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СИЛАТА НА 
ДОГОВОРА С ШПРШЩЕНТА Е УВЕЛИЧЕН 

МШ1АЛ(Л)ГО7ташШШШГ ШЗНОСпорната - и политически 
и по броя на спечеле
ните гласове - победа 

на Мило Джуканович за през
идент на Черна гора, бе ко
ронясана с две, несъвмести
ми помежду си събития. Ина- 
угурацията му, която бе оце
нена като триумфализъм и 
мегаломания, надминаваща 
дори Йосип Броз, който не си 
позволи тази чуждица (инау- 
гурация), когато бе избран и 
за пожизнен президент на 
предишна Югославия, се 
предхождаше от прекомер
ната употреба на сила срещу 
протестиращите по мирен на
чин граждани, събрали се, за 
да изразят негодуването си, 
не само от изборната краж
ба, но и от срамната резолю
ция за непризнаване на съ
юзните органи. Употребата 
на грубата сила срещу про
тивниците на неговата поли
тика до край свали булото и 
показа истинското лице на 
една власт, която с всички 
сили настояваше да се пред
стави като демократична и 
реформ аторска.

За да възтържъствува по 
мирен начин общото и про
гресивното над делбите, на
силието, престъпността, оси- 
ромашаването и васалната 
роля на властвуващата оли
гархия, съюзният премиер 
Радое Контич продължава 
започналите преди метежа в 
Подгорица разговори с Джу
канович и Булатович.

По същото време, след 
много разпри, Скупщината на 
Република Сръбска успя с 
договор да избере нов мини
стър-председател - Милорад 
Додик и на съставеното от 
него правителство да даде 
възможност да се обърне с 
лице към натрупалите се не 
само икономически пробле
ми в най-младата сръбска

с
• Милован Живкович: Това е солиден резултат, защото нашите предприятия имаха затруднен достъп до световния пазар
• Най-големи икономически партньори на СРЮ са Германия, Италия и Русия

Югославският стокообмен с ния на СР Югославия с между- сия (631 млн.) и Македония (510 е вносът ни от Германия - 645 
чужбина през 1997 година дос- народните търговски организа- млн.). Стойността на стокообме- млн. долара, 
тигна 7,167 милиарда долара, за- ции и финансови институции, на между СР Югославия и Репуб- Суровините и производстве-

лика Сръбска през миналата го- ните материали представляват 
През 1997 година СРЮ е има- дина е достигнала 730 милиона около 60% от внесените през 

вод за статистика м-р Милован ла търговски отношения с над долара. Най-голяма е стойност- 1997 г. стоки и това е една от 
Живкович. Той поясни, че мина- 100 страни, а около 85 процента та на югославския износ в Ита- основните причини за външно- 
логодишният югославски износ от стокообмена си е осъществи- лия, където предприятията от търговския ни дефицит от 2,41 
възлиза на 2,368 милиарда дола- ла в рамките на икономическите нашата страна са продали стоки милиарда долара. Те би трябва- 
ра и с 28,6 процента е по-голям си отношения с европейските за 272 млн. долара. ло да обезпечат по-нататъшно
от износа през 1996 година. Това страни. Най-големи икономи- 4,799 милиарда долара е увеличение на производството и 
е солиден резултат, защото на- чески партньори на нашата стра- стойността на югославския внос износа и по такъв начин въз- 
шите предприятия имаха затруд- на са Германия (стойността на през изтеклата година (увеличе
нен достъп до световния пазар взаимния стокообмен е 863 млн. ние от 17 процента). Най-голям ване на тоя дефицит, 
поради нерегулираните отноше- долара), Италия (754 млн.), Ру-

яви на пресконференция в Бел- оцени Живкович. 
град директорът на Съюзния за-

вратно да повлияят за намаля-

ОТ ЕКСПЛОЗИЯ НА ГАЗ В МИНАТА "СОКО" НЕДАЛЕЧЕ ОТ СОКОБАНЯ

ЗАГИНАХА 29 

МИНЬОРА
Ранените 19 миньора възстановяват здравето си в болниците 
в Ниш, Алексинац и Княжевац

29 миньори загинаха при експлозия на метан в мината за лиг
нитни въглища ”Соко” в Чутлук, недалеч от Сокобаня, на 16 
януари. В тази голяма злополука са ранени 19 миньора, 
възстановяват здравето си в болниците в Ниш, Алексинац и 
Княжевац. По решение на правителството на Сърбия миналата 
събота беше обявена за ден на национален траур в памет на пос-

които

традалите въглекопачи.
Според официалното съобщение на Министерството на 

вътрешните работи на Република Сърбия, трагедията е предизви
кана от възпламенил се метан, натрупан в една от подземните
гят-пии на мината В мините ”Соко” такава трагедия не се помни „ . .
от де^тилетия През 1974 година от подземен взрив загинаха 15, а на Стопанската камара на Югославия Мнхаило Милоевич, много- 
от десетилетия. Нрез ексшюзия уби пе'тима „ИНЬори. бройни делегации и голям брои жители от околните места.

Президентът Милутинович посети ранените миньори в 
Алексинашката болница

една година по-
Веднага след катастрофата бяха открити две джиро-сметки за 

парични помощи на семействата на пострадалитре миньори и на 
”Соко”.

До местата на вечния им покой тленните останки на загиналите 
миньори бяха изпратени в неделя в присъствието на президента на 
Сърбия Милан Милутинович, подпредседателя на републи- 
канското правителство и министър на вътрешните работи Влайко 
Стоилкович, подпредседателя на правителството на Сърбия Све- 

ЮЛ Любиша Ристич, председателя

държава.
Макар че първата редов

на сесия на новата Скупщина 
на Сърбия трябва да започне 
на първи март, оживено се 
преговаря и в този Парла
мент. След учредяването на 
Скупщината и депутатските 
групи, от началото на годи
ната са учредени и 22 от 
общо 23 скупщински отбори. 
Остава да се учреди Отборът 
за външните работи. Освен 
това Републиканския парла
мент трябва да избере и 20 
народни депутати в Съюзния 
парламент и най-важното - 
ново правителство на Сър
бия. Президентът Милан Ми
лутинович вече започна кон
султациите с представители
те на парламентарните пар
тии относно мандатьора. 
След това президентът ще 
предложи на Народната ску
пщина кандидат-премиера, 
който ще трябва пред депу
татите да изнесе програмата 
си и да предложи състава на 
своя кабинет. Съдейки по до
сегашната дейност в Парла
мента, може да се очаква и 
тази задача да приключи 
преди края на идващия 
сец.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕРХАРД БУСЕК
мина

СРЮ ЩЕ ПОЛУЧИ 
ПОКАНА ЗА ЧЛЕНСТВО В

8ЕС1тозар Кръстич, председателя на

Координаторът на Инициативата за сътрудничество 
страните от Югоизточна Европа (5ЕС1) Ерхард Бусек тези дни 

във Виена, че в скоро време ще бъде повдигнат въпросът 
за приемането на Съюзна република Югославия в тази органи
зация.

на

заяви

СР Югославия ни липсва”, каза Бусек пред кореспондента 
ТАНЮГ и добави, че наскоро ще бъде изпратена и офи

циална покана до властите в Белград.
Инициативата за сътрудничество 

точна Европа беше основана по предложение на САЩ, а осно- 
вателското събрание се състоя на 5 и 6 декември 1996 година в 
Женева. На това събрание беше поканена и СР Югославия, но 
”поради развитието на обстановката и събитията в страната , 
както беше официално обяснено, поканата беше отменена не
посредствено преди събранието. В 8ЕС1 членуват 11 страни от 
тази част на Европа: България, Босна и Херцеговина, Албания, 
Гърция, Хърватска, Унгария, Македония, Молдова, Румъния, 
Словения и Турция. Една от основните цели на организацията 
е решаването на сложните политически и етнически въпроси в 
региона. 8ЕС1 тясно сътрудничи с Организацията за сигурност 
и сътрудничество в Европа и с Комисията на ООН за стопан
ските въпроси в Европа.

на
страните от Югоиз-на

ме-
Последно "сбогом" на загиналите камаради

в.с.Б.



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯД-Р РАДЕ ФИЛИПОВИЧ, СЪЮЗЕН МИНИСТЪР НА СТОПАНСТВОТО

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО с 

РУСИЯ - ПРИОРИТЕТ
БЪЛГАРИЯ - АВСТРИЯ

МИНИСТЪР ВОЛФГАНГ 
ШЮСЕЛ ЩЕ ПОСЕТИ 

БЪЛГАРИЯ- За разширяването на стопанското сътруд- крак на газопровода Пояте-Ниш-Димитровград,
ще се създадат реални възможности за газифи
кация ма южната част на Република Сърбия. 

Когато става дума за доставката на петрол,

ничество с Русия, което е наш приоритет, съще
ствуват огромни, неизползвани досега възмож
ности и в двете страни, а на лице са традицията, 
богатият опит от предходния период и добрата министър Филипович подчерта, че е заплануван 
политическа воля- заяви съюзният министър на дългогодишен виос на суров петрол - около 2,5 
стопанството д-р Раде Филипович. - С подписва- милиона тона годишно, 
пето на цяла поредица междудържавни споразу
мения, правителствата на двете страни се анга- иичество между двете страни имат и иивестицион- 
жират за създаването на условия за ускорено раз- ните сделки, които на руския пазар реализират 
витие на съвкупните икономически отношения - югославски фирми. През месец май миналата го- 
подчерта министър Филипович, като добави, че - дина е подписано Споразумение за сътрудниче- 
доминиращият вид сътрудничество между двете ство в областта па строителството, с което също

В края на януари вицеканцлерът и министър на външните 
работи на Австрия Волфганг Шюсел ще посети България, съобщи 

при австрийското посолство в Софиясъветниктърговският 
Гюнтер Вурцер.

Посещението на министър Шюсел е във вр ьзка с председател
ството на ЕС от Австрия през втората половина на тази година, каза 
г-н Вурцер. Според него Австрия е готова да помогне на България 
с конкретни идеи за получаването на финансова и икономическа 
помощ в подготовката й за пълноправно членство в ЕС. Тази поз
иция бе изразена и по време па посещението на федералния мин- 

икономиката на Австрия Ханс Фарпайтнер през декември

Особено голяма рола за стопанското сътруд-

истър на 
миналата година.

Впечатлени сме от бързото подобряване на икономическото 
положение във вашата страна, каза г-н Вурцер. Според него 
България трябва да използва това, че не е член на ЕС като лредим- 

да разчита най-вече на собствените си сили.
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г^лМакачкалаС И Гг Оригиналът на "История славяноболгарская” и българската 

делегация, водена от заместник-министъра на културата Пантелей 
Цанков пристигнаха в Карса - столицата на Света гора. В съответ
ствие с каноните на Света гора сс състоя специална церемония. В 
присъствието на българската делегация, на йермонах Калиник- 
прсдссдатсл па монашеското братство (Кинотиса) на Света гора, 

монаси от всички манастири в Атон игуменът на Зографския 
манастир архимандрит Амвросий показа оригинала на "История 
Славяноболгарская”.

След церемонията, присъстващите се отправиха към манастира 
”Св. Великомъченик Георги Победоносец Зограф”, където ще 
бъде поставена "История славяноболгарская”.
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Трасето на нефтопровода от България за Адриатика

държави и занапред си остава сътрудничеството в така се предвижда формиране на смесени пред- 
областта на енергетиката. приятия и съвместно излизане на пазарите на тре-

- Русия е традиционен югославски партньор в ти страни. Спирайки се върху държавният кредит 
доставката на енергийни суровини и в този сми- от 150 млн. долара, който Русия отпусна на наша- 
съл правителствата на двете страни подкрепят та страна за финансиране доставката на руски 
развитието на дългосрочното сътрудничество - съоръженияи други продукти, министър Раде Фи- 
каза Филипович и посочи, че-в рамките на между- липович подчерта, че той е предназначен преди 
държавнито споразумение през 1995 година е до- всичко за финансиране на проекти в енергети- 
говорена доставка на земен газ, и че това се реал- ката, минното дело и металургията и, че югослав- 
изира посредством съвместното предприятие ските фирми проявяват голям интерес за използ- 
” Прогрес газ трейдинг”. Той добави, че е постиг- ване на тези средствата.

По думите на министър Филипович, огромно 
руския газ, както и Споразумение за сътрудни- значение има и агрокомплекса, понеже подписан- 
чество върху изграждането на газопроводната ите документи предлагат възможности не само за 
мрежа през Югославия. Съгласно това Споразу- износ на югославски изделия в Русия, но и за пос- 
мение е сформирано и съвместно предприятие за трояване на цели агропромишлени обекти в Ру- 
финансиране строежа на магистралните газопро- сия, което от своя страна ще принесе и за раз
води в Югославия - "ЮГОРОСГАЗ”, 
далище в Белград. С построяването на южния

БРИГО АСПАРУХОВ: 
ТОВА НЕ Е КРАЖБАнато и споразумение за начина по издължаване на

Бившият шеф на разузнаването Бриго Аспарухов е върнал 
оригинала на "История славяноболгарская” на Паисий Хилендар
ски в Националния исторически музей.

Това съобщи г-н Аспарухов в предаването ”Екип 4” на БНТ.
Не съм я върнал лично аз, но поемам отговорността, каза бив- 

разузнавач номер едно. Бриго Аспарухов съобщи, че орнги- 
Историята е бил в Националната разузнавателна служба, 

преди той да поеме ръководството на службата.
Предшествениците му са решшти да я вземат, защото са имали 

сигнали, че български емигрант и гръцки гражданин се готвят да я 
откраднат от Зографския манастир, за да я продадат в Германия за 
половин милион марки.

Външното ни министерство е уведомило гръцкото външно мин
истерство, но то не е взело мерки. Затова, според г-н Аспарухов, са 
предприети специфични мерки’ за прибирането на реликвата в 
родината. Това не е кражба, а успешен опит Историята да бъде 
запазена, каза Бриго Аспарухов.

Скандалът с българксата реликва започна през 1991 година 
когато бившият шеф на ефория "Зограф” Петър Митанов 
че ръкописът се намира в България. Анонимен мъж остави ре
ликвата в Националния исторически музей през септември 1996 
година. Експерти потвърдиха, че това е оригинал на историята, 
по-точно авторски препис, изготвен от самия Паисий.

След продължил повече от година спор за съдбата на ръкописа 
оългарският президент и Министерство г 
коиисът да се върне в Зограф на 12 януари.

със се- ширяване на научно-техническото сътрудничест
во между Югославия и Русия.

шият 
налът наОТ 19 ЯНУАРИ Т.Г.

МОБИФОНИТЕ МОГАТ ДА СЕ 

ПОЛЗВАТ И В БЪЛГАРИЯ
От 19 януари т.г. мобифоните с код 063, които са вклю- 

в мрежата ГСМ на мобилната телефония на Сърбия, 
могат да се ползват и в България, беше съобщено от МОБ- 
ТЕЛ.

чени

Ползването на сръбските мобифони в България 
възможно след като операторът за мобилна телефония в 
Сърбия МОБТЕЛ сключи договор за така наречения реминг 
с оператора за мобилна телефония в България МОБИТЕЛ. 
Така България стана седемнадесетата страна в Европа, в 
която могат да се ползват сръбските мобифони. Собстве
ниците на мобифони от нашата република могат да 
подвижните си телефони и в Унгария, Англия, Гърция, 
Швейцария, Холандия, Франция, Испания, Кипър, Русия, 
Италия, Австрия, Белгия, Чехия, Словакия, Швеция и Маке
дония.

стана заяви,

ползват на културата решиха ръ-

ВАЛЕРИ ПЕТРОВ - 
НОСИТЕЛ НА НАГРАДА 

”ЯВОРОВ”
При набиране номера на съответния мобифон не е необ

ходимо да се набира кодовият номер на България 99 359, т. е. 
номерът на мобифона се набира по същия начин, както и в 
Сърбия. ОколобО000 собственици на ГСМ-мобифони трябва 
да знаят и следното: когато са в чужбина, те плащат разго
вора от Белград до страната, в която се намират, въпреки че 
са повикани от Сърбия, а оня, който ги е повикал, плаща 
разговора до централата в Белград. Това е специфичен вид 
защита на ония, които повикват собственика на мобифона, 
понеже те не могат да знаят къде се намира той в момента на’ 
повикването.

