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ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА БЕЛАРУС АЛЕКСАНДЪР ЛУКА- 
ШЕНКО ПРИСТИГНА НА 28 ЯНУАРИ НА ТРИДНЕВНО 
ПОСЕЩЕНИЕ В СР ЮГОСЛАВИЯЯАУЬТ ЩЕ €1 ВЪРНЕ НА 

ИТЕ СИ ПОЗИЦИИ
II IР-Ч

ШПРЕ към по-високо
РАВНИЩЕ НА 

ПРИЯТЕЛСТВОТО И 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

шлнагч
Правителството на Република Сърбия ще отстоява политиката на стабилни цени, стабилен 
курс на националната валута и ускорено развитие, а това означава, че стабилността от 
миналата ще бъде запазена и през тази година - заяви вицепремиерът Слободан Радулович

В един твърде кратък срок динарът ще се вър- 
не на позициите си от ноември миналата година, 
т. е. германската марка пак ще струва от 3,6 до 4 
динара, изтъкна на пресконференция във вторник 
подпредседателят на правителството на Републи- 

Сърбия Слободан Радулович. Според думите 
на вицепремиера "нарушенията, които се случиха 

паралелния валутен пазар, не оказаха голямо 
влияние върху цените, така че тяхната стабилност 
все още е,сравнително добра”.

Основната причина за споменатите наруше
ния, според Радулович, са "очакванията на ония, 
които се надяват на промени в икономическата 
политика на правителството на Сърбия и съюз
ното правителство, но такива промени няма да 
има”.

изключително добри развойни резултати благо
дарение на активизирането на Фонда за развитие 
като институционен инвестиционен фонд. През 
четвъртото тримесечие на миналата година про
мишленото производство е увеличено с 25 про
цента по отношение на средното равнище на този 
вид производство през първите девет месеца на 
годината. И износът на промишлени изделия от
чита голямо увеличение - 34,5%.

От над 1,712 милиарда марки, които са внесени 
във Фонда от продажбата на "Телеком” (заедно с 
лихвите), ангажирани са над 1,667 милиарда мар
ки. 47 процента от тази сума са ангажирани в 
стопанството, а 53% - в нестопанските дейности, 
беше изтъкнато на пресконференцията в прави
телството на Сърбия. След като напомни, че Фон
дът за развитие е отпуснал кредити при благо
приятни условя за връщане, Драган Томич заяви, 
че от фирмите, на които е изминал срокът за 
връщане на кредита, 30 са върнали целия кредит, 
а 31 фирми са върнали над половината от взетия 
кредит. Министърът за икономическа и собстве
ническа трансформация Милан Беко добави, че 
от 119 промишлени предприятия, на които са от
пуснати кредити от Фонда за развитие, 70 пред
приятия са върнали кредита навреме, а за ония, 
които не са го върнали, е открита процедура за 
принудително изплащане на дълга.

ка

на

- И през тази година правителството на Сър
бия ще отстоява политиката на стабилни цени, 
стабилен курс на динара и ускорено развитие, а 
това означава, че стабилността от миналата ще 
бъде запазена и през тази година. Тази политика 
ще бъде подкрепена с една много по-голяма отво
реност на пазара, въвеждане на конкуренция и с 
ускорени реформи и приватизация. Защото не мо
же да има добра приватизация без стабилни ус
ловия за стопанска дейност, категорично заяви 
Слободан Радулович.

Според оценките на министър-координатора 
Драган Томич, през 1997 година са постигнати

Слободан МилошевичАлександър Лукашенко

По покана на президента на сътрудничество поради санкци- 
Съюзна република Югославия ите на ООН срещу СРЮ, но след 
Слободан Милошевич президе- премахването на тези дискрими- 
нтът на Република Беларус Але- наторски мерки стокооборотът 
ксандър Лукашенко пристигна между двете страни се увеличи 
на 28 януари на тридневно офи- двойно. Беларус пласира в Юго- 
циално посещение в нашата славия трактори, изкуствени то- 
страна. Непосредствено преди рове, химически стоки, радиато- 
посещението си в СРЮ прези- ри, електросъоръжения и други 
дентът Лукашенко даде специ- промишлени 
ално интервю за в. "Политика”, СРЮ семена, машини и съоръж- 
в което между другото заяви, че ения, каучукови и гумени изде- 
след посещението му в Белград лия, медицинска техника, фар- 
и разговорите с президента Ми- мацевтична продукция и много 
лошевич приятелските отноше- други стоки. Макар че след със- 
ния между СР Югославия и Бе- тоялото се през юли миналата 

ще бъдат издигнати на година първо заседание на Меж
дуправителствената комисия за 

сът-

резидентът на Сърбия Милан Милути- другата страна, сръбската, никой не каза ни- 
нович проведе консултации с предста- що подобно. Чухме само настоявания за трез- 
вителите на парламентарните партии во решаване на споровете с думи, а не с 

относно бъдещото републиканско правител- куршуми, 
ство. Естествено е най-големите партии да т мериканците най-сетне разбраха, че пре- 
считат, че тъкмо техен човек трябва да бъде зидентът им Уилям Клинтън, на когото
министър-председател, но водачът на СПО 8 % ви кат Бил, наистина бил многоженец. Те 
Вук Драшкович поиска дори и повечето от едва ли вярваха в това, което разказваше за 

по света, в управител- любимия им русокос президент госпожица Па
уна Джоунс. Но сега, когато се наме

сиха Моника Лиуински и още една, 
и то със записани ленти, не ос

тава много място за съмнение.

П
стоки, а внася от

посланическите места 
ните съвети на най-важните обще
ствени предприятия и директорски 
кресла в тях. За народа обаче не 
е най-съществен въпросът кой 
ще оглави правителството, а А 
дали то ще предложи добра ^ 
икономическа

ларус
много по-високо равнище.

"Отношенията между наши- търговско-икономическо 
те държави винаги са били най- рудничество са постигнати зна- 
топли и приятелски, а още по- чителни резултати в икономиче- 
вече укрепнаха след посещени- ското сътрудничество, открове- 
ето в Минск на официална деле- но ще кажа, че ние не можем да 
гация на СР Югославия, начело с бъдем доволни от обема и ка- 
тогавашния президент Зоран чеството на търговския обмен 
Лилич”, заяви пред кореспон- между двете страни. Защото 
дента на "Политика" беларуски- участието на СР Югославия в 
ят президент и добави: "Търгов- търговския оборот на Беларус с 
ско-икономическите отношения по-отдалечените страни в пери- 
между Беларус и СР Югославия ода от януари до ноември 1997 
през последните години не бяха година достигна едва 0,2 процен- 
на равнището на реалните въз- та. 

за взаимноизгодно

И докато едни коментират 
това като американски цирк, 
други смятат, че президен
тът е злоупотребил с поста 
си, а трети се опасяват, че 
Клинтън ще организира напа

дение срещу Ирак за да се заб
равят скандалите около него. 

Самият той твърди, че е верен 
съпруг и всеотдаен служител на аме- 

Както и да е, и из-

програма за 
преодоляването на кризата. 
Понеже сега е както в при- 

"Един бие тъпана,казката
друг събира парсата".
^«^ъюзният премиер Радое 
( Контич посредничи успешно

в Черна гора между двете стъл- 
кновени партии, които довчера бяха една. До
говорено бе проблемите да се решават по 
рен път и с демократични средства, а извен- 
редните парламентарни избори в Черна гора 
да се проведат до края на месец май. Това, 
според Контич, ще намали политическото 
напрежение и ще гарантира стабилизацията 
на обстановката у нас.
I А ДОкат° политическите недоразумения в 
\/\ тази република се решават по мирен 
ш I начин, терористите на Космет не миру
ват . През последните дни от засада бе убит 
Десимир Васич от Звечан, обстрелвана бе къ
щата на семейство Джурич с вело Грабаница 
недалеч от Клина, а бе стреляно и срещу по
лицейски патрул в с. Малишево. По същото 
време бившият комунистически лидер Азем 
Власи в интервю за в-к "Магяр со" се заканва, 
че търпението вече се изчерпва. За щастие, от

риканския народ, 
вънбрачните му "дейности" са работа за на-ми-
рода.

Същевременно е обнародвано и предло- 
Бил Клинтън да бъде удостоен с можности

жението
Нобелова награда за мир. Ако Нобеловият 
комитет не му присъди наградата, остава му 
утехата, че вече е спечелил признанието на 
много хубави жени.
» м ладият писател Горан Петрович спече- 
IV /I ли най-важната литературна награда у 
IVI нас - "Меша Селимович". Тя му беше

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА НИС, 
ЕПС И ” МАТРОЗ”

Твърде интензивна е подготовката за собственическа транс
формация на Нефтената промишленост на Сърбия (НИС), Елек- 
тростопанството на Сърбия (ЕПС) и на предприятието за произ
водство на хартия "Матроз”, заяви министър Беко и добави:

- Собственическата трансформация не е задължителна, но с 
помощта на икономически мерки ние ще "принудим предприя
тията да се трансформират.

На въпроса кога може да се очаква интензивна приватизация у 
нос, министър-координаторът Драган Томич отговори; Много 
скоро. Пищялката е в нашите ръце."

присъдена за романа "Обсадата на черквата 
"Св. Спас", която, според мнението на 76 лит
ературоведи у нас, е най-добрата книга за 
миналата година сред отпечатаните 129 по
добни книги.

М. Тодоров



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯ НА СВ. САВА

ТАЧЕЙКИ СПОМЕНИТЕ ЗА НЕГО - 

ТАЧИМ СЕБЕ СИ
ЗАКРИВАТ ГРАНИЧНИТЕ 
БЕЗМИТНИ МАГАЗИНИ

Валутните фришопоне но сухопътните ни ГКПП-та сс закри 
Вече ще се плащат ми га и за стоките, продавани в граничните 

митнически контрол. Изключения ще правят само магаз-

ската градина и Димитровград и 
тази година всеучилищния праз- 
пик в републиката, 27 януари - 
"Свети Сава” отбелязаха

13 памет на Свети Сапа, пър
вия сръбски архиепископ, све
тец и просветител, датата 27 яну
ари е установена като празник 
на просветата в Сърбия още 
през 1840 година. Празникът бе 
отбелязан във всички училища у 
нас, както и във всички пра
вославни храмове под юрисдик
цията на Сръбската православна 
църква. Негово свстешснство, 
сръбският патриарх господин 
Павле, служи света архиерейска 
литургия в капелата иа новата 
сграда на Богословския факул
тет в Белград.

ват. 
зони за
иниге за продажби иа дребно на пристанища и аерогари, както и на 
борда на самолети, летящи по международни линии. Няма да се 
обмитяват и стоките в специализираните магазини за дипломати.

Освободени са от мита горивата и продуктите за обичайното 
зареждане на кораби и самолети.

Това решиха вчера депутатите при второто четене на законо
проекта за митниците. Предложение то за закриване на фришоп- 
овете бе направено от Христо Бисеров (СДС), шеф на парламен
тарната комисия по национална сигурност. То беше оспорено от 
депутати от Евролевицата и одобрено само ст,с ] 11 гласа.

Това ще лиши държавата от валутни приходи, заявиха Стефан 
Пешев и Иван Бойков. Според тях от другата страна на границата 
има доста такива магазини, които ще поемат досегашните ни кли
енти. Има други начини да се води борбата с контрабандата и 
престъпността, мотивираха сс депутатите.

Местни стоки могат да сс преработват в свободните зони, при

със
скромни тържества.

В Гимназията сс проведе 
на което гимназис- 

лиг-
тържество,
тите четоха и рецитираха 
ературни произведения свърза- 

с живота и делото иа осно
воположника на сръбската про
света - Растко Исмаиич.

III!

основнотоУчениците от 
училище по повод празника из
пълниха подходяща драматич
но-музикална програма,за коя
то бяха наградени с бурни ръко
пляскаш™ от посетителите, сред 
които бяха и гостите от ОС в

ТЪРЖЕСТВЕНО 
БЕ И В

УЧИЛИЩАТА В 
НАШИТЕ 
ОБЩИНИ

условие че след това бъдат изнесени от България, предвижда текст 
в нормативния акт. Митническият кодекс на Европейския съюз 
обаче не допуска това, контрира соцдепутатът Атанас Папаризов. 
По неговите думи кодексът на ЕС разрешава местните стоки да 
бъдат само съхранявали в свободните икономически зони. Според 
шефа на ГУ "Митници” Пламен Минев забраната в митническия 
кодекс на ЕС за обработка на местни стоки в свободните зони се 
отнася само за селскостопански продукти.

Димитровград начело с предсе
дателя Никола Стоянов. След 
програмата гьржеството про
дължи в училището и на него 
присъстваха и пенсионираните 
просветни работници, бивши 
преподаватели от това заведе
ние.

Учениците и преподавателите 
и босилсградското основно учи
лище отбелязаха празника в кла
совете си. Иа историческия час, 
посветен па първия сръбски прос
ветител, държапнпк и мислител, 
за живо та и делото на Свети Сава 
говориха класните ръководители. 

Членовете на литературните

БОСИЛЕГРАД
Тържеството, което бе орга

низирано в детската градина ”8 
септември” имаше за цел - мал
чуганите от това предучилищно 
заведение да сс запознаят с де
лото на този велик сръбски про
светител. Скъпи гости на мал
чуганите по повод празника бяха 
представителите на Митницата 
в Димитровград, която в нача
лото на тази година на детската 
градина подари няколко пакета 
с детски играчки.

Своя празник "Свети Сава” 
във вторник отбележила учени
ците н преподавателите в боси- 
леградскнте училища. Гимназ
истите отпразнуваха празника 
си в голямата зала на Културния 
дом. След химна посветен иа 
Свети Сава, за живота и делото 
му говори ученичката Любинка 
Накева,която особено се спря 
върху заслугите на Растко Не- 
манич (Свети Сава) за духовните 
връзки между сръбския и бъл
гарския народ.

ПАИСИЕВАТА ИСТОРИЯ Е 
В БЪЛГАРИЯ !?и декламаторски секциии в двете 

училища изпълниха подбрана 
културно-литературна про
грама.

На 20 януари т.г. Йордан Михайлов от София е предал за от- 
купка на Националния иторически музей оригинален препис от 
Паисисвата история, фамилна собственост от столетие

Новината е на "Дарик радио”, разпространена от БТА.
Първоначален оглед от специалисти от музея и от Народната 

библиотека показва, че това е точно копие на Зографската чер
нова. То се явява едно от двете, смятани от учените за изчезнали, 
калиграфски копия, написани от Паисий. Може да се окаже, че са 
писани от нает от него калиграф, но се счита, че може би това е 
самият Паисий. Учени смятат, че с тези два екземпляра Паисий е 
обикалял българските земи и ги е давал за преписване, тъй като 
това, което беше върнато в Зографския манастир, е една чернова, 
която е невъзможно да се използва за преписи, поради многобройни 
задрасквания и поправки.

Министърът на културата Емма Москова е назначила комисия, 
която трябва да се произнесе за автентичността на ръкописа. Ако 
се потвърди, че това е оригиналът на Паисиевата история, Ис
торическият музей ще обяви национална подписка за изкупуването 
на ръкописа, защото очевидно се иска доста висока сума от този, 
който го е предложил.

и половина.

ДИМИТРОВГРАД
Колективите на Димитров

градската гимназия, основното 
училище ”Моша Пияде” и Дет-

ВЛАДИКА ИРИНЕЙ:
В залата на Народния теятър в Ниш във втор

ник - на 27 януари - се състоя тържествено събра
ние, посветено на великото дело на основополож
ника на сръбската култура и просвета Растко Не- 
манич. След традиционния химн, посветен на 
Свети Сава, тържеството откри Нишкия епископ 
господин Ириней.

- Цели векове ни разделят от смрътта на Свети 
Сава, но столетията не ни отдалечиха от великото 
му дело - подчерта между другото господин Ири
ней.

” СТОЛЕТИЯТА НЕ 
НИ ОТДАЛЕЧИХА 
ОТ ВЕЛИКОТО МУ

ДЕЛО
КАЛЕНДАР

Беседа за жизнения път и делото на Св. Сава, 
завещано на поколенията, произнесе професор 
Живорад Петровия, а в културно-литературната 
програма участваха известния белградски артист 
Люба Тадич, артистите от Ниш Мирко Джордже- 
вич и Ратомир Василевич, както и църковното 
певческо дружество "Бранко”.

Тържественото събрание ириклюючи с крат
ка беседа на протоереп Миролюб Стоянович, ръ
ководител на черквата ”Св. Пантеленмон” в Ниш.

Събранието посветено на Св. Сава беше орга
низирано от епархията на СПЦ в Ниш, Църков
ната община в града и Нишката Културно-прос
ветна общност, а пряки организатори и домакини 
- свещениците в храма ”Св. Пантелеймон”.

27 ЯНУАРИ 1867
1867 - на общобългарски събор, свикан от Добродетелната 

дружина в Букурещ, е изработена програма за федеративен съюз 
между Сърбия и България в седем точки, както следва: 1 - 
Братското съединение трябва да стане между сърбите и българите 
под име Южнославянско царство. II - Южнославянско царство ще се 
съставя от Сърбия и България (която обема земите България, 
Тракия и Македония). III - Сърбите и българите в своите земи 
запазват своето народно знаме, монетите и знаковете на двата 
народа. IV - Всеки от двата народа запазва езика си като официален. 
V - Религиозните работи се уреждат от Свети синод с представители 
от двата народа. VI - Министерският съвет ще се състои от членове 
министри от двата народа. VII - Народното представителство ще 
бъде от двата народа, съразмерно с народонаселението.

