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ОТ СРЕЩАТА НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ И МОМИР БУЛАТОВИЧ В БЕЛГРАД

КАКВО
(НИ) СЕ
СЛУЧВА?
реброяването на гла
совете и утвържда
ването на резултати
те в изборите е чисто те
хническа работа. Благода
рение на компютрите и
много други съвременни
съоръжения тази работа
се свръшва за няколко ча
са, а сериозността и отго
ворността на ония, които я
вършат би трябвало да се
подразбира. Тогава защо у
нас утвърждаването на ре
зултатите в локалните из
бори от 17 ноември мина
лата година стана голям
политически проблем?
Шашмите около пре
брояването на гласовете и
верификацията на дейст
вителните изборни резул
тати като повод и призна
ването на изборната воля
на гражданите в няколко
по-големи градове в Сър
бия като (крайна) цел само
са видим връх на забуле
ната в магла голяма планина на нашите въпроси и
проблеми, теми и дилеми.
Всъщност, като общество
ние сме там, където за мо
мент бяхме преди петшест години - на истори
ческия кръстопът след ис
торическия провал на ко
мунистическата идеоло
гия в световни мащаби. За
разлика от бившите кому
нистически страни в Из
точна Европа ние тепърва
трябва да тръгнем от този
кръстопът, понеже разпа
дът на предишна Югосла
вия, войната в две бивши
юго-републики и санкции
те замразиха нашата транзиция.
Затова сега се разгорява остра и сложна поли
тическа борба, която е
много повече от борбата
'за власт между позицията
и опозицията. По един,
друг или трет начин в тази
борба участваме всички,
тя се води и в нашите
глави, в нашето съзнание.
Това е и борба между инерцията на близкото ми
нало и напиращото близко
бъдеще, между социалис
тическата и пазарната ик
ономика, между социалис
тическата самоуправителна и многопартийната де
мокрация, между партий
ната и правовата държа
ва, между...
Ако не е достатъчно из
вестна посоката, в която
трябва да тръгнем, съвсем
е известно, че нямаме
време да се маем на ис
торическия кръстопът.

П

К. Георгиев

• СР Югославия е траен жизнен интерес не само на
сръбския и черногорския народ, но и на всички граждани
на страната - изтъкнаха двамата председатели • Национално равноправие, успешно осъществяване на общите интереси на народите и гражданите и ускорено икономическо и културно развитие - това са основните принципи,
на които се основава и осъществява политиката на
Съюзна република Югославия
Председателите на Република Сърбия и Република Черна гора Слободан Милошевич
и Момир Булатович тези. дни се
срещнаха в Белград и водиха
разговор по най-важните въпроси на актуалната политическа обстановка в СР Югославия.
Сплотеността между Сър-

бия и Черна гора и по-нататъшното укрепване на Съюзна
република Югославия са основна предпоставка за сигурност и успешно развитие на
страната
оцениха двамата
председатели,
Опитите в обществеността
да се инсценира конфликт меж-

ЩМ

Милошевич и Булатович по време на разговора в Белград
ду Сърбия и Черна гора пред- граждани на Съюзна рспублпставляват част от стратегията ка Югославия, чиято политика
за отслабване на двете репуб- се основава и осъществява на
лики, както и за отслабване на принципите за национално равЮгославия,
ноправие, успешно осъществя
ване на общите интереси на наЮгославия е траен жизнен родите и всички граждани иусинтерес на сръбския и черно- кореното икономическо и кулгорския народ и на всички турно развитие.

"СВЕТИ САВА" БЕШЕ ОЗНАМЕНУВАН С ГОЛЯМО ЦЪРКОВНО И НАРОДНО ТЪРЖЕСТВО В БЕЛГРАД

” УСИЛИЕ ЗА ИСТИНАТА,
ПРАВДАТА И ДОСТОЙНСТВОТО”
• Многохилядна лития от Калемегдан до врачарския храм ” Св. Сава” • Патриархът честити службата на студентите
Савинден,единотнай-големите национални празници на
сърбите, освен в училищата,
беше ознаменуван и с голямо
църковно и народно тържест
во в Белград. Няколко стотици
хиляди белградчани участваха
в светосавската лития, която
тръгна на 27 януари сутринта
от Калемегдан и след 70 минути

но приветстван от жителите на и пост тези дни и с молитва днес правят, да живеем в любов, мир
югославската и сръбска столи- всемогъщият Господ да ни по- и сговор - каза патриархът в
могне и да ни подари онова, ко- светосавската си беседа и чесца.
В недовършения храм ”Св. ето е добро и свято и винаги да тити светеца на студентите на
Сава” Н. С. патриарх Павле бъдем хора, които знаят какво Белградския университет.
служи тържествена литургия и
причести вярващите. В речта
ДО НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ
си пред многохилядния народ
сръбският патриарх отправи
най-сърдечни привети към сту1

1
Ш

■И

ян жжжШт.
1
Лития в центъра на Белград
пристигна пред храма "Свети дентите на Белградския униСава” в столичния квартал верситет, които ”по достоинстВрачар. Такава лития не се вен начин показаха грижата си
помни в Белград и Сърбия през за истината, правдата и достопоследните пет десетилетия. йнството на човешката личМолебственото шествие по ност, както и за демократичбслградските улици беше огла- ното и свободно изразяване на
вено от Негово светейшество народната воля .
патриарх сръбски господин
-Молихме се на Господа и
Павле, който беше въодушеве- на нашия Свети Сава с молитви

ВЗЕМЕТЕ СИ БИЛЕТ
ЗА КЪСМЕТ

Току-що навлезохме а Новото, току-що сейргюеселихме, чествахме големи Празници и вдигахме тостове на
най-близките ни, а то вече мина и януари - студен, дълъг,
единствен По много неща и Пръв. Като Пръв сняг, като
Първо либе, като в съревнованията. И мина много бързо.
Всичко ли минава толкова бързо? Дано лотото минава, а
хубавото да Потрае...
Да ни Порадва, да ни ПосшоПли, да ни даде кураж... Опреда
използваме хубостите на живота, който е много кратък,
колкото и да е дълъг. Използвайте го. Намирайиие дей
ствителните Пътища на Пътната карта, вървени: смело
и неиоколебимо, Понеже кормилото е във вашите ръце.
ОГииТшйше се да усетите шреПшящаша нишка на шворческия свободен избор, наПишеше някое стихотворение,
статия, ПъшеПис, сйомен или желание, насърчениеили уди
вление, Понеже сте участник в действителността, ионесени о ш едно и също течение - могъщ итиок на човешкия
интелект и желание да се осъществят идеите и енту
сиазма.
Намереше си пътеводител т>м успеха.
Ние ви връчваме билет за късмет и за влака, наричащ се
"Братство”.
_
_ _
_
_
Влизайте, входът е безплатен за сътрудниците, а би
летът за читателите струва само - 1 динар.
Позволеше на ласките ви да се разцъфнат, на усмивките
ви да говорят, на ръцете ви да танцуваш, на думичката ви
да заживее, щошо облекчението е в освобождаване, свал
яйте изкуствената си кожа, бъдеше естествени, така сте
най-красиви и най-щастливи.
Взимайте си веднага билет за късмет!
РЕДАКЦИЯТА

ВЕСТИ
ЕВРОПЕЙСКИЯТ
СЪЮЗ призова България да
извърши "спешни и ефи
касни структурни реформи",
за да се създадат условия за
стопанско съживяване на
страната, в която вече вър
лува хиперинфлация. В кра
тко съобщение на Министер
ството на външните работи
на Холандия, която е пред
седател на ЕС през първото
полугодие на 1997 година, се
изразява "дълбока загри
женост поради най-новите
събития в България". Поли
тическите сили в България
са призовани "да преодоле
ят заедно сегашната криза и
да възвърнат вярата на
българския народ в демок
ратичните институции". ЕС
се надява, че всички поли
тически партии ще подкреп
ят усилията на президента
Петър Стоянов да намери
решения,
компромисни
включително и решение за
датата на преждевременни
те избори.
• АСЛАН МАСХАДОВ
убедително спечели прези
дентските избори в Чечня,
които бяха проведени в не
деля. Според първите нео
фициални резултати 45-годишният Масхадов - бивш
артилериен полковник на
бившата съветска армия,
след това министър на от
браната в сепаратисткото
правителство на Джохар Дудаев, организатор на въоръ
жената съпротива в двуго
дишната война против Ру
сия и политик, който сключи
мир с Москва - е спечелил 65
процента от гласовете на из
бирателите в тази (все още)
руска република. В първото
си изявление след изборна
та победа Масхадов изтък
нал, че в скоро време ще по
веде преговори с държавно
то ръководство на Руската
федерация за условията,
при които Чеченя ще стане
самостоятелна държава.
• ВЪЛНА ОТ ЖЕСТОКИ
ПРОТЕСТИ се надигна в Ал
бания тези дни. Протести
рат гражданите, които са
вложили пари в банки и фи
нансови фирми от типа на
"Югоскандик" и “Дафимент
банка". След като натрупа
ли лични капитали от народ
ните пари, собствениците
осведомили общественост
та, че банките им са пропад
нали. За да осуетят разру
шителната дейност на недо
волните албанци,президен
тът Сали Бериша и албанск
ото правителство ангажира
ли големи полицейски части
и обещали да намерят сред
ства, от които ще бъдат
върнати влоговете на спес
тителите. Връщането тряб
ва да започне в началото на
февруари. Това е най-голямата политическа криза,
пред която е изправен ал
банският президент Бе
риша.

о

ПОСЕЩЕНИЕ

НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РУСИЯ ИГОР ИВАНОВ В БЕЛГРАД

ВЪТРЕШНИТЕ ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ
НА ВСЯКА СТРАНА ТРЯБВА ДАСЕ
РЕШАВАТ В НЕЙНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
. Руският
• Тони е единодушно егнноинще ни Слободии Милоше......и Игор Ишшоп .........
Зорин Днлнч, югославския пипнем миниет-ьр Милутииопич, генералния еекре . | пи
"Заедно” н представители ни студентския протест
Председателят на Република и МОДИ разговори с представители решиватедемокритичендиило! в
Сърбия Слободии Милошевич па коалиция "Заедно”, нрсдседп- държавата. След разговори в руси Белград член г,1
прие пъп пторник и Белград за- теля ни Пони демокрация Душни ........... ...
местник-миниетъра па пъшиии- Михайлович и представители на па Главния отбор на Студентския
тс работи на Руската федерация Студентския протест У6/97. Как- протестЧедомир ИопинопичаляИгор Ипапои, който п началото то съобщава агенция ВЕТА Ина- ви. че Иванов им качал; Погна седмицата пристигна па офи
циално посещение н пашата стра
на. Милошевич и Ипаноп об
съдиха най-пажните въпроси на
междудържавните отношения,
подчертаха значението па пр» «ем
етпення диалог между СР Юго
славия и Руската федерация и из
тъкнаха, че между даете страни
се разшит интензивно всестран
но сътрудничество. По въпроса
за актуалиата политическа об
становка в Сърбия събеседници
те единодушно констатираха, че
вътрешните въпроси и проблеми
на всяка страна трябва да сс ре
шават в нейните легални инсти
туции без външна намеса и на
трапваме на решения.
Същите констатации и ста
новища бяха изнесени и в отдел
ните разговори на президента на
СР Югославия Зоран Лилич,
югславския външен министър
Милан Милутинович и генерал
ния секретар на СПС Горица Гаевич с руския заместник-външен
министър Игор Иванов.
Руският дипломат се срещна

Слободан Милошевич, Игор Иванов и Милан Милутинович

нов заявил пред студентската де- решно е интерпретирано станолегация, че докладът па комиси- вището на Русия във връзка с реята на ОССЕ с добра основа за зултатите в локалните избори от
преодоляване на следизборната 17 ноември 1996 година. Станокриза и демократизация на поли- вището на Русия е, че изборите са
тическите отношения в Сърбия, вътрешна работа на всяка стрна,
а всички проблеми трябва да се но проблемът с признаването на

И руска парламентарна де
легация начело със Сергей Бабурин пребивава на официално
посещение в нашата страна тези
дни. Тема на миогобройиите
срещи и разговори на руските
парламентаристи с представи
тели на политическия живот на
Сърбия беше следизборният
конфликт между властта и
опозицията в републиката.
Делегацията иа руската
Дума беше приета и от предсе
дателя на Народната скупщина
на Република Сърбия Драган
Томич. Руските парламентарис
ти изказаха готовност да помог
нат в решаването на спора след
локалните избори от 17 ноем
ври миналата година.
резултатите в локалните избори
от 17 ноември вече не е вътрешна
работа на Сърбия, понеже сръбскс/го ръководство е повикало на
помощ делегация на ОССЕ, в
която е бил и представител на Ру
сия. Русия ще се застъпва за приз
наване на резултатите, които е
утвърдила делегацията на ОССЕ
и същевремено ще се бори за реннтеграция на СР Югославия в
международната общност и ней
ните организации и институции.”