Поетът Валери Петров г 
цялостно творчество на името 

Наградата е
е носител на тазгодишната награда за 

Пейо Крачолов Яворов.
_ учредена през 1973 г. от община Чирпан. Връчва се

тмР=Г
198Я гг ^илияна Стефанова. Четвъртият носител през
Фотев Иван ДавиДк°в и петият носител през 1993 г. - Христо

на

23 ЯНУАРИ 1998 г. ШшШ



150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ
ФОКУС

биографични данни
1848 - роден в Калофер. Пър

вороден син на възрожденския 
учител Ботьо Петков.

до 1863 - учи във II одеска 
гимназия (Русия). Изключен от 
гимназията.

1866 - живее в Одеса. Самоо- 
бразова се.

Есента на 1866 - учителства в 
българското село Задунаевка 
(Бесарабия).

1867 - връща се в Калофер, за 
да стане учител на мястото на 
болния си баща. Не понася роб-

условия. Емигрира в Ру-

ПРИДОБИВКА ИЛИ 

ОПАСНОСТ ?!
ско училище.

1875 - издава заедно със Ста- 
мболов първата си и последна 
гениална стихосбирка "Песни и 
стихотворения от Ботйова и 
Стамболова”. Оженва се за Ве
нета Минчева Везирева - пле
менница на българския митро
полит Панарет. От България 
пристига и заживява в Букурещ 
майка му. Някои от братята му 
са дошли по-рано.

През февруари миналата го
дина снимките на първата кло- 
нирана овца Дол и обиколиха 
света. Последваха Поли и още 
пет такива.

В началото на тази година 
ериканският учен Ричард 

Сийд оповести възможността за 
клониране на бебета за бездетни 
семейства. По същото време 
Медицинският център към една 
компания 
(САЩ) съобщи, че бил намерен 
начин драстично да се удължи 
животът на човешката клетка. 
В лабораторийни условия, спе-

ам

1876 - ражда се дъщеря му 
Иванка. Седмица по-късно в 
България избухва Априлското 
въстание. Българските еми
гранти бързо подготвят чета в 
помощ на въстаниците. Войвода 
на четата е избран Ботев.

Калифорнияските
мъния.

от

1867 - 1869 - живее В Буку
рещ и Браила. Влиза в средата на 
българските хъшове. Запознава 

Хаджи Димитър, Стефан 
Караджа, Желю войвода. Пише, 
превежда, участва в театрални 
представления на българската 
емиграция.

Зимата на 1869 - запознава се 
и се сближава с Васил Левски, с 
когото живеят в една запустяла 
мелница край Букурещ. Начало 
на активната му революционна 
дейност.

1869 - учител в Александрия, 
а после в Измаил в българските 
колонии. Умира баща му даскал 
Ботьо Петков.

1871

Ричард Сийд
циалисти в тази компания успели да направят клетката почти 
безсмъртна. Те постигнали това с помощта на природни химически 
съставки

През май 1876 - начело на 200 
души Ботев завладява кораба 
"Радецки" и преминава в Бъл
гария.

се с
ства. ензима теломераз, който се намира в съвсем млади 

клетки. По такъв начин те доказали, че младата клетка има "ключ”1872 - арестуван от румън- 
полиция в затвора Фок- 

шан. Освободен със застъпниче
ството на Каравелов. Включва 
се в дейността на Българския 
централен революционен коми
тет. Съвместно с Каравелов из
дават в. "Свобода", 
"Независимост”.

за защита от стареене.
Тези, може би епохални открития на науката, предизвикаха 

голям шум сред учени, етици, юристи,теолизи... Въпросъте: Какво 
ново донасят тези открития, няма ли, подобно на изобретателите 
на атомната енергия, и те да се откажат от изобретението си? 
Засега поне мненията са различни. Докато бездетните семейства 
виждат шанс за себе си, други отричат това като издевателство над 
природата. Какво ли би се случило със света ако всички хора на 
земята си приличат досущ един на друг, колкото и гениални да са 
"прародителите” им? Какво ще стане с трепетите на родителите 
,очакващи първата си рожба, когато ще могат да си поръчат дете, 
като изберат не само неговия пол, но и да определят и другите му 
особености? Кой да се "мъчи” след четири пет дъщери да чака син, 
когато, като на шега, това може да се направи в лаборатория?

Други пък смятат направо за чудесна идеята чрез клониране да 
се подсигурят тъкани и ограни за трансплантация, която често е 
единственият начин за лекуване на отделни заболявания.

Животът е борба. Победи и падения. "Хомо сапиенс” става 
човек когато за пръв път побеждава природата, когато я впряга да 
му служи. Но има ли край тази борба? Може ли човекът да стане 
Господ, който го е създал по свое подобие? Няма ли клонирането 
да спре еволюцията, чиято основна предпоставка са индивидуал
ните фенотипни разлики в дадена популация, тоест вид.

Изправени пред тези и много други въпроси, членовете на 
Европейския съвет за биология и медицина гласуваха Конвенция за 
забрана на клонирането на хора. Такова решение е породено преди 
всичко от опасенията от новото, непознатото. С него просто се 
търси една почивка, която ни е необходима за да се огледаме около 
себе си за да видим къде живеем, накъде вървим и какво можем да 
очакваме. Никой никога не е успял да спре любознателността у 
хората, така че никакви забрани няма да могат да прекратят и 
опитите с клонирането. Могат, разбира се, да ги забавят за малко и 
да дадат време на човечеството да намери начин да живее с новите 
знания. Защото XXI век ще бъде век на знанията, век на науката. 
Знанието ще определя съдбата на човечеството.

ската
Края на май, началото на 

юни 1876 - тежки сражения от 
Дунава до Врачанския балкан.

2 юни 1876 - Ботев е убит или 
се самоубива, виждайки разгро
ма на четата.а по-късно и ❖ •> •>

1873 - На всеки 10-15 години, чак до 
60-те годни на нашия век, упорит 
слух залива България: Ботев е 
жив, бил е затворен в Анадола и 
се връща в отечеството си. Бъл
гарският народ не може да пов
ярва в смъртта на великия си по
ет и патриот.

издава сатиричния ве
стник "Будилник”. Започва 
тивна преводаческа дейност на 
учебна и друга литература.

ак-

1874 - Каравелов се оттегля 
от революционна дейност. Бо
тев започва да издава в. "Знаме” 
Учител в букурещкото българ-

редактира в Браила 
първия си вестник "Дума на бъл
гарските емигранти”. Вестни
кът спира поради липса на сред-

ЗАХВАЩА СЕ ВЕЧЕ ДРАМАТА 

НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ
Захваща се вече драмата на 

Балканския полуостров! Много
словният въсточен въпрос, кой
то до вчера се мислеше за не
променим на политическата сце
на на Европа, стъпи вече в своя 
трети акт и няма вече съмнение, 
че той щс да се изкара до краят. 
Първият акт захванаха юначни
те наши братя херцеговинци; 
вторият премина в безполезни 
стратегически и дипломатиче
ски пантомими от страна на 
Сърбия и на Черна гора; а тре
тият, на когото началото тряб
ваше да бъде край на безчовеч
ното турско господство и в 
който трябаше да участва 
сичкият южнославянски хор, се 
захвана само от нашия нещастен 
и до крайно убиен български 
народ. Телеграфът и 
наши писма ни донесоха извести
ето, че сичката Пловдивска 
кааза е потънала вече в кръв и 
бунтът е обхванал средата на 
Балкана от Сливен и до Троян, и 
Средна гора от Панагюрище до 
Стара Загора. Други така също 
верни известия ни дадоха да 
разберем, че и нашите шопи в 
Пирот и Белоградчик са вдиг
нали топора си против своите 
петвековни кръвопийци...

Освен това железницата 
между Варна и Шумен с прекъс
ната, а това е знак, че и в Ду
навския вилает нашето народо- 
население е присъединило 
«Де да присъедини своите яки 
мишци в съсипваното позорните 
вериги на робството. С една ду
ма, българският бунт е влязъл 
вече в своите права и борбата се 
захванала със сичката своя от- 
чаяност. Касапницата ще да бъ- 
Дестрашна и отвратителна, жер
твите щс да бъдат безброй и от 
двете страни. Но треперете ти- 
рани! Полудейте дипломати! 
Късайте си косата, велики царе 
«одейски на капитала! Босфор- 
ският идол ще да падне, "бол
ният човек” ще да умре и вашите

безбройни капитали ще да по
тънат в помията на турския раз
врат и в свещената кръв на на
шата свобода.

Тука не е Меншиков в Цари
град и Русия със своите казаци на 
Дунава, против които да станете 
и избиете цели 800 000 живи съ
щества и да потрошите повече 
от 8 милиарда франка, за да опа- 

европейското ра 
Тука не е Сърбия и Черна гора 
със своите дълбокоумни князе и 
дипломати, против които да упо
требите игото и махмузите на г. 
Андраши, за да ги накарате да не 
разбъркват сдруженият "общи 
мир”. Тука не са румънските три 
патриоти, които за една "афера” 
от страна на Турция са готови да 
пазят своята строга неутралност 
до такава степен, щото от страх 
за своя латинизъм би биле го-

бодата на сичкото човечество; 
ние знаем така също, че тоя за
говор е олицетворен в така наре
чената европейска дипломация, 
на която проводникът в настоя
щето време е благородният та
тарски граф Андраши: знаем 
най-после, че всичките диплома
тически доброжелания на Евро
па да се облекчи чрез някакви си 
административни реформи и жи
вотът на турската рая не са нищо 
друго освен желанията да се от
страни за време окончателната 
смърт на Турция и да се задържи 
с това причината на една кърва
ва общоевропейска война, в ко
ято една или две държави да мо
гат безпрепятствено да хвърлят 
жребий връз ризата на Турция - 
една на Босна и на Херцеговина, 
а друга на Цариград и на сичките 
черноморски богати страни. Но 
късно е вече! Нека дипломатите 
смятат "раята" за скотове, нека 
Андраши пише реформаторски 
ноти, нека европейската офици
ална журналистика оплаква 
упорството на въстаналите; ние 
вярваме и мислиме, че всичко то
ва ще да има смисъл дотогава, 
додето силата на гладиаторите 
придобие почитателност 
пред своите врагове, така и пред 
своите приятели, т.е. Европа ще 
да има право и повод да сс намеси 

"человеколюбиви” 
предложения само тогава, кога
то въстанието се ограничи само 
в една или две провинции. Пов
дигне ли сс сичкият български 
народ, излязат ли из своите гра- 

Сърбия и Черна гора 
съгласят ли се херцеговинците и 
бошнаците да положат оружи- 
ето си и пред втората нота на 
Авдраши, то въпросът е решен 
и свободата на Балканския полу
остров е осигурена.

Не в тая ли ера влизаме ние?
ХРИСТО БОТЙОВ 

В. "Нова България"
5 май 1876 г.

вновесие.зите В.Богоев

ОБРАЗЪТ НА БОТЕВ 
В БЪЛГАРСКАТА КАРИКАТУРА

Васил Ковачев-
Тимофей

„Жив е той, жив е!“частни
(в. „Утро“,тови да ни изпроводят там, дето 

са изгинали техните предани 
Бранковяни. Тука е гласният,от
чаяният и мъжественият седем- 
милионен български народ, кой
то в продължение на цели пет 
столетия е носил на плещите си 
най-безчеловечното робство в 
Европа и който днес възстава и 
иска от света едно от трие две 

свобода, или смърт!

1938 г.)юни

както
неща: или 
Тук е неумолимата логика на ис
торията, на която сентенцията е 
унищожение на старото, на гни
лото и на не съвременното и жи- 

нового, на здравото и на

със своите

вот на
човешкото. Ще може ли някои 
да отстрани тая сентенция и да 
накара природата да влезе в друг 
пт.т? Ще поиска ли общочовеш
кият деспотизъм да се турне още 
веднъж против стремленията — 
нещастната турска рая? Ние з: 

твърде добре, че в Европа, 
всякакви ”бо- 

человеколюбиви

или

и неници

на
на

ем
е скоято се горде 

гоугодни” и 
учреждения 
тавени общества даже за състра- 

в тая

и в която има със-

към животните - 
Европа е съществувал и 

----- 1 сво
да ние 
съща
съществува заговор против
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НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СП В ДИМИТРОВГРАДБОЖИДАР ЙОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА СИН
ДИКАТИТЕ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ, ЗА АКТУАЛНИТЕ ВЪП
РОСИ И ЗАДАЧИ НА СИНДИКАТИТЕ СТОЯНОВ ГОВОРИ ЗА РАЗВОЙНИТЕ 

ПЛАНОВЕ НА ОБЩИНАТАДЪРЖАВАТА И РАБОТО
ДАТЕЛИТЕ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ
На 15 януари т.г. се проведе програми на Общинската скуп- държането и уреждането на 

разширено заседание на предсе- щипа за тази година, Стоянов за- главната улица и тротоарите в 
дателството на Съюза на пей- яви пред членовете на предсе- Димитровград, 
сиоперите I) Димитровград, на дателството, че през 1998 година Стоянов изтъкна, че Общин- 
което присъства и председател- трябва да продължат работите ската скупщина и през .азигоди-

Го,^вДимитровградНик- ^с=ГбГ^Ги=Г
Председателят Стоянов за- низацията на димитровградски- щина, но при юва и жителите на 

позна ръководството на пеиси- те села, уреждането на градски- тези местни общности ,рябва да 
онерската организация в общи- те улици и т.н. Освен това е за- проявят Тп?Т'
на1та с реализирането на програ- планувано да се запази прием- пост. Главната улищ в Дими1- 
мата на Общинската скупщина ствеността в изграждането на ровград и трозоаризсбизряГ)- 
нрез миналата година. В своето канализационния колектор за вало да сс уредят през гази го- 
изложение той между другото сз.биранс на отпадъчните 
каза, че програмата на Об,цип- па ГКПП "Градниа”, да сс ре- За плановезе на Общинската 
ската скупщина е реализирана монтират и уредят градската скупщина през 1998 година ще се 
успешно, особено в областта на цз,рква, галерията и други обек- разговаря отново през втората 
комунално-битовата дейност, за ти. половина на февруари когато е
която са отделени и най-много Пенсионерите изтъкнаха, че запланувано да се проведе ,ра- 
финансови средства от общин- в предстоящия период трябва да диционната среща на ръковод
ения бюджет. При това песа ирс- се посвети ио-голямо внимание ството на нашата община и 
небрегиати и другите области, на поддържането на сградите в рзжоводството на димитров- 
фппаисираии предимно от този димитровградските села (кооп- градския Сз.юз на пенсионерите.

сративните домове, основните 
Говорейки за развойните училища и т.н.), както и на нод-

• Тази година ще бъде тежка и не бива всички трудности да сс 
струпват върху плещите на работниците • Държавата и работо
дателите трябва да осигурят па работените работа заплати и 
останалите принадлежности и да сс грижат за онези конто ще 
останат без работа • По тези въпроси Съюзът на синдикатите ще 
бъде докрай последователен и категоричен и няма да прави от- 
съпки пред какъвто и да е натиск

Това между другото каза Бо- "Имайки предвид, че в това 
жидар Йович, председател на отношение ще има трудности, 
Съюза на синдикатите в Пчин- както и факта, че някои дирек- 
ски окръг, на проведената неот- тори злоупотребяват с постове- 
давна Конференция на Съюза на те си, в Съюза на синдикатите 
синдикатите в Босилеградска трябва да се организираме така, 
община, на която стана дума за че да може да се защитаваме от 
стопанските процеси п за акту- всички противозаконни дейст- 
алните задачи на Съюза на син- вия. Кога се наложи, ще водим 
дикатите в републиката. преговори с директорите. Но по

"Въпреки твърденията на някои въпроси, каквито са нз- 
някои, че гази година ще бъде плащането на заплатите, средст- 
по-лека от миналата, а на други, вата за годишни почивки, топла 
че положението на работниците закуска, превозваме на работни- 
ще се облекчи, Съюзът на син- цнте и всички други, които са ре- 
дикатите смята, че тя ще бъде гулнрани с колектвните догово- 
много по-тежка от миналата, ри, няма да преговаряме, а ще 
Наближава времето на прнватп- търсим тези директори да бъдат 
зацията, когато новите собстве- отстранени от постовете. Срещу 
ннци ще настояват да намаляват злоупотребите с правата на ра- 
броя на работниците във фнр- ботниците ще се борим с всички 
мите, когато много работници сили, включително и със стачки, 
ще останат без работа. Това ще подчерта Йович и поясни, че

"стачката ще бъде успешна, ако 
ни е известно за какво стачку
ваме и ако я приключим с успех. 
Без тези две неща тя дава про- 

I тивоположни ефекти”.

води дима.

източник. Б. Д.

