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ЬРЯГСТВО
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
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600 ГОДИНИ НА ПОГАНОВСКИЯ МАНАСТИР

° АКТУАЛНА ТЕМА

ЩЕ ИЗГРЕЕ ЛИ МИР НА
БАЛКАНИТЕ?
Ще изгрее ли най-сетне мир в Босна и Херцеговина">
След тригодишна кървава гражданска
/ ражданска и религиозна
воина при хиляди жертви и разрушения - над хоризонта
заизгрява мирът.
Тези дни е изпълнено и последното условие, което
поставяха мюсюлманите - снабдяването на Сараево с
газ и електрически ток - и както е съобщено от Обеди
нените нации
--------------- е- двумесечно
-нии - подписано
прекратяване
на огъня
..... Представители на мюсюлманите и босненските сърби направиха дългоочакваната историческа
крачка, която трябва да означава начало на края на
войната. Защото военният пожар в бивша Босна и Хер
цеговина не застрашава само мира в бившите
югославски републики, но и в целия Балкански полуос
тров.
Наистина с подписването на примирие няма изведнаж да престанат и да димят военните сгарища.
Сигурно ще има на отдлени сектори малки или поголеми престрелки, но дано замесените във военния
конфликт страни положат нужните усилия, за да спрат
страданията на невинно население, да спрат
опустошенията.
Ако в тази насока продължи да се действува още
по-усипено - шансът за подписване на траен мир до
края на годината е съвсем реален, Подписаното
примирие, преди всичко е шанс и да се изгладят и
уредят и множество неразрешени въпроси между Хър
ватско и Крайна; въпроса за завръщането на
изгонените от вековните огнища сърби, уреждане на
недоразуменията между сърбите и хърватите в
Източна Славония.
С облекчение е посрещнато прекратяването на
огъня. Вече и най-големите привърженици на войната
разбраха, че със силата на оръжието - мир не може да
се осъществи. Петте членове на Контактната група за
Босна и Херцеговина, както и външните министри на
Югославия. Хърватска и правителството на мюсюлман
ите в Сараево трябва да утроят сили в по- нататъшните
си действия за подписване на окончателен мир.
Тази голяма крачка към мира е поздравена и в
Европейския съюз, сред балканските страни. Клинтън
и Елцин, трябва да положат големи усилия, за да се
издържи в мирното начинание.
Назряло е изглежда .уверението, че поради нееднаквите стандарди за войната в бивша Босна и Херце
говина, се дадоха огромни жертви. Откритото използ-’
ване на войските на НАТО в полза на мюсюлмаско-хърватската коалиция само задълбочаваше а не
примиряваше положението. Сетне, мюсюлманските
гешефти и измами от началото на войната, Д°Дна?'
само задълбочаваха яза между А°вчерзшните съседи
и приятелски народи: сърби, мюсюлмани и хървати
Мнозина отговорни държавници днес изтъкват, че
НАТО в Босна научи голям урок при управляване и
потушаване на бъдешу подобни{ нризи . След у
тановяването на мир в Босна - НАТО няма да повтори
грешките от Виетнам, Сомалия и др.страни.
Истина,
сръбски и
6Рързи действия, НАТО, Действуват още немалко
въоръжени сили, които вместо да опазват - мотате
някои моменти и да раздухат
Зато
аши
а

ПРеМожеби7менно сега е момента санкциите да^бъдат
м^иГл^^
■ лосега неведнаж вдигаха глас на премахването им пи

се^и^рените^аъойнствените фактори на^Балкан-

на Балканите даРзацари
мирът■

‘ОРГАННАНАРОДНАТЛ
СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА
СЪРБИЯ * ПЪРВИЯТ БРОЙ
ИЗЛЕЗНА НА 15 ЮНИ 1959
ГОДИНА * С УКАЗ НА ПРЕЗИ
ДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ
1* ФЕВРУАРИ 1972 ГОДИНА
ИЗДАТЕЛСТВО "БРАТСТВО“
ЕУДОСТО.ЕНОСОРДЕН
БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СЪС
СРЕБЪРЕН ВЕНЕЦ*

м.А.

ДА УСТОИМ ПО ПЪТЯ
СВЯТ И ЧЕСТЕН
По повод великия шествековен юбилей с какъвто
могат да се гордеят редки
средновековни паметници,
Погановски манастир на 9 ок
томври тази година наистина
бе тесен да приеме многобройните гости, високи църковни представители, хората
от околните села, представители на републиката, окръга и общината-домакин
Димитровград.
Тържеството започна рано сутринта със Свята архие-

рейна литургия, която служи
патриарха на Сръбската православна църква господин
Павле с епископ нишки господин Ириней, при участие на
архиепископа Печки, митрополита белградско-карловашки и повече архиереи и други
свещени лица. В обреда взе
участие и нишкият църковен
хор.
Обръщайки се към присъстващите и вярващи, епископът нишки Ириней подчерта,
че "тази светиня макар и

скромна по своите размери,
но велика по своята роля и
значение което е имала по
време на съществуването си,
се нарежда между нашите
най-велики светини,
Шестотин години за. народи, които са по-щастливи от
нас е голям период от време,
а тази светиня своя велик
юбилей посреща почти същата, както и някога е била. Наистина остаряла но запазила
своята бит и красота, която
- през последно време е възоб
новена... Нека да сте благос
ловени всички вие, които дой
дохте днес за да увеличите
това духовно тържество, този
велик исторически момент,
който да направи^ Нез
абравим не само за нас но и за
поколенията, които идват.
след нас... Тази светиня е пос
ветена на апостола на любов
та, а тук живеят сърби и наши
скъпи братя българи. Но ние
живеем стоворно в любов
братска и христианска, всич
ки сдружени и обединени с
това свято място. А тази лю
бов от тук винаги се' е разпрос
транявала."
Бройните присъстващи,
гостите и вярващи след това
приветствува и патриархът
господин Павле. Той поръча
"да устоим на пътя свят и
Патриарх Павле, сръбския министър на верите, Драган Драгоичестен, така както предците
лович, председателя на ОС Димитровград, Никола Стоянов и
наши и по време на мир и
други гости по време на културната програма
(На 3-та стр.)

“ СЛЕД ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО И СТОПАН
СКИТЕ ДЕИЦИ ДА СПРЕ ПОВИШАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ

НЯМА ОСНОВАНИЕ ЗА
ПОВИШЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ
Шом като не се увеличава монетната маса но и факта, че не може да се махне монопои не се създава бюджетен дефицит - не същер- листическото положение на известни фирми,
твува основание за засилване на инфалцията. договора които осъществиха стопанските
Гувепнерът на Народната банка на Юго- дейци и координационите екипи може да
Славия д-Р Драгослав Аврамович тези дни повлияе върху стихването на цените. Догосъшо заяви че остава при твърдата монетна ворът, според Цветичанин гласи така; няма да
политика тъй като съюзното и републикан- се посяга към повишаване на цените, а ако
гкото правителство не ще посегнат към ре- , тук-таме съществуват диспаритети - Щ© се
баланс на бюджета, а синдикатите обещаха, регулират с намаляване на цените. Защото
, че няма да повишават заплатите от нереални ако се приложи така наречената индексация
източници - тогава не съществува нито една на цените - до края на годицата бихме се
ппичина за по- нататъшно повишение на __озовали във висока и неконтролирана инмените- изтъкна д-р Даниел Цветичанин, член флация, която може да опустоши досега
на екип 'от експерти към правителството на постигнатите резултати в стопанската стабиГъпбия
лизация у нас.
Ако до края на настоящата година се усКато една от големите причини за нестатановят оеални паритети няма основание за билните цени у нас се посочва и финансовата
покачване на цените, при или без повишение недисциплина. Естествено, голямо вредно
на пооизводството. Ръстът на цените през влияние оказва и съществуването на санкцигептемвои от над 10% преди всичко е После- ите; които вече три години спират пулса на
липа от премахването на диспаритетите, неу- нашето .стопанско развитие. Недостатъчното
минуемото сезонно влияние на цените, но и използване на съществуващите мощности и
навестявана на възможна девалвация.
малките капиталовложения също са голяма
-В света девалвацията е държавна тайна пречка за по-стабилно стЪпанство. Също
номео 3 (защото първите две се пазят така , така, в днешно време големите фирми се
добре че не знаем кои са). Щом започне да се явяват като голямо бреме, защото трудно се
шушне за девалвация - растат и цените.
приспособяват към съвременните изисквания
Тъй като не съществуват обективни ик- на пазара,
ономически причини за повишение на цените,
I
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. РИМ: ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ЗА СЛЕД.
ВОЕННИЯ ПЕРИОДНА БОСНА

ОБНОВА И
ПОСЕЩЕНИЕ НА БЪЛГАР ИКОНОМИЧЕСКА РЕВИСКИЯ ПАТРИАРХ МАКСИМ ТАЛИЗАЦИЯ НА РЕГИОНА
В СЪРБИЯ

■ След (не)уопешния атен
тат, които беше извършен
срещу Киро Глигоров в
центъра на Скопие, на 3 ок* томври македонският пре
зидент успешно възста
новява здравето си - ежед
невно съобщава лекар
ският конзилий. Македон
ската полиция, подпомог
ната от чуждестранни спе
циалисти по антитероризъм, е предприела ин
тензивно следствие, за да
открие атентаторите, но
все още не е съобщила
какво е открила досега.

Господин Максим оглавява Българската православна църква
още от 1961 година Официални църковни разговори между
сръбския и българския патриарх
Срещи със Зоран Лилич и
Слободан Милошевич
По покана на Негово светейшество патриарх сръбски
' господин Павле и Сръбската православна църква на 11 октом
ври в Белград пристигна Негово светейшество българският
патриарх господин Максим, придружен от трима видни митро
полити на Българската православна църква. На граничнопропусквателния пункт "Градини" господин Максим беше пос
рещнат от нишкия епископ Ириней, и югославския посланик в
София д-р Радош Смилкович, а тържественото посрещане и
доксология се състоя в храма Св. Александър Невски в Бел
град

■ СОБРАНИЕТО на БЮР Маке
дония на 9 октомври е рати
фицирало споразумението за
нормализация на отноше
нията между македонската
държава и Гърция, което
беше подцисано на 13 септем
ври в Ню Йорк. Македонският
премиер Бранко Цървенковски оценил ратификацията
като "преломен момент в
македонската история". В
македонския парламент той
още изтъкнал, че '‘временният
договор между Атина и
Скопие пробива път и за
целокупно уреждане на
отношенията ни със северния
ни съсед СР Югославия“.
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■ НЯМА БЪЛГАРСКА СЛЕДА
в атентата срещу макед онския президент Киро Г лигоров - заявил министърът
на вътрешните работи на
република България Лю
бомир Начев в отговор на
сензационалните вести в
българската преса за
"участието на неиденти-1
фицирани
български
граждани в скопския атентат".
■ СЛЕЛ "лоста успешните" пьп
ви преговори межлу сърбите
от Източна Славония и хърватските власти, които бяха
водени в Ердут, втората им
среща в Загреб на 9 октомври 1
свърши с провал на прего:
ване на хъЕмтските власти'
да изместят*мястото на прегсГ
ворите от посолството на !
САЩ на "хърватска земя", в
хотел "Палас", с което не се I
съгасили сръбските предоха- 1
вители.