КРИЗАТА В БЪЛГАРИЯ

СТОЯНОВ ДАДЕ МАНДАТ НА СОЦИАЛИСТИТЕ
Българският президент се надява, че социалистическият кандидат за пример ще върне мандата, а сетне ще го върнат и останалите
парламентарни групи, за да се проведат в скоро време извънредни парламентарни избори. Николай Добрев обаче обещава да
състави кабинет от безпартийни експерти, които ще избавят страната от кризата
"Президентът на Република пата коалиция Съюз на демок- тите не върнат мандата и състав- лониращата инфлация и по-ната
тъшната дестабшшзация на фи
България Петър Стоянов поиска ратичните сили и други опознци- ят ново правителство,
от Българската социалистическа опни партии поискаха най-напВ опита си да неутрализират нансовата система, сс казва меж
партия да състави ново правител ред от досегашния президент политическата офанзива на опо- ду другото в съобщение на БНБ.
ство на страната” - съобщи на 28 Жслю Желев, а сетне и от ново- зицнята управляващите соцналОт началото на годината ле
януари в София досегашният избраиия български президент исти предлагат извънредни пар- вът вече загуби половината от
министър на вътрешните работи Петър Стоянов да не дават май- ламентарни избори към края на стойността си. В началото на меНиколай Добрев, който е канди дат на социалистите все докато годината. Във вторник партий- сеца доларът се обменяваше средат на социалистите за нов мин БСП не сс съгласи с пред- мият връх сс с събрал, за да об- щу 600 лева, а тези дни срещу 950.
истър-председател на България. ложеннето за извънредни парла- съди програмата на Добрев.
И социалистите, и опозицията са
Както е известно досегашният
съгласни, че строгият финасов
български премиер Жан Виденов
режим, конто миналата година
подаде оставка на този пост през
беше предложен от Между
декември миналата година.
народния валутен фонд е един
Според думите на Добрев
ственото истинско решение про
българският президент призовал
тив кризата, но все не може да се
социалистите да се откажат от
съгласят кое и какво правител
мандата си и да се съгласят с
ство трябва да приложи тези мер
предложението на опозицията за
ки. Поради драстичното обезцен
извънредни парламентарни из
яване на лева цените се покачват
бори тази пролет.
в много кратки интервали, а гол
ПРАВИТЕЛСТВО ОТ
ям брой магазини не работят. Ди
БЕЗПАРТИЙНИ ЕКСПЕРТИ
ректорът на Националния ста
Социалистическият манда
тистически институт Захари Ка
та р обаче изтъкна, че неговата
рамфилов изтъкна, че това са
партия няма да приеме президен
"ясни симптоми за хиперинфла
тския призив и няма да се откаже
ция”. Финансовите експерти пре
от мандата си за съставяне на но
ценяват, че януарският ръст на
во българско правителство. До
инфлацията е 50 процента, а БНБ
брев каза, че ”има разбирател
съобщава, чс с изчерпала всички
ство за всекидневните масови
резерви п финансови инстру
протести”, но въпреки това ще
Петър Стоянов
менти за подкрепа на лева.
Николай Добрев
състави нов кабинет от безпар
Валутните резерви на страната
тийни експерти, които трябва да ментарни избори тази пролет.
БНБ Е БЕЗСИЛНА ПРОТИВ
(518 милиона долара през декемизбавят страната от тежката ик Българската опозиция изобщо ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ври миналата година) ще сс на
ономическа криза.
не е съгласна мандатът да се даде
Българската народна банка малят със 135 милиона долара,
Това означава, че президен на социалистическия кандидат (БНБ) предупреди политиците и понеже е толкова дългът, който
тът Стоянов не е успял да намери Николай Добрев, понеже го смя- българската общественост, че е България трябва да върне до
компромис между управляваща та за най-отговорния държавен безсилна против все по-острата края на месеца. Националната
та БСП и опозиционните партии, функционер за стълкновенията икономическа криза в страната и банка призова политиците да
макар че положи големи усилия между полицията и демонстран- се застъпи за спешно премахване направят антикризисна програма
за тази цел. Според Конституци тите около българския парла- на проблемите, които не позвол- и да повишат интензитета на
ята на България той е длъжен да мент на 10 януари. Лидерите на яват формиране на ново българ- структурната реформа на додаде на социалистите мандат за опозицията изтъкнаха, че ще ор- ско правителство. Централната машното стопанство, за да се съзсъставяне на ново правителство, ганизират още по-масови протсс- банка вече не с в състояние да дадат условия за възобновяване
понеже те имат мнозинство в На ти и стачки, доколкото социално- спре по-нататъшното обезценя- на сътрудничеството с междуродното събрание. Опозиционване на националната валута, га- народните кредитори.
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СЪОБЩЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ
ИНИЦИАТИВА ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ЧЕРКВАТА В ДИМИТРОВГРАД

НОВИ ДИРЕКТОРИ
НА ЕПС И ПТТ
Слободан Бабин и Алекса Йокич
вместо Душан Йованович и
Милорад Якшич
На заседанието си от28 яну ректор на ЕПС и проф. д-р Дра
ари правителството на Репуб ган Костич за председател на
лика Сърбия оцени, че явното новия Управителен
съвет на
предприятие "Електростопан- ЕПС.
ство на Сърбия” не е организи
Правителството на Сърбия
рано и не функционира в съз- смени
генералния директор на
вучие с необходимостта от ре явното
предприятие за ПТТдовно снабдяване на стопанст съобщения "Сърбия” Милорад
вото и гражданите с електро Якшич и за нов
генерален ди
енергия. В периода на ограни ректор на това предприятие
чени доставки на електроенер назначи Алекса Йокич.
гия (на 30 и 31 декември миРепубликанското
прави
налата година) не е извършено
телство взе решение, въз осно
селективно изключване отеле- ва на което членовете на пра
ктромрежата в отделни облас вителството, техните замест
ти на републиката. Сериозна
ници и помощници и заетите в
грешка е и вграждането на така държавното управление могат
наречените лимитатори, които да бъдат членове на управите
са премахнати по енергично лен съвет само в едно явно или
настояване на правителството. друго предприятие. Правител
Поради тези и други грешки ството прие програма за оси
правителството смени досе гуряване на средства за изпла
гашния генерален директор на щане на селскостопанската
ЕПС д-р Душан Йованович и продукция от 1996 година, се
досегашния Управителен съ казва в официалното съобще
вет на ЕПС и назначи Слобо ние.
дан Бабич за нов генерален ди-

СЛЕДИЗБОРНИЯТ КОНФЛИКТ
РЕШЕН, НО Е НАМАЛЕН

В

СЪРБИЯ

НЕ

Е

ОПОЗИЦИОННИ
КМЕТОВЕ В НИШ И
ПИРОТ
• Нов градоначалник на Ниш е Зоран Живкович, а за предсе
дател на Общинската скупщина в Пирот е избран Томислав
Панайотович, и двамата отборници на коалиция ” Заедно” • Две
учредителни сесии и два кмета в Смедеревска паланка • Първи
общински съд в Белград анулира най-новото решение на ГИК, с
което беше призната победата на коалиция ” Заедно” в сто
личната скупщина
конфликт
Политическият
между властта и опозицията в
Сърбия, по-точно между лявата
коалиция СПС-ЮЛ и коалиция
"Заедно”, вече навлезе в трети
месец, а все още не е решен и
никой не може да предвиди кога
и как ще бъде решен. Тези дни
обаче проблемът е намален, по
неже в Ниш, Пирот и Лапово се
състояха учредителни сесии на
градската и общинските скупщини, на които бяха избрани нови
ръководства, съставени предим
но от отборници на опозицион
ното обединение "Заедно”.
Новата Градска скупщина на
Ниш се учреди на "Свети Сава".
На учредителната сесия присъс
тваха 41 отборници на коалиция
"Заедно" и 1 отборник на Сръ
бската радикална партия, а сред
гостите бяха и председателят на
Демократичната партия и един
от лидерите на коалиция Заед
но” Зоран Джинджич и нишкият
владика Ириней. Отборниците
на СПС не дойдоха. За нов градоначалник на Ниш бе избран
Зоран Живкович, отборник на
"Заедно" и подпредседател на
ДС. И останалите чланове на но
вото нишко ръководство са от
"Заедно". Владимир Домазет и
Живота Милосавлевич са нови
на Градската
подпредседател и
скупщина, Бранислав Йованович
е председател на Изпълнителния
съвет, а Невенка Стойкович сек
ретар на Градската скупщина.
Тесният изборен резултат (24
отборника на "Заедно”, 23 на
СПС, 2 на СРС и един спорен отборнически мандат) беше причи
на за неуспеха на досегашните

опити да се учреди Общинската
скупщина в Пирот. Проблемът е
решен във вторник, когато найсетне е избран нов кмет на об
щината. Това е Томислав Пана
йотович , народен представител в
Скупщината на Сърбия, дирек
тор на Музея на Понишавието и
отборник на коалиция "Заедно”.
Кандидатурата на Панайотович е
подкрепена от 26 отборника, а
кандидатът на социалистите То
мислав Велкович е получил 22
гласа.
И в Лапово се състоя учредителна сесия на ОС. Както и
Ниш и Пирот, и този град е в спи
съка на Гонзалесовата комисия.
На сесията са верифицирани
мандатите на 16 отборника на ко
алиция "Заедно”, 12 на СПС и 1
на ЮЛ. Новият председател на
Общинската скупщина Драган
Златкович и новият председател
на Изпълнителния съвет ^ Бранислав Тодорович са от "Заедно”.
В Смедеревска паланка оба
че проблемът е изострен още повече. Във вторник там са се със
тояли две учредителни сесии на
ОС, на които са избрани две об
щински ръководства. Разбира^ се,
едното е на СПС, другото на "За
едно".
Все по-голяма е и политическата и правна суматоха около изборните резултати в Белград.
Първи общински съд анулира
най-новото решение на Градска
та избирателна комисия, с което
беше призната победата на коа
лиция "Заедно” в изборите за
Градската скупщина на Белград.

ДА СЕ ВЪРНЕМ КЪМ ДУХОВНИТЕ
И КУЛТУРНИТЕ НИ ПАМЕТНИЦИ
Това е единодушно заклю
чение на Съвета на местната
общност
в Димитровград,
който на 23 януари офи
циално застана зад идеята
(Публикувана в нашия вестник
от Лилия Нейкова), че е
. V #крайно време да се обърнем
К1>м духовните и културни
ценности в нашата среда и да
ги в!тзобновим. В конкретния
случай става дума за черквата
в Димитровград, Построени
Преди 103 години Черквата е
Под защита на държавата и
със
своята
архитектура
вероятно не
Представлява
нещо особено,
но затова
••
вътре
има
изключително
***
' —* иенно богатство
ИКОНОСТАСА, единствен в Сърбия,
работен
от
самоковскч
майстори.
След осъществени кон
такти с църковните и общин
ски власти местната общно
ст застава зад идеята и на за
седанието бе формиран Ини
циативен комитет от девет
члена, който ще Поеме всички
необходими начинания за реа
лизация на идеята. А това
значи изработка на Проект,
финансова конструкция, осъ
ществяване на контакти със
съответни институции, из
бор на строителна фирма и
ш.н. Членове на комитета са
Иван Янков, секретар на Об
щинската скуПщина,
Васил
Алексов, директор на бивша
та служба за обществен кон
трол, Емил Соколов, дирек
тор на Домунилац", Зорииа
Милева, директор ни Центъ
ра за култура, Йордан Димиш~
на госшилниров, директор
чарско-шурисши ческошо Пре
дприятие Дал кан “, Димитър
Славов, Председател на Мест
ната общност, Никола Сто
Черквата в Димитровград: Второто кубе се разпада
янов, инженер от Драдня" и
свещеникът в Димитровград
Александар Джорджевич. Де
ветият член ще бпкде избран
допълнително. За Председа
тел на Инициативния коми
тет е избран Димитър Сла
вов. В най-скоро време ще бъде
открита и джиро-смешка, на
която граждани и Предприя
тия ще могат да внасяш сред
ства.
Местната
общност
Призова на Помощ и всички димишровградчини извън общи
ната.
Що се отнася до обезпеча
ване на средства, това е една
от задачите на формирания
комитет. Изтъкнато е оба
че, че и църковните власти
обезателно трябва да се
включат с оПределен Про
цент, тъй като става дума за
обект в тяхна собственост, а
и църквата има или може да
осъществи определени При
ходи от различни източници
(Продажба на гора, Пасища и
Прочие). Констатирано е съ
що, че времето, в което иниииашиваша се Подема и тря
бва да се реализира не е найПодходящо, имайки Предвид
Положението в стопанство
то, но след като се обсъди фи
нансовата конструкция, въз
става
обновяването
ще
ейшйно.
За начало най-важно е, че
инициативата е Приета ра
душно, че и гражданите в зна
чително число са се обаждали
в местната общност със
същата идея. А щом нещо се
иска то има шанс и да усйее.
А.Т.
Част от иконостаса в черквата

Сто и три годишната черква „Рождество на Св. Богородица”
в Димитровград заслужава - генерален ремонт и възоб
новяване!
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БЕСЕДА С ТОМИЦА МИТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СК ДВИЖЕНИЕ ЗА ЮГОСЛАВИЯ В ДИМИТРОВГРАД

ПО ПОВОД МИТИНГИТЕ НА КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО"

Драган Колев:
„ПРОТЕСТИ БЕЗ ПОВОД”
Протестните митинги иа
коалиция “Заедно” в Димит
ровград са прекъснати по ре
шение на самата коалиция, а
ако има нужда, протестите ще
продължат, Драган Колев,
председател на Общинския от
бор на СПС, по този повод
казва: .
- Не оспорвайки правото
всекнму да изказва своята по
литическа воля и да се ангажи
ра в активности, за които счи
та, че ще бъдат от полза за про
грамата, за която се застъпва,
на мнение съм, че в Димитров
град няма повод за изказване
по такъв начин, освен ако же
ланието е даване на подкрепа
на съвку пната политика на коалпция “Заедно”.
Колев изтъква също, че
голям брои членове и привър
женици, дори и граждани са се
обаждали в СПС, реагирайки
срещу различни видове тормоз
- по телефон, заплахи, натиск.
Това, според него, е създаване
на условия за политически кон
фликт. Защото демокрацията

Драган Колев
подразбира право и свобода, по
да не бъдат застрашени право
то и свободата на други.
- Когато става дума за по
литическата воля иа гражданитесте са я изказали на изборите
н пито една политическа пар
тия не е дала каквото и да е
възражение. Това говори, че
изборите наистина са проведе-

СЛЕД МИРНИТЕ ПРОТЕСТИ НА КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО

им и демократична обстановка,
че са създадени условия всяка
политическа организация да
участва в изборите равноправ
но. Считам, че затова особена
заслуга имат медиите.
Според Колев индикативно
е това, че протестните разход
ки са започнали в момента, когато са започнали и демонстра
циите в София. Индикативно е
и това, изтъква Колев, че в де
монстрациите са участвали и
членове на ЮЛ, докато ръко
водството на СПО не участва.
А начело на колоната са чле
нове наДСБЮ. Всичко това го
вори, че в протестите участват
различни политически сили.
Също е налице, че граждан
ите на Димитровград не са се
приобщили в значително число
към протестиращите, вероят
но и поради това, че такъв вид
политическа изява винаги в се
бе си носи риск от конфликти,
които в такива ситуации не мо
гат да се контролират.

