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тдавна не се е случ
вало едно събитие,
една културна проя
ва, която по своеобразен
начин да почете един наис
тина забележителен на на
шите простори юбилей, да
е предизвикало толкова
яростна вълна, както гос
туването на писателя Ник
олай Хайтов в Димитров
град по случай стогодишни
ната на Народната библи
отека в тоя град. Има ли
нещо по-естествено от то
ва, по такъв повод да се
покани един признат раде
тел в* храма на книжовно
стта, чийто произведения
са преведени вече на два
десетина световни езици?
За хората извън Димит
ровград нека да кажем, че
по същото това време мест
ната телевизия излъчи се
риала "Капитан Петко вой
вода" и филма "Козият
рог", заснети по сценарий
на Хайтов.
Самопровъзгласилите
се защитници на българите
в Югославия Зденка Тодо
рова и Марко Шукарев се
опитаха да провалят кул
турната проява, но след
като гостът не се хвана на
тяхната въдица, не се пос
вениха да очернят и госта и
домакините и то с куп из
мислици. В доноса си до
българския президент и
министър-председател, те
безцеремонно провъзгла
сиха стогодишната Народ
на библиотека за полити
ческа партия, създадена
едвам преди пет години.
Това им се видяло недоста
тъчно убедително и затова
посегнали към измислици.
Всеки доброжелателен
човек е разбрал, че Хайтов
не само не е хулил българ
ския народ, а напротив - го
рещо го е защищавал. Защото.той не забрави да ка
же и кой го е ограбил - "вра
товете", доуточнявайки, че
има предвид дебеловратите мъжаги със златни син
джири около врата, мобифони и луксозни коли.
Жалка е съдбата на до
носниците! Горките,трябва
да си изкарат хляба! Това
могат да правят само и
само доколкото умилости
вят господарите си. Щом
действителността не им
дава материал за това,
принудени са да го измис
лят. А те, измислиците, по
вече говорят за самите до
носници, отколкото за те
зи, за които се правят до
носи. Сребърниците блест
ят с неувяхваща сила цели
два хилядолетия след пре
дателството на Юда! Ще
стигне ли вода Понтий Пилат да си умие ръцете?
В.Богоев
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МИРКО МАРЯНОВИЧ ВОДИ РАЗГОВОР С ПРЕДСТА
ВИТЕЛИ НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЯВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И
ДЕЛОВИ БАНКИ

ВЪЗОБНОВЯВАТ СЕ
СТОПАНСКИТЕ КОНТАКТИ ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА
СТАБИЛИЗАЦИОННИТЕ
МЕЖДУ СРЮ И БИХ
МЕРКИ

За последователното и интензивно провеждане на рефор
мите е необходимо да функционира правовата държава, да
се защитава собствеността и договорът и да се поощрява
финансовата дисциплина

Президентът Милошевич в разговор с гостите си
Президентът на СР Югославия Слободан Милошевич прие във
вторник в Белград председателя на съюзното правителство Радое
Контич, председателя на правителството на Сърбия Мирко Мар
янович и председателя на правителството на Република Сръбска
Милорад Додик, както и директорите на големите стоманолеярници от Смедерево и Зеница и директора на мината в Любовия,
които се срещнаха в Белград, за да възобновят деловото си сът
рудничество.
Президентът Милошевич изказа голямо задоволство от възоб
новяването на контактите между стопански партньори от СР Юго
славия и Босна и Херцеговина и предложи на директорите на пред
приятията да включат в начинанието си и стоманолеярницата от
Никшич. Президентът на СРЮ подчерта голямото значение на
укрепването на икономическите връзки, промишленото сътрудни
чество и търговията като най-добър начин за утвърждаването на
мира и стабилността и за икономическото развитие на тези прос
тори.
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР
НА СПС В ДИМИТРОВГРАД

СЪОБЩЕНИЕ
Изпълнителният отбор на
Общинския отбор на СПС в Ди
митровград на своето заседание,
състояло се на 4 февруари 1998
г., между другото е разгледал и
неистините и инсинуациите, ко
ито са изказани по адрес на Со
циалистическата партия от самопровъзгласилата се предста
вителка на Хелзинкския коми
тет за защита на българите в
Югославия Зденка Тодорова и
председателя на ДСБЮ Марко
Шукарев, по повод гостуването
на академика Николай Хайтов.
В писмото, което Зденка Тодорова и Марко Шукарев са изратили до президента на Р. България, до председателя на бъл
гарското правителство, както и
масмедиите в Р. България се
твърди, че организатор на посещението на Николай Хайтов е
Социалистическата партия на
Сърбия и идеолозите на "шопската нация” и че Николай Хайтов е превърнал тази литературна вечер в политическа спекулация. На всички, които следят
културните събития в нашия
град, а особено на гражданите,
които присъстваха на литературната вечер добре е известно,
че организатор на посещението

