от дисертацията, витие на техническата култура, 

тъй като се бях определил да ра- Леуреат е на Септемврийска на- 
ботя в стопанството”, споделя града на Димитровград, както и на 
Иванов.

Магистърската работа така Този специалист има признания и 
остава единствения научен труд на като многократен кръводарител 
Иванов, който по време на следва- (44 пъти е дарил кръв) и активист

на Червения кръст, като бивш ус
пешен състезател по спортна ст-

(келнер). Димитър Илиев оформя сцената. Пре
миерата на "Радован III” е на 11 март 1987 г. С тази 
пиеса димитровградчани побеждават на Регион
алния преглед в Дольевац, а на Републиканския 
преглед в Смедеревска паланка журито присъжда 
награда на С. Алексич за ролята на Радован III.

100-годишнината на театъра "Христо Ботев" 
в Димитровград (1988) е отбелязана с предста
вления, изложби н срещи на актьорите-самодейци 
от няколко поколения. За юбилея са подготвени 
три едноактовки от Нушич: "Аналфабет”, "Двама 
крадци" и "Световна война". В навечерието на 
юбилея е изпълнена "Клаустрофобична комед
ия" от Душан Ковачевич, режисирана от Жика 
Митрович. Димитър Илиев отново е сценограф, а 
интерпретатори на ролите са Слободан Алексич, 
Весна Николова, Александър Златанов, Николи
на Ранчева, Славча Антов, Любиша Гигов, Делча 
Гигов, Момчило Андреевич, Славча Димитров, 
Вснелина Божич и Васил Ташков. На 21 ноември 
"Клаустрофобична комедия" е изпълнена пре
миерно, докато в началото на декември на сцената 
в Центъра за култура "25 май” се появяват заедно 
режисьорите и актьорите, прекарали на "дъските, 
означаващи живот" по десет, двадесет и тридесет 
години. Тържеството е организирано под девиза 
"Актьорите за своя обичан театър". На сцената са 
Методи Петров, Венета Петрова, Наталия Ко
лица Рангелова, Лилия Нейкова, Вида Апосто
лова, Петър Мнтов, Ангел Георгиев, Лиляна Йо
сифова Каменова, Слободан Сотиров, Любиша 
Джорджсвич, Васил Каменов, Деса Гигова, Ник
ола Андонов, Новица Панич, Благой Стоянов, 
Николина Ранчева, Олгица Антова, Слободан Кр- 
ъстич, Делча Гигов, Весна Николова, Славча Ди
митров, Славча Антов... Топла и сърдечна вза
имна среща! И нова, носталгична среща с публи
ката.

орден на труда със сребърен венец.

нето си и след него е написал ре
дица експертни труда, които не е 
публикувал. През 1978 г. той става релба и дългогодишен председат- 
генерален директор на ГИД, ко- 
гато фирмата работи като трудова тровград. както и като член на Ср

ъбското химическо дружество, ко-

ел на Стрелческия съюз на Дими-

единица в рамките на пиратския 
"Тигар”. През 1988 г. отива в Мо- сто има клон и в Димитровград,

благодарение именно на Иванов, 
който е подел инициатива за него
вото учредяване и бил негов пръв 
председател. Да добавим, че той с

еква, където като експерт за хо- 
мологация на каучуковите авточа
сти, работи в представителството
на югославските каучукови пред
приятия в Русия. След една година 
се връща в ГИД, където в края на и че притежава знания от областта 
1992 година пак става генерален на стандартизацията на произееде- 
директор на фабриката, която ия- нията според ИСО.

В последно време м-р Иванов

издържал два курса за мениджъри

колко години преди това се отделя 
от "Тигар". През май 1995 г. си се интересува много от екологията 
подава оставка на този пост. През и когато човек го заговори за нея,

той непременно му напомня за вси
чки пречиствателни съоръжения, 
които ГИД е купил и инсталирал 
докато той е бил пръв човек на 
фирмата, с цел каучуковата фаб
рика да не застрашава здравето на 
димитровградчани.

Като специалист м-р Иванов е

По време на следването ми 
икто един въпрос не ми е бил 

иевсеи. Средната бележка във 
факултета ми е 7. 47, но иа 

бележките никога ие съм при
давал голямо значение, тъй

като за меи шестицата е 
бележка с еднаква стойност 

както и десетката. Иа пис
мените изпити съм "паднал" 

само два пъти (и то поради не
достатъчна бдителност), а иа 

устните изпити - никога. 
Вярвал съм в себе си и своето

участвал в редица симпозиуми, ко
нгреси и експертни срещи на уче
ните, организирани навред из бив
ша и сегашна Югославия. Освен 
сръбски, владее руски, български, 
а с помощта на речници се справя 
с френски и английски език. През 
последните няколко години е ли
дер на Демократичната партия в 
Димитровград.