„Ние сме срещу прину
дителна и бюрократична
приватизация”

Напоследък все повече се принудителна продажба на об
говори за приватизацията. В ществените предприятия, на
Народната скупщина на Сър- миращи се в трудно икономи
бия се подготвя нов закон, в ко ческо положение, неминуемо и
йто ще сс регулират принци автоматически означава окон
чателно разпадане на икономи
пите на приватизацията у нас.
Това бе поводът с предсе ческата и социалната система у
дателя на Съюза на комунис нас.
Всс лак всеки трябва да има
тите - Движение за Югославия
в Димитровград Томица Митов възможност да стане частен
да беседваме по мнението на инвеститор или предприемач и
димитровградските комунисти то със собствен капитал, който
за приватизацията, като една е взел от банките или може би
от най-важните обществени те от финансовата борса.
• Според Вашия отговор,
ми в момента.
• Господин Митов, извест може да сс заключи, че вие все
но е, че комунистите са при пак сте за привтизация?
- В сегашните обществени
върженици на общественото
имущество. Сега обаче, когато условия на засилено стопанско
и
икономическо
развитие се из
усилията в обществено-иконо
мическите условия са насочени исква равноправно присъствие
към приватизацията и когато на всички облици собственост:
тя се интензивира, какво е ва държавен, обществен, смесен и
шето становище, относно дали частен. Тяхното равноправно
присъствие трябва да засили
се променя?
А.Т.
- Приватизацията на дър производителността, мотивижавното и обществено имуще ровката за работа, частичното
ство не е правилния път за съ разрешаване на проблемите,
временно обществено-иконо свързани с безработицата и т.н.
ЗА ЦАРИБРОД“
мическо развитие. Югославия Поради тези причини нашето
за съжаление не отбягна на Движение подкрепя всички
пълно примамките на бързата инициативи и законопредписаразпродажба поради така наре ния за икономически обосночената “радикална приватиза вана приватизация, които нас
ция”. Обществените предприя тават като резултат на обще
тия все още “крепят” финан ствените промени.
ждаване на отговорните лица и совата система. Радикална и
Б. Димитров
тяхното сменяване поради мал бърза приватизация, относно
третиране на ученици и студенти
при уличните демонстрации на
царибродските ученици и студен ИСТОРИЯТА (НЕ)СЕ ПОВТАРЯ
ти във връзка със спазване ре
шението на ОС за работното вре
ме на кафенетата, както и зарад
поведението им при мирните съ
брания и разходки на привърже
ниците на коалиция “Заедно за
Цариброд”.
В Седмата точка всъщност
не се съдържа иск, а описание на
“мястото, което ни е определено
В “Братство” от 24 януари
За “утеха” на младите в Ди
за такова събиране е крайно оби
ждащо за присъстващите на сбо т.г. под заглавие “Полунощен митровград предлагам докуме
ровете (пространство, оградено с протест на младите в Димит нт на Гостилничарското пред
жици), до голяма степен наподо- ровград” Алекса Ташков пи приятие в Димитровград от 15
баващо затворно обкръжение... ше, че общинската власт в гра октомври 1945 година.
до оградата с популярната ”ма- да, “изпълнявайки решението
В този документ директо
рица”, линейка и още 2 или 3 па за работното време на гостил- рът на “Балкан” издава НА
трулни полицейски коли, с което ничарските обекти, насила зат РЕДБА, според която на кли
амбиентът става “внушителен”.
ворили кафенетата, а клиенти ентите може да се дава ракия от
По-нататък в писмото се со- те в полунощ протестирали по 8 до 17 часа, а всеки ресторант
чи, че това са минимални искове, улиците на града”. Според ре
в града може да похарчи
които ОС трябва да уважи, за да
тръгне Димитровград по пътя на шението на Изпълнителния САМО 5 л ракия и всеки кли
демокрацията и прогреса. И този съвет на общината гостилни- ент може да получи само 2 чопът се повтаря за катастрофал чарските обекти могат да бъ кана т.е. две чашки ракия и
ното състояние на димитров дат отворени от 6 до 24 часа, а една чашка вино!?
Б. Н.
градското стопанство, както и на в петък и събота и до 02 часа.
съвкупното обществено и поли
тическо състояние, в. което се на
СПЕЦИАЛНО РЕШЕНИЕ НА ИС НА ОС В БОСИЛЕ
мират гражданите на тази общи
ГРАД
на. Вината за това се сваля из
ключително на СПС и ръковод
ните хора в общината и Републи
ката.
Преди да изкажат благодар
ност па гражданите, придружили се
на протестните митинги, на отдел
ни числящи се към МУГ1, съдей
ствали са осигуряване на сборовете
Изпълнителният а^веш на ОС в Босилеград след
и към отделни журналисти, отраз
учредяването си взе едно необикновено решение: задължи
или по един или друг начин съби
члена на ИС Владимир Стоичков да въведе ио-голям ред в
тията, в писмото се поставя
въпроса:
изразходването на Представителните средства. Сега той
“На нас са ни доста политичес
решава за кои гости и По кои Поводи ще се дава обед, Под
ки катастрофи, стопански колапс,
писва смешките от кръчмарише и разрешава на общинския
медиен мрак, политическа благокасиер да ги заПлаща. Най-кратко казано - без ПодПиса на
надежност за работа иа границата
Стоичков няма обед за смешка на общинския бюджет.
и в отговорни служби, учреждения
ИС на ОС взе решението, за да Прекрати чаришйскише
и комисии, политическа благонадежност за носене на оръжие, за
приказки, сПоред които ,едно число общински функцион
издаване на одобрения за отваряне
ери и работници не се хващаш за Портмонетата си, а
на работилници...А на Вас?
Пилеят общински средства

ОФИЦИАЛНИ ИСКОВЕ ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС
Десетдневните мирни про
тести на членовете и привърже
ниците на коалиция “Заедно за
Цариброд” приключиха на 21
януари т.г. с писмо до председа
теля на ОС, съдържащо няколко
официални искове. В писмото
между другото се казва, че при
вържениците на коалиция “Заед
но за Цариброд” с десетдневните
си протестни събрания дават
пълна подкрепа на коалиция “За
едно” в Сърбия да се признаят
резултатите от втория тур на
местните избори от 17 ноември
1996 год. Подкрепят се и протес
тите на студентите, понеже в съ
щността си търсят също - демок
рация и зачитане волята на изби
рателите, както и наказания за
всички крадци, мошеници, насил
ници и манипулатори. Протес
тира се и срещу необективното и
непрофесионално информиране
на държавните медии и медиите
на български език в Сърбия. Ос
вен това издига се протест и
срещу начина, по който на
гражданите в Димитровград не
се дават възможности да се съби
рат, спречават и смущават
публичните им сборове.
“Имайки предвид политичес
ката обстановка в Димитровград
- Цариброд, а с цел тя в предсто
ящия период да не се усложнява,
коалиция "Заедно за Цариброд”
търси от председателя на ОС и от
Общинската скупщина следото:
1. На всички политически
партии, действуващи на терито
рията на Димитровград - Цари
брод, спешно да се обезпечат по
мещения за тяхна ежедневна ра
бота. Без това няма многопар
тийна система на тези простран
ства.
2. Спешно свикване на Кръг
ла маса, на която равноправно
биха участвали всички полити
чески партии, действуващи на те
риторията на Димитровград - Ца
риброд. Темата на Кръглата маса би била: Нова избирателна
система в Димитровград - Цари
брод, понеже сегашната изби
рателна система по всички неща
е необективна, за опозиционните

о

партии е катастрофална, а и по
много неща смешна. Решенията
на Кръглата маса биха се прие
мали чрез консенсус и биха имали
задължителен характер за ОС в
Димитровград. Всички заседания
на Кръглата маса да се предават
по ТВ и Радио Цариброд в зависи
мост от техническите възмож
ности. Приетата избирателна си
стема на Кръглата маса за тери
торията
на
Дим итровградска
община би била по-логична, посправедлива, по-евтина... С една
дума, абсолютно би била по-демократична.
3. Приетата нова избирател
на система за територията на Ди
митровград - Цариброд сетне би
била приета на сесия на ОС в Ди
митровград.
4. След приемането на Нова
та избирателна система за тери
торията на Димитровградска об
щина, до края на годината или
по-рано, да се проведат нови, за
пръв път в Димитровград - Цари
брод демократични избори. Раз
бира се, да се проведат по закон
ната процедура, с приемане на
съответни решения от Общин
ската скупщина при задължител
но предварително връщане на
отборническите мандати на вси
чки отборници, включвайки и
оставките на председателя на ОС
и председателя на Изпълнител
ния съвет на ОС в Димитровград.
5. Спешно да се сменят главните и отговорните редактори на
всички средства за обществено
информиране за територията на
Димитровградска община: Радио
и ТВ Цариброд, ТВ журнал на
български език, Предаването на
Радио Ниш на български език и
издателство “Братство”. Съще
временно да се формират упра
вителни съвет и програмни съ
вети от партийни и непартийни
личности, в които нито една пар
тия да няма мнозинство. Инфор
мативният мрак, с който сме об
вити, е достатъчното обоснование за такъв иск.
6. От Министерството на въ
трешните работи (МУП) на Сър
бия спешно да се търси утвър-

„У тешителен”
документ за младите
в Димитровград

Само Стоичков
„дава” общински обед

Ст. Н.
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ЯВНАТА ХИГИЕНА ПО
ОТДЕЛНА ПРОГРАМА
та в града Общинската скуп депонията“грамазасанаЧияна бищата напълно са очистени от
щина в Димитровград прави от- на ппоектЛ Л съставна част бУРен и стари почупени паметделна програма, която “Кому- Нишана Чягх аЩита на река ници- Направени са нови циналац” сетне реализиоа Гили ™шава Част°ттази програма ментови стълби на дължина от
не). Предвидената прогоамГза ?, РеализиРана: Депонията е раз- 120 метра и сега е възможно да
р д
програма за чистена и насипана със специ- се дойде почти до всеки гроб
без проблем. Платото пред
моргата е асфалтирано- 320м ,
създадени са тоевисти площи
на почти 1000 м. В югоизточ
ната част гробищата са разре|Ш шени, като на тази част са доШш
||§к карани 2600 м земя. Направен
Щ-.Г|Цр е пътят (само земните работи)
..
Щ
около гробищата, моргата е
ш
гямтот.мй. .;.■у,уи
реновирана и дооборудена.
Тъй като гробищата стават
~
*С~-**$: тесни, в момента специализи; ШЩ
У-Рана проектантската къща от
V
1
Белград нрави проект за раз
г
ширяване на гробищата на из
ток в съществуващата борова
горичка. Както вече писахме,
става дума за проект на гро
Димитровградските гробища
бища, които ще представляват
1996 година е реализирана сто- ална глина - дори 1500м3. Една своеобразен парк, тъй като от
процентово. Набавен е още ед част е засета с трева. Откъм борчетата ще се секат само теин камион за изкарване на бок шосето е заградена, така че не зи, които наистина пречат. Ослук, с което значително е ло може безразборно да се изсип- вен това има идеи да се уредят
вишена ефикасността в рабо- ва боклука. С проведените ме- земните тераси около гробитата.
роприятия депонията се нареди щата където да бъдат постаГрадската депония на Коза- сред по-уредените в региона.
вени пейки. Идеята е гробищарица е отделен проблем, за кой
През последните две-три та да станат не само място за
то в “Комуналац” се отделя години значително внимание е вечен покой, но и място за отособено внимание. Известно е, отделено и за уреждане на дих, още повече, че те се намиче тя се намира на такова мес- градските гробища. По едно рат на средата на пътя от града
тоположение, което може да време в гробищата просто бе- до манастирчето.
А. Т.
застраши извора “Ивкови во- ше за страх да се влезне. Днес
деници”. Затова е подготвена картината е съвсем друга. Тро

шНиЕш

БОЖИЦА: В ЧАСТНИЯ ЦЕХ ЗА ОБРАБОТКА НА
ДЪРВО ИМА ДОСТАТЪЧНО РАБОТА

ПРОИЗВЕЖДА ЗА
„СОБСТВЕНИ”
ПОТРЕБИ
В Божица вече една година успешно работи цех за обработка на
дърво, чийто собственик Новица Тончев в изграждането и
обзавеждането му е вложил милион динара. Всичко, което
произведе петчленната дружина не се продава пряко на пазара,
а на обектите, които строи „Тончев-строителство”
Под покрива на модерно из- много, но произведеното да моградения цех има над 1000 квад- же да издржи висока конкуренратни метра ползваема площ. ция. Този девиз и занапред ще
В производственото хале от бъде главната ми цел, казва
700 м2 е дъскорезница, капаци- Тончев,
тетите на която са около 10 ку
Тончев няма трудности с
бически метра в една смяна, обезпечаването на дърво. КуТук са поместени и машините пува го предимно от частни
за производство на паркет, в собственици и предимно букокоито се произвеждат около 50 во, от което произвежда качесм2 дневно. Веднага до халето е твен паркет. Няма трудности и
сушилня. Засега в цеха работят с пласмента. Казва, че засега
пет души.
произвежда за свои потреби,
Собственикът на цеха е Но- понеже е собственик на частно
вица Тончев, божичанин. За- строително предприятие “Тонвъришл е строителен факул- чев-строителство” и дъските и
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АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В БОСИЛЕГРАД СЕ НАМИРА В МНОГО
ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ

Съдебно решение блокира касата
През 1994 година катастрофирал рейс на предприятието и осем од 30 пътника били тежко
повредени - Двама от тях потърсили обезщетение и Общинският съд във Враня взел решение да
им се заплати 70 хиляди динара - През декември миналата година, когато решението станало
изпълнително, тази сума нараснала на 100 хиляди динара. Оттогава джиро-сметката е блокирана.
Обезщетение търсят и други пътници
платили само 30 000 динара.
Катастрофирането на рейс пътници?
на босилеградското АвтотранОбщинският съд във Враня Докога и как ще изплатят ос
спортно предприятие на 24 юли досега взе решение по иск на таналите, не им е известно.
1994 година край Лесковац, ко- двама тежко повредени пътни- Толкова средства, подчертават
гато осем от 30-те пътника би- ци от с. Тибужде (Враня), кои- финансовите работници, не мо
ли тежко повредени, по всичко то бяха потърсили АТП да им же да им останат за цяла година
личи ще има тежки последици заплати 107 хиляди динара. Съ при условие да получават ми
не само за повредените, но и за дебният съвет в този съд на нимални заплати.
Тъй като АТП се намерил в
работниците в предприятието. чело със съдия Радмила Алек“Автотранспорт”, който и сич на 3 юни 1996 година пос- тежко положение и тъй като
инак е обременен с редица танови решение, с което за- ръководството му считало, че
Г’присъдата могла да бъде поинаква”, потърсили ”помощ”
от Върховния съд. Нямаме ни
що против правата на повреде
ните пътници, но считаме, че
трябва да има ред и смисъл на
нещата. Впрочем, углавното
дело, което в Лесковац се води
срещу водача на рейса все още
не е завършено и не е известно
кой е виновен за произшестви
ето, казват тук. Работниците в
предприятието не са доволни и
от старото си ръководство,
”което не придавало значение
на делото и което не участвало
в гледането му”.
Краят на спора между пов
редените пътници и босилеБосилеград: На автогарата
градското предприятие, което
след катастрофирането им
обективни трудности - липса на дължи предприятието да им за- оказало известна помощ, не се
срсдства за нови автобуси и то- плати над 70 000 ДИ»аРа-При- вижда. В Общинския съд във
варни коли , лоши пътища в Бо- съдата потвърди и Окръжният Враня още двама души подали
силеградска община, високи съд във Враня и на 18 декември иск за материално обезщете
автогарни услуги, които запла тя стана изпълнителна. Тогава ние. Един търси 11, а вторият
ща във вътрешността, намал- вече дългът бе достигнал 100 250 хиляди динара...Все по-голямо е числото на работниците
динара.
яване числото на пътниците и хиляди
В предприятието казват, че на АТП, които “виждат кати
пр. - сега е изправен още пред
толкова
средства
не
са
имали
и
нар на предприятието си”.
един твърде сериозен въпрос:
откъде да намери средства за че джиро-сметката им оттогаблокирана.
Досега
са
зава
е
обезщетение на повредените
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тет преди осем години, но никога не търсил държавна работа. Решил да се опита в частния
бизнес и да докаже, че възможностите на нашите села не са
използвани. Преди да се завърне в селото си, пет години произвеждал паркет в съседния
Топли дол.
- Знаех, че дървообработвателната промишленост е
твърде интересна област, особено за нашите планински краища, където не съществуват
проблеми с обезпечаване на
дърво. И не се излъгах. Още
когато започвах да си пробивам път в частния бизнес целта
ми беше не да произвеждам

паркетът не излизат вън от
производствената му верига:
вгражда ги в обектите, които
строи,
- Започнах с дъски и паркет,
а плановете ми са да изградя
още едно хале за производство
на дъсчен под и ламперия.
Може би и за някои други изделия, понеже “от дървото може
да се направи всичко”. Това ще
стане догодина и тогава ще
приема на работа още десетина
души-обещава Тончев. Сегашните работници в неговия цех
получват по 1500 динара на месеца.
В. Б.