Премиерът на Република
Сърбия Мирко Марянович във
вторник води разговор с дирек
торите и председателите на уп
равителните съвети на най-големите явни предприятия и делово
банки в републиката, в който е
обсъдено прилагането на мерки
те на републиканското прави
телство и Народната банка на
Югославия за стабилизиране на
курса на динара и цените.
Представителите на явните
предприятия и деловите банки
оказаха пълна подкрепа на пра
вителствените и банкерските
мерки, с помощта на които беше
осуетен опитът за дестабилизи
ране на националната валута и
пазара. Стабилността на динара
и цените е основната предпос
тавка за по-нататъшен растеж
на обществения продукт и на
жизнения стандарт на граждани
те. Затова е необходимо да бъ
дат предприети и други действия
в рамките на реализацията на
икономическата политика, с ко
ито да се постигнат нейните
главни цели: стабилни цени и
курс, стопански растеж, увели
чено производство и износ и за
щита на жизненото равнище на
гражданите.
Констатирано е, че динами
ката на стопанската дейност мо
же да се повиши само ако се оси
гури пазарно поведение на пред
приятията и банките и радикал
но намаляване на производстве
ните разходи. Явните предпри-

Мирко Марянович
ятия трябва да повишат ефек
тивността на дейността си като
използват немалките си вътреш
ни резерви. В рамките на мер
ките за саниране на банковата
система деловите банки трябва
да реализират и програма за вът
решна рационализация. Съвмес
тно е оценено, че е необходимо
да бъде променена политиката
на лихвите, понеже сегашните
лихви са прекалено високи и не
представляват реален пазарен
инструмент.
Всички участници в разгово
ра се съгласиха със заключени
ето, че за последователното и
интензивно провеждане на ре
формите е необходимо да функ
ционира правовата държава, да
се защити собствеността и дого
ворът и да се поощрява финан
совата дисциплина.

СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТЪРГОВИЯ
ТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
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УСПЕШНО СЕ ПРИЛАГАТ
МЕРКИТЕ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ
НА ПАЗАРА

Ц
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Неоснователни са всички искове за покачване на цените оцени Комисията, която следи прилагането на антимонополистичната уредба

Николай Хайтов
на Николай Хайтов, най-големия съвременен писател от Р.
България, академик, председател на Съюза на българските
писатели, съпредседател на
Дружеството за българско-югославско приятелство и голям
приятел на Югославия, е Народната библиотека в ДимитроВград.
(Продължава на стр.З)

Мерките на правителството на Република Сърбия за стабилиз
иране на пазара и цените се прилагат успешно, оцени тези дни
правителствената комисия, която следи прилагането на тези мерки.
Както се изтъква в съобщението на републиканското Минис
терство на търговията, Комисията е оценила като неоснователни
всички искове за покачване на цените, които са подадени от произ
водителите към края на 1997 и в началото на 1998 година. Взетите
мерки повлияха да се намали до голяма степен броят на новоподадените искове за покачване на цените. Основателността на всеки нови
иск ще се оценява в съзвучие със строгите критерии, които са
вградени в икономическата политика за 1998 година и в мерките на
правителството на Република Сърбия за стабилизиране на пазара
и цените, се подчертава в съобщението.

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ПАРИЖ: ДВУДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ ПРОВЕРИ ПРЕДАДЕНИЯ в
НИМ РЪКОПИС:

КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ
В седалището кп Организацията па ООН
за образоиаинис, наука и култура (101-1ЕСКО) в Париж на 9 и 10 февруари се състоя
международна конференция, на която бе разгледана темата "Югоизточна Европа - крз,стопът на цивилизациите”.
Откривайки Конференцията, на която се
събраха голям брой университетски професори и експерти по балканските въпроси,
включително и от СР Югославия, генералпият директор на ЮНЕСКО Фрсдсрпко Майор подчерта, че тази научна среща трябва да
допринесе за осветляването на общата съдба,
която обединява балканските народи, както

и тези народи е останалата част на Европа,
Дискусията на конференцията беше иасочена към три конкретни теми: Пътища на
вярата, пътища на търговията”, "Югоизточна Европа и европейската мисъл” и Представата за другия”.
Международната конференция "Югоизточна Европа -кръстопът на цивилизациите
беше организирана от ЮНЕСКО по инициатива на постоянните мисии па балканските
страни в тази органозация на ООН и със сътрудпичсството на Международното сдружсние за проучване па Югоизточна Европа
(АИЕСЕЕ).