зиаиие, така че съм имал
впечатление, че иа меи ие 

може да се случи да ие 
издържа изпит. Вероятно съм 

един от малобройните сту
денти, които ие са отсъствали 

от и иго едии час”.

- Следва -

Слободан КръстмчБ. Димитров
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НАШИТЕ ЗАБРАВЕНИ ГЕРОИ

ЧаршиятаМАЙОР ПЪРВАН ТОШЕВ Вески / рид, особено мялките като Димитров
град С ИМЯЛ СВОЯ чяришя. И днес НС СИМО но- 
старите, но и младите Димитрояградчани казват 
"Че ИДСМ у ЧарШИК>". Всяка чяршия и/ли свой дух, 
по който се по ши ви. Имише го и димитровград- 
скати. 'Гой се усещаше всеки ден, а особено на 
празник или в неделя. Тогава чаршията се пълнеше 
е хора, пременени, весели. От "Гациното" де/ дол
ната рампа "потечеше корзо" по средата на ули
цата, а движението се насочваше по улица "Ни
шава", Каква радост беше, когато в чаршията 
сложиха ново осветление, на което му викахме 
"живачно", понеже крушките и/ляла живак. По
ставените тогава стълбове, Н това 6е/не преди по
вече от 30 години, все още се ползват за ос
ветление, само че сега крушките са с неонови. И 
тогава, и днес се питам защо ги дигнаха толкова 
високо, в небесата.

Вил е неустрашим и лудо храбър, ви
наги се обаждал доброволно за всяка 
акция. Участвал е и в разоръжването 
на българската армия в Димитровг
рад, когато тя се оттегляла от Юго
славия. Благодарение на неговата см
елост и еиергичност българските фа
шистки офицери, които се опитали да 
окажат съпротива, са положили оръ
жието си.

След това Първан продължил бо
рбата си срещу фашистите най-нап
ред в IГьрва царибродска бригада, а 
след това в Първа българска армия. 
Като неустрашим и опитен боец той 
станал помощник-командир на Втора 
рота при Трета дивизиона инженерно- 
щурмова дружина в Първа българска 
армия. Неустрашим и винаги в пър
вите бойни редици, Тошев изминал 
бойния път на армията все до Унга
рия. На 6 март 1945 година, в боя за 
село Ковачхида край река Драва, ма
йор Първан и бойците на един взвод 
щурмували германците и се врязали 
дълбоко в тила им. Победата била за
воювана и Първан, радостен, се втур
нал напред. В този момент го покосил 
флангов огън от скрита германска ка
ртечница.

Така е завършен жизненият и бой
ният път на революционера и боеца 
майор Първан Иванов Тошев, който 
е посветил целия си живот на побе
дата над фашизма. В София улицата, 
в която живеел, получила неговото 
име - ”Майор Първан Тошев”, докато 
в Димитровград и Борово е съвсем 
забравен.

Брат му Йордан и сестра му Дарка 
също взели участие в борбата срещу' 
фашизма. Брат му загинал, а сестра 
му, изтощена, се разболяла н умряла в 
София. Татко им Иван продал една 
част от имота си в Борово, останалата 
част подарил на съседите и се върнал 
в София. Сега братята Тончеви полз
ват къщата му като плевник.

В "Братство” пече писах за Денко 
• К. Дснкон, комунист още от 1919 го

дина, дал живота си в борбата срещу 
фашизма, сега почти забравен. Този 
път ще припомня и ще се опи там поне 
малко да осветля живота на още един 
борец срещу фашизма, който незаслу
жено е забравен. Името му е Първан 
Иванов Тошев.

Роден е в село Борово на 21 ноем
ври 1921 година. Произхожда о г рода 
на Станоини, които са се досслили в 
Борово през XVIII век, след убийст
вото на турчин в тяхното село в Ра
домирско. Станоя имал две дъщери и 
трима сина: Тошко, Никола и Алскса. 
Алекса нямал деца и уенновнл брат и 
сестра от Грапа - Станул и Божана. 
Никола имал син Филип. Тошко имал 
двама сина - единият се преселил в 
София, а другият останал да живее в 
Борово. Казвал се Иван, но всички го 
знаели като Ванко Тошин. Той се ож
енил за Люба от село Чорин дол (сега

Първан Тошев

юз). Енергичен и активен, през 1938 
година той станал отговорник на ос- 
мите калсове в гимназията. След като 
завършил гимназията, до отиването 
му в казармата през есента на 1941 
година, Първан е бил технически сът
рудник на РМС в квартал ”Иван Ва
зов”. И в казармата Първан развил 
революционна дейност сред войници
те, запознавайки ги с идеите на кому
низма.