ЗАПЛАНУВАНИ УВЕЛИЧЕНИЯ В ХИМИЧЕСКАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ "ЛУЖНИЦА" В БАБУШНИЦА ЗА
1997 Г.

Продукцията с 25,
заплатите със 100 процента
Химическата промишленост "Лужница” в Бабушница е заплану
вала да увеличи тазгодишната си продукция с 25 процента в
сравнение с осъщественото производство през 1996 година. По този
начин мощностите й ще бъдат натоварени стопроцентово - заяви
директорът на фабриката Драгомир Митич. Миналата делова
година е завършена без загуба, с 30-процентово увеличение на про
дукцията по отношение на 1995 година и с 80-процентово натовар
ване на мощностите.
В началото на тази година е пусната в действие нова котларница,
която е изградена с 600 000 динара собствени средства. Този енергиен
обект дава възможност да се произвежда плексиглас и така
"Лужница” ще стане втората фабрика (след "Галеника”), която ще
произвежда плочи от плексиглас с най-различни цветове и димензии.
През миналата година ”Лужница” е произвела 1000тона полиетиленски изделия, 60 тона плексиглас, около 870 000 литра алкохолен оцет,
160 тона полипропилен и около 30 тона полиестер. Работещите са
получавали заплатите си редовно. За тази година, според Митич, е
запланувано стопроцентово увеличение на заплатите заетите в хи
мическата промишленост ”Лужница” в Бабушница.
(Според ''Танюг-Екос”)
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ПЛОЧА

НАШИ СЕЛА:

ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

СЕЛО НА ГОСТОЛЮБИВИ ДОКТОР РАША
И ТРУДОЛЮБИВИ ХОРА
Плочани пленятструдолюбие, честност и гостолюбие.
Честност, защото това, което
знаят, некрено ще ти кажат.
Трудолюбие, защото въпреки
неблагоприятното местоположение на селото, почти венчките са добри домакини, с хубави и добре обзаведени къщи.
И гостолюбиви, защото всеки
домакин ще те покани да влезнеш вкъщи и ще тс почерпи с
това, което има.
На надморска височина от
около 1300 метра 50-те домакинства са пръснати в няколко
махали: “Карданье”, “Мрътвица”, “Янкова махала”, "Сурлепци”, “Козарник” и "Пържнна”.
Селото носи името си по местноетта “Плоча” - голяма скала
недалеч от махала “Янкова”,
където някога селяните кърмели добитъка си. Открито е
ПОЧТ11 на всички ветрове и поради това от житните растения
най-много се отглеждат ръж и
овес. Но за сметка на това
селото нзобнлствува с ливади,
пасища и вода.
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
И ЗАНАПРЕД ГЛАВЕН
ПОМИНЪК
Село Плоча открай време е
известно по добри и усърдни
животновъди. Животновъдст
вото и сега е не само главен
поминък на хората, но и пер
спектива. И днес в това село
има добри животновъди с по
тридесетина овце и по няколко
глави едър добитък: Иван Дон
чев, Любиша Янков, Стоянчо
Митов....
- Не само нашето село, но

почти цялата община има условни за по-интензивно развитие на животновъдството, от
което може солидно да сс живсе. Обаче нужни са коренни
промени в това отношение,
Пто например въпросът е изпукването на добитъка псе още
не е разрешем. Мнозина и по
два-три месеца чакат парите за
продадения си добитък. Като
че ли на нас, сслскостопанскитс производители, пари не пи
трябват, казва Стоянчо Митов.
От друга страна па животиовъдите никой не помага. Смятам, че предприятия та, кои то
ее занимават със селекоетопанека дейност е различни кредити
трябва да помогнат отглеждапето на добитъка. Това ще заинтересува младите да остават
на село и да се занимават със
селскостопанска дейност. Ипак и онези, които се определят
да останат, разочаровани след
година-две , се определят за
други занятия, обикновено за
строителството или пък за ра
бота в някое предприятие във
вътрешността -подчерта Митов, един от най-добрите жи
вотновъди в селото. Понасто
ящем отглежда над 35 овце, 4
крави, кон...
И снабдяването на населе
нието от това планинско село
вече две-три години е проблем.
предприятие
Общественото
“Слога” от Босилеград има тук
свой магазин но вече по-дълго
време предприятието не го
зарежда и хората са принудени
и за най-малки дреболии да
отиват в други села. Телефо
нът също така вече една го-

ХУБАВОТО ВРЕМЕ В БОСИЛЕГРАДСКО ИЗМАМИ
ДОБИТЪКА НА ПАША

ПРОЛЕТ СЕ
„ВМЪКНА” В ЗИМАТА
Синоптични данни за времето в Босилеградско има от
1894 година с къси интервали, когато такива не съществуват.
Средната януарска температура от 1930 до 1951 година в
Босилеград например е минус 1,20°С. От 1947 до 1951 сред
ната температура на Власина е минус 3,63°С.
Тазгодишната януарска температура в по-топлите дни в
Босилеградско е от 8-10°С. Топлото време повлия пчелите
да започнат да излизат от кошерите. Пчелари казват, че на
места вече се формирал нов рояк. Ако застудее, младите
пчели може би ще страдат, казват те.

;г

гй

'

Хубавото време „изведе“ пчелите в природата

Хубавото време повлия свинете да отиват по жир в го
рите, а овцете и говедата на паша по нивите и ливадите.
Владимир Кирилов от Горно Тлъмино казва, че има 43 овце
и 13 говеда и че през тези дни е постоянен пастир, а Боян Г.
.Илчев от Ресен подчертва: - През есентта посеях жито и сега
е зелено като през април или май други години.
С. Евтимов
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дина е в дефект.
ЗАПОЧНА УРЕЖДАНЕТО
ПА МАХЛЕНСКИТЕ
ПЪТИЩА
С години наред тези усърд
ни планинци имаха трудности с
негодните за движение махлен
ски 1гьтища. Някои махали бя
ха напълно откъснати от цен
тралния път. Едвам към края
па изтеклата година местната
общност в съдействие с общин
ските органи започна да раз
решава този проблем. И след
едномесечна работа на механи
зацията някои от махалите се
свързаха с централния път:
“Мрътвица”, “Гузерци”, “Пре
слав*’ и "Янковци”. Без път ос
тава още махала "Карданье”,
по в местната общност казват,
че в течение на настоящата го
дина и той ще бъде готов. Без
спорно е, че с разрешаването
на този проблем се създават
по-добри условия за живот на
младите в селото.
Плоча не е без перспектива.
Тук има около 15 млади хора.
Мнозина и от изселилите се не
забравят бащиния си имот.
Поддържат го и го обработват.
Жаклина Данова ни уве
доми, че младите организират
вечеринки. Особено е живо
през зимния период, когато
учениците дойдат от вътреш
ността на зимна ваканция.
В селото почти всяка къща
има радио и телевизор и за
разлика от другите села тук не
само че снимката е добра, но
имат и трета програма на ТВ
Белград.

м. я.

ПАРАЛОВО

Успешна
комунална
акция
Паралово с едно от редките се
ла в Босилеградска община, което
няма по-големн проблеми в обла
стта на комунално-битовото ус
тройство. В селото обаче не се
задоволяват с постиженията и от
година па година си задават нови
задачи, с които подобряват селския
си бит. Миналата година разшири
ха и прочистиха няколко махлен
ски пътища, уредиха селските гро
бища и поправиха сградата при
гробищата, в която преди няколко
години доведоха питейна вода. В
началото на тази година използва
ха хубавото време и проведоха още
една наглед малка, но за селото
твърде важна акция: въведоха ток
в сграда та при гробищата. Акцията
приключиха в съдействие е трудо
вата единица па ‘'Електроразпре
делителното” от Леековац в Боси
леград, която им обезпечи нужния
електроматериал, а тс на добро
волна основа завършиха всички
физически работи..
- Когато електрифицирахме
селото, поради едни или други при
чини сградата остана неелектрифицираиа. Мнозина казваха тога
ва, че в пея ток не трябва. Обаче
времето показа, че и тук е нужен
ток и сто сега се договорихме и
приключихме успешно и таза ак
ция - подчерта Славко Пелинов,
един от инициаторите на тази ак
ция.
В местната общност казват, че
ще се организират в сградата да
обезпечат нужен инвентар, който
досега обезпечаваха близките на
покойника, донасяйки го от домо
вете си.
М. Я.

31 ЯНУАРИ 1997 г.

II лъснали се по големите градове, мнозина димитровградчаии и босилеградчани се познават, срещат се и си дру
гаруват но роднински, другарски и приятелски връзки. Но и
тогава, когато не се познават, случайно се срещнат, сре.цата
им е другарска и приятелска, понеже са „нашенци
лици ".Любовта към родния край и носталигията та него ги
свръзка и тогава, когато няма друго общо нещо.
Половинчасовата почивка отдавна беше изминала, а
впятата на рентгеновите помещения си оставаха заключопи Насъбралите сс в чакалнята пациенти за рентге
нография па болните си зъби ставаха все по-нервии и все
по-гласио негодуваха срещу зъболекарския персонал.
Като чели се надпреварваха кой по-остри и по-неприят ни
критики ще им отправи.
Използвайки момента, когато глъчката постихна, ед
на възрастна жена, която дотогава си мълчеше, се опъл
чи срещу критикарите задето обобщават нещата, задето
1/1
“всички
слагат в същ кош”, макар че има и обратни
примери.
- Ето, доктор Раша на
пример е добър човек, гол
ям специалист, старателен
е, почита и уважава пациен
тите, непосредствен, сър
дечен. за всякого ще наме
ри добра дума...
Доктор Раша, за когото
на една душа се изсипаха
порой хвалби и комплимен
ти. всъшност е “народно
то” име на Архангел Тотев,
зъболекар-специалист по
зъботехника в Здравния
дом в Ниш. Като Архангел
Тотев едвам ли някой го
знае, дори и от неговите ко
леги и сътрудници, но като
доктор Раша всички го
знаят.
Димитровградчанин е,
у кореняк дето се казва, и по
бащина, и по майчина
Д-р Раша
линия.
- Баща ми Тодор е от Угляревите, а майка ми Ружа е
от Йовшините. Това са два от петте стари царибродски
рода, за които госпожа Нейкова неотдавна писа в "Брат
ство”, че потеклото им е от Призрен. Не зная дали това
предание е точно. От дядо ми съм слушал, че когато
турците се изтегляли от Цариброд неговият татко (моя
прадядо по майчина линия) купил от тях имот в центъра
на днешен Димитровград за 200 жълтици. Угляревите
пък са имали имот там. където Лукавашка река се влива
в Нишава. На мястото, където сега е сградата на Общин
ската скупщина баща ми е имал дърводелска работил
ница.
Така разказва доктор Раша за потеклото си и за
стария Цариброд, чието минало тврде го интересува, та с
любопитство чете всичко, което вестник “Братство”
пише за това. Може би и заради това, че го е напуснал
още като дете през 1956 година, когато в Скопие
започнал да учи средно зъботехническо училище. Година
и половина след това работил в Гевгелия, а когато през
1960 година в Ниш бил открит стоматологичен факултет,
станал студент от първата му генерация. Дипломирал се
през 1965 година, а през 1966 година започнал да работи
като зъболекар в близкото до Ниш село Мрамор край
река Морава. Специализирал зъботехника, а през 1986
година идва в новопостроения модерен Здравен дом в
Ниш. Съпругата му Миряна Тотева и дъщерята му раб
отят в РТС-Телевизионен център Ниш като монтажери.
Още отпреди 20 години, от първото предаване на ТВжурнала за българското малцинство името на Миряна се
изписва на всяко предаване. Синът му готви дипломна
работа на електронния факултет в Ниш.
Като добър човек, ревностен служител и отличен спе
циалист нишлии разбраха за доктор Раша още докато
работеше в Мрамор и му бяха постоянни пациенти, макар
че в Ниш имаха клиника, здравен дом и свои здравни
станции.
- Обичам професията си, щастлив съм когато помагам
на хората и когато те са доволни от мен и от моята работа,
когато чувам хубави думи и признания от своите
пациенти. Но в днешното кризисно време, когато няма
пари за материал и необходимата техника дори и за найнеобходимите зъботехнически интервенции, а още помалко да се следят новите научни постижения и
напредъка в зъботехниката, човек не може да бъде дово
лен, разочаровава се, особено когато знае, че със своите
знания, богат опит и трудов ентусиазъм може да стори
много повече, но няма условия за това. Все пак- добре е,
добре е, но ще се оправи - обръща го на майтап доктор
Раша, известен и като голям майтапчия и шегобиец,
особено когато постоянно н със всякого си говори на чист
нашенски.

г

В.Димитров
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МЛАДИ ТАЛАНТИ

МИРОЛЮБ ЕВТИМОВ

КРЕАТИВНОСТТА НЕ СЕ
ИЗКАЗВА САМО НА ЕДИН ЕЗИК
За младите таланти можем да
пишем всяка година и никога да
не се повторим - те са винаги но
ви, снови постижения и успехи. И
винаги има нови причини пак да
пишем за тях. Понеже Миролюб
Евтимов вече е известен на чи
тателите на "Братство” повече
като поет, - сега го представяме
като млад, талантлив художник,
студент от първи курс на факул
тета по изобразително изкуство
в Белград, специалност живопис.
Той е единственият син на майка
му Велика от Босилеград и татко
му Славчо от Дукат.
Кога поиска да бъдеш худож
ник?
- След като се записах в сред
ното
художествено
училище
"Джордже Кръстич” в Ниш.
Кои са досегашните ти пос
тижения?
- Средното училище свърших
като най-добрия ученик в генер
ацията си. Получих наградата
'Момчило Митич” за целокуп
ните постижения през школува
нето ми и като награда за карти
ната от дипломната ми работа.
Да бъдеш пръв на приемния
изпит за Академия, смятам, е
най-голямата награда. Как се по
чувства и като най-талантливият
в генерацията си в страната?
- Приятно ми беше. Очаквах
да мина, обаче не съм вярвал, че
съм и най-добрият.
Колко беше "гъсто”, беше ли
голяма конкуренцията?
- Конкурирахме 200, а приеха
18 редовни и 9 задочни студенти.
Нужна ли е специална подгоТОВКП .'

- Темата бе позната: чертае
хме портрет и акт, а рисувахме
мъртва природа. Чертае се с мо
лив, туш или въглен, а рисува се
с бои - темпери, акварели и пр.
Да ли някой, освен професорите и комисиите, е имал въз
можност Да види твоите рисунки
и картини?
- Излагах вече на колектив-

ната изложба на Нишкия графи
чески кръг през зимата 1995/96
година.
Имаш ли амбиции и възможностиза нещо ново, нещо свое?
- За самостоятелна е още рано, не трябва да се бързам. Готвя
се за Голямата лятна изложба,
която също организира Нишкият графически кръг.
^Белград?
Възможностите му са огромни. Запознавам ги.

