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ДЖОТАШЛШЗШПРАМЖ НА ДИНАРА
ГРЕШКА

навечерие на празни
ка на лозарите "Св. 
Трифон Зарезан" в 

Димитровград е оповесте
но откриване на Културно- 
информационен център на 
българското 
"Цариброд“.

В Димитровград отдав
на съществува Културен 
център. Библиотеката, коя
то до преди година-две бе в 
рамките на Центъра, раз
полага с около 50 хиляди 
бройки книги, почти поло
вината от които са на бъл
гарски език и от български 
автори. Към Центъра рабо
ти и самодеен театър, чий- 
то членове с еднакъв успех 
играят пиеси и на българ
ски, и на сръбски език. По 
такъв начин съществува
щият Културен център е 
живото звено между бъл
гарската и сръбската кул
тура.

В
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Коментирайки безуспешния 
опит за отслабване на

малцинство

то на икономически силна и ста- |— 
билна Сърбия с помощта на соб
ственическата трансформация и 
други съществени реформи. С 
васалното си отношение към 
ония, които имат интерес да от
слабят позициите на Сърбия 
чрез икономическо изтощаване, 
така наречените независими ме
дии допринесоха да се създадат 
сериозни нарушения на пазара и 
да бъде нанесен удар на жизне
ния стандарт на граджданите.

Обаче и този път те не улу
чиха целта. Правителството на 
Сърбия интервенира навреме и 
в рекордно кратък срок динарът 
отново укрепи позициите си. Не 
позволихме на черноборсаджи
ите да си послужат с техните из
вестни методи, за да предизви
кат недостиг на стоки и да за
богатеят лесно.

Правителството на Сърбия и 
занапред ще води политика на 
икономическа стабилност и по-

динара,
председателят на правителство
то на Република Сърбия Мирко 
Марянович в изявление 
"Политика” изтъкна:

Провали се опитът за деста
билизиране на динара и за съз
даване на изкуствен недоимък на 
стоки за ширико потребление на 
домашния пазар. Ония, които се 
опитаха да извършат една такава 
дестабилизация, хем не успяха да 
осъществят това свое намерение, 
хем загубиха много пари.

В продължаващото с дни

ПРЕЗИДЕНТЪТ
МИЛОШЕВИЧ

ПОХВАЛИ
МЕРКИТЕ

за в.

I

Президентът на СР Юго
славия Слободан Милоше- * 
вич прие във вторник шефа | 
на Народната банка на Юго- ■ 
славия Душан Влаткович. В 
разговора е изтъкнато, че за I 
провеждането на икономи- | 
ческата програма и рефор- | 
митс няма друга алтернати
ва. Политиката па стабилен ' 
курс на динара, стабилни це- I 
ни и финансиране на обще- | 
ственото потребление от 
реални източници среща 
пълната подкрепа на граж- | 
даните на нашата страна.

стампедо така наречените нез- 
внснми медии пропагандираха 
отслабване на динара, необходи
мост от девалвиране на нацио
налната валута и скорашен ико
номически колапс на страната. 
"Наша Борба”, ”Блиц”, "Демок-

Какво в случая е пред
назначението на този нов 
Културен център, който се 
финансира от българската 
държава?

Вместо сами да отгова
ряме на тоя въпрос, нека ни 
бъде позволено да цитира
ме г-н Димитър Остоич, 
председател-говорител на 
Дружеството за българо- 
югославско приятелство.

- Ако милеят истински 
за българите тука, както 
ние милеем, отварянето на 
Културния център е една 
голяма грешка. Защо? Ние 
имаме културни центрове в 
Германия, в Москва и дру
гаде. Но това са други дър
жави и градове, с друг на
род и съвсем друг е сми
сълът на тези центрове. И 
у нас има такива центрове 
- полски, унгарски и други. 
Смисълът на тези центрове 
е да запознаваш другия на
род, с когото поддържаш 
връзки със своята култу- 
ра.Те, (говоря за организа
торите), уж милеят за бъл
гарите тук, а фактически 
се отнасят като към друга 
държава, като че ли тук не 
живеят българи. То вярно, 
държавата е Сърбия, т.е. 
Югославия, но когато има 
такива институции, както 
"Братство“, което работи 
40 години, аз бих направил 
не Културен център, а щях 
Да подпомагам съществу
ващия в Димитровград цен
тър, Народната библиоте
ка и театъра, щях да подпо
магам “Братство".

Излишен е всеки комен
тар. Инициаторите за отк
риването на такъв център в 
Димитровград пренебрег
ват съществуващите вече 
институции на българската 
народност у нас. Не прили
ча ли всичко това на па
ралелните институции, ко
ито се създават на Космет?

Мирко Марянович

Правителствените следователно провеждане на ре
формите. Единствено по този 
начин можем да изградим раз
вито и богато общество. Уверен

Iмерки
съм, че заедно с вас, уважаеми

В речта си пред стопанския актив на Лесковац и Ябланишки граждани, ще успеем да постиг- 
окръг на 29 януари председателят на републиканското пра- Нем тази цел. Всички ние имаме 
вителство Мирко Марянович оповести мерките, които ще интерес да живеем по-добре и 
бъдат взети за стабилизирането па пазара. Промените на по-мирно, да бъдем по-богати, 
паралелния валутен пазар и в областта па снабдяването и да живеем без стресове и неиз- 
цените на стоките ясно показаха, че мерките на икономи- вестности. Уверен съм, че имен- 
ческите власти дават резултати. Ето една част от мерките, но поради това вие подкрепяте 
които бяха оповестени от премиера на Сърбия в Лесковац: Рр^°ирт“а™^™ курС На нашето

I
Президентът Милоше- 

внч похвали мерките на 
държавните органи, взети 
срещу опитите за дестаби
лизиране на националната 
валута и пазара.

• Няма да има девалвация на видирането на нерентабилните
динара. предприятия.

• За всяко вземане на валута • Да се ускори трансформа-
трябва да съществува динарско цията на предприятията, които 
покритие в банките. са включени в специалната про-

• Вносът на енергенти ще се грама на правителството.
плаща от всички, които ползват • Твърдо бюджетно ограни- 
тези енергенти. чение: общественото потребле-

• На банките е забранено да ние ще се финансира само ог
имат минусно салдо. приходите.

• На предприятията няма да • Да се намали

стоки от държавните резерви, за
• За предприятията ще важи да се постигне пълна стабилност

*йгг. дагитг "* —-~=г.

ХАЙТОВ И ОСТОИЧ 

ПОСЕТИХА 

ДИМИТРОВГРАД
сенчестата В рамките на Годината

на културата в Димитров- '-*****.
град, Провъзгласена По слу
чаи великите юбилеи - 110 
години на самодейния теа
тър ”Христо Ботев" и 
един век на Народната биб- * 
лпотека - През миналата ?•-
седмнид тук пребивавала 
корифеят на съвременна
та българска литература, 
академик Николай Хай
тов, Председател на Съюза 
на българските Писатели и 
съПредседател на Друже
ството за българо-юго
славско Приятелство 
весшнияш скулшор и Пред
седател-говорител на По
соченото Дружество Ди
митър Остоич.

(Продължение на стр. 7)

” "гтмепни телеграф”, ската наука сполитикантството. ратия , Дневни __ телеграф и ^ ечените независи-
"Вечернье новости , Студ ония които се дек-
някои други медии се надпревар- ’ независими учени,
ваха в разпространяването на ™а™а"алНиТесиУслуги
паника и неистини, за Да д Р ои чуждестранни центро-
жат, че отиваме направо назРд ве на мощта, за да дестабилизи- 
пастта и че се 1вр^"нФлаци- рат собствената си страна. Съз- 
във времето на 3аПлнга мо- давайки хаос и разпространявай- 
ята, когато с цялатаI з« п ' недоверие сред гражданите,

нати и от някои икономисти, ко
ито отдавна смениха икономиче-

и из-

на нашите реформи и да осуетят 
нашите намерения за създаване- Николай Хайтов

В. Богове



МОВШ-М ОТ БЪЛГАРИЯЮДЖ И БДЖ СЕ ДОГОВОРИХА В СОФИЯ

ПРЕЗИДЕНТЪТ СТОЯНОВ Е 
НА ПОСЕЩЕНИЕ В САЩ

БЪЛГАРСКИТЕ ЛОКОМОТИВИ ЩЕ 

СЕ ПОЛЗВАТ ОЩЕ ЕДНА ГОДИНА
Българският президент Пе

тър Стоянов замина на първата 
си визита в САЩ на 5 февруари.

Първият град, който ще 
сети президентът, с Сейнт Луис, 
щата Мисури. Той ще вечеря с 
гувернера на Мисури Мел Кар- 
нахени и с кмета на Сейнт Луис 
Луис Кларънс Хармън.

В Музея на изкуствата в Сей
нт Луис президентът ще открие 
българската изложба "Антично 

- богатствата на траките’ 
На експозицията ще бъде

Преди няколко дни в столицата на България - 
София - се проведе заседание на делегации на 
югославската и българската държавна железни
ца. Югославската делегация бе оглавявана от г-н 
Света Костадиновци, министър на транспорта в ^ •
правителството на Република Сърбия и директор 

Общността на югославските железници. На 
заседанието е било разговаряно предимно за иро- 
дължението на контракта, въз основа на който 
югославската железница е взела под наем от БДЖ

Ш по-
Яе&1

на
1ИГПпЯ ? 1

локомотиви за поддържане на пътническия и то
варен железопътен транспорт от Димитровград 
до Ниш и обратно.

Желаейки да узнаем нещо повече за реше
нията, конто са приети на това заседание, тези дни контрол на локомотивите ще се грижи българска- 
разговаряхме с шефа на железопътната гара в та страна. Както и досега, локомотивите ще се 
Димитровград г-н Петар Величкович, който също управляват от югославски машинисти, докато те- 
така е пребивавал в София заедно с останалите

Петър Стояновзлато
днес.Железопътната гара в Димитровград гт ______ идент Бил Клинтън. Същия ден
представено и Панагюр Петър Стоянов ще се срещне с
съкровище. След откриването презИдента на Световната банка 
на изложбата българският през
идент ще даде пресконферен
ция. Същия ден Петър Стоянов 
ще отпътува за Ню Йорк.

В Ню Йорк държавният гла
ва ще се срещне с българеките 
емигранти в църквата ”Св. Св.
Кирил и Методий”. На 9 фев
руари президентът ще удари 
камбаната на Ню Йоркската 
стокова борса в началото на ра
ботния ден на борсата и ще раз
говарях мсниджърския й екип.
За същия ден е предвидена за
куска на президента с ръковод
ството на Форбс Ентърлрайз.
Президентът ще има среща с ге
нералния секретар на ООН Ко- 

и Анан в мисията на ООН в Ню

Джеймс Улфенсън и ще вечеря с 
представители на Комитета по 
разширяване на НАТО. През 
деня българският държавен гла
ва ще прочете лекция пред Съ-

хиическите лица във влаковете ще са предста-
членове на делегацията на югославската държан- пнтели на БДЖ. 
на железница. Според думите на г-н Величкович, 
двете делегации са се съгласили да продължат

На заседанието в София също така е постиг
нат съгласие международният железопътен 

валидността на споменатия контракт за още една трансПорт от Ниш до София и обратно да се под- 
година. Това практически означава, че пътничее- държа с помощта па български локомотиви и през 

товарни влакове на железопътната линия следващия едногодишен период, 
от Димитровград до Ниш и през следващия едно-

вета за международни отноше
ния.

На 11 февруари президентът 
ще се срещне със стоте водещи 
бизнесмени на САЩ и ще обядва 
с изпълнителния директор на 
МВФ Мишел Камдесю. Българ
ският президент ще се поклони 
пред паметта на загиналите ев
реи през Втората световна война 
в Музея на Холокосга. За същия 
ден е предвидена пресконферен
ция на Петър Стоянов в Нешъ- 
нъл Прес Клъб.

На 12 февруари президентът 
Стоянов ще посети Атлантичес
кото командване на НАТО във 
военната база Норфолк и ще 
отиде в Пентагона.

За последния ден от визитата 
на президента са насрочени сре
щите на президента с българска
та общност в Съединените щати 
и с представители на българско- 
американското дружество.

ките и
Когото става дума за финансовия аспект на 

годишен период ще бъдат теглени предимно от контракта, шефът на железопътната гара в Ди- 
български локомотиви. Два локомотива от сери
ята 07 ще теглят товарни влакове, а два локомо
тива от серията 04 ще се ползват за пътнически 
композиции. За ремонтирането и техническия

митровград г-п Величкович изтъква, че той е 
твърде изгоден и за югославската, и за българ
ската железница.

Б. Д.

и и а просторите на някогашна СФРЮ от 
I—I време на време подухват и топли вет- 
I I рове. Правителството на Република 
Сръбска и премиерът Милорад Додик вече се 
радват на признанието на много световни по
литици, дори премиерът Додик бе и на офи
циално посещение в Германия. Малцина обаче 
можеха да очакват репортерите на Хърват
ската телевизия да хвалят новото правител
ство на РС, а камо ли да бъде цитиран новият 
премиер. Информацията на хърватската дър
жавна телевизия дори приключи с думите 
"Сърбите не са вече наши врагове, а прия
тели". Мозайката може да се допълни и с 
критиките, които тези дни най-влиятелният 

словенски вестник "Дело" отправи към 
своята дипломация заради лошите 

крачки относно СР Югославия. 
^ Разбира се, и дума не може да 

става за някаква неочаквана 
обич на хърватите и словен- 

ВВ ците към нас, а просто за пряк
Н интерес. За да й бъдат отк- 

рехнати вратите на Европа, 
IШ Хърватска е принудена да
Ш уважи поне част от препоръ- 
* ките на Запада относно правата 

на гражданите от друга наци 
ност в "лиепа наша", докато "янез- 

ите" се ръководят чисто от икономичес
ките си интереси.

се още не бяха изцелени раните, причи
нени от смрътта на миньорите в"Соко", 
когато се случи нова трагедия, чийто 

баланс все още не е окончателен. В безоглед
ната надпревара за профит частният произ
водител на алкохолни и безалкохолни напит
ки Мирослав Живадинович "Зоза" от Ниш от
рови с гроздова ракия менте десетина свои 
съграждани. Жертви има и в други места в 
страната. Такова нещо можеше да се очаква, 
защото неотдавна нектарите на тоя произ
водител също бяха забранявани. Но тогава 
последиците не бяха толкова трагични. Ви
ната обаче не е само негова. Това потвърж
дава и фактът, че освен той и един негов 
работник са арестувани и трима селскосто
пански инспектори в Ниш. Не е голяма утеха 
ако се знае, че почти всяко второ хранително 
изделие на нашия пазар няма доказан про
изход и документ за качество. По думите на 
председателя на Отбора за частно предпри- 
емачество към Стопанската камара на Сър
бия Радиша Плякович в производството на 
алкохолни напитки у нас цари пълен хаос, 
понеже с това се занимава който си пожелае, 
а на практика се оказа, че в тази област не 
съществува почти никакъв контрол. В случая 
всеки коментар е излишен. Единствена свет
ла точка в цялата трагедия са масмедиите, 
които непрекъснато осведомяваха и преду
преждаваха за опасността, която ни дебне от 
бутилките "зозовача", и разбира се, Секре
тариатът на вътрешните работи в Ниш.

_________________ Момир Тодоров

ридневното официално посещение на 
президента на Беларус Александър Лу- 
кашенко в Югославия бе повече от прия

телско. В политическия и дипломатически 
речник именно "приятелска" се назовава вся-

Т 8орк.
В понеделник Петър Стоя

нов ще замине за Вашингтон, 
където ще посети паралелната 
дискусия на български и амери
кански неправителствени орга
низации. Дискусията ще започне 
на 7 февруари в американската 
столица под егидата на съпру
гата му Антонина Стоянова.

За 10 февруари е насрочена 
срещата на българския държа
вен глава с американския през-

ка визита на високопоставен държавник в 
друга страна, с което фактически иска да се 
каже, че посещението е направено с добро 
намерение. Посещението на президента Лу- 
кашенко у нас обаче бе наистина ефективно и 
съдържателно, защото с домакините бяха 
подписани редица договори и споразумения, 
стимулиращи развитието на конкретно иконо
мическо сътрудничество. Оттук и оценката на 
президента Слободан Милошевич относно 
визитата на високата държавна деле
гация на Беларус, че тя "надмина 
очакванията". НА СВЕТОВНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ В ДАВОС

30 януари - български ден
_

АТ/след упоритото скачане с 
опасността - а да прес
кочи и звуковата бари

ера от седем динара за една 
марка, черният курс на Мар
ката драстично падна. Секна и 
безразборното презапасяване
с продоволствия, а инспектори- _______
те започнаха да връщат цените, 
които бяха започнали да се покачват 
в съответствие с черния курс на марката. 
Всичко това, разбира се, не стана от само 
себе си, а след карегоричното изявление на 
премиера Марянович в Лесковац, че девал
вация няма да има. Едни приеха това с не
доверие, други започнаха трескаво да прес
мятат, а огромното мнозинство граждани по
срещнаха думите на премиера като "слънце 
след дъжд". И преди това републикански ръ
ководители ни уверяваха, че девалвация 
няма да има, но едва думите на премиера, 
придружени от конкретни мерки, спряха лав
ината, която заплашваше да помете всичко, 
постигнато през последните три-четири го
дини.