Председателя Милошевич с патриарсите Максим и Павле
През първите два дни от няколкодневното си посещение в
Сърбия българският патриарх пребивава в Белград, където
бяха водени официални междуцърковни разговори. Господин
Максим беше приет и от председателя на СРЮ Зоран Лилич и
председателя на Сърбия Слободан Милошевич, а след това
тои посети църковни училища, храмове и манастири в нашата
столица и околността й.
^ петък и съоота двамата патриарси и техните сътрудници
бяха гости на шумадинската и жичката епархия, след това
посетиха манастирите Жича и Студеница и Печка патриаршия,
в неделя в храма Свети Сава на Врачар господин Павле и
госпоАИН Максим съвместно служиха тържествена литургия,
пРиДРУ>кавани от повече епископи, свещеници и дякони от
Двете православни църкви. На тържествения прием в Сръбската патриаршия в Белград който беше устроен в края на
посещението, българският патриарх господин Максим беше
удостоен с Орден Свети Сава,

Участниците в римската срощ а, сред които беше и юго.
илан Милутинович, оцениха
разТоСвКо7итоВсиН^то”з^Рприиос за мирния процес и иормалимцикта на обстоятелства в следвоенния период.

Хубавите събития идват след хубавите им предвестници
Ако е така, тогава мирът в бивша Босна и Херцеговина не е
далече. За първи път след избухЕването на острата криза и
ославия на международно
равнище сГсъстоя среща накоято стана дума не за войната,
а за обновата икономическата ревитализация и бъдещето на
целия регион. Това беше срещата в Рим, която се проведе към
края на миналата седмица и в която участваха членовете на
Контактната група, външните министри на Италия, Испания и
Канада и шефовете на дипломациите на СР Югославия, Хър
ватска и сараевското правителство.
Римската среща за Босна беше оценена от всички участ
ници в нея като "успешно събрание" и полезен принос за
мирния процес и нормализацията на обстоятелствата в след
военния период. Шефът на италианската дипломация Сузана
Анели и външният министър на СРЮ Милан Милутинович на
съвместна пресконференция особено подчертаха факта, че за
първи път се разговаря на високо равнище за мирновремен
ната перспектива на целия регион. Анели и Милутинович,
както и останалите учстници, единодушно оцениха, че спо
разумението за прекратяване на огъня в Босна открива пер
спектива за ускоряване на мирния процес.
Американският преговорител Ричард Холбрук, който също
взе участие в римската среща, заяви, че от избухването на
югославската криза мирът никога не е бил по-близо и призова
всички релевантни фактори да положат усилия за
осъществяването на тази цел.

“ ИЗЯВЛЕНИЕ НА Д-Р МИЛОШ РАДУЛОВИЧ ПРЕД
СВЕТОВНИЯ ФОРУМ НА ПАРЛАМЕНТАРИСТИТЕ В
БУКУРЕЩ

ПРЕМАХВАНЕТО НА САНКЦИИТЕ
Е ЧАСТ ОТ МИРНИЯ ПРОЦЕС
-Сега е преломен момент за кризата на територията на предишна
Югославия Уверени сме, че този път международната общност искрено настоява за възстановяването на мира в региона и затова ще
предприеме решителна акция, за да извърши силен натиск на ония
които на спазват договора за прекратяване на огъня и с нови военни
действия искат да осъществят целите си - заяви д-р Милош Радулович, шеф на югославската делегация на 94-та конференция на
Интепарламентарния съюз в Букурещ
Прехването на санкциите, които бяха натрапени на СРЮ - изтъкна
по-нататък Радулович - представлява неразделна част от мирния
процес. Без това решение процесът не може да бъде завършен
успешно. По-нататъшното запазване на санкциите е неоснователно и
контрапродуктивно, то е и непосредствена опасност за мирните
усилия, понеже санкциите само дават кураж на милитантните фак
тори от всички страни в конфликта.

■

■ЯСУШИ АКАШИ специ
ален пратеник на генер- ;
алния секретар на ООН за
предишна Югославия, ще
бъде освободен от тази
длъжност на 1 ноември т.г.
Временно ще го замества
Кофи Анан в качестрото на
специален представител
на ООН на Балканите
■ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Репуб-'
лика Сърбия Слободан Милошевич прие в Бел град Държавния секретар в Мин*
нистерството на външните
боти на
Великобритания Ни колас
Бонсор. Дуипломатът от Обединеното кралство заяви
пред журналистите, че разго
ворът му с Милошевич бил
"изключително конструк
тивен" и благодари на сръб
ския председател за ръко
водната му роля в прбцеса по
възстановяване на мира в
Босна". Бонсор оповести
"международна конференция
в Лондон в началото на ноем
ври", на която, както изтъкна
той, ще се обсъди прило
жението на мирния договор.
■ В МОМЕНТА, когато етрябвало да бъде приложено
споразумение за паралел
но разоръжаване на чеченските сепаратисти и от
тегляне на руските федер
ални войски в Чечня е теж
ко ранен руският гейерал
Анатолий Романов. Това
злодеяние е урнисало до
сегашните резултати на
тежките преговори за по
литическо регулиране на
чеченския въпрос.

е

24 часа
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МНЕНИЯ
ЛИЧНИ

Защо, по
дяволите,
сме против
сърбите

Официална Б-ьлъария.
се отнася н-ьм Съсе
дите си недостойно
ИЛИЯ НЛУМОВ

ВРАЖДЕБНОСТТА на официална Бъл
гария към рърбите е един от най-големите
апсурди в нашата история. Става дума
именно за исторически феномен, а не само за
днешната ни обвързаност към мнението на
ветовната общественост". Слагам
кавичките, защото световната общественост
не са само ислямските фундаменталисти и
НАТО, от които впрочем ние не сме част. От
световната общност обаче сме и можем да
внесем своя нюанр в отношението към сър
бите. Но не го правим.
Война без зверства няма. Но те винаги са

/

. __
__
.
И от двете страни и няма защо,да обвиняваме
само сърбите Единственото сериозно събитие, което би могло да се посочи като причина
1н^аптта враждебност към сърбите, е с
повече от стогодишна давност. Това е нападанието срещу млада България, завършило
впрочем с фиаско за Сърия и останало за нас
може би единственият източник на
зл *щас™0 2ъ6ит^-?ЪрбИЯ И м нас СЛед това
големите европейски конфликти
Сърбия е била винаги на страната на либер
алните демокрации. Ние - никога.
Сърбия е единствената малка европейска
страна, която не се покори нито на Австро-Ун
гария, нито на Хитлер, нито на Сталин Ние точно обратното.
Сърбия никога не ние е окупирала, ние нея
- да I я обаче ни прости репарациите, които
трябваше да й изплатим за това. (А хиляди
българи сега всекидневно пренасят твърда
валУта °т Сърбия в България.)
В периода след 1944 г. Сърбия беше ос
новна врата по пътя към Запада на бягащите
от комунизма българи. В обратна посока у нас
идваха сталинистите.
Сърбия несъмнено беше най-либералната
1Н^И'6ЛИЗКата до 3апаДа от всички държави
половий^ек °Т комунистите пРез последния.
Чаушеску^^е^динственатсГ^омунистическа

В

пролет5^' ниЯпрезря1:за^1ди 1уча(л-и^^ККаТа
ни в
окупацията на Чехословакия
цели^^юкслпения ^ълйр*^ сръбското^радио3^
стГнатаИкъиЯ»а пР°3°Рец към света^твъд
=анКиЪяМВДЯН
НаЧИН
на живот
и на
на
информация
за товаДРУ,;
какво
всъщност
става
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нашата планета.
И накрая няма друг народ, който по език,
етническа култура, бит. традиции и обичаи да
ни е по-близък от сърбите. Същите тези
сърби, които бяха “братя“ за българските
хъшове и които - те, а не Русия - бяха за
Раковски, Левски и. Ботев естествените
съюзници в борбата срещу турското робство.
Изправени пред тези факти как да
обясним отношението си към сърбите'? Наймекото от тях е НЕДОСТОЙНО Ние оше сме
роби. а сърбите отдавна не са. Й за?ова няма
защо да се учудваме, а камо ли'пък да се
обиждаме, когато те се отнасят към нас бе'’
особено уважение
отнасят
нас 0е~
Официална България ц папагалстващите
“еДи“ ‘Фя6ва Дв се замислят за това. Да преС^анат Да се превръщат в лед, когато се
обръщат към Сърбия'и в слънчица, когато
гледат към Гърция и Турция, от които не сме
видели нищо добро и за които само глупаците
мислят, че са загрижени за нашата сигурност
и добруване. И стига сме обвинявали Сърбия
за тези македонци, които не искат да са бъл
гари, и за тези българи, които предпочитат да
са сръбски граждани. Това са мухлясали неща
във време, когато се очаква утвърждаване на
свободния избор на човека и на отворените
граници. И на демокрацията, която сърбите
ще развият много бързо, ако престанат да ги
притискат отсвякъде.
В отношението си Към С бия ние не сме
свободни и не сме прави
упаво, недалновидно и опасно за Бъ лгария е това. Пара
доксално и нелепо е гърците и румънците да
са приятели на сърбите, а ние да сме им едава
ли не врагове. Това, което трябва да
направим, е да кажем на сърбите: “Слаби сме
оратя, не смеем да критикуваме политиката
на по-силните от нас, но много съжаляваме за
това и ще правим всичко по силите си, за да
променим нещата.“ Без никакво забавяне ние
трябва максимално да подкрепим в хумани
тарен и морален план сръбския народ. Бъл
гария само ще спечели от това, защото

ЪГ?

сърбитеЪТ ^ °™ине' а Д° нас Ще останат

Ерд-тстНо

ДА УСТОИМ ПО ПЪТЯ
СВЯТ И ЧЕСТЕН
война и в свобода и робство
запазиха достойнството на

рави да6оцелеем^ато^ооа' п™А9И' Да Се браним от ЗЛ0‘
1^ато Хчо^Ги нико™ и за 51чин
ЗЛ0Деяния и

вярата православна готови
когато трябва да дадат и своя
живот но образа свои и своята
душа никога. Тази вяра е
вдъхновила и оцелявала на-

нищо. Не съществува този ин*
терес нито божйи нито национален нито семеен нит
личен, който би могъл да ни
позволи да се покажеЛато

като
Недостоен’
лята РЖТе наши' не ЧУЖсвобода д а газят но
таиня^°ваенаука‘
чиеТи^ООс^^астирТ"
когото днес славим ние.и
целия християнски свят. Нека
Господ Бог помогне на нас и но
всички вас, на братя и сестри
които в Босна и други краища
се борят за правдината."
След патриарха реч прои
знесе и директорът на Репуб
ликанския завод за защита на
културните паметници Ти
хомир Станич. Той подчерта

исТоег^ичя(ги’1и0^1ТС>и'\/,^1тх/ТОЗИ
ппмотимиИ кУлтУРен
иметник. I Югановски манастир през вековете бе залог
на народното съществуване,
дръзновен пазач на верското
му и етническо същество Той
хората от различна националнпгт ип ппяпллповио
,
ВЯра ™
оединнваше и ги караше да
Патриарх Павле с епископите служат светата архиерейска
. стоят на всичките неволи,
литургия ь Погановски манастир
които сполитаха тези простори". Станич подчерта приЧН носа на Сръбската праШ вославна църква нишката
01 епаохия Яавпля яя яяшмтя мя
В п п = 1ш.Амя2т\ла
Н*'
аметници и на ДимитровЕщ
Радска оощина за възобновяване и реставриране на
манастира. Благодарейки на
патриарха, че е намерил
*
време да увеличи юбилея на
Погановски манастир, предI
I оедателят на Общинската
^ скупщина В Димитровград
к
Никола Стоянов на ГОСПОДИН
Павле връчи картина на мана|Д стира, дело на художничката
Зорица г<ОСТИЧ След това бе
*
изпълнена пиесата "Деспот
^трЖян" пт яптигтм мя \лкмш
.тесран от артисти на ужишкия и деспотовашки театър.
А.Т.
Многоороини вярващи и гости по време на литургията