Миролюб Евтимов
Академията дава ли нещо по
вече, освен образование?
- Просветителската роля е
важна, но колкото сме по-самостоятелни, толкова по-големи са
резултатите ни.
"Падна” ли някой изпит?
- Не, току-що мина първия се
местър, а поради познатите събития не е проведен нито един
колоквиум.
Каза "познати събития”?
- Те изобщо не ме интересуват.
Какво'работиш сега, по вре
ме на почивката?
- Занимавам се с изработка на
графическа преса. Това е преса с
два цилиндра, между тях се на
мира плоча, която служи за печа-

тене на матрици, графики.
А отпочина ли си?
- Да, при баба и дядо в Босилеград. Имах чудесна комуникация
с природата, едно общуване, и сега най-силно почувствах тези
суптилни импулси на природата,
земята, водата...
Хубава дефиниция на твоето
виждане на изкуството...
- Надявам се, че моето изкуство, след много работа, учене,
и проверки, ще има истинска сто
йност, непреходен смисъл и по
ръчение. Надявам се че, ще бъде
читливо и ще има съдържание,
което ще комуницира лесно
(както това го прави секирата на
пример).
Струва ли много школуването ти?
- Да. Но благодарение на сти
пендията, връзвам краищата.
Получавам стипендия за талан
ти, която дава град Ниш.
Стига ли ти времето и за "ос
таналото”?
- Засега няма "останалото”.
Значи ли това, че със своите
18 години си чист професионал
ист?
- Опитвам се да работя честно
това, което работя и смятам, че
това е единственият път, когато
човек иска да се занимава с изкуство.
Само с изкуство ли?
- Когато казвам изкуство, не
мисля само за художеството и ли
тературата. Креативността не се
исказва само на един език. На
против!
Кои са свободните ти активности? (Упорита съм),
- Обичал бих да науча ковашкия занаят, строителството и въ
обще занаятите, с помощта на
които се комуницира с природата
и сизконното у хората и у мен. Да
свиря с кавал, най-много.
Опита ли се да го научиш?
- Обичал бих да уча да свиря
в природата, а не в училището.
Милка СТАНОЙЕВИЧ

ДИМИТРОВГРАД

ОЗНАМЕНУВАН
” СВЕТИ САВА”
Деня на просветата - 27 яну
ари, "Свети Сава”, и в Димитров
град тържествено ознаменуваха
основното училище и гимназия
та. За учениците в основното
училище тържеството бе органи
зирано в Центъра за култура,
най-напред за по-малките, а след
това и за учениците от \/-\/111 клас.
В гимназията този ден не бе
учебен, но всички ученици бяха в
училището. За всички бе орга
низирана закуска, а след това
пред бройни гости от общината
начело с председателя на скуп
щината Никола Стоянов, бивши
работници в училището и пред-

ТЪРЖЕСТВА ПО
ПОВОД САВИНДЕН
Колективите на Гимназията,
Основното училище и Детската
градинка в Босилеград и тази го
дина всеучилищния празник в ре
публиката ,27 януари - "Св. Сава”
или Савинден отбелязаха със
скромни тържества.
В Гимназията и Основното
училище тържествата започнаха
с химна "Свети Сава”, а след това
членовете на отделни секции се
представиха с подбрани култур
но-забавни програми.
В Гимназията светосавското
тържество се проведе в голямата
зала на Културния дом в присъс
твие на всички ученици и препо
даватели, където ученици-чланове на литературно-рецитаторската секция четоха произведения и
лични творби, свързани с живота
и делото на Растко Неманич Свети Сава, а членове на драма
тичната секция, изнесоха моно
лог за богатия и всестранен жи
тейски, политически и духовен

ШтШ

път на този просветител и осно
воположник на сръбската пис
меност и политическия живот. В
подготовката и организацията на
тържеството отделна заслуга
имат преподавателите - ръково
дители на секциите: Данка Сто
янова, Захари Стоянов, Данка
Тонева и Добрила Стоева.
В Основното училище свето
савското тържество се проведе
отделно по класове, в учебните
стаи, където също така ученицичленове на секции чрез четене на
съответни литературни произве
дения, отнасящи се за живота и
делото на основоположника на
сръбското просветителство
Растко Неманич.
И в Детската градинка бе ор
ганизирано тържесвто, на което
възпитателите пред децата от
двете групи говориха за значени
ето на този просветител.

м. я.
В НАЧАЛОТО НА ВТОРО
ТО ПОЛУГОДИЕ

ДВА УЧЕНИКА
- ЦЯЛО УЧИЛИЩЕ

си на даскалицата, има само два ученика! Но не е така-с‘™°
затуй, че те не са в един клас, но просто затова, че не може да има
състезателски дух между тях, няма с кого да се сравняват Дори
няма с кого да се играят на междучасието или на часовете по
физкултура. Често пъти и учителката трябва да се играе с тях. От

А. Т.

ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ВЕДОМ
СТВА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ГРАДИНЬЕ

Село Градинье е крайградско селище, първото от границата
към Димитровград. Неофициално има Горно Градинье и Долно
Градинье, а всъщност става дума за едно и също село, чиито
жители един по един слизат от старото местоположение на селото
(Горно Градинье), което се намира дясно от магистралното шосе
за България и се настаняват от двете страни на магистралното
шосе. След изместване на шосето болшинството от жителите на
селото остават между линията и река Нишава.
Градинье е сравнително старо селище и като такова от време
има училище. Има го и днес. Както и селото, така и училището
слиза на шосето, най-напред в частна къща, а от 1980 година, от
първи септември в новопостроена съвременна сграда, в която и
днес се намира. В една от стаите е и залата на местната общност,
където на времето се провеждаха “Срещи на селата . Преди петшест години училището в Градинье посети и известният детски
поет от- Черна гора Душан Гюришич, който на училището подари
книги. Вярвали или не, той е роден в Градинье и тук учил известно
време, тъй като баща му е бил учител в селото.
Четирикласното училище в Градинье има само два ученика.
Учителката Ясмина Иванова е завършила Педагогическа академия във Враня и от 1991-92 г. постоянно работи в Градинье.
- Когато дойдох за пръв път в училището, от първи до четвърти
клас имаше 12 деца. Днес, както виждате, Неиад, Александър и аз
сме цялото училище. Ненад Младенов е във втори, а Алексндър
Георгиев в четвърти клас. Догодина ще остане само Ненад. Един
ученик -цяло училище, шегува се Ясмина, а в гласа й се усеща, че
не й е до шега.
• Трудно ли е да се работи само едва ученика?
- Когато човек гледа отстрани, сигурно ще си помисли: блазе

ставители на всички колективи,
членовете на рецитаторската
секция при гимназията изпълни
ха рецитал за живота и делото на
първия сръбски просветител
Свети Сава. Същият е подготвен
от гимназиалната преподавател
ка по сръбски Душанка Цоневич.
В програмата взе участие и гим
назиалният хор под ръководство
на гимназиалния преподавател
Асен Коцев.
След програмата бе организ
иран коктейл за гостите. Спон
сор на тържесвото бе Общинск
ото движение на гораните.

Димитров
градските
просветници
не стачкуват

еника, препълнена с
В голямата, светла и топла ученичес
показва нещо по
помагала и рисунки,учителката
По същото време
бЪЛ1гарски език на четвъртокласника Александър,
второкласникът Ненад внимателно слуша самичък в другата редица

друга страна има и весели и интересни неща. Тук скоро стана дума
кой е дошъл последен в училището. Единият казва той дойде
последен, а той упорито отказва, че не е последен. Аз го питам кой
дойде последен, а той самоуверено ми отвърна: “Вие, учителко!
• Що се отнася до оборуденоста на училището, май нищо не
недостига?
- Да, имаме всички необходими апарати и съоръжения, помагала. Все пак има разлика в работата. Преди известно време
училищният психолог ми направи забележка, че недостига така
неречената фронтална работа с учениците. Това е точно, но тя в
момента не се съобрази с броя на учениците, тъй като фронтална
работа (с целия клас) и отделно с всеки ученик тук не се различава.
В Градинье, колкото и близо да е до града и все още живо село,
няма много деца. В момента в училището би могло да има пет деца,
но три поради различни причини са записани в централното
училище в Димитровград, макар че родителите им живеят в
селото. И през следващите две-три години няма да има първолаци.
Жалко. А училището с прекрасния си тревист двор наистина може
да бъде истинско училище в природата.
А. Ташков

31 ЯНУАРИ 1997 г.

В последен час са обезпечени
средства за втората част от запла
тите за ноември за просветните ра
ботници в Сърбия и в повечето
училища, между тях и в гимназията
в Димитровград, зимната ваканция
не се продължи с оповестената ста
чка на заетите.
Както ни осведоми директорът
на гимназията Томислав Гаков,
синдикалната организация е про
вела две заседания, след което е решила засега да не се организират
никави стачки.
След като на първото събра
ние мненията са били поделени, на
второто са били обсъдени предло
женията на републиканския синди
кат. Законната стачка, която по
дразбира съкращаване на часовете
на 30 минути, пълната стачка,
която е равносилна с гражданската
непослушност (в този случай няма
никаква законна защита на заети
те) са отхвърлени и заетите са се
определили за най-безболезнения
вариант, според който не организ
ират стачка и се дава пълна подк
репа на исковете на синдикалната
централа. А това преди всичко е
подобрение на материалния статус
на просветните работници.
А.Т.

о

СВЕТИ САВА

ДУХОВЕН ОТЕЦ НА СРЪБСКИЯ НАРОД
Д- |> Йонни 11ЛРЛПЧ

Всички народи в света имат
духовнн великани, конто са положили основите на нацноналната и културната им самобнтност. В сръбския народ такъв
великан е Растко Неманич Светн Сава. И но делата си гой
е най-известната личност в историята на сръбския народ. Не
съществува друга историческа
лнчност, която през дългите
векове на сръбската история е
възвеличавана и обичана като
Свети Сава.
на
_ Учейки
тт се от делото
к
Растко Неманич, най-малкия
син на великия жупан и оз^ец
на Сърбия Стеван Неманя,
нзкаваме благодарността на
много сръбски поколения за
наследените материални и ду
ховни блага. Това е и доказателство за силата на духовното
наследство и за правилните
оценки на далечните събития и
на личностите, коита са ги
създавали.
Спомените за Растко Неманнч (по-късно Свети Сава) са
отразявали духа на свободата И
творчеството в тежките дни на
робството и борбата на сръб
ския народ през историята.
Войската на Карагеорги вина
ги е носила знамето на Свети
Сава.
Остарелият Неманя оставя
престола си на средния син Стефан (а не на наи-стария му син
Вукан), понеже преценява, че
Стефан - по-късно наречен
Първовенчани - по-мъдро ще
управлява Сърбия. Обаче Стефан се обръща към Рим и иска
кралска корона от папата. Сава
се опитва да го отклони от това
намерение, понеже в него виж
да опасност за Сърбия - знае, че
това е начало на влиянието на
Ватикан и католическата вяра
в Сърбия. Тъй като не успява в
това, Сава демонстративно
отива в Света гора, а пратеник
на римския папа коронясва
Стефан с кралска корона.
Тогавашна Сърбия е била
подчинена на Охридската ар
хиепископия, дълги години уп
равлявана от гръцки архиепи
скопи. Гръцко-охридски архи
епископ тогава е бил Хометиян.
От Света гора Сава отива в
Гърция, в Никея (в Цариград е

войската на кръстоносците),
където никсйският патриарх
го Поспетява като първи сръбски архиепископ. По този на
мин Сава успява да се избори за
автокефалиост (самостоятел
ност) на Сръбската православНа църква. В Средния век самостоятелността на църквата е
означавала международно иризнаНце и афирмпция на сръбс^ата държава - па нейната самостоятелиост, национален и
държавен идентитет.
Със сина си Сава Степан
Нсманя изгражда прекрасния
манастир Хнландар 1198 година Манастир Хиландар е найсвятото кул турно и духовно
огнище на сръбския народ - от
Неманя и Сава до днешни дни.
Сръбски калугери пазят там
оригинални ръкописи - на ста
рославянски й повече на народния език на Свети Сава. Той е и
автор на повече известни нроизведения:"Житие на Стеван
Нсманя", "Карсйски типик”
(това е първият Статут на ХилаНдарския манастир, който
калугерите спазват и днес),
"Кормчия” - сборник от норми,
с помощта на които се урежда
правният и духовен живот в
Сръбската църква, три типика
за верски обреди и най-зна
чителното му произведение
"Номоканон", на което се осНОвава държавността, духовНОстта, народният език и идентитетът на сръбския народ.
"Номоканон” е основният източник на "Душанов законик"
от XIV век.
Първият сръбски архиепископ Сава отново отива в
Никея, за да помоли патриарха
да посвети и българския пред
ставител за първи български
архиепископ. По този начин и
българската православна цър
ква получава автокефалиост.
По това време Сава се опитва
между другото да ограничи
влиянието на Ватикан и да осу
ети разширяването на католи
ческата вяра на Балканите.
Връщайки се от Ерусалим,
архиепископ Сава решава да се
отбие в тогавашната българ
ска столица Велико Търново.
Сръбско-българските отноше
ния тогава са били роднински,
приятелски и сърдечни. Сръб
ският крал Владислав, брата
нец на Сава, претърпява тежко

Св.Симеон (Ст.Неманя) и Св.Сава
(фреска от Погановски манастир)

поражение от силния българ
ски цар Асен II, българите го
пленяват и го отвеждат в
Търново. Владислав се запоз
нава там с хубавата и обра
зована дъщеря на цар Асен II
Белослава, оженва се с нея и я
довежда в Сърбия.
Сава е бил популярен в
България и обичан от народа.
В Търново Сава се разболява и
ненадейно умира на 27 януари
(по новия календар) 1236 годи
на на 60 години. Вестта за него
вата ненадейна смърт вселява
огромна тъга в душата на
българския народ. Цар Асен го
погребва с най-големи почести
и лично присъства на погребе
нието му в Съборната черква в
Търново. Свети Сава е погре
бан в гроб от най-хубавия мра

мор.
Като гръм от ясно небе
отеква в Сърбия вестта за смъ
ртта на Сава. Безмерна тъга и
жалост.
Сръбският
народ
упорито иска от крал Владис
лав да донесе в Сърбия тлен
ните останки на Сава. Крал
Владислав изпраща две делега
ции, но цар Асен ги връща с
обяснението: "Това е наш
светец, обичахме го и го
уважавахме и ще остане тук."
Тогава крал Владислав решава
да отиде лично в Търново, с
него тръгва и съпругата му Бе
лослава. Благодарение на Бе
лослава цар Асен II разрешава
мощите на Сава да бъдат пре
несени в Сърбия.
Мощите на Сава са погребени в манастир Милешева,

КОЙТО след това става народно
светилище. Уважават го и ев
реите, дори и турците. Много
7'уркини кришом донасят бол
ните си деца на гроба на Сава и
по цяла нощ сс молят на светеца да подари здраве на бол
ните им чеда. Сръбският народ
посещава гроба на
масово
Сава. Масовите посещения на
народа и особено тайните посе
щения на голям брой туркини
вбесяват нахалния белградски
паша Синан-паша, арнаутин но
произход. Той издава заповед
мощите на Сава да се пренесат
в Белград и да сс изгорят на
голяма клада. Два дни се извисява огромен пламък ( 'Бел
град не е видял такъв огън”) и
изгаря мощите на Сава.
унищожава
Синан-паша
мощите, но духът на Сава про
дължава да живее 8 века заедно
с обичта и благодарността на
сръбския народ към него. За
Свети Сава са писали мнозина
наши велики историци, учени,
държавници, духовни лица,
писатели и поети. Свети Сава е
възпят в "Горски вийенац” от
черногорския владика и поет
Негош. Нашият велик поет и
писател Йован Дучич е напи
сал за него: "Нито един народ
не е имал по-заслужил човек,
по-всестранна и по-господска
личност, мислител, писател,
държавник и мистик. Безмерна
мъдрост и христянска сила е
била нужна на Свети Сава, за
да намери пътя на спасението
на сръбския народ и на неговия
морален интегритет и духовно
единство между Цариград и
Рим, които еднакво са натис
кали Сърбия". А Милош Църнянски казва: "Свети Сава е
най-маркантната личност в ис
торията на сърбите. Легендата
за Сава и неговото дело остава
да бъде най-величественото и
най-възвишеното нещо, което
ни се е родило в тъмата на век
овете на суровите Балкани и от
миналото винаги ни осветява с
лъчите си".
В лексикона на Оксфорд
ския университет Свети Сава е
описан като велика историчес
ка личност, патрон на Сърбия.
Славейки днес отново Свети
Сава, ние прославяме кръсното име на сръбския народ.