ТАЗГОДИШНИЯ ПЛАН НА ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО
ТО ОТ ЛЕСКОВАЦИ БОСИЛЕГРАД

ЗА 2 ДАЛЕКОВОДА - 3 млн. ДИНАРА
Трудовата единица на Електроразпределител

ното предприятие от Лесковац в Босилеград ус
пешно приключи деловата 1997 г. Годината пре
мина без по-големи аварии и прекъсвания в елек
троснабдяването на 4185-те електропотребители 
в 37-те села в Босилеградска община. Това се дъл
жи на благоприятните климатични условия, както 
и на усърдието на електромонтьорите, които на
време успяваха да премахнат възникващите от 
време на време дефекти на над 1400-километро- 
вата електромрежа (944 километра с ниско напре
жение и 465 - с високо). Освен това, през миналата 
година Трудовата единица в Босилеград ремон
тира десетина километра остаряла и вече изха
бена електромрежа и построи нова с дължина над 
два километра.

Трудовата единица в Босилеград, според ду
мите на Милчо Лазаров, ръководител на ТЕ в 
Босилеград, и през тази година освен редовното

I

'I
НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ДРУГИ 

СИНДИКАТИ
Съюзът на синдикатите в се

демте общини на Пчински окръг 
понастоящем има около 50 хиля
ди членове, които са организи
рани в 250 основни организации. 
На общински равнища действат 
синдикални представителства. 
"Занапред ще се опитваме въз
можно повече и по-добре да ор
ганизираме работниците при 
частните работодатели. Това не 
ще правим с цел те да не се при
общят към някои други синди
кати. Съвсем е естествено ра
ботниците да се определят за 
ония синдикати, които най-до
бре ще ги защитават, от които 
ще имат полза. Сега това сме 
ние”, заяви той и изтъкна, че на 
територията на Пчински окръг 
не съществуват други синдика
ти. Той каза, че "група работ
ници в болницата във Враня са 
формирали независим синдикат, 
но членовете вече са го напус
нали”.

$
:

поддържане на електромрежата, е запланувала да 
инвестира над 3 мул йона динара в доизграждането 
на 35-киломстровите далекопроводи Босилеград 
- Долна Любата и Босилеград - Горно Тлъмино.
Строителните работи на първия далекопровод са 
завършени, а на втория е останал незавършен 
участъкът от Рикачево към Злидол през мест
ността Гарван с дължина 3 км. Запланувано е да 
бъде извършена и реконструкция на електромре
жата с ниско и високо напрежение в местните ното и нашата трудова единица. Все пак приорн- 
общности Голеш, Жеравнно и част от Карама- тетна задача и през тази година ще ни бъде под- 
ница, както и в село Милевци. държането на електрическата мрежа и редовното

"Заплануваните дейности са в рамките на ре- снабдяване с електроенергия”, каза Лазаров, 
алните възможности на Електроразпределител-

Йович подчерта, че особе
но значителен е въпросът с 
изчисляване стойността на 
капитала на предприятията, 
конто ще се приватизират. 
” Макар че законът не е за
дължителен, 
ръководства трябва да насто
яват да се изчисли капиталът 
на предприятията. Това оба
че не трябва да стапе въз ос
нова на съществуващите до
кументи, а въз основа на паз
арната стойност. Това трябва 
да се направи, понеже съще
ствува опасност някои дирек
тори да злоупотребят с пос
товете си, да обезценят капи
тала, а след това да купят 
предприятията на ниски це
ни”, изтъкна Йович.

бъде сериозен проблем и голямо 
бреме и за работниците, и за Съ
юза на синдикатите”, каза Йо
вич.

синдикалните

м. я.

ДИМИТРОВГРАДИмайки предвид от какво 
значение е информирането и 
юридическата защита на работ
ниците, в Съюза на синдикатите 
в окръга се обмисля да се "тръг
не”

УЧРЕДЕН ОКРЪЖЕН ОТБОР НА 
ГОСТИЛНИЧАРСКО-ТУРИСТИЧЕСКИТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ
с печатане на синдикален 

бюлетин или вестник, а се 
ши подготовка да се засили дей
ността на синдикалната юриди
ческа служба. "И за едното, и за 
другото са нужни средства, но 
ще положим усилия да имаме 
свой вестник, а освен сегашните

вър-

На 22 декември т.г. в Димитровгра/ 
проведе учредително събрание на Окрч 
ния синдикален отбор на заетите в гост 
ничарско-туристическите предприятия 
Пиротски окръг. На събранието вз 
участие представители на ГТП "Балк 
от Димитровград, ГТП "Сърбия” и < 

Пионир от Пирот и ХТП "Ремизияна’ 
Бела Паланка.

За председател на новоучредения <

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ 
НЯМА ДА СЕ ВОДЯТ 

ПРЕГОВОРИ трима, да приемем още един
Председателят на От ютт нт юрист- С това 'Де създаден въз- 1 председателят на Съюза на можности да се подобри без-

синдикатите в Пчински окръг платната юридическа защитава 
подчерта, че тази организация работниците. Веднъж седмично 
на работниците досега е настоя- наш ю « в $ ™
вала работодателите и държава- град” оповести Й, 
та да уважват правото на работ
ниците и да им осигуряват ра
бота и заплати. Според думите 
му, сега тя ще изисква държава
та да решава и проблема с изли-

ович.
Накрая Йович каза, че на ок

ръжно равнище се полагат уси
лия да се подобри снабдяването 
посредством синдикалните ор-

“Н“Т! Р360™“1^ - Д* отпуска беше затруднен порада^ипетна 
редства, за да се активизират транспорт за стоките Сега има 

предприятията които не работ- ме кола и се надявам тази дей- 
ят или пък работят с намалани ност да се подобри”. Д
мощности, и да се грижи за ра
ботниците, които не по своя вина 
ще останат без работа.

ще е в Димитровград) е избран г-н 
Стаменкович, зает в "Балкан”, а за ■ 
тар Зоран Маркович, зает в ’
За член на Републиканския си 
бор на заетите в гостилничар

Ралевич от ГТП "Сърбия от Пирот. 
На събранието присъства и секр< 
Републиканския отбор на синдик 

заетите от този отрассл г-н Раде М> 
вич.

на

В. Б.

23 ЯНУАРИ 1998 г.



В ГИД В ДИМИТРОВГРАД

Неоправдано прекъсване на производството
От 26 декември миналата до 16 януари т.г.” 

неоправдано и противзаконно е прекъснато про
изводството в ГИД, последица от което ще бъде 
още по-лошо финансово състояние на фирмата, 
изтъква директорът на най-голямата

СИМЕОН ЙОРДАНОВ, ДИРЕКТОР НА "ИЗГРАДНЯ" ОТ 
БОСИЛЕГРАД:

ПРИВАТИЗАЦИЯТА НЕ Е 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА, НО Е 

НЕИЗБЕЖНА

всеки.
Що се отнася до прекъсването на производ

ството, то не може да се нарече стачка, тъй като 
не е формиран стачен комитет, нито са посочени 

градска фирма Иван Марков Димитров- конкретни искания. Все пак въз основа на разго-
Както стана ианегтнп оЯРТмт и ворите с прекъсналите производството и в орган-

на ”г™1оата^в Пими^гп В конФек1(ията ите на фирмата, очаква се производството да аро- 
тт легалните о^г™ и т!Р Д’ отказаха «а “Рие- дължи. Защото всяко прекъсване на производ- 
Поичините м X» гп™ м пРеДприятието. ствения процес не само че влошава финансовото 
При жните за това, според Марков, са делбите, състояние на ГИД, но накърнява авторитета на 
които през последните години са характерни за фирмата пред чуждестранните автоРитета 
фирмата, обективните условия за стопанска дей
ност както и тежкото положение на стопанството 
в СРЮ. Марков още изтъква и безотговорното

Законът за собственическата трансформация е в сила от 31 
октомври 1997 година, а тази година се очакват радикални промени 
в стопанството, икономиката и в държавата като цяло. От прива
тизацията се очаква да въздействува върху повишаването на ефи
касността на производството, да укрепи трудовата дисциплина и по 
този начин да повиши конкурентноспособността на предприятията.

За приватизацията изобщо и за приватизацията на строител
ното предприятие ”Изградня” в Босилеград разговаряхме с дирек
тора на това предприятие Симеон Йорданов.

' Въпреки че според Закона приватизацията не е задължителна, 
аз смятам, че тя е неизбежен процес за всяко предприятие, особено 
за стопанските предприятия. Законът за собственическата транс
формация е предоставил на работещите сами да решават кога и при 
какви условия ще се извърши приватизацията на фирмата им. Но 
колкото по-бързо едно предприятие се приватизира, толкова по-до
бре ще бъде за него. Законно задължение за всички е до средата на 
тази година да направят оценка на стойността на имуществото, с 
което разполага предприятието. С това държавата иска да направи 
преглед на обществения капитал”, каза Йорданов.

На въпроса дали с приложението на Закона за приватизацията 
няма опасност много работници да останат без работа, директорът 
на босилеградското строително предприятие отговори, че доколк- 
ото приватизацията се провежда внимателно и отговорно, може да 
се очаква не освобождаване, а приемане на нови работници. Обаче 
всеки трябва да има предвид, че единствено с работа и пълноценно 
ползване на производствените мощности може да се осигури 
печалба. Недопустима е вече досегашната практика да се откриват 
непродуктивни работни места. Напротив, всеки работник, без оглед 
на квалификационната структура, ще трябва максимално да се 
ангажира и да осигури заработката си, а производствените машини 
и други съоръжения да възприема като свои.

Процесът на приватизацията в предприятията в нашата община 
все още не е започнал. Повечето от тях не предприемат конкретни 
мероприятия, като че ли чакат да видят съдбата на другите, а след 
това и те да "захапят ябълката” на приватизацията. Докъде се 
стигна във Вашето предприятие?

”В това отношение и ние не сме отишли много далече. Прове
дохме две заседания по този въпрос. На тях повечето разговаряхме 
за самия закон, за неговите положителни и отрицателни аспекти. 
Лично смятам, че трябва да приватизираме предприятието си, а коя 
форма ще изберем, това ще зависи от самите работници. Тези дни 
ще сформираме и комисия за оценка на капитала на предприятието 
ни. Тъй като става дума за малко предприятие, в това отношение 
не би трябвало да има проблеми. Ако не друг, то ще се намери някой 
предприемач и ще ни ”вземе”. Може би малък проблем ще бъдат 
административните работници, но вече казах, че без продуктивни 
работници няма печалба, което важи и за нас”, каза накрая Йор
данов.

партньори и зас
трашава реализацията на износните сделки ”А 
ръководството и директорът нямат механизъм в 
рамките на законните си права да проведат в дело 

отношение към производството, но едновремен- своите замисли. Защото определени институции в 
но с това и безотговорността на ръководните системата, като съдът, инспекциите по труда, не 
структури, хората в администрацията и отделните дават конкретна възможност за стабилизирането 
служби на фирмата. Ключов проблем е слабият на фирмата. Становището на ръководството е че 
професионализъм на хората от ръководството и редовното производство и качествените стоки за 
в отделните служби, както и нереалното виждане износ са основни условия фирмата да съществува 
на истинското положение и условията за работа, и занапред,” казва Марков.
Заплатите на работниците винаги трябва да бъдат В момента се прави анализ на всяко работно
в съответствие с реалните възможности на пред- място в ръководните структури и администраци- 
г?/гпТИеТ° ^ НИЩ° повече- Преди Нова година в ята, ”за да се види кой какво работи и защо се 
ГИД са изплатени заплатите за ноември месец, намира точно на това работно място.” 
средно по 450-550 динара, плюс по 100 динара А.Т.на
В"НЕНАТЕКС" хналия пожар в склада на това предприятие засега 

още не са премахнати напълно, но въпреки това 
димитровградската фирма не е провалила склю
чените сделки нито с една фирма от страната и 
чужбина. Собственичката на "Ненатекс” г-жа Ди- 
митринка Мадова се надява, че деловите парт-

Частната тъкачна фабрика "Ненатекс” от Ди- ньоРи на тази ФиРма Ше имат търпение да изчакат
нейното пълно консолидиране след пожара.

В "Ненатекс” неотдавна пристигна покана от 
Германия за участие в панаира на занаятчийст
вото и дребното стопанство. Панаирът ще се със
тои в град Мюнхен от 7 до 15 март т.г., но засега 
не е известно дали "Ненатекс” ще се представи на

Стопроцентово
натоварени мощности

митровград, в която работят 45 работника, от на
чалото на настоящата година работи на пълни 
обороти. "Ненатекс” произвежда предимно преж
ди за старите си делови партньори - ”Нитекс” от 
Ниш, ”Симпо” от Враня и "Агрокотекс” от Вран- 
ска баня.

него.Отрицателните последици от неотдавна избу- Б. д.

В "КОЖАРА" ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

Производството ще се интензифицира
Набавени са химикали и сурова кожа за първото тримесечие на годината

В ”Кожара” от село Желю- водствения процес ”Кожара” е 
набавила 80 на сто на домашния 
и 20 на сто на чуждестранните 
пазари.

Въпреки че името на немск
ия партньор, с който фирмата 
успешно сътрудничи вече няко- дина. 
лко месеца, е делова тайна, ком
петентните от предприятието ни 
съобщават, че сътрудничество
то между тяхната фирма и гер
манците ще продължи и през та
зи година.

Освен с този партньор кожа
рите от Желюша поддържат из
вестни делови контакти и с ня
кои димитровградски фирми, а 
особено с тъкачната фабрика 
"Ненатекс”, за чиито потребно
сти ”Кожара” от време на време 
суши и пере вълна.

Понастоящем 112 работника 
постоянна работа в ”Ко- 

жара”. Размерът на средните ра
ботнически заплати е около 600 
динара. Заплатите биха могли да 
бъдат и по-високи, но фирмата в 
момента е принудена да отделя 
значителни средства за плащане 
на задълженията към социалн
ите и пенсионните фондове за 
своите работници. Задължени
ята са от оня период, когато ”Ко- 
жара” не е работила или 
работила на минимални оборо

ти. Според думите на техниче
ския директор на ”Кожара” Йо- 
ван Антич тази фирма е изпъл
нила задълженията си към тези 
фондове за цялата 1995 година и 
сега се издължават за 1996 го-

ша производствените мощности 
понастоящем са натоварени сто
процентово. В предприятието 
преработват предимно сурова 
”лелц велур” кожа за известния 
купувач от Германия. Въпреки 
че повечето от кожообработва- 
щите предприятия в страната ра
ботят при сериозни финансови 
затруднения, желюшкото пред
приятие вече няколко месеца 
работи рентабилно и за него в 
момента може да се каже, че е 
едно от най-успешните предпри
ятия от този отрасъл в Югосла
вия.

м. я.

ХУМАНЕН ЖЕСТ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 
"ЛИСЦА"В предстоящия период във 

фирмата ще се стремят още по
вече да интензифицират произ
водството, макар че знаят, че то
ва ще бъде доста тежко поради 
наследените от миналото тру
дности. Икономическият подем 
на ”Кожарата” се дължи преди
мно на новата управляваща га-

Наградата си дал на 

пострадала работничка
На пресконференция в понеделник генералният директор 

на модна конфекция "Лисца” от Бабушница Петар Йончич 
съобщи, че паричната си награда, която получи от Стопанската 
камара на Сърбия, е дал на Смиля Йованович, работничка във 
фабриката. На тази усърдна работничка от бабушнишкото 
село Извор през средата на декември миналата година пожар е 
унищожил голяма част от имуществото й - стопанската пос
тройка с инвентара и цялата зимнина.

Смиля Йованович работи в ”Лисца” още от първия ден 
конфекцията и през протеклите 30 години нито веднъж не е 
отсъствала от работа. Дори и след нощта, в която е избухнал 
пожарът, още в 6 часа сутринта тя е дошла на работното си 
място!

рнитура на предприятието в съ
став: Тодор Манич, генерален 
директор, Югослав Стефанович, 
финансов директор и съветник 
на директора Манич и Йован 
Антич, технически директор. Да 
си припомним, че това ръковод
ство пое кормилото на ”Кожа- 
ра” в края на февруари миналата 
година и за относително кратък 
период от време успя да стаби
лизира фирмата. Благодарение 
на дълготрайните и сполучливи 
преговори с поверителите 
”Кожара” това ръководство 
преди няколко месеца успя да де
блокира джиро-сметката на фи
рмата. Оттогава работата на 
желюшкото предприятие при
доби пълен легитимитет и във 
финансово отношение. Да до
бавим, че поверителите на ”Ко- 

а” са се съгласили да й от-

Според данни, които ни пре
доставиха от ръководството на 
”Кожара”, тази фирма през ми
налата година е преработила и 
пласирала на домашния и пре
димно на чуждестранния пазар 
около 140 хиляди бройки дребна 
сурова агнешка, ярешка, овча и 
свинска кожа. За първото три
месечие на тази година предпри
ятието е обезпечило достатъчни 
количества химикали и сурова

са на на

На пресконференцията беше съобщено и това, че ”Лисца” 
ще осигури една част от необходимите средства за възоб
новяване на сградата и купуване на зимнина, както и за обра
зованието на дъщерята на пострадалата работничка.