ЗЕМЛЯЧЕСКА ПОМОЩ
Тази снимка е заимствувана от първата стра
ница на белградския ежедневник "Вечернье но
вости“ от 5 февруари 1998 год. С нея и още една
снимка беше илюстрирана вестта за експлоз- ,
ията на бомба в една от учебните стаи на Второ ,
икономическо училище в Белград, от която бяха ,
?
ранени 16 ученика от 1-3 клас.
След като от местните медии узнава за тра- Н .
гедията в това средно училище, г-жа Ленка Веселинова, медицинска сестра в Клиничния център, спешно отива в училището, за да помогне Е
на пострадалите ученици. Там заварва ученич- Ь
ката Даниела Динчева и поема цялата грижа за йЯ
младата си землячка.
.Ленка Веселинова (в средата на снимката) е
от Поганово и е омъжена за драговитчанина
Йордан Веселинов. Живеят в белградския
квартал Жарково. Потеклото на ученичката Да
ниела Динчева е от с. Петърлаш. Вляво на сним
ката се вижда още една нашенка - Даяна Ве
селинова. И тя е медицинска сестра, но все още
не е постъпила на работа.
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ПРЕПИСЪТ НА
ПАИСИЕВАТА ИСТОРИЯ Е
АВТЕНТИЧЕН
Полученият миналата седмица ръкопис на Паисиевата История
ще бъде изложен в Националния исторически музей. Той ще обвтава един месец витрината, в която бе показвана Зографската
чернова. След това преписът ще бъде консервиран, реставриран и
проучван.
.
Притежателят, столичанинът Йордан Михайлов, не се е от.
казал от заявената за откупуването му сума 25 Ш) долара. Той
предоставя на музея семейната ценност за 5 години и се надява, че
парите ще бъдат събрани чрез обявената вече подписка. Ръкописът
е автентичен, той е от XVIII в. и е много ценен - това заключение
положително ще приет,ства в експертизата, научи предварителни
"168 часа”.
Още първоначалният оглед на предложения на НИМ ръкопис
па Паисиевата История обаче показа, че той е идентичен с текста
на Зографската чернова с леки езикови и стилови поправки. Заради
преписката от 1877 г. на свещеник о гСамоковската епархия експер
тите са го сравнили с известните два ръкописа - Самоковски (от
1771 г. на поп Алекси) и Рилски (от 1772 г. на Никифор). Той ие е
преписван от тях, тъй като е по-пълен.
Подложеният на експертиза рз,копие не сз,дз,ржа и името на
преписвана, което е характерно за всичките известни 7 преписа на
Историята от XVIII в., както и за 3-те от следващото столетие.
Съдържа обаче текста ”Аз, Паисий, йеромонах и проигумен Хи
лендарски, съвокупих и написах...”, който се чете и в Зографската
чернова.
("168 часа")
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НА ЗИМНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В ЯПОНИЯ

ДАФОВСКА СПЕЧЕЛИ
ЗЛАТЕН МЕДАЛ!
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г—■ остановлението на Правителството на тото много по-рано антимонополистично поI I Сърбия за финансова дисциплина, за ко- становление, която установи, че тези мерки се
I I ето дълго време се говореше в отдел- прилагат успешно. Подчертано беше, че нито
ните политически, и не само политически сре- едно покачване на цените от края на миналата
ди, е реалност. Лидерите на някои партии и в началото на тая година няма реално осно(СПО, ДС, ДСС) го посрещнаха на нож, твър- вание. Наистина, всяко едно покачване на
дейки, че по този начин държавата иска да цените би било чудно, ако се знае, че нашите
ограби и малкото, което е останало у народа, граждани дължат над два милиарда динара за
Особено загрижени са собствениците на аген- изразходвана електроенергия, около 850 милциите за недвижими имоти, понеже те ще бъ- йона динара за земен газ и милиони за отодат най-много засегнати. Без да изчакат конк- пление.
терните напътствия някои вече се обърнаха
резидентката на Република Сръбска
към Конституционния съд, твърдейки, че по
Биляна Плавшич бе посрещната в Па
становлението е в разрез с Конституцията.
риж с полагаемите й се държавнически
Такова нещо можеше да се очаква, но все пък и джентълменски почести. Президентът Шие факт, че то ще въдвори повече ред в сдел рак я посрещна с почетна гвардейска рота, с
ките с недвижими имоти като вид доходен фанфари, и като истински френски кавалер
бизнес и при боравенето с валута, понеже е
той й целуна ръката. Нямаме подробности за
явно, че девизите отдавна са парарезултатите от разговорите, но диплелно средство за разплащане,
ломатическите среди подчерудобно за манипулация.
а
тават факта, че по този начин
X"\ редата на февруари е побили уважени усилията на
I
следният срок за издълръководството на РС за
жаване на първата вно
прилагането на споразумениска на данъчните облагания
ето от Дейтън.
за собственост на имущество
\
I Iа земното кълбо ежеди на земеделски площи през
Нневн0 има катастрофи с
тая година. Такова задълже
ЩшЯШШ№0
I ловешки жертви. Когато
ние е валидно отново и за селX
33 тях се установи,че е виновен
скостопанските производители,
човекът, неминуемо се налага
понеже миналата година беше извъпросът: Не можеше ли да се
ключение. След тая дата, когато
осуети това? В срок от двайсетина дни
трябва да бъде платена 1/4 част от данъка за у нас станаха дори три злополуки (мината
миналата година,ще се начислява лихва от "Соко", ракията-менте на Живадинович и
0,2 /о на ден. Това всъщност не е нищо ново, взривената бомба във Второто икономическо
понеже така беше и лани. Новото е в това, че училище в Белград). Въпросите във връзка с
при
условие
правителственото
поста последната случка са наистина много, а исти
новление за финансова дисциплина да зажи ната е една - родителите и училището не
вее на практика веднага, съгласно член 10. издължиха своето.
гражданите няма да могат да получат нов зад- ■ ■ емислимото дори, днес е реалност Това
граничен паспорт, да регистрират автомобила I—I именно се случи в сараевската'зала
си, понеже ще трябва да предоставят дока- 1 I "Скендерия": на популярния певец и
зателство, че са си платили всички данъци и композитор Джордже Балашевич ръкопляс
такси.
каха десетина хиляди младежи и девойки от
съзвучие с наи-новите мероприятия на дейтънска БиХ и отделни хърватски градове
Правителството на Сърбия за стабили- Съвременният "трубадур"не бе дошел тук отзация на динара и пазара, инспекциите ново да укрепва "братството и единството" а
проявиха истинска ревност.Направена е про- да покаже, че съвременният човек се нуждае
верка на качеството и цените на стоките в от повече толерантност и разбирателство нехилядници обществени и частни магазини. Це- зависимо от това къде живее какъв е по наните трябва да бъдат върнати. Въпросът бе ционалност и каква вяра изповядва.
обсъден и от Комисията за контрол на прие-