ФОЛКЛОРНОТО НАСЛЕДСТВО И НИЕ

ИМАЛО Е И ПО НЯКОЛКО ТАНЦОВИ СЪСТАВА
: ® ®!!4ИТРОВГРАДСКИЯ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР НЕОСНОВАТЕЛНО СЕ ПОДЦЕНЯВА РАБОТАТА НА ФОЛКЛОРНАТА СЕКЦИЯ ПОРАДИ
КОЕТО В ГРАДА ГОДИНИ НАРЕД НЯМА ТАНЦОВ СЪСТАВ, МУЗИКАЛЕН СЪСТАВ И ПЕВЧЕСКА ГРУПА
’
Д
От 1945 година насам Димитровград винаги се е
славил с прекрасен танцов състав, редовно участвал
в различни тържества и прегледи в Републиката и
страната. Нещо повече: на всеки преглед димит
ровградските танцьори са били радушно посрещани
от многобройни публики. От онези години са
останали и крилатите думи, че “без царибродчани няма вълнуващо хоро”!
Истина е, че времената са се променили, че фол
клорните прегледи станаха по-редки и че други “покултурни” прегледи станаха по-привлекателни. Не
основателно обаче в димитровградския културен
център напълно се подцени работата на фолклор
ната секция, поради което години наред градът няма
танцов състав, музикален състав и певческа група.
Напливът на така наречената новокомпонирана
народна музика изтласка на заден план изворната
народна музика, която неуки и себепреценяващи се
“културни дейци” провъзгласиха за “анахронизъм”.
Без да издирваме причините защо е така, струва ни
се, че в основата е залегнало масовото произвеж-
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дане на “иоп-звезди”, чиито гласови възможности
дори не са толкоз важни...Важни са “хореографии”
с разголена плът и умението тя да се изнесе на показ,
без оглед от коя страна е заимствуван мелосът.
Естествено тук не желаем да спорим с привър
жениците на “новокомпонираната музика”, защото
сме съгласни, че хубавата песен си остава хубава
песен, без оглед в кой жанр е създадена. Целта ни е
да поставим въпроса: ЗАЩО ДИМИТРОВГРАД
НЯМА ТАНЦОВ СЪСТАВ? В предишните години
е имал и по няколко танцови състава: в основното
училище, в гимназията, в града, по близките на града
села, в районните центрове на общината.
Може би този въпрос нямаше да бъде издигнат,
ако през последните години танцовият състав при
основното училище не работеше дейно и ако младите танцьори не печелеха симпатиите и въодуше
влението на публиката. Техните прояви обаче показват, че сред най-младите, а и сред младежта съ
ществува интерес за фолклорното богатство, че хо
рата и ръчениците не са “анахронизъм”, а естест-
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вена потребност на човека да се изяви в най-чистия
си, най-изворен вид.
Техният ентусиазъм, воля и постижения за съ
жаление рязко ще секнат след основното училище,
защото след това няма кой да ги поеме и да работи
с тях. Може би по-правилно ще бъде, ако кажем, че
няма кой да ги организира, да ги привлече и да
повиши техния интерес.
Нека напомним накрая, че при Културния цен
тър (според систематизацията на работните места)
има референт за самодейни активности. В не така
далечни години той е организирал и този вид са
модейност. Сега обаче не е така. Оттук изниква друг
въпрос: дали от волята и желанието на едно лице,
т.е. на този референт, може и трябва да зависи дали
градът ни ще има танцов състав или не?
Отговорът трябва да дадат компетентните, от
носно Общинската скупщина, която финансира кул
турните дейности в града и приема всяка година
Програма за работа на Културния център.
Ст.Н.
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ДА СИ ПРИПОМНИМ
ГнТждаГкУп~а Л„Нреоимат
дадат къща, апартамент или ло
кал. Това изобщо не е лесна ра
бота, но не се безпокойте- тук са
многобройните агенции, които
щс решат перфектно проблема
И ще ви спестят много нерви и
време. А нали знаете: ~~нервите са
здраве, а времето е пари.
Отивате в агенцията и казва
те намеренията и желанията си
Той се въодушевява (въодушевя
ва ви и вас) - ИМА ТОЧНО ТО
в А, КОЕТО ТЪРСИТЕ! Ви етърейте къща и той ви предлага
веднага да огледате една’,, а тя е
именно такава, каквато ви тря
бва и каквато желаете. Отивате с
него да видите къщата на вашите
мечти. “Нали ви казах, че тази
къща е само за вас, веднага раз
брах, чс тъкмо такава къща ис
кате да купите.” Къщата е хуба
ва, харесва ви се, искате да живеете в такава къща, да я купите,
но... нямате достатъчно пари.
Отивате си със силни впечатле
ния, които активизират въобра
жението ви. В мислите си виждате семейството си в тази къща,
всички сте щастливи, радвате се.
В действителността ви връща
проблемът с парите, но само за
един момент, вие не се отказвате
лесно от топлината на мечтите
си. На утрешния ден пак отивате
да огледате къщата, този път
придружени от съпруга(та) ви...
Собственикът на къщата
щедро храни мечтите ви, вие се
чувствате прекрасно. Отведнъж
се сепвате - нямате толкова пари!
Лесно е за парите, казва соб
ственикът, най-важното е, че сте
харесали къщата ми. Аз никога
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продал, но съм за
късал с борчове, пари ми трябват
повече от въздуха, живот или
смърт! Ако наямате пари за
цялата къща, дайте половината
третината... За останалите пари
Щс ви почакам пет месеца, година...Ако сте сериозен кандидат,
още малко ще намаля цената...
Връщате се вкъщи омагьоса
ни, залудени. Давате си почивка и
възможност да мечтаете още
малко. Постепенно напрежение
то отслабва. Собственикът ви се
обажда често, все отговаряте с
“още не сме решили, ако решим,
ще ви обадим”, обаче той не чака
да се обадите вие, упорито върти
телефона... Най-сетне вие със
тавяте културно оправдание и от
казвате. Той е гръмнат...мълчи и
тежко диша... Сетне с плачевен
глас ви казва, чс стс му угасили
последната надежда. Още утре
той е мъртъв човек. Иска ви пари
назаем, ще ви подпише квитан
ция, ще ви ги върне с лихва и
предварително щс ви подари ху
баво нещо за услугата. Знае, че
сте добър човек, има ви за при
ятел (та нали всичко знае за вас кой сте, откъде сте, колко пари
имате). Обвзема ви някакава сан
тименталност, не сте равнодуш
ни към трогателното му поло
жение. Все повече го съжалявате
и решавате да му помогнете. Занесяте му парите лично, получватс квитанцията и подаръка. Не
казвате нищо за това на съседи,
роднини и приятели. Трябва ли
всеки да знае колко пари имате,
какво правите с тях и кому ги
давате назаем?
Изтича договореният срок и
вие очаквате да се обади прия-

телят ви. Той не се обажда. Ча
кате още няколко дни, пак нищо.
Вече сте започнали да обсъждате
теоретичните възможности на
случая и в душата ви се вселяват
съмнения и боязън. Решавате да
научите нещо повече за приятеля
ви и получавате ужасяващи ин
формации. Той е изпаднал в бор
чове не до гушата, а до очите си
не избира средства да намери па
ри. От мнозина е взимал назаем
никому не е върнал. Сърдити на
него и още повече на себе си, оти
вате да искате парите си. “Не се
бой, приятелю, аз събирам пари
за теб, още малко ми трябват,
ето, здраве от Бога, ще ти ги до
неса утре.” Оттогава всеки ден ви
обещава, че ще ви ги върне утре,
а това “утре” никак не се сбъдва.
Сетне изчезва, дни и нощи никой
не повдига слушалката на него
вия телефон. Междувременно
той търси нова агенция, за да на
мери още веднъж същото реше
ние за същия проблем. След ня
колко дни слушалката повдигат
невръстните му деца, които “не
знаят нищо”, после тази длъж
ност поема съпругата му, от
начало е любезна, сетне се сърди,
па пак човърка с умилен глас. А
дните минават...
В такава ситуация мнозина
ще загубят нерви и търпение и
ще потърсят радикално решение
на проблема. По един, друг или
трет начин може би и вие щс взе
мете парите си (с големи мъки и
разноски), а може би ще ви про
паднат. Но след всичко остава
въпросът: кой има най-голяма
загуба от всичко това? Децата.
Неговите. Вашите ще ги зара
ботят!

СИМО соколов,
БОРЕЦ ЗА
СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА
ДРУЖБА (3)
Родът на СИМО СОКОЛОВ сега живее в Лесковац, Бел
град, Димитровград, София и с. Расово, Ломско (България)
Симо Соколов, българин от с. Грознатовци, участник в
Руско-турската война, организатор на “Шопското въстание”,
след войната започва акпгвно да работи в София за възоб
новяване на България.
Първоначално Симо започва да работи в Трън като адвокат.
Трънчани го избират за народен представител в Първото
обикновено народно събрание (1880). След това започва да се
занимава с журналистика и издава вестник “Съзнание” (1883).
По-късно напуска Трън и се настанява в София. Тоя период
показва, че боецът Симо, най-младият войвода, борец за
сръбско-българска дружба, в мирно време не е могъл да работи
със същия ентусиазъм както по време на войната. Симо напуска
всички държавни постове и започва да се занимава със строител
ство. Като строител-предприемач, той става още по-обичан сред
народа в Трънско и цялата страна.
Като строител той изгражда един мост между Цариброд и
София и железопътните гари в Цариброд и Горна Оряховица.
Докато работи на гарата в Цариброд (1885-1888), настанява
се тук, запознава се с хората и помага на брат си Начко да се
настани в града. Разбира се, не забравя и родното си село Грозна
товци, където често посещава свои близки и роднини. Когато
през 1968 година посетихме селото от неговия род тук намери
хме само Борис Иванов - Борча, а знаеха го но това време и други
по-възрастни хора от селото. Те ни помогнаха да запишем нещо
за корените на рода Соколови. И според тези предания неговите
корени водят потекло някъде от 1700 година. В центъра на
селото ни показаха мястото на къщата, в която се родил Симо и
името на най-стария жител ФИЛИП, за когото казват, че е бил
и един от най-старите жители на село Грознатовци. Ето как е
изглеждало родословното дърво на рода Соколови:
ФИЛИП - около 1700 г.
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ЖЕНА ЛЕТИ ВЪВ ВЪЗДУХА И
ПАДА НА ПЪТЯ
Когато бях дете и имах десет
години,толкова и братовчедката
ми Екица, братовчедът Гошо
имаше дванадесет и най-старият
ми брат Кирчо също толкова.
Старитатко Пера имаше гол
ямо кафене, че и салон за големи
събори, сватби и прожекции на
филми. Помагала съм да се бъ
ршат петстотин стола, които се
нареждаха, когато идваха учени
ците да гледат някой филм, а зна
ех и как един голям дървен па
раван делеше салона на две час
ти, ако не беше нужно целия да се
използва.
Говоря за 1936-37 година. В
това време много не се харчеше
бира. Тогава бирата се купуваше
в Ниш, идваше до града по влака
и беше в дървени буренца от по
шестдесет литра. В буренцето се
пъхаше сонда и помпаше бирата
в чаши. Бутилкова бира не се
правеше, основно се харчеха ра
кия и вино. През последните два
десет години бирата, като питие,
победи “ракишора”, като се харчи и в най-малките села. Когато
видя, че хората пият бирата направо от бутилката, все негоду
вам в себе си и си спомням, че
бира се пиеше в едни големи чаши с дръжка и пяната беше ви
соко в нея.
Старитатко търгуваше с
един гросист от Ниш, казваше се
г-н Бранко. Презимето му не
помня, някой по-стар нишлия си
гурно ще знае, само малко ако
направя напрежение и се разнитам. Пред “Шумадия” бяха по ня
колко маси лстно време, покрити
с бели покривки и с по четири
стола, марка “Тонет”. Никога по
сле не се появиха толкова хубави
и солидни столове. Май амери
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канците си ти почитат, нали са
практични да съчетат качестве
ното и хубавото. На една маса се
дят старитатко Петър и господин
Бранко. А пред кафенето парки
ран черен автомобил и шофьо
рът се разхожда покрай него.
Господин Бранко видя, че ние де
цата с любопитство оглеждаме
автомобила. Тогава през града не
минаше през деня никакъв авто
мобил, може би един, или два,
през седмицата или даже по-мал
ко. За да ни направи удоволствие,
г-н Бранко каза на шофьора да ни
качи в колата и малко да ни по
разходи.. Бурно приехме покана
та и до шофьора седна моят брат
Киро, а на задната седалка се по
местихме Екица, Гошо и аз. По
кара ни към границата, която и
днес си е на пет километра от гра
да. Момчетата, захласнати от не
предвидената случайност да бъ
дат в кола, май накараха шофьо
ра да кара малко по-бързо. А то,
тогава пътищата бяха широки,
но пълни с прахоляк. Беше лято
и дребен прах беше по широчината на целия път. такъв фин,
мек и топъл прах, сигурна съм, не
е имало на никакъв плаж, край
което и да е море. Но, дойде завоя
към Градинье и там жените си
имаха градини, в които всекид
невно имаха раб ота.
Ненадейно, пред колата се
появи жена. Носеше кобилка с
две кошници и в едната ръка ла
маринена кофа. Тя не видя колата, шофьорът сигурно не беше
много опитен и с всичката си сила
блъсна жената. Само видяхме
как в широк лък лети жената във
ваздуха, кофата и кошниците
летят в разни посоки, а шофьрът
не може да спре колата, дали от

страх или не умееше. Спря едвам
на двадесет метра от блъснатата
жена. Излезна обезумял, а с него
и ние, четири изплашени деца. Но
той все пак се върна към падна
лата жена, а с него само моят
брат Кирчо. Ние, останалите
трима, пищехме и не смеехме да
гледаме. Жената качиха на кола
та и моят брат с шофьора я от
караха в болницата. Ние трима
та, от Градини до града, пеша се
върнахме, изплашени, изумени,
разплакани.
Жената била стара мома, сес
тра на малкия Ванко от Градини,
дългогодишен касапин в Цари
брод и помощник особено в кас
апницата на старитатко. Колеше
на саланата, оправяше кожите.
Най-хубавото беше, че жена
та не беше много повредена, блъ
сната отстрани в кълките, повръ
щала червено, но не от кърв, а
била яла зрели домати и още на
утрешния ден я пуснаха въкщи.
Но господин Бранко после на
три пъти идва в Цариброд, за да
увещава Ванко и сестра му да не
поднасят съдебен ход, като част
но се нагаждаха каква сума тряб
ва да даде като обезщетение за
повредата.
И все си спомням, че когато
дойдеше, сервираха печено пиле
и пюре, а на масата седеше, освен
господин Бранко и старитатко, и
малкият Ванко, на когото също
се случаваше за пръв път да се
храни по таЛв начин.
А ние, децата, никога не за
бравихме това страшно приклю
чение, първата си среща с авто
мобил и първото докосване до
страшната гледка: жена лети във
въздуха и пада на прашния път.