МЕТАЛАЦ" ДИМИТРОВГРАД - ЛАУРЕАТ НА СЕПТЕМВРИЙСКА НАГРАДА

ОТ ЗАНАЯТЧИЙСКА
РАБОТИЛНИЦА ДО МОДЕРНО
ПРЕДПРИЯТИЕ

А 1

• В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ДОМА
КИНСТВАТА И ПРЕДПРИЯТИЯТА
НЕРЕДОВНО И ТРУДНО ЗАПЛАЩАТ
КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ

ГЛАВОБОЛИЕ
ОТ "ТЪНКИ"
ПОРТМОНЕТА
Няма трудности когато трябва да се заплатят
телефонните услуги Проблемите за голямо
число домакинства и юридически лица нас
тават когато трябва да се заплатят сметхите
за вода, боклук, канализация и ток не се
касае за някаква си непослушиост към
явните предприятия, но под въпрос са от
носително вискоите сметки за полупразиите
и празни портмонета
_ гп.ипр.
Домакинствата и юридическите лица в Босиле
градска община до скоро дължаха около 150 хиляди
динара на Електроразпредителното в
казва Милча Лазаров, ръководител на»<ло
това предприятие в Босилеград. Босилеград
райчиловчани, казва Иван Тончев, директор на
босилеградското комунално предприятие Услуга ,
за вода канализация и изкарване на боклук
дължат около 20 хиляди динара. Засега според дуйитГна Симеон Григоров, ръководител на йосилеградската Поща само собствениците на телефонните апарати и пощенските работници нямат трудности
Заплащането, т.е. събирането на средствата^а телефонните услуги.
И в кло?? на Електроразпределителното, и в
■Услуга' подчертават" че ще започнат да
услуга
д
ржите си потребителите, които
изключват от
неоеловно -аплащат дълговете.
Босилеград йРаичиловци има над 1200 домакр месечно за вода, канализация и
инства, които
изкаоване на боклука направят разноски за около
8500рдинаоа Юридическите липа за тези услуги
млечно наРпраеяРт разноски към То хиляди динара,
Явтотопееапоиятае-Услуга” сметките за домакинствата иЯлС деумемчно, а за юридическите
лиш всеки месец Иван Тончев казва, че и едните,
иЖ/гите заплшцат нередовно и че предприятието
и?успее навреме да събере 50 на сто от дълговете,
Имайки предвид, че потребителите ни дължат около20хилядидинара и че това за нас са големи
средства ще се наложи да изключваме от водопровода (боклука ще се изкарва без оглед дали се
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4Пст^Ва ли гРУпата занаятчии, основали "Металац" на 6 декември
1967 година, са предполагали докъде ще стигне тяхната занаятчийска
работилница. Само шест години по-късно, през декември на 1973
година с решение на Общинската скупщйна ^Металац" прераства в
тРУД°ва организация. С трансформация през 1989 година "Металац"
става самостоятелно предприятие за производство на произведения
от м®тал и всички видове браварски и тенекиджииски услуги,
ИЗРгпЛп^аЛни видове огради> количка ЬлеД преселването в НОВИ помещения преди десетина години, се
увеличава и броят на заетите до днешните 34, от които само 6 са
административни работници. Но всичките триестина на чело сдиректораЧедомирСтоикович, са истински домакини във всяко отношение,
Освен производственото хале, всички останали помещения - административната част, още едйо производствено хале, складове,
УРежДане на двора, са дело на самите заети. Нито един динар не е
ДаДен,,зр тези работи, нито пък е получен кредит от някого. Затова
Днес МеталаЧ безспорно има най-добре уредени производствени
помещения а дворът прилича на градина ерозии други цветя.
Със собствено капиталовложение от началото на юни започна
пробно производство на пластифицирани дребни мебели от метал,
преди всичко гарнитури за дворове и градинки. Инвестицията, както
изтъкна директорът Чедомир Стойкович, "тежи“ около 200 хиляди
динара, не зачитайки както винаги досега, собствената работа. При
това ааетите е трябвало да направят напълно нов склад, тъй дато в
меб!ли?еВаЩИЯ 6 поместена специалната печка за пластифекация на
Набавена е и нова машина за съвиване на гърбите, от които се
правят мебелите, нови уреди за заварка, нови съоръжения. Спускане
в редовно производство и при условие блокадата да бъде премахната,
запланувано е производство в две смени. Същевременно се напуска
класическото боядисване на металните произведения, което представлява ново качество в производството на "Металац“. И по време
на санкЧиите изобщо не е прекъсвал прозводството си нито пък е
имало закъснения в изплащане на заплатите, чието средно ниво за
последния месец е 287 динара,
Всичко то ва са имали предвид членовете на Излълнителниия
отбор предлагайки Общинската скупщина да присъди на "Металац"
Септемврийска награда за 1995 година. Скупщината това единодушно
и поие
А.Т.

ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОО НА КОМАНДИРИТЕ ОТ ЗАПАСА
заплащат сметките или не) всички, които не
издължат дълговете си, казва той.
Сегашните трудности в заплащането на ус
лугите на "Услуга" наскоро ще станат още поголеми, понеже, както оповестява Тончев, ще
Съгласно трансформациията на Войската на Югославия, и в Босилвградска
последват нови-увеличени цени. Метър кубически
община се върш
>ши и вече е в заключителен етап подготовката за ново органивода домакинствата сега заплащат 0,14 динара, за
заиионо устройство на кома ндирите от запаса. За целта Изпълнителният отбор
канализация 0,03 динара по кубически метър
на Общинската скупщина не отдавна формира инициативен отбор от трима души,
изразходвана вода, а за изкарване на боклука по 3
които имат задачата, да изготвят необходимите нормативни актове.
Инициативният о
динара месечно. "Услуга", казва Тончев, ще
СРНкакто) ни уведоми председателят Стоилко Смилков.
а нео!бходимите нормативни актове, които ще бъдат
приключва с изготвянет
потърси ОС на следващата сесия да вземе решение
октомври. Според
приети на насрочената учредителна скупшина към края на октомври
цената на водата да се увеличи пет-шест пъти,
НИ 5 ИЛИ
или 6 ОСНОВН1
основни органитях. на територията на общината ще бъдат формирани
канализацията три пъти,, а изкарването на боклука
ври тази
•рания тряова
трябва да се проведат пр:
през ноември
зации. а техните учредит ел ни събрания
да стане десет динара. За юридическите лица тези
бра
бъдат избрани
и
ни ръководства, трябва да от
година. На тях покрай съответни
тор
членове на Скупщината, която ще бъде най-висш орган на т,ази общинскаюрганицени ще бъдат далече по-високи.
нат ще
ина.
Скупщината
да
бъде
учредена
до
края
на
тази
год|
л
Много по-трудно потребителите заплащат дъл зация. Тя трябва
р като св<
свои изпълнителен орган,
наброява 13 души и ще има изпълнителен отбор
говете си за изразходвания ток, по-добре за
ето да об езпечи от своя бюджет
Общинската скупщ ина е по ела задължението
различните такси, които се заплащат към сметките
М.Я.
на организа цията.
всички финансови средства за дейността
д
за тока. Домакинствата в Босилеград и Райчиловци
за юли и август (сметките за тях се изчисляват
НОВИНИ от гид
двумесечно) и за аванс за септември е трябвало да
заплатят 106 хиляди динара. До скоро, касиерите на
босилеградския електроразпредителен клон
събраха само около 20 хиляди динара. Нередовно
заплащат и предприятията, и останалите организации и ведомства. В момента те дължат около 50
ХИЛЯдИ динара.
Босилеградският клон по електроснабдяване
има трудности и при събирането на дълговете в
да ли отново димитровградската гумара ще се намери в
селата. Без оглед, че домакинствата в тях от, състава на "Тигър” от Пирот, както до преди някоко години?
носително малко изразходват ток и без оглед на
нос те
число села дохожда до чести
Според думите на генералния директор Иван Марков наи^0КЪавания в електроснабдяването, сметките вероятно това ще стане, но на съвсем различни начала
,^зчисляват се всеки трети месец) са доста високи.
Има изгледи да се създаде холдинг компания под название
1лма^К{Л предвид, че различните такси месечно
'Тигър-ГИД , а стопанисването и джиросметката ще бъдат незаваИ™т ^ 31? динара, не в трудно да се прес- исими. както и до сега. Имаики предвид факта, че пиротския
а*а™“Тл“ГвъзлиАзлт те.
л
промишлен гигант е все пак по-нсвастен от ГИД. очаква се определена
ив .Потре6ителите, казва Лазаров, трябоа на
полза за димитровградските гумарци.
'е да заплащат дълговете ои, понеже лихвата е
Производството ще започне от Й ноември и в ще продължи до 14
вигагаДневно възлиза на 6.5 на сто. Но н лихивито същия месец, за което време са обезпечени всички условия за произвисока^дн
длъжниците. Тъй като елек- ВОдотво. След този период отново настъпват проблеми особено с
"®“°^даатаРимаУ%инансови трудности, налага се мазута, тъй като започна и периода когато трябва помещенията да се
тросистем
отговорността и онези, които но отопляват, а това значи двойно повече изразходване и на без това
Сплашат дълговете да изключваме от електром- недостигащия мазут. Инак, е момента се продават залежалите стоки
“"Л01А
АЪЛ
Н
. и останалите от износа. Що се до износа касае, правят се опити да се
Реж5™во па се кажв когато и предприятията, и възобнови.износа в Русия, а също така да се осъществи износ за
злите са в трудно положение? Дали ще се Турция, където е продадена фабриката за приоизводство на френпотребители
про6лвми, труДно е да ските автомобили ^Рено 4" както е известно, димитровграадската
™“®рив Едно ригурн0: със сегашните полупразни гумара в бивша Югославия бе получила хомологация за производпортмонета ще боли глава и едните и ството на гумените части за този автомобил и бе единственият произ« "Р?те ОщеРпоеече ако се има предвид, че повече водител не само за фабриката в Ново Место в Словения. Ако ое успее
Арулан0КиЩфирми стопанисват оъс загуба и че*| в тази насока зд ГИД няма да има зима.
стопански Ф Р в Босилвградска община са всред
А до тогава новото ръководство прави усилия за стабилизиране
^-низките в републиката През първото полу- на производството, за по-добро качество. Основното мото е
стопанството те възлизаха \ьЗ динара И конкуренця и то конкуренция навсякъде и във всяко отношение. Тук
^^„“нпчително по-високи.
считат, че само по този начин ще оцелеят,
Б Б
А.Т.