ДРУЖЕСТВО ЗА БЪЛГАРСКО-СРЪБСКОТО ПРИЯТЕЛСТВО ЗА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ПРЕБИВАВА В ДИМИТРОВГРАД

РАЗГОВОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

напред проведоха разговор с ръководството на нашата отново възраждат и се развиват. могло да мине на българския пазарразговорътсгоспо
община, при които акцентът беше поставен върху въз- Помолен от местните журналисти да изкаже впе- дата Стоянов и Янков ми дава големи надежди Виждам 
можностите за сътрудничество в областта на стопан- чатленията си, които е придобил по време на еднод- в тяхно лице компетентни хорТПора^^ зшрижени за 
ството и културата. След разговора с общинското ръко- иевното си посещение в нашата община г-н Днонисиев града. Тези разговори ми дават основание да очаквам 
водство д-р Иван Дионисиев и сътрудниците му посе- между другото изтъкна, че като представител на Дру- че много бързо ще можем да о^ществим такова
тиха РТВ Цариброд , където се запознаха с работата жеството за българско-сръбско приятелство за Плов- сътрудничество. Вместо куфарната търговия вместо
на местните медии. По време на разговорите в редак- дивска област и представител на Съюза на българските неизвестността, какво има в едната а^акво Гдругата
тижендата на нашата община в областта на културата. щшнГпроудаТтел™3 характер 'УсдахдардабГр^ка- такъГдаТо^ар^

сръбско приятелство. Той припомни, че това дружество с местни бизнесмени къде би могло да се изрази едно Обръщайки се към журналистите п п Пионисиев 
е сформирано през 1934 година от наи-изтъкнатите икономическо сътпупничргтпп мр^пу гЬипм.. пт щ 1 сс към жУРналистите Д-р Дионисиев
български интелектуалци и политици. По време „а съ- тарда и от Димитровград Изговора с—даталя „а ГозГЛоб™'6 ' ЩаСТЛИВ 3аРЗДИ Т°ШШЯ ПрИСМ В НаШ'М 
ндествуването си Дружеството е допринесло много за общината г-н Стоянов и секретаря г-н Янков стигнахме турния уровен на ДимтротТр^дска^бвд™™0 °Т ^
сближаването между България и Югославия. Върхов- до едно начално споразумение - наша фирма да финан- Р УР на Димитровградска община,
ният си израз Дружеството намира в пакта за ненана- сира създаването на една търговска камара в Димит- Б. Димитров

О ШмяШ30 ЯНУАРИ 1998 г.



ИВАН ДИОНИСИЕВ, СЪПРЕДСЕДАТЕЛ 
СРЪБСКО ПРИЯТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА БЪЛГАРСКО- КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА "ПОЛИТИКА", "ВЕЧЕРНЬЕ 

НОВОСТИ", "ПОЛИТИКА ЕКСПРЕС" И ТАНЮГ ОТ ПИ- 
РОТСКИ ОКРЪГ ПОСЕТИХА ДИМИТРОВГРАДБАЛКАНИТЕ НЕ СА КУКЛА НА 

КОНЦИ, ДЪРПАНИ ОТ ЧУЖДИ 

ИНТЕРЕСИ
ЗАПОЗНАВАНЕ С 

ПОЛОЖЕНИЕТО 
В ОБЩИНАТА

българския бизп^е ще п^Т-‘ Юг°Славия се ползваш само от пашите врагове * Илюзии па 
културшрегер е пе аами^й за.9"Лече ОЙ Г>™аРи>, * Мисията па всеки 
ауховиоГо*БеаайапаТп Т“"" Ш’ ° да се и3ди1а па9 машериалпошо, в името па
па1осй^апиШеси*С е„пТТа - е, чемиозшт от колегите служат
па господарите си С един югославско-български отбор никой няма да ни бие

• И по времето на най-изсти- 
югославско-български

отношения, между сърби и бъл
гари връзките не са прекратява
ни. Една от тях е и Дружеството 
за българско-сръбско приятел
ство. Господин Дионисиев, пред
ставете ни Дружеството?

- Това Дружество е създаде
но, когато в политическите и ин
телектуални среди на България 
преобладава мисълта, че кон
фликтите между българи и сър
би са винаги в ущърб на двата 
народа. Големите сили на Евро-

- Виена, Петербург, Берлин и 
Лондон - имат свои интереси на 
Балканите, които се обединяват 
с турските интереси и следват 
старото римско правило: "Разде
ляй и владей!”

В това Дружество при основаването му през 
1934 година участват бивши министър-председа- 

на България като Тимо Георгиев и Никола 
Мушанов, много министри, професори и журнал
исти, така че Дружеството развива такава дей
ност, че България става арена на едно непрекъс
нато посещение на интелектуални делегации от 
Сърбия, на занаятчийски, търговски и индусти- 
рални пратеници.

Дейността на това Дружество въвежда една 
сериозна подкрепа до сключването на онзи пакт 
за ненападението между България и Югославия.

С нахлуването на германци и италианци пак
тът бил анулиран, а дейността на Дружеството - 
прекратена.

Но след Втората световна война тази идея не 
умира. Трезвите сили в България разбират, че 
инстересите на двете страни са общи и могат да 
бъдат обединяването в областта на икономиката, 
политиката и културата. Най-сетне трябва да се 
разбере - дали ние, балканците, сме господарите 
на своята територия, или винаги ще бъдем кукла 
на конци, дърпани от чужди интереси.

Елементарно е да се разбере, че двете трети на 
Дунава минават през наши територии. Едно тър
говско корабоплаване с обединена политика,едно 
енергично използване на Дунава от двете страни 
носи огромни предимства. Ние сме кръстопът на 
основни артерии.

Тази прагматична структура на нашите анал
изи налага на всеки, към когото се обърнем от 
името на нашето Дружество, да разбере, че раз
дорите между двете страни се ползват само от 
нашите врагове.

• Напоследък югославско-българските поли
тически отношения се подобриха значително, но 
взаимният стокообмен през изминалата година 
едва ли е достигнал 300 милиона долара.

Председателят на ОС в Димитровград г-н Никола Стоянов със 
сътрудниците си прие на 22 януари т.г. кореспондентите на воде
щите републикански вестници от Пиротски окръг - Синиша Ста- 

("Политика”), Витомир Чирич ("Вечернье новости”), 
Милорад Янкович ("Политика експрес”) , както и кореспондента 
на агенция ТАНЮГ от окръга - Момчило Цветкович.

По време на разговора председателят Стоянов и председателят 
на Изпълнителния отбор на Общинската скупщина Зоран Геров 
говориха пред журналистите за основните характеристики на наша
та община, за състоянието в областта на стопанството, културата 
и другите области на живота и труда. Освен това те ги запознаха с 
дейностите на Общинската скупщина през миналата година и про
грамата за дейностите през тази година.

Г-н Стоянов между другото каза, че от бюджета на Общинската 
скупщина през миналата година са финансирани успешно дейнос
тите на органите на местното самоуправление, както и дейностите 
на всичките структури, които ползват бюджетните средства. Сто
янов подчерта, че значителни средства от общинския бюджет са 
отпуснати за строителни дейности в местните общности на Димит
ровградска община, за подпомагане на социално най-застрашените 
жители на общината и други цели. Най-много средства (около 60 
процента) през миналата година са вложени в комунално-битовата 
дейност. Информирайки журналистите за капиталовложенията в 
тази област, Зоран Геров между другото каза, че благодарение на 
съгласуваните програми на ОС в Димитровград и МО Димитров
град голяма част от комуналните проблеми в града са решени през 
1997 година. Геров заяви пред журналистите, че в града се строят 
солидарни жилища, че миналата година е започнало изграждането 
на канализационния колектор на ГКПП ”Градина” и че през тази 
година работите върху този проект трябва да бъдат продължени. 
На журналистите беше предоставена информацията, че е завър
шена първата фаза на изграждането на спортната зала, както и 
информации, отнасящи се до редица други комунални дейности, 
които са реализирани или които трябва да се реализират през 
настоящата година.

След разговора в Общинската скупщина кореспондентите на 
водещите републикански вестници и агенцията ТАНЮГ заедно със 
своите домакини посетиха Димитровградската гимназия, където 
бяха посрещнати от г-жа Миряна Алексич, заместник-директор на 
това учебно заведение. След това журналистите посетиха студиата 
и редакцията на РТВ "Цариброд”, където бяха информирани по
дробно за работата и програмните схеми на тази местна медия. По 
време на разговорите в редакцията на РТВ "Цариброд” гостите 
изтъкнаха, че сътрудничеството между тях и журналистите от РТВ 
"Цариброд” трябва да се интензифицира, с цел събитията от тази 
част на нашата страна занапред по-често да бъдат отразявани на 
страниците на водещите републикански вестници, както и от аген
цията ТАНЮГ.

В края на посещението си журналистите от Пирот, заедно с 
своите домакините си посетиха спортния център "Парк”, където 
се запознаха с изграждането на спортната зала, единствена по рода 
си на територията на Пиротски окръг. Ръководителите на нашата 
община уведомиха журналистите, че изграждането на този капи
тален обект би трябвало да приключи до началото на следващия 
век - през 2000 или 2001 година.

менкович

за събиране на помощи за подк
репа на бежанците от юговой- 
ната, в големите градове на 
страната бяха събрани помощи - 
една голяма за времето си сума. 
Но истинският смисъл не е в 
тази материална величина. Сми
сълът е, когато една бедна же
ница донесе един буркан с кон
серва, тя го носи от сърце. В 
притчите и легендите от време
то на Христос се казва, че той е 
оценил повече карфицата на 
бедната ръкавица, отколкото 
златото на богаташа. То и в този 
случай, политическият и емоци
оналният, е хилядократно по- 
голям от материалния израз. Се
га българският народ страда със 
страданието на сръбския народ 
и със своето спонтанно чувство 
на братство, изразено чрез на

шето Дружество, българският народ се придържа 
към една максима: "Враговете на сърбите са вра
гове и на българите, врагове на всички славяни”.

• Освен че сте съпредседател на Дружеството 
за сръбско-българско приятелство, Вие сте пи
сател и журналист, занимавате се с култура. Тя е 
обаче като пеленаче, винаги трябва да й се дава да 
яде. Може ли да се живее от култура?

- От културата, в търговски смъсъл, не може, 
но от културата в духовен смисъл може да .се 
живее. Помислете си колко от големите югослав
ски творци са живели в бедност, даже в мизерия. 
Точно сега ние сме в такова положение - всеки 
културен деец не трябва да мисли за богатство, а 
трябва да мисли за своя личен принос в издигане 
културното ниво на своя народ. Мисията на всеки 
културтрегер е да не мисли за материални блага, 
а да се издига над материалното, в името на 
духовното и в името на бъдещето на двата народа.

• Неколкократно сте посещавали нашата 
страна. Добре сте запознати и с правата на съна
родниците си.

- Това, което видях при неколкократните ми 
посещения в Димитровград, Босилеград, Враня, 
Ниш и други градове, ме кара да мисля колко от 
нашите колеги, журналисти, обидно казано, са 
платени слуги на враговете на двата народа. Гну
сно е, когато слушам предварително скърпени и 
манипулирани информации на журналисти, които 
нямат правото да носят това име. Бедата на на
шата професия е, че мнозина от колегите служат 
на господарите си, а господарите са онези, които 
имат много пари и в този смисъл моралът на мно
го журналисти е моралът на дребен търговец. 
Служи на онзи, който му плати, величае дневната 
политика, а не истината.

Трябва обаче да кажа, че много журналисти 
отстояват твърдо и последователно линията на 
сближение на двата народа. Отстояват онзи 
меняем или с нищо неуязвим принцип на големите 
дейци отXVIII и XIX век, които издигнаха лозунга: 
"Балканите за балканците”, а кризата, в която 
живеем сега, като криза на взаимоотношенията и 
като криза на един пазарен механизъм, който ку
пува съвести, особено в журналистиката, ще мине. 
Трайното, което ни свързва, то ще пребъде.

Ванче Бойков

налите

па

Иван Дионисиев

тели

Б. Димитров

В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

УЧРЕДЕН НОВ 

СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
На състоялото се преди няколко дни във Враня отчетно-из

борно заседание на Съвета на Съюза на синдикатите в Пчински 
окръг беше учреден нов състав на Съвета от 37 души и бяха избрани 
нови синдикални представителства в общините. Почти всички до
сегашни председатели на представителства са преизбрани на пос
товете си. Божко Петкович е преизбран за председател на об
щинското синдикално представителство в Сурдулица, което набро
ява седем души, а Станиша Митов - за председател на петчленното 
представителство в Босилеград.

Според решението на присъстващите Божидар Иович е пре
избран за председател на Съвета на Съюза на синдикатите в окръга 
и избран за член на Съюза на синдикатите в републиката, докато 

секретар на окръжния синдикален съвет е преизбрана 
Мира Димитриевич. Членовете на Съвета подкрепиха станови
щето Томислав Банович да бъде преизбран за председател на 
Съюза на синдикатите в Сърбия.

- Търговската размяна може и да надмине тези 
300 милиона долара, като се има предвид иконо
мическия потенциал на двете страни. Обаче 
разпадането на вътрешния югославски стокообо- 

отделните югославски републики

нес-

рот след като 
станаха самостоятелни страни, илюзиите на на
шия бизнес, че ще намери по-добри условия 
къде далече от България доведоха до това, че 
търговските връзки бяха прекратени.

Аз съм убеден в това, че дори онези, които са 
възможностите на сбли-

ня-
на поста

недостатъчно узрели за 
жение на двете държави, все повече икономиката 
като учител ги чука по носа и им казва: Търсете 
икономическо сближаване между Югославия и 
България”. И това ще стане.

В. Б.

БОСИЛЕГРАД

13 ЛЕГАЛИЗИРАНИ И 3 ПРЕДАДЕНИ ОРЪЖИЯ• Клонът на Дружеството на българи и сърби 
в България организира и няколко акции за съби
ране на помощи, предназначени за бежанците в 
Югославия.

От компетентната служба от Отдела за вътрешни пистолета, 2 ловджийски карабини и 2 въздушни пушки.
В Отдела за вътрешни работи в Босилеград полу

чихме сведения, че други видове взривни вещества и 
които също така са могли да бъдат пре-

което ги

работи в Босилеград узнахме, че акцията за легализи
ране на незаконно притежаваното оръжие е дала срав
нително добри резултати. В периода от 15 ноември ми- устройства,
налата година по 15 януари тази година са предадени три ‘дадени без да се търси отговорност от лицето

- един пистолет и две ловджийски пушки. Тези предава, не е имало, докато на едно лице е дадено поз- 
да бъдат легализирани. Същевре- волително за притежаване на трофейно оръжие.

- Българският народ посрещна като удар сре
щу себе си войната в предишна Югославия. Свет
вахме, че големи дивиденти от тая война извличат 
не само западните сили, но и тоталните врагове на 
двата народа - мюсюлманите. И затова, въпреки 
че българският народ беше в собствена иконо
мическа криза, когато нашето Дружество призова

оръжия
оръжия не са могли

легализирани тринадесет оръжия, от които 5 м. я.менно са
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ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ОО НА СПС В БОСИЛЕГРАД
ИН МЕМОРИАМ

ДА СЕ ЗАСИЛИ ДЕЙНОСТТА НА 
МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИРиста

Антунович - Бая
в съдействие е партийните органи и тела от 

Окръга и Републиката Общинският отбор на 
спе в Босилеград занапред тръбва да насочи дей
ността си към съживяването на стопанството, от
криването на нови работни места и повишаването 
на жизнения стандарт на всички. Само но този 
начин ще може да оправдае доверието, което Со
циалистическата партия има сред хората, но и да 
придобива нови членове и привърженици. Затова 
бе договорено да се засили дейността на местните 
партийни организации и Съюза на малдите со
циалисти и да се оформи общински съюз на мла- 

който ще обединява всички прогресивни 
младежи в общината.

Общинският отбор на СПС в Босилеград и 
занапред ще развива всеобхватна политическа 
дейност, с която още повече ще заздрави позици
ите на партията сред населението.

Това между другото бе казано на състоялото 
22 януари заседание на Изпълнителния от

бор на Общинския отбор на СПС, на което беше 
направен анализ на втория тур на президентските 
избори. В анализа и в разискванията, в които учас- 

всички членове на Изпълнителния

се наОрганизатор на въстанието в Южна Сърбия, народен герой, 
борец за добросъседски отношения с България и за правата на 
българското малцинство в Сърбия

тваха почти
отбор, бе подчертано, че с масовата си подкрепа 
на кандидата на левицата Милан Милутинович 
населението от Босилеградска община още вед- 

голямо доверие в Социал
истическата партия и другите леви политически 
сили.

На 9 януари т.г. в Алеята на 
народните герои в Белград бе 
погребан Риста Антунович 
Бая, един от организаторите 
на народноосвободителпата 
борба в Южна Сърбия.