Сречковац) и тя му родила двама сина 
- Йордан и Първан - н дъщеря Дарка.
Живеели в сегашната барска махала 
Рид, над къщата на братята Рангел и 
Никола Тончеви. Сиромашията поч
ти не излизала от къщата им и те били 
принудени да се изселят от Борово. 
Със семейството си Иван заминал за 
София през 1928 година. Къщата им 
останала празна и все до 1934 година е 
ползвана за нуждите на Боровската 
община. Когато училището в Борово 
е преселено в новата училищна по
стройка, общината е преселена в ста
рото училище. В Ивановата къща е 
населен дядо Мита - ром от Балин със 
семейството си.

Дядо Иван със семейството си се 
настанил в София, в квартал "Стрел
бището” - улица "Черни Дрнн" № 19. 
Първан започнал образованието си в 
София и след основното училище ста
нал ученик в Четвърта мъжка гим
назия. Там попаднал под влиянието на 
комунистическите идеи и станал член 
на РМС (Революционен младежки съ-

Димитровград - пазарен ден

До днес сравнително малко се е променил 
изгледът на чаригиятя, но духът й почти е изчезнал, 
въпреки че са открити много заведения, попу
лярно наречени "кафичи”, в които посетителите са 
предимно млади хора. Чаршията е доста тъмна, 
понеже много от крушките са прегорели. А "кор- 
зото" не се ни споменава.

За да върнел-, хората в чаршията, трябва да 
решим проблема с осветлението, казва един при
ятел със заслуги за всички увредени комунални 
обекти. Когато осветлим чаршията, и хората ще се 
върнат, може би и "корзото". А с него и част от 
стария дух на чаршията, както и нещо ново. Важно 
е тя да бъде съживена.

Колко много ни се иска да е прав.

След казармата Тошев се върнал 
в родното си село, където вече било 
евакуирано семейството му. Поради 
неподдържане къщата им била него
дна за живеене и те били настанени у 
съседите си - при баба Велика. Си
ромашията пак ги придружвала и Пъ
рван често ходил при роднините си в 
Чорин дол, конто били по-заможни. 
При тия пътувания се свързал с пар
тизаните и на 29 април 1944 година 
заминал в Пиротския партизански от
ряд. По-късно преминал в Цариброд- 
ския отряд "Момчил войвода" и ста
нал негов борец. След постъпването 
си в редовете на партизаните Първан 
е учествал във всички битки с врага. А. т.

Цветко Иванов

Малка справка - Преди да начнем въпросите от ми
налия протокол - а те не са малко и не са леки - една 
справка. Направена е непреднамерна грешка, дирек
торът на "Мир” не е преговарял с мексиканката Ма- 
рисол, но с мекикарката Мара Славина от Ялботина; 
господин Рангелов заяви и че хотелът преустановя да 
дава услуги до 1 март т.г.; това ще рече, че Кантората 
сега-засега не се преселва в Звонци.

Делова част:
1. Колко са дълги червата при вегетариянците? Кол- 

кото при всички хора. Верно, при тревопасните живо-

Въобще понятието меланж подразбира смесица: кафе и 
сметана, черно-бял плат и т.н.

6. Добър ли е пресолът (разсолът) за нервите? Мно
го добър, съдържа и ацетил-холин, без който нервната 
система не функционира. Разсолът се пие когато човек 
се прибере вкъщи: може да се замразява и съхранява 
цяла година.

7. Тлъсто месо добре върви с (черно) вино. Защо? 
Защото съставките им при съприкосновение в корема 
се неутрализират (естерифицират), превръщат в сапуни 
и изпиването се забавя; гастрономите много добре поз
нават това явление.

8. Съществува ли видео-версия на стария филм "Ми
ньорското щастие”? Не сме осведомени... Филмът е 
действително интересен, отнася се за Дерекула, Ракита, 
Звонци, Погановски монастир... Интересно е и че акть
орите от филма се влюбили един в друг, напуснали 
семействата и избягали далеч, далеч преди да свърши 
снимането...

9. От кои заболявания лекува Звонска баня? Пред 
старата къпалня е написано на табло кои и какви са 
лечебните ефекти на банята. Когато към написането се 
добави всичко, което за изцелителните свойства на ба
нята е написано преди войната и онова, което хората 
помежду си разправят, излиза, че Звонска баня е ПЕН- 
КИЛЕР БАНЯ!