НОВО ОРГАНИЗАЦИОННО
УСТРОЙСТВО

,ж

В ИЗГЛЕДЕ ХОЛДИНГ КОМ
ПАНИЯ "ТИГЪР -ГИД"?
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О

0 ЖЕЛЮША

СЕЛО С ГРАДСКИ ПРОБЛЕМИ

Желюша е най-голямото крайградско селище-

• вж;ях’ сръбска краинй »
ОТ ВНИМАНИЕТО И ПОМОЩТА
доволни

о това започват да се явяват и типично градски

ставляват откритите канали за ^ 1които С0Г" в

ПТтони осведоми Васил Цолев, председател

^4^0°

на местната общност, проблем номер едно за
Желюша е водата и канализацията. Вода има, но
недостига, а канализация изобщо няма. Що се отнася до водата, “хваната" е грапската вода, но не

по-силни дъждове става
иапх2кане на каналитези канали се изпол30а^амИ^У0С^^а предизвика
зацията от къщите, 1°®^
^ но този пробнежелани последици. В рау^ава»« на той

цялото количество. В началото е била достатъчна,
но с разширяване на селото (и намаляване на извора) проблемът става належащ. Тези дни ръководството на селото е провело разговори с предесдателя на общината Никола Стоянов, за да се
намери решение. В Грапа са останали само три домакинства с пет-шест жители и желюшани считат,
че имат право да вземат всичката.вода от Грапа.
Предлагат и решение, с което и на грапчани да
остане вода. Но засега договор няма. Очаква се да
се постигне договор на съвместна среща на представители на Грапа и Желюша при председателя на
общината.
1Цо се отнася до канализацията, същата в някое
близко време едва ли би могла, да се реши, защото

лем се очаква намесата н
ь
| на бежанциг®говш/Ьеп\/6инспекция.
’
. полека някои от своите 1 сията на
смр®ЩУго нао.
Желюшани разрешават пол
улиии кул- ! лика Сръбска крайна с
проблеми. Насипани са ®®^.® пил/тм™залата също танеии в у4енинеското
Щ
турният дом отвънка е Р®”°®2Еаипплтп сгпада^-ю ! тие в Долна Любата.За
цел
След като бе дадена на употреба нов
Р Д
Формиран Общинска щаб з
основното училище, старата сграда сега е д Д
бежанци, които покрай АРУГ°™
младежта да я ползва като млаА®^^ д йпмеоя г ; пое гРижата за организирано
тук се иград само тенис на маса, но ако *
Р
1 събиране на хуманитерна помощ,
малко средства сградата да до СТ0™0 __
‘ , а Общинската скупщина от своя
културният живот в селото е напълно заглъхн
.
I скромен бюджета отдели и занасъздаването на условия може да го възобно
д
Пред що отделя средства за
провре младите от кафенетата.
обезпечавано на хранителни проА.Т.
дукти, В акцията по събиране на
хуманитарна помощ се включиха
и обществените и частни предприятия както и Общинската организация на Червения кръст, а
тези дни, както ни уведомиха в

Гзот^прекиносавидното матер^

° В ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ "СТОЧАР" ТЕЗИ ДНИ

Всеки си намерил сметката
От хората в района на Висок
вече доста време все чуват
слухове, че в земеделската кооп
ерация "Сточар“ се бездейства,
че се случват неща, недопустими
за домакинско стопанисване с до
битъка - фермата за угояване на
юнци в Изатовци или факта, че
пари за предаденото мляко на
кооперацията не се получават с
месеци. Споменават се и кражби,
несъвестна работа. По следите на
тези слухове се обърнахме към
директора на "Сточар“ Ивица Ма
тов.
-Истина е, казва Матов, че
бяха подадени заявления срщу
няколко несъвесни работници на
фермата в Изатовци, но те са от
миналата година. Изобщо не
бягаме от факта, че много от тези
слухове може. би са точни, ние

знаем за тях, но все пак нямаме
достатъчно доказателства. От
друга страна работата е такава,
че е невъзможно да контролираш
всеки зает по полето от Сенокос
до Боровско поле. И оа нас пред
ставлява голям проблем несъвестното стопанисване (да не ка
жем дребните кражби) в самата
организация, които наистина са
дребни, но са постоянни и много
трудно доказуеми. За много от тях
са осведомени отговорните в
милицията, но ефектът е незнанетелен, почти никакъв. Днес,
когато заплатите са минимални
последната за юни, дадена тези
дни, средно е 120 динара, всеки е
намерил сметка*та си, а ние
можем да докажем само ако
заловим нещо конкретно.
Земеделската кооперация е

° ВТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "СЛОГА" В БОСИЛЕГРАД

7 месеца без заплата
Общественото предприятие 'Слога* в Босилеград понастояще м се намиправ най-трудно положение всред стопанските фирми в общината. Ко лко тежк.а е_
обстановката потвърждават и сл едните два основни факта: през първ ото полугодие на годината предпр иятиет о отчете 161 000 динара загуба, която е наиголяиа в босилеградското стопанство > нцата загуба в стопанст вото възлизаше
на 395 000 динара)/ а 1 45-те заети са п олучили з аплата само за пъ.рвите два
тазгодишни иесеца. Но. че от лошо им а по- лошо, показва и неизв*естността,
която се изправи пред ръководството и работниц
>аб
ите - нито ръковод ството. нито
ра ботниците знаят как и кога ще погасят загубат а и дали, кога и ка кви заплати
щеьполучат!
В предприятието сега се върши извънреден финансов контрол в 50-те иу
магазини и гостилничарски обекти. Коя е главната цел на извънредния контрол
не е съвсем известно. Директорът на предприятието Иван Стойнев казва че
контролът наистина е извънреден, но е съвсем обичайно мероприятие. Подчер
тава, че голямо число магазионери не внасят парите от продадените стоки в
касата на предприятието или това го правят с голямо закъснение. Работниците
които искат да останат анонимни изтъкват, че с финансовия контрол ръковод
ството иска да заплаши заетите и да насочи вниманието им на друга страна - за
да не търсят правата си, да не 'пъшкат* за заплати или пък да не започнат да

35паричието, което дълго вре>еме затруднява стопанисването на това предприиятие не само, че продължава п,

да увеличава недоволството на работниците
а в се повече и на п отреби----. -ителите , особено в селата, където
ьде
само 'Слога' има
магазин. О ще повече ако се има предвид, че повече от тях
са - полупразни.
В.Б.

° ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД ТЪРСИ УЧЕНИЧЕСКИТЕ МУ
ОБЩЕЖИТИЯ ЛА СТАНАТ САМОСТОЯТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ
САМОСТО

МИНИСТЕР
СТВОТО
ИМА ДУМАТА
Инвестиционното поддържане на обектите,
което е голямо бреме за училището и общината е главната п■ ричина, поради която
училището търси общежитията му да се
трансформират в самостоятелна институция
- ученически дом, казва се в отправения иск
до Министерстото на просветата
Учителският съвет и Училищният отбор на Основното училище Т.Димитров“ в Босилеград неотлавна приеха решение ученическите общежития в
Босилеград, Долна Любата и Бистър, които сега
действуват в рамките му да се отделят и формират
самостоятелна организация - ученически дом Две
причини са повлияли да се раздвижи инициативата
за трансформиране, казат в училището Недостатъчната използваемост на капацитетите на
общежитията особено на босилеградско, е първата.

О

-приеикол^одчевр.^

ал<но положение
в
Боси ле- ваме, даже и започна/ме едни на
органи и ?нс™’ТупТл ®тУсилия
други и да си помагаме Що ^
| фадска община пол
У
отнася до въпроса за храната т?
^ облекчат тежкото положение
отнасящ
/6ъде по-добра "
разнообразна. Ето зимата настъп^а а и по този въпрос комлетеит
.ните би трябвало да размислят
прави ми впечатление разта
кането с оформяването на наши
ку,менти например все ^,,1
м« пие получили съответни кни!'
У
•
к
РИВИЯНОВИЧ
гт
ПП(^И|А. „Немога да кажа ча?/
ВОИНИ’
_
^Дправ
’®**и
0
^Р®; „отош отяоугиго До*?’
очаквам
и това
Ра ‘
яас&л^нмо хИЯ
живот. Ме
гоетлпп ® тук
наистина е добро и гостоприемно
Дават ни всичко. Но и ние сами
виждаме, че и тук нямат. Доволни
сме и от постъпките на общин-

КОНЦЕРТ ЗА БЕЖАНЦИТЕ

дала на селскостопанските
В рамкито на акцията по събиране на помощ за бежанците
производители 80 породисти
крави на пет години, които те
трябва да отплатят с мляко.
така". В концерта участвуваха над 80 души-изпънители,
Почти 50 на сто от тях не изпълн
членове на драматичната, музикалната и фолклорна секции
яват своите задължения. Наисти
при това културно ведомство, а всичките средства, както
на кооперацията дължи на селподчертаха в центъра за култура, са предназначени за
скопанските производители ок
бежаниците в ученическото общежитие в Долна Любата.
оло 17 хиляди динара за мляко. А
На концерта фолколрната секция се представи с три
премиите, които дава държавата,
групи игри, драматичната с едноактвка , а музикалната с
според Матов, последен път са
изпълнение на народни песни.
дадени за май. А селяните само за
Концерт приключи с рефрена: "Свете, отвори сърце,
комбайниране това лято на кооп
постани или бъди дете, подай ни ръце, не икономисвай
ерацията дължат около 57 хиля
любовта, тя най-много се цени”.
ди динара. Там, където е въз
можно сметката се равнява чрез
млякото, но всички не предават
Щаба за бежанците, акцията се
ското ръководство. С една дума,
еднакво количество. Последното
раздвижва и в местните канвсички полагат усилия да облекизплащане на млякото е било за
целарии, като това при всяка чат живота ни тук. далеч от бащиюни. Ако селяните се бяха съгместна канцелария се формират ните ни огнища. Това обаче, е
ласили, млякото би могло да се
съответни щабове.
доста трудно. Защото това само
заплати с пшеница за семе, която
Неотдавна посетихме бежанние можем да възприемем. Да не
кооперацията има в достатъчни
ците в ученическото общежитие в дава Господна другите.
количества. За производство на
Долна Любата и с някои от тях
ДРАГА ЛАЗИЧ от Петриня: тази пшеница е взет кредит от 47разговаряхме за поминъка и
Най-основни неща за живот имзхиляди динара, пшеницата е
въобще за живота им далече от
ме. Подслон, храна, здравна за
произведна и сега държавата не I родните им къщи.
щита и онова' дето е най-важно
иска да я откупи, а това значи, че '
САВО ДЖАПИЧ от Дърниш: човешка свобода. Свободно се
"Сточар" не може да върне
Преди всичко щом сме живи.
дзижиме. излизаме навън от
кредита/
трябва да бъдем доволни. Нямам общежитието, контактираме с
Да,това е така, но държавата
никакви забележки и по отнохората, учениците. Обаче когато
все пак не е виновна за непришението на местното население,
помислим, че сме напуснали до
браните бали сено навред по
Наистина хорат тук са твърде госмовете си. които с години сме
кооперативните блокове или за
топриемни. Досега не сме имали
създавали, или пък че сме рззлошото качество на някои млечни
какъвто и да е конфликт с тях.
делени с километри от членовете
произведения. От друга страна в
Напротив, към нас се отнасят
на семействата си. обвзима ни
Сточар има на пръв поглед
като към близки и приятели а тъй
тъга и тревога. Но тук сме безсил
достатъчно специалисти, но те са
като
в непосредствена блини. Утеха ни е. че един ден. щом
мпълием^/п^ч1^1!, мз°Та
Ада
,Р^Н1ШтедИНСПеЦИаЛИСТОТКаН'
пра?иш на ^гвата 0илиГана'Жео0
мата това е истински подвиг"

зост е и здравната станция, имаме
и добри И ежедневни здравни услуги Храната- с °глед на и*ономически изостаналия крои.

като сме живи, пак ще бъдем
заедно
Същите мнения са и на Сречко Колинич. Симо Илич. Душан

споделя Матов. А и мнозина си
обХи идр^хи1°ЛуЧИХМе и мапко . 3*™*; както “ на останалите тук
отиват, тъй като условията за
Ундп^РЙОВИЧ
Двадесетина бежанци. Всичките
работа и заплатите на сз 1 п
МАДА ИОВИЧ, също от
имат и изпитват еднакви чувства:
блестящи. И така кръгът като ! КпГНпШ"°б1до взето, тук ни е до- доволни, че са спасили животите
чели се затваря а изходът не се'
бре’ Д3*,? много по-добре отколкси и тъжни за най-близките си.
вижда Или не се тъпейД
2Т0 да бяхме останали там - в
вижда, или не се търси.
Крайна, под Туджманова усташка
М.Я.
Хърватска. Местното население
А.Т.