Антунович започва рево
люционната си дейност още 
през тридесетте години. Уча
ства в студенските демонстра
ции на Юридическия факултет 
в Белград и по този начин вли
за в редовете на антифашист
ката борба на младежите от 
Югославия. Арестуван е и след 
това откаран в неговото село 
Голи рид при Лесковац, но Бая 
не се примирява и след това, 
като нелегален продължава 
да се бори против властта в 
Кралство Югославия. Участ
ник е в Априлската война, 
когато като пленник е откаран 
в Германия. Тъй като не
говият край тогава влиза в гра
ниците на България, той ус
пява да измами фашистите и се 
представя като българин и за
това те го пускат от лагера. 
Веднага след като пристига в 
своя край, той започва да ор
ганизира въстанието в Южна 
Сърбия.

Като организатор на НОБ 
и борец го знаят в цяла Сър
бия. Застъпва се за сътрудни
чество с българските партиза
ни.
' След освобождението Рис
та Антунович работи в Бел
град като член на ЦК на СК на 
Сърбия и Югославия. Като та
къв често идва в Димитров
град и Босилеград и населе
нието от българското малцин
ство ще го помни като борецза 
национално 
През седемдесетте години, 
когато в Съюза на комунис
тите започна да се чувствува 
влиянието на национализма и 
шовинизма, Риста Антунович 
открито говореше, че национ
алните права на българското 
малцинство трябва да се осъ

дите,
мъж потвърди, че има

м. я.

ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА "СВОБОДА" РАБОТИ НА ПЪЛНИ ОБОРОТИ, НО...

Проблеми със западните партньори
поскъпнат изделията на ”Сво-ствено, за да не 

бода”, и да се запази на тамошния пазар дого
ворената цена, с 15-18 на сто се намалява цената 
още в самото начало. И тук остава надеждата, че 
до края на януари или през февруари ще се намери 
някакво решение.

В момента се обезпечава материал за изра
ботка на колекцията за сезона ”Пролет-лято 98”, 
съставена главно от мъжки облекла. Тази колек
ция трябва да бъде готова до март, когато ще бъде 
и представена. Тя е предназначена както 
дестранния, така и за домашния пазар, на които 
"Свобода” пласира своята продукция в 22 соб
ствени магазина и много други магазини на раз-

От началото на новата година в димитровград-
всич-конфекция "Свобода” са ангажираниската

ки налични мощности, изтъква комсрческият ди
ректор на конфекцията Владица Сотиров.

Но въпреки това в застой е реализацията на 
договорените работи за Италия. И не само за Ита
лия. Проблеми има и с партньорите от Германия 
и изобщо от Запада. В "Свобода” се надяват че с 
преодоляването на кризата в Черна гора ще бъдат 
преодоляни и проблемите с пласмента на италиан- 

пазар. Както изтъква Сотиров, премахва
нето на бсисфициите, които Югославия имаше до 
Нова година, са значителна пречка в работата със 
западните партньори. В момента без така наре
чените ”прсференциали" вносителите на продук
цията на ' Свобода” в Германия например трябва 
да плащат от 15-18 процента повече мито. Есте-

Риста Антунович - Бая

ществяват в училището и в 
културните институции. Осо
бено го дразнеше когато об
щинските ръководители бъл
гари със своите съграждани не 
говореха на майчин език, а за 
конференциите 
докладите си на сръбски език.

”Ристо Антунович Бая бе
ше нещастен от факта, че се 
разединява Югославия и че от 
деветдесетте години се отри
чат заслугите на НОБ за ос
вобождението на страната от 
фашизма. Затова активно уча
ства във формирането на Дру
жеството на истината за НОБ. 
През тези дни Антунович не 
скриваше и своето недоволст
во от липсата на отговорност 
при болшинство политически
те ръководители, които по то
ва време решаваха за съдби
ните на СФРЮ”, пише него
вият съратник Радован Панто- 
вич.

за чуж-екмя

лични търговски предприятия.преписваха
А. Т.

БОСИЛЕГРАДЧАНИ И РАЙЧИЛОВЧАНИ БАВНО И НЕРЕДОВНО ИЗДЪЛЖАВАТ СМЕТ
КИТЕ СИ ЗА ТОКА И ВОДАТА

"ВСИЧКИ” ДЪЛЖАТ ПО 820 ДИНАРА
Милчо Лазаров, шеф на ТЕ 

на Електроразпределителното в 
Босилеград, казва: "Вероятно и 
консуматорите имат трудности

ро ще се покачи цената на кому
налните услуги”.

Босилеградчани и райчнлов- 
чани бавно и нередовно издъл
жават сметките си за похарче
ната електрическа енергия, во
да, канализационни услуги и за 
събирането и изкарването на 
боклука. Домакинствата в тези 
две селища сега дължат 976 хил
яди динара към Електроразпре
делителното от Лесковац и бо- 
силеградското предприятие за 
комунална дейност ”Услуга”. От 
целокупните дългове, 950 хиля
ди са за ток, а останалите за вода, 
канализация и изкарване на бок
лука. Според изчисленията вся
ко домакинство дължи средно 
по 600 динара за ток и по 220 за 
комунални услуги.

В. Б.

при издължаването на сметките 
си, но сме принудени да изклю
чим от мрежата онези, които 
след 1 февруари ни дължат над 
500 динара”.

Иван Тончев, директор на 
”Услуга”, подчертава, че освен 
26-те хиляди динара, които им 
дължат домакинствата, още 20 
000 динара им дължат юридиче
ските лица. ”3а нас това са го
леми средства, без които не сме 
в състояние качествено да под
държаме водопровода”, казва 
той и предупреждава че "наско-

Относително малки по
требители на ток, а големи 
длъжници на Електроразпре
делителното са домакинстава 
в селата на Босилеградска об
щина. Домакинствата в 35-те 
села (без Райчиловцн), в ко
ито има 3600 електромера, за 
ток и други облагания дължат 
3 100 000 динара. За селяните 
това са големи суми, понеже 
всяко домакинства дължи 
средно по 860 динара.

равноправие.
Винаги засмян, достъпен

на всички хора за диалог, чо
век, който искаше да чуе мне
нието на всички, Риста Анту
нович - Бая завинаги ще ос
тане запомнен от населението 
в Южна Сърбия.

Богдан Николов

РАЗГОВОР с ПОВОДРЕШЕНИЕ НА СКУПЩИНА
ТА НА МЕСТНАТА ОБЩ
НОСТ В БОСИЛЕГРАД

По 20 динара 
за кухненски 

инвентар

ПРОЧУТ АПТЕКАР И ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЕЦ
ЗАХАРИ СОТИРОВ, дълго- 1958 година във факултета по фар- тлана Стоичкова и преди няколко 

годишен ръководител на аптеката мацевтика в Белград, година и не- години и Оливера Глигорова. Сега 
в Босилеград, тези дни излезе в за- що работих в аптеката във Враня, колективът ни, заедно с админис- 
служена пенсия. Това бе повод за а от 1960 година в Босилеград, къ- трацията, наброява 11 души. Всич- 
разговора ни стози скромен човек, дето останах все до сега. Още в ките са те мои възпитаници, добри 
който четири десетилетия се гри- началото схванах сериозно и отго- и усърдни работници и достойно 
жи за здравето на хората. ворно работата. Такъв останах чак ще запазят авторитета на добро за-

В аптеката в Босилеград и в до последния трудов ден. Тогава в ведение, с който досега се ползва 
аптекарското ведомство от Враня, аптеката в Босилеград като апте- нашата аптека”, разказва Захари 
в рамките на което работи и бо- кари работеха Павлина и Никола Сотиров, 
силеградската аптека, за Захари Цекич, който скоро излезе в пен-

Около 800 босилеградски до
макинства ще участват най-мал
ко с по 20 динара за набавянето 
на кухненски инвентар за гроби
щната сграда и за уреждане на 
гробищата, реши преди три дни 
Скупщината на местната общ
ност в Босилеград.

Членовете на Скупщината 
поискаха този доста наболял въ
прос да се решава по тоя начин, 
понеже местната общност няма 
достатъчно пари, за да решава 
всички проблеми в града.

Според плановете на местната 
общност тази година ще бъде 
електрифицирана сградата в гро
бищата и се смята, че с обзавеж
дането й ще се решат досегашните 
затруднения на хората.

Тази уважаван аптекар, сега 
имат само похвални думи. С дълго- еня. Останахме сами с Павлина, вече пенсионер, беше н деен об- 
годишната си работа и с личния си Беше трудно. Търсенето и необ- ществено-политически работник, 
пример Захари Сотиров, като чо
век с меко сърце и добра душа, 
остави трайна дира на усърден ра
ботник, винаги готов да помогне 
на всекиго. На тези, които работят 
с него -да ги поучи, посъветва, как- санитарни материали беше слабо, отборник на Общинската скупщи- 
то и онези, които се оплакват от Много от лекарствата ние, аптека- на. И сега е член на фармацевтич- 
болки - независимо от това дали са рите, правехме сами. След време, с ното сдружение на Сърбия. Носи- 
му близки, приятели, роднини,или развитието на технологията, се 
пък за пръв път ги вижда. разви и усъвършенствува и фар-

"Когато

ходимостта от лекарства бяха го- Между другото бе председател на 
леми. Дори и повече, отколкото Общинската конференция на 
сега. Защото тогава общината ССТН и пръв председател на Об- 
имаше над 28 000 жители. Освен щинския отбор на СПС в Босиле- 
това снабдяването с лекарства и град. Няколко пъти е бил делгат- Захари Сотиров е роден през 

1932 година в село Плоча - Бо
силеградска община. Основно 
училище е завършил в родното 
си село, прогимназия в Долна 
Любата, гимназия в Босилеград, 
а фармацевтика в Белград.

тел е на няколко награди, между 
които и Осмосептемврийското об-

става въпрос за здра-. мацевтиката. Откриха се нови ле- ществено признание, 
вето на човека - казва Сотиров - карства, сиропи и прахове. От 1965 Освен всичко друго Захари Со-
приятелство и познатство няма и година в аптеката в Босилеград за- тиров е и добър съпруг, родител и им дойде някое от внучетата. Сега. 
не трябва да има”. почнаха да идват нови фармацев- дядо. Има три дещери, които вече когато е в заслужена пенсия, която

Разговорът ни започна със ти. Най-напред Мира Станкова, имат свои семейства. Той и съпру- и ние му пожелахме да ползва дъл- 
спомени за първите му аптекарски след това Васил Василев, Агна За- гата му Даринка живеят в Босиле- ги години, ще има повече свободно 
ДНИ-„Г> хариева, Рада Накева, Весна Ран- град - квартал Карапин дол. Казва, време да бъде с тях.

след като се дипломирах през гелова, Сладжана Миланова, Све-в. Б.
М. Яневче са най-щастливи когато на госи
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декемврийските заплати през призмата на статистиката
ГОДИШНИ РАВНОСМЕТКИ: "ГРАДИЯ” - ДИМИТРОВ
ГРАД3:1 В ПОЛЗА НА БЮДЖЕТНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ! двойно по-голям
ОБЕМ НА ДЕЙНОСТТАСпоред статистическите данни, публикувани в 

държавен вестник на Сърбия, средните заплати за 
декември месец миналата година на територията 
на Димитровградска община са увеличени средно 
със 71 динара в сравнение с тези от ноември. Или 
средната заплата през ноември е била 467 динара 
а през декември - 538 динара. ’

Средната заплата в стопанството на общината 
през ноември е била 414 динара 
440. В ’

пиротското стопанство заетите са получили за де
кември средно по 623 динара, в Бела паланка 303, 
в Бабушница 650 динара. В същото време рабо
тещите в бюджетната сфера в Пирот са получили 
средно по 1311 динара, в Бела паланка 1166, в 
Бабушница 1340 динара. В Република Сърбия 
средната декемврийска заплата е 798 динара (в 
стопанството - 702, а в извънстопаиските дейности 
- 1157 динара).

Ако съдим за стопанството въз основа на посо
чените статистически данни, се оказва, че по-зле 
от Димитровград в Пиротски окърг е Бела палан
ка, а в Република Сърбия - 46 от 176 общини в нея.. 
Що се отнася до извънстопаиските дейности, Ди
митровград е над републиканското средно ниво, а 
в окръга само Бабушница е с 20 динара повече. На 
републиканско равнище заплатите за декември са 
увеличени с 1,9% в сравнение с ноември.

За 132 работещи в строителното предприятие ”Градня” в Ди
митровград миналата 1997 година може да се окачестви като срав
нително успешна, оцени изпълняващият длъжността директор 
Славчо Димитров.

Финансовите показатели все още са неизвестни, но фактичес
кият обем на дейността е двойно по-голям в сравнение с 1996 г. 
Всички договорни задължения са изпълнени в предвидения срок. А 
това са: строеж на пет квартири с площ 220 м2 в един от солидарните 
жилищни блокове (става дума за надстройка върху равния покрив 
на споменатата сграда), завършена е предвидената в договора част 
от канала на ул. "Пстърлашка”, завършени са основите на деловите 
помещения на ул. "Балканска” до автогарата, извършени са и дого
ворените дърводелски работи в град Неготин, а също така дого
ворените посредством ”Прогрес” работи върху спортната зала в 
Димитровград. През миналата година ”Градня” е участвала и в 
пътното строителство - разбира се, в локални мащаби. Насипани са 
пътищата от Долни Криводол до Изатовци, от Зарини воденици до 
Горна Невля и от Белеш до Лукавица.

В момента ”Градня” е ангажирана за надстрояване на равния 
покрив на сградата на ул. "Балканска” №20, както и за прокарва
нето на още. 100 метра от канала в "Петърлашка” улица, с който 
водите от улицата ще бъдат доведени до канала в Строшена чешма. 
Тази година ”Градня” ще работи и за надстрояването на сградата 
на ул. "Нишава” №15. Това са предвидените засега дейности, а 
строителите от "Градня” се надяват, че през строителния сезон ще 
има и нова работа за тях.

а през декември 
ИЗВЪНСТОПанските Дейности през ноември - 

891, а през декември 1320 динара! Съотношението 
е 1:3 през декември, а 1:2 през ноември. Обяс
нението затова драстично увеличение през декем
ври е във факта, че през последния месец на годи- 

просветните работници са изплатени за
платите за два или повече месеца.

И в останалите общини 
нието е почти 
заплата

ната на

на окръга съотноше- 
същото. Така например средната 

за декември в Пирот е била 713 динара, в 
Бела паланка - 407, в Бабушница - 752 динара. В а. т.

В ПРОФИТНИЯ ЦЕНТЪР КОБОС ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

НОВ НАЧИН ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ 

НА ЗАПЛАТИТЕ А. Т.

"СЛОГА" - БОСИЛЕГРАД
Тазгодишната производствена дейност на профи- 
тния център КОБОС в Босилеград ще бъде под
чинена на амбициозния производствен план на 
ЮМКО от 152 милиона ДМ. 100 милиона ДМ ще 
бъдат реализирани на домашния, а останалите 52 
милиона на чуждестранния пазар.

Реализацията на амбициозния годишен план 
ще бъде осигурена с максимално повишаване на 
производителността на труда, пълноценно полз
ване на производствените мощности, високо ка
чество на стоките и намаляване на всички видове 
отсъствия. Както подчерта Васил Такев, дирек
тор на профитния център КОБОС в Босилеград, 
стопанисващ в рамките на ЮМКО, за целта е ус
тановен нов начин за изчисляване на заплатите. 
По думите на Такев, заработките занапред ще се 
изчисляват въз основа на изразходваното време ( 
в часове и минути) за изработката на всяка дреха, 
която е нормирана и по отношение на времето, за 
което трябва да се произведе, и по отношение на 
цената на труда. Така че всеки работник ще може 
сам да изчисли дневната и месечната си заработка.

”С този начин на изчисляване на заработката 
фирмата цели да мотивира работниците за отго
ворна и продуктивна работа и да намали неоправ
даното отсъстване на отделни работници, което в 
КОБОС, за разлика от другите профитни цен
трове в система на ЮМКО, досега не е било голям 
проблем. С други думи, настояваме да установим

едно прогресивно и стимулиращо възнагражда- 
ване, което за период от два месеца, през които се 
прилага, дава очакваните резултати”, каза Такев.

От началото на тази година състоянието в КО
БОС е мобилно: работи се на две смени, а маши
ните са натоварени стопроцентово. Сега, по ду
мите на Такев, босилеградските конфекционери 
реализират сделки (дамски и мъжки костюми) за 
различни домашни делови партньори, а заплану
ваното месечно производство е 200 000 бройки.

В босилеградската конфекция се надяват, че и 
през тази година ще изработват колекция за чуж
дестранни партньори. Защото ЮМКО вече е 
сключил договори с няколко западноевропейски 
фирми, а в ход са и нови преговори. Окуражва и 
фактът, че и миналогодишните партньори от чуж
бина проявяват интерес за разширяване на де
ловите отношения.

ВСИЧКИ ПЪТИЩА ВОДЯТ 
КЪМ ФАЛИТ

Общественото предприятие за търговия и гостилничарство 
"Слога” от Босилеград започна да потъва още преди санкциите, а 
ембаргото го съсипа докрай. Така че сега фалитът изпъква като 
единственият начин, по който може да се прекрати агонията на това 
предприятие. Това го знае и всеки от 140-те работници, които 
повече от две години не получават заплата. Мнозина от тях се питат 
защо фалитната процедура и досега не е проведена. Защото ус
ловията и сега са същите, както и преди две години.