на
кожа, така че в това отношение 
няма да има никакви проблеми. 
Кожата като основен производ- 

е набавена на ДИМИТРОВГРАД: ПЪРВА АКЦИЯ ПО КРЪВОДАРЯВА
НЕ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

ствен материал 
домашния пазар, докато химика
лите, които се ползват в произ-

пък е

Щ 38 кръводарителиПОСЕВИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
.. . ',;•••■■

Завърши фазата на братименето
жар
срочат изплащането на дългове
те за три години, като при това е 
добавена уговорка, според която 
лихвите започват да се изчисля-

Общинската организация на Червения кръст в Димитровград в 
сътрудичество със Завода за транефузия от Ниш организира 
на миналата седмица в димитровградската конфекция "Свобода’ 
рвата тазгодишна доброволна акция по кръводаряване, 
отзоваха 38 души - предимно работници от това предприятие.

Според официални данни в Димитровградска община през 1997 в 
акциите по кръводаряване са участвали 650 лица, докато според броя 
населението "оптималният вариант” е бил да се явят около 450 лица, 
което ще рече, че планът е преизпълен с около 45 процента.

Въз основа на постигнатите резултати в областта на кръводарява-
челното място в Юго-

в началото 
пъ

на която се

на братименето и успешно продължава ната

•,иияеТ^

агростгециалисти « -Р- -га подхранва-
нето на пшеницата, а в началото на февруари.

ват след една година.
Възстановяването на тази 

фирма става още по-впечатля- 
ващо, ако се има предвид, че в 
сравнение с останалите пред
приятия от този вид в страната 
тя разполага с относително скр
омни технологически мощно
сти.

на

№

нето през 1997 година, нашата община заема 
славия. Това е още едно доказателство, че димитровградчани са твърде 
хуманни хора, винаги готови да помогнат на човек в неволя.

Б. Д.
Б.Д. Б.Д.

ОШшмвв 23 ЯНУАРИ 1998 г.
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ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

РОЕВОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА ПЧЕЛИТЕ

ВЕЧЕ ОБИКНОВЕНА Ш 
ГЛЕДКА В НАШИТЕ | 
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Обществената сграда в центъра на село Ка

меница остана без покрив. Може би когато пишем 
нейния "некролог” с тези редове тя ще бъде на
пълно рухнала. И както се пише и говори за по
миналите, и за нея трябва да кажем няколко ху
бави думи.

Сградата беше театрален салон (долу). Уче
ниците между двете войни и след освобождението 
даваха в нея театрални представления. На избо
рите през 1935 и 1938 година тук се провеждаха 
събрания на политическите партии. Вътре ора го
рите убеждаваха избирателите и изнасяха своите 
програми, а пред вратите жандармеристите чака
ха организаторите. Дълги години след освобож
дението в тази сграда (горе) се помещаваше сел
ска кърчма, хубаво обзаведена, винаги пълна е 
посетители, а след това и училище. В предната 
част на сградата беше и поща. Каква ли роля още 
тази хубавица не е имала?

А нейният строеж започна през 1930 година, 
когато Каменица имаше над 70 домакинства с над

Естественото роене на пчелите се подбудва, когато в кошера се 
незаангажирани с работа млади работнички пчели и ие- 

матичното вещество (миризма) за всички пчели.
появяват 
достатък на

500 жители и всеки дом с овце, рогат добитък един 
или два коня. Майсторите при започване вградиха 
в нея сянката на Малин. А когато той узна за това, 
една вечер беше разрушил всичко онова, което за 
няколко депа беше направено. Казват, че вярва
нето било такова - ако се вгради сянката, сградата 
ще съществува дълго, но синцерелц това ще е 
трагично за оня, на когото се вгради сянката. И 
така и стана. Малин ма младини загина на грани
цата, а сградата просъществува седемдесет годи
ни. Рухна пред очите само на двадесетина жители 
па селото, на които и без това вече не е нужна. 
Дълго време тя не е ниго кръчма, мито училище, 
мито театрален салон. В нейните празни стаи и 
лястовиците не се задържаха...

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАННОТО 
РОЕВО СЪСТОЯНИЕ

I) БОРБА СРЕЩУ ТЪРТЕИТЕ
Отглеждане на по-голямо число на търтеи е показател, че пчел

ното семейство има намерение да се размножава природно.
а) Механическа борба - води се с унищожаване на търтеевите 

килийки с подрязване (отсичане) на питите; откритото търтесво 
пило се мокри (залива) с вода; а може и след излизането на търтеите 
от кошера след обед да ги хващам с направена хваталка;

б) Биологическа борба - подържаване на млади майки в ко
шерите, които много малко снасят неоплодени яйца; използване на 
качествени пити, на които са изградени килийки за пчели работ-

чрез остраняване на пити с търтееви килийки и технотоиички и
подменяне с рамки, на които са сложени восъчни основи.

2) РАЗРУШАВАНЕ НА МАТОЧНИЦИТЕ
А ко пчелите започнат да изграждат от 15 до 20 маточника в едно 

и също време, еднакви по конструкция, това значи, че пчелното 
семейство е в роево състояние. Ако пък пчелите изграждат 3 до 4 
маточника в различно време и с различна конструкция, това значи, 
че пчелното семейство върши смяна на майката.

Разрушаването на маточниците е нужно, за да се предотврати 
пчелното семейство да дойде в роево състояние на 20 до 30 дни пред 
главната паша, понеже старите работнички-пчели умират, а 
младите пчели-работнички още не са готови да отидат на паша. 
Макар че са разрушени маточниците, пчелното семейство пак ще 
образува нови маточници и заложи с яйца, но за да предотвратим 
това, разширяваме гнездото с додаване на рамки с восъчни основи 
в плодника, или магазина с изградени пити, или восъчни основи.

3) СМЯНА НА МАЙКАТА

РЕСТАВРАЦИЯТА НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ЧЕРКВА

СКЕЛЕ ОКОЛО ПЪРВОТО КУБЕ
Ако доскоро все още имаше 

съмнение, че акцията за реста
врацията на димитровградската 
църква ще започне в скоро вре
ме, от Нова година насам вече 
няма никакво съмнение в това.

Защото вече е поставено 
скеле около първото кубе на 
черквата "Рождество Богороди- 
чино” и ако времето продължи 
да е така хубаво, би трябвало да 
започне обковаването му с ба- 
кърена ламарина, която вече е 
набавена и всичко друго, което е 
необходимо за поставянето й. Тя 
се намира в склада на предпри
ятието "Металац”, което ще 
препокрие двете кубета и ще из
върши всички други тенеки- 
джийски работи в рамките на ре
конструкцията на черквата.

На заседанията на Комитета 
за реставрация на черквата и на 
Съвета на Местната общност, 
които бяха проведени към края 
на миналата година, бе обсъдена 
информацията за събраните и 
изразходваните досега средства. 
От точната евиденция се вижда, 
че от 24 април 1997 година до 
края на ноември са събрани 66 
095 динара. От 307 граждани, 7 
частни фирми, от хуманитарни 
концерти и дарения в сметката 
на черквата са постъпили 16 925 
динара. Шест обществени фир
ми са внесли 26 170 динара. За 
набавката на необходимото ко
личество ламарина от местната 
общност са взети на заем 23 000 
динара. До края на ноември са 
изразходвани 59 630,80 динара.

фирмите "Ваша къща” - 1000, 
Г1П "Стипром” - 1000 динара, 
ПП "Мидокс и Кърсуль” - 500, 
"Бан-комерц” - 150, а ”Феро- 
пласт” и "Алфа плам” по 100 ди
нара.

-4.. .

От частни лица най-много - 
500 динара - е дал ИЛИЯ НА
КОВ от Желюша, временно ра
ботещ в Германия. Никола 
Цветков и Гьока Симеонов са 
внесли по 150 динара.

Както бе констатирано на за
седанието на Съвета на Мест
ната общност озивчивостта на 
гражданите и на фирмите е срав
нително малка. Колкото и да е 
разбираемо тежкото материал
но състояние на хората, все пак 
средната вноска от 32 динара на 
човек навярно е малка. И броят 
на отзовалите се - само 308 - е 
малък. Впечатление прави, че 
много повече акцията за рестав
рацията на димитроврадската 
черква се подкрепя с думи, отк-

м
№ Един ог начините да спрем роенето на пчелното семейство е 

смяната на майката. Това може да се направи, когато извадим 
майката от роевото семейство, а в същото сложим кафезче с млада 
оплодена майка. (Най-добре е майката да бъде оплодена през съ
щата пролет)

Младата майка след едно денонощие пускаме от кафезчето и тя 
започва да снася яйца, а пчелите започват активна работа.

4) ВЗИМАНЕ НА ПИТИ
Ако семейството е много силно, от него се взимат няколко пити 

(в зависимост от силата на семейството) със запечатано пило. Тези 
пити се дават на по-слаби семейства, открито изваждаме пити с 
отворено пило и ги слагаме на мястото, където са се намирали 
питите с затвореното пило.
По този начин незаангажира- 
ните пчели в роевото семей
ство отглеждат младото пило, 
а слабото семейство се под
силва. Заменяването на пити
те може да се извършава само 
при здрави пчелни семейства.

5) ВЗИМАНЕ НА ПЧЕ-

V ]

олкото с конкретни парични да
рения. Все пак остава надежда
та, че сега, когато реставрацията 
вече започна, и откликът на 
гражданите ще бъде по-голям. 
Затова ето отново и джиросмет- 
ката: 42802-763-037, с предназна
чение ”

Димитровградската черква, 
"окована" със скеле

Ето и фирмите, отзовали са 
на призива за дарения: ”Кому- 
налац” - 5150 динара, ”Балкан” - 
5000, ДД "Дунав” - 1000 динара, 
"Градня” - 5000 динара, Общин
ската скупщина -10 000 динара.

С ребаланса на бюджета 
скупщината е отделила още 40 
000 динара, а след Нова година 
5000 динара е дала и Ветеринар
ната амбулатория в Димитров
град. Що се отнася до частните 
фирми, най-големи суми са дали

ЛИ
а) с нуклеус
След обед, когато по-голя-за реставрацията на 

черквата в Димитровград”.
Нека накрая да кажем и това,

ма част от роевото семейство 
е навън, а има добър летеж, 
взимаме кошера и го отмест
ваме на 0,5 метра встрани от 
мястото, където се е намирал 
и го обърщаме с входа назад. 
На мястото, където се е нами
рал предният кошер, слагаме 
нуклеуса със семейство, в 
което се намира млада опло
дена майка. Може да сложим

че се води строга евиденция за 
средствата, така че в списъка 
има и хора, предимно стари, ко
ито са дали по два динара, но са 
записани като дарители. Оплодно кошерче за едно 

нуклеусно семействоА. т.

и нуклеус с пити със затворено и 
отворено пило без пчели с един маточник за образуване на ново 
пчелно семейство в нуклеус. Летящите пчели от роевото семейство 
когато влязат в новото жилище, започват да изграждат питите и’ 
усилено да работят. Късно привечер, когато се съберат всички 
пчели от паша, обърщаме кошера на роевото семейство с входа

”СВ. ТОДОР” 

ЧАКА МАЙСТОРИ
Започналата през миналата година напред.

б) с наклонена дъска
, ^Ред кошеРа на роевото семейство на земята слагаме платно на 
п РеД 1Цшлетящата дъска и слагаме друга наклонена дъска към
п™ “; В Роевото семейство с пушалката се вкарват няколко 
котрпп ”™’ 33 ДЯ В36МаТ пчелнте мед. След 2-3 минути отваряме 
пГГ ' 1,зважДаме поред всички пнти с пчелите и отърсваме 
" ,на платнот°. унищожаваме маточниците, като оставаме
™ДпИо„Д°б',ОКаЧеСТВеН- РазтРевожените пчели от платното 
конто гя я °нената дьска към торния край. Част от пчелите, 
наклонената* и В° състояние’ образуват с майката роев грозд на 
поет вхопп в „Д ’3 неР°евите пчели от същото семейство влизат 
о? поеГ™1Ра “ 3аПОЧВат активно да работят в него. Пчелите 

Р Р- д населваме в нов кошер, а пред самата главна паша
паботи Г,»‘ДИН"“ "челните семейства. Това пчелно семейство 
работи с една от майките и събира голямо количество 

- Следва -

акция за
реставрирането на църковни храмове в бабуш- 
нишките села продължава и през тази година. До- 
колкото атмосферните условия продължат да са 
добри, може много по-рано, отколкото бе запла
нувано, да започне възобновяването на черквата 
”Св. Тодор” в село Стол.

Черквата Св. Тодор” е малко еднокорабно 
здание, построено през 1923 година върху 
вите на много по-стара черква. Този божи храм е 
в наистина окаяно състояние. Повече от едно 
десетилетие е без покрив, в резултат на което 
стенописите почти напълно са унищожени. За
пазена е само малка част от нея в абсидалния дял 
на храма. Радва обаче фактът, че иконостасът и 
другите движими части навреме са изнесени оттам 
и запазени. При това трябва да се каже, че иконо
стасът е наистина прекрасен, направен от дърво и 
зографиран от "пътуващи живописци”. Отделни-

осно-

те елементи на иконите сочат, че може би авторът 
или групата автори са същите, които са изписали 
и черквата ”Св. Илия” в с. Звонци.

Наистина прекрасно би било, ако през тая про
лет черквата ”Св. Тодор” получи първоначалния 
си вид и като истински храм-паметник бъде за
пазена за сегашните и преди всичко за новите 
поколения. Това е наш дълг към бъдещето.

Каменко М. Маркович

можем

мед.

Подготвил: Гоше Митов
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ботниАциИвбелгр1д СРЕЩА на просветните ра- РЕАГИРАНЕ

УЧАСТВАХА И ПЕТИМА 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ 

ДИМИТРОВГРАД

ЦАРИБРОД Е ДИМИТРОВГРАД
"Ч'™ в Цариброд . Не мога нито като граж- още не чувстват необходимостта да изучават бъл- 
2ъожз и пя Л политически деятел да се въз- гарски език в такъв вид, или пък се страхуват
волите ™ Д Т“ °™ОСН° НЯК°И °Т ДО‘ някой да не ги жигоса ааРЗДИ това. На мнение съм, 
®°;ип™“.Газистатия 3д|™ка Тодорова, която себе че повече ще помогнем българския език да се 
" , ^ представител на ХК за защита на пра- прилага в ежедневието, ако настояваме програ- 
“ свободите на югославските българи из- мите на БНР и БНТ да могат да се приемат ка- 
ползва в статията термини, които противоречат чествено на наша територия, т.е. в районите, в 
аавалщннте в Югославия закони. Тя назовава които живее българското малцинство, както и да 
Димитровград с името Цариброд, макар че още от може свободно да се продават и купуват българ- 

година официалното название на града е ски вестници и литература.
Димитровград, което не може да се приеме като З.Т. настоява за използване на българския 
дооър маниер на някой, който претендира да се език в нашата среда, но ако това би могло да се 
нарича защитник на законите. направи някак си със заповед, с декрет. Тя не

ит лични срещи и заседания, на които съм уважава законното право на всеки наш гражданин 
присъствувал зная, че З.Т лоцира Димитровград в да може да ползва и само сръбски език в ежедневи- 
някакви си Западни покрайнини”, 
така не е в

като

1?.(:™ма преподаватели от основното училище ”Моша Пияпе”
език НтгтшзРАлекг СЗНДа Миланова> преподавателка по сръбски , < < ша Алексова, преподавателка по математика Мапин

иПеВЛТерПО ФИ™Ка’ БУДИМ“Р К°ЛеВ' преподавател"
НП IЯ?'" Петър Рангелов, преподавател по история, участваха 
на 16 и 17 януари на традиционната среща на 
ници в Белград. 1
бя°?”ТОрН На янУаРските ерещи на просветните работници
*Ткултети няТГ,пТеЛИТ^На СърбиЯ' Общността на учителските факултети на Сърбия и Учителският съюз на Югославия Пок-
РепИубликТсМърНбИ„ФяеСТаЦ,1ЯТа бС МинистеРств°то на просветата „а

ДО

просветните работ-

Б. Д. което също ето си.
ред, понеже Димитровград се намира От друга страна, З.Т. и другите борци за чо- 

на изток или поне в югоизточната част на Юго- вешки права като нея изобщо не реагират, когато 
славия. Смятам също така, че не е в ред да се бащата на убитото дете в Желюша явно бил бит, 
бъркат понятията законно право” и "желанието за да признае, че той самият е убил детето си, или 
на хората в нашата община да използват българ- когато бе пребит един таксист, или когато се бе 
ския език в ежедневието. Факт е, че ние сме едно обесил човек заради постоянния тормоз отстрана 
от малкото малцинства в Югославия, които не на шефа си, или че не можем като граждани сво- 
могат да обезпечат предвидения от закона мини- бодно да пътуваме в чужбина, което представлява 
мум ученици за откриване на паралелка, в която грубо нарушаване на човешките-гражданските 
обучението да се провежда на български език, а права на хората. Ще се съгласи ли някой с това или 
сръбския да се изучава като отделен учебен пред- не, ние преди всичко сме хора-граждани, а след 
мет. Защо е така? Това е друг въпрос. Компетент- това сме българи, сърби, роми, албанци и друго, 
ните не се осмеляват да отговорят на този въпрос,

РОВГРАДИ САВА В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТ-

Среща с пенсионираните
учители

Вторият ден от второто полугодие е 27 януари-Савин ден или 
Ден на първия сръбски архиепископ и просветител Свети Сава.