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР 
АСЕН ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (50)

ЗВОНСКА БАНЯ - 

ПЕНКИЛЕР БАНЯ
едното, нито другото. И двете биотически творения са 
еволюирали едновременно, постепенно и съгласувано, 

тни червата са относително много по-дълги отколкото с много междинни стадии и отстраняване на "греш- 
тези у месоядите. Обаче, вегетариянците не се раждат ките”. Намират се още подобни въпроси, които не могат 
като тревояди - такива стават по своя воля. Волята не да се решат с черно-бяла логика, на коя то сме свикнали. 

Амебата и чехъл чето севлияе върху дължината на червата.
2. Излюпват ли се пиленца близнаци? По начало е умножават чрез делене, от 

майката клетка се "раждат” две дъщерни клетки. Ста- 
възможно ако върху всяка жлъчка поотделно се фор- рата клетка изчезва без да оставя труп. Едноклетъч- 
мира нормален зародиш. Все пак, твърдата черупка е „ите организми, безсмъртни ли са ' 
тясна, а и белтък недостига за две пиленца. 5. Що е меланж? Консервиране на цели пресни яйца

3. Как се опаковатяйца? Опаковката трябва да бъде със студ нс дава добри резултати. Затова пък счупени 
функционална, привлекателна, икономична и екологи- яйца с разбъркани белтъци и жълтъци (опаковани в 
чна, т.е. да отговаря на стандартите ИСО. Икономи- пластмасови чашки) отлично се замразяват и съхра

няват. Използват се за омлети, сладки, супи, кекси и пр.чността е важна зарад пестене на простор и материал. 
Опитът и егзактните изчисления показват, че един кр
ъг може да бъде обиколен най-много с шест кръга с 
еднакъв диаметър. Поради туй яйцата се опаковат в 
кутийки, подобни на рисунката ”Б” от миналия про
токол. Оптимална опаковка щеше да бъде постигната с 8 
хексагонални яйца, какъвто е случаят с килийките при | 
восъчните пчелни пити. Съседните килийки имат общи | 
стени, без незаети ъглове. Друго е положението при, 
опаковка на кълба в повече пластове. Всяко кълбо 
може да бъде заобиколено с още дванадесет себепо
добни, но и тогава остава незает, неизползван, простор. 
Призматична най-рационална опаковка на яйца прак
тикуват ”умните” насекоми: мухата (когато снася яйца 
върху незакрито месо), картофената златка, калинка-

ЩО||| РШ ш
П.С. Доктор Асене!? Доктор, Асене, що става с Теб? 

Съвземи се - даваш отговори на незададени въпроси, а 
Поставените Прерийваш. Вдигай ръие от всичко и ту
такси тръгвай за Звонска баня да се лекуваш от умора 
и кахешия. Ако хотелът на А. Рангелов не работи ама 
място във вилата на П. Рангелов и в други частни квар
тири. Чакаме те!

шт

А

Майстор Велин

Протоколист: С. К.

(В следващия брой: Началникът на кантората се 
колебае)

; ^ . 1малинките и пр.
4. Кокошката или яйцето - кое е по-преди? Нито
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СПОРТ ® СПОРТ 10 ГОДИНИ АК "ЖЕЛЕЗНИЧАР" (5)

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ШК "ЦАРИБРОД" ГОДИНИ НА ДУШИЦА ДЕЯНОВА
КОЙ КОГО МАТИРА? Добрите резултати на Души

ца Деянова през 1993 година са я 
наредили сред канди^тите за св
етовното юношеско първенст
во, което се проведе през лятото 
на 1994 година в Португалия. Ср
едства за подготовки някак са 
обезпечени, но са липсвали ис
тински състезания, на които Ду- 
шица да покаже своите способ
ности и изпълни предвидената 
норма. Въпреки че е имала най- 
добрия резултат в Югославия, 
Душица не е поканена в сенио- 
рския национален отбор, макар 
че със съюзния селектор е по
стигнат договор всички кандида
ти за световното в Португалия 
да се намерят в националния от
бор на Балканското първенство 
през юли в Гърция.

‘ На десетина дни преди све
товното Душица потърси после
дния си шанс за изпълняване на 
нормата на откритото първен
ство на България в Пловдив. За 
съжаление, организаторът на 
това състезание определя стар
та на 400 метра с препятствия за 
седем часа сутринта, твърде не
подходящо време. Силно подго
твена, Деянова тича и побежда
ва с резултат 60 секунди и 28 сто
тни, а нормата е 60 сек. И така 
Португалия остава само несбъ
днат блян.