Не е трудно да се отгатне отговорът на този въпрос. Повече от 
ръководните лица в предприятието притежават частни търговски 
магазини и максимално са ангажирани в семейните си фирми, а 
малко или дори въобще не се стараят да търсят изход от кризисното 
положение на предприятието. Сметката е съвсем ясна. Колкото 
по-дълга е агонията на предприятието им, толкова по-голяма ще 
бъде печалбата в 'частните им фрими.

Фалитът на "Слога” е неизбежен, констатира Изпълнителният 
отбор на Общинската скупщина в Босилеград на състоялото се през 
миналата седмица заседание, на което присъства и Иван Лазаров, 
изпълняващ длъжността директор на предприятието. Начинът, по 
който трябва да се извърши фалитът, ще трябва да бъде предложен 
от ръководните органи в предприятието - скупщината и управител
ния съвет. Защото при разискванието как да се извърши фалитът 
членовете на Изпълнителния отбор на ОС нямаха единно 
становище. Едни се застъпваха за общ фалит на предприятието, 
други предлагаха най-напред гостилничарството и търговията да се 
разделят помежду си и да оформят две самостоятелни фирми, а след 
това да се премине към фалитни процедури или пък гостилничар
ството да се отдели, а само в търговията да се извърши фалитна 
процедура. Кой от тези варианти ще бъде най-подходящ и прием
лив, ще кажат самите работници и Стопанският съд в Лесковац, 
който е и меродавен да проведе процедурата на фалита в пред
приятието.

Холдинг компания ЮМКО е първият произ
водствен колектив в Пчински окръг, който по
лучи сертификат ЮС ИСО 9001, което пот
върждава, че изделията на тази фирма отго
варят на световните стандарти за качеството. 
Компетентна комисия за даване на това при
знание посети и босилеградската конфекция и 
й даде положителна оценка.

М. Я

ПРЕЗ 1997 ГОДИНА

755 ДИМИТРОВГРАДЧАНИ СА ПОЛЗВАЛИ 

СРЕДСТВА НА ТРУДОВАТА БОРСА м. я.

(на стойност 109 хиляди динара) са ползвали 
общо 170 работници и 30 безработни 
община.С цел да се спре изселването на жителите 
от селата,Трудовата борса е подпомогнала 
ераторите на ЗК "Сточар и ЗК Видлич . За 
реализиране на тази програма са отпуснати общо 
400 хиляди динара.

Благодарение на приложените мерки Борсата 
е стимулирала и трудоустрояването на стажанти с 
висока професионална подготовка, които в пред
приятията и учрежденията придобиват нужния 
професионален опит. В тази насока тя е подпомог
нала трудоустояването на 6 висшисти в ЗК Сю- 
чар”, Димитровградската гимназия и обществе
ните предприятия "Покара и Свобода .За всяко 

поотделно Борсата е отпускала по 1000 ди
нара на месец и то за заплащане на личните им 
доходи и данъци. Отпуснати са и средства за рабо- 
...... на 5 възпитателки-волонтерки в предучили
щното заведение ”8 септември .

Всичките искове на работодателите от нашата 
община, които са били заинтересовани да приемат 

работници, Трудовата борса е решила поло
жително и финансово ги е подкрепила.

В края на 1997 година в списъците на безработ- 
Димитровградска община е имало общо 

1157 безработни лица или 20 по-малко в сравнение 
с края на 1996 година.

Републиканската Трудова борса през послед
ните няколко години прилага т. нар. активни мер
ки за трудоустрояване, благодарение на 
стотици хиляди работници от нашата република 
са запазили трудовите си места, а хиляди безра
ботни за първи път са постъпили на работа.

През 1997 година финансови средства на Бор
сата са ползвали общо 755 димитровградчани. По 
данни, които ни предостави г-н Слободаи Костич, 
шеф на Трудовата борса в Пирот, в рамките 
която работят и филиалите в Димитровград, Бела 
паланка и Бабушница, през миналата година тя е 
участвала във финансирането на четири вида про
грами за трудоустройване. Програмата за трудо- 
устройването на работници, които представлява I 
технологически излишък е помогнала на 170 ра
ботници от ГИД и "Свобода’ да се преквалифици
рат и да запазят трудовите си места. За реализи
ране на тази програма Борсата е отделила 511

ка Ф'от нашата
които кооп-

Н

на

На
лице

< Дали поради студеното време или поради зачести
ла лите полицейски рации, куфарната търговия на димит- 
РЧ ровградския битак драстично намаля. В делничен ден 
NN остават само най-упоритите. В петък, въпреки всичко, 

преди време имаше страхотна навалица, дори улицата 
до входа на ”Металац”се заддръстваше. Последния пе- 
тък обаче битакът, както се вижда от снимката, остана 
полупразен. Дано изгонването на продавачите от битака 

СЦ да премахне сенчестата икономика, но тя май не е в 
куфарната търговия, а в ТИР-овете, параходите и 
самолетите, които никой не контролира.

тага
хиляди динара.

За програмата, която има за цел откриване на 
нови работни места и т. нар. самотрудоустро- 
яванс Борсата е отделила общо 228 800 динара. 
Благодарение на тази финансова подкрепа 55 ли
ца са приети на работа в обществените предпри
ятия ГИД и "Свобода” и в частната тъкачна фа
брика "Ненатекс". Между тях е и едно инвалидно 
лице.

нови

нитс в

А.Т.Средствата, които Борсата е предназначила за 
професионално приспособяване на работната ръ-

Б. Димитров

о30 ЯНУАРИ 1998 г.



СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕВ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ПАРАЛОВО - БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

РОЕВОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА ПЧЕЛИТЕ

НЕ СЕ ЗАДОВОЛЯВАТ С 

ДОСЕГАШНИТЕ СИ ПОСТИЖЕНИЯ
обаче ме успяхме да осъществим това, защото 
ръководството на училището не успя да обезпечи 
необходимия материал. Затова тази акция ще ос
тане за тази година", каза председателят на мест- 

общност Винко А
Освен това, през тази година местната общ

ност започна още една инициатива - осигуряване 
на питейна вода за двадесетина домакинства. Ста
ва дума за два водопровода с дължина около 5000 
метра. Единият водопровод е за махалите Село, 
Падина и Ливада, а водата ще бъде каптирана от 
извора Осое, дока го другият е за махала Припор 
от извора Лом.

Местната общност е подала иск до Общин
ската скупщина да им обезпечи водопроводни 
тръби, а работата ще извършат сами. Освен това, 
в течение на годината ще продължат акцията ок
оло уреждането на селските гробища и ограждане 
на сградата, която миналата година електрифици
раха.

Местната общност на село Паралово не е удо
влетворена от досегашните си постижения и пред
приема нови мерки за уреждането на селото и за 
подобряването на селския бит. Селото е на пет- 
шесг километра от Босилеград, има телефонна 
връзка с града, училище, магазин, от миналата 
година и добри махленски пътища. Тук живеят 
доста млади хора, така че за разлика от някои 
други села Паралово има перспектива.

През тези зимни дни, когато всички комунал
но-битови дейности са в застой, Местната общ
ност анализира резултатите от изтеклата година 
и подготвя договори за работа през гази година.

"През миналата година главната ни дейност бе 
съсредоточена върху ремонта на махленските пъ
тища, макар че те и досега не бяха лоши. Прочис
тихме пътищата за махалите Припор, Иванковци 
и Лильии дол и направихме нов ггьт от Припор 
към планина Мара, който ползваме при прибира
нето на реколтата. Бяхме запланували да извър
шим и реконструкция на покрива на училището,

(Продължение от миналия брой)

II ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РОЕВОТО СЪСТОЯНИЕ 
ПРЕД ГЛАВНАТА ПАША

11ГСЛОИ.ШГП1

Най-лошо е когато 10 дни преди главната паша пнелното семей
ство достигне до росво състояие. На кошерите са сложени магаз
ините Течи семейства няма да участват в медосбора, а ще изконсу
мират готовата храна, ако нс сс прекрати роевото състояние на 
следните начини:

1) Отнемане на майката и у нищожаване на маточниците 
На попадналото в роево състояние семейство веднага се уни

щожават майката и маточниците, а се оставя само един висок- 
маточник. Пчелното семейство след едно денонощиеокачествен ----

съзнава, че няма майка и пчелите започват да работя!, а понеже в 
кошера (в питите) няма открито пило или е в малко количество, 

започват да събират нектар. За това време излиза младапчелите
майка, оплодяла се и започва да снася яйца.

2) Разменяне местата на кошерите
След обед пред главната паша на кошера на пчелното семей

ство, попаднало в роево състяиис и друг кошер, чисто семейство не 
е в росно състояние, дъната на двата кошера мажа (изтърквам) с 
кромид лук. По този начин пчелните семейства загубват собстве
ната миризма и поемат миризмата от лука - имат еднаква миризма. 
Тогава разменяме местата на кошерите.

По този начин летящите пчели на кошера от роевото състояние 
пчелното семейство, което активно събира мед, а лет-

м. я.

РЪКОВОДСТВОТО НА МО ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ И ГУЛЕНОВЦИ Е ЗАПЛАНУВАЛО 
РЕДИЦА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА, 

РЕСТАВРИРАНЕ НА ЧЕРКВИ... попадат в
ящите пчели от нероевото пчелно семейство прогризват матич- 
ниците и прекъсват роевото състояние и продължават да събират
мед.ви и най-големи обекти от този 

вид в нашата община. Изграж
дането на този дом е започнало 
още през 1949 година. През 1971 
година там бе поместена местна 
библиотека с книжен фонд от 
около 1500 тома.

Според
планове, през 1998 година би 
трябвало да се извърши основен 
ремонт на кооперативния дом, в 
който има и голяма зала за про
веждане на културни и общест
вени мероприятия, даже и кино
прожекции.

При изпълнението на тези 
задачи ръководството на МО 
разчита на средства, които оси
гуряват жителите на селата чрез 
местното самооблагане и добро
волни дарения. Освен това се оч
аква значителна финансова под
крепа от общинския бюджет, 
както и средства от родените в 
тези села, които сега живеят в 
Димитровград и други градове в 
страната и чужбина. Ръководст
вото на МО е открило и отделна 
джиро-сметка в Службата за 
платежен оборот в Димитров
град за онези, които искат да по- 
могнаттези начинания. Броят на 
джиро-сметката е: 42802 - 635 - 8 
-453.

Мест ната общност на селата 
Височкн Одоровци и Гуленовци 
през последните няколко години 
започна да се числи към онези 
местни общности в Димитров
градска община, които имат най- 
дееспособно ръководство и в ко
ито се работи най-много за реви- 
тализацията на селата. Ръко
водителите на тази МО още сега, 
в началото на 1998 година, раз
полагат е разработен план за 
строителните и други дейности, 
които би трябвало да се прове
дат през тази година в двете села. 
Така например е запланувано из
граждането на път от центъра 
на В. Одоровци до селските гро
бища с дължина 2 километра, 
както и път от центъра на това 
село до кооперативната млекар- 
ница с дължина 300 метра. За 
реализирането на тези строител
ни работи вече са подсигурени 6 
хиляди динара.

Плановете на ръководители
те на МО Височки Одоровци и 
Гуленовци почти винаги са в 
съответствие с актуалните съ
бития в нашата община. Тъй ка
то ОС в Димитровград е провъз
гласила настоящата година за 
година на културата в общината 
в МО се готвят през 1998 година 
да реставрират черквите "Свети 
Йован” и "Свети Спас". По ду-

Двсте пчелни семейства трябва да бъдат здрави.
Подготвил: Гоше Митов

В ОБЩЕСТВЕНОТО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЪР- 
ГОКООП" ОТ ДИМИТРОВГРАД

предварител н ите

ОТ КРИЗАТА - С 

УВЕЛИЧЕН ОБОРОТ
дейност в Димитровград е доста 
изострена.Като се има предвид 
броя на жителите,става ясно, че 
има твърде много магазини за 
хранителни стоки. "Търгокооп” 
в Димитровград и крайградските 
селища има общо 15 магазина. В 
селата на нашата община тази 
фирма има общо 18 магазина, но 
повечето от тях със ниски при
ходи и оборотът на стоките в те
зи селски магазини е много 
малък.

Някогашният стожер на тър
говската дейност в нашата об
щина - общественото търговско 
предприятие "Търгокооп”, ко
ето се занимава предимно с про
дажба на хранителни стоки - 
през последните няколко години 
е изправено пред сериозни фи
нансови затруднения. През ми
налата година тази фирма е ус
пяла до известна степен да подо
бри снабдяването на своите ма
газини в града и по селата, но 
потребителите в нашата община 
по принцип пренебрегват тези 
магазини и пазаруват предимно 
в частните, които са много по- 
добре снабдени.

Според думите на генерал
ния директор на "Търгокооп” г- 
н Велин Николов конкуренция
та в областта на търговската

Иван Любенов

мите на секретаря на на МО и 
отбориик в Общинската скуп
щина г-н Иван Любенов, за тази 
цел вече са отпуснати около 5 
хиляди динара от Министерство
то на вероизповеданията на Ре
публика Сърбия. Предвижда се 
и възстановяването на рухнала
та черква "Света Троица”, която 
е една от най-старите на терито
рията на Димитровградска об
щина.

Г-н Велинов подчертава, че 
за нормалното функциониране 
на фирмата е необходимо месеч
ният оборот на стоките във вси
чките магазини на "Търгокооп" 
да възлиза на над 600 хиляди ди
нара. "По-интензивният стоко
оборот е условие за повишаване 
на личните доходи на 90-те ра
ботника, както и за редовното 
покриване на всички разходи" - 
категоричен е Велинов.

През миналата година "Тър- 
е отделил около 200 

хиляди динара за ремонтиране и 
обзавеждане на магазините си в 
града и селата. През тази година 
в предприятието са запланували 
да ремонтират още няколко ма
газина и то предцмно в града. То
ва трябва непременно да се на
прави, защото години наред не се 
е влагало в тези обекти и затова 
някои от тях са в твърде лошо 
състояние.

Да си припомним, че през 
миналата година във Височки 
Одоровци бе ремонтирано едно
то крило на кооперативния дом 
- един от най-старите, най-хуба-

Б. Димитров

ВЕТЕРИНАРНАТА АМБУЛАТОРИЯ В ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ 1997 р 
ГОДИНА | §

РЕЗУЛТАТНА ДЕЙНОСТ гокооп

ЙйI .VИзкуственото оплождане на 608 крави, Ветеринарната амбулатория в Ди- I 
като условие за подобряване на расовия със- митровград най-добре говорят сле- I 
тав на едрия добитък на територията на об- дните данни. Против антракс са | 
щината, е едно от най-значителните пости- ваксинирани 1729 говеда, което I 
жения на Ветеринарната амбулатория в Ди- почти съответства на общия брой I 
митровград през 1997 година. Това начина- на говедата на територията на об- I 

провежда успешно в общината от щината. Взети са 1521 проби на мля- | 
1995 година, особено в района на Забър- ко, за да се установи наличието 
дието, където двама ветеринарни техници мастит. За евентуална туберкулоза 
редовно обикалят селата по точно устано- са проверени 1701 домашни живот- 
вен ред. Миналата година същото е напра-

И
ние се

на

Сретен Геров от Градинье 
със своята породиста крава

Освен че имат намерение да 
ремонтират магазините, в "Тър
гокооп" ще се стремят още по
вече да подобрят снабдяването 
на магазините, като по тоя начин 
трябва да се мотивират потре
бителите да пазаруват по-често 
в тях. Съществува вероятност 
някои селски магазини да се зак
рият, защото работят на ръба на 
рентабилността, а главната при
чина за това е обезлюдването на 
селата.

ни. От свинска чума са защитени
вено и в района на Понишавието. Със спе- 4310, а от червен вятър 1262 
циалеи автомобил техниците ежедневно Срещу бяс и чревни паразити са инжекти- е ремонтирана, дворът е ограден, набавени 
тръгват от село Градинье и в точно опре- рани 1277 кучета,за бруцелоза са проверени са^нови автомобили "Застава" и "Лада ни- 
делен час пристигат в Лукавица,Белеш,Же- 1871 говеда, 8745 овце и 1203 кози. ва”. Набавена е и компютърна техника, чрез
люша и Гоиндол. Във връзка с работата на Димитровград- която са свързани с Ветеринарната станция

Освен това, с ежедневното присъствие ските ветеринари не може да не се спомене в Пирот, а в момента се провежда обучение 
на специалистите от Ветеринарната амбула- и това, че Ветеринарната амбулатория ре- на кадри. Във Ветеринарната амбулатория 
тория се обезпечават и други превантивни довно доставя новоизлюпени пилета, както в Димитровград работи един ветеринарен 
мерки и профилактика на домашните жи- и 18-месечни кокошки. С помощта 
вотни без допълнителни разходи на собст
вениците им.

За активната миналогодишна работа

свине.

на амбу- лекар, който е шеф (Александър Георгиев), 
латорията се осигуряват и всички видове както и трима техници, един лаборант и чис

тачка.концентрати, трици и лекарства за живот- 
През миналата година амбулаториятана ните. А. Т.

Б. Димитров

о 30 ЯНУАРИ 1998 г.



РОСИЦА КИРИЛОВА И СОФИЙСКИ АНСАМБ 
СЦЕНА ЛИ ГОСТУВАХА НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА РЕАГИРАНЕ СРЕЩУ РЕАГИРАНЕ

ЦАРИБРОД, 

БЪЛГАРСКОТО 

МАЛЦИНСТВО И Г-Н 

МИХАИЛ ИВАНОВ

БОГАТ КОНЦЕРТ
На 24 януари т.г. на димитровградска сцена гос- 

кра” и фолклор ™ан^амбъЛ КЪ ' читалище ”Ис-

Това гостуване на български изпълнители на 
димитровградската сцена е първата по-знамителЛа 
проява на новосъздадения културно-информацио
нен център на българското малцинство "Цариброд” 
11 Димитровград преди официалното 
насрочено за 13 февруари т.г.