п

Българката Екатерина Дафовска направи най-голямата спорт
на изненада в началния етап на Осемнадесетте зимни олимпийски
игри в японския град Нагано. Макар че преди игрите не беше сред
фаворитите, Дафовска остави зад себе си всички състезателки в
дисциплината биатлон на 15 км и спечели златния медал! Елена
Петрова от Украйна се класира на второто място и взе сребърния
медал, а фаворитката Урсула Дизл от Германия се избори за брон
зовото отличие.
Още една българска национална осъществи завиден резултат в
тази дисциплина на ”бялата олимпиада” в страната на изгряващото
слънце: Филипова бе четвърта.

МЕТРОСПИРАЛАТА НА
СОФИЯ
Мотриса, сделана в СССР през 1990 г.. дръпна първата композ
иция на софийската подземна железница в сряда. 28 януари. Така
след 9 правителствени решения и едно на Народното събрание
приключи една отнай-големите строителни епопеи на страната. 30
години след като идеята за метро се материализира в постановление
и 19 години след първата му копка и София се нареди - макар и 105-а,
сред градовете, които си имат ъндърграунд-влакчета.
От мерак да видят сътвореното за 30 години чудо софиянци и
гости на града задръстиха метрото в деня на премиерата му. Тъй
като събитието се случи в делник, на воля можаха да се повозят
само старци с внучета и ученици.

В

М.Тодоров

о
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РЕАГИРАНЕ ОТ Г-Н ДИМИТЪР ОСТОИЧ
ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ДИРЕКТОРА НА НА
РОДНАТА БИБЛИОТЕКА В ДИМИТРОВГРАД М-Р ДРА
ГАН КОЛЕВ

ЛЪЖА Е!

ОРГАНИЗАТОР НА
ЛИТЕРАТУРНАТА СРЕЩА
Е НАРОДНАТА
БИБЛИОТЕКА, А НЕ СПС

дойде в Димитровград. От студиото на РТВ "Цариброд” беше
излъчено следното негово реагиране:
Уважаеми граждани на Димитровград!
На 2) януари т.г. големият
български писател, академик
Николай Хайтов и аз проведохме с Вас среща по повод прожекцията на филмите Капитан
Пет ко Войвода и Козият рог .
На 30 януари т.г. в 13 маса и 15
минути Радио Свободна Европа разпространи поредната си
помия, която се тиражира в българския печат. Днес дойдох в Димитровград, за да Ви я прочета,
Радио Свободна Европа”,
водещ Петко Георгиев. Кореспонденция на Ели Юрукова.
Писателят Николай Хайтов
снощи в Цариброд превърна
представянето на сериала ”Капитан Петко Войвода”, доскоро
излъчван по кабелната телевизия в града, в политически спектакъл за хули срещу България,
президентството, новото правителство, Българската национална телевизия и се оплака на сърбите, че Гарелов не му позволява
да се появи на малкия екран.
Трибуната, организирана от
СПС и директора на Народната
библиотека в Димитровград
Драган Колев - идеолога на шопската нация, - бе добър повод за
Хайтов да демонстрира своята
привързаност към идеите на
българските и сръбските социалисти, които продължават своите тесни контакти. Хайтов се
оплака на сърбите, че България
била опустошена и ограбена, забравяйки, разбира се, да каже
кой е направил това. По повод
скандалното гостуване на Николай Хайтов снощи в Цариброд
реагираха
Зденка Тодорова
пред Хелзикския комитет за защита на българите в Югославия
и лидерът на ДСБЮ д-р Марко
Шукарев. Откритото писмо до
президента и премиера на България бе предоставено днес и на
Радио "Свободна Европа”. В него се казва: ”Като представители на две организации в Сърбия,
защитаващи националните интереси и човешките права на
българското малцинство, нямаме право да мълчим пред нелепото поведение на Николай Хайтов в Цариброд, дошъл да обвини и охули (колкото се може
повече!) собствената си държава пред сръбската социалистическа партия. Този български
писател даже забрави да приветства сънародниците си в Цариброд с ”добре дошли и да ги
изслуша за проблемите им в областта на езика, медиите, обучението. Вместо това Николай
Хайтов изсипа купища обвинения срещу новата управленска
класа в България, която, според
него, била съсипала държавата,
срещу президентството, фондацията "Отворено общество”,
БНТ, американското присъствие на Балканите, без да лропусне да каже, че много е пътувал
по света като тиражен български писател. Предполагаме, че е
т/гувал с български пари и български паспорт по света, а не със
сръбски пари. И наистина е жалко в името на сръбските нациоиални интереси да се хулят българите и българската държава. И
още нещо каза Николай Хайтов
на сънародниците си в Цариброд: че единствено Иран и Китай ще могат ди се опълчат срещу тежестта на глобалната политика, разбира се - на амери-