Две седмици по-късно Дея
нова убедитлено побеждава на

държавното първенство и спе
челва първата си титла - дър
жавен първенец в сениорска ко
нкуренция. Набързо след това 
спечелва и титлата юношески 
първенец на Югославия. 1995 го
дина ще бъде запомнена по пър
вия международен атлетически 
митинг по скокове на височина в 
Димитровград. За първи път е 
организирана манифестация с 
международен характер, в която 
участват състезатели от Белгр
ад и София. Минингът е орга
низиран в спортния център "Па
рк” на терените за малки спор
тове с помощта на АК "Желе
зничар” от Ниш, който е обе
зпечил и всички реквизити за ед
но такова състезание.

И 1996 година е една от най- 
успешните години в историята 
на клуба, разбира се, пак по зас
луга на Душица, която още в на
чалото на сезона побеждава на 
митинга в Скопие в дисциплина
та гладко бягане на 400 метра. 
Въпреки най-добрия резултат в 
СРЮ в тази дисциплина - 56, 65 
сек, тя не е включена в национ
алния отбор' в щафетата 4 х 400 
метра, за купата на Европа. Още 
една неправда! Но това не я ра
зочарова и тя упорито продъл
жава да тренира, подобравайки 
личните си рекорди на 100, 100 
метра с препятствия, 400 м. и 400 
м. с препятствия. През август ме

сец на държавното първенство 
спечелва три медала: златен на 
400 м. с препятствия, сребърен 
на 100 м. с препятствия и бронзов 
на 400 метра. Най-после извою
ва място в сениорския национ
ален отбор в дисциплините 400 
метра с препятствия и щафета 4 
х 400 метра за Балканското пъ
рвенство в Ниш.

Само пет тренировки на тар- 
тан пистата в Ниш са й били до
статъчни, за да подобри личния 
си рекорд на 400 метра с препят
ствия за почти една секунда и с 
резултат 59, 41 сек става вице- 
шампионка на Балканите. По- 
добър резултат от нея не се е 
очаквал, понеже първа е била 
румънката Тирлеа, европейска 
рекордьорка и шеста от после
дната Олимпиада. На същото 
състезание на 1 октомври 1996 г. 
Деянова спечелва втория си сре
бърен медал в щафетата 4 х 400 
м. (Деянова, Милкович,Митров- 
ич и Филипович).

Балансът от 16 медала и 12 
лични рекорда в дисциплините 
от 60 м. с препятствия до 400 м. с 
препятствия говори за отличния 
сезон на Душица Деянова, за ко
ето като награда тя получава 
спортна стипендия от АСЮ и 
Спортния съюз в Димитровград.

(следва)

Има нещо гнило в димитровградския шахматен клуб "Цариброд”. 
Това стана ясно на 
събрание на този 
ръководството на клуба си подаваха оставка, други се опитваха да 
примирят страстите, а трети (тези, които ” знаят всичко”) 
всъщност какво искат.

проведеното през миналата седмица годишно 
спортен колектив, на което някои членове на

незнаеха

В началото на събранието председателят на клуба Младен Ал- 
ексов даде изчерпателен отчет за работата на ШК "Цариброд” през 
миналата година, като при това посочи конкретните резултати 
определени шахматисти и шахматистки, 
довните читатели на

на
м , които са известни на ре-
Братство” и на почитателите на тази древна 

игра в общината. В своето изложение Алексов подчерта факта, че 
членовете на отбора и през миналата година са работили при тру
дни условия, тъй като са били изправени пред "хроничния проблем” 
- липса на помещения за подготовки. До април 1998 г. състезателите 
са се подготвяли по домовете си, а след това са намерили " убе
жище под трибуните на градския стадион. Към края на ноември са 
се преселили в помещението на ОО на СРС в Димитровград, където 
са и днес.

Изразявайки недоволството си от работата и поведението на 
председателя Алексов, членът на клуба Анатолнй Пецев поиска 
събранието да се определи трябва ли Алексов да остане на този пост 
или не. Алексов отхвърли обвиненията на Пецев и го "матира" с 
аргументи. След това се явиха шахматисти, които също не са до
волни от работата и поведението на Младен Алексов като предсе
дател на Управителния съвет и председател на Събранието на ШК 
Цариброд . Алексов пак изясни някои спорни въпроси, а след това 

секретарят на клуба Владпца Стояновнч запозна присъстващите, 
че Алексов и още един член на Управителния съвет още преди
началото на събранието са намислили да си подадат оставка! "Това 
прилича на контраатака подхвърлиха шеговито някои от при
състващите. Алексов изтъкна, че дълго време е председател на 
клуба и че вече е изморен от приказките, че протежира дъщерите 
си Анита и Бояна, които са добри шахматистки. След това въ
зникнаха проблеми с тълкуването на Статута: може ли събранието 
да смени Алексов или не? Обадиха се мнозина "юристи”. Алексов 
упорито настояваше да се гласува. Тълкувателите на юридическите 
норми отсъдиха: "Според Статута, събранието може да смени Але
ксов”. Някои апелираха това да не се прави, защото, според тях 
клубът ще се разпадне. "Циркът" завърши с решение да се организ
ира извънредно събрание, на което ще се разгледа оставката на

д. с.