Гости на

В бр. 1673 от 23 януари 1998 г. на страниците на в-к "Брат
ство” бе поместено едно реагиране на гражданина Михаил 
Иванов. Въпросното лице е възмутено от "някои доводи" на 
председателката на Хелзинкския комитет за защита правата 
и свободите на българите в Югославия г-жа Зденка Тодорова 
в нейната статия "РТВ Цариброд и българското малцинство в 
Цариброд”.

За радио- и ТВ-предаванията на тази местна радио- и 
телевизиона станция ДСБЮ и досега публично си 
мнението. Използвам момента и този път да го кажа: бълга
рите в Цариброд от тези местни медии в момента се информи
рат на немайчиния си сръбски език и това е в противоречие с 
международните стандарти, конституциите на Р. Сърбия и 
СРЮ, даже и със Статута на Общинската скупщина в Цари
брод. Ако искаме да бъдем истински демократи, трябва да 
приемеме законите по европейски. И да не ни дразни мнението 
на ония, които се застъпват за зачитане правата на соб
ствените си сънародници в онази част, засягаща майчиния език 
на малцинството.

Що се касае до езика, който в момента е изтласкан от 
административна употреба в Цариброд, от училищата, от 
местното радио и ТВ, тук нещата са ясни. Толкова ясни, че е 
излишно гражданинът Михаил Иванов да дава коментари от 
типа: "хората в нашата община не могат да обезпечат предви
дения от закона минимум ученици за откриване на паралелка, 
в която обучението да се провежда на български език”.

Мнението на г-н М. Иванов, че хората "не чувствали необ
ходимостта от изучаването на българския език в такъв вид” 
или че "се страхували от жигосване” е противоречиво само по 
себе си. Никой не може да се страхува от конституционното си 
право, нито може да се чувства притеснен от обучението си на 
роден език. И нека г-н М. Иванов си помисли преди да каже 
подобно нещо, защо той като председател на училищния съвет 
на Гимназията в Цариброд толкова пламенно се застъпваше 
за обучаването на сръбски език на учениците от българското 
малцинство. От страх ли, че може да го жигосват утре 
властите, ако се застъпва за конституционното си право, или 
от нещо друго.

Нека г-н Михаил Иванов не се притеснява от името Цари
брод. На 27 II 1950 г. градът с декрет бе преименуван в 
Димитровград. Без да е питан народът.

Що се касае до правозащитниците в Цариброд, едни от 
които сме и ние от ДСБЮ, длъжен съм да му отговоря: всеки, 
който се е оплакал в писмена форма до ДСБЮ, с проверени 
данни за достоверност, винаги е срещал нашата подкрепа. Ако 
пък някой е бил бит, а не се е оплакал на нас или на Хелзинк
ския комитет, ние не можем да го защитаваме. В тази работа 
има някакъв ред и той се знае. А що се касае за лицето, обесило 
се от неговия шеф, това аз, като лекар, мога да кажа, че звучи 
малко странно. Трябва значи, да тръгнем всички да се бесим 
от шефовете и директорите си, само заради това, че сме били 
в конфликт с тях.

ДСБЮ преди няколко години пусна подписка сред насе
лението срещу въведената тогава такса от 10 ДМ за минаване 
през границата. Михаил Иванов не пожела да се подпише сред 
няколко хиляди подписали се граждани на Цариброд.

С уважение 
д-р Марко Шукарев 

ДСБЮ, Цариб

В му откриване,

концерта бяха: посланикът на Репуб- 
ка България у нас Ивайло Трифонов, Стоян Стан- 

кулов, аташе по културата към посолството 
град, Свилен Симеонов, председател на столична 
община в София, Йордан Колев от Агенцията за 
българите в чужбина, както и представители на бъл
гарски масмедии.

Гостуващите ансамбли изпълниха богата и раз
нообразна програма. Мандолинният оркестър се 
представи с няколко изпълнения на класическа муз
ика от български и чуждестрани композитори 
роводи изпълнените от оперните певци: Георги Ди
митров, Мария Георгиева, Емил Кънев и Евета Кар
агеоргиева староградски песни.

Изпълненията на шумно рекламираната естрад- 
певица Росица Кирилова спечелиха симпатиите 
димитровгадската публика, особено на най-мла-

ли
в Бел-

е казвал

Росица Кирилова на най-малките си почитатели 
раздели касетки и постери

дите, за които тя изпя песента "Барби" като при
ключи шоуто си с конкурс между три момичета от 
публиката.

Фолклорният ансамбъл изпълни танци от Пи
ринския край, "Копаница” и игриви шопски хора.

С не по-малко внимание бе изслушана и баладата 
Русалка” от българския поет Кирил Христов. 

Общо, публиката остана доволна от изпълнената 
програма.

и съп-

на
на Ст. Н.

В ЧЕСТ НА 50-ГОДИШНИНАТА НА МУЗЕЯ НА ПОНИШАВИЕТО В ПИРОТ

ИЗЛОЖБА В ДИМИТРОВГРАД
Интересна изложба на музейни предмети в чест 

на 50-годишнината си откри Музеят на Понишави- 
ето от Пирот на 24 януари в димитровградската 
Градска галерия. Част от над 10 000 експоната, с 
които разполага Музеят, бяха донесени в Димит
ровград, за да поощрят многобройните почитатели 
и любители на старините в общината да събират и 
съхраняват наследството на своя край в музейната 
сбирка към Народната библиотека.

Изложбата на Пиротския музей откри директо
рът на Народната библиотека м-р Драган Колев, 
който, след като изтъкна полезното сътрудничество 
между тези две ведомства в окръга, се обърна с 
призив към гражданите през общинската "Година на 
културата” (1998) да събират старини и бъзвъзмез- 
дно или срещу заплащане да ги предават на Музей
ната сбирка към Народната библиотека, което ще 
бъде основа за създаване на местен музей.

За значението на опазването и съхраняването на 
старините, имащи огромно културно-историческо и 
възпитателно значение, говори и директорът на Му
зея на Понишавието от Пирот м-р Предраг Пеич, 
като се спря върху огромното етнологическо нас
ледство на този край, което е на изчезване вслед
ствие на обезлюдяването на много селища в тази 
област и коренните промени в бита и поминъка на 
населението.

Любителите на старините можаха да видят на 
тази изложба как е изглеждала уредбата на стара 
градска и на стара селска къща, ръчното килимар-

ско изкуство в Пирот (стари килими), с предмети от 
праисторията, бронзовия и железния период, от ран- 
новизантийската епоха, както и с предмети на Сред
новековието. Интерес предизвикаха и предмети и 
оръжия от периода на турското владичество, като 
една част от изложбата бе обособена под название 
"Освобждението от турците” със снимки на изтък
нати воеводи и войскови части, участвали в осво
бождението на Пиротския край от турците преди 120 
години. Също така със снимки и документи е илю
стрирано Освобождението през 1944 година.

Част от изложбата бе посветена и на живопис
ното изкуство в гр. Пирот.

Изложбата, която ще продължи петнадесет дни, 
заслужава да бъде посетена колективно от най-мла
дите до най-възрастните, а преди всичко от учащите 
се, защото представлява един твърде нагледен 
"урок” по културна история и стимул за собствено 
проучване на миналото на нашия край.

Ст. Н.

Преподавателите по математика от основ
ното училище ” Моша Пияде” от Димитровград 
участваха в семинара за математици, състоял се 
на 24 януари в град Ниш.

Семинарът се проведе във Филологическия 
факултет и беше организиран от Министерст
вото на просветата на Сърбия. родпредседател на

НА ПЛОЩАД ” СЛАВЕЙКОВ”, ПРИ БУКИНИСТИТЕ
автори, а и сам пише. Авторите сами печатат книгите си 
и сами идват при него - освен че са ги написали, те сами 
ги и разпространяват. Казва, че разпространението 
книги в София е хаотично и лошо. Той самия е патриот 
и убеден републиканец. Приема от авторите и проза, и 
поезия, книгите се четат, но не всичко е наред - поне за 
днешното време, защото, както картинно се изразява, 
"не можеш като сложиш пръчката в лозето, още на 
следващия ден да искаш да пиеш вино".

Малко по-нататък е госпожа Емилия Крумова, на 50 
години с голям щанд с книги, помага и дъщеря й. Ней
ният щанд е разнообразен и ние се интересуваме кои 
книги най-много се търсят. Тя разказва, че при нея има 
книги от всички жанрове, които взима от различни кни
жни борси, каквито в София са повече от шест. Поняк
ога трябва да заплати веднага книгите, а може и на 
консигнация след продаването им. Тя рекламира 
вата, модерна поредица от тридесет световно 
детски романа и книги. Най-много се търсят десетте 
тома на Андерсен - прочутия датски писател, с нов 
дерен превод, издадени със съдействието на Андерсе- 
новия институт от Дания. Продавачката ми подарява 
православно календарче за 1998 година, а аз си избирам 
и заплащам книгата от прочутия бразилски писател 
Жоржи Аманду - "Доня Флор и двамата й съпрузи", 
защото сигурно прилича на Маркесовите герои от Юж- 

Америка. От съседния щанд се обажда един 
млад букинист и пита може ли и той да бъде полезен. Аз 
не го питам за името му, а направо кои книги се търсят 
най-много. Казва, че всички книги си имат своите чи

татели, всички се търсят, но посочва поредицата от 
криминалетата Ченге, които са обединени под едно за
главие, но от различни автори.

После се замислям и питам друг един по-възрастен 
букинист защо има толкова много книги по окултизъм, 
магия, суеверие, хороскопи, сектантска литература за 
скинари (скинхедси). Той буквално отговаря:

- Ами защото хора са нещастни и търсят утеха във 
висши сили.

Царството на книгата и на букинистите в София 
площад "Славейков”. От кино "Македония до горната 
улица с големия светофар и спирката на трамваите, се 
разпростира пъстро платно от хиляди хора и много 
книги, поставени на подвижни щандове. В София е яну
ари, но няма сняг и влага; студеничко, но сухо време - 

букинистите и любителите на книги. Тук се 
срещат много хора и буквално пред всеки щанд те 
търсят своите "приятели” - книгите. Море от хора на 
всякаква възраст и търсят различни четива. С удовол
ствие се присъединявам към всички, които с ненаситен 
глад търсят своите книги, както се търси приятел или 
спътник в живота. Все ти се струва, че имаш нужда ог 
още и още книги, а 
книги се намират тук, искаш даже и да питаш, да про
вериш и чуждото знание и анализ. Виждам например, че 
от миналия път, когато съм била в София (а това вече 
не става често) заглавията доста са се променили. Кори
ците на книгите са все по-сияйни - добре изработени, 
чудесни компютърни издания. Разбира се, 
колко книги, повечето от които преводни, за живота на 
лейди Даяна. Има нови издания на такива бестселъри 
като "Птиците умират сами” от Колийн Мекколиин и 
още много други. Но я да се спрем с някои букинисти и 
чуем изказванията им.

Делчо Обрадов Чапразов - на 54 години е, вече осем 
години продава книги. Дошсл е от провинцията да рабо
ти като журналист и се спрял на професията на букин
ист, като винаги има определено мнение и отношение 
по много въпроси. Той продава книги само от български

е на

11.1

идеално за

После посочва голяма поредица от книги от амери- 
в чиито вени тече иканския автор Карлос Кастанеда, 

индианска кръв. Действието в книгите се развива в Мек
сико и Перу и авторът е учител за въздействието на 
самоконтрола, който човек може да достигне, след като 
опита всичко в живота. Но и със страхотната сила на 
въздействие върху младите да убиват и да се самоуби
ват. Отминавам, благодаря за обяснението, но това не 
ме засяга и интересува. Никога не съм вярвала в магии,

после почваш да анализираш какви

но-
известни

суеверия и шамани.
А после видях една картина, която болно ме докосна. 

До възрастен букинист е застанала една крехка, пор
целаново бледна дама и предлага свои книги, като из
броява заглавията им. Предлага лексикони, книги на 
чужди езици. Явно се познават и сега той дава съгла
сието си. Тя ще се раздели с толкова скъпи спомени и 
книги. Отстъпва пред силата на бедността. Тя е жена с

мо-вече има ня-

нищожна пенсия.
Натъжена отминах, купих още десетина книги и из

веднъж схванах, че никъде не видях книги от класиката. 
Жалко. Жалко...

съвсемна

Лилия Нейкова

ОШшШ) 30 ЯНУАРИ 1998 г.



ОТ АЛБУМА НА НАШ ЧИТАТЕЛV*ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ПЛЕНЕРА "ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР

ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА 

МИНАЛОГОДИШНИЯ ПЛЕНЕР И 

ГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ

ЦИГУЛКАТА НА 

ЖОРЖ ГАЙДАРОВ
жба от фотографии от театралните предста
вления на димитровградския самодеен театър 
"Христо Ботев”, да се проведе традиционната из
ложба на димитровградските художници-любите
ли и т.н.

Във връзка стазгодишния пленер членовете на 
Съвета изтъкнаха, че и той, както и маинало- 
годишният, трябва да се състои от 1 до 10 август. 
В него би трябвало да участват 10-12 художници 
от страната и чужбина. Що се касае до чужде
странните живописци, като евентуални участници 
в пленера Димитър Илиев посочи прочутия сръ
бски живописец и приятел на Димитровград - Ми- 
лорад Бата Мпхайлович, който е обещал на та
згодишния пленер "Погановскн манастир” да до
веде един живописец от Париж. Освен него се 
предвижда участието на един или двама живо
писци от България, както и на двама живописци 
по произход от Димитровград. Според думи те на 
Илиев това вероя тно ще бъдат Бранно Николов 
и Никола Антов, с които трябва да се проведат и 
по-конкретни разговори. От останалите очаквани 
участници в тазгодишния пленер, Илиев посочи - 
Миряна Кръстевска, Баса Доловачки, Пстар 
Джорджсвич, Столе Стойкович и други.

На заседанието бяха разгледани и други 
проси, свързани с обзавеждането на Градската 
галерия, активизирането на художествената ра
ботилница, организирането на лятната художе
ствена школа, сътрудничеството на Градската га
лерия с другите галерии от страната, а особено с 
галерията от Пирот, възможностите за участието 
на поне един художник-любител от Димитровград 
в пленера "Погановскн манастир ’98” и т.н.

Следващото заседание на Съвета ще се съст ои 
в началото на март, когато ще бъде избран и нов 
Съвет, който вече ще се нарича Съвет на Град
ската галерия.

В края на миналата седмица се проведе засе
дание на Съвета на художествения пленер ”По- 
гановски манастир”, на което бе обсъден и приет 
отчетът за петгодишната дейност на пленера. Ди
митър Илиев, член на Съвета и ръководител 
Градската галерия направи анализ на работата па 
пленера за всяка година поотделно и изтъкна, че 
от създаването на пленера досега Градската 
галерия е получила 50-тина платна, едни акварел 
и един бронзов барелеф от художниците, кои то са 
участвали в пленерите през последните пет го
дини. Той добави, че между участниците в тях е 
имало и такива художници, конто досега не са 
подарили нито една художествена творба на га
лерията, но са обещали , че ще направят това 
допълнително. Изразявайки надежда, че те наи
стина ще изпълнят обещанията си, Илиев подче
рта, че в този случай Градската галерия ще бъде 
обогатена с още 15-ина творби.

На заседанието е анализиран отчасти и финан
совият аспект на миналогодишния пленер, но след 
кратка дискусия е прието решение този въпрос да 
бъде разгледан на следващото заседание ма Съ
вета.

на

Офишшлш> не са у оказан  и твърденията, че цигулката па 
известниядимитровградски часовникар, фотограф, златари 
музикант Жорж Гайдаров е била много ценна, но тези, които 

- Познавали По-добре, казваш, че тя е ом работилницата 
световно известните майстори на цигулки ЛМАТИ. Или/ 

и такива, които като Производители сочат още иоч/звееш- 
ношо семейство СГРАДИ ВЛРИУС. Незааислшо оиииова кое 
е точно, все Пак става дума за огромна ценност, което Показва 
фактът, че Жорж никога ие се е разделял с нея, дори лично я 
носел чак в Париж за малки Поправки.
След смъртта на Жорж цигулката изчезна и никой нищене 
знае По случая. Па тази снимка, която е от албума на Петър 
ПоПов, димишровграу чинии, Понастоящем митничар в Нови 
Сад, освен Жорж с цигулката, са и бащаша^на Петър, Ииа 
ПоПов (в средата) и вероятно Иаиашко Сишнулов. И три
мата си с инструмент - Жорж с цигулката, Ииа с барабан, а 
третият (Предполагаемият Исшашко) с китара (облегната 
до масата). Известно е, че Жорж е основател на първия 
джазов оркестър в тогавашния Царброд. Снимката е с неиз
вестна дата.