Президентът на България Петър Стоянов участва в Световния 
икономически форум в Давос, който се състоя от 29 януари до 3 
февруари.

Той беше придружаван от вицепремиера и министър на про
мишлеността Александър Божков.

В Давос Петър Стоянов се срещна с генералния секретар на 
НАТО Хавиер Солана, с генералния директор на Световната тър
говска организация Ренато Руджеро и с председателя на Евро
пейската комисия Жак Сантер. В тези срещи участва и вицепре
миерът Божков.

Българският ден в Давос бе 30 януари. Тогава президентът 
Петър Стоянов представи България пред участниците във форума.

За първи път България бе включена в годишния доклад за 
конкурентността на Световния икономически форум. Това се ко
ментира от специалисти като знак, че страната вече се стабилизира 
и е обект на интерес на бизнесмените. Списанието на форума ”Уър- 
лдлинк” излиза тази година с две страници за България, на които 
Иван Костов и Александър Божков разясняват условията за инвес
тиране в страната.

онал-

В

ТЪРЖЕСТВО В СОФИЯ

Открито е първото трасеатегорични и недвусмислени думи бяха 
казани през тая седмица още веднъж. На 
първата пресконференция от създава

нето на Войската на Югославия ясно бе ка
зано, че така наречената "Освободителна 
войска на Косово" не е никаква войска, а "са- 
моорганизирана група терористи, които освен 
в Дренишкия край, нямат никаква подкрепа 
дори и сред албанците в Косово и Метохия". 
Началникът на информационната служба 
ЮВ полковник Миливойе Новкович каза също 
така, че оръжието на тази група не се раз
личава от онова, с което разполагат подоб
ните терористки групи в света, понеже не раз
полага с тежко въоръжение. С други думи 
казано, акциите на шиптарските терористи не 
бива да се подценяват, както не бива и да се 
надценяват. Достатъчно е само органите на 
сигурността и правосъдието да си вършат 
работата, както това се прави навред по 
света, където има тероризъм.

К на метрото
След тържествен молебен столичният кмет Стефан Софиянски 

тези дни откри първото трасе на софийското метро от ж.к. Люлин 
до бул. "Константин Величков”.

Това е 105-ото метро в света.
На церемонията присъстваха гостуващият у нас кмет на Москва 

Юрий Лужков, председателят на парламента Йордан Соколов 
цепремиерът Евгений Бакърджиев, депутати и министри, предсе
дателят на Столичния общински съвет Антоан Николов, посла
никът на Русия у нас Леонид Керестеджианц и много граждани.

След като Стефан Софиянски честити на присъстващите пус
на метрото, официалните лица и гражданите се качиха на 

мотрисите и пътуваха от спирка "Западен парк" до спирка бул. 
"Константин Величков”.

Трийсет години след като се реши в София да бъде построено 
метро, вчера беше пусната отсечката от 6,1 километра, която мот
рисите ще взимат за шест минути. За метрото досега са инвестирани 
200 милиона долара. Цената на билета ще бъде 200 лева, картите за 
градски транспорт няма да важат.

към ви

кането
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ИНТЕРВЮ: НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

ГОЛЕМИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

СЕ РАЖДАТ В МЪКА И СТРАДАНИЕ
* Моля Ви, ”■ " '

ДИМИТЪР ОСТОИЧ:

"ЦЕЛИЯТ 

БЪЛГАРСКИ 

НАРОД Е С НАС...”г-н Хайтов, най- 
напред^да споделите с читателите 
на в-к ” Братство” впечатленията 
от престоя си в Димитровград.

- Минавал съм досега

отнесе към нея като към някакво 
чуждо имущество, а не държавно 
имущество и го пръсна. Главното е 
обаче, че не се създаде нова тър
говска организация за продажба на 
книги. Ако примерно, моя книга из
лезе утре в София, никога не мога 
да съм сигурен ще отиде ли тя по 
някакъв начин и в другите краища 
на България. Почти съм сигурен, 
че в Асеновград, моя почти роден 
град, няма да отиде. В Силистра - 
дума да не става. Ако някой я из
несе на площад "Славейков”, къ- 
дето се намира последното убежи
ще на книгата в България, и то на 
открито под дъжда, под снега, на 
площад "Славейков”.

Много по-добре минават в мо
мента преводните книги и то порно 
и криминални, в лошия смисъл на 
думата, защото има и хубави кри
минални книги. При тях българ
ските книги, става дума за сериоз
ната литература, много малко се 
харчат. Да не говорим за поезията. 
Нейният дял от пласирането на паз
ара е 1,5%, а прозата се търси от 
3,2%. Всичкото друго налита на 
преводни и то главно приключен

ски, американски книги.
* Ще отшуми ли тази вълна?
- Ами, не виждам в момента такива 

процеси. Ние в Съюза на писателите 
дадохме предложение да се променят 
данъчните облагания, за да поевтинее 
книгата. Сега книгата при насее облага 
както се облагат пироните, кашкавала, 
сиренето и т.н, не се третира като ду
ховна стока, като потребност духовна, а 
се третира едва ли не като всяко друго 
производство и се облага хайдушки, 
юнашки се облага книгата у нас с дан
ъци, така, както ние българите, умееме 
да облагаме. По такъв начин книгата 
става просто недостъпна за хората, ко
ито са читатели и любители на българ
ската литература, защото това са ин
телектуални хора, които не можаха да 
вземат участие в грабежа, който се раз
разява сега в нашата страна. Хората, в 
които отидоха почти всички нари у нас, 
са така наречените "вратове”, членове 
на "борчески”, полулегални или неле
гални организации, които фактически в 
момента движат съдбините на Бълга
рия. В това положение аз не виждам в 
близко бъдеще за книгата в България 
някакъв прозорец.

"Като ваятел и историк на изкуството 
особено съм възхитен от Погановския ма
настир и монументалната природа, която 
го обкръжва. Човек, който види такова 
нещо, не може да остане равнодушен. Фор
мите на изкуегвото са най-активните фор
ми за разбирателство между хората, тъй 
като те действат направо на чувствата" - 
изтъкна Димитър Остоич, съпредседател 
на Дружеството за българско-югославско 
приятелство, когато го помолихме да из
каже своите впечатления от двудневната 
си визита в нашия град, заедно с писателя 
Хайтов.

Отговарайки на въпроса колко чле
нове наброява Дружеството, което се ог
лавява от него, г-н Остоич подчерта, че 
ръководителите на Дружеството при съз
даването му не са имали за цел да правят 
организация с много членове. "Най-важ
ното е, че членовете на Дружеството са 
високо интелигентни хора, професори и 
академици в различни области на науката 
и изкуството, които се ползват с голям 
авторитет. Този свой авторитет те влагат 
във всичките начинания, които се пред
приемат с цел да допринасят за сближе- 

между двата народа” - каза Остоич 
и продължи: "В България съществуват и 
други подобни Дружества, както напри
мер Дружество за българско-македонско 
приятелство. Дружество за българско- 
хърватско приятелство и т.н. Аз не съм 
запознат с техните дейности, но знам, че 
целият български народ е с нас - членовете 
на Дружеството за българско-югославско 
приятелство и това е истината”.

В краткия разговор г-н Остоич ни съо
бщи и това, че това посещение в Димит
ровград в никакъв случай няма да бъде и

няколко 
въз-пъти, но никога не съм имал 

можност да спра и да се огледам, и 
даже да пия едно кафе. Сега за 
пръв път ми се удаде възможно
стта да прекарам почти два дни ту
ка. Онова, което ми направи най- 
силно впечатление, ще го кажа без 
задръжки, а това е, че например в 
гимназията, където сега се нами
раме и в класната стая, в която бях
ме, по стената са наредени ликове
те на Раковски, на Левски, Ботев, 
на възрожденците, основните на
ши герои и революционери - хора, 
които са воювали за свободата на 
България и които до скоро, до 78- 
ма година бяха и в нашите 
ща. Сега вече в нашите училища ги 
няма, а тука са останали, което 
много

учили-

убедително подсказва, че ту
ка, както чувам лево-десно, по ра
дио, по телевизия в България, едва 
ли не тече един асимилационен 
процес. Такова нещо не би могло

Николай Хайтов
ниетода има, след като ние виждаме в една 

гимназия тази стенна украса, която е 
точно такава, че тя възпитава в обрат
ното.

впечатление, е следното. Ние имаме ед
ин обект от средновековието - Боян- 
ската черква - която минава за най-ин
тересния у нас. Но като архитектура 
този обект е много по-живописен и мно
го по-интересен, и най-меко казано, в 
никакъв случай не е под нивото на това, 
коети ние имаме в околностите на Бо
яна.

Сега разбрах,
"Братство”, който е тука на масата, из
лиза в продължение на 40 години. Не е

че този вестник

направен вчера, за да замаже очите на 
хората, които се опитват, нали, да тър
сят под вола теле, а фактически това го 
има от 40 години. На всичкото отгоре 
има и Издателство, което се издържа от 
държавата, като се има предвид, че сега 
в България няма нито едно държавно 
издателство. Даже ми се иска, да имаше 
как, нашата държава по същия начин да 
се погрижи за българите и за тяхното 
духовно здраве и в София, да си останат 
поне едно две издателства, които да из
дават примерно един вестник. Сега та
къв вестник няма, който да е издаван от 
държавата. Държавата вдигна изцяло 
ръката си от българската култура, от 
българския театър, българското кино, 
и повече не се занимава стази работа. С 
малки изключения, разбира се, защото 
отпускат някакви символични суми на 
издателства за няколко книги през годи
ната. Просто за да не се каже, че няма 
абсолютно нищо.

В същото време ние виждаме, нека 
ми бъде позволено да направя едно от
клонение,че в една Македония, която 
вчера се създаде като държава, има бю
джет за "Стружките вечери на поезия
та”, колкото нашето Министерство на 
културата изразходва за всичките кул
турни нужди. Това показва един вид 
държавна политика, насочена към съх
раняването на държавната самобитност 
на народа и на националната самолич
ност, а у нас сега върви една обратна, 
бих казал, политика на размиване на 
нашето национално самосъзнание. Точ
но обратното на това, което вие тука, 
както виждам, правите за българското 
малцинство с този вестник, с това из
дателство, които не са от вчера, така че 
да си призная, много приятно съм 
надан от това, което виждам тук.

Много ми е приятно и това, че са го 
съхранили. Може би е настрана от по- 
важните пътища, а може да е съхран
яван от съседното население, което си 
го използва, както разбирам, за сборове 
и т.н. Важното е, че е съхранен и че не е 
имало нужда, както в нашата Бояна, да 
се ремонтира, дори седем пъти досега и 
след всеки ремонт забледняват ликове
те и не знам дали окончателно няма да 
ги развалим един ден.

* Господин Хайтов, върху какво ра
ботите в момента, като писател?

- Сега си издавам "Дневника”, кой
то съм водил от 52-ра до 92-ра година и 
в момента се опитвам да издам части от 
него. Вече са издадени до 1985 година. 
Това са 4 книги и сега се опитвам да видя 
до края на тази година евентуално да 
излязат поне една-две книги от" Днев
ника". Това фактически е една редак
торска работа, нс с писането на нова 
книга.

* Г-н Хайтов, с оглед па всичко това, 
какво бихте могли да препоръчате па 
всички, които пишат или се готвят да 
стават писатели, поети?

* Промените, настъпили в България 
през последните години, несъмнено са 
засегнали и положението на книгата и 
на писателите. Какво е тяхното поло
жение сега?

- Аз съм убеден в едно: който има 
дарба, както е доказано то в истори
чески план, той не може да не напише 
това, което му е при сърцето. Ето един 
Ботев - къде е писал своите стихотво
рения? В една вятърна мелница, при не
прекъсната немотия, в непрекъсната 
мизерия, без никаква сигурност, че ще 
ги издаде. Но той е написал златни сти
хотворения, които са оцелели и които 
ще оцелеят поне още 500 години. Къде 
е писал Сервантес своето коронно про
изведение "Дон Кнхот"? Писал го е в 
затвора, при голяма немотия и ограни
чения. Къде е написал Вазов "Под иг
ото"? Написал го е в Одеса, където е 
бил емигрант.Също в оскъдна обста
новка, в луда мъка. Значи, големите ху
дожествени произведения не се раждат 
в изобилие, те се раждат в мъка и стра
дание и се раждат отедна непреодолима 
вътершиа необходимост. Значи, няма 
значение кога и къде, в каква сурова 
обстановка ще бликне една идея.Истин
ски даровитите, които изпитват тая не
обходимост, при всички обстоятелства 
ще пишат. А какво да съветвам другите, 
които искат удобства, искат маса, искат 
машина, искат секретарка. Такова пи-

- В момента един автор, примерно
Димитър Остоич

последната му среща с нашия град. Той 
обеща, че при първа възможност ще се 
опита да доведе в Димитровград Васил 
Михайлов, известен български актьор, 
който е изпълнявал ролята на Капитан 
Петко Войвода в едноименната българска 
телевизионна поредица. "Ще ви донеса и 
други филми, в които е играл този актьор", 
добави г-н Остоич, който с гордост говори 
за своето потекло, за баща си, който по 
националност е сърбин и за своите род
нини в Сърбия, от които най-известният е 
Раша Плаович, сръбски актьор и поста
новчик. Г-н Остоич не пропуска да 
"че е произход на два народа" 
счита, че е длъжен да работи за сближе
нието и приятелството между тези народи.

Той припомня за времето, когато 
шата страна е била под ембаргото и когато 
Дружеството е било инициатор на хумани
тарни акции, които са имали за цел да по- 

сръбския народ и бежанците, 
които са намерили убежище в Югославия.

като мене, наречете ме среден, наре
чете ме над средните, наречете 
върхушката, все едно, в България няма 
автор, който да издава повече от три 
хиляди екземпляра. Става дума за ху
дожествена книга. А три хиляди тираж 
е микроскопочиа величина в сравнение, 
да речеме, с хилядите и десетките хиля
ди екземпляра, които се издаваха до 

в Бъл-

ме от

изне-
скоро, до преди десетина години 
гария. Моите разкази например са из- 

20-25 хиляди екземпляра. Аз 
книги, издавани и в 50 000 екзем- 

"Петко войвода” един път сто, 
150 000 екземпляра. И не само аз.

* Макар и за малко, имахте възмож
ност да видите уникалния паметник - 
Погановски манастир.

- Погановския манастир! Рядко съм 
имал удоволствието така да се насладя 
на едно средновековно изкуство, как
аото видях там. Става дума за вътреш
ната украса, иконописите и иконите в 
този манастир. Първо, с ъстоянието им 
• те като че ли са вчера рисувани. Това 
говори за високото майсторство, първо 
за Да могат тези бои и сега да светят, 
^акто са светели на времето, когато са 
правенц,през 14-ти век, доколкото раз
брах. И второто нещо, което ми направи

давани в 
имам
пляра.
дори и
Много мои колеги, писатели, се радваха 

. Тогава книгата бе-
каже, 

и като такъвна такива хонорари 
ше евтина, имаше една съвършена кни- 
готърговска мрежа. Днеска ако речем 
излезе книга в София, тя вече утре е в 
Силистра, другиден е и Шумен. Цялата 
тази наша мрежа беше взривена. 1я си
беше снабдена е транспорт, е тирове ,

на-

могнат пае автобуси. Базата я продадоха за смеш
но ниска цена - само няколко милиона, 

струваше милиарди. Държавата се саие не ражда художествени произвед-
В.Богоева тя сния.
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20 ГОДИНИ НА ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТСКУПЩИНАТА НА МЕСТНАТ ОБЩНОСТ В БОСИЛЕГРАД:

ГРИЖИ ЗА ХОРАТАУСКОРЕНО ДА СЕ РАЗВИВА
ГРАДЪТ

НаЗОянуарив Пирот си със тоя тържество ;ю повод 20-годишии- 
създаването и работата на междуобщинския център за 

социална дейност, в чийто състав действат и отделения в Димит
ровград и Бабушница. Пред многобройни гости от съседните со- 
циллни центрове и други социални ведомства, представители на 
обществено-политическите общности от Пиротски окрт>г, за раз
войния път, резултатите и усилията на Центъра да отговори на 

времето говори Лравдолюб Живкович, директор

пата от

Миналата година, които сс смята да една от по-резултатните при решаването на въпросите о г облас гга 
комуналната дейност и инфраструктурата и Босилеград, са похарчени 618 хиляди динара, иоаче а 

града са сс натрупали много проблеми и сс налага през следващите две-три години да сс влагат повече 
средства за развитието му - 70 до 80 на сто от средствата па общинската Дирекция за строителни площи 
и пътища н па общинското самооблагане.