Нашият мил и непрежалим ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 13 февруари тази година се навършват 40 

ДНИ от смъртта на нашия мил и непрежалим 
съпруг, баща, свекър и дядо

СИМЕОН ИВАНОВ АТОВ 
от село Бресница, Босилеградско 

На този ден в 11 часа ще посетим вечния му 
дом на бреснишките гробища да си припомним за 

всички негови добрини и да почетем паметта му. Каним роднини, 
съседи и приятели да присъстват на помена.

председателя и изяснят някои важни въпроси.
Нелепите събития, които се случиха на събранието на ШК 

"Цариброд" още веднъж илюстрираха манталитета на димитров- 
градчаните. Обвинявайки председателя на клуба в заграбване на 
властта, някои членове на шахматния клуб нападнаха човека, който 
от години е персонификация на шахматната игра в общината. На 
всеки димитровградчанин, който поне малко се интересува от ту
кашните шахматни събития е ясно, че именно Младен Алексов е 
най-заслузршият за развититето на този спорт в Димитровград. Без 
него ШК "Цариброд" нямаше да бъде онова, което е днес. Това 
схванаха онези присъстващи на събранието, които апрелираха да 
не се гласува недоверие на Алексов, защото клубът ще се унищожи.

Б. Димитров

ЦВЕТАН ДИМОВ 
професор от Славиня
вече 40 ДНИ не е с нас. 
Поменът ще се състои в Све- 

тиниколската черква в Ниш на 
7 февруари 1999 година от 11 
часа.

Опечаленото семейство А то в и

Навършиха се ТРИ ГОДИНИ от смъртта на 
скъпия ни и вечно незабравим съпруг, баща, 
свекър, тъст и дядо

ЙОВАН ЙЕЛЕНКОВ
пенсиониран подполковник на ЮНА от 

с. Желюша
Опечалени: съпруга Нада и 

синове Драган и Иван със 
семействата си

В РАМКИТЕ НА СПОРТНОТО ДРУЖЕСТВО "МЛА
ДОСТ" В БОСИЛЕГРАД

ФОРМИРАН ШАХМАТЕН КЛУБ

Неговият светъл образ, благородна душа и 
човешка искреност завинаги ще останат в 
сърцата на скръбящите по него:

съпруга Грохданка, дъщеря Лиляна, син Влатко, снаха Борка, хет 
Мика и внуци Йелена, Марив, Милан, Йован и Любимка

На 11 февруари 1999 година 
се навършват ДВЕ ГОДИНИ на 
болка и тъга по нашия обичан 
съпруг, баща, свекър и тъст

Тези дни десетина любители на шахмата в Босилеград подеха ини
циатива за възобновяване на шахматния клуб, който до преди десетина 
години работеше в рамките на спортното дружество "Младост". Ини
циативата е подкрепена от всички общински субекти и отделни ак
тивности вече започнаха да се реализират. Общинският отбор на СПС 
осигури средства, с които са обезпечени десетина шахматни гарнитури 
и една демонстрационна плоча за обучение на лица, желаещи да играят 
тази древна игра. Центърът за култура даде уютно помещение и съв
местно с други институции ще подпомага работата на клуба.

Шахматният клуб понастоящем набира членове, а след това ще 
бъдат формирани и неговите органи - Скупщина и Управителен отбор. 
Запланувано е през втората половина на този месец да се проведе 
шахматен турнир, за който съществува голям интерес сред любителите 
на шахматната игра в града.

На 6 февруари 1999 год. са навършват 6 МЕ
СЕЦА от смъртта на нашата мила леля

ВАСИЛКА ПЕЙЧЕВА 
от Димитровград

Мила лельо,
никога няма да забравим Теб и твоите до

брини. Много ти благордарим за всичко.
Опечалените семейства Младеноеич, Радоевич,

Ташкови
СЪРБИСЛАВ - СЪРБА 

ЗЛАТКОВИЧ 
от Димитровград

Неговият мил лик винаги що 
блести в нашите сърца с добро- 
тата си, която имаше за всички 
хора, и с мъдростта си, която 
облагороди нашита души.

В деня, в който той намери 
вечния си покой, в 11 часа ще 
посетим неговия гроб да го об
сипем с цветя и залеем съо 
сълзи.