канците; че мюсюлманите били
най-голямата опасността Балка
ните и че завиждал на сърбите
че опазили своята държава. Ние
наистина сме възмутени от поведението на Николай Хайтов в
Цариброд, но същевременно
сме горди, че Хелзинкският комитет и Демократичният съюз
на българите в Югославия единствено реагираха на думите на
Хайтов, посрещнати с ръкопляскания от страна на сръбските
социалисти, дошлите специално
за тази цел сръбски правителствени журналисти и доведени за
целта ученици от Гимназията
Въпреки крясъците в залата, на
сочени срещу нас, ние защити
хме българските национални ин
тереси на малцинството и Бъл
гария като майка родина. Изненадани сме обаче от мълчанието
на представителя на българския
Културно-информационен център в Цариброд, за чието откриване лично България отпусна
средства. Как да тълкуваме всичко това - като съгласие с Хайтов или като страх? Това, което
става в Цариброд, е жалък сценарий на сръбската социалистическа партия, в който, за съжаление, участваше и един български писател, доведен неслучайно
тук. Остава след него позорът на
поведението му и усмивките на
доволните сръбски социалисти,
Българската общественост трябва да знае това и ние сме длъжни да го кажем.”
Лъжа е, че посещението на
Николай Хайтов е организирано
от сръбската социалистическа
партия. Излъчването на ”Капитан Петко Войвода” и "Козият
рог”, а също така и посещениет0) са по мое предложение като
съпредседател на Дружеството
за българско-югославско приятелство, а поводът е 120-годишНината от освобождението на
България от турско робство. В
бързината си да скалъпят поредния си донос, Марко Шукарев и
Зденка Тодорова са забравили
да споменат и моето участие в
срещата. Явно, главната им цел
с била да омърсят името на Николай Хайтов. Николай Хайтов
не бил поздравил сънародниците си с "добре дошли” - смешно,
Гостите бяхме ние, а ние дойдохме да се срещнем с гражданите
на Димитровград, като предварително им донесохме част от
съвременната българска литература - дело на перото на Николай Хайтов. Лъжа е, че Хайтов
дойде в Димитровград, за да хули
България. Хайтов е свободен,
гостен човек и изрази своето
МНение по вълнуващите българския народ проблеми. Аз заста_
Вам зад всяка негова дума. Да,
гражданите, които участваха в
срещата, ръкопляскаха на ХайТОв, Но същите тези граждани се
СМЯха, когато думата взе Марко
Шукарев. Доведени били правителствени журналисти и ученицИ 0 г Гимназията, а кой тогава
доведе Марко Шукарев, г-жа
Шукарсва и Зденка Тодорова,
На едно открито събрание идва
този, който им^ желание да доиде. Вярно е, че Шукарев и неровите съмишленици се опитаха
да наложат дискусия по въпроси
извън темата на срещата^но ние
„с Се поддадохме на тяхната нровокация, а и хората не искаха да
______
‘

Димитър Остоич

ги слушат. Тук ще си позволя да
отговоря на един въпрос, поста
вен от Шукарев. Той се възмути,
че в Димитровград бил празну
ван денят на сръбския Свети Са
ва. Ако г-н Шукарев беше малко
по-образован, следваше да знае,
че Свети Сава е тачен и в Бъл
гария. За неговите заслуги за
развитието на българско-сръб
ските духовни връзки в далеч
ното минало на тринадесетия
век в Рилския манастир има пос
троен параклис ”Свети Сава”,
целият изписан от български
художници. На 27 януари т.г. игу
менът на Рилския манастир от
служи специална литургия в чест
на Свети Сава.
Бях прочел преди време в
българските вестници, че Мар
ко Шукарев се оплаква, че све
щеникът в Димитровград пеел
молитвите на сръбски, а не на
български. Аз научих, че свеще
никът пее своите молитви на
църковнославянски. Какво да
правим, след като Марко Шука
рев не знае църковнославянски
език. Смешни са доводите на
Шукарев, че Хайтов се докарва
пред сръбските социалисти.
Хайтов е безпартиен, г-н Шука
рев, но той е последователен ра
детел за укрепване и развитие на
дружбата между народите на
България и Югославия. Г-н Шу
карев дели българите в Димит
ровград на добри и лоши, но кои
са добрите: тези, които само го
ворят и създават раздори, или
тези, които се грижат да се опази
Погановският манастир - един
от шедьоврите на художествена
та култура, които се грижат гра
дът да има художествена гале
рия, библиотека, училище, да се
издават български книги, вест
ници и списания на роден бъл
гарски език? Впрочем, народът
на Димитровград е дал ясен от
говор, като си е избрал кой да се
грижи за града. Г-н Шукарев, когато преглежда своя пациентка,
навярно си мие ръцете и слага
ръкавици, но той се нуждае от
промиване на душата си, защото
тя разнася зловолие.