на
изискванията на 
на това ведомство.

От създаването си до днес това социално заведение е имало в 
центъра на своята дейност и сега има грижи за хораз а, и го за онези, 
социално най-застрашсните, изпаднали в бедствено положение но 
една или друга причина. Основните форми на социална защита са 
били и си остават: постоянни и временни парични помощи на хората 
без средства за препитание, различни видове помощи (храна, об
лекло, обувки и мр.), грижи за стари и изнемощели лица и ир.

корено да се развива Босиле
град”.

През тази и следващите две- в селата е имало по-сериозни 
години Босилеград трябва проблеми и е добре, че са ре

шавани, изтъкнаха в разискиа-
три
но-ускорено да се развива в об
ластта на комуналната дейност и нията см Сгаменко Пенев, пред- 
инфраструктурата, понеже съ- седател на Скупщината на МО, 
ществуват много проблеми, ко- Антон Тончев, председател на 
ито сериозно затрудняват живо- Съвета на МО, Сотир Сотиров,

Разглеждайки проблемите 
на града, членовете на Скупщи
ната дадоха предложение Дире
кцията и Фондът на самообла
гането тази година да финанси
рат изграждането на повече 
обекти. Според тях, налага сс да 
се измести намиращата сс близо 
до бунаритс за питейна вода ка
нализационна мрежа, да се под
готвят за асфалтиране или да се 
асфалтират повече улици, да 
продължи приспособяването на 
вадите за напояване, доизграж
дането па канализационната 
мрежа и доколкото съсществу- 
ват възможности, да сс асфал
тира пътят през Добри дол... На
лага се, беше подчертано, на ня
колко домакинства в Добри дол 
да се окаже помощ при решава
нето на проблема с питейната 
вода. За решаването на някои 
въпроси, какъвто с доизгражда
нето и уреждането на спортния 
център, ще се търсят средства и 
от републикански институции.

Членовете на Скупщината 
избраха тричленен Помирите
лен съвет начело със Станиша

Правдолюб Живкович връчва признание на Иванка МердовичЕдна част от панорамата на Босилеград

та на хората, оцениха неотдавна председател на ОС, Васил Йо- 
членовете на Скупщината на ме- ванчов, председател на ИО на 
стната общност в Босилеград. ОС и директор на Дирекцията за 
Това ще стане при условие, че за парцели и пътища, Васил Таксв, 
целта се използват 70-80 на сто Любен Богословов, Боян Пенев, 
от средствата, които се вливат в Владимир Стоименов, Стефан 
общинската Дирекция за строи- Тодоров и други. Имайки обаче 
телни площи и пътища и във предвид многобройните пробле- 
Фонда на общинското самообла- ми на града, както и факта, че

жителите, предприятията и ор- 
По мнението на членовете на ганизациите в града отделят 

Скупщината през изтеклите ня- много повече средства за само- 
колко години повечето от сред- облагането и за потребите на 
ствата на самооблагането и на Дирекцията, "редно е сега по-ус- 
Дирекцията са влагани за реша- 
ване на комунални проблеми в 
селата. В касите годишно се вли
ват около 1 200 000 динара, но 
само през миналата година, ко
ято се смята за една от по-резул
татните, в Босилеград са вложе
ни 618 000, докато по-рано ”поч- 
ти всички средства бяха насоч
вани към селата”. Сигурно е, че

Особено ин тензивна и многостранна дейност Центърът развива 
през периода на санкциите и заедно с останалите хуманитарни 
организации поема грижите за бежанци и прокудени от родните 
огнища лица. Естествено, тук е ценна помощта и съдействието от 
обществено-политическите общности, както и Червения кръст.

Обедняването на населението, вследствие на различни причини,
всекидневна

Зиновисв, юрист в секцията на 
”Сърбия-шуме”. Накрая те кон
статираха, че Съветът на МО е 
действал добре миналата годи
на, но че се налага по-често да се 
свикват събрания на граждани
те, на които те да се осведомяват

------- - (не)пред_
приема за развитието на града”.

заставя Центъра за социална дейност да разгръща 
дейност във всички насоки: да защити достойнството на човека във 
всяка една незавидна социална ситуация. В тази насока най-голямо 
внимание се отделя на децата, останали без родители или пък от 
разтрогнати бракове.

Отделението на Центъра за социална дейност в Димитровград, 
според изнесените оценки, е между най-дейните, постигащо завид
ни резултати във всички области на социалните грижи.

На тържеството бяха връчени емблеми за съдействие или пло
дотворна работа на ведомства и отделни лица. Между наградените 
от Димитровград са: Общинската скупщина, Домът за стари и 
пенсионери, Владимир Николов, референт по социални грижи и 
борчески въпроси към Отделението на общото управление към 
ОС, Иванка Мердович, ръководителка на Отделението и социален 
работник.

По повод юбилейната годишнина е издадена и монографията 
”20 години на Междуобщинския център за социална дейност Пирот, 
Димитровград, Бабушница (1978-1998)”

гане.
за всичко, което се

В. Б.

” Много неща дразнят босилеградчани, а две направо ги 
тревожат - лошата хигиена в града и околността му, и трудоус
трояването. Хигиената падна на съвсем ниско ниво, хора в 
центъра на града отглеждат добитък, градът е пълен с боклук, 
а комуналната инспекция и комуналното предприятие ” Ус
луга” не си гледат работата. Чрез различни връзки работа 
получават ” полуграмотни” хора, а с години я чакат дипломи- 

_ .рани инжинери”, каза на събранието Антон Тончев, предсе
дател па Съвета на МО в Босилеград.

Ст. Н.

ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ИЗГОТВИ АНАЛИЗ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА РОМИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПОД БРЕМЕТО НА СИРОМАШИЯТА
Ромите в Босилеградска об

щина днес са изправени пред ре
дица затруднения, които са мно
го по-сложни от онези на остан
алите жители, и без координи
рана и целенасочена дейност на 
повечето обществени субекти 
проблемите им трудно ще се ре
шават. Това всъщност е основ
ната оценка, произтичаща от из
готвения неотдавна анализ, в 
който се посочват главните ха
рактеристики на тази група в об
щината, проблемите, пред които 
тя е изправена, както и начините 
за решаването им.

В 12 от общо 36 села в общи
ната живеят 86 ромски семейст
ва с 326 души. 121 от тях са до 
18-годишна възраст, 169 до 60- 
годишна, а само 36 над 60 години. 
Най-много роми има в Райчи- 
ловци, Радичевци и Горна Лю- 
бата. Тази група в общината е 
загубила главните характерис
тики на идентичността си: роми
те не знаят цигански (ромски) ез
ик и всички са християни. Съ
ществено е и това, че при пре
брояване те не се определят като 
роми. По време на последното 
преброяване през 1991 година 
само едно семейство се е самоо-

работят и нямат собствени сред
ства за издръжка.

"Социалната помощ значи
телно подобрява материалното 
състояние на ромските семейст
ва”, се казва в анализа. 11 семей
ства с 23 души получават пос
тоянна парична помощ, три се
мейства получават средства за 
чужда грижа, а над 50 на сто от 
общия брой получават еднок
ратна парична помощ от служ
бата за социални грижи или от 
Червения кръст.

Всичко това обаче не може

13-ГОДИШНИ
МЛАДОЖЕНЦИ

Ромите в Босиле градско 
твърде рано се женят, респек
тивно омъжват. Голям брой пра
вят това когато са само на 13 
години. Такива бракове при теж
кото материално положение че
сто се разтрогват. В анализа се 
подчертава, че 50 на сто ромски 
семейства са с нарушени семей
ни отношения. Естествено е, че 
в такива случаи най-много стра
дат децата, които остават без ма
териални средства и които все 
повече се отнасят асоциално

пределило като ромско, докато 
останалите са се декларирали 
като българи, сърби или юго- 
славяни.

ЖИВЕЯТ ПРИ ТРУДНИ 
УСЛОВИЯ

Макар че образованието е 
един от съществените елементи 
за включване в цивилизовано 
общество, ромите в Босилеград
ска община не се образоват. От 
всички роми в общината, само 
1ДЗ*ма са завършили четвърти 
клас, 54 души - основно образо
вание (8 клас), 19 - средно обра
зование. Останалите са под се
дем години и неграмотни въз
растни. "Тъй като не се школу- 
ват, минимални са шансовете им 
и за получаване на постоянна ра
бота”, се казва в анализа и се 
подчертава, че ”те не са много 
заинтересувани за някава рабо
та”. Сега само 20 души са в тру
дови отношения, от които само 
четири жени, а 19 роми са в спи
съка на Трудовата борса. Само 
три семейства се занимават със 
селско стопанство, шест души са 
ковачи, 19 души са пенсионери, а 
40 сезонни работници, главно 
строителството. Останалите не

да задоволи материалните им 
нужди. Бремето на сиромашията 
сериозно ги е притиснало. По
вечето от тях нямат достатъчно 
дрехи, обувки и храна и живеят 
при лоши жилищни условия, а 
хигиената в жилищата им е на 
твърде ниско ниво. Само някол
ко семейства живеят в съвре- 
менни жилища, имат мебели и Углавните престъпления, които 
електрически уреди. Поради Те извл>ршват , се казва в ана- 
всичко това здравословното със- ЛИЗа' В н®го се поДчеРтава, че 
тояние на голям брой от ромите рОМИТе в Босилеградско не само 
е тревожно. Лекарите в Здрав- че се Различават от ромите във 
ния дом в Босилеград изтъкват, вътРешността или в другите

страни, но се различават помеж
ду си от едно до друго място в 
общината. По-точно казано, ро-

Музиката е в кръвта имкъм средата.
"Макар че броят на ромските 

семейства е малък в сравнение с ми в едно село се различават от 
общия брои семейства в общи- "събратята си” в друго по отно- 
ната, негативното им поведение щението си към работата и за- 
е доста изразено. През послед- работката, семейството и семей
ните години даже се увеличават ните отношения, децата и бъде

щето им.
Имайки предвид всичко това 

се налага да се създават обще
ствени условия за подобряване 
на живота на ромите.

в. в.
(В следващия брой: 

Нужна е координирана акция)

че особена тревога буди тубер
кулозата, която "върлува” сред 
ромите.

в
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РАНКО РАДОВИЧ В ДИМИТРОВГРАД
ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА КОМУНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ В ДОЛНО ТЛЪМИНО

доволни от
ПОСТИГНАТОТО

100 000 ДИНАРА ОТ ФОНДА ЗА ВОДИТЕ 
И ЗЕМЕДЕЛСКОТО МИНИСТЕРСТВО

Челните хора на проектант- Направена бе обиколка 
ската организация Ю СТАТ от стройните върху 
Белград, известният архитект блокове за У 
Ранко Радович и неговият коле- __
;:зиа„™ВДимитрУовг7дП0СеТИХа -б-нпрое^а^^д^о^о

Както е иткргтнп е да се напРави проект и за вто-
т Ранко Рапстич о ’ рхитек" Рата Фаза в областта на солидар- тът Ранко 1 адович е главен про- ното жилищно строителство 

ектант на спортната зала п ТТм тт

е проектант на>студията”3ТАТ
хубав Димитровград”. Делтата ГищГс^ТпоТехГГро^т 
посещението бе да се обиколи гато става дума за гробищата 
строежът на спортната зала за Радович отново ще посетГди-’

митровград в началото на март и 
за учениците от Гимназията и 
гражданството ще изнесе доклад 
на тема: "Гробищата като парк 

СТУ~ на града”. Двамата проектанти 
дия са записани като идея. Както от Белград посетиха и Дома за 
ни осведоми Зоран Геров, пред- стари, където беше воден разго- 
седател на Изпълнителния 
бор на ОС и председател

Долно Тлъмино е едно от 
малкото села в Босилеградска 
община, които сравнително ус
пешно решават комунално-би
товите си проблеми и по този на
чин от година на година подо
бряват селския бит. Макар че по- 
голямо внимание се посвещава 
на благоустрояването на цен
търа на селото, тук не се прене
брегват и махленските пробле
ми: до всяка махала е построен 
път, всяко домакинство има пи
тейна вода...

В центъра на селото освен 
училището, в което понастоя
щем се учат 16 ученика, има и 
здравна станция, местна канце
лария, полицейски участък, ко
оперативен дом, който, за раз
лика от кооперативните домове прокарат около двадесетина ки- работят няколко млади хора. С 
в другите села, е в добро със- лометра нови пътища от маха- това, според думите на Николов, 
тояние, няколко магазина, кръч- лите до определени частни гори ще се спре до определена степен 
ма. Приключи и строежът на и имоти. миграцията на младите, ще се
сградата, предназначена за пот- "Главната ни дейност през възобнови селското стопанство, 
ребностите на Ветеринарната тази година ще бъде насочена Освен това, актуален е и въп- 
станция от Босилеград. ”Авто- към доизграждането и рекон- росът за телефонизацията на се- 
транспорт” ежедневно поддър- струкцията на водопроводната лото. Според думите на предсе-

мрежа не само за центъра на се- дателя на местната общност, 48
Председателят на Съвета на лото, но и за махалите. За целта домакинства вече са готови да се 

местната общност Кроне Ник- осигурихме 100 000 динара от Ре- включат в тази акция, 
олов, който е и най-заслужилият публиканския фонд за води и 
за успешното провеждане на Министерството на земеделие- местната общност и занапред ще 
всички дейности, тези дни заяви то. Средствата са ни дадени без- настоява здравната станция да 
за нашия вестник, че през изтек- възмездно, а ние ще се стремим работи в полза на хората, а да 
лата година са разчистили и раз- да ги използваме пълноценно", започне работа и ветеринарната 
ширили десетина километра ма- каза Николов, 
хленски пътища и са изразход
вали над 17 000 динара, напра- актуален въпросът за открива- обходимите съоръжения са вече 
вили са 6 пешеходни мостчета, а нето на един малак производст- обезпечени, 
за тази година са запланували да вен цех, в който биха могли да

и на над- 
жилищните 

солидарно жилищно

да се види как вървят предвиде- 
работи. Същевременно 

трябваше да се изучи възмож
ността за реализация на проек
тите, които в споменатата

ните

Зимен мотив от Долно Тлъмино

от- 
на ко-

вор за решаването на проблема 
с равния покрив, който тече. 

митета за строежа на спортната Преместването на пазара също 
зала проектантите са доволни от бе тема на разговора по време на 
проведените работи, както и от посещението, 
динамиката на изграждането. А. т.

жа автобусна линия.
ОТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО В ДИМИТРОВ
ГРАД АПЕЛИРАТ:

Според думите на Николов,

ПЛАЩАЙТЕ ТОКА!
Димитровградското Електроразпределително тези дни провеж

да голяма акция за събиране на дълга от гражданите за изразходван 
ток. Според директора Иван Димитров, дългът на гражданите е 
доста голям, но въпреки това неплатилите своите задължения не са 
оставят веднага без ток. Хората, които обикалят длъжниците и 
разнасят предупрежденията, обсъждат всеки случай поотделно и 
дават срокове за изплащане на дълга. Според ръководителите в 
Електроразпределителното, най-голям брой длъжници са тези, ко
ито са нехайни, а не затова, че нямат пари. Разбира се, значително 
число от длъжниците са и тези, които наистина са закъсали със 
заплатите. Най-редовните платежници са, както и винаги досега, 
пенсионерите (те са и с най-малко количество изразходван ток).

а. т.

амбулатория, за която сградата 
е готова и по-голяма част от не-В Долно Тлъмино все още е

м. я.

ЧЕТИРИТЕ СОЛИДАРНИ ЖИЛИЩА В БОСИЛЕГРАД ВСЕ ОЩЕ НЕ СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ

КОМИСИЯТА - ЕДНО, 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ - ДРУГО
гид Общинското правителство не прие първото решение на Комисията за солидарни жилища и 

при разпределянето на жилищата да се приложат нови критерии
поиска

НОВО СИНДИКАЛНО 
РЪКОВОДСТВО

Решението на комисията не ми и организации никога няма да 
встъпи в сила, понеже не беше дойдат на ред”.