Втората е, поддържането на обектите. Именно за
инвестиционно поддържане на общежитията’ еа
НУЖНИ големи средства, които сега не може да
Д -^ю6ата за 65, в Бистър за 45 и в Босилеград за
30). Тъй като постоянно намалява числото на
учениците в селата, в тях пребивават общо около
45 деца. Въпросът е по: друг когато се касае за
общежитието към училището в Босилеград Тук
помещенията са почти празни (пребивават до десет
ученика), а средношколците са в частни квартири.
До това се стигна, понеже двете училища не можаха
или не бяха готови да се договорят за взаимните си
права и задължения.
Основното училище търси общежитията му-да
станат самостоятелна институция, но поставя едно
условие - сегашните му просветни работници които
работят в тях да останат на местата и в ученическия
дом В тях сега работят около десет души Едно
число от тези работници още сега имат недовеоие
понеже, както казват, и всред гимназиалните
учители има хора, които работят с намален-,
норма
часове
намалена
С решението на.учителския съвет и училищния
°т6оР ое съгласи и Изпълнителният отбор на ОС в
ь°силефад Тъй като според Закона за основно
°ьРаз0взние Министерството на просветата е комЛ?3®л™° да Решааа 33 мрежата на училищата и за
„а™Т® възпитателни институции, училището
иск’ като п0търси рт него да вземе решение
“ ?ар“иране ча Ученическия дом. Дали това ще
стане така, засегз не е известно, понеже Министеротвото все а1Че не се изказа по въпроса,
В.Б.
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"МЕСЕЦ НА КНИГАТА" В БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЦЕН
ТЪР ЗА КУЛТУРА

БЕЗ НОВИ КНИГИ
ска
казва тй

Р "а

33 култура в Босилеград. Центърът.

стър
и в централната библиотека в Босилеград.
планов изтъква, че Центърът посвещава внимание на библиотечното
числото на Ептап!тПОЛаГа усилия да увеличи и числото на книгите, и
г-читателите‘ в това отношение обаче няма по-значитрпни

зав
-Обадихме се. подчерт;ава Ми ланов, на та
публикува Министерството за култу ра, за в 13ГОДИШНИЯ конкурс, който
фонд. Тъй като Народи ата библио!тека на ъзобновяване на книжния си
ила к ритерии- - числото на жите
ка 11 600
души) и числ
ито 8,5
хиляди
Ди на бъ;
се
у ве.
аше
нериодГни
-ЗЬ
и ;да
155
ства
отборанаеосав Б^^иг^ег^а/Г^оПна^ЗС ^в^ъклерелво м^и^го/пнитвл ният
средства, но трудностиите настанахп^пг.^1^68110 *^а °^езпечи нужните
същите трябваРшУГд°аТоИб2зелечи^^м^Жот?8?^^0^* К0ГаТ°
задачата да се реализира до края нТгодинат
°6аЧе 00 надява
В.Б.

ВттстНо

ДЕцТнЙ СГРЪБСКИ°ЗИКПВНИШТЛ АНТОЛ°™Я НД БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ ЗА

' ЙосГна гЙета диЖрана1^иевЧЕСК4

“ПТИЧА ПЪТЕКА“ ЗА
ПЪРВИЯ ЮБИЛЕЙ

- ГОЛЯМА по СЪДЪРЖАНИЕ
В рамките на Седмицата на детето в Детския
а на 6ългТс^°ибР“еа-^нтърлоВ Ниш на^

№тел на „най-новата, осма поред, книга на Д. Анакиев е
Просвета от Ниш.. Книгата ще бъде представена в
Сдружението на писателите в Сърбия и на Международния
панаир на книгата в Белград. Представяне в |Български

ЮРУКОВ
ПОСЕТИ
"БРАТСТВО"

представянето на пьрната Анюлог
ЦОЦ.а нл срьоски О Н1К И НИШ
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На 3 октомври т.г.
посланикът на Репуб
лика България в СР
Югославия г.Георги
Юруков, придружен от
съветника в посолство
г.Веселин Николаев,
посети Издателство
Братство" в Ниш. Ди
ректорът на Издателството и гл. и отговорен
редактор на детското
описание "Другарче"
Денко Рангелов запознаха гостите о информативната и издателска
дейност, която за населението от българското
малцинство в Югославия изпълняват изданията на "Братство".
Изразявайки задоволството си, че се намира в гр. Ниш и в посеимение на Издателство
ратство" г.Юруков
между другото изтъкна
и това, че "Братство"
трябва да бъде вдъхновител на културните и
др. връзки между двете
страни.
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В рамките на Седмицата на
детето Детския културно-обра^ователен център в Ниш устрои
на 3 октомври голям празник на
.книгата. Беше представена Антологията на българска поезия за
деца Цвете мило . представляваща, малък шедъовър на найхубавите стихове за деца на български поети в-период от 100
година, умело съставена и подбрана от големия съвременен
детски поет и редактор на в.
“Славейче“ в София Кирил
Назъров. Стихотворенията са
превели известният поет от бъл
гарското малцинство в Югосла
вия Милорад Геров и редактора
на детското списание “Другарче"
Денко Рангелов, а художествена
дообработка е направил Милорад
Геров.
От името на град Ниш на това
голяло
културно
събитие
присъствуваха Миодраг Бойович,
зам. - председател на Изпълнителния съвет ^а Общинската
скупщина, поета Димитрие Миленкович, секретар на Културнопросветната общност в Ниш и
завеждащ наука и култура към
Общинската скупщина в града,
представители на Издателство
"Братство", радетелите в Детския ценгЬр начело с директора
Радоица Стеванович, множество
културни и обществени дейци в
града и Други почитатели на кият
кни»
гата. Присъствув а и бълга кит
Ге
орги
гославия
посланик в СР Ю
Юруков и първия съвтеник в
посолството Веселин Николаев.
Стихове от Антологията пред
най-младата читателска аудитория четоха Милорад Геров и
Денко Рангелов, на български- и
младите рецитаторки в Центъра
на сръбски,език.
В Антологията са включени
летдестина най-големи детски
поети от Петко Рачов Славейков

гггядададая

'

напълно успяла и вероятно наскоро ще бъде допълнена и преиздадена.
Как се стигнало до осъщеотвиването на тази хубава програма?
.
На “Змаевите детски игри" в
Нови Сад миналата година
присъствали Кирил Назъров, редоктор на “Славейче” и Денко
Рангелов, редактор на ^Другарче“ и в разговор с генералния

ЕрятстВо

надеждата в скоро време и в Бъл-.
ски поет Раде ОСренович се гария да се появи Антология на
родила идеята за създаване на сръбска поезия за деца на бъл
Антологията. След едногодишен гарски език.
«
упорит труд на съставителите и
В кратка беседа на чист сръбпреводачите и “Змаевите детски ски език посланикът на Репубигри“ - идеята се осъществи.
лика България в Белград г. Георги
Говорейки на тържеството Юруков изказа радостта си от
заместник-председателят на издаването на тази хубава и
Изпълнителния съвет на Общин- издържана книга, като посочи че
ската скупщина в Ниш Миодраг с такива похвати занапред
Бойович между другото подчерта, повече би трябвало да се анц© Анталогията представлява гажира Издателство "Братство",
важна крачка в развитието на като жив мост между двата браткултурното сътрудничество меж- ски с. Тиянски народа.
ду Сърбия и България и изрази
М.Андонов
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ДИМИТЪР АНАКИЕВ, известен,
хаййку-поет от българското малцинство
в Югославия, тази година чества
първия си литературен юбилей: десет
години плодовита твроческа дейност.
От 1985 година, когато започва да
твори хайку-поезия, Анакиев е издал
седем стихосбирки с хайку, а осмата му
книга “Птича пътека" излезна от печат
тези дни. Издател е издателска къща
Поосвета" от Ниш. Книгата съдържи
128 стихотворения, избрани от десет
годишното творчество на Анакиев.
Юбилейната стихосбирка на
Л
Димитър Анакиев вече предизвика интерес ,
сред
литературната
ЙЯ
общественост. На 26 октомври 1995
■
година в помещенията на Сдруж ението
на писателите в Сърбия (Белград,
Француска 7) ще се състои първата промоция на "Птича пътека". За най-новата
книга и за' досегашните творчески
постижения на Анакиев'ще говорят д-р
ДИМИТЪР АНАКИЕВ
Живан Живкович, професор по
югославска литература на филологическия факултет в Белград, и
известните белградски литературни творци Мома Димич и Небойша
Миленкович. Стихосбирката "Птича пътека“ ще бъде изложена и
представена и на Международния панаир на книгата в Белград.
През август тази година Димитър Анакиев за първи път беше
представен и на литературната общественост в България. В “Българ
ски писател", седмичник на Съюза на българеките писатели, са
печатани 20 стихотворения на Анакиев, придружени с бележка за
автора, в която се посочват най-основните биографични данни и
сведения за досегашната му творческа дейност. Представяйки
Анакиев като сръбски поет от български произход“, седмичникът на
СБП изтъква, че той е автор на седем стихосбирки с хайку и споменава.
Есен на село", "Пролетни хаибуни", "Чертеж ‘в пясъка“ и
"Изостаналият сняг". Изтъква се и преводаческата дейност на нашия
поет - преводи на творби от японския поет Сантока, превеждане от
английски, а напоследък и от български език. Анакиев е представен
и като участник в редица сборници и антологии, деен сътрудник на
много сръбски и чуждестранни вестници й списания за хайку-поезия и
лауреат на авторитетни югославски и международни отличия за свои
хайку, писани на сръбски и английски език (награди на фестивала в
Оджаци и на в. "Майничи Дейли Нюз" отТокио и спТ^Азами" отОсака).

°СТИХОТВОРНА ПРОЗА С ПОЕЗИЯ
АНАКИЕВ
смях на деца.

БУДЕН Е
САМО
ПАЯКЪТ
О, как животът
безмилосто се пилее:
китка глухарчета!
От единия
до другия хълм

Всичко заспабуден е само паякът
в моята кинга.
И п °Д дъжда •
пее| ли. пее
щурче край пътя.
Седя на прозореца:
дим от цигара '
в късната есен.

кг,

д-

Петотпублику- %
ваните 20хайку
на Анакиев в Й
'Български пи-1
с а тел ' . 1
Превел ги е
ДИ1иитър СТЕФА НОВ.