В Наоднага библиотека в Димитровград на 6 февруари т.г. се
проведе пресконференция, на която директорът на това учреж
дение м-р Драган Колев коментира събитията, свързани с проведе
ната неотдавна литературна вечер в нашия град, посветена на
творчеството на великия писател Николай Хайтов, в която взе
участие известният белетрист.
Колев енергично отхвърли инсинуациите, че организатор на
тази литературна среща е била Социалитическата партия на Сър
бия. Той още веднъж повтори, че тази културна проява е организ
ирана от димитровградската Народна библиотека, а по инициатива
на Дружеството за българско-югославско приятелство от Бъл
гария. ”Ние имахме намерение да направим една наистина прек
расна литературна вечер, която ще се помни дълго време и затова
доведохме вероятно най-известния жив български литературен
класик Николай Хайтов” - каза Колев. Той добави, че на всички
граждани, които са участвали в литературната вечер, е ясно много
добре, че тази проява е била политизирана отсамопровъзгласилата
се представителка на Хелзинкския комитет за защита на българите
в Югославия Зденка Тодорова и председателя на ДСБЮ Марко
Шукарев. ”Не е прилично на литературна вечер да се приветства
писател от името на една партия. Тъй като настоящата година е
Година на културата в нашата община и тези господа трябва да се
държат културно. Те обвиняват Николай Хайтов, че е отправил
атаки срещу българската държава, българския президент, мин
истър-председателя, българския народ, както се казва в откритото
писмо, което Тодорова и Шукарев отправиха до президента и пре
миера на България. Това е едно противоречие, понеже първо се
казва, че Хайтов е дошъл да посети българското национално мал
цинство, а след това се говори, че това правил сред сърбите” - заяви
директорът на Народната биб лиотека.
В по-нататъшното си изложение той подчерта, че не съществу
ват "Западни покрайнини” на България, без оглед, че този термин
се ползва по принцип в исторически контекст. ”Това са източните
покрайнини на Сърбия” - каза Колев във вързка с тази тема и
добави, че нашият град се нарича Димитровград по желание на
самите граждани и че ако същите тези граждани чрез референдум
се определят градът да се казва Цариброд, тогава ще му се върне
старото име.
Колев изтъкна, че в Димитровград Николай Хайтов е говорил
онова, което говори навсякъде и че както и всеки човек, има право
да изкаже своето мнение.
Що се отнася до шопите, той опроверга енергично тезите, че
тъкмо той е идеолог на "шопската нация” и че това в никакъв
случай не може и не иска да бъде. "Като човек, който се занимава
с науката, между другото съм проучвал и шопите като етнографска
група. Шопската нация не съществува и не е възможно да се сфор
мира, това изтъквам за хиляден път” - каза Колев.
Според неговите думи от името на българското национално
малцинство не могат да говорят тези, които не са получили доверието на гражданите по легитимен начин, а когато го получат, никой
няма да им оспорва това право. Колев призова гражданите на ди
митровградска община да покажат достойнство през тази Година
на културата и да осуетят опитите да се политизират културните
събития в града.
"Народната библиотека ще се погрижи със своята програма да
предостави на гражданите много такива културни събития, които
ще се помнят и които ще оставят следи. Ние сме на мнение, че едно
такова културно събитие е било и посещението на Николай Хай
тов, както и прожекцията на неговия сериал по местната телевизия.
Заради истината трябва да кажем, че такова писание не е в интерес
на националното малцинство, нито пък е от полза за добросъсед
ските отношения между двете държави и двата народа. Самият
факт, че споменатите автори се обръщат към българските инсти
туции, красноречиво показва, колкова тези хора държат на
страната, в която живеят” - заключи Драган Колев.
Б.Димитров

СЪОБЩЕНИЕ
(Продз.лженис от стр. 1)
Литературната вечер е организирана по инициатива на Дружеството за българско-югославско приятелство, а поводът
бе годината на културата в нашата община, 100-годишнината
на Народната библиотека и краят на излъчването на сериала
"Капитан Петко Войвода”, който гражданите на Димитровград
са имали възможност да следят
по РТВ "Цариброд”,а чийтосцеиарист е самият Николай Хайтов.
Присъстващите на литературната вечер граждани са найдобрите свидетели кой се е опитал да политизира това истинско
културно събитие и кой се е опи-
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тал да провокира гостите. Това
бяха именно представителите на
ДСБЮ - Марко Шукарев и
Зденка Тодорова. Когато все
пак получиха отговори на тези
неуместни за тази литературна
вечер въпроси и когато отговорите не бяха в съответствие с
техните виждания, те не се
притесняваха да нападнат и
охулят името и творчеството на
великия писател. Българските
средства за масово информиране са пълни с обиди и лъжи,
насочени срещу Николай Хайтов. Това вече е известен сценарий. По същия начин са обиждани и Велко Вълканов, академикът Николай Тодоров и
всички онези, които проговорят
за истината или които кажат ня-