В края на миналия месец ко
мисията взе решение четирите
жилища -две двустайни, едно ед- прието от Изпълнителния отбор 
ностайно и една гарсониера - в на ОС. В изпълнителния орган правилник за даване на солидар

на Общинската скупщина каз- ни жилища и комисията е при- 
единствената причина, ложила разпоредби от общин

ското решение за начина, усло-

В общината не съществува

Нов председател е Стоян Анджелкович, а секретар Негица Гюрова новоизградената от средства за 
солидарно жилищно строител- ват, че
ство колективна сграда, да се да- поради която решението на ко-
дат на основното училище ”Г. мисията не е прието, е, че трябва вията и сроковете за използване 
Димитров”, Здравния дом, "Ав- да се доуточнят критериите за и изплащане на солидарни жи- 
тотранспорт” и КОБОС. Основ- даване на жилищата, а не един- лища ("Службени гласник бр. 
ният критерий на комисията (ко- ственият критерий да бъде раз- Н/93). Доколкото членовете на 
йто беше посочен и в конкурса) мерът на отделените средства. ИО отстоят становището си, ще 
е бил размерът на средствата, Според членовете на ИО, "ест- се наложи да се извършат до- 
коиго предприятията, организа- ествено е предприятията и ор- пълнения в посоченото решение 
циите и ведомствата в общината ганизациите с повече работници или пък да се изготви правилник, 
са отделили за общинския Фонд и с по-високи заплати да отделят въз основа на който след това да

и повече средства за фонда, но в се разпределят въпросните жи
лища.

Синдикалната организация на най-голямото обществено пред
приятие в нашата община - каучуковата промишленост Димит
ровград - проведе неотдавна заседание, на което бе избрано ново 
синдикално ръководство, чийто председател е Стоян Анджел- 

За секретар е избрана Негица Гюрова, а за касиер Микицакович.
Гюров. Анджелкович ще представя синдикалната организация 
ГИД в Окръжния отбор на работещите в химическата промиш
леност и промишлеността на неметалите. За член на Окръжния 
отбор на синдиката на заетите от този отрасъл бе избран и Соф
роний Геров. Новоизбраният председател на синдикалната органи
зация в ГИД, заедно с Димитър Ставров, Снежа Такова и Нснад 
Гюрджевски са избрани на заседанието за членове на Общинския 
съвет на Съюза на синдикатите.

на

за солидарно жилищно строи
телство от 24 януари 1994 до 30 този случай бездомните в мал- 
септември 1997 година. ките и икономически слаби фир- В. Б.

Б. Д.

В ПРОФИТНИЯ ЦЕНТЪР "ЧОРАПАРА“ ПРЕЗ 1997 Г.

Ушити са над 50 000 ризи
СУРДУЛИЦА

” ВЛАСИНА-ТУРС” ПРЕКРАТИ 
ТУРИСТИЧЕСКАТА СИ ДЕЙНОСТ И Другият босилеградски профитен център, работещ в рам

ките на Холдинг компания ЮМКО от Враня - "Чорапара’ 
успешно приключи изминалата делова година. През 1997 г. тук 
са ушити над 50 000 ризи, предназначени за Войските на Юго
славия.

Зимният туристически сезон, който започна хотелът; край град-
почти преди два месеца, не Д°»“е “>”4° зимировци, който е съсобственост с Враняпска
общественото предприятие за туризъм и 6 „ка с под Наем на частен гостилничар,
ничарство ”Власина-турс от СурДУ™п' ’ Р^а Хъй като Предприятието почти спря да работи, -

поради санкциите, а след това поради икономи м ^ } туристически организации в
ките трудности в страната и с«то на жиз^ шв ерцдиз да сгьпи на краката си?
пения стандарт на хората. Поради твърде ни но пои условие драстично да се намали
стандарт през последните няколко години малко Има шанс,^прту^ _ ^ ^ на работа да

к^ТрГл“” ГваПД°р3аВгТтвлович:

почивки и туристически разходки при гсж. < ската скупщина да ни окаже помощ’, отговаря
КОЛКО гостилничарско-гуристически ОООКГ , Поппппич
не ги използва пълноценно или пък те са за - 
корени. В Сурдулица работи едно малко кафене,

в мо-

Наистина, машините не са работили максимално ефектив
но, но тъй като става дума за нов производствен асортимент, за 
който беше необходимо да се преквалифицират работниците, 
годината може да се отчете като сравнително добра. Особено 
обнадеждва фактът, че продукцията се увеличава с всеки изми
нал месец и сега достига до 10 000 ризи месечно, за разлика от 
началото на годината, когато достигаше едвам 3000 ризи. Рад
ващо е и това, че ЮМКО е осигурил работа за "Чорапара” през 
тази година, така че работниците вече не се страхуват от ос
вобождаване от работа или временно прекратяване на произ
водството. Заедно с повишаването на производството се увели
чава и заработката на работниците.

В този босилеградски цех се надяват, че в течение на годи
ната ще започнат стопроцентово да изпълняват заплануваното 
месечно производство, за да реализират изцяло годишния план 
от над 120 000 ризи.

не

м. я.
В. Б.
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СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕБРЕСНИЦА - МИНАЛО, 

НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ... ФЕВРУАРСКО ПОЧИСТВАНЕ 

И ПРЕГЛЕДИСело Броеница се намира в южната част на Босилеградска 
община, на 7 км от Босилеград. Това типично планинско село е 
разположено по питомите североизточни склонове на планина 
Църноок, които са изпъстрени с многобройни долове, стръмни 
падини, ниви, ливади, пасища и дъбови, букови и борови гори. 
Бресница е селище от разбит тип - има 26 махали, разпръснати по 
планинските склонове и от двете страни на Бреснишка река. Най- 
ниските бреснишки местности са на 500 метра надморска височина, 
а най-високата местност е върхът на Църноок (1887 м), от който се 
вижда целият Босилеградски край, а когато е хубаво времето от 
него могат да се видят и върховете на Шар планина в Македония и 
на Витоша, Рила и Осоговските планини в България.

В мерата на Бресница се намира голям комлекс 300-годишна 
букова гора, която някога е била собственост на бресничани, а сега 
с нея стопанисва Горското стопанство ог Враня. По бреснишките 
гори и долове съществуват няколко десетки изворчета, от които 
блика кристално чиста, ледено студена и мивка вода.

Бресница някога е била общински център, а нейното развитие 
е достигнало връхната си точка непосредствено преди Втората 
световна война. Тогава селото е имало две училища, поща, коопер
ация, пет кръчми, общинска сграда и полицейска станция. В след
военния период обаче селото започна да обезлгадва поради рязката 
миграция, така че сега голям брой бреснишки домове са празни, а 
имотите, както частните, така и обществените пустеят необра
ботени. В селото вече не съществува земеделска кооперация. Кооп
еративният дом, който построиха трудолюбивите бресничани, е 
предоставен на немилостта на времето, двете училища, както и 
манастирът са пред рухване...

През 1983 година Бресница беше електрифицирана, което до
принесе да се подобрят значително условията за живот в селото. 
Бресничани днес желаят да съживят родното си село и в това 
отношение се надяват да получат съответна помощ от общината, 
Пчннски окръг и Република Сърбия. А най-добрият начин за съ
живяването му е да се използват съществуващите в него природни 
ресурси: рудното богатство, хубавата питейна вода, горите, девстве
ната природа с чистия си въздух, Бреснишката река с вкусните 
пъстърви (нейните чисти води могат да се използват и за рибници), 
просторните пасища на Църноок, възможностите за планински 
туризъм... Във връзка с използването на споменатите ресурси брес- 
ничани имат няколко идеи. Смятат, че в Бресница трябва да бъде 
построена фабрика за вода, защото чистата и здрава питейна вода 
и сега е, а занапред още повече ще бъде търсена стока на световния 
пазар, а също така и в големите градове в нашата страна. За да се 
използват изключително благоприятните природни условия за пла- 
нинарство и зимни спортове на Църноок, които по нищо не изо
стават от условията на Копаоник или Брезовица например, а в 
някои отношения са дори и по-добри от тях, е необходимо на тази 
планина да се построи спортно-възстановителен център. Малко са 
планините в Сърбия, които имат такива пасища и възможности за 
овчарство, каквито съществуват на Църноок. За съжаление, тези 
изключително големи възможности не се ползват и бресничани 
считат, че е крайно време общината и държавата да предприемат 
необходимите за тяхното ползване мероприятия.

Едни такива значителни развоийни начинания биха допринесли 
да се спре по-нататъшната миграция на населението не само от 
Бресница, но и от околните села. Но преди това, по мнението на 
бресничани, е необходимо да се реализира заплануваната теле
фонизация, да се открие автобусна линия до центъра на селото и да 
се подобри състоянието на махленските пътища. И разбира се, час 
по-скоро да се облекчи положението на селскостопанските произ
водители.

ваие на пчелните семейства, когато е смачкана 
майката или пчелите работнички;

4. При ожилванс не е позволено да се извър
шва махане с ръце или бягане но пчелника;

5. Не се позволяват прегледи, когато може да 
се предизвика кражба при пчелните семейства.

Прегледите се извршават бързо, пчеларят не 
трябва да бъде неспокоен, а преди да се започне 
отваряне на кошера, на входа с пушилката се пуш
нат два - три дима, пчелите да вземат мед. След 
това пчеларят слага мрежата, застава откъм пре
градната дъска или от задната страна на кошера. 
Тогава сваля покрива и затоплящите материали и 
още 1-2 пушека дим попушва от горната страна на 
рамките. Изваждаме преградната дъска и питите, 
една след друга преглеждаме рамките и ги връща
ме пак на същото място.

След отваряне на кошера пчеларя трябва да 
разбере следното:

а) дали пчелното семейство има майка;
б) повърхността на питите, покрити с яйца и 

тяхното разпореждане;
ц) резервите на храната и качеството на ли-

През февруари времето е студено, в нашите 
краища средната температура е към 0’С. Вале
жите са като през януари. Ветровете са по-силни, 
а понеже има увеличение на дните, слънчевото 
греене е по-голямо отколкото през януари.

Пчелите са още в зимното кълбо, а в средата 
гнездото пчелите полират килийните и на края 

на януари и през февруари майката снася яйца. 
Във вътрешността на кълбото се поддържа тем
пературата от 34 - 36°С, за да може да се отглеждат 
млади пчели. Пчелите изразходват от 1,5 - 2 кг мед 
и голямо количество на цветен прашец за отглеж
дане на младите пчели. Пчелите почистват 
шерите, изнасят труповете от умрелите пчели

капачки и т.н., а от цъфналото кокиче

на

ко-
во-

съчиите 
донасят прашец.

ПОЧИСТВАНЕ НА ДЪНОТО И 
ВХОДОВЕТЕ НА КОШЕРИТЕ

В топъл слънчев ден е необходимо да се из
вадят дъските - дъното на кошерите и да се очис
тят хубаво. С гова почистване много помагаме на 
пчелите, защото няма да се активират за почист
ване, а тяхната активност се насочва към донасяне 
на вода, цветен прашец и отглеждане на млади 
пчели.

тите и
д) дали пчелите са болни.
При беглия (осведомителен) преглед не тряб

ва да търсим майката, ако по средата на пчелното 
кълбо в питите се намират яйца и лъчинки на 
различна възраст. От покритата с яйца поврхнина 
на питите можем да се осведомим за силата на 
семейството. Ако са яйцата разпрекани по питите, 
майката е стара или некачествена. Ако намерим 
майката, а килийките са запечатени с изпъкнали 
капачета (гърбаво пило), това означава, че майка
та не е оплодена до късна есен, заболяла от нозе- 
матоза или е повредена през зимата и яйцата се 
снасят неоплодени. С такива семейства се пос
тъпва като с осиротяли.

Ако в пчелното семейство няма храна, изврша- 
ваме зимно подхранване с твърда храна. Ако няма 
цветен прашец можем да съберем развитите реси 
от леската, да ги внесем в топла стая и там остават 
2-3 дни, а след това се изтрисват и изпадналия 
жълт прашец слагаме на пчелното семейство.

Намерените плесенясали пити се изваждат и 
заменят с пити от склада. Бели - млади пити, в 
които се намира мед, а крайните им части са пле
сенясал и, тези части се мокрят със солена вода, 
измиват се с чиста вода и връщат в кошера.

Сега се открива и болестта в пчелните семей
ства и веднага започваме лекуването.
ЗАМЕНЯНЕ НА ВЛАЖНИТЕ ЗАТОПЛЯЩИ 

МАТЕРИАЛИ
Ако проветряването на пчелното семейство в 

кошера не е добро затопляващият материал - въз
главницата - овлажава и влагата е много вредна за 
пчелите и затова тя се заменя или просушава.

От помощта на пчеларя на пчелните семейства 
зависи тяхното благополучно доиззимуване и раз
витието им до главната паша.

ПРЕГЛЕДИ ПРИ ПЧЕЛИТЕ
Прегледите при пчелите могат да бъдат пълни 

и осведомителни. Пълните прегледи през годи
ната са: I) главен пролетен преглед; 2) преглед 
пред медосбора - главната паша; 3) преглед след 
медосбора и 4) преглед при зазимяване на пчел
ните семейства.

ОСВЕДОМИТЕЛНИТЕ ПРЕГЛЕДИ
Тези прегледи не са ограничени, а служат да се 

изяснат само отделни въпроси. Не се препоръчва 
да се вършат без потреба прегледи на пчелните 
семейства, защото пчелите се обезпокояват, може 
да се простуди пилото, предизвика кражба, уни
щожи (смачка) майката или пчели работнички.

Някои пчелари смятат, че пчелите познават 
пчеларите (собствениците), които ги отглеждат, 
но опитните пчелари и учените са установили, че 
пчелите не познават пчеларите и спрямо всички 
хора се отнасят еднакво, когато влизат в контакт 
с тях.

Преди да започнем да вършим преглед на 
пчелните семейства, трябва да вземем следните
мерки:

1. Да нямаме мирис на пот, чеснов лук и други
неприятни и остри миризми;

2. Тялото и дрехите да бъдат чисти, лицето и 
ръцете да са измити със сапун, а е необходимо да 
се обърне внимание на мястото, където е била 
каишката на часовника, защото това място е запо
тено:

з.’не е позволено да се вършат прегледи, ко
гато няма паша, във ветровито, облачно, пред- 
дъждовно и дъждовно време; веднага след прекар-инж. Стефан ИВАНОВ

1. - каза й Учителя.
^ НОВИЦА ИВАНОВТиктакането на будилника не можа да се съчете с 

острите метални звуци, които отекваха отвън. Това зву
ково неравновесие събуди Сина на Учителя, който се 
вцепени от видяното в стаята. Помещението, в което 
лежеше, беше препълнено с мебели, а на тях безраз
борно бяха натрупани кутии, куфари, чанти и торби. В 
душата на осемгодишното русокосо момче отново 
оживя омразата към месец септември, към четвъртата 
поредна промяна на местоживеенето и към все същите 
мебели, кутии, куфари, чанти и торби, натрупани все по 
същия начин.

4.
Съпругата на Учителя отвори вратата на стаята, 

където все още лежеше синът им.
- Ти йош ли не си станул! Що чекаш повече? - 

тя разгневено след като видя, че бутилките с ракия и 
пластмасовата кофичка са сложени в най-отдалечния 
ъгъл на стаята.

Синът на Учителя от

ЧГШПЬЖ швикна

задавяше от кашлица, предизвикана от тежкомириз- 
ливия тютюн. Конят му, вързан за стълб под табелка с 
надпис "Ковашка работилница ПЕГАС”, не се сдър
жаше на едно място. Този едър, рибест и сив кон се 
славеше като нан-неукротимия в селото. Но Ковача и 
сега успя да го озапти, докато набиваше пирончета през 
подковата върху дебелото му копито.

- Ти, комшийо, не знам къко, ама ка му придеш на 
коньо, кока му маджии врльиш! - Каза Селския Горски 
и отново се закашля.

- Чини ми се дека с животните много по-убаво се 
разбирам, но със човеци - и Ковача спусна десния крак 
на коня. Едрото животно изпърхтя доволно като усети, 
че подковите му са удобни.

- А най-тешко се разбирам с ония дошляци, кои са 
ичера слезнали от чукарете. Не, не могу да поднесем 
онова ньино "рекуту” и "планинуту” - и Ковача посочи 
с чука си към съседния двор.

раз се измъкна изпод юргана 
и набързо навлече вълнения пуловер и широкия панта
лон от "дяволска кожа”.

А майка му все още изнервено газеше през натру
паната купчина, пробивайки си път към кутията с бу
тилките и към сиренето.

И след като отвори похлупака на кофичката със 
сирене, бръкна в соления и щипещ мазолите й разсол.

- Да му се не виде и сельитбете, и животат, що че га 
живеемо овия десет месеца у овую пустиню од место! - 
каза тя гласно и извади голяма буца сирене.

И излезе от стаята.