В основното училище Моша Пияде” в Димитровград по този 
повод ще бъде организирано тържество, на което ще присъстват 
67 пенсионирали се учители. Тържеството ще започне с подбрана 
културно-литературна програма, посветена на Свети Сава, след 
което гостите -пенсионерите и директорите на стопанските колек
тиви и учереждения в общината, ще бъдат запознати със сегашното 
положение в училището и плановете му.

Макар че 27 януари е ученическа слава, това е и ден на всички 
просветни работници, а понеже досега училището не е събирало 
бившите си работници, както изтъква директорът Димитър Гюров, 
тазгодишния 27 януари ще бъде посветен най-много на просветните 
работници-пенсионери от училището.

м-р инж. Михаил Иванов, Димитровград

нови книги

ЮГОСЛАВСКО-Б ЪЛГАРСКИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ ИСТОРИЯТА
Сйпсание ”Минало”, което се Печата е 

София е издание на ЕООД ”Юруков”в броя си 3/4 
за 1997 година Посвещава цели 13 странишI 
югославско-българските исторически връзки.

Иап-наПред тука е статията на Богдан Ник
олов от Ниш ”40 бълг 
сани от Вук Караджич 
раждането на славянските народи тон (Вук Ки
раджии) има огромни заслуги за българското 
възраждане. Седем години Преди Венелин наПом- 
ня на света за забравения български народ, три
надесет години Преди Неофит Рилски Прави оПнт 
за българска граматика, а двадесет години Преди 
Богоров обявява българската народна Песен.” 
Андрич изтъкваше, че Вук "още Преди две сто
летия виждаше Пътя на южните славяни, в това 
число и на българите”. Затова сътрудничеше с 
български възрожденци: Любен Каравелов, Спи- 
ридон Палаузов, Васил Априлов, Найден Геров, 
Иван Богоров, Иван Шишманов, Сава Филаретов 
и много други.

Вук е обърнал внимание на културната общ
ност на българите, на техния език, историческ
ото им минало в момента, когато за тях малко 
се е знаело, и е оказал силно влияние върху българ
ските Просветители да Продължат делото му в 
България. Така Любен Каравелов търси от Ми
хаил К. Погодин (1800-1Н75) да му нзПраши на
родни Песни от Вук, защошо са му ”крайно нуж- 
ннедля работи”. Каравелов тогава изтъквал, че 
ако някои чужденец Попска да му се Покаже нещо 
от българската литература, може да му се Посо
чат само Песните, заПнсанн от Вук Караджич, и 
затова своя сборник ”Болгарскпе народньне Пес
ни” Посвещава на Вук.

Интересна е и статията, озаглавена ” Един 
дипломатически спор - Югославия и Гърция на 
Парижката мирна конференция 1946 г.” от Мил
чо Малко в.

"База за сборовете, Пише Лалков, са не само 
Проектите за мирни договори. Наи-разгорещена 
Полемика се развива около гръцките територи
ални Претенции спрямо България. Представите
лите на Югославия, Съветския съюз и другите 
славянски държави енергично се Противопос
тавят на гръцкото искане за Придвижване на 
границата непосредствено до Пловдив, т.е. за 
откъсване на близо десета част от българската 
територия. Югославия се обявява в ПодкреПа на 
българското искане да се Пренесе обсъждането 
на българския въПрос във военната комисия. В 
Последна смешка всички страни на гръцката 
теза за нова граница с България са разкритику
вани от югославската делегация и аргументи
рано оборени.” Югославското дипломатическо 
Прашеннчесшво се води от Едвард Кардсл, замес
тник Министър-Председател на съюзното Пра-

А.Т.
на

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ СЛЕД ПЪРВОТО 
ПОЛУГОДИЕ

Една пета отлични, една 

трета слаби ученици

а^ски народни песни, запи-
1 ’ "Като борец във въз-

От 231 записани в четирите класа на Димитровградската гим
назия само петдесет са отличници, което е малко повече от една 
пета. Най-много са много добрите - 74, а добри са 35. Със среден 
успех няма нито един ученик. Затова пък 73 са със слаби бележки 
(единици). Изразено в проценти без слаби бележки са 68,39 % или 
158 ученика, а 31,61% са със слаби бележки. От тях 19 са с една 
слаба, 16 с две, 38 с три и повече слаби бележки. Най-добри са 
второкласниците и то тези от Пг със средна оценка 3,93, а най слаби 
в IV.! клас. Все пак общият успех на учениците в гимназията е много 
добър - 3,55.

Що се отнася до отсъствията всеки ученик през първото полу
годие е отсъствал средно по 24 часа. Статистиката казва, че най- 
голям брой отсъствия имат учениците от III, средно по 44 отсъствия. 
За пръв път има и наказани поради голям брой отсъствия: двама са 
наказани с порицание на учителския съвет и един с порицание на 
класната общност.

Второто полугодие в гимназията ще започне на 26 януари.
А.Т.

вншелсшво, а в делегацията са включени Моша 
Пияде и Димитър Влахов, както и ексПершнше с 
доказани Професионални качества като М. Бар- 
тош и А. Бсблер. Входа на конференцията Пияде 
Проявява завиден дипломатически талант.

”Интересни са и дебатите в икономическата 
компся”- Посочва авторът на сшапшяСПа Милчо 
Лалков. "Тя трябва да оПределн размера на репа
рациите, конто Победена България трябва да 
Плаши на Победителите. И тук Пернйепншше 
между гръцкото и югославското становище оп
ределяш трудното решение на българския реПа- 
рацнонен Проблем. Гръцкият делегат Предлага 
200 млн. долара, а югославският Представител 
М. БарШош - сумата 25 млн. долара. В Последна 
смешка се Приема третото Предложение на Вели
кобритания за 125 млн. долара. По-късно Съ
ветът на четиримата външни министри на
малява репарациите на България до 70 млн. до
лара, от конто за Гърцпя 45 млн. и 25 млн за 
Югославия. След време Югославия опрощава бъл
гарската репарация. ”

Нека да кажем и това, че на втора сШраннца 
на коршщша на този брой на сПисание "Минало” 
се намира Портретът на Вук Караджич.

В ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "МО
ША ПИЯДЕ"

Зимна школа по математика, 
английски език и физика

тазиОт 12 до 16 януари в димит- ото основно училище през
зимна ваканция. Според думитеровградското основно училище 

Моша Пияде” се проведе зимна на ръководителите на това учеб
но заведение, организирането на 
зимна школа занапред би тряб-

школа за даровити ученици по 
математика, английски език и 
физика. Часовете по математи- вало да стане традиция.

Целта на школата е да се да-ка са посещавали талантливите 
ученици по този предмет от IV, де възможност на даровитите 
VI, VII и VIII клас, часовете по ан- ученици да обогатяват своите 
глийски език-ученици от VI и VIII знания по определени предмети, 
клас, а часовете по физика - сед- които ангажират най-мното тях- 
мокласниците. Лекциите са дър- ното внимание. Школата също 
жали преподаватели от това така ще им помогне да постигнат 
училище. възможно най-добри резултати

Школата, като специфичен на общинските, окръжни и други 
начин за обучение на ученици, ученически съревнования, на 
които имат афинитет към опре- които възнамеряват да участват, 
делени предмети, за първи път е 
организирана вдимитровградск-

В.Богоеа
Б.Д.
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В ДИМИТРОВГРАДСКАТА НАРОДНА БИБЛИОТЕКАПРИСЪДЕНА НАГРАДАТА НА "НИН" т
Г'*|”ОСВОБОДИТЕЛИ И 

ПРЕДАТЕЛИ”
- РОМАН НА ГОДИНАТА

I (
Ь /л

т Адаптира се 

помещение за 

музейната сбирка
шт

\1
на за преживелиците му в трагич

ните обстоятелства на войната иТазгодишната награда 
критиците за най-добър роман 
отпечатан на сръбски език през вътрешните му дилеми. Написан

концизно и живо, с богат език иминалата година е присъдена на
Мнлован Данойлич за романа му хумор, романът на Данойлич 
"Освободители и предатели” в тласка към трезва размисъл п 

"Филип Вишнич”от върху сръбската съдба през 20 У 
век.”

В Народни™ Димитро-
с около 500сбирка. Сбирката разполага

предмети и с над 500 фотографии и документи, които имат

ИСДимитровгртдианите, които притежават стари археологи
чни предмети фотографии и документи, могат да ги дарят на 
музейната сбирка или пък да ги дадат срещу парично възме-

нздание на 
Белград.

"В романа на Милован Дано- Милован Данойлич- Радва мс признанието на на- 
йлич, се казва в обоснованисто шите видни литературни крити
ка решението на петчленното ци, а още повече фактът, чс име- трагедия, започнала у нас преди 
жури, взето с мнозинство гласо- нно тази моя книга е увенчана с половин век - заяви лаурсагь 
ве (3:2), се говори за израства- такова признание. Опитах се в след като узна вестта за при- 
нето на едно селско момче във тоя роман да изразя личното си съждането на наградата 
военното и следвоенно време и преживяване на колективната НИН за роман на годината.

на здие. в. д.

ПО РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КИЦ 
"ЦАРИБРОД"ЮГОСЛАВСКАТА ЛИТЕРАТУРА В СВЕТА НА 24 ЯНУАРИ В ДИМИ

ТРОВГРАД

Концерт на 
българската 

поп звезда 
Росица 

Кирилова

ДАНИЛОВ НА 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Тържествено 

откриване на 13 

февруари
Неотдавна в издание на известната софнйка издателска къща 

”Нов Златорог” излезе стихосбирката на югославския поет Драган 
Йованович Данилов "Къщата на Баховата музика”, която получи 
няколко забележителни югославски литературни награди. Соб
ственик на тази издателска къща е известният български поет и 
преводач Кирил Кадийски, член на Акадамията "Маларме” в 
Париж и участник в миналогодишния литературен пленер ”Сичево 
’97”.

никът на България в СРЮ Ива
йло Трифонов, както и предсе- 

Общинската

Управителният съвет на Кул- 
турно-информациония център 
на българското малцинство 
(КИЦ) "Цариброд” реши на за
седанието си от 12 януари т.г., 
официалното откриване на Це
нтъра да стане на 13 февруари 
1998 г. в навечерието на празни
ка на лозарите ТРИФУН ЗАРЕ
ЗАН.

ску-дателят на 
ищина в Димитровград Никола 
Стоянов. Очаква се и присъ
ствие на голям брой видни обще
ствени и стопански дейци от 
Димитровград.

По повод тържественото 
откриване на КИЦ "Цариброд” 
в помещенията на същия ще 
бъде открита изложба на извест
ния димитровградски художник 
Слободан Сотиров. В програма
та ще вземе участие и камерен 
състав от Банкя край София.

В момента димитровградско
то предприятие "Металац” при- 
вършва оборудването на центъ
ра с мебели.

Стихосбирката "Къщата на Баховата музика” е включена в 
поредицата ^Световни поети”, в която са печатани и произведения 
на Ален Боске, Адам Загаевски, Елисавета Багряна... Стиховете на 
Данилов е превела Биляна Курташева, а послеслова е написал 
Йордан Евтимов, критик от по-младото поколение и преподавател 
във Филологическия факултет в София..

Българският седмичник "Литературен вестник” е публикувал 
подбор от поезията на Данилов в превод на Илка Енчева, а алтер
нативното списание "Витамин ”Б” е поместило на страниците си 
есето на Данилов "Чадото, назовано блус”. Есето е представено на 
блус-вечерта в софийската дискотеката "Ескалибур”, когато са 
били прочетени и няколко негови стихотворения. И литературното 
издание "Български писател” е отпечатало критика за романа "Ал
манах на пясъчните дюни”, излязла изпод перото на Йордан Евти
мов, докато американското списание "Фолио което се печата във 
Вашингтон, е поместило на страниците си цикъл стихотворения на 
Драган Йованович Данилов в превод на Елизабет Барнет.

Културно - информацио
нният център "Цариброд” и 
Софийска столична община 
организират на 24 януари 
т.г. в Димитровград концерт 
на известната българска поп 
певица Росица Кирилова. 
Освен нея в концерта ще 
вземат участие и младежки 
фолклорен ансамбъл при 
читалище ”Г. С. Раковски” 
от София, както и мандоли- 
нен състав под ръководство 
на маестро Панов.

Както ни осведоми секрета
рят на КИЦ "Цариброд” Пре- 
драг Димитров очаква се на тъ
ржественото откриване да при
състват министрите на култура
та на България и Сърбия, прос
ветният министър на България 
Веско Методиев и Иван Седлак, 
министър в правителството на 
Сърбия за правата на малцин
ствата. Ще присъства и посла-

А.Т.
А.Т.

НИЕ И МАЙЧИНИЯТ НИ ЕЗИК (1)

ВЪПРОС НА НАЦИОНАЛНА И ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
ФОРМУЛАТА Е ЯСНА: ИМА (НЯМА) БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - ИМА (НЯМА) БЪЛГАРСКО МАЛЦИНСТВО

Още от времето, когато по неведомите "самоупра- обучението на майчин език вече не е въпрос на пар- истински отворено гражданско общество, 
вителни” пътища свише, на българското малцинство тийна дисциплина и идеологеми от типа на братство и
беше наложен т. нар. "експериментален модел на дву- единство, а въпрос на национална и гражданска отго- именно в посоката на гражданското общество. Какво 
езично обучение” в основните училища, което беше ворност, която всеки от нас лично трябва да поеме, за 
само евфемизъм за променяне на езика на обучението да можем да тръгнем по пътя на свободния свят. 
и на майчиния език на българите в Югославия, борбата 
за родния език на престава.

Ако разгърнем старите течения на "Братство” и 
"Мост”, партийните и училищните архиви, освен при
мери на невиждано предателство и гавра с национал
ните интереси на мацинството, ще намерим и примери 
на честна борба за опазването на родния ни език.

Така или иначе, по-рано или по-късно, най-автори
тетните представители на малцинството се произнесоха 
в полза на българския език. С течение на времето всич
ки аргументи от културно-исторически, юридически, 
педагогически, етически, вътрешно-политически и 
международно-правен аспект посочиха необходимост
та от възстановяване на българския език в училищата.

От друга страна, противниците на българския език в 
обучението не посочиха никакъв разумен аргумент сре
щу него.

В начеващите процеси на демократизация 
лото на деветдесетте, проблемите на малцинството, 
включително и езиковият проблем, бяха изполитизи- 
рани до крайност. И не само изполитизирани 
тернационализирани.