коя дума, която не се харесва на
представителите на ДСБЮ.
Изпълнителният отбор на
ОО на СПС призовава всичките
свои членове, симпатизанти и
всички граждани да застанат
срещу опитите да се дискредитират и политизират културните
събития и знаменитите представители на културата, а особено
да застанат срещу дейностите на
самопровъзгласилите се защитници на българското малцинство. Това право гражданите на
Димитровград не са им дали и
затова те нямат легитимно пра
во да говорят от тяхно име, нито
пък имат правото да се оплакват
на държавните институции в Р.
България,

В ПРОЕКТА ЗА АГРОЕКОЛОГИЧЕСКО И ТУРИСТИЧЕ
СКО РАЗВИТИЕ НА СТАРА ПЛАНИНА

НАКРАТКО

ВКЛЮЧЕН Е И ДИМИТРОВГРАД

• Изпълнителният отбор на Об
щинската скупщина в Босиле
град обсъди и прие законопро
екта за тазгодишния общински
бюдже т, който, в сравнение с ми
налогодишния, е увеличен с 16,7
па сто и възлиза на 5 316 700
динара. Мнението на членовете
на ИО на ОС, е че заплануваният
бюджет е реален и ще задоволи
потребностите на финансира
щите се от него институции.
Най-голям приход в бюдже та ще
бъде осигурен от общински из
точници, а съвсем малко - само
10 на сто - от допълнителни сред
ства па Републиката.

Както вече е известно, част от територията па Димитровградска
община, по-точно районите на Забърдие и Висок, попадат в гра
ниците на екологическня парк на мира Стара планина, който съв
местно реализират Сърбия и България. Вече са проведени миогобройни срещи между министрите но екология па Сърбия и Българня и се дойде до конкретизация па идеята. Белградската проек
тантска фирма "Марк-пмпекс” има задължението да изработи
Проект за агроекологнчсско н туристическо развитие на Стара
планина. За разработката на този проект на територията на общнните, конто са в границите на "Парка на мира” - Княжевац,
Пирот и Димитровград, се провежда анкета, която, между другото,
трябва да даде сведения за състоянието на селскостопанските до
макинства, електрозахранването, телефонизацията. Същевре
менно от анкетата ще се разбере какви са възможностите за разви
тие на животновъдството, продажбата и изкупуването на селскос
топански произведения, за туризма. Трябва да се получи и приблиз
ително точна представа за екологическото състояние на общините,
къде и как се съхраняват градските сметища, и редица други све
дения, необходими за изработка на проекта. Краен срок за про
веждане на анкетата на територията на общината е 20 февруари, бе
съобщено на заседание, проведено на 4 февруари в Общинската
скупщина в Димитровград. Същевремено бяха разпределени и кон
кретните задължения. Фирмата - проектант ще предостави проекта
си на Правителството на Сърбия до края на месеца. Както бе
изтъкнато, изработката на споменатия проект всъщност представ
лява конкретизация на Пространствения план на Сърбия. Що се
отнася до Димитровградска община, без оглед, че в границите на
проекта е само част от общината, псе пак всички фактори активно
трябва да се включат и да използват този шанс. Защото е известно,
че за реализация на проекта вече са обезпечени достатъчно сред
ства, а оповестено е участието и на чуждестрапп партньори.
А.Т.

СПС В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ОРГАНИЗАЦИОННО
УКРЕПВАНЕ
Броят на членовете на Социалистическата партия на Сърбия в
Босилеградска община постоянно се увеличава. Само през послед
ните три-четири месеца са приети 70 нови членове, иовечето от
които са млади работници. Сега тази политическа сила в Босиле
градска община има над 1400 членове, организирани в 35 местни
организации. Това е потвърждение, че с последователното про
веждане на програмните си определения СПС все повече прониква
сред хората от всичките структури: младежта, работниците, селск
остопанските производители...
В това отношение важна роля имат местните организации на
партията - социалистите винаги да се намират в средището на
всички събития и да се ангажират при разрешаването на всички
жизнени проблеми.
Затова се налага въпросът за формиране на местни органи
зации и в онези местни общности, където досега това не е напра
вено. Същевременно е необходима и непрекъсната борба за ор
ганизационно укрепване на партийните редове и борба против вся
какъв вид груповщина и други подобни явления. При това е важно
и постепенно освобождаване от онези членове, които по един или
друг начин се натрапват на отделни обществени функции само
заради лични интереси, както и от неавторитетните и пасивните
членове.
От друга страна, с какъв успех ще действуват местните органи
зации, ще зависи и от дейността на Общинския отбор и неговите
органи и тела.
м. я.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СП В ДИ
МИТРОВГРАД