2.
Съпругата на Учителя триеше с пепел дъното на 

една загоряла тенджера пред чешмата в двора и час по 
час поглеждаше към училищната сграда спроти. Учи
теля все още го нямаше, а отиде да доведе двама учи
лищни прислужници, за да подредят мебелите в новата 
им квартира. Едрата, трийсетгодишна жена с рижа коса, 
притискаше с метална четка дъното на тенджерата и 
пускаше все по-силни струйки вода от чешмата. И не
прекъснато повтаряше:

- Да му се не виде и сельитбете, и животат, що че га 
живеемо и у овую пустиню од место!

5.
"Това са звуци от чук!”, откри любопитното 

и извлече
момче

изпод кревата синята си топка. Обу гумените 
си цървули и реши да отиде на двора, там, откъдето все 
още отекваха металните звуци.3.

7.Учителя се зададе с още двама високи и мургави 
четирийсетгодишни мъже със загорели от августовск
ото слънце лица. И двамата бяха облечени в светлосини 
работнически костюми, и с кръпка на левия ръкав.

След като забеляза Учителя с прислужниците, Съп
ругата на Учителя наля мляко в тенджерата, сложена на 
току-що разгарялата се печка, която все още не бяха 
прибрали от двора. След това с кисела усмивка се здрав
иса с мургавите мъже, като забрави да каже името си.

- Донеси ни шише с ракьию и йедну грутку сиренье!

6. А там Учителя и прислужниците, седнали на трик- 
раки столчета край една ниска маса, пийваха джанкова 
и мезеха с жълто планинско овче сирене.

- Нека Вие честито усельеньето! - дигна тост по-мур- 
гавият прислужник.

- Да смо живи и здрави и с убаво да почнемо учебнуту 
годину - каза със снизходителна усмивка Учителя и 
чукна о чашите на едрите мургави мъже.

И точно в този момент топката на сина му прелетя

Ковача режеше подкови за коня на Селския Горски. 
Докато мургавият, тлъст, четирийсетгодишен майстор 
с един пробой пробиваше все още нажеженото желязо, 
слабичкият и бледен шейсетгодишен Горски, седнал на* 
едно трикрако столче на две-три крачки от майстора, 
свиваше в пожълтяло листче от вестник едро рязан 
тютюн от бронзова табакера. Когато Ковача проби и 
последната дупка на подковата, Селския Горски вече се
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1998 - ГОДИНА НА КУЛТУРАТА В ДИМИТРОВГРАД

БЛАГОДАРЯ, Г-Н ХАЙТОВ
т,

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ И ДИМИТЪР 

ОСТОИЧ В ДИМИТРОВГРАДрадости Уйоволствне. нГй-идпре^^ата улов*3 при'1ини 'ш
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звезда на европейски тенорР И изГХноТ ВВДТ “ ЧуеМ бъДеи'ата 
„ България ~

невните си грижи, като се наслаждават на хармоничните мелодии 
я р— кирГии

Рядка наистина е

В рамките на Годината на културата в Ди
митровград, провъзгласена по случай великите 
юбилеи - 110 години на самодейния театър "Хри
сто Ботев ’ и един век на Народната библиотека - 
през миналата седмица тук пребиваваха корифеят 
на съвременната българска литература, академик 
Николай Хайтов, председател на Съюза на бъл-

живота да имам, няма да ми стигнат да опиша 
всичко, което съм преживял досега”, каза Хайтов, 
отговаряйки на един от множеството въпроси. 
"Почти всички мои герои са хора от живия живот, 
те си имат свои действителни прототипи. Но раз
каз не се прави като се запише един епизод от 
живота на лента. Трабва да се разместят фигурите 
от живота така, че главният герой да се стълкнови 
не просто с други хора, а сам със себе си. Тогава се 
ражда драмата. А ако има драма - има и разказ. 
Без такава драма разказ не става.”

Литературната вечер щеше да бъде истинско 
удоволствие, ако не бяха опитите на Зденка То
дорова и Марко Шукарев, които вместо да говорят 
за литературата като изкуство, се опитаха да злоу
потребят със събитието за политически цели, оп
лаквайки потиснатото уж българско малцинство 
в Югославия.

Но великите хора нямаше да са велики, ако не 
виждаха по-широко и далеч по-задълбочено не 
анализираха ежедневието.

- Не се хващам на тязи въдица! Целта на тези, 
които разпалват това е всеобщото раздробяване 
на Балканите, и не само на Балканите. Те уж пра
вят политика на мир, а в същото време заравят 
една мина и в даден момент да драснат кибрита и 
да хвърлят във въздуха целия Балкан. В Босна 
гръмнаха тая мина. Дайте да се спасяваме от това, 
от тази политика на раздробяване, а не да се глоз- 
гаме помежду си. Защото сега е на карта славян
ската самобитност на Баклканите. Ако вземеме 
ние - българи, сърби, македонци да се хващаме за 
гуша и да спорим - ние сме загубени - бе отговорът 
на академик Хайтов.

По време на престоя си в Димитровград Хай
тов и Остоич посетиха Народната библиотека в 
Димитровград, където се запознаха със столет
ната история на това културно учреждение. Биб
лиотеката разполага с около 50 хиляди книги, поч
ти половината от които са на български език. ”3а 
каква асимилация на българите тук може да се 
говори!”- не можаха да скрият възмущението си 
видните гости, не само от онова, което почти пос
тоянно се внушава чрез българската официална 
преса, но и от някои среди сред самото малцинство 
в Югославия.

Видните гости и радетели за българо-югослав
ско приятелство се увериха окончателно в това, 
когато бяха запознати и с почти 40-годишната 
дейност на издателство "Братство”.

Писателят Хайтов и скулпторът Остоич посе
тиха и димитровградската гимназия. Академик 
Хайтов посети един час в кабинета по български 
език и литература в гимназията и отговори на 
много въпроси на гимназистите относно неговото 
творчество. Освен че са чели негови творби, те 
бяха гледали филма "Козият рог” и сериала "Ка
питан Петко войвода”, направени по сценарий на 
писателя и излъчени по местната телевизия.

В. Богоев

истински шанс за

лова

възможността в градче като Димитоопгпяп
ГдеХСнГоТтйСхТИфетНа ™теРатУРа™> какъвто „аГЗе 
академик Николай Хайтов. Щастлив съм наистина, че ми се удаде
шансът да се срещна лично с него, дори да се ръкуваме. Срещал съм 
се и с корифеи на сръбската литература - Мира Алечкович и До 
брица Чосич, но срещата ми с Хайтов, светилото на съвременната 
българска литература, бе нещо неповторимо. Имаше си човекът 
доста смелост и доблест, разбира се, и знания да говори откровено 
за всичко онова, което ни сполетя и което е надвиснало над главите 
ни. Благодаря ти, г-н Хайтов!

Димитровградската публика още веднъж показа, че добре поз
нава и разбира както музиката и фолклора, така и литературата. 
Това потвърдиха аплодисментите, с които щедро бяха наградени 
гостите. Браво съграждани! Духът ни е несломим!

Едновременно с това, тези събития показаха, че и сред нас 
понякога липсва култура. Само така може да се окачестви нахал- 

излизане на Пепи на сцената по време на концерта на Росица 
Кирилова, а несъмнено такива бяха и шовинистичните изказвания, 
дори инциденти на българските националисти - както на концерта 
на Кирилова, така и на литературната вечер с Николай Хайтов. 
Такива прояви, независимо от това дали са израз на лична некул- 
тура или имат скрити политически цели, никак не спомагат да се 
чувствуваме повече българи. Точно обратно - срещите с космо
полити, каквито са Хайтов, Остоич, Кирилова и други, несъмнено 
пробуждат у нас чувството на национална самоличност, което не 
рядко ни липсва. Затова и нападките, отправени по вълните на 
Радио Свободна Европа срещу личността на г-н Хайтов, е още една 
проява на задължените сред нас да сеят омраза и неспокойствие. 
Но няма да успеят. Ще бъдат презрени и от българския, и от сръб
ския народ, които наистина желаят да живеят в добро съседство и 
да си сътрудничат във всички сфери.

щаШШното ЩЙ

•г<

"Ч; §р-

■‘вЗМ- _ .р*
Публиката често прекъсваше с аплодисменти 

изказванията на видните гости

гарските писатели и съпредседател на Дружест
вото за българо-югославско приятелство и извес
тният скултор и председател-говорител на посо
ченото Дружество Димитър Остоич.

Веднага след пристигането си в Димитровград 
гостите от съседна България посетиха уникалния 
средновековен храм Погановския манастир, а 
след това в малката зала на Центъра за култура се 
проведе литературна вечер, посветена на твор
чеството на Хайтов. Очерка за разказвача Хай
тов, написан от Властимир Вацев, прочете Весна 
Алексова, журналистка в РТВ "Цариброд”, а от
къси от произведенията на писателя, преведени на 
сръбски език, прочете артистът Слободан Алек- 
сич.

м-р инж. Михаил Иванов

ДИМИТЪР остоич

СТРАЖАР
Мъдрей отдавна 
мъдрост изрекъл е една 
и тя Повтаря се от век на век:
Помнете хора, не забравяйте За него глътка отделете!

Аз зная - и в бъдещия век 
стражарят йак ще е човек.

И когато патката иоредна 
избивате с очи обърнати >а>м

рая

"Писането е наистина удоволствие. А върхов
но удоволствие е да говориш и пишеш онова, ко
ето мислиш, онова, което си преживял. Още два

това -
Стражарят също е човек

рамо на момчето му е посиняло и подуто. Преглътна 
неестествено и нищо не каза на Ковача, който вече се 
беше подготвил какво да рече на пришълеца. Учителя 
само погали нараненото рамо на сина си и бащински му 
пошепна:

- Не плачи! Че дочекамо краят и на овую учебну 
годину!

обрулваха едрите домати и тлъстите чушки в градината 
на Ковача. А майстора ги изпъждаше с каквото му 
дойдеше под ръка: с чук, пробой, дори и с подкови. И 
сам
улучваше онова, което прицелваше. Дори пет съседски 
кокошки утепа: ту с чук, ту с пробой, дори и с подкова.

- Я го види това дошлячко петле: урипило у мойо 
двор, па, перчи ли се перчи! Я го види, мамицата му 
дошлячка, детето ми че удуши - и Ковача грабна чука, с 
който подкова коня на Селския Горски.

10.

РАЗКАЗ

не можеше да вярва на очите си как винаги

12.
- Мамицата ти дошлячка! - изръмжа Ковача, когато 

между имената на повтарящите ученици Учителя про
чете и името на сина му.

А Учителя още и добави:
- ...Сина на Ковача беше много небрежен, невежлив 

и нахален. А има и много отсъствия. Разбира се, поради 
това, че помагаше на баща си в ковашката работилница.

Ковача пак изпсува на майка и погледна в учени
ческата книжка на момчето си. Но още в следващия 
момент лицето му се озари. И силният му баритон гръм
на така, че всички в учебната стая мигом замлъкнаха:

- Но мойо син знае да подковуе коньи. И не се плаши 
от никой конь. И само он и я знаеме да придеме на коньо 
на Горскьио!

Учителя, след като подаде и последната ученическа 
книжка, отново погледна оценките на момчето си. Си
нът му, който седеше край майка си, все петички имаше 
и много хубави стихотворения пишеше. Но гипсът на 
рамото на момчето му пак бодна очите на даскала. 
Тежко въздишаха и той, и съпругата му, когато нощем, 
по време на някой проливен дъжд, синът им се мяташе 
в леглото и стенеше от болки.

А Съпругата на Учителя, която дори не погледна в 
ученическата книжка на момчето си, пак промълви с 
тежка въздишка:

- Да му се не виде и сельитбете, и животат, що че га 
живейемо у иекою нову пустишо од место!

плета на двора и се заби между стъблата на едрите 
червени домати в градината на Ковача.

8.
Сина на Учителя вече бе повалил на гръб Сина на 

Ковача и го налагаше силно с юмруци. Всяка година, на 
всяко място всс същото му се случваше: с всички деца 
кореняци все с караници, плесници и юмруци се запоз
наваше. А когато се сприятелеше с тях, идваше времето 
пак да се преселват: на друго място, край друг съседски 
двор. И сега замахна да нанесе решителен удар на ко
реняка, за да излее мъката си, която носеше четири 
години, но внезапно усети страхотна болка в дясното си 
рамо... Край него, в една баричка, се беше зарил чукът 
на Ковача.

Сина на Ковача, деветгодишно слабичко мургаво 
момче, никога не връщаше нещо, което попаднеше в 
двора им. А синята топка на Сина на Учителя му хареса. 
Такава топка в селото имаха само децата на пришъл
ците.

Сина на Учителя не обичаше нищо негово да попада 
в ръцете на другиго, и то, особено, ако този, другият, е 
кореняк.

- Врни ми толкуту! - викна пришлецът.
- Щом е у мойо двор она вече не е твоя 

местният жител.
- Врни ми толкуту, оти чу викам таткоте!
- Викай го, ако си немаш друга работа!
- Врни ми я, ако не искаш татко да дойде у вашият

- Нека дойде, ако смее. Я чу одма да викам таткоте, 
а он йе ковач и има чук. И с чуко че тресне баща ти.

- А татко е учитель и че земе та на бащу ти че напише 
единицу.

И бащу ти после че га викаю пофтарачка-квачка .
И Сина на Учителя прескочи плета.

- кикотеше се

11.
И в погледа на Ковача Учителя позна погледа 

всички кореняци: ковачи, шивачи,обущари и продавачи 
от низината, където се заселваше със семейството си. И 

ковачи, шивачи, обущари и продавачи все 
го гледаха подозрително и зад гърба подхвърляха иро
нично: "Земи си торбуту и се врни у планинуту А 

научеше да говори като тях - торбата и план- 
- идваше краят на учебната година. И пак се 

явяваше на нов конкурс да замества някоя учителка, 
отсъстваща по майчинство.

На Учителя му стана мъчно когато видя, че дясното

на

двор.
всички тези

когато се
ината

9.
През този плет се промъкваха кокошки, котки, ку

чета и свине и неведнъж опустошаваха лехите или
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НАРОДНИ ПЕСНИ ОТ БОСИЛЕГРАДСКОСПИСАНИЯ

” ГРАДИНА - БЪЛГАРСКИ БРОЙ” СЛЪНЦЕ НА ЗАОДА, 
ДЕВОЙЧЕ НА ВОДАИзлозналата тези дни последна за 1997 година 

книжка на списание "Градина” изцяло е посве- Слъпие па заода, девойче па пода 
девойче па пода, с и ас спшмпп шарени. 
Лууо па друм стои, арапа коня държи, 
арапа копа държи, па девойче говори:
- Деаойче, девойче, дай ми аиудпа аода, 
дай мп студ па аода, па шарена сГГшмиа, 
пи меп па сшомпаша, па кои па легена.
- Стой почакай, лудо, дома да отидем, 
дома да отидем, мама да си прашим.
- Ой лудо, лудо, лудо и младо, 
къде да идеш, мама да си Гшшаш, 
кога си ми саа пот, па ръка лежала, 
от тебе ми моме, ръка ушърпели, 
ши не могу моме, чижмн да обуем, 
дружина ми моме, чижмише обува.
Та пе могу моме, пушка да заметнем, 
Пушката ми моме, дружини замета, 
ша пе могу моме, сабля да опашем, 
дружина ми моме,сабля зайасуе,
ши не могу, моме, капа да ашиурим, 
к а Паша ми, моме, дружина тура, 
ша пе могу, моме, на кон да се кичим, 
дружина ме, моме, па кои бре качуе!

тена на съвременната действителност в съседна
България, на българската цивилизация и култура, 
и е озаглавена ” Български брой”.

Декемврийският брой на си. "Градина” дава
един подробен преглед на актуалното положение
на българската духовност. Броят е подготвен от 
писателите и преводачи Велимир Костов и Мила
Васов, които са се постараели да дадат едно очер
тание на най-важните сфери па живота в съвре
менна България, от религията п политиката- до

РАМО МИ СЛЪНЦЕ 
ОГРЕЯЛО

Рачо ми слъпие огреяло,
Гини По-рачо роса ошПаднала, 
а деаойче се Богу Помолило:
"Дий ми, Боже, що е мене мило, 
дай ми, Боже, очи соколови, 
очи соколови, крила Паунови, 
да Прелетим Сава и Морава, 
да Прелетим у Будима града, 
да си ойдем у иарева войска, 
да изберем юнак ейрема мене, 
юнак ейрема мене, добар како мене, 
кой не Пие вино и ракия, 
кой си Пие кафе шекерлия, 
кой си Пие шербет благо вино, 
кой си яде блага медовина. ”
Дал ву ГосПод що ву мило било!