са го
на

Миналогодишната дейност на Градската гале
рия е оценена като твърде положителна. През 
1997 г. в галерията са били организирани общо 16 
изложби. Според думите на Димитър Илиев, и 
през тази година в галерията би трябвало да се 
организират поне също толкова изложби. Той из
тръпна,че Градската галерия ще се стреми да ор
ганизира изложби на Мнлич от Мачва, Милан 
Блануша, Груица Лазаревич, Милорад Бата Мн- 
хайловнч и други изтъкнати художници. Според 
предварителните планове, в Галерията би трябва
ло да експонират картините си и някои художници 
от Димитровград, сега живущи в други градове, 
както например Никола Антов, Младен Йотов и 
други. Предвижда се да бъде представена и изло-

въ-

А.Т.
Б. Д.

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ДИМИТРОВГРАД
СКИТЕ ХУДОЖНИЦИ-ЛЮБИТЕЛИ

ятелна и групова изложба, една лродажбена изложба с 
благотворителна цел, сказки за изобразителното изку
ство и т.н. Сдружението ще се стреми да установи кон
такти със сродни организации на художниците-люби
тели от страната и чужбина и ще се постарае да набави 
бои, четки, платна и други необходими материали за 
потребностите на членовете си.

Тъй като нормалното функциониране на Сдруже
нието зависи преди всичко от разполагаемите финан
сови средства, директорът на Димитровградската гим
назия г-н Томислав Гаков, който като гост присъства на 
заседанието насърчи самодейците, когато каза, че като 
председател на Съвета за образование и култура към 
Общинската скупщина всеотдейно ще се застъпва за 
това, Сдружението да бъде подпомогнато от общин
ския бюджет.

ло и помещение (в "Джаджиното”) от ОС в Димитро
вград, както и определени канцеларски мебели, което е 
допринесло твърде много за разгърщансто на дейно
стта на тази организация.

Най-значителното постижение на Сдружението през 
миналата година е било организирането на съвместна 
изложба на художниците-самодейци в Градската гале
рия в Димитровград. Освен това някои членове на Сд
ружението през миналата година са изработили пла
кати за изложбата, която бе организирана по случай 
международната седмица на естественото кърмене, до- 
като неколцина художници са подарили на Димитро
вградската гимназия свои картини и по този начин са 
дали своя принос за обогатяването на местната худо
жествена сбирка, поместена в това учебно заведение.

В Сдружението са запланували през тази година да 
организират една съвместна изложба, по една самосто-

Поискана финансова 

помощ от бюджета
На 24 януари се проведе годишно събрание на Сдру

жението на художниците-любители от Димитровград, 
на което бяха обсъдени и приети Отчетът за работата 
и финансовият отчет на Сдружението през миналата 
година и разгледана Програмата за дейностите на Сдру
жението през тази година. На заседанието беше 
изтъкнато, че от формирането си (от март м.г.) насам 
организацията на самодейните художници е спечелила 
симпатиите на обществеността. Сдружението е получи-
НИЕ И МАЙЧИНИЯТ НИ ЕЗИК (2) ШШШШШШШ.

б. д.

ЛИЧНА И ОБЩЕСТВЕНА НЕОБХОДИМОСТ
Преди да почнем да разенчаме Гордиевия възел на 

"двуезичното обучение’, трябва да възстановим само
чувствието си и свободоумния, европейски начин на 
мислене и поведение.

Все докато се свиваме от страх пред мнимото чу
довище, наречено държава, все докато сме роби на прос
тотията и сиромашията, все докато манифестираме ня
каква робска "лоялност”, ние заслужаваме да бъдем 
потискани и презрени, 
обществото, нито на себе си.

Ние можем да имаме достоен живот само като до
стойни, свободни и културни хора. Само такива можем 
да бъдем полезни и на себе си, и на обществото. А 
такива можем да станем само ако си запазим само
чувствието и самоуважението, между другото и за това 
да ни уважават другите.

Безспорно, ние нямаме друг избор, освен да останем 
лоялни към страната, в която живеем, но тази лоялност, 
за да бъде истинска, не бива да почива върху доктрината 
на страха, а върху свободата и всестранния материален 
и духовен просперитет. И само като граждани, които 
държат до своите интереси, можем да заслужим довер
ието и подкрепата на другите, която ни е така необ
ходима. Но като мижитурки, които се самоунижават да 
си продават езика, историята, традициите, стопанските 
ресурси и друго, няма да заслужим внимание.

Ако вече официалните държавни представители са 
свикнали да ни изтъкват като пример за най-лоялно 
малцинство в Югославия, тогава къде са резултатите от 
тази наша лоялност? Или ако сме свикнали да се хвалим, 
че сме
къде са резултатите от тази наша образованост? С

други думи, ако сме толкова умни, защо сме толкова разорителна дейност срещу националната идентичност 
бедни? Ако наистина живеем в условията на свобода, на малцинството. Нима те не разбират, че с глобалните 
откъде идва това наше сервилно поведение, та чак и от европейски промени и особено след разговорите Ми- 
майчиния си език да се отказваме? Ако и от него се 
откажем, тогава какво ли ще бъде свято и неприкос
новено за нас?

лошевич - Костов на остров Крит и поражението на 
екстремната националистическа опция на президент
ските избори, идва краят на една епоха, в която бъ- 

Демокрацията, в която напоследък всички се къ- лгарското малцинст во беше обект на разни нехуманнп 
лнем, сама изтласква проблемите и предлага решения "експериментални програми”? 
за тях, а ние си затваряме очите пред тях. Тя изтласкаТа Както и да е, където и да се намира виновникът, той 
покрай другите и езиковия проблем на малцинството. И в условията на демократизацията не може да остане 
предложи две възможни решения: възст ановяване на скрит и амнестиран от отговорност, 
българския език в обучението изцяло, или частично.
Първото предложение даде Демократичният съюз на 
българите в Югославия, а второто Общинският отбор 
на СПС в Босилеград.

Босилеградските социалисти в един момент призна- стремната националистическа десница, с разширяване- 
ха, че съществуващият модел на двуезично обучение не то на европейските интеграционни процеси, с необходи- 
е добър и излязоха с предложение до Министерството мостта от добросъседски отношения между България и 
на просветата отделни предмети да се изучават на бъл- Югославия на базата на взаимното уважение и двус- 
гарски и да се увеличи броят на часовете по български транно изгодни интереси и, не на последно място, на

шите жизненотрептящи малцинствени интереси ни на
лагат необходимостта от един съвършено нов начин на 
мислене и поведение.

За съжаление, ние пак като че ли сме тръгнали в 
социалисти не мина без критики. И това е напълно обратната посока. Нашите местни експериментатори 
разбираемо ако се знае, че в Общинския отбор на СПС пак се бъхтат с новата "експериментална програма” на 
в Босилеград все още седят хората, които от позициите радио Босилеград, която със своята "турбофолк” - кон- 

изпълнителната власт през 1987 година проведоха цепция на сръбски език бърза да ни промие мозъците 
някакъв референдум”, в който българи накараха бъ- от последните остатъци на българщината. Остава им 
лгари да гласуват против собствения си език. още и "Братство” да почнат да печатат на сръбски език.

Днес, изправени пред отговорност, същите тия хора - Край -
вместо честно и тихо да се отдръпнат в тишината на 
покаянието, те още по-настървено продължават своята

кива не сме нужни нито на

НОВ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ
В новите условия, които настанаха с демократиза

цията в България и Югославия, с поражението на ек-

пик.

В ТИШИНАТА НА ПОКАЯНИЕТО
Предложението на това крило на босилеградските

на

едно от най-образованите малцинства, тогава
Иван Николов
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ОТ КАЛОФЕР 

ДО РУСИЯ

ОСЕМСТОТИН ГОДИНИ НА МАНАСТИРА ХИЛЕНДАР (3)
Г ‘ Т

цПОСЕТИХ КИЛИЯТА 

НА ПАИСИЙ
Ь-;

Има имена в историята и 
литературата на един народ, 
които са неподвластни на 
мето. Ботев е измежду 

Необикновена

доноса, че строи казарми за мо
сковците.

За разглеждането на манастира Хилендар трябва време. Да се види съкровището, 
архитектурата му, иконоПисише трябва и голямо Предварително знание, с което аз не 
разполагах. В Атон идваш хора специалисти из различни области, които тук, При 
изворите, изследват старата история на Сърбия.

Още с пристигането си се заинтересувах 
мога да се запозная с игумена на манастира.
Казаха ми, че игумен на манастира е една 
и ми я показаха. Това беше иконата "Бого
родица Троеручица”, пред която денонощно го
рят дванадесет кандила. Монахът, който беше с 
мен, ми обясни, че тя е игуменка, а нейни замест
ници се избират всяка година. По това време 
неин заместник беше осемдесетгодишният отец 
НИКАНОР САВИЧ. Критериите за избиране 

- игумен са твърде строги. За отец 
Никанор ми казаха, че той притежава такива 
качества.

Отец Никанор е роден в село Дивац при Ва- 
лево. В Хилендар идва през 1927 година веднага 
след отбиването на военната си повинност. То
гава в манастира е имало 70 монаха. От тях през 
1985 година бяха живи само трима.

След това ми показаха костницата на мана
стира, в която на специални полици са наредени 
черепите на всички починали в манастира. Цяла 
една стая е изпълнена с черепи, които на пръв 
поглед на мен ми напомниха за нишкия памет
ник ”Челе кула”. Тези черепи се изваждат от 
гроба на починалия 15 години след смъртта му.
Всеки череп има номер и е отбелязано името на 
починалия и годината на смъртта му.

Управата на манастира по това време се съ
стоеше освен от споменатия игумен Никанор, 
още и от йермонах Григорие (Маркович), про- 
игумен Хризостом (Столич), проигумен Мойсие 
(Чорович), старец Павле (Лазич), старец 
Митрофан (Мишулич).

Тези духовни лица, заедно с монасите, се гри
жеха за манастира и благодарение на тях и още 
стотина преди тях през вековете запазиха Хи
лендар до днес. Тези хора, които прекарват вре
мето в молитва и труд, живеят аскетски живот.
Приятно е с тях да се води разговор за миналото 
на манастира и за техния живот.

ХИЛЕНДАР И ЗОГРАФ ВИНАГИ СА 
СИ СЪТРУДНИЧИЛИ

Проигумен Мойсие ми разказа за сътрудни
чеството между Хилендар и Зограф, между сръ
бските и българските монаси в миналото и днес.

Две дати бяха особено важни за историята на 
Хилендар, които са свързани със сътрудниче
ството между манастирите. През 1722 година в 
Хилендар избухва голям пожар. Тогава е уни
щожен почти целият манастир. За възобновя
ване на манастира се ангажират много ктитори 
от Сърбия и България. Участието на българ
ския народ е било особено голямо. През 1838 
година идва друго нещастие - болест. Смърто- 
носнатта холера напълно унищожава брат
ството на манастира. След тази страшна болест 
манастирът е взет под закрилата на българ
ските монаси. Те го поддържат и възобняват и 
благодарение на тях манастирът е оцелял. Из
вестно е, че в един манастир на Атон трябва да 
има най-малко седем монаха. Ако броят на мо
насите е по-малък, манастирът става собстве
ност на гръцката държава.

След тия нещастия, които сполетели мана
стира, през 1896 година манастирът е посетен от 
крал Александър Обренович. Сръбската дъ
ржава отпуска големи средства за възобновява
нето на манастира и о г началото на XX век той 
е отново сръбски манастир.

Участието на българите във възобновява-

Детството на бъдещиявре- поет
се озарява и от майката, насе- 

„ личност, лила дома с магията
той притежава изключителни си. Твърди се. че тя е знаела 
заложби - титанично духовно над 400, а синът помни само че 
излъчване, изключителна си- са били тъжни. Пак 
ла на мисълта и волята.
Създаден духовно по

тях.
на песните

нето на Хилендар и запазването на неговите 
ценности, големото книгохранилище ме под
тикнаха да попитам за килията на Паисий Хи
лендарски, да видя мястото, където е писана 
"История славяноболгарская”. Проигумен 
Мойсие веднага стана и ме поведе през двора на 
манастира и след това в източната част, на вто
рия етаж, ми показа празната килия на Паисий 
Хилендарски.

Пред мен се разкри килията, известна на мен 
от рисунки и фотографии, печатани в много 
истории и христоматии по времето между двете 
войни. Два свода (виж снимката, взета от бъ
лгарската енциклопедия), две прозорчета, кои
то гледат на изток. Килията е напълно празна.

как

иконаот него на
учаваме за съкровената им 

ЙЙЙ&... мечта "щастие, славамярката на своята 
преломна епоха, 
той въплъщава 
времето и с жиз
нения си под
виг.

^ да видим двама”, за 
Ц, отзивчивото й раз- 
Н& биране и на нес- 

ретния съпруг, и 
"" неукроти-

ешг-
на заместникна

V' !И мия син.
Тревогата 

| на родителите 
I за най-голе-

Дори денят 
на рождение- | 
то му е особен: 
най-големият 
християнски 
празник Коле
да, 25 декември 
(7 януари). В лето 
1848
ският Калофер, как- 
то всяка година на този 
ден, необикновено притихва. 
Калоферци, богати и бедни, са 
се събрали в църквите да 
празнуват раждането на Хрис
тос - Спасителя. А някъде в 
задния черковен двор, в мал
ките стаички, пристроени за 
другоселци учители и за пре
старели клисари, на даскала 
Ботьо му се ражда син. Кръ
щават го според празника - 
Христо. В душата на родите
лите му се запалва за цял жи
вот коледната свещица на на
деждата, че това "първо чедо”, 
"със сърце мъжко, юнашко”, 
дошло на такъв личен ден, ще 
донесе благодат за дома им.

Детството на Христо Ботев 
минава в игри и учение. Но 
край домашното огнище или в 
планината, то неусетно набел
язва и високите върхове, от ко
ито ще полети орлицата, и хай
душките поляни, където "ще 
си найде" гроба юнакът, и ст
рашните долове,
"зърно от свинец”. Така се 
формира
му природа, устроена 
лно да люби и мрази”. А в спо
мените завинаги засяда уморе
ният образ на бащата, който до 
изнемогва не се труди да пос
трои в Калофер най-модерно
то класно училище, без да се 
сеща, че в този вълчи свят хо
рата първо строят къща за со
бствените си деца, а после за 
чуждите. И за отплата, 
ферските чорбаджии го преда
ват на турския съд в Пловдив с

мия от петте 
синове
болезнена и да

скал Ботьо, като 
руски

ник, пламенно же
лае синът му да се 

възпитава в Русия 
"единоверна и единокръвна”. 
И ето, на 29 октомври 1863 го
дина Христофер Петков (така 
се нарича в първоначалните си 
документи) потегля от Плов
див за Одеса. Следват два дни с 
параход до руската земя и неиз
вестно още коко в очакване ре
шението на българите покро
вители там. "На 4 ноември - по
дробно се отчита младият Бо
тев до Найден Геров - влязох в 
Одеса, гдето се представих на 
г-на Н. М. Тошков и комуто да
дох писмото ви и писмото на 
баща ми, което получих от Ца
риград... Аз ще искам да пос
тъпя в Първата гимназия, в ко
ято дават всичко нужно.”

Но го приемат във Втора 
гимназия, и то в трети клас. 
Снажният 16-годишен балкан- 
джия, без пари за униформа и 
шапка, е принуден да учи с 12 - 
13-годишни хлапета, синове на 
дворяни, чиновници, духовни
ци. Към тази чужда по възраст 
и социално самочувствие сре
да се прибавя и чуждият дух на 
преподаването. Образованият 
юноша, комуто тежи всяка ми
нута в чужбина, не може да 
проспива годините си върху 
чина, докато погълне няколко 
исторически дати и латински 
склонения. Но как да протес
тира пред строгите си надзор
ници? Как да обясни това от
далеч на измъчения си баща?

Ш става'33

възпита-
старопланин-

Килията на Паисий

без врата и прозорци, отдавна необитаема. Ня
ма и надпис да се знае, че има историческо зна
чение за българския народ. Но ето, благода
рение на това, че сръбските монаси пренасят 
спомена за тази килия от поколение на пок
оление, се знае къде е написана "Историята сла
вяноболгарская".

Когато човек се намира на такова важно ис
торическо място, у него се пораждат особени 
чувства и размисли. И аз си припомних онова, 
което знаех и с особена сила ”чух” думите на 
Вазов:

зинали за

безкомпромисната 
само ”си- ”... Тъмнини дълбоки!

Тамо в дън горите атонски високи, 
убежища скрити от лъжовний мир, 
места за молитва, за отдих и мир, 
де се чува само ревът беломорски 
или вечнии шеПош на шумите горски, 
ил на звона шежкий набожният звън,
В скромна килийка, Потънала в сън, 
един монах тъмен, непознат и бледен, 
Пред ламПа жумеща Пишеше наведен”...

Богдан Николов 
(В следващия брой: НА ГОСТИ В ЗОГРАФ)кало-

- Следва -

слаба фурна. Отделят се от хартията, докато са още
топли.

оставете само да заври, след което го свалете от огъня 
да изстине.

Наредете изпържената риба в чиния и я полейте със 
соса.

Като гарнитура поднесете сварени дребни картоф- 
ки.