Така, в изменените политически обстоятелства, от
казването от родния език, от акт на правоверност и 
морално-политическа благонадеждност се превърна 
тежък камък на шията, който допълнително влече 
страната ни към дъното. Защото, докато българите 
Югославия се учат на сръбски език и докато сръбският 
език има статут на майчин език и в нашите общини, 
винаги ще има основания за обвинения срещу Югосла
вия, че не зачита правата на мацинствата. А зачитането 
на правата на малцинствата е едно от условията, които 
международната общност днес поставя на Югославия за 
нейното реинтегриране в международните търговски и 
финансови асоциации, без които няма 
гашната икономическа и политическа криза. Значи,

Общо взето, общественото съзнание се развива

може да се направи днес, когато малцинството ни няма 
друг избор,освен предоставените законни възможности 
и съществуващите политически ограничения?ТОВА Е НАШИЯТ ХАМЛЕТОВ ВЪПРОС

ДВЕ ВЪЗМОЖНИ ОБЯСНЕНИЯНо обучението на майчин език не е и само въпрос на
дневно-политичеки интереси. От него зависи бъдещето Въпреки всички недостатъци на законите, регули- 
на българското малцинство в Югославия. От езика, на ращи образованието на майчин език, те все пак пред- 
който се обучават подрастващите поколения, зависи ставляват една легална възможност за малцинството да 
дали българското малцинство ще остане българско или се обучава и на майчин език, макар че това не е за- 
ще се асимилира, т.е. сърбизира. Формулата е: има бъл- дължително. И все пак, държа да подчертая, че пред- 
гарски език - има българско малцинство; няма българ- назначението на тези закони е да гарантират правото на 
ски език - няма българско малцинство. Това е нашият обучение на майчин език, а не да го изхвърлят от упот- 
хамлетовски проблем: да бъдем или да не бъдем. реба. Защо тези закони не се прилагат на практика по

Досегашната практика показва, че променянето на предназначението им? 
езика на обучението неминуемо води до промени в на- Как се стигна дотам, че от останалите 25 000 българи
ционалното съзнание на българите. Сръбският език в Югославия, нито един да "не иска” детето му да се учи 
във функцията на език на обучението и майчин език • на майчин български език? Нима още живеем във вре- 
прониква не само в говора, но и в мисловния процес на мето, когато всяко нещо се решаваше със 101% бол- 
ученика. А когато ученикът почне и да мисли на сръб- шинство на гласовете? Възможно ли е днес в условията 
ски език, вече е унищожена основната отличителна осо- на уж плурализъм и демокрация, и както казват ”всич- 
беност на националната идентичност. Такъв ученик е ки права и свободи по най-високите международни стан- 
бъдещ родител, а родителите съзнателно или несъз- дарти”, да няма поне един различно мислещ българин, 
нателно проектират себе си във възпитанието на де- който да желае детето му да се учи на български език? 
цата. И тук българската нишка се прекъсва. Ако към Има само две възможни обяснения. Или сме с дотам 
всичко това прибавим и останалите фактори, подло- разорено национално самочувствие че не разбираме 
магащи асимилацията, каквито са например тежкото ролята и значението на майчиния език за възпитаването 
историческо наследство, липсата на подкрепа от Бъл- на свободни и достойни личности като основа за сво- 

ИЛИ НИКаКВИ познания по българска на- бодно и толерантно общество, или все още живеем в 
ционална история и култура, страхът от границата и др. условията на страх и невежество, щом никой не смее да
б!, пгзпГ тп СаМ° ТО"еН отгов°Р на въпроса защо поиска правата си. И едното, и другото обясняват само българите в Югославия за само три десетилетия са на- нашите несполуки "
малели с цели 60%, но и каква е съдбата на останалите Да бъдем откровени, действителността съвсем не е

блестяща, но тя не може да се промени сама по себе си, 
ако ние не поискаме и не

в нача-

но и ин-

в

в

Има ли начин българският език отново да се въз
станови като майчин и като език на обучението в учи- Никой 
лищата?

Решение на този въпрос може да има само при ус
ловие, че бъдещето на Югославия принадлежи

направим нужните промени, 
няма да ни подари нищо, докато ние със соб

ствени сили не го постигнем.изход от се-
- Следва -

на едно Иван Николов
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;2урЖоИр?Тб?™ И ЖДЕНИЕТО нл Ч»™вроя от
ОСЕМСТОТИН ГОДИНИ НА МАНАСТИРА ХИЛЕНДАР (2)

КОЙ Е СИМО 

СОКОЛОВ?
ХИЛЕНДАР- ЦЕНТЪР 

НА КНИЖОВНА 

ДЕЙНОСТ(Продължение от миналия брой)
Симо Соколов 1 ’

полите на планина Въртоп ОшГк?" В ССЛ° ГР°3»™>вц„, в 
работа като дюлгерин Тампол™™ ДеТе °ТИВа В СърбИЯ иа 
образование, след което рВ°На,ШН0 И ™«н»иално
я завършва с успех през 1875 гонин рЛГРадската велика школа и

1 оришс се готвили за воина за независимост и бипп
к™ашколТДсГ"ТеЛНО П°еНН° У'",ЛИЩе за завършил”^ Вели 
ката школа Симо постъпва в това училище. А когато хериегов 
ските стареишини-пратеници поп Зимонич и Пелагич присСнали 
в Белград във връзка с подготовката на херцеговското въстание 
Симо и Цеко войвода били повикани от тях (войводата Панайот
обявяван?»" МгМЕНТ В Румъния> и разговаряли по въпроса за обявяване на общо въстание и в България. Пристигналите оттам 
Ильо войвода. Калчо Пасков и Тошо Лссковчанеца, заедно със 
Симо и Цеко, се залавят за работа, като дядо Панайот води прего- 
вори с комитетите в Румъния, а на Симо било възложено да записва 
в Сърбия българи доброволци. Тая работа той извършил успешно 
- особено сред съотечествениците ::: 
река Ерма, Босилеградско, Власннско 

Симо Соколов

Симеон е починал на 13 февруари 1199 година на сръбските крале и архиепископи” от игумен 
и е погребан в манастира. Свети Сава сам Данило. 
продължава изграждането на манастира. Пъ
рвоначално манастирът получава от цар Але
кси 9 села в околността на Призрен, две лозя, 
една планина, кораб и около две хиляди 
исими селяни - кметове. По-късно Стеван Пъ- 
рвовенчани, наследник на Неманя, разширява

” ОВДЕ НИКО НИКОГА НЕ ПИТА 
КОЗЕ ЗЕ ВЕРЕ И НАЦИОНАЛ

НОСТИ”
В манастира владее ред, към който трябва да 

|»„ттлтПлп.л . г- се придържат ме само монасите, но и гостите.
? “аНапНра С ОКОЛ° 15 села-лозя На молитва може да отива който иска. а на обед 

и планини в Сърбия. През следващите два века „ вечеря гостите и монасите обядват в опре- 
имуществото на Хилендар става най-голямо ме- деЛено време, но в отделни трапезарии. С гос- 
жду средновековните сръбски манастири. В на- тите винаги обядва по един монах, който бла- 
,ало го на XV век Хилендар е имал над тридесет гославя храната. Яде се постна храна, но хубава 

метохв с 360 села и една пета от светогорския „ вкусно подготвена. В кухнята работят двама 
уостров. След зова крал Милутин през 1303 гърци. Един път закъснях и те ме приеха след 

година построил черквата, която доизградил ТОва в кухнята. Видях колко много работа имат 
княз Лазар, а Хилендар става и най-богатият и как е подредена кухнята. През огромните пе- 
кннжовен център с голяма библиотека, която Чки минава вода, загрява се и тече в отделни 
имах възможност да видя и да разговарям с 1'о- резервоари, за да се ползва за миене на съдо- 
гавашния библиотекар ХРИЗОСТОМ (Сто- ],ете
лич) от Рума, твърде образован човек. в Хилендар всичко се възприема с удивление.

илендарската библиотека има 1200 стари От архитектурата до огромните като малки ст- 
ръкописи,тук се намират всички средновековни аи бъчви за вино и ракия. Огромните лозя в 
книжовни ръкописи, 750 тур
ски фермана и берати, около

зав

ей от селата около изворите на 
и пр.

и преди това е обсъждал с другарите си въпроса 
за въстание, но без резултат, поради липса на финансови средства. 
За набавянето на средства бил изпратен Симо Соколов при бащата 

Пера Карагеоргиевич, бивш сръбски княз в Унгария - чифлик 
Бен-сек с обещанието Пера да бъде приет (избран) за княз в Бъл
гария след освобождението й, но се върнал с празни ръце.

През пролетта на 1876 година, след обявяване войната между 
Сърбия и Турция, младежите - българи в Сърбия и Румъния фор
мират български доброволчески чети под ръководството на Па
найот Хитов, Филип Тотю, Христо Македонски, Тодор Велков, 
Симо Соколов, Лазар Костов и др. Симо бил най-младият между 
войводите и най-буйно действувал с четата си на Кади-Богаз, Ба
бина глава, Раковица, с.Шугрин, Чипровци, Зелени връх, Треси 
Баба, Алексинац и пр.

на т,
пет хиляди стари печатни 
книги. М

I:КАКВО ОЩЕ МОЖЕ ДА .
СЕ ВИДИ?

Да се разгледа музеят на Хи- 
лендар трябва много време. ^
Часове и дни са малко, за да се 
види хранилището на манасти- ЩШш' 
ра. Тук идват учени, историци 
да черпят материал за своите 
трудове. И все пак много мате-ВОЙВОДА И РАЗУЗНАВАЧ

След обявяването на Освободителната руско-турска война, Сок
олов иска да постъпи в Българското опълчение, но главната руска 
квартира го изпраща в Сърбия да следи и донася известия за тур
ската армия. Тази мисия Соколов изпълнява успешно и умело. На 
5 декември 1877 година той бил поставен с телеграма от княз 
Церетелев и руския консул в Белград Персияни под командата на 
полковник Хорвтович. С храбрата си чета Симо бил изпратен в 
България за преследване на турските войски, като достига до с. 
Врабча и Трън, а оттам с увеличен състав на четата си разбива 
голям турски отряд на Власина и след това се отправя към Кюс
тендил. По пътя четата му нараства още повече и заедно с дядо 
Ильовата чета превземат Кюстендил. След това през Деве-Баир 
той продължава въстаническата си дейност около Крива паланка 
и Куманово. След освобождението Симо се установява (не за дъл
го) в град Трън като адвокат. Бил е народен представител на Трън- 
ския окръг в Първото обикновено народно събрание от 1880 го
дина. В архивата му има документи, че му се разрешава (от Вът
решното министерство) да издава вестник "Съзнание” от 1883 годи
на. След като напуска Трън, Симо Соколов се установява да живее 
за постоянно в София и се отдава на строително предприемачество- 
обстоятелство, което го издига още повече в очите на всички. Тоя 
голям истински патриот не позволи да падне върху него и най-мал
ката сянка на кариеризъм или стремеж за заемане на държавна 
служба. А такава той е можел твърде лесно да получи при широката 
си пуляриост и връзките си с най-високите среди на общественици 
и държавници, а има и всички качества за високи и отговорни 
постове.

В качеството си на строител - предприемач също има успех: 
построен е мост но шосето София-Цариброд, Царибродската и 
Горнооряховска гари и пр. Но той, както казват неговите биографи, 
не забогатя, та трябваше на старини да му се отпусне народна 
пенсия. Симо Соколов почива през 1918 година в София, където е 
и погребан.

риали от историята остават 
неизползвани.непрочетени,

Любезният монах, отговарящ 
за това богато хранилище, ми 
обърна бегло внимание за ня
кои неща, които тук се пазят.

Тук е Повелята на византи
йския цар Алески III, Стеван 
Неманя, крал Милутин, княз 
Лазар, на руския цар Иван Грозни, Типиха на околността на манастира се поддържат добре. 
Свети Сава, най-стар ръкопис след Миросла- Едно лозе носи името на Добрица Чосич, който 
влевото евангелие, което също така е било соб- го надглежда и често идва да ползва библио- 
ственост на манастирската библиотека. теката на манастира. На всеки обед и вечеря на

Тук се съхранява завесата на царските двери, масата винаги има вино и ракия. Пие се умерено, 
която през 1399 година е подарена от монахиня
та Йефимия. Елена е била съпруга на деспот 
Угльеша и след неговата смърт се настанява в 
двора на цар Лазар. След Косовската битка като национализма. Тук срещнах много сърби от вси- 
монахиня отива в манастира Любостиня. Тук е чки краища на света, които идваха в манастира 
извезла от златни и сребърни конци свилена на поклонение. От Югославия нямаше много 
завеса. Нейният текст влиза в сръбската лит- посетители. На един обед един белградчанин в 
ература и много векове след това Милан Ракич разговор гласно ме попита: 
е записал стиховете: " Николов, Ви бугарин ли сте?

, _ п На обед с гостите беше на мен вече познатият
Йефимия \ Перка^госиорара Драме, Хризостом. И докато се готвех да отговоря на

И жена ресноша Угл>е1не, _ поставения от белградчанина въпрос, Хризос-
у мнру ри леко ор свети, Пупи верске пише, 
везе свилен Покрив зи рар манаеширу."

След 1941 година, когато бе опожарена биб- вере и националности! 
лиотеката в Белград, библиотеката в Хилендар 
беше най-стара и най-богата сръбска библиоте
ка. Тук се намират ръкописи от XIII век ма мо
наха Домемиян и Тсодосия и от XIV век "Жития

Мотив от Хилендар, акварел, 1985 г. (Б. Ник.)

по няколко чашки.
През годината, когато бях в Манастира (1985), 

страната вече беше обхваната от вълните на

том каза:
- Овде нико никога не греба да пита ко)е )е

Богдан Николов 
(В следващия брой: РАЗГЛЕДАХ КИЛИЯТА НА 

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ)

Димитър Йотов

ИЗ АЛБУМА НА НАШ ЧИТАТЕЛ ”Седемше неиияни негри”
и им киши, която ви Прерсишвяме, е заснети През 1950 гори ни край известния римиш- 

я/у ровгрирски Плаж "Ни язит ” (които, зи съжаление, рнес вече не съществува) и е от албуи 
V_**ни Петър Лпронов, Познат като Пери Денкииа.
През Петресетте горини милицията не ривите ри се Пие алкохол, особено не в компания и ни 

"обществено място", разказва Лпронов. Ти нали това беше време ни изгрижрине ни ново социал
истическо общество, При което "Порони" като алкохол хич не вървят. Но които обича ри се 
весели, никои не може ри му ПоПречи. Затова тази груПа решава ра се събира "На язаш" или в 
сливника иа Кола Божикин наблизо. А Пиене, разбира се, не върви без мезе. За мезето винаги е бил 
" отговорен " Кира Безнички, касапин По това време. Колбаси и шишчета винаги е имало По ериа 
шеПсия. А когато мезето свърши , остава хоро "Посаме” около Празната шеПсия. Наи-робър в 
това отношение винаги е бил Ангел Бабаракаша.

Що се отнася ро името на груПаша, "серемше неПияни негри", кум е Пера Денкииа и е от ерин 
филм. "Пиели сме, но никога не сме се наПивали и затова и названието "неПияни". На снимката 
от ляво на рясно са Иван Арсов-Вака, Борис Личев-КаПлара, Ангел Бабаракаша-Ангел Кръстев 
Георгиев, Кира Брезнички-Кирил Гиговн Петър Анроиов-Пера Денкииа. ЛиПсвам Любча Ггшкин 
и Сита Лаков. Днес още са живи само Бака и Пера Денкииа.

иа

А.Т.
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три дула, водата тече постоянно, капацитетът на извора 
е добър, по въпреки това тя трудно задоволяваше нуж- 

питейна вода. Спомнят си ре-
СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

дите на населението с
"когато на опашка чакахме ред да наточиме 

стомните, младите бърчихме та шетня, тасмиловци довете,
менците и
танцова забава вечерно време, а трябваше да остъпим 

по-старите жени, първо да наточат вода, осо
бено жените от Горната и Кордипа махала,

беше най-далече и трябваше все нагорно да 
носят кобилкитс с менците па рамо, което ставаше още 

зимно време, когато стръмните пътища се

(Продължение от миналия брой)
Според статистиката, през 1971 год. в Смиловци е 

1513 овце, 303 говеда, 185 свине, 9 коня; през 1981

място на на които
чешматаимало

год. имало 1461 овце, 354 говеда, 188 свине; сега в селото 
има 690 овце, 150 говеда, 150 свине и 60 кози. Сега 
смиловчаии отглеждат добитък предимно за свои нуж
ди, а много малко за пазара в сравнение с някога.