правила никакви рецензии на текстовете, из
хождайки от правото си да не се съгласява напъл
но с всички становища, изнесени в отделните тек
стове, като едновременно с това, упорито нас
тоява върху правото на Другия .да има собствено 
мнение, каквото и да е то. Това е така, защото се 
изхожда преди всичко от становището, че именно 
диалогът е единствения начин за по-доброто вза
имно опознаване и единствения прав път, който 
води към съвместния живот на балканските на
роди, не само едни край другите, а и едни с дру
гите.

литературата и живописта. Така, както се посочва 
в Послеслова,"Градина” продължава да пред
ставя на читателите си балканските културни про
стори, да търси спецнфнките и автентичността в 
тези простори, с богато историческо минало и 
запазено разнообразие, което представлява сво
еобразно и неповторимо богатство. Основната 
цел не е насилствено да се търси общият знамен
ател на балканската цивилизация, а този кът на 
Европа да се представи с цялото си разнообразие 
и специфика, с които по-бързо да се включи- в 
общовалидния за планетата Земя културен модел.

Разбира се, Редакцията на списание 'Градина” в.с.Б.

ОТ СВЕТИСАВСКОТО ТЪРЖЕСТВО В ДИМИТРОВГРАД
Записал: Александър - Сашо Младенов 

Разказала: Борка Боянова, махала Мишници, с. Д.ЛюбатаВСЕКИ УЧИТЕЛ ОСТАВЯ 

ДЪЛБОКА СЛЕДА КИЦ "ЦАРИБРОД” ПРИЕ 
ПЪРВИТЕ СИ ПОСЕТИТЕЛИ-каза директорът Гюров, поздравявайки пенсионираните учители

Тази година Основното училище ознаменува 27 чева, Бранислава Милчева и Олга Велкова. Ди- 
януари - Деня на първия сръбски просветител Св. ректорът Гюров им пожела "дълга” пенсия и до- 
Сава, много по-тържествено отколкото предиш- бро здраве. "Всеки от Вас е оставил следа в учи- 
ните години. А за 67-те пенсионери това бе пър- лището, които ще пазят тези, които продължават 
вото чествуване на този празник, понеже докато вашето дело”. Същевременно на заетите прос- 
те са учителствували той не се празнуваше. ветни работници, които са непрекъснато по 10 и 

Самото ознаменуване на празника в Основното 30 години в образованието бяха дадени подходящи 
училище започна на 26 януари с програма за уче- награди. За десет години са наградени Дрина 
ниците, посветена на Свети Сава. Същата про- Адамова, Слободан Станулов, Ристана Алексова 
грама на Савинден бе изнесена пред родителите и и Миряна Йованович, а за 30 години просветна 
просветните работници-пенсионери, както и гос- дейност Вера Бошкова и Живкица Спасова, 
тите. След програмата в Центъра гостите бяха По повод празника "Свети Сава” явното пред- 
запознати от директора Димитър Гюров с пла- приятие "Комуналац” дари на училището снимка, 
новете на училището. Между другото той изтъкна а художникът Димитър Димитров - портрет на 
четири основни неща, върху които трябва да се Свети Сава. 
обосновава развитието на училището, относно А. Т.

Галерията в гимназията 

е обогатена с 13 картини
Гимназията в Димитровград тържествено 

ознаменува Деня на великия сръбски прос
ветител Свети Сава. Светисавското тържест
во ще бъде запомнено и по това, че училищ
ната галерия е обогатена с още 13 художест
вени картини.

Пред многобройните гости - представители 
на общината и стопанските фирми, пенсион
ери и ученици - най-напред бяха представени 
картините, които бяха подарени от членовете 
на Сдружението на димитровградските худо
жници любители. По три картини дариха Ки
рил Цветков и Адам Георгиев, две картини 
дари Иван Коцев, работещ в Електроразпре
делителното, а по една картина дариха Зоран 
Свиленков и Александър Петров, както и ху
дожникът Иван Колев, понастоящем препо
давател по изобразително изкуство в Гимназ
ията в Бела паланка. Две картини подари и 
художникът Младен Йотов.

Райчевски и Симеонов предават подаръка на Небойша Иванов

Макар че официално ще бъде отрит на 13 февруари. Културно- 
информационният център на българското малцинство (КИЦ) ’ Ца^ 
риброд” прие първите си посетители на 24 януари т.г. Това бяха' 
членовете на танцовия състав при читалище ’Т. С. Раковски”, 
мандолинен състав при читалище 'Искра” от София и известната 
българска поп певица Росица Кирилова. С тях бяха и Стоян Рай
чевски, председател на парламентарната комисия по културата и 
медиите в България, Свилен Симеонов, представител на Софийска 
столична община и посланикът на Република България в Белград 
Ивайло Трифонов. Както е исвестно, Софийска столична община 
и КИЦ "Цариброд” са организатори на концерта на Кирилова и 
фолклорния ансамбъл. По време на посещението си представи
телите на Софийска столична община дариха на центъра опре
делено количество тетрадки, видео - и аудиокасети и компактдиск
ове. Това е първото дарение, предназначено за оборудване на цен
търа с подобни материали.

Учителите-пенсионери от димитровградското 
Основно училище

към които трябва да се стреми. Това са - учи
лището да бъде първо или водещо по успех в 
Републиката, да бъде училище на мъдростта, учи
лище за хора на идващия век и училище от акция.

Истинското тържество стана в училищната 
столова след като гостите разгледаха кабинета по 
информатика. Тук са дарени благодарствени пис
ма на всички пенсионери - и същевременно бяха 
изпратени в пенсия Васил Николов, Божана Дел- А.Т. А.Т
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ОСЕМСТОТИН ГОДИНИ НА МАНАСТИРА ХИЛЕНДАР (4)

САМОТАТА НА 

ЕДИН ГЕНИЙ В ЗОГРАФ
(Продължение

Минава една година
ОТ миналия брой)

Клепалото биеше за утринна молитва. Мис
лех се какво да правя - да ходя ли в библиотеката 
или в Зографски манастир? Бях вече информи
ран как може да се ходи в Зограф. И в този 
момент като по поръчка се срещнах с един 
българин от Софийско, забравил съм му името. 
Първият му въпрос беше: Къде се намира 
килията на Паисий Хилендарски? Беше много 
доволен, че веднага го отведох в килията и след 
един час тръгнахме за българския манастир 
"Зограф”.

Пътуването беше приятно. Българинът не
прекъснато приказваше. Разбрах, че имал голя
мо желание да посети Атонските манастири, но 
имал трудности в "паспортното”. Не беше вяр
ващ, но го интересували манастирите въобще. 
Непрекъснато ми разказваше за манастирите в 
България и сега, виждаше се, е много доволен, 
че най-сетне ще види и ”Зограф”.

След един час ход се изкачихме на височината 
и пред нас се откри манастирът Зограф. Глед
ката беше великолепна. Много е

показа някои вестници. Моят съпътник не по
каза интерес към тях, аз погледнах само "Цари
градски вестник" - български вестник, излизал 
под това заглавие от 1 януари 1848 до 28 декем
ври 1862 година, разбира се, с известни 
прекъсвания. Вестникът е радактиран от Иван 
Богоров, а след това от Ал. Егзарх и Т. Бурмов. 
От архимандрит Поликар получих един от 
последните броеве от 27 януари 1862 година. 
Интересуваше ме има ли някоя дописка от 
нашите краища и под едно заглавие "Сърбия 
през 1862 година” и още в други статии записах 
някои подробности за просвещението в Сърбия.

Според сведения от края на 1861 година, в 
Сърбия е имало 309 училища с безплатно обу
чение в тях, две училища за "адвокатството и 
философията”, две богословия, две търговски, 
една централна гимназия в Белград и пет вто
ростепенни, всичко 295 мъжки и 14 женски. В 
тези 309 училища са работили 408 преподава

на даскал Ботьо
мълчалив стоицизъм и на вто- Георгиев 
рата: "Невъзможно е да се И през зимата на 1866 го- 
гърпи тук. Тукашните учители дина с е„но безнадеждно писмо 
„ наредби не са човешки, а зве- обаждат за пресните гробове и 
реки. Трябва да бъде човек от повикват Ботев 
камък, та да може да ги изтър- "Принудих се да 
пи...”

пред Христо

в родината, 
се уволня, та 

като първороден син да 
отида да чуя послед- 

&к ната воля бащина, а 
жк главното да под-

И силата на стра- 
сгните му увлече- 
ния се отлива в би- -М 
блиотеките, кои- 4Щ|| 
то го въвеждат 
в голямата ру
ска литерату- :| 
ра. А нощните :^| 
улици след то- Ц 
ва му дават по- Ц 
уките на одес- | 
ките босяци. «
Принудата да се 
препитава с час
тни уроци по гръ
цки език и история 
го въвежда в различ
ни домове, където се 
среща с полски изгнаници, рус
ки волнодумци, революционе
ри, нихилисти. Проф. Виктор 
Григорович пък му доверява 
преводи на народни песни. И 
Христофор Петков прекрачва 
направо от недовършения пе
ти гимназиален клас в зрело
стна възраст. Но одеските над
зорници са слепи за това изра
стване. В края на 1865 година 
го изключват от гимназията 
"поради неуспеваемосг” и го 
лишават от скромната издръ
жка.

\...-

държа изпадна
лото ни семей
ство.” А лелея-Шй ЩШ'
ната
след дългата 
раздяла да пре- 
гърне "сестра 

11111 и братя мили” 
остава като от- 

11у ворена рана в 
|Р живота му.

Много споме
ни - и истинни, и из

мислени - са разказа
ни от калоферци за про

летта на 1867 година, когато 
буйният руски възпитаник за
мества баща си в училището, 
докато даскалът е болен. За 
нас е достатъчно да разлистим 
казаното от самия него:

Броени месеци, а в тях уз
ряват съдбовни чувства: ...В ас- 
кетическия му живот влиза ти
хата усмивка на първото либе, 
"чудния глас” на любовната 
песен, полудите, скъпите съл
зи от милост... Пролетта из
вежда в Балкана не само кла
сическите хайдути, но и преми
налата Дунава чета на Филип 
Тотю, която изписва следа с 
легендата си за крилатия вой
вода, с дирята си от кръв и бе
силки. Заявеното от четата ис
кане - Мемоарът - "като гал- 
ванически ток мина през сър
цето на народа и възбуди нер
вите му” - свидетелства Ботев. 
Той откликва на събитието с 
пламенното си слово на праз
ника на Кирил и Методий, в 
което отрича робското послу
шание и благодушие.

мечта4

трудно тук
човек да дава оценка кой манастир е най-хубав. 
Бях вече в руския манастир "Св. Пантелеймон”, 
Великата лавра "Св. Атанасий”, десетина дни в 
Хилендар и сега, когато пред нас показваше 
хубостите си и Зограф, човек можеше само да 
се възхищава на хубавата природа и на още 
по-хубавата архитектура на манастира.

Седнахме край пътеката на един дънер да си 
отпочинем и да се полюбуваме на гледката.

I Н

ЩрГ'

ЗОГРАФ е един от най-големите манастири 
на Атон. Построен е в края на IX или началото 
на X век. Тук се пази документ от 980 година на 
игумена Макарий. В Зограф е пребивавал ок
оло 1356 и 1370 известно време търновският 
патриарх Евтимий. За дограждането на манас
тира дарения са давали цар Иван Асен II (1218- 
1241) и цар Иван Александър (1331-1371). Ма
настирът има огромно значение за запазването 
на българската книжнина и култура по време на 
турското робство и тук е завършил своята исто
рия Паисий Хиландарски (1762). Знаехме, че 
манастирът е разполагал с голям брой старинни 
български ръкописи, като Зографското глаго- 
лическо евангелие от края на X век, днес в Лен
инград и др.

"Паисий Хилендарски", Кою Денчев,
1954. София, Национална художествена галерия

тели с 16 318 ученика. В първоначалните учи
лища са работили 349 учители с 13 922 ученика, 
а във "второстепенните” училища, т.е. гимназ
иите - 39 професори и 1230 ученици, докато за 
"върховните” училища 20 професори с 206 уче
ници.

През 1861 година Белград е имал и Академия 
или Военно училище, което било открито през 
1849 година. Всички тези училища били без
платни. Бюджетът на Министерството на про
свещението през 1860 година възлизал на 7 865 
584 гроша. Тези училища били под ръковод
ството на Филип Христович, министър на вън
шните работи, твърде известна личност в Сър
бия по това време.

В "Цариградски вестник” се посочват и данни 
за Народната библиотека, която през 1861 го
дина е имала 17 574 книги, а народната печат
ница през 1860 година печатала 50 различни спи
сания, от които повечето били предназначени за 
училищата.

В унижението на такова ре
шение младият мъж се усеща 
безкрайно самотен в далечна
та страна. Белият лист открад
ва от мислите му тъжната из
повед:

”Ти ли си, мале, шъй жално 
йела,
ши ли си мене Сири годин 
клела,
та скитник ходя злочеешен 
ази
и срещам това, що дуиш 
мрази?...

Влезнахме в двора на манастира. Първото ни 
впечатление беше голямата тишина за разлика 
от Хилендар. По това време (1985) в Хилендар 
всекидневно идваха хора от Югославия, Канада, 
Америка, докато в Зограф гостите бяха ряд
кост. Затова, може би, срещата ни с монасите 
беше сърдечна и необикновена. Те ни посрещ- 

като твърде видни гости. Обедът беше 
тържествен в присъствие на цялото братство с 
молитви и официални поздравления.

Ние със софиянеца искахме да използваме 
времето и да видим нещо, но колкото срещата 
беше сърдечна, толкова монасите бяха затво
рени и не искаха да ни покажат ценноститте на 
манастира. Най-после архимандрит Поликар

наха

Богдан Николов 
(В следващия брой: "О, неразумни и юроде! 

Защо се срамуваш да се наречеш българин? )
- Следва - НИ........................ - Приятел нямам

да му разкрия що в дуиш тая; 
кого аз любля и в какво 
вярвам -
мечти и мисли - от шр 
страдал.”

Хубостта на черквата 

” Св. Илия” в Любераджа
Личността е вече завърше

на във възгледите си за света и 
него. И той

"Свети Илия” в Любераджа е най-добре запазеният
православен храм в Бабушнишкия край. Не съществуват писмени 
сведения, от които да се узнае кога е построена тази черква, но 
според народното предание тя съществува още от времето на тур
ското робство. Досега е възобновявана няколко пъти, обаче винаги 
е запазвала първоначалния си вид.

Твъоде интересни са декоративните 
портала прозореца и на самия иконостас. Тази сравнително проста 
орнаментика, оформена на непечена пръст, изразява духовната 
потребност т хората от този край да се изкажат като художници и 
да манифестират влюбеността си в земята като материал. Това
съвсем не е случайно, защото Любераджа и нейната непосред- съвсем не е е у МИцало са известни по каче-

за своето място в 
става учител на българските 
преселници в Русия - в Заду- 
наевка, в Одеса, за да намери 
отзвук на "мечти и мисли".

Лятото на 1866 година до
нася на Христофор най-голя- 
мата радост - той е записан сту
дент в Одеския университет.

Но гладните години сякаш 
са чакали той да тръгне за Оде
са, за да въведат в далечната 
му "бащина мила сгряха" злок- 
обна госгенка - туберкулозата. 
”В разстояние на три години аз 
изгубих четире деца, от които 
единствената ми дъщеря... 
Отеческата милост и голямата

елементи на симса, около

стойност. Но това и не е най-важното нещо във връзка с тазивена
черква. Храмът ”Свети Илия” в Любераджа е показателен пример 
в едно друго, много по-важно отношение: хората от това село 
проявяват големи грижи и уважение към своята черква и затова тя 
винаги е била и винаги ще бъде един много хубав православен храм. 
Техният пример непременно трябва да бъде последван 
телите на останалите бабушнишки села, както и на самата Ба- 
бушница, където са останали само руини от черквата ”Свети Ник
ола”.

гтчгрня околност още от далечното 
отвените изделия от печена пръст. До шестдесетте години на този

Яа бъдат направени от същия материал. Освен езическия, тук 
д човешкото съществуване: да остане

обичал най-много.