1ИВАН ВАЗОВ В ГОРНИ КРИВОДОЛ

Иван Вазов - великият класиг
на българската литература. Всички
знаем за него. Роден е през 185С
година, а починал през 1921. Той е
написал до.днес най-четената книга
на български език - Под игото . Н<
ние ще говорим за 1909 годинр
когато писателят писал драмите ■
“Светослав Тертер" и Иван Александър“. поолетта на 1909 годинз
През
посетил Горни Криво
.
Иван
пол Вазов
в Цаоибродско
Тогав.
’
зеленото море на Видлич било най
-еяеноа върховете на Стара планллвми',1“7пц „й./п
п мъгли
инз се синеели, “6у™ни в> «ъгли^
г Ла Кпмиолол?
в I орни Криводол.
бра гя
писателят им
^нк0
Иван Власи
паи-иалки»■ ч»6о
' момък и в семейството на Вазови се
бил висок мур
'
Жен към туберкулоза. Искали да ое
смятало че
р ™анинска местност о чист и здрав въздух. Софии-лекува някъде в
назИачило Янко Вазов за лвеничей в Горни
Г°™'"р местоположението на селото позволява селяните от Горни
Криводол, тесв е.Става планина докато останалите села
Криводол да върти! р д ^ в ' ич Яомко Д,л длъжен да охранява
във Висока са
омайните височини и при чистия въздух
възвърнал сили и в 10
6ил многолюдвн 0 хубави, цветущи
събори и хора /побитък ниви гори и пасища, сливаци и
°
Диня се лекото хоро, Янко харесал червендалестата,
мандри. Един ден^на се
_
Тя 6ила единствена дъщеря на
КР“™Й“ „л“'еднииа на къща и имотиТПък и Агна хвърлила
““°на бледия дошел от София момъ^Гоблечен в градски дрехи и със
ок°н“
глюкба Сватбата им станала през 1904 година, а през
олужоа.
а Божидорка - Дара. Дъщерята
1905 Р°АИ™
„„ хаша 0С с бледо никога не заруменяло се лице,
шогопр^пичшСемейството заживяло в изобилие. Родителите на
суха и
„,станала всевластна стопанка на голям имот. Янко
давал квитанции и бележки кои и колко буки ще ое секат е планината,
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11о той бил добряк и чаивен, селяните започнали да злоупотребяват
; добрината му и изсичали кога си искали и колкото си искали.
Управлението на няколко пъти му правило забележка, но когато
станало явно и голямо бракониерство - уволнило го от службата.
Довели друг, строг и неумолим лесничей. Янко останал без сл^Ькба, не
знаел селски работи, пък нали бил и болнав, повече си стоел на двора,
замислен и загледан в билото на Видлич.
Агна била недоволна. Много работа и сили трябвало да се държи
големия имот. Освен оранта, вършитбата й косенето, трябвало да се
издоява мляко, да се гледат агнета, овце коне и крави. Всичко това
Янко не знаел да прави и неговата жена започнала да негодува, да го
проклина и да се кае, че е взела такъв мъж.
Една сутрин намерили Янко мъртъв. Вечерта си легнал, от нищо
не се оплакал.Била 1909 година, а дъщеричката Дара на четири
годинки. Из селото се пронела мълва, че Янко е отровен^Докато се
събирали комшии, кметът на селото забранил да го погребат докато
нв дрйде влаот и комисия от Софйя, аа да установи смърта. На
следващия ден. на четири коня дошла съдебно-следоватедска
комисия, състоящата се от съдия, следовател, лекар. С тази комисия
дошъл и един господин на около петдесет години в хубави, градски
дрехи, спокоен и замислен. Това бил Иван Вазов. Комисията
направила оДцукция, но не намерила следи от отравяне. В стомаха
установили останки от вечерята - бъркани яйца. И погребали Янко
Вазов в гробището на Горни Криводол; както в останало от веки. със
свещеник и свещи и слагана на софра за комшии и роднини- През
целия ден, докато стоял в селото, Иван Вазов държал малката
дъщеря на своя брат за ръчичка и й кааал: “Аз съм твой чичо“. И си
заминал....
години, в които дъщерята на Янко Вазов живеела в
Вълковия. Майката и, богатата Агна, се омъжила
повторно за още по-богат от себе си вдовец - дядо Леко. Дара е
раснала, не е знаела как да се свърже със своя прочут чичо. После и
границата и войните сторили своето. Нейният живот е толковаинтересен че заслужава друг разказ...
Вече като възрастна и омъжена и майка на три свои деца. тя
посетила София. Завели я в музея на Иван Вазов в центъра на града,
близо до Народния театър. Представили я на кустоса на музея.
Разгърнали генеалогичното дърво на Базовото семейство и на една
клонка намерили името и като единотена дъщеря на рано починалия
братъа писателя.
В децата и внуците и потомците на Божидарка - Дара тече частица
кърв от семейството Вазови. ,
Лилия Нейкова

МОСТ, МОСТЧЕТА, МОСТОВЕ...
Ив® Анна редакцията му. Петимата

Драг БуТриката ПНаша лит^

р,ГвЯчГгж”»|г г=Ъгл“„г.

години
През май тази година се

ров към края на миналата го-

о

петоов Милорад

МОСТ
щ
,
'
\

(Борислав Бойчев) и със сти-

вавия Р'™'“” п3ппевел него-

р°в® поеТроден0^ Пъртопо-

вият брат 6™™ йинХр/

Творенията "Свиждане" и
»Нп
години". Димитров е
един от наи-известните писат"ли от Димитровградски
край и 0 написал наи-дббри
стихотворения за него. Свиждане" е едно от неговите
Наи-силни стихотворения и за
него е писал и Атанас Далчев,
Светлана Велмар Янкович е
представена с откъс отекнигата "Врачар“, а Драган ЙоваНОВич Данилов с три стихотворения. Данилов е носител
на наградата "Бранко Милк0вич" и през 19$4 година бе
участник в литературния пленер в Сичево. Светлозар
Игов преводач, критик, поет
и професор е представен с
фрагменти от книгата "Призори" в които говори за юго-

видния лРвв°Дая™ сншШа
;
ски на сръбски е к оинишо
Паунович. Воислав Де в
пише за димитровградските
художници, които тазя^ОДяна
имаха няколко изложои в
България.
1Ч.
.• п п
В рубриката наука д-р
спас Сотиров пиш0 за иогановски манастир - I югановски манастир и неговото природно окръжение , а Д-р
Александър Гигов за ьукови
гори с орех в Гърделишка
двойна све- ||
клисура".
С публицистика се зани- саниетс/редакцията отбелмават мр. Драган Колев язва тридесет години от изли("Нация, нация, между доу- зането на първата книжка на
гото") и Весна Николова ( Нумизматична сбирка при Цен- "Мост". Остава да се надтъра на културата"), а народ яваме, че през следващите
ни песни от Звонци е записал години ще имаме още по-до-

гяадзтазк? Ьг-лдак?®?^
книжка на списание Мост .
През всичките тези години се
полагаха усилия да се издава
списание о точно определена
концепция, което ще привлича писатели, специалисти в
определени области и читателич В юбилейната книжка
на 'списанието (книжка -139140) се чувствува желание да
се направи интересен брой,
който да има свое съдържание. по-силни аатори и произведения от творци, които през
изминалия период са давали
свой принос в равитието на
списанието и по този начин
участвуват в отбелязването
на юбилея.
В рубриката "Към три десетгодишнината на списание
ност . Миле Николов Присойски. дългогодишен редак
тор на списанието и един от
най-известните писатели на
българското малцинство в
Сърбия, пише за първата ре
дакция на списанието, за, не
говата възходяща линия и за
необходимостта от едно так
ова списание на бъдагрски
език. Любисав Илиев пише за
публицистката на страниците
на "Мост". В същата рубрика е
и текстът на Денко Рангелов
за насърчаването на младите
творци. Рангелов счита, че
конкурсите са от голямо зна
чение за развитието на писа
телите. Друг. не по-малък про
блем, е оценяването на напи
саното и поради това той
предлага начини за преодоля
ване на тези недостатъци.
В рубриката "Литературен
мост на съвременни българ
ски и сръбски писатели" са
представени по осем бълграски и сръбски писатели, за
които може да се каже, че са
мостове между двете литератури и двата нфода. Юбилея
на списанието оеше повод за
интервюто с Николай Хайтов,
председател на Съюза на
бълагарските писатели, и със
Слободан Ракитич, предсе
дател на Сдружението на
сръбските писатели, в ин
тервюто със заглавие "Без
литературата - ние сме като
охлюв в черупка", известният
български писател говори за
кризата в българската лит
ература, за "Дивите разкази"
и з^ славата, която му донесе
този сборник от разкази. Но
въпреки успеха на тази книга,
той припомня, "че най тънките
струни в моето творчество се
намират в" Шумки от габър". В
другото интервю, направено
със Слободан Ракитич, из
вестен сръбски писател и
политик, между другото,
изтъква, че "сръбският писа
тел споделя съдбата на своя
народ, който е застрашен във
всяко отношение".
След двете интервюта са
отпечатани стихотворенията
на Десанка Максимович и
Елисавета * Багряна, поетеси,
които направиха всичко през
живота си да сближат двата
народа и културите и**, саша
Хаджи Танчич, Димитр|ие Миленкович и Добривое И евтич,
са известни нишки писатели,
които са дългогодишни сът-

ав™Рп

=г-т;=ж= ?

Йордан Ми
ланов.
Заедно
със списа
нието е отпечатанп
"Библиогра
фия на спи
сание "Мост/
от книжка
първа до сто
и четириде
сета", която
е подготви/•
Момчило
Андреевич
От заглави
ята но тек
стовете, печотони в 140
броя на спи
санието и от
авторите им
ясно се виж
да развой
ния път на
"Мост" и неговата кон
цепция и съ
държание

бри произведения, които ще
могат да издържат натиска на
времето, така както е успял
“Мост“,
Мила Басов

800 ГОДИНИ ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР (9)
Д-Р СПАС СОТИРОВ

ПРИРОДНИТЕ
ЗНАМЕНИТОСТИ
в ОКОЛНОСТТА
НА МАНАСТИРА
Населението от Поермието и Горното Понишавие о’
незапомнени времена редовно посещавало и окзавало по
мощ на Погановски манастир. А всяка година, на деня н.
патрона Св.Иван Богослов, 9 октомври, дохождало на пок
лонение и шумни събори.
Подир освобождението от турците се появил нов ви/,
почитатели. Градското население - царибродчани
трънчани, софиянци - започнали да спохождат Погановскг
манастир предимно като курорт, който привличал с омай
ваща очите феерична и девствена природа.
Същевременно, освен любителите, околността н;
4 манастира започнали да кръстосват и учени-естествоизпи
татели. Не им трябвало много да дойдат до важи
обобщение: природата на Погановски манастир не е (сам(
празненство за очите и душата - тя притежава и реди и;;,
уникални знаменитости от изключително научно значение
Геолозите (Буе, Тула, Хохщетер, Златарски, Бончеви
Петкович, Зафиров и др.) установиха, че тук, върху
сравнително нищожен по размери простор, са застъпени
всички познати видове скали-вулканически, утаечни и
метаморфозирани - произхождащи от древно и по-ново

живеели преди около 300 милиона години
Интересно е. че в червените пермски пясъчници няма
следи от живот (фосили), от което учените правят извод, че

Особен печат на пейсажа придават най-старите на Балкана кристални скали от Родоскопския масив, които
изграждат близката Руй планина (1706), или се спускат и
подмъкват като темел под варовиковите наслаги. Палео-

представлявали пустиня?. МИЛИОна години ' нашите краища
За геоморсЬолозите (Ивиич Янкович Огтпяй* Пртппвмч
ГавриловичвновичМартинович) голяма работа се
разкри при проучване карстовите явлениявблизост до

Гребен, Асеново Кале, Стражата, Влашка Планина, Мумул
Да споменем и огромните количества разноцветен чакъл
настанал през ледниковата епоха който изпълва полината и речните тераси, и който според Цвиич е без
съперник върху Балкана.
В тези разнообразни слоеве палеонтолозите (Тула
Бончеви. Петкович, Пантич, Веселинович ) откриха
невсекидневни. твърде атрактивни фосили Например в
силурските пластове при Звонска Баня те намериха следи
от наи-стари рибообразни видове. Под самата Баня
откриха отпечатъци от силурски граптолити - примитивни
морски колоноиални животни, каквито днес вече не
живеят върху нашата планета. Всеки любител като слезне
до рекичката Блатъшница под Банята може да намери
граптолити на левия бряг в пластовете чернокафяви
шисти.
ф
Пак при Звонска Баня са установили и останки от гбрнодевонски наи-прости сухоземни растения (РзИорМа)
---------------- I....................... ............ ...............