По същия начин можете да приготвите сом, пъстър
ва и дуринг

«^НАШЕНСКА ТРАПЕЗА V. РИБЕНА ЧОРБА
Ако нямате свежа риба, чорба може да стане и от 

риба в консерва и то по следния начин:
Стоплете 1 литър вода и преди да заври, сложете 

добре накълцаната риба от две консерви от по 120-150 
гр. по възможност два различни вида и едно пакетче 
супа. Докато сместа се вари, подгответе запръжка с 
50-70 гр олио или масло, една глава кромид лук, или I 
стрък праз, лъжица брашно и червен пипер. Докато 
ври чорбата, добавете едно разбито яйце 
сол или "вегета” по вкус, както и лютива чушка или 
малко оцет. (РеиеПша ни изнрашим-р инж. Михаил Иванов 
ош Димитровград).

ПЪРЖЕНА ” БЯЛА РИБА” С 
МАГДАНОЗЕН СОК

ОРЕХОВКИНарежете рибата на филии, дебели 1 1/2 см. 
Посолете ги и ги оставете да престоят около 1/2 час в 
оцет. Отцедстс ги след това, оваляйте ги в брашно и ги 
изпържете в силно сгорещено олио.

Към останалата от пърженето мазнина прибавете I 
нарязана връзка магданоз, 1/2 лъжичка черен 

' Разбъркайте соса и го

Смлени орехови ядки 300 г, яйца (само белтъците) 3 
бр., пудра захар 300 г.

Към добре разбитите белтъци при непрекъснато 
бъркане се прибавят последователно захарта и оре- 

ядки. От сместа се оформят с лъжичка 
купчинки върху хартия, намазана с масло. Пекат се в

и сложете

ситно
пипер и 1 кафена чашка оцет.

хоиите

О30 ЯНУАРИ 1998 г.



От 1928 до 1941 год. в село Славния имало кооперация 
зп подобряване на здраве опазването "Здравствеиа задру
га”, която имала амбулатория, аптека и една стая с осем 
легла за лечение на болните. Услугите на лекаря от болнич
ната задруга в Славния ползвали и хората от Забърдието. 
Смиловчани с коне отивали за лекаря, който винаги се 
отзовавал като го повикали, а болните до Славния превоз- 

лечение с волска кола, а зимно време - с шейна.
От 1958 год., когато в Димитровград започна да работи 

доктор Никола Цветков, в село Смиловци бе отворена ам
булатория, един път седмично идваше лекар, чиито услуги 
ползваха хората от всичките села на Забърдието, Амбула
торията работеше всеки ден, а помощ на болните по на
пътствие на лекаря оказваше Мартин Зарков, който пре
вързваше рани и биеше инжекции. Амбулаторията първо 
беше в баба Танкииата сграда, па в Бошковата. Когато в 
Смиловци бе построена нова съвременна сграда с амбула
тория и квартира за лекаря, смиловчани имаха комплектна 
здравна защита - идваше лекар, зъболекар, зъботехници 
медицински сестри, аптекар с лекарства - всекидневно. Сега 
веднъж седмично идва лекар в Смиловци, както и във В. 
Одоровци, Рлдейна и Пъртопопинци, Иовица Миков, 
Симеон Васов, Веселин Величков и др, стоматолозите Ва
сил Велчев, Милорад Геров, Георги Георгиев, Милена 
Йовичич; медицински сестри: Станка Стоянова, Цветанка 
Антова, Петровка Басова, Петровка Рангелова, Анкица, 
Мара и др.

В село Смиловци имало Ветеринарна станция - отдел на 
Ветеринарната станция в Димитровград, чиято главна за
дача била подобряване на ветеринарната защита на домаш- 

подобряване на расовия състав. Между 
в Смиловци бил Богдан Ма-

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

смиловци Я|''1

(Продължение отминалия брой) т»'кяйт"ж
Село Смиловци винаги е било административен център ; 

на Забърдието. В бивша Югославия председатели на об- ^ & .и-.жЦ
щината са били: Найден Игов от Смиловци, Васил Попов и * .Жту'
Стоимен Кескнмов от Височки Одоровци, Нечко Ацев и 
Лека Величков от Смиловци и др.

След освобождението председатели на общината в 
Смиловци са били Мита Попов и Мита Ранчев, а секретари 
Тодор Геров и Сава Ангелачков. Отборнпцп от селата на • _____
Забърдието в общината били: Йован Панайотов от Ви-
сочки Одоровци, Ризен Стефанов отс. Пъртопопинци, Ма- ’ *.• -.у . .........
на Андреев от с. Моинци. Богдан Ставров от с. Бребевница, * ■

Смиловчани на "премлаз" на поята в Скапоче

вали на
V1*

V,

ж&ЩЩ' г-г

Борис Маноилов от с. Мъзгош и други.
На 9 април 1947 год. било взето решение общината 

Смиловци да се раздели и да се оформят местни народни сега услужва на хората Кирил Алсксов.
отбори: в Радейна за селата Радейпа и Пстърлаш; в Пърто- през 1928 год. бил прокаран пътя от Смиловци през
попинци за селата Моинци, Мъзгош, Бребевница и Пърто- Впдлпч за Висок. Главен инженер на строежа бил Димим от 
попинцн, в Смиловци за селата Височки Одоровци, Гулс- Белград. Главен предприемач за изграждането бил Манча 
новци и Смиловци. Председател на Местния народен отбор рогов от село Брайковци. На работниците, които работели 
в Смиловци бил Никифор Изатовски. „а пътя, било заплащано по 20 динара надница. През след-

През 1952 год. отново била формирана община Сми- пащата година работите па пътя продължил инженер Сте- 
ловци за всичките села от Забърдието. За председател на панеико и продължили цяла година. Есените дъждове зава- 
общината бил избран Димитър Петров от Височки Одо- рИЛИ пътя недовършен и така останал, 
ровци, а общински чиновници били средиистите: Глигор През 1937 год. ог Пирот до Смиловци бил прокаран
Гърчов от Смиловци, Трепка Еленкова от Гуленовци, Йор- р ръководството на общината в Смиловци от 1934 до 1937 
дан Милошев от Момици, Цветко Учителя от Мъзгош, год били: Лека Величков, Никола Майчин, Нечко Ацев, 
Вецко от Радейна и др. Манол Алексов и Бошко Изатовски от Смиловци; Йован

На първи април 1954 год. в Димитровград се състояло пГалшш и Лека Деловодята от Височки Одоровци. 
открито заседание на Околийския стопански съвет, на кой- През 1937 год. в Смиловци била открита поща, а край 
то между другото било говорено и за работата на земедел- границата били поставени телефонни постове. Същата го- 
ската кооперация "Победа” в Смиловци и мината "Забър- днма били предприети и други мерки за подобряване жи- 
дие” в Мъзгош. „ота на хората, както и за подобрение на земеделието в

Според новото административно деление от 1955 год. в Забърдието. 
околията били формирани пет общини: Димитровград, От 1974 год. в село Смиловци звънят телефони в къ- 
Смиловци, Борово, Поганово и Каменица. От 1958 год. в щИте на петнадесет домакинства. В пощата работеха Гьока, 
Смиловци съществува местна канцелария, в която дълги Вукашии, Мета от Желюша, Сотир Панайотов и Георги 
години административен работник беше Асен Величков, а Георгиев от Смиловци, които още работят.

в

път.
ните животни и
първите ветеринарни техници

село Желюша. И сега Ветеринарната станция вринков от
Димитровград оказва помощ в областа на животновъд
ството, извършва изкуствено осеменяване на кравите с цел 
подобряване на расовия състав - по-голяма продукция на 

на месо. Смиловчани са доволни от услугите намляко.
ветеринарите и особено от услугите на ветеринарния 

Деян Васов, но биха желали всекидневно да имат 
селото да им дава професионални напътствия за

техник 
човек в 
защита на животните.

Цветанка Андреева

ментите са им дошли до гуша. Така например, за да
увеличат производството на яйца, западноевропей
ските и американските учени започнаха да държат ко
кошките на изкуствен светлостен режим. Намалиха им 
деня и нощта в очакване, че съкратеният ритъм ден- 
нощ ще ги излъже да снасят по-често яйца.

Със същата цел японските специалисти създали ко
кошки вместо с един с два развити яйцепровода. Нор
мално е птиците да имат само една развита матка - било 
лявата, било дясната. Две матки - две яйца отведнъж. 
Да, снасяли тия кокошки яйца на чифтове, обаче двойно 
по-малки!

В Чехия пък се сетили да инжектират белтък от 
черни кокошки в яйца от бели раси. Излюпили се бели 
пиленца с няколко черни пера. Учените доказали, че 
освен ядреното вещество и останалата тъкан участва в 
наследствените процеси, ала не питали дали бъцкането 
е по воля на птичия род. Сега пък и вие удрихте в 
конкуренция на квачките.

Знаете ли какво отговориха кокошките от ятото на 
съседния на кантората двор във връзка с тия експери
менти? Чухме едно проточено: "Лелее! Лелее!” А пе
телът, вместо енергичен протест, прохълца ”Куку...! * 
Куку...!”, докато онова ”ригу” му заседна в гърлото.

с. к.
(В следващия брой: ЗА КАКВО СИ ДАВАМЕ ПАРИТЕ - ЗА 

СЛАДОЛЕД ИЛИ ВЪЗДУХ?)

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
СЪВЕТВА (4)

Въпрос: Господни Асене, приветстват Ви две баби
чки - Йевда от Д. Градинье на 89 години и зълвата й 
Донка от М. Градинье на 88 години. Заплатите малки, 
пенсиите тънки, та да не сме на гръб на децата и за да 
подкрепим домашния бюджет, решихме да мътим яйца 
и правим бизнес с излюпени пиленца; намерихме стар 
леген, напълнихме го със слама, направихме полог от 15 
яйца от яаани кокошки; обухме вълнени кюлоти и се 
насадихме като квачки; редувахме се последователно 
три седмици, обаче нищо не излезе; повторихме - пак 
нищо! Толкова яйца отидоха напразно. Докторе, къде е 
грешката, защо не ни върви мътенето? Не ни помогна 
дори честото обръщане на яйцата.

Отговор: Моят жизнен опит е голям, професионал
ната практика - дълга, всякакви чудисии съм чул и ви
дял, обаче, признавам, сега за пръв път се сблъсках с 
подобен случай - бабички да излюпват пиленца! Го
споди! Как можа да ви хрумне такова нещо, въпреки че 
намерението ви е благородно. Не се сърдете, но ще ви 
кажа следното: Вашата работа е да разказвате приказки 
на внучетата или просто да седите вкъщи като укра
шение! Нищо повече! А не да мътите яйца и излюпвате 
пиленца, което е, въпрочем, невъзможно, защото ме
жду бабичките и квачките (или инкубаторите) съще
ствуват непредолими различия.

За мътене, освен пресни оплодени яйца, са необ
ходими достатъчна въздушна влага и по-висока тем-

БАБЕШКА
ТЕРМОДИНАМИКА

пература от тая, характерна за бабичките. При т^ 
пературата - когато не са болни - е около 36 С, при 
птиците достига и до 40()С. За успешно мътене е нужна 
стойност 37,7-37,8°С и присъствие на 55% влага, което 
изисква харно затоплен, а мокър задник. Подразбира се, 
че зародишевият диск винаги трябва да бъде поставен 
на горната повърхност на яйцето, непосредствено до 
топлинния извор.

Казвате, че не сте забравили и да обръщате често 
яйцата, както правят това квачките. Да не сте прека
лили с размърдването? С обръщане на яйцето заро
дишевият диск попада от долната страна, далеч от зад
ника. Попе 7-10 минути му трябва отново да изплува 
върху горната повърхност. Грешка е, ако сте обръщали 
яйцата всеки десетина минути - зародишът не е мръдвал 
от средата на яйцето.

Да ви кажа още нещо. На домашните птици експери-

х тем-

месец има големи празници (с червена буква) и много защитник на момите и пазител на лозарите и виното- От 
напразничави дни, при което братята сърби имат към този ден дозата и дръвчета пускат мъзга, дървото изобщо 
петнаесе "слави", а нашенците имени дни, та - да не чуе не се сече за обработка. (Има много поверия около този 
дяволът - пак ще има, колкото си искаш, поводи за добро празник: срещу' празника се слагат в огнище три въглена - 
ядене, хубаво пиене, за сбирщини и веселби, за джумбусп един за живот, вторият за виното, третият за млякото -

разпалват се и се гледа, кои въглени ще се обърнат на пепел.

МЕСЕЦОСЛОВ

НАРОДЕН И РАБОТЕН КАЛЕНДАР, НОВИ И 
СТАРИ ЗАПИСКИ ЗА ОБИЧАИ, РИТУАЛИ И по домове, сокаци и улици, по кръчми и ресторанти...

В дворовете и овощните градини се открива бая работа: Пепел означава плодородие, берикет, а угаснал, неизгорел 
покрай чистене и орезване на овошките, покрай пръскане, въглен означава слаб род. Ако на този ден времето е добро, 
сега трябва да се разкопва около овошките и да се наторява то ще бъде добро през цялото лято, ако пък завали сняг, то 
земята. Време е вече и за белосване на стъблата с варно годината ще бъде дъждовна. Ако вали дъжд - царевица ще 
мляко и хубаво почистване на площите. Време е и за има в изобилие), 
заравяне на костилки от кайсии, праскови, сливи, вишни, 
череши... Който иска, разбира се, да си
Градинарите пък почват да правят топли лехи или да опъват когато Симеон Богопримец (живял 360 години!) се сре- 

Февруари е вторият месец в годината. Народното му найлони, за да сеят ранен зеленчук. Харно е вече да се мисли 
име е Малък Сечко, защото е било прието само до средата

ФЕВРУАРИ
* Малък Сечко с откраднати дни * Месец на 
водата и мъзгата * Зарезоя - празник на виното, 
на лозарите и влюбените * Белосване на 
дръвчетата * Топли лехи и ранен зеленчук

На следващия ден (15 февруари) е голям черковен 
има свои фиданки!., празник - Сретение Господне, с който се означава денят,

щнал с Христос, както е било предвидено от пророците, и 
и за големата градина, за да не мрънкаме наесен - "Брей, в него видял Спасителя. Тъй като взел Христа в ръцете си, 

на месеца да се сече строително дърво, след което тръгвала дълга е година, кратка е градина!" нарекли го Богопримец. Народното пък поверие говори за
мъзгата. (Чували сте вероятно поговорката: "Сечко сече, Широко познат и весело празнуван празник у нас е срещата на Зимата и Лятото на този ден. Тази среща 
Марта дере, а Април кожи продава"). През този месец, на Тривуновдън, Трифоиовдеи, Свети Тривун (Трива, Тривун, означавала средата на зимата. Момите пък внимавали, кого 
които още в далечното минало откраднали два дена, расте Трипун) или - Зарезан, Зарезоя (сръб. Орезач Трифун), ще срещнат от момците през този ден, защото срещнатият 
пролетната сила на слънцето, денят се повишава (около 11 празник ма лозарите, на виното и на любовта. Зарезоя трябвало да стане неин жених Вярва се, че ако на Сретение 
часа), а нощта намалява (около 13 часа). означава началото на лозарския труд, както е Кръстовден - вали дъжд, то цялото лято ще е дъждовно. Ако времето на

През този месец си правят среща все още силната зима край на годишната лозарска работа. На този ден стопан- този ден е добро, ще има мед. 
и слабата още пролет и затова февруари е променлив. Едно ите-лоза И ще има добра пшеница. Ако говедата в кошарата 

лежат сбито на този ден, ще има още много студени дни.
Именден през този месец имат - Трифуновци, Евти

мовци, Симеоновци, Кириловци, Романовци, Савовци, Ва- 
вино, радост за хората и "кръв Христова", без което не лентиновци, Евлогиевци и други.

През последната събота са - задушници, а през послед-

ри излизат с роднини и приятели на лозе и 
поверие казва, че ако през тоя месец има вече мухи, то те "зарижат" четири пръчки лозови, а след това ги заливат с 
ще изгинат от студ през дните на Марта. Други смятат, че вино (и пръчките, и насъбралите се!) и черпят с хубави 
ако през месеца котки се пекат на слънце, то през март ще гозби, за да бъде годината берикетна, за да има грозде и 
трябва добре да се кладе печката. Редно е по това време да 

кокичето - амблемата на Света Богородица,цъфти но ако минава почти нито един християнски обичай... Като се 
тръгнат след него и другите цветя, то през март ще има присмрачи, празнуващите - вече кевлии - с песен, пукот и 
силен мраз. Ако на Тривундън има дъжд, то през годината свирня се прибират в града или селото и там продължават 
ще има сливи. Грее ли слънце на Сретение, ще рече, че веселбата в чест на Свети Трифон, който - преди да стане 
зимата не се дава, че продължава да е силна. И през този това - е бил буен и весел мъж, побойник и любовник

ната неделя - месни заговезни, в началото на март - сирни 
заговезни.

Марин Герин
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З^ЕЩА С ПОРУЧИК ДРАГАН ТОДОРОВ, МАРАТОНЕЦ

^7пН°;ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ЛОВДЖИЙСКОТО ДРУЖЕСТВО "СОКОЛ" в 
ьиииЛЕГРАД

ДОСЕГАШНОТО РЪКОВОДСТВО Е ПРЕИЗБРАНООТЛИЧЕН КОМАНДИР 

И СПОРТИСТ
к™7^е1МИНаЛаТа седм“Ча в Босилеград се ПР°-. шение на предходния период и че много от 
пга«я^,Д отчетно-изборно заседание на скуп- заплануваните дейности успешно са реализирани.