Никого няма да го хабравят!
съпруга Милка, син Миомир, 

дъщеря Биляна, снаха Мари- 
ола и хет Милисае

На 4 февруари тази година [ |
се навършиха 40 дни от смъ- ; ‘ ц 
ртта на нашия мил баща, дядо, ш 
тъст и брат щ

НИКОЛА МИЦЕВ 1
(1921 -1998) 1

м. я.

ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА РСИ
Комисията за провеждане на Работническите спортни игри в Ди

митровград проведе на 29 януари т.г. заседание, на което положително 
оцени миналогодишните РСИ. Тази спортна проява съвместно организ
ират синдикатът и Спортният съюз.

В осем мъжки и три женски дисциплини в рамките на РСИ са 
участвали 13 синдикални организации с 95 отбора и 520 състезатели. 
Комисията реши тържественото връчване на наградите на най-добрите 
от миналогодишните игри да се проведе на 19 февруари. Приет е и 
календарът на тазгодишните игри, които ще започнат през април. Пре
дложено е в рамките иа манифестацията за избиране на спортист нп 
годината да се избира и най-добрият спортист на РСИ,

а на 13 февруари се навър
шват седем и половина год
ини от смъртта на нашата ми

ла майка, баба, тъща и сестра
ЦВЕТАНКА МИЦЕВА 

(1921 - 1991)
Времето минава, а ние, техните деца, с безмерна обич и вечна почит 

и спомени броим дните, в които те вече не са с нас.
Вечно благодарните дъщери Донка Георгиева, Виолета Димитровска и 

Милена Мицева със семействата си

Фвттд 5 ФЕВРУАРИ 1999 г.



А^М^@^?*сатира * забава
сМШШМИШШ.
*3а да я съблече, облече п а 
кожено Палто.

* Много си приличаме с лат
иноамериканците. Няма- 
няма и ни заболи - корасон.

*У нас образованието е 
безплатно. Това То знаят и 
учениците, и - учителите.

* братството се раж</а от 
чисти интереси. Това може 
1/а го Потвърди всяка стара 
брачна двойка.

*Много ПреПнтствин ще се 
Прескочат, ако вместо 
тоягата се уиотреби 
акълът.

*3а много ракия трябва да 
се ”одрусаш" много сливи, 
но някой се ойие и от една.

КОМ АРАЖ ИК А
Оиуя вечер с бабуту си оратимо и праимо сметку кико да 

искарамо до първи с нензиюту.Отукя че щърбнемо, отям че 
отрежемо, тека че попритегнемо, овака че смандърлямо и 
иакраят че вържемо двата края.

- Ай де бабо, тури грейникат, ама узни от ланскуту, по-слабуту. 
По йедън вилджан добре че загрейе преди спанье! - реко я.ни

Тамъи рекьията ировуча, еве ти некой тропа на портуту.
- Кой ли гьу намириса? - нита бабата,
- Кой и да йе - иди отвори, да не собори портуту!

Йоса.Груну студенило на вратата и с ньега улезе и
- Помага бог! - рече.
- Дял ти бог добро! - отговори му, ама кьисало. Не ми йе жал 

за греянуту що че му дадем, ама у заднье време буне на вратата
* Кметовете на 
Димитровград и Босиле
град похвалиха общините 
си в ”Братство**. Значи, 
умряла е циганката, която 
ги хвалете.

кига му падне напамет.
Йоще не седъл кико човек, Йоса
- Аман Манчо, помагай, ако бога знайеш!
- Кво бре Йосе, кво те йе па съга сполетело?'
- Бабата Манчо, моята ороспийетина!
- Кво вой йе?

поче:

И. Царибродски
- Е, Мянчо, кига би знаял, не би доодил у никакво време- 

Изгледа дибидуз йе излапела-
- А, за това има доктурйе-
- Ма нейе за доктура Манчо, повече че помогне вражалица!
- Е?!
- Абе кзо да ти распраям. Знайеш кико се йе залепила за 

телевизорат. Айде що не .може да пропущи онуя ороспийетину 
Марисол, могу и да разберем. Ама сега се наяли на комар-

- На къз комар, бре, чуйеш ли се кзо оратиш'
- Па еве поче с некихзо "Бинго". Стану йедно йутро и ми 

рече; иди да ми купиш билет за "Бинго" довечера че йе из
влачен ье! Айде послуша гьу и узе. Елем на йутре дън ми рече да 
узнем билет за томболу. Па после кига поче редом; те "народна 
лутрия",те некиква друга "велика наградна игра", те "село-град", 
те "лото"- глава ми се замая. Елем ония дън га сьглам запържи: 
да ми узнеш лисчетия за спортску прогнозу! Ква су 
лисчетия? - питуйель Таквая у 
вузбал на талиянскуту лигу! - рече она_

- Па що вой не узнеш - нагази га на мазулят.
- Знайеш ли бре Манчо, колко паре су това? За йедно лисче 

пет, за друго седам, за трето десет динара. Па пак същото йош 
йеднуш, йош два, йош три пути_ Мойта пензия Манчо, иде на 
теквая лисчетия за петнайесе дъна. А она тражи свакьи дън, щом 
види нещо на телевизорат, одма каже; да ми узнеш!_

- Е, одека знайеш, може да вой се насмейе и ньой късметат!