Ветрена лу^ка пои Впяпи / ппг>2/Щ° 7!|кава е и леЩерата
„
' с поввя?,'°т 1 5
проходими и още
./^В®ЯР0!^?АИМИ канали'Глюс160м висок отвесен понор под
саГпвшапГ Гъя5™ия^ЪЛбмИТе В ^бия. АтРа™вн/
гч-/Ц?я™ерите Ръеверица П0Д Мумул, Костина дупка под
-Г да Не г°воРим 33 Одоровското. Влашкото и
пччтя1!/?Нп12 *дРело Цедилка под Асеново Кале, които
<-ппя^м1-г/°гчИТ И ВЪЗТ0РГВърху си обърнц внимание и
град/Ветаено^я^токТвп^.° пН°В Дел' К°еТ° 1974/5 г пре‘
/хсЕя/гЛ/гя поток- Своеобразна знаменитост е и почти
Смъкни-тузимя МицИпПреХ0Д върху гРебен' оочно наречен
Ар''
Млмвнпши м! климатолозите (Петрович. Станкович.
йгнитрп.Гл™
Костич ) изследваха редица интерБан-ьипяп™ оСВен прочутата Звонска Баня, бе изпитана и
„Я-Г/Т’ под Бански Д°л- н°. един периодически.
Кусовоян/^ятГЕ™14 топъл извор, на десния бряг на
и нппТЦяяиЛРекичка, Д° Ден-днешен остана неотбелязан
и неописан от науката. Доста сведения са прибрани за водния

15 ОКТОМВРИ 1995 г.

Околността на Погановски манастир

ЕрштВо

° ФУТБОЛ
п..-.
ФЕСТИВАЛ НА ЮГОСЛАВСКАТА РЕКРЕАЦИЯ В ТИВАТ

ДИМИТРОВГРАД В МЕЖДУНАРОДНА
След извънредна™ класиране на димжр4^

^Р^свГпТбГкГс^отеср^

предизвикателството, за Дии^пов?оап ^ п РаДЧанИ повреме на Деня на

годишГбъд^роведет) жр^^™

° БАСКЕТБОЛ

ПОБЕДА Е
ФУТб1ГХ^ЖлГ„°садГ
м°Р®СТ08а4 с 3:1. Първия гол домак-

"Младост" (Босилеград):
"Железничар" ^(Вр.баня.)

обзор

УСПЕШЕН СЕЗОН

сТвоИвГИ^6,

олно пъ->рвенолна ДИВИЗИЯ
олист и не ноза^на^Ж^г^^реци-една

№
В°ивоДинаспед' на 3 септември в

ЯГС™ * Ж &Гс17ет::

^еда един нерешен мач и гри пораже-

прм°иар^иесец1слеедва1дата

участие
Черна Г

^рГа&ж7лаГиДОкГоГнбГл^

градове3* 'общини,1* в*-^ито'съ1^ИРаии^^^Р^ппбр™о-Трекреат-№н.ГсрРщьГна

"р2Га

Генерален организатор е асоциацията^представители на Димитровград.

УПЛ®ТИЧ> првА около 500 зрители. От-

з= ^Жи1ТаЬга ^
Буд^1ф В|лнншч и Младен 5авич°^а "а

С°сГлеовИТХсаТоВяГвТа7ВИТа1кааЛвКа7НС?оИЬ°и?рИоЧв6’7(3йа0^е°нВо7)7 ^аГав^

агенции гГетар СтЯакич,

^таа18йХГТ““тел

Лииитровграсдкота ^

"4? Й

Дой&^^ТЩГ
А.Т.

° ПОДГОТОВКИ ЗА СТРОЕЖ НА СПОРТНА ЗАЛА

велелепен^ектсдмногостранно
Неот
тдавна екип на автор
заинт ересовани лица (спорт исНти6^?п!^Та спортна зала а Дииитравград пред
граждюни и журналисти) пред исти, строители, стопански и просветни деиии
ставиха проекта и макета на залата.
А 4 '
_кипът , оглавяван от директор
на
фирма *Юстат" Саки Маринкович
Ранко Р
праф
§агпентино ^арковй^^и^росресгкжа^Гия^ консултантм-р Раша Данулович
г на Стрелческия съюз на
а
външен!*
на
“беета
МияТОВИЧ'
залознахв
присъстващите
с
из
згледа
(вътрешен
и
шег
и

Бъ

вич 5. Митрович 7 Ло?ич7
вич 5 (Траилович), Ни^олиА 6 Кйка*
нович к Стеванович
ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА
ФК "ЖУПА" ДПРк'
’х /1'■У 1 ^ МЛС1Ч”

ч

Я^ЖРВАЧ-БАЛКАНСКИ 6:3 (5:1)

в срещата оеванш по повод манифестацията Жупска берба" (първата

^™Ге^Т=Гп°р^:

Като
птА*40 посетители °т по-рано.
о до»
димитровградчан
гбили са
ва мача.
Покрай
юлисти, преде
тбора. се изтъ!
^Гн^Гиго^^Г
чи. на които това ■
зател<
&К2
ола И
обе
о6еЩават
мног°-

Паузата до подготовката за след-

Д бр '

^
Нд°а

РЯЩ^ИЖ
за още един гол и пак поведе. Гол
“а”°т“Лпрл^о0 бе СаШЗ ^тоилк

^рЙЙТЖй^
тели.
Д
състеза-

кр^на“ ЕТ. Сд=иЙ Й8Гуспя
^
още веднаж да вкара то пкатга в
мрежата на гостуващия отбор, а гол-

ЕЕСеННеН крос

втаа%;0аР„облВувАре^Саи1нИКЙЖйиПчРе3

Във вторник, на 26 септември тази
година, в Димитровград се проведе
есенния крос, в който взеха участие
ДеЧа от предучилищна възраст и уче-

гплпач®а1^Т^ ^Р^^а1аа3Уа^Чбал^^аскетбол^1Пволе^1^гСкактоРиТо>твибиПРвЯ"

.

физически по^полГотмни

м.я.
На 20 октомври се навършва чет-------тиридесет дни от смъртта на нашия скъ п и ник
ога н- ■ мбрлким блщп Ац. И | ).П И ДЯДО

жгй“ Б—■Я°Р1Този крос^който се провежда вече
хиляди души.

иогат да се поместят и до две

за коЪч^ГцГи066^' °ТНОС"° В “™

С оглед на развитата спортна стрелба прелвежля гч* и ,>-гПАПа.
даваща възиожност за организиране на спортни състезан»« от пяп^Лпи^яи3аЛа'
международно естество.
Р
езания от републиканско и
Спортните терени също са с димензии лавашивмип^ллтод^г
"ГЖ^Гп^
. иашаб.

Р

В първото полувреме на домак-

Десетина години, за пръв пъгтази се

мРо^ГОСТ14Те не УЛУ403*3 и от добри
лтп^п^т38 КОет° говоР“ и резултата
°т първото полувреме. През второто
полувреме в екипа на Балкански
™даои=еИЖ^

зничар . Спонсор на манифестащ ията
е частното предприятие 'Жанга-комеРЦ , което през последно време спонсорира почти всички спортни мани^ ЦнГ дадоха и спартяите

е реален и около 300-те зрители могат
да бъдат доволни, тъй като видяха
доста качествена игра. Тези футболни
-рещи трябва да станат традиционни.

съдииот Димитровград. По три първокласирани във всяко състезание получиха Дипломи на радио 'Цариброд' и
Ак "Железничар*
д.С.

- предвиждат и поиещения

^та за пР°00Ждане на състезания от наи^висок

“•йнвенстктор на обекат ще бъде Общинската скупщина.

Ст.Н.

ЖЗГ?

а

«ТГЙК

тщшшш ттттт

окажат благоприятни за наставяване на всевъзможни гора от тропически образец, състояща се от 32 (!) дървесни
растителни и животински представители. Събраните форми. "Такива фитоценози у нас днес са голяма рядкост". сведения от страна на мнозина автори напълно потвърдиха казва авторът. В Мишич (1981) в Одоровското ждрело конпредположението (Георгиев. Давидов. Тошев, Буреш, То- статира дори повече от 40 дървесни вида в асоциациите и
дорова, Иованович, Николич. Диклич, Мишич, Динич, Гигов. написа: 'В Сърбия съвсем рядко са запазаени така добре
Чурчич,'Потич, Прибич, Ранджелович, Стаченкович, изразени реликгни полидоминантни гори с явора на Панчич,
Златкович, Грубач, Васич, Сотиров...)
мечешката леска и други видове, и то в поредйца, следеща
Стана ясно, че невсекидневното богатство на видове в развитиетонагорскитесъобществаотначалнитеполидомипазвите на погановско-манастирсКата котловинка се дължи нантни, чрез осиротените реликтни, до асоциациите от
предимно на специфичните жизнени предпосилки, владеещи съвременен тип". Съвременните гори, както знаем, у нас са
в непристъпните Ждрела. Те са защитени от екстремни кпи- монотони и в тях доминира едно или най-много две дървета
матически колебания, от силно духащи ветрове, даже и от - дъб или бука или смърч...
човешки интервенции. Варовиковите скали играят ролята на
Освен по-рано откритите и разпростанени и в други
термоакумулиращи пещи - лете набират, а зиме излъчват клисури растителни "компании", в Ждрелата на Ерма бяха
топлина. Реката пък обезпечава достатъчно въздушна влага намерени, и за пръв път описани, за науката нови смесени
през цялата година. По такъв начин ущелията и кот- реликтни асоциации. Например, съобществото ясен- яворловинката представляват рефугиум (убежище, скривалище) леска (Ргах|то-Асеп |п1егтеб|ае-Со|игпе1ит), меча лескана древни, някога широко разпостранени. но и на но- черен бор (Со1игпе(о-Р1пе1ит п|дгае), планински п&лматен
восъздадени местни живи същества.
ветрогон-люлек (Егупсю-3уппде(ит уи1даП5), тревистата
Със същите, рефугиални. свойства се отличават и . асоциация столистник-едреантус (АсНМео-Ебгеапбшпп зегтукашните карстови врела и пещери и те притежават уед- Ь|сп); и др...
наквени жизнени условия. Затова и те са местообитание на
3. Автохтони реликтни ендемити. Благодарение на обредки и интересни видове.
стойните изследвания, които вършеха и вършат упоритите и
Отбелязваме три групи най-важни биологически знаменитости, неуморими естественици, се дойде до още едно важно
присъщи на околността на Погановски манастир:
съзнание по отношение природните знаменитости на
1. Терциерни реликтни ендемити. Реликтни са форми, погановско-манастирската природа. Учените установиха, че
които произхождат от много стари времена, а ендемити са погановската територия не се е задоволила да играе ролята
облици с ограничено разпространение. Следователно, тази само на рефугиум, било на единични облици или цели
група обхваща представители на някогашни изчезнали све- съобщества от терциерен или глациален произход - тя се е
тове предимно от третичния период. Тези същества, поради постарала да сътвори по свой калъп съвсем нови. не
драстични климатически промени през ледниковата епоха - срещащи се на други места в света видове! Като пример на
преди един милион години - били унищожени в ловенето такива местни, съвсем нови за еволуцията и науката,
балкански и европейски области,
обилци, да посочим пещерния скакалец от власи Тгод1ок1е1е5
Терциерът продължавал около 63 милиона години. Общо пед1ес(из у|а5те515, след това пещетният лъжескорпион в
взето отличавал се с африкански, тропически и суб- Гъеверица КопсиБ боИгоу! и земеповръхникът лъжескорпион
тропически топъл и влажен климат. Когато Европа, преди 0т Заградъе при Погановски манастир Копсив Тго)ап 3(га1юг.
милион години била покрита с дебел леден похлупак, в
Отбелягахме онова, което е най-оригиналното и най-ценбалканскйте клисури се запазил мек климат. Затова в тях, Ното за погановската природа от научна гледна точка,
както и в пешеоите и воелата намерили приют от мразовете разбира се, освен тия ексклузивни знаменитости, учените са
подгонени древни топлолюбиви същества. И оцелели до събрали огромен брой сведения и натрупали внушителен
наши дни като спомен. За далечното геологическо минало. • материал изцяло за сЬлората, фауната и вегетацията в
Яа споменем няколко такива растителни "живи фосили
клисурата на Ерма. (флората и фауната са науки за
от терциерно потекло, намерили подслон в Ждрелата: черен проучване на единични видове, а вегетацията се занимава с
бор (Ртиз п|ага) тис (Тахиб Ьаса(а), едреантус (Ебга1ап1(1и5 изследване на асоциациите или съобществата).
зегЬ иф люлвк (Зуппда уиюапз), мечешка леска Согуюз
Особено добре са систематизирани гооите. дивеча,
со1игпа) кошутицацСоГотШа етегиз етого1бе5), орехщидГапз рибите, птиците, прилепите, пеперудите, хоботните насекгрп1я1 и пп ' 4
■ • оми, някои групи мухи и т.н.
3 МежфУмногото подобни да не.забравим да изтъкнем още
. Всички досегашни наблюдения и находки нагледно
елна^оаститвлнаЗабележителност от тоя край. Ботаниците показаха, чо природата около Погановски манастир е
(На^д струите топла вода. върху звонскобанския изключително богата и от голямо научно, стопанско
■ бигъо откриха едно извънредно Интересно бапратовидно - (особено спортно, рекреативно, куративно) значение.Този
космит?наИВенеоа (Аб1ап1ит сарШиз - уепепз). Засега Звон- факт, наред с историческо-културните стойности на
сет Баня е единственото находище на тази папрат в Сърбия, манастира, правят от Погановски манастир и околността му
2 Реликтни^полидоминантни гори. В пазвите на локалитет, заслужаващ уважение и почит,
погановската поиоода не са запазени само единични видовеЗатова са в ход мерки и изработка на проектопланове за
зас^пни!^ на оРтдав^а разп^транени светове. Тук се засъл- опазване да целия комплекс, строга защита и равноправно
нали и тепешногюеололели всички изкушения, и цели по-нататъшно изследване.
растителГ^общесЖли асоциации. В състав и изглед,
»»и«ир - вдъхновение за
какъвто имали преди ледниковата епоха.
създаване на художествени творои).