на ловджийското дружество "Сокол”. Според думите на Славчо Миланов, предсе- 
д като беше верифициран мандатът на 17-те дател на Управителния съвет, през изтеклата го- 

ювоиз рани членове на скупщината (двама по- дина със собствени средства е уреден дворът ок- 
вече, отколкото в предния състав) и анализирана оло сградата на дружеството и е обезпечен необ- 
ра отата през изтеклия период от три години бе ходимият канцеларски инвентар. Освен това, през 
из рано ново ръководство. За председател на целия зимен период на много места е вършено 

купщината с нов четиргодишен мандат е преиз- подхранване на дивеча, проведени са два изпита за 
ран Васко Симеонов, а за председател на Упра- млади ловджии и са организирани няколко хайки 

вителния съвет, който се състои от шест души, за вълци, които все повече върлуват и причиняват 
Славчо Миланов, който също така досега бе на щети на животновъдите Дружеството е завър- 
този пост. За председател на контролната коми- шило годината с 11 000 динара печалба, което 
сия, включваща 3-ма членове, е избран Алексан- потвърждава, че осигурените от членския внос 
дър Александров, а за председател на тричлен- средства са харчени рационално, 
ната дисциплинарна комисия Кирил Георгиев. Когато пък става дума за предстоящата дей-

Разисквайки върху дейността на Дружеството ност на Дружеството, участниците в разисквани- 
през изтеклия период от три години, Стоилко Ди- ята изтъкнаха, че е необходимо да се засили бор- 
митров, Иван Стойнев, Васко Симеонов, Славчо бата с бракониерството и да се установят по-тесни 
Миланов, Петър Яначков и други подчертаха, че връзки с ловни дружества от вътрешността на 
въпреки определени пропуски и недостатъци, страната. Занапред опазването на дивеча трябва 
преди всичко в работата на службата, опазваща да бъде задача на всички ловджии, а не само на 
дивеча, тя е по-добра и по-съдържателна по отно- двамата пазачи. м я.

В Кюприя, града на известни 
югославски атлети, отпреди ня
колко години живее и работи по
ручик Драган Тодоров, известен 
спортист във Войската на Юго
славия. Неговото име е известно 
и на спортната общественост 
цялата страна, защото той е един 
от най-изявените

в

югославски 
състезатели по маратонско бя- 

Поручик Тодоров 
ден командир в единицата за 
връзки, в която се обучават 
старшини за артилерийните час
ти на ВЮ. По думите на подполк- 

Арапович Тодо
ров е един от най-добрите стар
шини в единицата, а неговият вз
вод е най-добър.

Драган Тодоров е роден през 
1968 година в Димитровград. 
През 1993 г. завършва Военната 
академия със средна оценка 9,07 
и е разпределен в гарнизона в 
Кюприя, където за кратко време 
спечелва голям брой приятели. 
Още от първия си работен ден в 
единицата той най-съзнателно 
изпълнява всичките си военни 
задължения, а свободното си 
време използва за тренировки, 
защото маратонът е най-тежка
та атлетическа дисциплина и из
исква максимална физическа 
подготвеност. Първият официа
лен маратон, в който участва по
ручик Тодоров,' е маратонът в 
Подгорица през 1995 година. Ре
зултатът му е отличен - пето 
място. След това той участва в 
голям брой състезания по мара
тонско бягане и за сравнително 
кратък период 
един от най-добрите състезате-

гане. е взво-

овник Люпко

Драган Тодоров 
(Снимка: Боги Джурич)

Голям брой медали, купи, 
грамоти и други признания ук
расяват канцеларията на пору
чик Драган Тодоров. Той е дово
лен от досегашните си професи
онални и спортни постижения, 
обаче изтъква, че професионал
ните му задължения в единица
та, които са и многобройни, и 
отговорни, не му оставят доста
тъчно време за подготовки и за
това е принуден да използва за 
тренировка едва ли не всяка ми
нута от свободното си време не
зависимо от климатическите ус
ловия.

РАЗГОВОР С ШАХМАТИСТА ИВАН СТОИМЕНОВ

ОБИДЕН СЪМ И ЗАТОВА 

НЕ ВЗЕХ НАГРАДАТА
През 1997 г. в областта на 

шахмата най-добър беше ИВ
АН СТОИМЕНОВ, ученик от 
четвърти клас на Димитровград
ската гимназия и член на ШК 
"Цариброд”.

Този 18-годишен младеж е 
роден в спортна, по-добре каза
но шахматна фамилия. Баща му 
Васил е преподавател по физ
култура в основното училище в 
Димитровград, занимавал се е 
активно с бокс, а майка му е ме
дицинска сестра. В семейството 
само майка му не играе шахмат. 
Бащата и двамата братя на Иван 
са истински запалянковци на та
зи древна игра, които имат и за
бележителни резултати, а осо
бено брат му Роки, който е май
сторски кандидат, един от два
мата от Димитровград (Георги 
Петров е вторият, но той живее 
в Македония).

- Откога се занимаваш с 
тази у ревна игра и кой е ”винов- 
никггтС’ за това, бе йървияш ни 
въйрос.

- Още от пет години започнах 
"сериозно” да се занимавам с 
шахмат, а любовта ми пренесе 
баща ми. Той по това време во
деше шахматната секция в учи
лището и имаше добри успехи.

- Сега си член на ШК ”Цари- 
броу”. Какво Гю-нашашък?

Като 11-годишен заминах с

брат ми Роки за Пирот и там иг
рах четири години за "Пирот 
Биохем”. След това се върнах в 
Димитровград, но, за съжале
ние, тук на шахматната игра не 
се залага много. Не съм доволен 
от работата в ШК "Цариброд" и 
ако нещо не се промени съще
ствено, след като се запиша да 
следвам електроника в Ниш, ве
роятно ще мина в някой нишки 
или пиротски клуб.

- Кои са ний-уобрише резул
тати в кариерата ши?

- Още през 1989 година, ко
гато бях на девет години, започ
нах да участвам в турнири. Така

града като най-успе
шен на един ”ГИД”-ов турнир. 
За успех считам и ремито с Фиде- 
майстора Живич на симултанка- 
та в Димитровград през 90-та го
дина, след това третото място на 
пионерското първенство на 
Сърбия през 1994 г. Бях първе
нец на Нишки регион през 1995 
г. за състезатели до 15 години. 
Спечелих второто място на отк
ритото първенство на ШК "Ца
риброд" през 1996 г. Но като 
най-голям успех считам третото 
място на турнира по бърз шах
мат за 1997 г. на първенството на 
Югославия за състезатели до 18 
години, както и първото място 
на първенството на ШК "Цари
брод” за 1997 г., което спечелих

Във връзка със спортните си 
планове за 1998 година Тодоров 
казва, че възнамерява да участва 
в няколко маратона и ще се стре
ми да се подготви добре за тях. 
Уверен е, че ако се подготви до
бре, ще успее да се класира на

Иван Стоименов приема купата 
за трето място в Югославия

с две и половина точки преднина 
пред Петър Гигов и Владимир 
Стоянович.

- Очевиуно ши си "наурас
нал” тази среуа!

- В момента съм първокате- 
горник и желая да вървя напред, 
но това в тази среда е просто не
възможно.

- Тази година ти беше кандидат 
за една от наградите па манифес
тацията "Спортист на годината” в 
Димитровград. Защо те нямаше да 
получиш наградата?

- И това е една от причините 
да напусна ШК "Цариброд”. С 
резултатите, които ви посочих - 
особено през миналата година - 
аз смятам, че съм не само най- 
перспективен спортист. Обиден 
съм и затова не исках да взема 
наградата.

се изявява като
едно от първите места.

Ранко Бабичли в тази дисциплина не само във 
Войската на Югославия, но и в 
страната. При избирането на 
най-добрия спортист в югослав
ската армия за 1996 година, ко
ето беше организирано от ре- 

седмичника "Вой-

спечелих на
ЛЕПЕНСКИ ВИР

Победа на 
” Балкански”дакцията на 

ска”, маратонецът Драган Тодо
ров беше втори на ранг-листата!

През септември миналата го
дина поручик Тодоров участва в 
световноизвестния Московски

По време на подготовките си 
в Лепенски вир футболистите на 
"Балкански” спечелиха първа 
победа с резултат 2:1 в приятел
ска среща с отбора на "Траял" от 
Крушевац. Футболистите от 
Крушевац поведоха с един на ну
ла, но с голове на Деян Цветко- 
вич и Митов димитровградчани 
спечелиха победа.

маратон като представител на 
Войската на Югославия. При 
конкуренцията на над 30 000 със
тезатели от целия свят той се 
класира на 42-то място и беше 
най-добрият представител на 
ВЮ в това състезание. Д. с.

ДС.

СТУДЕНА БАНЯ
На 31 януари се навършва една тъжна 
година откакто го няма сред 
обичан съпруг, татко, свекър иАко злополуката се беше случила на Йордановден, можеше 

собственикът на колата е скочил да извади 
не беше нито Йордановден, 

сняг. Все

нас нашия 
тъст

да си помислим, че 
кръста от реката. На 23 вечерта 
нито време за къпане - беше много студено и валеше 
пак по незнайни причини колата заедно със собственика и се 
намери обърната на дъното на Нишава край ж.л. гарата в 
Димитровград. За щастие, на шофьора Зоран I одоров му се

ена баня. А за колата лесна работа, някои
изчука" като

СЪРБИСЛАВ - СЪРБА ЗЛАТКОВИЧ
С благородството и честността си всели в 
нашите сърца вечна обич, а напускайки ни, 
изпълни душите с вечна скръб.
Вечно благодарни за всичко каквото е 
направил за нас, на тая дата ще посетим 
вечната му къща,ще я отрупаме с цветя и ще 
облеем със сълзи.
Опечалени: съпруга Милка, син Миомир, 
дъщеря Биляна, снаха Мариола и зет Мили- 
сав.

Продавам нива от 2,5 
декара в местността 

Къндина бара в 
Димитровград. Справка 
на тел 011/82-21-727.

размина само със студ
А.Т.нова.

КЪДЕ В НИШ СЕ ПРО
ДАВА БРАТСТВО"?

уари 1998 година се навършват 40 ПйШ, 
ДНИ от смъртта на 4 'На 30 ян 

ТЪЖНИ
Уведомяваме читателите, че 

"Братство” се распрос-вестник
ИВАЙЛО РАДОВАНОВ 

от Босилеград
транява на няколко будки на 
компания "Политика” в Ниш и 

”Челе кула ,

5:

Драги Нанко, „ \
Отиде си ненадейно, като че ли някой те 
открадна. Твоето широко и благородно 
сърце, нежна душа, богат ум и весел нрав ще 
останат вечно в нашите сърца.
След Теб си оставил светла следа и нека Ти ^ 
е вечна памет. ШЯ

то: пред аптека 
Палилулска рампа, Кукления 
театър, в двора на Градска бол- 

ца, на Трошарина, срешу паз
ара ”Бошко Буха”, на пазара в 
”Дурлан”, централния пазар 
при крепостта, на последната 
спирка на Ледена стена, Маргер 
и в ’Ягодинмала”.

ни

Твой брат Прокопи, снаха Пенка и племен
ници Стефан и Донка Радованови

©30 ЯНУАРИ 1998 г.



СаТиРа * забава

ЖИВ
КАПАН

ЗСарнкаищрен екран
Любен НИКОЛОВ

КОЖЛЯК

Ш
Задник - въртележка, 
усмивката нежна, 
тялото без грешка - 
гибел неизбежна!

ЪГГТТ кига ме настиже байОиядън бео пошъл за чаршиютуI [ Ризен. _ ,
- Лйде Манчо, пойди с мене, бабата ие предала свинску 

кожу у "Сточар", че узнем некой динар, па че идемо до 
Гациното да се почерпимо!

Нали ми йе успут , я нс се млого двоуми, съгласи се.
- Бабата йе дала некикву кожу тука, па дойдо да узнем 

парете! - рече он на продавачатога.
- Чекай само да те найдем у тевтерат! - отговори му он, па

бели листове по

Ш0-0 пС-*

#5^&
I Очите маслини, 

устата череша - 
Боже, Помогни ми 
нещо да не сгреша!

I I
I л

да превърча некикви цървени ивати
тевтерат.

- А, еве те!
Бай Ризен протьрля дланове.
- Епа, еве ко стойи работата: кожата йе излезла петнайесе 

отбийемо калото, остаю дванайесе, значи -

‘8
4

Бурята отмина 
с гърмеж многократен - 
сега нося чехли 
и един Пръстен златен!

кьила, ка 
дванайесе динара!

- Колко?! - изока бай Ризен.
- Дванайесе! Дванайесе кьила по динар - дванайесе динара!
- Чекай, иемаш ли грешку? Бабата рече петнайесе кьила,- Абе, ма кво су придзрела децата камто бувлякат?

- Па, не знаеш ли дека йе нужникат на бувлякат тука покре 
рекуту! ценуту нищо не ми каза.

- Петнайесе йе, ама без калото! А цената йе динар за кьило!
- Не сте се претъргли да плачате! - рече бай Ризен.
- 'Ролкова йе! - отговори му момчето.
- Бай Ризен се чеша куде га не сърби, помисли, помисли,

Йоан Царибродски а за

сЛфотхизмтМоля, без докачение
пружи руку.

- Айде, давай парете, па да щуцам отука!
- Ако очеш парете, че ти дадем белешку, па че идеш на 

благайникатога. Ако има - че ти даде!

па
ИРОНИЯТА 

НА ИСТОРИЯТА
ЗАПЛАТИ ПО ”УБАВИНЯ”

В конфекцията КОБОС в Босилеград между работ
ниците често се говори, че там заплатите се получават 
”по хубост”, ”от око , ”на черни очи” и тем подобно. 
Една от работничките не била доволна от заплатата си и 
решила да се оплаче на директора. Директорът знаел за 
приказките на работниците и казал:

- Тук заплатите се получават по хубост!
- Добре, казала работничката, аз не съм хубава и 

разбирам защо ми е малка заплатата, но защо Вашата е 
толкова голяма?

гарата при
- А ако нема?
- Че чекаш - кига има!
- А кига че има?
- Е, това йедън Бог знайе!
- А ако нечем парете, тъгай?
- Тъгай, еве у продавницуту узни кву очеш робу.
- За дванайесе динара?
- За дванайесе!
Бай Ризен се повърте, повърте, па рече:
- Девойче, я ми дай от сапунат, поарно да си омийем 

рукьете от кожуту!
Идемо теке къмто чаршиюту, Ризен мълчи, кютим си и я. 

По йедно врме он поче:
- Е, виде ли Манчо?
- И видо, и чу.
Пак закютамо. После он удари у смей и рече:
- Знайеш ли, Манчо, дека от туя кожу можеше да на

правим най-малко петнайесе чифта опънци. Барем половин 
годину че гьи носим!

- Знам, ама кой сьга носи свинскьи опънци?
- Нийе, Манчо! Тия що целу годину ранимо свинье, чувамо 

овце и по некою кравицу. Знайеш ли по колко ни даваю за 
млекото, и пак "ако благайникат има паре". Чекамо и по

Иронията на историята е по-дълга от 
историята на иронията.

Любим, докато сме млади, и млади сме, 
докато любим.

Знамената са истински, докато истините 
са знамена.

V •> •>” НА РАДИКАЛИ НЕ ДАВАМ 
ПОМИЯ!”

Обяснението не оправдава, обвинение
то не обяснява. ❖ •> •>

На публичен търг в КОБОС двама работника взимат 
помията и отпадъците от храната. След изтичането на 
годината те помолили директора да не обявява отново 
публичен търг, а на същата цена пак да взимат помията.

Който може да се налага, не му се налага 
да може.

Нещастен, защото е добър, и добър, за- 
щото е нещастен.- Добре - казал директорът - но какво ще дадете за

това? Големите грешки са грешки на големи-Единият обещал напролет прасе.
- А ти? - попитал директорът другия работник.
- Аз ще си платя помията, обаче нищо не давам. 
Тогава директорът му казал:
- На радикали не давам помия.
- Добре - отвърнал му тоя, - тогава нека остане за вас 

от СПС!

те. ❖ •>
Силата на словото е в словото на силата.

❖ V V
Яростта е безсилие на умните или безу

мие на силните. шес месеца...
- Айде-айде, немой да га узимаш навътре-
- Кико да не га узимам, кига смо залетели дебело-
- Арно що пойдо с тебе, са ми стану ясно-
- Кво? - недочека бай Ризен.
- Знаеш ли, бай Ризене, некня срето сват Гогу от Строшену 

чешму и ми се пожали дека по целу ноч не може да спи 
оди пцетища...

-Е?
- Каже: "Не знам, Манчо, кво гьи йе спопело, по целу ноч 

се даве!". Па нали йе съга свиньоколь. Човеци нече да си губе 
време и да сецаю кожете оди свиньете, ама гьи върляю по 
буньищата, па затова пцетата се даве...

- Оно и я да съм знал, демек и я би тека направил...
- Море я остави кожляците! Нали рече че идемо до 

Гациното. Айде я че черпим.
- А не, я съм те поканил, я че черпим. Да оставим пустият 

коляк! Само не се сети да питам продавачатога колко би 
ми дали за моюту кожу...

- Нема да ти даду ни пет паре! Първо йе стара и изтънела, 
а после йе издзъмбена с инекцийе...

- Така йе, така йе! - съгласуйе се бай Ризен, па му ударимо 
йедън смей и звъртемо къмто Гациното.

Стоян СтояновРадко Стоянчов
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