Филип е имал трима синове. Хората не помнят името на
най-стария, другите двама са Иван и Гьорче. Гьорче не е имал
деца. По-нататък родът се разпространява от средния син на
Филип - Иван. Целия си живот Иван е прекарал в Грознатовци.
На мястото на старата къща направил нова. Имали са и голям
имот: гори, ливади и ниви, но децата на Иван не се задържат в
селото. Шестте деца на Иван не са могли да живеят на имота в
Грознатовци, затова още млади напускат селото и търсят побогати места. Тези шест деца живеят далеч от родното си място
Грознатовци. Сгаменко се преселва в село Лапотинци недалеч
от Лесковац. Симо, както казахме напред, още като дете напуска
селото. С хора от Грознатовци, които пътували в Сърбия да
работят като строители тръгва и Симо. Танча се преселва в
София и там и днес има много фамилии, както ни казаха, видни
хора на науката, а най-много строители.
Симо прекарва младостта си в Сърбия, след това участва в
Руско-турската война и се настанява в Търн и София. Никой не
можа да ни каже откъде е съпругата му. Той е имал два сина и
две дъщери.
СИМО
НАДЕЖДА
ВЛАДА

2

Соф ип. ■ Клокотница' 7

АЛЕКСАНДЪР

X

София. Тогол' 7

АНА

През 1968 година, когато в Грознатовци събрах сведения за
рода на Симо Соколов, Борча ни каза, че знае адресите само на
Александър и Владо. Александър - Сашо и неговата съпруга
Дина са настанени на улица “Гогол” 7. Александър е бил научен
работник - доктор на науките, а съпругата му Лина също се
занимава с научна работа, но хората в Грознатовци не са знаели
повече за тях. Влада е живял на улица "Клокотница” 7.
Начко, по-малкия брат на Симо се настанил в Цариброд
подпомогнат материално от брат си Симо. Той купил имот в
центъра на Цариброд. Открил хотел и като хотелиер бил из
вестен в цялата околия. За съжаление и до днес не сме направили
родословното дърво на рода Соколови в Цариброд.
Сгевана е имала син Михаил, който се преселва в село Ра
сово, Ломско. През 1968 година посетих селото. Михаил не беше
жив/ но намерих неговия син Владимир, който ме любезно прие.
Не само той, но и неговите синове Георги, Михаил и Борис
знаеха по нещо за Грознатовци, знаеха и за Симо Соколов, но
преданията бледнееха.
Симо Соколов, който активно воюва за освобождение на
Сърбия и България и след освобождението се прояви като ад
вокат, журналист и строител всъщност начерта границите в
които ще живее неговия род от Белград, Лесковац, Цариброд,'Г
София и Лом.
Богдан Николов

Лилия Нейкова
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ИНИЦИАТИВНИЯТ ОТБОР ЗА ПОПРАВКА НА ЧЕРКВАТА В С. БИСТЪР, БОСИЛЕГРАДСКО, НАЧЕЛО С АДВОКАТ НЕНКО АНАСТАСОВ, БОРИС РАНОВ И СИМЕОН
ИВКОВ, РОДЕНИ В БИСТЪР, А ЖИВЕЯТ В СКОПИЕ, ОТПРАВЯ СЛЕДНИЯ

ПРИЗИВ
към скъпите си съселяни - нашенци, познати, роднини и приятели, родени н е. Пистър, а
жннеит II различни места н Република Македония и останалите юго-ренублики.
“На всички Ви е известно, че в нашето
село отдавна е изградена черква, която поради неподдържано и зъба на времето е пред
рухване, а хората, конто живеят в селото са
стари, болни и нямат нито физическа, пито
икономическа сила да я поправят. Постоянно
гледат в нея и ни очакват, като техни чеда да
им помогнем.
Този обект е от историческо значение, тъй
като селото ни в речния елин има централно
културно място. Затова и черквата е изгрядена в него.
На всички нн корените са там. Родното
място е най-мило и затова не трябва да го
забравим.Това надело ще покажем,ако всеки
от нас даде според възможностите си пари за
саниране на черквата е камбанарията и за ограждане на дворното й място.
Много села, конто нямат черкви сега ги
строят при тежки условия. Ние я имаме и трябва да я запазим, за да остане п за идващите
поколення.
В тая черква нашите предци са се вен
чавали, мнозина от тях и от нас в нея са кръстенн, тук са взимани прошки от починалите

най-мили. В нея се споделяше и радост и жал.
В нея се честваха Илинден, Свети Филип и
много други празници. Крайно е време да се
организираме, да съберем финансови средства. да я санирнме и пак по традиция всички
в нея да се събираме.
Най-добре би било средства да съберем в
германски марки. Списъкът на онези, които
са дарили средства ще бъде изтъкнат на публично място в селото. Средствата ще бъдат
предадени па местната общност в Бистър,
която ще ангажира работници от селото за
изпълняване па работите. За събраните срсдства и завършените работи ще бъде оснедомена и Общинската скупщина в Босилеград,
Как н кой в кое място ще събира средства?
За целта е нужно да се договорим. Обадете се
на председателя на Инициативния отбор Неико Анастасов на телефон 226-622 или на каснера Борис Раков на тел. 512-974. Македония
п Скопие ще получите ако преди това наберете номера 99-389-91.

^ „Дядо
Спачек”
Отава дума за може би сд- дат някои части от “Дияна”,
тъй като и тази кола е произ
ин от пай-старите автомобиводство на “Ситроен”. Между
ли в Димитровград. Неговият
собственик е Никола Нико любителите на тези коли има
и една такава поговорка;
лов.
- Купил съм го през 1973 “Спачекът” е брат на “Ди
година. Обаче той с произве яна”.
Бай Никола преценява, че
ден 1960 година вз,в Франция
във фабрика “Ситроен”. Ка машината на колата ще издъ
ран с в Белград, а слсд това и ржи най-малко още десет го
в Бабушница. Аз го купих от дини и добавя:

Ненко Анастасов,
председател на Инициативния отбор,
ул. "Пайко маало" - 6, Скопие

€ *

Чакане

Никола Николов с дъщеря си и внучетата

Къде ли отиде госпо
дарят? - като не ли се
Пиша това куче, вързано
за електрическия стълб
йред ,Гаииното“.
А той може би се е от
бил на чашка в ,Гаииношо може би завършава
някаква работа отсреща
в общината. Само дано не
се забави, защошо идва
обед, а и да стоиш вързан
сред непознати, не е мно
го сигурно.
а.

т.

ДИМИТРОВГРАД

Скупщина на
рибарското
дружество
Димитровградското сдру
жение на спортните риболовци
на 23 януари тази година про
веде редовно заседание на
скупщината, на което бе обсъ
ден доклад за дейността на дру
жеството през изтеклата година.
В разискванията някои от
членовете критикуваха рабо
тата на председателя на друже
ството Давитко Давидович,
както и на някои контрольори
за несъвестната им работа.
Приети са планове за работа
през тази година, в които цен
трално място заема зарибяване
на любимите места на ри
боловците и Смиловското ез
еро. Новият членски внос е 90
динара за редовните членове,
30 динара за пионери и 50 ди
нара за жени, студенти и млади
до 18 години. В дружеството
понастоящем членуват 288
души, от които 154 са така на
речените ”сениори”, 100 пион
ери и 34 останали. Дружество
то се финансира предимно от
членския внос.
Б. Д.

<в>
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собственика в Бабушница на
8 септември 1973 година. За
23 години нито един механик
не го е поправял. Поправките
вършим аз и моя син Мил е.
Автомобилът и днес е в
добро състояние и нерядко го
виждаме по пътищата в
Никола
Димитровградско,
споделя, че “Спачека” никога
не го е оставял насред път,
въпреки че е возен по лоши
пътища. Най-много е полз
ван, когато Никола е ходил
до родното си село Сенокос.
Както казва, средно харчи по
5-6 литра бензин на 100 кило
метра. Най-лошото е, че за
него трудно се намират части,
а и тяхната цена е доста ви
сока. Частите се правят в Ре
публика Словения в предпри
ятие “Томос” в град Копер.
Днес Словения обаче е друга
държава. За щастие на този
автомобил могат да се вграж-

- Не го пазех много, карах
го по лоши пътища, а и пре
возвах с него много пъти
строителни материали, кога
то правех къщата си. Скоростомера сменявах често, така
че не мога с точност да кажа
колко километра общо е ми
нал. Преценявам, че годишно
изминавам по шест до седем
хиляди километра, па изчис
лете сами!
Бай Никола е роден през
1933 година в с. Сенокос.
Живее в Димитровград, има
син, дъщеря и три внучета.
Работил е като инструктор
по кормуване в Пирот и Ди
митровград, а след това десет
години като шофьор в Дет
ската градина. От 1993 година
е пенсионер. Един е между
първите шофьори в община
та - номер на шофьорската му
книжка е 16!
Бобан Димитров

<^ммски\ Дебеличка
V САЛОНу
_
0
^^ - иа какво:
На въйрош какво им се харесва в това, че са дебели,
някои симПашични ишшки са отвръщали:
- Приятелите ме обичаш точно такава.
- Изглеждам По-млада, ошколкошо съм - лицето ми няма
бръчки.
- Хората обичат да Прегърнат някого, които е мек.
- Винаги ми отстъПят Предната седалка в колата.
- Никога не ме изПрищат някъде да отида ”шичешком ”.
- Изглеждам като богиня на Плодовитостта.
- Хората винаги ме заПомнят.
_2 Аз съм единствената, не изглеждам като голяма
готварска лъжица.
- Аз съм торта, за разлика от тези, които са само
бисквити.
- Винаги Побеждавам в ”гъвкавите" борби.
- Имам Прекрасни, големи гърди.
- Аз имам тежина и в главата.
- Имам По-голяма Повръхнина за татуиране.
- Когато се бързам, хората винаги ми дават Път.
Заимствувано от "АНА"

спо
ВИСОКИ ПРИЗНАНИЯ
СПОРТИСТИ

ЗА

ПРОДАВАМ:

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ

1. Къща в Димитровград, ул. „Моша Пияде“
Ноб: жилище 66 м , два локала по 26 м* и
дворно място 700 м2.

МА«ЪТ ДРАГАН
ТОДОРОВ МЕЖДУ
НАИ-ДОБРИТЕ
На 23 януари т.г. в залата на
Военния дом в Белград се състоя
централна манифестация, на коят о бяха избрани най-добрите спортисти на Югославската войска
за 1996 година. Маратонецът
Драган Тодоров (Клея), родом от
Димитровград, зае второ място в
индивидуална конкуренция.
За най-добър военен отбор е
избран маратонският отбор в чийто състав е и Драган Тодоров.
Потпоручикът Драган Тодо
ров в момента службува в Кюприя. Миналата година с участвал
в три международни маратона и
то: в Москва, Белград и Подго-

рица. Състезавал се е и в Нишкия
полумаратон.
Неговият актуален рекорд по
маратон с 2 часа, 38 минути и 31
секунди. Според думите на Тодо
ров за следващия сезон той се
подготвя интензивно и се надява
че ще подобри рекорда си с още
5 минути. Все пак за своите тре
нировки Тодоров не желае много
да приказва, само споделя, че те
ще имат дългогодишен характер.
“Ако успея, тогава ще се уз
нае повече за моите тренировки,
а същевременно ще се узнае какви са били и стремежите ми. Доколкото пък не успея, тогава те

Когато се спомене името
КРЪСТА КРЪСТЕВ, веднага се ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ
помисли на футбол. КЪРЛА, как
му викат запалянковците, наис
тина е синоним за футболната
игра в Димитровград.
По повод 100 години на фут
бола в Сърбия той н още двама
димитровградчанн
получиха
ЗЛАТНИ грамоти за принос в
развитието на тази колективна
спортна игра. Роден с 1950 година
в Дикштровград и още като
малък проявява интерес към
футбола. Още малолетен става
член на “Балкански” през 1965
година и непрекъснато играе до
1969
година,
когато
отива
войник. От този период в
спомените му е победата срещу
“Раднички” от Пирот с 2:1 в Пи
рот за купата на Югославия.
След войниклъка минава в
пиротски “Раднички”, който по
това време се състезава във вто 2
Кръста Кръстев
ра дивизия, където оства до 1972

Над три
десетилетия
във футбола

СПОРТНИ ВЕСТИ ОТ ДИМИТРОВГРАД
ФУТБОЛ: Двадесетина футболисти на “Балкан
ски” под ръководството на щабния шеф Александър
Петров и първия треньор Новица Алсксов започват
подготовки за пролетния сезон. Запланувани са де
сетдневни сериозни подготовки, тъй като отборът
има шанс да мине в по-висок ранг на състсзаване. До
началото на пролетната част от първенството в Тимошка дивизия остават още месец и половина, а до
първите мачове в юго купата на територията на Пи
ротски окръг само един месец. Първият мач от про
летния сезон “Балкански” ще играе с отбора на БСК
от Боговина на 15 март. Годишно събрание на клуба
ще се състои към края на февруари.
БАСКЕТБОЛ: Под ръководството на треньора и
активен играч Зоран Геров тези дни в спортната зала
на основното училище в Димитровград започнаха под
готовките па баскетболистите на “Димитровград-Па-

2. Нива в местността Къндина бара - 7,30
декара.
За информации и договор ползвайте тел.
(018) 40-188

На 24 февруари 1997 година се навършава ЕДНА ГОДИНА откакто зав
инаги ни напусна нашият скъп и непрежалим съпруг, татко, свекър и дядо

Драган Тодоров

ще си останат моя тайна”.
Тодоров с помолил военните
власти да му дадат възможност да
тренира и през работното си
време. Имайки предвид, че вече е
прочут спортист, очаква се компе
тентните в армията положително
да отговорят на желанието му.
Б. Димитров

година. По договор между “Раднички” и “Тимочанин” отива в
Княжевац, а оттам отива в “Бо
рово”, тогава член на втора ди
визия, група "Запад”. След една
година (през 1974) се завръща в
родния си град и отново започва
да играе за “Балкански”, където
е и до ден-днешен. Активната си
футболна кариера завършва пре
ди две-три години, но все още е
активен ветеран. През дългогодишния си стаж е бил и треньор
на първия отбор, най-много на
младите футболисти. В момента
работи като “економ” в “БалканСКИ ” и поддържа игрището в спо
ртния център “Парк”, но посредством младежката кооперация.
Боли го, че за него в спортния
клуб не може да се намери пос
тоянна работа, а желание му е
“Балкански” да станс член на
Сръбска дивизия.