БржгВо
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ПАВЛЕ СТОИЛКОВ
от Димитровград
На този ден в 10 часа гце дадеи поиен
в димитровградските гробища
Каним близки и познати да присъстват
на помена.
вре ието минава, но никога няма да
залтичи спомена по Твоето човеко
любив. добродушие и обичащо сърце!
Опечалени: дъщери Лиляна и Гордана,
сестри Евдокия, Димитринка и Драгица, зетове Йордан и Никола, внуци
Соня, Ненад, Емил и Владан и оста
нали многобройни роднини
Изминаха 6 месе ца от смъртта на
нашата мила и незабравима съпруга.
майка и баба

ЗОРКА ГЕОРГИЕВА,
пенсионе>рка от Димитровград
В недел я н а 15 октомври посетихме
гроба й на Димитровград(ските гробища
и положихме цветя, щридружени от
близки и познати.
Опечалени: съпруг Ц ветан. дъщеря
Невена, син Васил, брратя. сн аха. зет
внуци и многобройни роднини.
На 21 окттомври 1995 год ина на гро6 и щат а в с.Радейна.
Димиттровградс^о
що даваме панахида по случ
лучаи изминалата ЕДНА година от см>ьр тта на
нашата мила. незабр
равима
непрежалима съпруго, майко и бапа

КИРИКА ДОНЧЕВА
от Радейна
Празнината, останало след теб никога
. нима па заличи спомените ни за Тоб.
ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ: оъпруг Воин.
дъщери Морика, Елимко и Ангелина,
зетъове Гроздан. Гоше и Свиленко,

О

.

сатиРа * забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

“СПАСЕНИЕ"

1“ЗВ?г?Е2Нг"ж1|
нала пратката със списанието у Борисови, той не си бил у дома
и съпругата му от любопиство, го прочела. Видяла_исти
хотворението, посветено на Емилия и едва изчакала до с
Д0Й^УяАти е тази Емилия, а? Казвай? Ти значи си имаш
любовница, нали?!
Не помогнали обясненията на Тодоров 1че сти
хотворението, е написано преди 4-5 години и че тогава имал
симпатии към някоя си Емилия, на която го посветил^
-Не и не! Ти и днес имаш някаква Емилия - не отстъпвала

ТЕРАПИЯ

|1етШ

™ това*
на
пиката да бъде
приложена електрошокова терапия,
(По идол на С.Игов)
А.Т.

"ГРАД"

Разговарят двама дуСЪПЙаединМлетъкТодоров ми се оплака. Отидохме у Борисови. ши:
Надълго и нашироко ооясних историята със стихотворението,
-Не ми е ясно, защо
така че съпругата на Борис взе вяра и го остави на спок
димитровграднани не се
ойствие.
съгласяват да се върне
М.А.
старото име на Димит| ровград - "Цариброд".
I
-Много просто: искат
1 от името да се знае, че е
I "град".
-Вуте, как си представяш светлото бъдеще?
?
-Банка до банка, банкер до банкер, а бодигардите
Ст.Н.
I тъпчат гърлата на безработните с банани.
|
-А вода ще има ли?
-Каква вода бе, серсем! Пие се само сливова и се
замезва със суджук.

СВЕТЛО БЪДЕЩЕ

1

От "Сатира", София

АФОРИЗМИ
Плесникът е информация
от първа ръка.
Е)

Оптимист съм, понеже
така вече не може да се
живее.
в
Аз съм един от мнозината,
а това не е малко.
И

Вашите пари са найсигурни в нашата банка. Дори
и вие не можете да ги взе
мете.
Е

Намалява вносът, намал
ява износът. Чуждото не
искаме, своето не даваме
0
Глапътме накаоа па ям Аз
личт никога не^ъм съгласен
с това.

ЛОГИКА,
ПОДЧЕРТАНА С
АРИТМЕТИКА

Да живее историята!
Ако не беше тя, нямаше
ОТ СОБСТВЕН да има велики юбилеи.
Ако не бяха великите
ОПИТ
, юбилеи, нямаше да има
големи гуляи - с дърДете попитало баща си:
-Татко, защо нашият петел жавни пари.
пее толкова рано '
-От зор. Когато се събудят
кокошките, петелът не смее КАТРГОРИЧНОСТ
да гькне - отговорил бащата.
Във връзка с най-важ
ните исторически данни
НАИ-ГОЛЯМАТА за Погановски манастир
нашите учени са кате
ЛЪЖА
горично ясни: всичко се
знае, а може и да не така!
На едно съревнование на
лъжци първа/а награда
спечелил селянин, който
НОВА
разказал следната приказка:
-Веднъж при нас духаше
ДЕФИНИЦИЯ
много силен вятър. Толкова
...
силно духаше, че моята
Шовинизъм е... и кококошкц, обърнала гръб на гато патриотите мразят
вятъра, пет пъти снесе едно и и преследват "продадесъщо яйце.
ните души“ от друга
нация.

к.г.

Реформа по димитровградски

ДЪРВАРЕНЬЕ
дърварегьеотия не знам бранищата, пада не направим
некому пакос...

**вкгг^в:яв
за говедата, ярму за свигьете, моруз за кокошЬете...

Цет дт^ину^Перчу Дришп>инога! ^естуТВъшгьикара,
^^чуд^гк^ко^може1теквия^лекави иТзпокривени да
Ьи н%е. Онизгледа ме йе разбрал оти съм направил
Писало лице, та рече:
.не може Манчо, късветнога човека да наидеш: сви
се литнули у дърва, а тия йербаллииете нече да иду с
говеда, сакаю трактор да
вози...
-Па у койе бранище че идемо? - питуйем га.
-У "Дебели рид"! - рече ко запета пушка.
-Ама тая гора там нейе за греянзе, дубице праве сш/о
за иже праеше!
-Бре Манчо, куде живейеш ти? Съга никой не праи
с дубице, карай къмто "Дебели рид"!
Нема кво: щом съм зайел... че идем. Орате си они,
извадише шише с реИию и почеше да си наздравляю.
-Нейе ли малко ранко? - погледа тюпреко.
-Рано пиле - рано пойе! - одреза Бълосерината.
Стигомо и у "Дебели рид “. Япоче одма да се задзъртам, демек съсечам се коие чийе йе бранище и коие че
буде бранището на сват Гогу.
Сват Гога ме гледа със стра. По йедно време рече:
-Ма ти, Манчо, да не си вечимка...
-А не съм' Само нали видиш ква йе гора изръгала,
нейе сечена педесе године. а нийе с тату смо тука
доодили само за дубице кига преди триесе праимо
амоарат!
Наближимо Го^иното бранище. а я си мислим кико
да напраим. та да запазим горуту. А она гора: мило да
ти йе гледаш: испраиле ми ти се онея дубице, само за
греде. па и за гьи жал да ти йе да
сечеш.
Испрегнумо на йедну ливадку, ония поизвадише из
торбете и начеше второ шише. Я и сват Гога потънумо
у допат.
-Еве. видиш ли. тука имаше крива круша, видиш ли
Ьутукат: е оди тия Ьутук. па нагоре чак до билото йе
бранището на Сандини. До ши йе на Дра^ини. а негде
тамо оди превалуту, па нагоре йе вашето. Я не знам
кико че истеггьите тея греде. с твойте калпави и
клекави не знам дали йедну дубицу дънъска че
отсечете.
-А. имамо нийе моторну бичПию. Само ми ти. кажи
меджете!
Потънумо у густакът. Оди небо ни абър си нема. а
камо ли слънце да ни види. Ришкам я тека да найдем
меджуту и по йедно време §у найдо. ама реко:
-Не знам дали тия камик йе становън. Ако йе
становън
“ - меджата ■ йе, ако нейе дотъркалял се йе
одгоре.
Сват Гога гледа камикът, он обрасъл у мъ, йедва се
види острият му вър.
’
-Бре Манчо, знайеш ли ти меджуту или не знайеш?
- ядоса се он.
-Знал съм. Ама съга не ми йе сигурно. Променило се
све. па и местото кока се йе променило!
М%С/1ИМ У мене: най-млого су се променили
3а.иеДнУ зиму че изгоре теквуя убавинюи ич
ие теквоя- А ДеДз ми и баща ми на свако
° ае радуиеоше кико на дете. И зимуту
прекараме с лисковнице, по некою криву крушу ИЛИ
кълн, одсечен от слог.
н у ну у
Гребе да съм се млого замислил, та сватГога рече?

Че ^
пойупилищаЛЪКНу: напР°лет пак °Ди’ "Дебели рид“ че
"БРАТСТВО" ‘ 2 МАРТ 1967 г.
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ьря-тстНо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

Зарева /лектор-коректор/, Манол Янев, Матея Андонов, Тел.:/018/ 715-691, Факс: 716-372
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