Поятите на смиловчаии бяха: в местиоста Скапакьс 
на Уйкьичови и Симиии; в Петловица па Златкови, Ра- 
дъквари, Цветанови, Нейкови; в Радушща поятитс па 
Кордипи, Кансулови.Талшшци, Гъргьинн, Босилкьини; 
в страната към манастира "Свети Кирик” са поятитс па 
Малинови, Бошкови, Маркови, Манчиии, Стойни, Ста- 
нулови; в Средна страна поятитс па Бел кипи, Букар- 
кьини, Стаменови; в Дърма поятитс на Нсделькьови, 
Бешлинн, Глушчини, Величкови, Рашини, Белини; в 
Коин брег поятитс на Салтиркови и Лилипн; в Държи- 
лов дол поятитс на Ранчини и др. Някога овцете бяха 
цяла година по поятите и зиме, и лете гората ехтеше от 
звъна на хлопатарите, блеепето на стадата, лаепето 
кучетата - пазачи на стадата, виковете на овчарите п 
млекарите. Вечерно време се събирали овчарите от 
съседните пояти - особено зимно време-да си поприказ
ват. да се насмеят, да съкратят дългите, студени, зимни 
нощи като си сварят ракийка, приготвят иавечерка - 
печени картофи, варени царевични зърна, мед или ме
довина, а понякога п кокошка, понеже овчарите на 
поятата отглеждали и кокошки, а в пчелина и кошери. 
"Вечерно време правпмс йенджъци. кривнчпи тояги, 
свински оиъипци, вили, гребла - разправяше ми татко - 
и все слушаме дали няма да залаят кучетата на вълци, 
та да тичаме да ги гониме. Някое утро като етапа и се 
поразходя около, намирал съм легла на вълци недалеч 
от поятата, как лежали отоиили снега, по от пцетата не 
се приближавали до стадото, а някога се случвало и да 
заколят и откраднат някоя овца. Труден беше ноятар- 
ският живот - казваше баща ми. Всднаж седмично идват

по-трудно ^ 
заледяваха”.

Освен чешмата, в 
питейна вода, каквито бяха: в Раншната махала бунарът 
на Тодор Христов, в Орадедииата махала - бунар на 
Стефан Бошков, от който с вода се снабдяваше и учи
лището в Корди пата махала общ бунар с питейна вода. 
Намира се па пътя, за да с лесно за ползване на всички 
и др Вески две съседни къщи в Смиловци, на меджата 

селищата, имат бунар, а някои домакинства и 
в селото има повече от 150

селото имаше пет - шест буиара с

Ръководството на общината в Смиловци 
от 1934 до 1937 г.:

Йован Танчин (В. Одоровци), Лека Величков (Смиловци), 
Никола Манчин (Смиловци), Лека Деловоджата (В. 
Одоровци), Нечко Ацев (Смиловци), Манол Алексов 
(Смиловци), Бошко Изатовски (Смиловци)

стоманите отглеждат по поятитс в дворовете, в 
ото, а поятите остават спомен за едно хубаво и тежко 

време”.
Водопоите па смиловчаии бяха в Сърбина бара, Ьла- 
Породип, Янков дол, па Врсло, Големи кладепац, 

Царипа, Света вода, и в село на коритата при чешмата, 
при Горния и Долен кладенец.

Около селото в мерата на смиловчаии има доста 
извори с питейна вода: в Дучйс, на Стубел, на Чороле- 
иио кладенче има бунар близо до манастира Света 
Петка”, извор па Порадии, в Големи кладенец, на Вид- 
лич има Айдучко кладенче в дола под Локва и още едно, 
наречено Шишорка - извори с хубава, бистра, студена, 
планинска вода; извор и чешма при манастира Свети 
Кирик”, наречена Манастирско кладенче и Марина 

връх Видлич, близо до пътя за Висок. Според 
легендата, тя получила названието си по името на ху
бавата мома Мара, която всеки ден идвала при овцете 

поятата близо до извора, за да помага на баща си, а 
овчарите от съседните пояти я харесвали и по нея на
рекли Марина чешма.

Чешмата в село Смиловци е изградена 1930 год. Има

между
сами са си изкопали, така че 
буиара Водата ог тях с използвана за миене, пране, за 

на добитъка, за охлаждане млякото преди да се 
бие в бучка, за да се отдели маслото от млякото и за 
други домакински нужди.

През 1974 год., когато в Забърдието започна акцията 
за изграждане на регионалния водовод, след каго през 
1970 год. приключи електрификацията на селата в За
бърдието, и село Смиловци активно взе участие в тази 
акция, като бе село за пример. Хората помагаха и па
рично, и струд, работеха, копаеха и сами си направиха 

водопроводна мрежа, така че през 1976 год. 
успешно се приключиха към регионалния водовод, като 

бе използван капацитетът па водата от Пърто- 
попинското врсло. Повече от двадесет години смилов- 
чани имат чешми в дворовете, в кухните и баните в 
къщите. Водата доведе и градините в дворовете, а 

където бяха градините, след двадесет години
____хубав парк от тополи, най-хубавата
Селото красят и хубавите овощни градини на Васил 
Христов, Димитър Лилов, Никола Тасев, Митко Пешев, 
Кирил Алексов, Никола Стоянов, Милорад Димитров, 
Нетко Нетков, Мила Ристин, Рада и Спасен Горчеви и

поене
овце
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в селото на премяна - да се предрешят и отново па 
поятата при овцете. Сега поятите са празни, а малкото

много други.
Цветанка Андреева- Следва -

пата, щото и най-добре теглещите атле- 
тическото въже микроби не могат да я 
откъснат.

Ето как със свещената стойност -18°С 
дохакахме на микробите и оковахме, из
винявайте: обединихме света в една хла
дилна верига. Ако случайно минавате 
край завод за производство на замразени 
храни и чуете степания и закани на за
гиващите микроби,
Драган Стойнич ”Се ла ви!” и продъл
жете без спиране.

Ах, да! Много е важно температурата 
-18°С строго да се спазва от страна на 
всички членки в хладилната верига - и в 
заводите, и в транспорта, и в магазините. 
Допуска се, макар
стъпване ”+” или най-много едва гра
дуса по Целзий. При по-големи темпера
турни варирания става "перестройка” на 
кристалите, което предизвиква механич
но раздробяване и други влошавания на 
продуктите.

Накрая ще си позволим и ние един 
въпрос: може ли бащата на нашия герой- 
абитуриент да изпрати до кантората една 
бутилка от 18-годишната комова, която 
вероятно съдържа два пъти по 18 све
щени градуси, за дегустация. Ако успеем, 
ще съобщим и резултатите от дегуста
цията.

Въпрос: Неотдавна навърших 18 го
дини; живея в Ниш, пощенски номер 18 
000 оти. 018; по случай рождения ми ден, 
който се пада на 18 декември, точно в 18 
часа, баща ми начена бутилка комова, 
стара 18 сезона; гостихме се с печено, ко
ето майка ми беше приготвила пред 
рителпо и замразила па -18°С; вуйчо ми 
произнесе следния тост: "Вдигам чашка
та в чест на моя племенник п в чест на 
свещената стойност - 18°С!”. Обяснете 
ми защо вуйчо окачестви числото 18 като 
свещено?

Д. Е., абитурепт от Божичка махала в 
Ниш, триетажна къща №18.

Отговор: Най-напред приеми сърдеч
на честитка за пълнолетието и от нашата 
кантора. Предлагаме да обърнеш внима
ние на следната тънкост в тоста на вуйчо 
ти: той не е казал, че числото 18 е све- 
щенно, току стойността -18°С! Малко е 
прекалил с израза ”свещенна стойност”- 
дали и той се готви да издаде стихосбир
ка? Но все пак в определен смисъл из
разът е приемлив.

Твоят вуйчо, инженер по хладилна те
хнология на хранителните продукти, е 
имал на ум конвенцията за замразените 
продукти, според която всички страни в 
света се задължават хранителното про
изводство, предназначено за търгуване 
да съхраняват изключително на - 18°С! 
Храни, които не се пускат в оборот мо
жете да държите на които си щете тем
ператури... В такъв космополитически 
смисъл стойността -18°С действително

ЕКО-НУТРИ-ФИТО-КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (3)

СВЕЩЕНО ЛИ Е 

ЧИСЛОТО 18?
ва-

запейте песента на

микробите без свободната, достъпната 
им вода - те са ”Бог да ги прости!”, а 
храната е запазена.

Водата от продуктите можем да отне
мем чрез сушене или можем да я напра
вим недостижима за микробчетата, без да 
я отнемем. Просто накараме я да крис
тализира в твърд лед, а микробите са без
зъби същества. Получаваме т.н. физио
логическа суша при изобилие на вода.

Изследванията показаха, че точката 
на замръзване на тъкачните течности е 
около -2°С. Когато спуснем температу
рата на -4°С в лед се превръща 50% от 
водата. На - 8°С кристализира още 25%, 
а на -18°С следните 12,5%. Не е трудно и 

малък допълнителен разход 
на енергия да стигнем до -18°С и 90% 
вода, превърната в лед! Достатъчно е по- 
вечето продукти да се запазят употре
бим» дори цяла година! Защото 10-про- 
цеитвата остатъчна вода е толкова силно 
свързана с органичните структури в хра-

заслужава да се характеризира с фигура
тивния израз свещена. Подобно па кока- 
колата, рок-ен-рола, кафето, футбола, 
захарта, Интернет тя по-добре и повече 
сплотява човечеството, отколкото дип
ломатите и политиците.

Как се е случило тъкмо -18°С, а не 
-10°С или - 25°С, да спечели световния 
конкурс за ”Мис Мраз”?

Търсейки най-подходящата темпера
тура за опазване на храните, след дълги 
пресмятания и експерименти, учените се 
спрели на - 18°С. Оказало се, че тази стой
ност, от една страна, обезпечава доста
тъчно дългосрочно здравна употреби- 
мост на продуктите, а от друга, твърде 
икономично производство, отговарящо 
на всеки джоб. Учените тръгнали от два 
прости факта. Първият, че микробите, 
които развалят храната, не могат да жи
веят без вода. Вторият, че хранителните 
стоки съдържат средно 80-90% по-сво
бодна или по-свързана вода. Оставим ли

нежелателно, от

не е скъпо с

с. к.
(В следващия брой: Термоди- 
намнческпте свойства па баба Донка)

СВИНСКИ КЕБАП ПО ШОПСКИ БАНИЦА С ЯБЪЛКИ - ЩТРУДЕЛ
Свинско месо 800 г, свинска мас 60 г, доматено пюре 

10 г, лютиви пиперки 4 бр., кромид лук 160 г, кисело 
мляко 200 г, брашно 26 г, червен пипер 6 г, яйца 2 бр., 
магданоз, чубрица, черен пипер, сол.

Брашно 800 г, ябълки 1,2 кг, растително масло 240 
мл, счукани орехови ядки 240 г, канела 6 г, захар 220 
г, сухар 100 г, пудра захар, сол.

Ябълките се обелват и се настъргват на ренде. 
Разбъркват се с ореховите ядки, счукания сухар, за
харта и канелата. От брашното, малко сол, 1 супена 
лъжица мазнина и хладка вода се замесва тесто, от 
което се разточват кори. Всяка кора се поръсва с 
мазнина отгоре и се пече в умерена фурна. Когато 
изстине, се поръсва с пудра захар и се нарязва.

СУПА ТОПЧЕТА
Месото се обезкостява и се нарязва на малки пар

ченца, които се поръсват със сол и черен пипер и се 
нанизват ма шишчета по 5-6 бр., като помежду им се 
слага по

Смляно телешко месо 160 г, моркови 80 г, целина 30 
г, кромид лук 40 г, пиперки 80 г, домати 80 г, грис 20 г, 
брашно Юг, кисело мляко 100 г, кашкавал 80 г, яйца 2 
бр., растително масло 30 мл, черен пипер, магданоз и 
сол.

кръгче от лютивите пиперки. Приготвените 
шишчета се задушават в мазнината и малко вода, след 
което се изваждат и се нареждат в малка тавичка. В 
същата мазнила се задушава ситно нарязаният лук, а 
след това се прибавят доматеното пюре, брашното и 
червеният пипер и се налива топла вода. Полученият 
сос се посолява и след като кипне, се изсипва 
чката

В бульона от костите и месото след прецеждането 
му се прибавя мазнината и солта и се варят лукът, 
морковите и целината. От смляното месо, гриса, на
стъргания кашкавал, черния пипер и 1 яйце се офо
рмят топчета, които се овалват в брашното и се пускат 
във врящия бульон. След 20 минути се прибавят пи
перките и доматите, нарязани на дребно. Готовата 
супа се застройва с разбитото с кисело мляко яйце 
поръсва с черния пипер и ситно нарязания магданоз.

ОРЕХОВИ ЦЕЛУВКИ
Белтъците на 3 яйца, орехови ядки 300 г, пудра 

захар 300 г, сокът на 1 лимон.
Белтъците се разбиват 10 минути със захарта и 

лимоновия сок, след което се прибавят добре смле
ните орехови ядки. От сместа с лъжичка се оформят 
целувки върху леко намазана с масло тава. След това 
се пекат в слаба фурна до порозовяване.

в тави- 
в ки-с месото. Ястието се залива с разбитото 

селото мляко яйце, поръсва се с чубрицата и се пече 15 
минути. Поднасят се поръсени със ситно нарязан маг-и се
даноз.

®> 23 ЯНУАРИ 1998 г.



Г спорТ СПгмуу НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ В ПЕРТ
вестник "7СднГспорт|И^с1фиТсинЛнацаВрЪи

БРОДЧАНИНА МАРИН ПАЙТАШЕВ ’ Н ЦА И'
БРОНЗОВ МЕДАЛ ЗА ЮГОСЛАВИЯ

Югославският национален отбор по водна отбора на домакина с 9:5.
™Г“3аВЪрНЗ ° бР°нзов медал от световното Носители на златния медал са националите на
градВ 1Герт°(Западна 22^7^2^ К°ИТ° ВЪВ ФИ"аЛННЯ "ач бяХа "°-«обр"
тото място нашите национали се наложиха

МОГА И ИСКАМ ДА ПО
МОГНА НА ЦАРИБРОД

В "Братство” писахме

от членовете на представителния отбор на Ун- 
над гария.

ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ ПРЕЗ 2000 Г.
ЗП Се_мейство Пайташеви от Цари

брод, за тяхната семейна СИНИТЕ” СА В ОСМАТА ГРУПАисто
рия, която продължава повече 
от 150 години и за 
които живеят

В кфалис^икациите за европейското първен- треньорът на югославския национален отбор 
ство по футбол, което ще се проведе от 10 юни до Слободан Сантрач заявиха, че са доволни от 
/ юли 2000 година в Белгия и Холандия, национ- състава на групата и изразиха увереност, че Юго- 
алният отбор на СР Югославия ще играе в осмата славия ще се класира за европейското първен- 
група. Съперници на "сините” за класиране на ство. 
финалния турнир на първенството са национал-

потомците, 
в София. През 

януари месец бях в София 
желание на редакцията реших да 
намеря поне Румен Пайташев, 
изявен спортен журналист. Не
говото име е известно на българ
ската общественост, защото 
ментира мачовете на футболни
те национали в България 
чужбина и пише

и по

Националният отбор на България ще играе в 
ните отбори на Хърватска, Ирландия, Македония петата квалификационна група, в която, по силата 
и Малта. ^ на жребия, са включени и отборите на Англия,

Така реши ^жребият, който беше теглен в Швеция, Полша и Люксембург. Според оценките 
неделя в белгийския град Ган. Председателят на на футболните експерти, това е най-тежката 
Футболния съюз на Югославия Милян Милянич и квалификационна група.

ко-

и в
в един от спорт

ните вестници в София. Също 
така узнах, че моите братовчед
ки се познават с неговите лели и 
даже през 1983 година са при
съствали на една от панихидите 
на Марин Пайташев, 
се в храм-паменика "Алексан- * „
дър Невски” в София. Една мла- Познавате ли се с Георги
да племенница записа от теле- V* °^’ живДе в София, а е от 
фонния указател домашния те- №}РноР°Д* Спортен деятел е в
лефонен номер „а Румен Пай- 5^“" ........ с цаР'"
ташев и той се обади. Казах, не Р Д ^ лесно да се свържа, 
съмоз Югославия,отНиш,нему пише във веСтник НОЩЕН 
нося поздрави от редакцията на ТРУД. ще се договорим за някои 
Братство и два вестника за се- акции във връзка с ветераните- 

меиството му от Цариброд. Док- футболисти, 
оснах се до святия за него образ 
на баща му и като казах на колко 
години съм, той сам пожела да се 
срещнем където ми е удобно и в 
точно определено време. Уточ
нихме часа и ето го на следващия 
ден точно навреме. Млад човек 
на 42 години, бляскав, бърз, про
фесионалист, начетен.