КАК БАБА ЙОРДА 
СПАСИЛА ПАЛЬО

НА СРЪБСКА СЛАВА На учителя Александър Йончич през тридесетте години 
съпругата не била учителка и си месила домашен хляб. Ама 
хлябът в масалите и на дъската трябвало да се носи на фурна. 
Павел Стоилков бил мирно, височко, силно десетгодишно 
момче и г-н Йончич му казал да отиде при съпругата му. Те 
живееха веднага до втория мост към Строшена чешма. Го
спожата дала на Пальо дъската с хлебовете, увити в месал, 
да ги носи на фурна. Но не щеш ли, между двата моста Пальо 
изтървал хлебовете. Изхлузили се от дъската и месала и 
паднали в прахта. Пальо застанал, погледнал в реката - не 
остава друго, освен да се хвърли във водата. Минала баба 
Йорда и видяла разплаканото момче. Взела хлебовете, по- 
прибрала ги в месала на дъската и влезла в работилницата 
на Лезетлията - юрганджията. Там на тезгяха пообърсала 
прахте, премесила хлебовете, увила ги в месала и казала на 
Пальо:

Известната царибродчанка Цеца Попова 
била поканена от другарка сръбкиня на 
слава. Сръбските слави от тридесетте години 
хубаво е описал писателят Слободан Селенич. 
В най-голямата стая са наредени столове. Ид
ват роднини, комшии, познати и сядат. Едно 
момиче е ангажирано през целия ден да под
нася на насядалите гости жито, след това 
сладко, после два-три пъти обхожда със 
сладкиши и чаша вино. Цеца помолила баща 
си, обущаря Петър Попов, да я придружи, 
неудобно било сама да отива. Чичо Петър се 
издокарал - костюм, бомбе, лъснати обувки - 
и придружил дъщеря си. След като направили 
посещението и си тръгнали, той изтърсил:

- Дови|)ен>а. Хвала на посети.
Цеца го упрекнала, че я изложил, а той се 

оправдал:
- Отде да зная как е при сърбите. ”Хвала”, 

”дови^ен>а”, ”тако!)е” - такива работи. Изви
нявай, ако съм сбъркал.

па тая
коя се уписуйе кой че победи у

- Айде, сега носи на фурната, ама не се заплесвай много 
и здраво дръж дъската.

Пальо запомнил за цял живот добрината на баба Йорда 
и често разказвал случилото се.

Спомени на Елена Костадинова Асенова, учителка в
песия.

- Море, мани се от майтанлъци, ал\а ако знайеш лек за тия 
ньоян комар, казуй га одл\а!

- Кой се йе надал дека таквая комарджика че се излупи от 
твойту бабичку-

- Море за све йе крив телевизорат. Даваю по йеднога, двоица 
що печале, а она текьи изпищи: еве, само за йедън брой ми се 
измъкну главният добитак! И тека свакьи пут, за йедън или за 
два броя, а тия бройеве никико да излезну-

- Нищо не могу да ти помогнем, Йосе, исключи телевизорат, 
тека нема да знайе койе лъжи-паре се върту!

- Море, ако требе че га и покварим - рече Йоса, истресе 
вилджанът с греянуту, затресе главу и тека си отиде с климаву 
главу.

Спомени на Елена Костадинова Асенова, учителка в песия 
Записала Лилия НЕЙКОВАСпомени на Елена Костадинова Асенова,

л-АСЕН
ИзЖИФКШ? Сравнение:4

-АСРи 5А ГА ь А^47Т>
/СР6ЧЛАГА '.лесно С&Г' е нея, н<^грУ-

- Ух! - уздъну я. - Ядничко!
- Море къв те ядничко, тия ядничко йутре може да стане 

милионер, а нийе пак че пресметамо кико да свържемо краи
щата. Него ютре да узнеш и ти йедно лисче за "Бинго"! - рече 
моята и натъргну вилджанът.

Мене ми заседе нещо у гърлото. Кво че стане ако не се 
майтапи?!

Ч1