и от жи-

тите
е важен още един аспект на

“въТврьзкае живописта в черквата може да се каже, че тя е доста 
стилизирана, обаче е наивна и не се отличава с особена художесг-

Каменко М. Марко.ичскръб повреди силно гърдите 
ми...” - разкрива трагедията си о6 ФЕВРУАРИ 1998 г„



при обработката на земята, засяването на нови сортове 
житни растения, които успяват в нашия край е над 700 м 

височина; подобряването на расовия състав
СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

надморска
добитъка; съвременното изхранване на домашните 

животни; прилагането на съвременна защита на живот, 
нитс и растенията и мр. От 1963 год. в Земеделската 
кооперация н Смилонци работеха специалисти но гцр- 
ноироилводство, жипотновъдство и овощарство, които 
прилагаха съвременните научни почивния ири обработ
ването на коопера тивни те парцели,след което частните 
земеделски лроичводители сами търсеха съвет от лях, 
ча да нродобрят собственото си производство. Помнят 
смиловчапи успешна та работа на земеделската кооиер- 

1963-1967 год., котато тя служеше ча нрнмер ча 
организация на производството: всички работи бяха за
вършвани успешно и навреме, което в земеделието е и 
най-важното. Работниците в кооперацията бяха пре- 

Зябърдието, а имаше и от Висок, 
частична мелиорация на Смиловско

смиловци И * I

(Продължени© от миналия брой)
Кооперативното дело в Забърдието има дълга тра

диция. Според разказа на най-стария човек от селото, в 
Смиловци първата Земеделска кооперация била фор
мирана през 1919 год, а членове на първия кооперативен 
съвет били: Георги Митов, Стефан Бошков и Нейко 
Кирилов. Кооперацията работила успешно, по имала 
малко членове, понеже хората недоверчиво гледали на 
този вид организация на селския живот.

През 1928 год. в Смиловци била формирана"Селячка кооператорите от Смиловци честват Иовановден. 1932 г. 
радиа задруга”, която обединявала почти всички домак
инства от селото. Много стопани се занимавали с пче- самки
ларство, така че през 1930 год. била формирана и Пче- Според аграрния максимум 
ларска кооперация. Най-добрият пчелар но това арме, ловци са иззети 21 ха площи от пет домакинства, във 
казват, бил Кирил Алексов-Талиаиеца, който имал 50 Височки Одоровци - 9 ха от 6 домакинства; в Г уленовци 
кошници с пчели; Методий Глушини имал 30 кошници, - 4 ха от 3 домакинства; в Мъзгош - 24 ха от 2 домакин- 
Тодор Геров - 25, Тодор Христов - 20, Христо Хрис тов - ства; в Радейна - 20 ха от шест домакинства. Тази земя 
15, Нацко Христов - 10 и др. Традицията на пчелар- била дадена за ползване на земеделската кооперация ог 
ството в Смиловци успешно продължава т пчеларите: Смиловци. От 1958 год. кооперацията ползвала и манас- 
Васил Христов, Сотир Панайотов, Йовко Методиев, тнрекии имот и двете манастирски воденици при Пър- 
Рада Христова, Милорад Димитров, Драголюб Нейков топопинци. Тогава кооперацията купила първия фак

тор, мелница и вършачка. Първи тракторист беше спа- 
През 1932 год. в Смиловци била създадена Млекар- сей Геров. След това купиха джипка - първото превозно 

ска кооперация, в която можело да се участва с членски средство, с което кооперацията услужваше и па хората, 
внос. Печалбата делели в края на трудовата година на като превозваше болните до града. През 1950/57 год. в 
всяко домакинство според приноса му, а решение за Смиловци имаше пазар. За пазарен ден бе определен 
това взимал кооперативният съвет, избран от сами те четвъртък, понеже петък е пазара в Димитровград, а в 
кооператори. Членове на кооперацията били най-за- събота - в Пирот, 
можните домакини, конто имали много имот и отглеж- През 1966 год. бе извършена реорганизация назе- 
дали най-много овце, много глави рогат добитък и осо- меделскитс кооперации в община та и всички те бяха 
бено чифт хубави волове за рабаджисване, без което обединени в една, наречена ”Сточар със седалище в 
нямало транспорт. Димитровград, а но централните села останаха пунк-

През 1952 год, но решение на Общинския съве т, Мле- тове, които имаха ръководи тел, счетоводна служба, ка
нарската кооперация прераснала в Земеделска коопер- спер, работници и имот, машинен парк, добитък, поя ги, 
ация "Победа”, която обединила всички кооперации от ферми, барака и др. Тогава кооперацията купи всички 
селата в Забърдието. В управителния съвет членували нужни земеделски машини. Земеделската кооперация 
по един - двама земеделци от селата. Управители ма изигра голяма роля за развитието на земеделието и 
земеделската кооперация бяха Димитър Петров от Ви- скоговъдството, прилагането на агротехнически мерки

ация от

надимно от селата 
Извършена е

поле, направена е изкуствена микроакумулация - 
ерото Сават, което днес е зарибено и служи за спортен
риболов. ~

В бараката на земеделската кооперация в Смиловци 
винаги се правеше качествено сирене и кашкавал, а 
работници бяха Йован Крушумлиин, Христо Христов,

Одоровци, Делча Димитров от Смиловци и др.
1953, год в село Сми-<>т ез-

Димизър Арсов и др.
В магазина за смесени стоки, който винаги беше до

бре зареден, продавачи бяха: Милорад Димитров, Иван 
Димитров, Георги Гешев, Новко Тодоров, Микица Ди

сага Роман Владимиров. Общественото пред-
и др.

митров, а
приятис "Покара” също има магазин, в които хората се 
снабдяват и с хляб. Работници в този магазин бяха: 
Делча Димитров, Даниела Тодорова, Бранко Пешич, а 
сега работи Слободии Колев. Магазинът на "Покара 'е 
поместен в новоизградената къща на Стойко Тодоров.
пенсионер от Ниш, завърнал се да живее в родною село, 
В кръчмата на общественото госгилничарско предпри
ятие "Балкан” в Смиловци работеха: Кирил Давидков, 
Евлоги Игов, Синиша Магии, а сега работи Милун Не- 

В Смиловци казват, че някога имало много кръчми,нов.
но сега остана само една.

- следва -
Цветанка Андонова

- виновник е сладоледът. Той ще бъде силника,знаят
който е запленил недостигащия за дишане въздух. А да 
бъде от лошото по-опако, гоя запленен въздух, когато 
ядем сладолед, не отива в дробовете - както му е редът,

ваме, че освен продавачи на мъгла между нас са се 
вмъкнали и търговци с въздух. Гсшефтари! Срамота!

Но да не бързаме и да не прекаляваме със заклю
ченията преди да чуем приказката докрай.

Бурното развитие на хладителната технология през а в корема, 
последните десетилетия предизвика същинска револю
ция в хранително-вкусовата промишленост. На пазара 
се появиха познати стоки, съхранявани по съвременен 
начин, а и напълно нови продукти, произведени с по
мощта на ниски температури. Между тях почетно място 
заема индустриалният сладолед и неговите разновид
ности, който лека-полека от лакомство се превърна в

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (5)

КАКВО КУПУВАМЕ 

- СЛАДОЛЕД ИЛИ
ВЪЗДУХ?

Протоколист: Сп. Кр. 
(В следващия брой: Суроватката в борба със затъмненията)

ОТ АЛБУМА НА НАШ ЧИТАТЕЛ

КОЛОЕЗДАЧИ
У1

същинска храна.
Сладоледът не са измислили лапландците от Север-Въпрос: Мене и моя вриш ореве шишко черни със 

сладолед ”на клечка”. Аз изядохлакомешвошо веднага, ния полюс, а страстните медитеранци и то преди сто- 
а на браш мн, докашо се наканч, сладоледъш се вшечнн летия. И тогава, и днес в състава му е влизала вода, 
н обемъш му видимо намаля. Повшорно замръзнат, мляко и млечни изделия, захар, яйца, ароматизатори, 
сладоледъш не само че беше двойно По-малък, но и оцветители и пр. Хората много обикнали сладоледа и 
вкусъш му бе Променен: ”Това ли е сладолед?” - каза пред сладкарниците започнали да се образуват опашки 
браш ми и не Поиска Повече да го ПшПне. Дядо Асене, за това лакомство. 
моля Ви, обяснеше кактгв фокус се случи със сладоледа Като надушили, че от сладоледа може да има добра 
на моя браш? печалба, предприемчивите хора решили да го произ

веждат индустриално. Замръзвали и опитали проста 
сладоледна смес. Не излезнало нищо приемливо. Про- 
дуктът бил твърд, хрупкав, и предизвиквал студени не
приятни тръпки... Какво да правят? Сетили се да питат 
за сз>вет Хитър Петър, нали той се проявил като спе
циалист за мъгла и за разрешаване на трудни проблеми, 

ще измерим теглото му, независимо от декларацията на Той им препоръчал чрез енергично бъркане и биене да 
опаковката. Подир това ще гмурнем сладоледа в градуи- вкарват в сместа въздух. Колкото е възможно повече, 
раи съд с вода и записваме колко вода е изтласкал. По Че като се подобрило качеството - колкото повече 
такъв начин определяме обема му. Изсипваме водата и въздух, толкова по-приятен вкус. Въздухът като добър

гЩЗ. I||§гУ -зуМV

Ш■мИ. К. Драгинко от Сурдулица вя%Отговор: Драгинко, много ми хареса дето случилото 
се със сладоледа описваш като фокус. За да разкрием 
загадката на тоя фокус, добре ще бъде да направим 
следния опит.

Ще вземем един сладолед ”на клечка” (аз плащам) и
& А* ***

.V

И тази снимка е от албума на нашия читател 
Петър Попов. Заснета е на 23 април 1914 г. пред 
Галиното кафене в Цариброд, което под същото 
име и днес работи в състава на "Балкан”. Тя е 
оригинално свидетелство за богатото минало на 
нашия град и красноречиво показва, че още преди 
84 години в града е имало любители на колоезде
нето. Ясно се виждат качествените колела-вело
сипеди, както и подходящото облекло на колоез
дачите. Петър Попов, дядото на Петър-Пека По
пов, е средният от седемте в първия ред.

топлинен изолатор, в пенестия сладолед отнемал и 
смекчавал студения усет. Консистенцията станала по-стопляваме сладоледа в градуираната мензура.

Сравняваме теглата и обемите на сладоледа преди и 
след втечняването. Теглото остава същото, а обемът?... “азна> а трошливосгга при грнзене оказвала по-малка 
Обемът не се запазва. Може да намалее и повече от два съпротива. Въобще, сладоледът станал вляц-мляц . 
пъти! Ами тогава какво освен сладоледна смес е съдър- Днес в цел™ свят се произвеждат огромни коли- 
жал купеният сладолед ”на клечка”? Клечка? Не, мом- чества всевъзможни сладоледи, И той е станал глобал- 
че, клечката не се яде, а думата е за едливата част от изиращ човечеството фактор. Какво ли ще бъде, ко-

гато и в ДЕЛИШЕС от Владичин хан проработи (иначесладоледа. .
Ясно: индустриалният сладолед, освен сладоледната двадесетина години мируващата) технологическа линия 

смес съдържа и ВЪЗДУХ. Дори 80-120% въздух! Ето за за производнетво на сладолед.
какво си харчим парите. Плащаме въздух. Значи, узна- Затова, ако един ден хората почувстват задух, да А.т.

"^НАШЕНСКА ТРАПЕЗА^Ц дребно нарязаният лук и лютивите пиперки. 
Посоляват се, поръсват се с черен пипер, иохлупват 
се с капак и се задушават, докато омекне лукът, като 
от време на време съдът се тръска (друса) с двете 
ръце. Готовият кебап се поднася поръсен със ситно 
нарязан магданоз.

ЧОРБА ОТ ЛЕЩА
Леща 160 г, моркови 40 г, кромид лук 80 г, чесън 4-5 

скилидки, растително масло 40 мл, чубрица, оцет и сол.
Лещата се залива със студена вода и се вари заедно 

с мазнината и дребно нарязаните моркови и кромид 
лук. Когато лещата е омекнала, се прибавят часънът, 
чубрицата и солта. След 10 минути чорбата е готова. 
При поднасяне се поръсва с оцет.

ДИВДЯДОВСКА САЛАТА ПЛОДОВ ДЕСЕРТ
Сушени плодове (сливи, ябълки, дренки, круши) 

150 г, тиква 800 г, захар 150 г, орехови ядки 80 г.
Почистените и измити сушени плодове се киснат 

във вода няколко часа. Обелената и нарязана тиква се 
сварява. Смесват се тиквата, плодовете и захарта и се 
варят на тих огън, докато станат на пюре. Консумира

Зрял фасул 250 г, кромид лук 50 г., растително 
масло 40 мл, магданоз 1/2 връзка, сол и оцет.

Почистеният и измит фасул се сварява, отцежда се 
и се изсипва в дълбока чиния. Смесва се със ситно 
нарязания лук и магданоз, посолява се и се поръсва с 
растителното масло и оцета.

СВИНСКО ДРУСАН КЕБАП
Свинско месо 600 г, свинска мас 60 г, кромид лук 

250 г, лютиви пиперки 4 бр., черен пипер, магданоз,
сол.

Месото се нарязва на малки парчета, задушава се в 
мазнината до полуомекване, след което се прибавят

се поръсен със счукани орехови ядки.
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СГ*****Т © 0Г1О|=»Т | ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА РАДИОКЛУБА “ДИМИТРОВГРАД"

СЪЗДАДЕНИ СА УСЛОВИЯ ЗА РАЗ
ВИТИЕ НА РАДИО АМАТЬОРСТВОТО

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ОТЛИЧЕН УЧЕНИК 

И ТАЛАНТЛИВ 

ФУТБОЛИСТ
На 30 януари се проведе годишно заседание на та година да установят над 1000 радиовръзки с 

купщината на радиоклуба "Димитровград”, на радиолюбителите от страната и чужбина. На засе- 
което присъстващите радиолюбители най-напред данието са посочени и другите дейности на клуба 
о съдиха и приеха отчета за работата на клуба през 1997 г., а в края на дискусията е напомнено, 
през миналата година и финансовия отчет за 1997 че всички планове, които не са могли да бъдат 
г. при обсъждането на миналогодишните дейно- реализирани през миналата година, ще бъдат при
ети бе изтъкнато, че РК^ "Димитровград” е бил оритетни през тази година.
изправен пред многобройни проблеми. Най-зна- През настоящата година в РК "Димитровград” 
чителнят от тях е бил предизвикан от техничес- са запланували да организират курс за оператори 
ките недостатъци на местната кабелно-разпреде- (през март), да създадат секция за млади радиолю- 
лителна система. Поради тази причина в опре- бители, които биха се обучавали да работят на ПС 
деленото време, когато радиолюбителите са из- компютри (през юни), да монтират т. нар. БИМ- 
лъчвали сигнали, на РТВ уредите в околните сгра- антена (през март - април) и т.н. 
ди са се явявали технически смущения. За да се Когато става дума за финансовите средства, в 
премахне този проблем, радиоклубът с помощта РК "Димитровград” през тази година очакват да 
на някои димитровградски предприятия е намерил получат от общинския бюджет 10 хиляди динара, 
подходящи решения и по този начин е създал ус- Клубът разчита и на финансова подкрепа отспон- 

нормалното функциониране и развитие сорите, в размер на 4900 динара, 
на радиоаматьорството в нашата община. Клубът След проведеното гласуване присъстващите 
е набавил и е издигнал антенен стълб, висок 18 радиолюбители отново избраха м-р Драган Колев 
метра, на който е монтирана антена с по-широк за председател на клуба, а Драгиша Тодоров за 
обхват. секретар. За шеф на ППС бе преизбран Ранко

С помощта на радиоклуба от Пирот двама чле- Иванов. Същевременно бяха избрани и членове 
нове на РК "Димитровград” са издържали успеш- на определени секции към клуба, 
но изпит за оператори и по този начин радио- Благодарствени писма за всеотдайно подпома- 
аматьорството в Димитровград е подсилено кад- гане на РК "Димитровград” бяха присъдени на 
рово още повече. Членовете на РК "Димитров- "Комуналац”, "Металац”, ”Градня” и ГИД, Елек- 
град”, заедно с колегите си от пиротския радиок- троразпределителното, основното училище ”Мо- 
луб, са лагерували няколко дни на Черен връх, ша Пияде” и ОС в Димитровград. Благодарствено 
където са участвали като единен екип в съревно- писмо за жизнения му принос за развитието на 
ванието под название "Мемориал на Тесла”. радиоклуба бе присъдено на Ранко Иванов.

Въпреки споменатите проблеми, димитров
градските радиолюбители са успели през минала-

МИРОСЛАВ ЗАХАРИЕВ от село Райчиловии е отличен уче
ник от четвърти клас в Гимназията в Босилеград и ШланШив
пост"'Това ~?а9ежУа на босилеградския футболен отбор "Мла
дост . Това бетеиоводът да Си,говорим с този младеж за фут
бола, за училището и за бъдещите му житейски намерения

* Откога играеш футбол, па «а КВШт
кос място в отоора и с кой съот
борник си най-сигуреи в играта?