Дълго държа ръката ми след

ИЗБОР НА НАЙ-ДОБРИТЕ СПОРТИСТИ В ПИРОТСКИ ОКРЪГ

ДУШИЦА ДЕЯНОВА ШЕСТАа в Белград имам личен познат и 
приятел - журналиста Радисав- 
Бата Гвозденович.

В Дома на югославската войска в Пирот на 18 
януари т.г. се проведе манифестацията "Избор на 
най-добрите спортисти в Пиротски окръг през 
1997 година”. Тя бе организирана от явното ин
формационно предприятие "Слобода” от Пирот, 
а покровители бяха ОС в Пирот, ОС в Димит
ровград, ОС в Бела паланка и ОС в Бабушница.

За най-добър спортист на Пиротски окръг за 
1997 година бе избрана Миряна Илич, състеза
телка по боди билдинг от Пирот. Тази спортистка 
през миналата година е спечелила първото място 
на югославското първенство по боди билдинг. На 
първенството на Балканите тя е заела второ мяс
то, докато на световното първенство се е кла
сирала на трето място. След Миряна Илич се на
редиха следните състезатели: Игор Кръстич, бок
сьор от БК "Пирот”, Лиляна Свйетлица, кара- 
тистка от КК ”Пролетер”, Катарина Манич, бас
кетболистка от БК "Пирот”, Владимир Петро- 
вич, футболист от ФК "Раднички” и Душица 
Деянова, лекоатлетка от АК "Железничар”.

Между кандидатите за най-добър спортист на 
Пиротски окръг през 1997 година бяха и димит- 
ровградчаните Никола Иванов от БК "Димитров- 
град-Панонияшпед”, Анита Алексова от ШК "Ца
риброд” и Саша Стоянов от ФК "Балкански”.

За най-успешен спортен отбор през миналата 
година бе обявен боксьорският клуб "Пирот”, до
като най-добре организираният клуб е баскетбол
ният клуб "Пирот”.

Членовете на журито обявиха Предраг Сто- 
янович, треньор на боксьорския клуб "Пирот” и

треньор на юношеския национален отбор на Юго
славия за най-добър треньор на Пиротски окръг 
за 1997 година. За това признание бе номиниран и 
треньорът на димитровградския лекоатлетически 
клуб "Железничар” Александър Марков.

Най-добри млади спортисти в окръга са: Йе- 
лена Николова от АК "Железничар” от Димит
ровград, Драган Станкович от ФК "Раднички” от 
Пирот, Катарина Величкович от стрелческата 
дружина "Милорад Манчич” от Пирот, Миляна 
Панчич от БК "Пирот” и Горан Станкович от 
отбора по карате "Тигър” от Бабушница. От ди
митровградските млади спортисти за това приз
нание освен Йелена Николова бяха номинирани 
още: Тамара Стефанова, лекоатлетка, Драган Ди
митров, баскетболист и Александър Нацков, фут
болист.

Делча Гигов, секретар на Съюза на спорто
вете в Димитровград, Зоран Маркович, техничес
ки директор на баскетболния клуб "Пирот”, 
Александар Живкович, председател на ОС в Бела 
паланка и председател на тамошния футболен от
бор "Единство” и Никола Пейчич, генерален сек
ретар на футболния клуб "Раднички” от Пирот 
равностойно поделиха признанието за най-добрия 
спортен деятел в окръга през 1997 г.

На същата манифестацията за най-добър вой
ник-спортист на Пиротския гарнизон бе провъз
гласен Зоран Тодорович, по чин млад взводен ко
мандир.

състояла

* За да Ви представим на 
нашите читатели и съграждани, 
кажете нещо за себе си.

- Имам свидни спомени от ба
ща ми. Той умря преди да от
празнува седемдесет и първия си 
рожден ден. Смъртта го изпре
вари само един ден. Роден е на 5. 
I. 1912, а почина на 4. I. 1983 го
дина. Семеен съм, имам съпруга 
и дъщеря на 16 години. Завър
шил съм журналистика в Со- 
фий

здрависането, развълнуван, че 
още се знае и помни почитае
мият му баща и потече спонтан 
разговор:

университет и пиша в 
7 дни спорт”. Коментирам ма- 

* Г-н Румен Пайташев, зна- чове по радиото и телевизията в 
ете ли, че в хрониките на прос- страната и чужбина. Национали- 
ветното дело в Цариброд често 
се споменава името на баща Ви 
Марин Пайташев като отличен

ския

те и световните първенства са 
ми специалност. Бил съм на две 
световни първенства - в Италия 
през 1990 и 1994 в Щатите, къ
дето бяхме четвърти на света. 
Сега се стягаме за Франция. Гле
дал съм три европейски първен
ства: Германия (1988), Швеция 
(1992) и Англия (1996). Бил съм 
на три първенства КОПААМЕ- 
РИКА - Бразилия (1989), Еква
дор (1993) и Уругвай (1995). Бил 
съм на финалния мач на между- 
континенталната купа в Токио 

тувал и често съм минавал с вла- [992, на първенството на Афри- 
ка към Белград или Европа. Та- ка в ЮАР през 1996, Както и па 
ка и не се случи да дойда, но аз турнира На крал Фахд в Саудит- 
съм сравително млад човек и ще ска Арабия през 1995 година.

Бил сам и единственият акреди-
* През 1998 година в Цари- тиран български журналист в 

брод ще се честват юбилеи на Бразилия на другото първснст- 
просветното дело и спорта. Мо- во Владея английски, немски, 
жете ли да задвижите някакви руСки и сръбски език.

В изказванията и изброяване 
на първенствата дава бързи и 
точни данни, дето се казва, сипе 

Ще се свържа със спортните дея- ги от ръКава. Бърза по свои за- 
тели в Цариброд и ще направим дължения. дава ТОчния си дома- 
турнири. шен адрес, много желае да сът-

*„От редакцията на ”Брат- рудничи с Цариброд, желае ре- 
ство” Ви молят да дадете све- дакцията да му праща "Братст- 
дсния за прочут футболист от во” постоянно, 
по-старото поколение. Казва се 
Гаци Панайотов, от преди почи
налия Гунди е и с реномето на 
днешните Лсчков, Стоичков и 
Балъков?

- Да, зная за него. Ще при
готвя материали и щом редакци
ята в Ниш има факс, щс ги из
пратя до десет дни. Не съм знаел, 
че е от Царибродско.

* Означава ли това, че прие
мате идеята за сътрудничество с 
” Братство” ?

- Да. Аз имам познати в Ниш 
през редакцията на "Братство”,

б. д.гимназиален ученик от времето 
на годините 1925/26. Знаете ли, 
че го помнят наши съграждани, 
негови съученици, които днес 
живеят в Бела паланка и в Ниш?

- Не, не съм знаел. Но много 
Ви моля, всичко, което се казва 
и печата за баща ми, да ми пре
доставите като скъп спомен.

* Идвал ли сте в Цариброд?
- Не, не съм. Много съм иъ-

"Балкански” в 
” Лепенски вир”

от "Лужница”, Спавиша Дакич казармата се завърна и Бане 
от "Гораждевац” от Косово, а от Гюров.

♦:* ❖След като от 4 до 21 януари
ФК "Балкански” проведе основ- в КАТЕГОРИЯТА ДО 16 ГОДИНИ 
ните си подготовки в Спортния
център в Димитровград, на 22 Владан Игич дели 
януари 22-ма футболисти с тре-
ньора Любомир Велкович зами- 5-7 МЯСТО
наваха за Горни Милановац. Тук От 8 до 14 януари т.г. във Дпят димитровградски шахма- 
ще се проведе втората фаза от Въриячка баня се проведе 31 тист Владан Игич.Той зае 5-7 
подготовките и предимно щс се първенство по шахмат за играчи място с 5 и половина точки, ко- 
работи върху физическата под- до 16 години от централната част ито спечели в десет партии. Пър- 
готовка, а ще бъдат играни и ня- иа Сърбия. На първенството 
колко приятелски срещи. участваха 214 шахматисти.

През току-що завършилия десет шахматисти от всяка кате- Крушевац. 
срок за минаване на футболис- гория (до 10, до 12, до 14 и до 16 
тите от един отбор в друг, "Бал
кански” се подсили с няколко 
футболисти. След като "Балкан
ски” напуснаха тримата българ
ски футболисти и още някои, в 
отбора дойдоха Саша Величков 
и Деян Цветкович от "Прогрес”
Пирот, Андрея Живкович от 
"Раднички” Пирот, СашаТошич

години) се класираха за съюзно 
първенство. Щасцието да се 
намери между тях имаше и мла-

наваксам.
^ ж 0 вото място с осем спечелени точ- 
По ки спечели Душан Йованович от

Д. с.
акции, които да са в полза на на
шия град?

- Разбира се. Мога и желая. нуари 1998 година се 
ДВЕ ГОДИНИ от смъ-

Изминаха над ЧЕТИРИ ГОДИ
НИ от смъртта на скъпата ни

а на 30 ян 
навършват,
ртта на милата ни майка

Лилия Нейкова

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 22 януари 1998 г. се навършиха две 

години от смъртта на нашия мил съпруг, 
баща, тъст и дядо

ДРАГАН ИВАНОВ 
от Димитровград

Беше добър и справедлив към всички и 
затова винаги ще чувстваме голямата бо
лка и празнина, която остави в нашите 
сърца.

Неговите най-близки: съпруга Душанка, 
дъщеря Даниела, син Горан, зет Деян и 
внук Дарко.

ВЕЛА ТАНЧЕВА 
от с. Поганово

ФИДАНКА СТЕФАНОВИЧ, 
по баща ТАНЧЕВА

По този повод в петък на 30 януари 1998 г. в 11I часа_на гроб1 
в Поганово ще почетем паметта на скъпите ни покоиници, ко 
безмерно обичахме и уважавахме.

Семейство Танчеви

Ф'ШшШ) 23 ЯНУАРИ 1998 г.
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ИА ОВЦЕТЕ1 

МЕРИНЮАЩШ 

НА ЛИВАДИТЕ

йе. Продзъмбимо се от йедеш.е и

Гйяк «пак »”“
дойдошс роднипе стг Българию, тегльимо ножят .и йодно 
прасенце, поиспекомо Йоще кокошкье и друго меси.це - и 
му отславимо съглам: три дъна и три ночи. Елем ка обър
неше колата из нанадолишдето, одма потемо да се готвимо 
за Новуту годин. Пак исгсвичагае прашчина, одкрекаше 
кьуркье, гускье и кокошкье, а беомо се позапасали с гаибе 
пиво и вино. На първи, на втори, па трети януари. При нас 
ако славата нейе три дъна - иейе никиква слава.

През първите години след 
война в Бо-Втората световна 

сплсградско се водеха "сериоз
ни, полезни и резултатни” раз
говори за подобряването

бит. Според общин
ските началници, за целта бе
ше необходимо да се развие 
селското стопанство и особено

Млого пути съм мислил за това: защо и верскьи и дър- 
нразиици празнуйемо по три дъна Айде за вер- 
пайдо некикво обяспепийе: нали има свето трой-

па жавписелския скьите
ство. Първият дън славимо за Светият дух, демек да

душуту. Вторият зарад Бащуту, ако си йе он умрел 
може и преди десетина године, бахца йе йедьн, требе да се 
почтива. А третият дън, тека мамурлийе - празнуйемо за

не се знайе може и

1ГИ

олъкие на
да сс подобри расовият състав 
на овцете и говедата.

По тези въпроси беше ор
ганизирано голямо събрание в 
едно босилеградско село. В 
голямата зала на Кооператив
ния дом се събраха много сел
яни, дойдоха и голям брой об
щински началници. Селяните 
бяха твърде заинтересовани за 
селскостопанските мерки на 
новата власт и "наостриха 
уши”, за да чуят и запомнят 
всичко, което ще им кажат 
”най-прогресивните” ръково
дители. Събранието беше отк
рито от управителя на Земе
делската кооперация - един по
луграмотен "виден” комунист, 
а след това думата взе главният 
общински началник.

- Другарки и другари, свет
ли са перспективите на нашия 
селянин. Ще извършим мелио
рация на овцете и меринизация 
на ливадите. Всяка овца ще 
обагва по две-три агнета, а от 
ливадите ще получаваме голе
ми количества сено - с голяма 
самонадеяност заяви общин
ският големец.

- Всичко разбрахме, друга
рю председател! - обади се дя
до Цветан от последните ре
дове, а председателят "цъфна 
като кокиче".

Александър-Сашо Младенов

Сиилтога. Некойи имаю черкье, ама
да имаю. Може ли човек да разбере чудната пути ща 

Господа, а йоще по-малко своята, кига скьитори и тъпче 
праи ^)ейове> та бог после да му

сина
на
грешпуту, па и он сам
прощева.

И тамъи препратимо Новуту годин
знайе: нейе свак дън Коледа... Па кига навалимо... 

дойдоше коледарйе и запояше на вратата:

гьу Коледа. Заеве ти
коледу се 
Йоще кига
"Замучи се божя макьа.~", мене сърце само що ми не 
препукну от радос. Сети се кига я бео детишняр и идео на 
Коледу. Ама да не ви замарам 
иадойдоше у главу. Бъркну у джеб и на свакога коледарина 
дадо по "банку", а бабата само що не се супурдиса, па после 
да гьу свещавам с воду. Бърже грабну крондират и вой мину: 
"Пи и ие орати!". Арно що ме послуша. Залепи уста па 
крондират и не гьи помери све док дава парете на децата. 
Сети се я, та погледа, па вой грабну крондират. " Диши, бабо, 
диши!" Е тека да ме слушаше и за другье работе_

По Коледу - етети гьу Старата нова годин. "Нийе смо от 
старите, не смо ишли на дочеци, че си отпразнуйемо 
нашуту Стару нову годин, кико вой приличи", рече бабата, 
а я разбра дека вой се усладило да празнуйе, па 
чудим. И пак йеденье и пийенье - до търт.

Праимо що праимо, еве и тия празник претуримо през 
главу. Опо вече и главете пи не су главе, ама мерници. Кико

с това кикве све мисли ми

Дайше на народа 

музика и Песни• • •
Народа Пред шелевизорише кисне: 
с месени се вършеше някаква ’’Роза”, 
след шова ”Касандра ”, Па ”Льовисна 
Сега е на ред някаква друга ”боза”.

и не се

и нема да стану мерници кига еве вечимка цел месец 
празнуйемо.

Иучера мину при амбулантуту, а оно отегла се опашка, 
недай Боже, кико по време на йембаргото кига чекайемо 
лебъц. Разболел се народ, па ми нещо поде напамет. А бре, 
тия що ни турише санкцийе и мислеоше с глад че ни уморе 
- излъгаше се. Що некой не им йе казал, да ни накажу с 
йедно два-три месеца празнуванье. Да су ни докарали

Дайше на народа музика и Песни, 
дайше му сериали - да се зашшава. 
Ще бъдаш Проблемише му По-лесни, 
ако вмеешо своите - чужди решава.

Цветко Иванов
свинско и друго месище, па да пи нареде: е съга, тия три 
месеца има само да седите и да йедете, да пийете и да се 
веселите - това ни йе наказанийето от нас. Веруйем дека 
бар половината има да испопуцамо. Йоще кига знайемо 
дека йе муфте: пи нийе за муфте мешине ич не жалимо. 
Нас само с йденье и пийенье може да ни уморе.

Оцутра ме срете бай Тодор и рече: "Манчо, за неделю те 
планирам да дойдеш при мене нагоейе. Еве с бабуту ис- 
карамо половин век зайедно, па йе ред да га отпразнуйемо!"

"Добре, реко му я, че дойдем, ама ако ти йе остало от 
кьисалото зелье и разсол!".

Он ме погледа, па вати та

^АСЕН Ш
ТВрисува: Б Димитров

—1±1е започн е/ч /4 А—уЧОу^ЦСО, КОГА ЩЕ
ЗАПОЧНЕТЕ 1НЗ-

Те>нПАм- 
' ГГО Х~А Б Е-Л НАТА

ич \
се прекърсти. Прекърсти се и

"Що се кърстиш" - чуди се он. "А ти що се кърстиш?" - 
питуйем га я. "Па я те окам на гоейе, а ти ми тражиш 
кьисело зелье и разсол..." "Е, а я те питуйем: ама не омър- 
зоше ли ти толкова празници, та съга си измислил и 
половин век с бабуту..."

"Знайеш ли кво, Манчо, народат йе казал: "От све работе 
- гоейе най-обичам!".

Стану ми ясно: нас с нищо не може да ни унище!

я.
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