нонияшпед”. Имайки предвид множеството талантли
ви младежи димитровградските баскетболисти ще се
стараят да спечелят едно от първите (защо не и пър
вото) места. Това не е неосъществимо, понеже на
неотдавна проведеното първенство на Сърбия за
средношколци димитровградчанн заеха шесто място.
ШАХМАТ: И през тези зимни дни шахматният
клуб “Цариброд” в Димитровград усилено работи в
своите помещения всяка неделя от 10-13 часа. Ръко
водството тта клуба призовава малките шахматисти (и
техните родители) да сс запишат в клуба. В тази акция
по масовизиране на клуба най-много могат да допри
несат двете училища, където би трябвало да се работи
много по-усилено.
От председателя на ШК “Цариброд” узнаваме, че
Шахматният съюз на Сърбия е подарил на димитров
градския клуб шахматна литература - около 30 ктши.

50 ГОДИНИ УСПЕШНА ДЕЙНОСТ НА „ЗАЕК”
В чест на юбилея ловджийските съюзи на Югославия и Сърбия удостоиха ЛС ' Заек с емблема и грамота за изключителните резултати в подобряването

щтшшв
теле-

който се крият валутни резерви на нашата страна.

политика.

ЛД "СОКОЛ" В БОСИЛЕГРАД

леднитс години тук върлуват все повече вълци, а
миналата година на територия на общината са уби
ти шест вълка.
„
Славчо Миланов, председател на “Сокол , каз
ва, че техните финансови възможности са огра
ничени и че ще потръсят от Общинската скупщина
^ селскостопанското предприятие “Напредък
^
средства за борба срещу хищниците. Налага сс,
казва той> да предприемаме организирани акции на
територи^та на цялата община,
В.Б.
к

130 динара за убит вълк
Ловното дружество “Сокол” в Босилеград ос
вобождава членовете си от заплащане на годишен
членски внос, сега възлизащ на 130 динара, доколкото убият вълк. Решението последва след големите щети които на селскостопанските производители в общината причиняват вълците. През пое-

В събота, на 8 февруари 1997 година ще дадем панихида, която ще се
състои така: в 10 часа ще посетим гроба му на горнолисинските гробища,
бИ1
а от 12 часа панихидата ще продължи у дома на семейството му. Каним
близки и приятели да ни придружат.
ВЕЧНО СКРЪБЕЩИ: съпруга Еленка, синове Стоян и Асен, снахи Стойна
и Лиляна, внуци Йелена, Игор и Сунчица и многобройни племенници

На 22 Я1нуари 1997 година се
от
навършвапг ПЕТ ГОДИНИ
смъртта на

МИЛОВАН СТРАТКОВ
от Димитровград

Д. Ставров

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ НА ЛОВДЖИЙСКОТО СДРУЖЕНИЕ В БАБУШНИЦА

Петдесетата годишнина от формирането на ловджийското сдружение "Заек” в Бабушница беше отбелязвана неотдавна с тържествено събрание, на което

ЗАХАРИ А. АПОСТОЛОВ
(1920-1996)
от с. Горна Лисина,
Босилеградско

Д. Глигорович

31 ЯНУАРИ 1997 г.

Поклон пред светлата му памет!
Опечалени: съпру га Милка -й&
щери Ана и Весна зетьове
и Ми ле, внучкии Йе лена и Тияна
и внук Оливер.

На 29 ян уари 1997 година се
навърши ЕДНА ГОДИНА от
неочакваната смърт на нащия
мил баща, свекър, тъст, брат и
дядо

РАТКО РАТКОВ
от Пирот
(1924-1996)
Макар че времето неумолимо
тече, все пак не може да заличи
спомените за неговия лик, който
вечно ще носим в нашите сърца.
Опечелени: сестри и братя, син
и дъщеря със семействата си

ИН МЕМОРИАМ
V <22

ДИМИТРОВ

ЙШ

Роден е на 1 май 1929 година. Първите си детски години прекарва в
родното село Бистър, където завършва първоначално училище. Не
говите родители се прикючват към групата преселници, които зами
нават за Попово край Тръговище - България. Обаче Костадни се
заврща в родния си край и успява да завършви гимназия в Боси/леград
и Полувисше педагогическо училище в Скопие - френски език и лит
ература.
През 1956 година Димитров започва да работи в основното училище
в Босилеград като хонорарен, а от 1957 година като редовен препей
давател по френски език. Поради недостиг на преподаватели той
преподава френски и в гимназията и средното икономическо училище. Пррез 1973 година се върща в основно училище „Георги
ДимитровI" И започва да работи като преподавател по български език.
Недостигът на часове по френски език накара Димитров да завърши
задочно ВПШ в Ниш - български и сърбохърватски език с югославска
литература. И след пенсионирането си заедно с Джоне За[рков с
кафенце и добър ден седм ично или мес ечнно посещаваха колегите си
от основното училище. Разкказваха по ня кой. I виц, майтап и си отиваха
с „довиждане и приятна работа".
Той е единственият преподавател в Босилеград, който преподаваше
три езика (български, сръбски и френски). В пенсия замина на 1 май
1994 година, но ненадейната болест прекрати живота му на 24 декем
ври 1996 година.
Погребението стана в с. Райчиловци в присъствието на много хора,
конто за последен път го изпратиха от Босилеград до райчиловските
гробища.
Костадин Димитров - Коце беше един от най-добрите преподаватели,
учител, приятел и родител на много поколения ученици. Винаги беше
весел, никога не участваше в разправии и кавги. Той бе грижлив и
внимателен съпруг, баща и дядо с много обич за съпругата Марика,
сина Димитър, снахата Мира и внучките Мария и Ана. Остана запомнен
като искрен приятел, голям другар, добър съсед и гостоприемен
човек.
Костадин Димитров беше активен обществено-политически работник,
член на СЮК от март 1957 година, делегат в ОС, скупщината на СОЙ,
работническия съвет. Винаги справедлив и искрен. Активно работеше
в секциите и обществените организации, за което беше удостоен с
много признания, похвали и награди, между другите и с грамота и
сребърна значка на Движението на гораните в Сърбия.
Владимир Стоименов

&
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ЗАКАЧИМО И НИИЕ
ОТ БЕАГРАДСКУ ЗИМУ

ЗЛОБОДНЕВКА

МЪГЛА-ТРЕЙД
Тези дни фалира известното предприятие “Мъг
ла-трейд". За мнозина това беше голяма изненада,
понеже мислеха, че основният продукт на предпри
ятието - мъгла чудесно се продава на домашния, пък
и на някои чуждестрани пазари.
Разбира се. виновен беше управителят на пред
приятието. Посрещнат с разтворени обятия и нас
танен в креслото преди десетина години като “човек
на новото време и реформата”, той бързо заспа
върху началните си успехи и традиционно добрия
рейтинг на мъглата на домашния пазар. За но
вовъведения, преустройства и модернизация хич не
му пукаше. Зачлени се във влиятелната партия на
продавачзгге на мъгла и като опитен в тая работа
лесно си изгради силна позиция. Така и не усети, че
се е променило времето. Търсенето секна, работ
ниците останаха без заплати. Като производители
на мъгла в прочутото предприятие “Мъгла-трейд",
те отначало повярваха на мъглата на управителя,
от която ще светне светло бъдеще след временните
затруднения. Вярваха и се надяваха, но светлото
бъдеще никак не пристигаше. И се вдигнаха на
стачка, която премина в голям бунт. Великият упра
вител избяга в чужбина, където беше засълнал ня
коя пара от добрите години на “Мъгла-трейд".
Колективът на предприятието реши да избере
нов управител. Но тъй като вкусовете са различни,
работниците се разделиха на разни партии, а всяка
партия имаше и свои лидери. Едни бяха за “червен”
управител, други за “син , трети умуваха на коя
страна ще духне вятърът, четвърти предлагаха да се
доведе чужденец, който познава пазарите вън от

АСШ

т

страната...
Дълги разправии без оправия. И точно в момента,
когато най-сетне се бяха съгласили, че за всички е по
добре да сложат катинар па предприятието, пристигна
ТОЙ. Господинът беше в червен костюм със син бал
тон. Ризата му беше сипя, а вратовръзката червена.
Носеше енньо-червепи чорапи. Стоеше гордо със стисна т юмрук.
“Той! Той! Той е повият ни управител!"
А когато той махна със стиснатия юмрук да изпъди
мухата, която му беше кацнала на носа, работниците
бяха напълно сигурни, че са намерили спасителя на
предприятието си. Радостно го отнесоха на ръце и го
настаниха в креслото. Докато го фотографираха за
местния весник. локалното радио излъчваше по ефира
хубавата новина. ТОЙ учудено седеше в креслото, сил
но стягаше юмрука и тъпо гледаше напред. Никой не
знаеше истинското му име, за всички той беше - ТОЙ.
За да не им го откраднат другите предприятия, конто
бяха почти в същото положение, работниците организ
ираха специална охрана около предприятието и каби
нета на новия управител.
В предприятието дойдоха и кметът и неговият за
местник. С хубави думи му благодариха задето се е наел
да спаси прочутото предприятие “Мъгла-трейд" и с още
по-хубави речи му пожелаха успех в работата. ТОЙ ги
и зслуша внимателно и нищо не каза. Това учуди и смути
кмета и неговия заместник. А когато видяха стиснатия
юмрук, обезумяха от страх! Дали тук не се крие някаква
директива против тях? Двамата решиха да действат бъ
рзо: извикаха телохранителите си и енергично им запо
вядаха да отворят юмрука. Бодигардовете за миг изпъ
лниха задачата и от юумрука извадиха една бележка.
“Аз съм ням и глух, помогнете ми!” - пишеше в
бележката.
Ванче БОЙКОВ

НОВА ПАРТИЯ
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да будемо модерни, бьш тека ко що
су тия по Еелград. Очи уту пишталкье и ниие узнемо
пии/талкье, они дуваю - и ние дувамо, они окаю - и ниие окамо.
Ама они шетаю но улицете, а ниие мора да се съоирамо у
паркат, опи/ по улиците свака трета сиялицаработи, па нсма
да се видимо убаво. Неде дру/о, ама че се потикамо по
, _
сокаците.
7'ека осетимо и ниие бел/рдскуту м/му по цариородскьи
начин. Ама и това не малко дока тамо каванппс работс по
целу ноч, а тука само до 12, ка се вапирете оуде. Не може това
тека: и ниие сакамо да пий/емо и лумпуйсмо по целу ноч. А и
тука се не уклапамо от и немамо паре кико тия там по
Белград. Затова я имам йодно решете: че се папивамо дома и
тека маскьирани че излазимо по каванете. Че запалимо по
ци/ару и че блазнимо народ. А свите по-чъвесни около нас че си
мисле и че думаю: бре тия имаю /олеме паре ка мож да се напию

у кавену!

Добре, я съм стар и само се майтапим, ама упукат ми
/обори за тую работу. А знаисте ли иоще кво каже:
„Асдо, не ниие нас ни до пийенъс, ни до кавенете, ама до
девоичетията. Она ка излезну нсиспана у 12 саата, па дрему
до 4 сабале, концентрацията ньим опада, а ниие момчетията
се бъш тъгай сконцентр1/суг/смо, ссчаш ли се?“
Сечам се - како да не се сечах/. Ама из/леда ми ие остануло
само сечаньето.
Па си иоще нещо мислил/: Е, бае, .Найчо, не беше тека у
твойе време и никша повече нема да си „у трендат“.
Полък-полък минуг/е си времето....

ОЩЕ ТОВА НИ Е АРТЬК!
А бе, бай Манчо, чуем тия по Европа/па многу давали зор за
правата на хомосексуалците при нас! Това там у Европа и у
Америка било .многу на мода, та санкг/м трепало и при нас.
Дел/ек, трепало да им дадеме право, да ми простиш, раат да
ни разгачуат и трътат кои како си оче, та ако е слобода и
демокрация, берем да е дибидуз. Опака нема Европа!
Оно и я зна.м дека тая работа при ни не е от тира, комай
а/те римски царе са били све таквия, па и дънъшните не са
многу по-арни, ама не разбирам защо им това трепе, ка се знае
дека на оная работа още Адам и Ева са ву нашле чалъмо, а и
бог си ни е направил згода за сичко. Па айде я не рзбирам, та
не разбирал/, сте да речеш, заостанал балканец, улав, прими
тивен, едно-друго, ама гледал/ и нскон учени се узбртеа.
Оно си е и за опра. Гледал/ весницитс секм/ дън писуят каде
колку измрели от СИДА-ша, и кои све пояче спортисти и другм/
таквия манджаре били "обратни". За пом/тичарсте нищо не
писуе, ал/а како гледал/ що ни све работат, не е капг/л и между
ни да ил/а нской.
Та трепало да ил/ дадел/е право, а?
На това ти се вика: "постигнала Мара, а под нея бара".
Сичко сл/е сродили и оправили, още това ни е артък. Па да
речеш да са тия, педсрите де, при нас па току закасале - не са.
Оно не е за думанье, ал/а они са си па най-арни от а/те нас.
Имат си право чобецг/те. Онодат ни кой каде стигне, а това
що ние не осечаме одека ни улази, си е башка работа.
Па а/ нещо .мислил/: защо па бъш за правата на педсрите
току са забрали гайле? Да е я за правата на децата, я за
малцинствата, я за весницитс, я за демокрацията, па да речеш
овала, а они не тражат права за нормалните човеци, но за
развратните и недотавните. Да не са се растужиле за
колегьите си при нас? Те им гьи там па нека гьи мачкуят како
си умеят, ама я викам това да е по-далечко от наще дупетия.
Иначе не СИДА, но и чума че ни нагази, та не куртони, но
и свети Петар нема да ни помогне.
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