- Футбол играя още 
лък, от основното училище, а за 
първия отбор на "Младост” иг
рая вече две години. Най-често 
играя като полузащитник и мис-

че съм най-продуктивен 
именно на тази позиция в отбо
ра. Ею време на мача не рядко 
правя 'излети” и до наказател
ното поле на съперника, а поня
кога дори успявам и да вкарам 
топката в мрежата му. В играта 
съм по-сигурен, когато край ме
не са Блажа Воинович и Владица 
Манасиев. Аз съм привърженик 
на "Партизан” от Белград, а при
мер за мен е Предраг Миятович.
Обичам мъжествена, но спортс
менска игра. Впрочем, нали фут
болната игра е спортсменско 
премерване на силите, където 
умението, талантът и опитът 
трябва да дойдат до изява, а не 
грубост.

* В есенния полусезон "Мла
дост” зае първа позиция. Има ли 
шанс да запазите тази позиция до 
края иа първенството?

- Мисля, че има. През есен
ния полусезон нашият отбор се 
представи с добра и резултатна 
игра. Защо да не бъде така и 
през пролетната част от първен
ството? Отборът ни е подсилен 
с двама-трима опитни футболис
ти, а може би още някой от "ста
рата гарда” ще ни се придружи.
Разбира се, за да осъществим 
целта и да се класираме в по- 
горен ранг на състезанията,е не
обходима редовна и дисципли
нарна тренировка!

* Освен че си добър футбо
лист, ти си и отличен ученик. Как 
намираш време и за едното, и за 
другото и могат ли да вървят за
едно училището и футболът?

от ма-

—-и. ловия за
ля,

р-
ш
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Мирослав Захариев
б. Д.

- Когато човек има свои меч
ти за бъдещето си, не му е трудно 
да намери време за реализира
нето им. Все пак преди всичко 
останало е училището, а след то
ва футболът и другите видове 
развлечения. Досега успявам да 
намеря време и за едното, и за 
другото, дори и за други дей
ности: четене на книги, гледане 
на филми.

Мирослав казва, че от пред
метите най-много му допадат ма
тематика и физика, както и фи
зическото възпитание, за което, 
казва, трябва да се създават по
добри условия. Спортът в общи
ната не трябва да се свежда само 
до футбола, но да се активират и 
другите видове спортуване, пре
ди всичко атлетика, баскетбол, 
шахмат и пр.

Когато пък става въпрос за 
бъдещите му намерения, той

ЗЕМЛЯЧЕСКО ДРУЖЕ
СТВО "КРАИЩЕ" - КЮ
СТЕНДИЛ
РЕГИОНАЛНА БИБЛИ
ОТЕКА 
ПОПДИМИТРОВ"- КЮ
СТЕНДИЛ

По случай 24 май - Ден 
на българската просвета 
и култура и на славянска
та писменост

Дреболия ли са дребните пари?
Едно нелепо явление напоследък стана съвсем нормално в 

повечето димитровградски търговски магазини, частни и 
обществени. Когато купувате нещо и продавачът трябва да ви 
върне 20 пари, най-често се случва да ви каже: "Прощавайте, нямам 
дребни да ви върна!” Дребна работа, ще речете. Но днес 20 пари, 
утре 20, в другиден 10 или 50... Продавачите се оправдават, че 
наистна дребните пари ”се загубиха” и те просто нямат възможност 
да върнат рестото. Някои по-добре осведомени твърдят, че за да се 
"■■ дука” една монета от 10 пари това на държавата струва дори 80 
пари!. Но ако наистина е така, защо тогава слагат такива цени. А 
малко са продавачите, които вместо 20 пари ви предлагат "ресто” 
във вид на един кибрит, който също струва 20 пари. 
цени са "закръглени”, колко тогава ще струва един кибрит?

"ЕМАНУИЛ

ИЗ1

Но ако всичкиорганизират
А.Т.

ПРЕГЛЕД 
- КОНКУРС

БОСИЛЕГРАД

Полицай предизвиква побой
за поезия и проза, съз

дадени през 1997 год. от 
българските творци в СР 
Югославия и родените

Градимир Микич, милиционер на гранично-пропусквателния 
пункт Рибарци, преди няколко дни предизвикал побой в Босиле
град, поради което срещу него вероятно ще бъдат заведени няколко 
дела.

казва, че след гимназията иска да 
следва икономика.

м. я.
там сънародници, живе
ещи в Република Бълга
рия.

Според думите на очевидци, Микич карал джипка,с която минал 
в лявата страна на платното и се сблъскал с лека кола. След това 
той слязъл от своята джипка и се нахвърлил да бие водача на 
колата. Под ударите на юмруците му попаднали и няколко души, 
които се опитали да отърват нападнатия шофьор, чието име не 
успяхме да узнаем. В инцидента се намесили и милиционери от 
местния Отдел на вътрешните работи, които успели да обуздаят 
колегата си и му поставили белезници.

Неофициално узнаваме, че срещу Микич са повдигнати об
винения за най-малко три нарушения: на движението, на обще
ствения ред и спокойствие и за оказване на физическа съпротива 
на служебно лице.

ШАХМАТЕН МЕМОРИАЛ "ТОДОР ПЕШЕВ - ТОША"
Творбите да бъдат из

пращани най-късно до 1 
април 1998 г., в 2 (два) 
екземпляра, на адрес:

МИЛАН МИТИЧ Е ПЪРВИЯТ 
ПОБЕДИТЕЛ

Република България 
2 500 - гр. Кюстендил 

ул. "Любен 
Каравелов" N21

ШК "Цариброд” и гостил ни чарско-туристического предприя
тие "Балкан” организираха на 21 януари т.г. в Димитровград първия 
шахматен мемориал, в спомен на дългогодишния член на ШК Ца
риброд” Тодор Пешев -Тоша, починал преди една година. С участи- 

на двайсет шахматисти, от които четирима бяха от Пирот, игра 
се с бърз темп (пет минути на състезател) в девет кръга по така 
наречената "недирижирана швейцарска система - италиански вари- 

Милан Митич, майсторски кандидат от Пирот, спечели пър
вото място с осем точки. Роки Стоименов - също майсторски кан
дидат, спечели второ място със 7 и 1/2 точки. На трето мясго се 
класира Йовица Костич, а четвърто и пето поделиха Ангел Сок- 

Слободан Миленов. На победителите бяха връчени награди, 
а на децата на покойния Тодор Пешев - подаръци.

в. Б.

Регионална 
библиотека "Емануил 

Попдимитров" 
Секретар "Краезнание" 

- за Ваня Иванова

сто

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 10 февруари се навършват три години от 
преждевременната смрът на непрежалимия 
ни съпруг, татко, тъст и дядо

ВАСИЛ ТОДОРОВ
дата в 11 часа и 30 минути ще 
вечния му дом на Новите гробища

ант

къде в ниш
СЕ ПРОДАВА 
БРАТСТВО"?

олов и На тая 
посетим
в Ниш, за да почетем светлата му памет. 
Съпруга Ангелина, дъщеря Таня, син Пре
драг, зет Златко, внучета Мартина и Жарко 
и други многобройни роднини.

д. с.

в ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ПЪТИЩАТА СА ПРОХОДИМИ Уведомяваме 
вестник "Братство” се разпрос
транява на няколко^буд 
компания "Политика” в Ниш и 
то: пред аптека 
Палилулска рампа, Кукления 
театър, в двора па Градска бол- 

паз-

читателите, че
На 10 февруари т.г. се навършват 40 тъжни 
дни от смъртта на нашия мил и непрежалим 
съпруг, брат, баща, свекър, тъст и дядо

ДЕСИМИР ИВАНОВ
пенсиониран учител от Димитровград

Този ден в 11 часа на царибродските гробища 
ще посетим вечното му жилище и ще положим 
цветя. Каним роднини, съседи и приятели да ни 
придружат.
Опечелени: съпруга Трендафилка, син Драган, 
дъщеря Графинка, брат Петър, зет, снаха, 
внучки и внуци.

Обилните снеговалежи, които паднаха през миналата седмица
пътищата в оо- 

и до

ки ма
в Димитровградско, затрудниха движението по 
щината. Но съответната общинска служба реагира навр 
сряда всички пътища на територията на общината са ПР°*°Д”М* ’ 
Разбира се, определени пътни участъци като този към Висок, са 
проходими само с употребата на вериги.

При разчистването на пътищата взеха щастие общинската слу
жба, 'Традня” и предприятието за пътища от Пирот. Щ° се отнася 
до улиците в града, "Комуналац изпълнява задълженията си и 
главната улица е разчистена и посипана със сол. Прек у 1 
обаче са в "компетенцията” на живеещите там граждани.

”Чслс кула”,

цица, на Трошарина, срешу 
ара ” Бошко Буха”, на пазара в 
"Дурлан”, централния пазар 
при крепостта, на последната 
спирка на Ледена стена, Маргер 
и в Ягодинмала.А.Т.
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ТШПТИТТЗСарикашщжн екрин МСТОРННКН
Богдан НИКОЛОВ ЛИФТ от 

ЗВОНСКА 
БАНЯ ДО 

ЯСЕНОВ ДЕЛ

АОВЕ У МУТНОТОИГ?АК Говар^у*4^
КАК ЪЪАТАРскгоТо 
МАЛЦИНСТВО Не. трлуЧАВАЛО

/ Трети х
АВТ'омоЬ"ил
в ДимитровТрА^

Йснце деля ми йе распраял дека у животат че сретием 
млого ловджийе у мутио и да се пазаим от ш>и ко гявол от 
тьмнян:

"Пази се, дедин, тека че те смотаю, да не зиайеш откуде
!?)

слънцето излази...
"Добре, ама кико, дедо, че гьи познайем?".
"Млого лъсно, дедин. Има тек вая времена кига не се знайе 

кой пийе, а кой плача. Оно се знайе кой плача - плача 
сиротинята, ама тека йе думата. Е, у теквая времена се 
накоте млого теквия гцо лове у мутното. Требе негцо да си 
купиш, а он дойде, па почне да те балямосуйе: "Теквея ли 
паре че даваш? Я могу за половината да ти найдем това!" Е, 
и ти се пола коми ш, дадеш му парете, а он здимоше и очи 
повече не може да му видиш. А ако га сретнеш случайно, 
он се праи да не те познава, а ако те и познайе, че ти дава 

све док не дигнеш рукье и не прежалиш парицете_" 
"Само ли су теквия, дедоС
"А има п.и и другьикви. Че узне малко паре от тебе за 

- и че ти га донесе на ногье. После че узне малко

По време на предизборната 
кампания през ) 990 година в дс- 
рекулското село Ясенов дсл до
шъл един кандидат за народен 
представител. Яссиовделци се 
събрали да чуят какво ще им 
обещае кандидатът и внимате
лно слушали речта му. Той го
ворил убедително за мерките, 
които трябва да се вземат за пре
одоляването на кризата в стра
ната, но не казал как трябва да се 
решат местните проблеми. За
това един от селяните станал и го 
попитал:

- Я ни кажи, ако те изберем за 
народен представител, ще ли ни 
помогнеш да направим пътя до 
нашето село?

- Пътят е застарял начин за 
свръзване. Ще направим въжена 
линия от Звонска баня до Ясенов 
дел и ще пътувате 5 минути, а не 
2 часа - самоуверено отговорил 
кандидатът.

Тогава сс обадил друг ясенов- 
делец и казал:

- Имам един чувал брашно 
при даскал Йоцо в банята и мно
го те моля да ми го докараш по

•' V- ,

§Ш\' V.'.-

ЩЩ
- ‘ШЩ31

ш
ш

отоди,

нещо
повече - и пак че ти га донесе. Елем третият, или не знам 
кой пут, кига узне повечко, тьгай га пиши отишло по 
ветарат-"

"Има ли гьи йоще, дедо?"
"Има гьи, дедин, има гьи. Кико гньиде се множе_ Йедни 

продаваю рог за свечу, другьи баламосую, трети лъжу-мажу, 
а некойи направо гглячкаю-."

"Ко че плячкаю?"
"Млого лъсно. И плячкашете су от лллого сорте. Най-малко 

су тия гцо ти запну пигцолят, па "Давай или главу че 
загубиш!" Повече су ония гцо пипаю с рукавице. Не може 
да гьи познайеш приятелье ли су или несу_"

Сети се за тия разговор с деду ми онядън, кига излезо на 
пазарат. Муам се нагоре-иадоле, ка при мене дойде 
Стоициният апаш и поче:

- Деда Манчо, очеш ли маркье. Еве остале су ми стотина, 
па реко първо на тебе да гьи_

- А загцо че су ми маркье, я одавна съм манул да пишем 
писма! - праим се на улав.

- Ма нейе теквея, гьерманскье маркье, съга су по шес и 
половина динара, а ютре може да буду седам, па и осам_ Я 
съм чул дека че стигну до десет динара Ако си позасълнул 
некой динар от пензиюту, нейе ред да ти пропадаю-

- Куде че позасълнем кига унуците беоше на ваканцию и 
свако ютро ме дърпаю за рукав: "Дедо, дай банку за това, 
дедо дай две банкье за онова_" А я може ли да жмим?

- Нигцо, нигцо - рече Стоициният апаш - я реко да те 
поканим оти си приятель на багцу ми_

"Лови у мутното!" - помисли си.
Реко после да узнем малко морузно за качемак оти бабата 

сабале ми рече дека вой се прийел качемак.
"Има - каже ми продавачат - ама пет динара кьило!"
"Кико пет, кига онядън беше три?" - чудим се я.
"Беше, ама и марката беше три, а съга йе шес, па и 

повечко.-".
"Чекай, кво има марката с морузат ? Нали туя годин се 

издуше амбарйе оди моруз, даде Господ роди се-"
"Че узимаш ли или нечеш, затънул съм у работу и немам 

време да ти распралм кво значи търговия и иколомика!"
Гледам га и се чудим: ватил некикъв плайваз кико палъц 

дебел и прешаркуйе ценете и пише нове, два пути по- 
големе. Я истина не се разбирам у иколомику, ама това ми 
личи на ловенье у мутно, па га бъцну:

- Убаво пишеш нове цене, ама кво че каже винацийската?
- Кво оче нека каже, я с губитак нема да работим! - одсече

:Гущ 'I1
I/

ЛОША СМЕТКА
Пресмейииъш някои глави умни, 
съвеши ни даваш в свояша добро- и Пред ангелише ош небешо:

- Живоша сега е евшин много, 
а скъпо е ЖИВЕЕНЕТО!

Гаави умни, не грешеше Пред Бога
въжената линия, та да не се мъча 
с кравите и шейните.ша:

Й. Миланов”Мили хора, бъдеше разумни - 
много, много е Поскгшнал жи
воша/”

Цветко Иванов

Моля, без 
докачениеБЪЛХА И 

ВЪШКА
- Ще ям до нисша -, 
(бълхаша не Послуша) 
и шръгна да скиша
с лакомата гуша.

- Ти, брашче, не знаеш 
за гладна сшачка-, 
хвана я човека, 
Притисна и смачка.

ПАРК
В облаеш шоПла, Почти гореща, 
в дола на интимните части, 
бълха и въшка наПравиха среща, 
за гасшрономскише си стра
сти.

- Бъди Предпазлива 
рече въшката,
- много си игрива, 

не търси беляша.

Паркът в Димитровград, къ- 
дето на времето се организираха 
чудесни кермеси и танцови за
бави, отдавна е превърнат в спо
ртен център, а в града няма кът
че зеленина за разходка.

По идея на Ранко Радович но
вата част на градските гробища 
ще бъде като парк. Разбира се, за 
"последна разходка”.

Въшка ша се сйаси. 
Това всеки го знае: 
”Кроткото агне 
две майки бозае”.

Иван Царибродски

А. Т.

АСЕН Г
Икономисванерисува; Б Димитров

НА лимьтро&ПльАслсмл ПЯЪАР - Г7рч гЕЗИ аче-ои-и и,&-
нч, тлкси и а
1АЮХ0ЩК.ЦТ-Е ччено/иис,- 
ЬАТ А4А-ГЕРЧАЛМ ...

-/Ине гд са МА-*лии яицАту\ ти 
с,тринк.е! .

он.
"Тия син пипа здравата у мутното!" - помисли си, па 

иатиену бравуту и реко че идем да си смельем от 
нашенскьият моруз, ако бабата каже дека купешкьият бил 
по-добър...

Пойдо из чаршиюту и гледам по излозите продавчйе 
натъртили дупетия и пишу ли пишу нове цене: вачаю у 
мутното. Ама за ньи не ми йе чудно, текъв им йе табийетат 
открай време. Само се чудим на тия народ гцо се йе сукнул 
и влачи ли йедно и друго кока йе дошъл, Бог да ме прости, 
судньият дън. А кво ако йе това само йедно мутенье: замуте 
с маркуту, та по-лъсно да одеру народат, а?
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