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО
СЪБРАНИЕ ЩЕ СЕ
СЪСТОИ НА 20 МАРТ

В началото на миналата седмица в Димитровград се проведе
редоиио заседание па председателството на общинския Съюз на
пенсионерите, на което освен членовете на този орган присз>стваха
н членовете па Надзирателния отбор. Постигнато бе съгласие от
четно-изборното заседание на Съюза на пенсионерите да се състои
па 20 март т.г. 11а това събрание ще бъде приет Статутът на
организацията, Правилника,)' за работата и други нормативни до
кументи. Новата скупщина ще бъде разширена и ще наброява 45
делега ти. Досегашното председателство също така ще бъде раз
ширено и ще се казва Изпълнителен отбор.
• Общинската скупщина в Босиле
На заседанието бе съобщено и това, че традиционната среща
град предприема адекватни мерки за мужду председателя на ОС в Димитровград и сътрудниците му и
отстраняване па последиците от сне членовете на СГ1 ще се състои между 1 и 10 март т.г.
говалежите, които затрудниха дви
Б.Д.
жението, прекз.снаха I ПТ-съобщепията и предизвикаха прекъсване в
електроснабдяването. За разчиства
нето па местните пътища е ангажи СОЦИАЛНАТА ПОМОЩ ЗА БЕДНИТЕ В БОСИЛЕГРАДрана цялата механизация па кому СКО ЗАКЪСНЯВА, А...
налното предприятие "Услуга" и об
щественото предприятие "Кварц”.
По па,преки това, по думите на Сотир
Сотироп, председател на ОС, поради
недостиг па механизация разчиства
нето ще продължи десетина дни.
Най-напред ще се разчистват онези Чс всяка криза най-зле се отразява върху най-бедните, потвърж
дава и ежедневието на социално застрашените хора в икономи
пътища, които имат приоритет.
чески изостаналата Босилеградска община: постоянната парична
• Местната общност Горна Лю- помощ, която трябва да им отпуска държавата, е нередовна, а
бата постави въпрос за према Общинската скупщина няма достатъчно средства да облекчи по
хването на телевизионната так ложението им
са за домакинствата, които имат
Посредством Отделението та година за целта беше заплану
смущения във видимостта на
програмите. Става дума за от за социални грижи в Босилеград вала 35 000 динара, но поради не
делни махали в селата Горна постоянна парична помощ полу достатъчно средства на Отделе
Любата, Дукат и Долна Любата. чават 65 домакинства със 112 нието са дадени 19 хиляди. От
За целта е подаден иск до Из членове, които не са в състояние тези средства еднократна парич
пълнителния отбор на ОС в Бо сами да си осигурят средства за на помощ е отпусната на 176 ду
силеград, който трябва да го пре живот. Сред тази категория има ши, на 108 лица е оказана помощ
прати до съответните републи още 110 души, които получават за набавянето на хранителни
средства за чужда грижа и по стоки, на 13 деца са дадени пари
кански институции.
мощ. Но поради липса на пари в за купуване на книги и за зап
• Подумате на надлежните инспек държавния бюджет и на първи лащане на общежития, на 20 се
тори в търговската мрежа на Боси- те, и на вторите закъснява из мейства е оказана помощ за по
леградска община не е открита гроз плащането. Социално застраше гребение, на 20 души за набавдова ракия от частния производител ните лица, получаващи постоян ката на лекарства... Освен това,
Мирослав Живадинович Зоза от на помощ, са получили принад 40 деца са получили книги и дру
Ниш. Само в един частен магазин е лежностите си за април, а за ги учебни помагала на стойност
открит сок от този производител, чужда грижа и помощ - за фев 784 динара.
който по решение на испекцията е руари миналата година. Тъй ка
Едникратна помощ са поис
изхвърлен от по-нататъшен оборот. то не е имало достатъчно сред кали много повече материално
ства, и на едните, и на другите са неосигурени граждани, но поне
• Съгласно новото решение за изплатени 50 на сто от тях.
же в общинската каса не е имало
общински комунални такси и об
Общинската скупщина в Бо повече средства, исковете на полагания, за ползване на Лисинското езеро за рибарници ще се силеград отделя от бюджета си вечето от тях не са били удов
плаща 25 динара за 1 м". Над средства за така наречените до летворени според потребности
лежният орган на общинското пълнителни права от областта те им. В ОС подчертават, че ще
управление не може да даде поз на социалната защита. Това всъ положат максимални усилия за
воление, докато не се плати так щност е помощ, най-често едно целта да отделят повече средст
кратна. която тя оказва на най- ва от тазгодишния бюджет.
сата.
бедните свои граждани. Миналав. в.
м. я.

ОБЩИНАТА НЯМА ПАРИ
ДА ПОМОГНЕ НА ВСИЧКИ

ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ИЗГОТВИ АНАЛИЗ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА РОМИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА (2)

НУЖНА Е КООРДИНИРАНА АКЦИЯ
За да се решават проблемите
на ромите в общината, трябва да
се създават условия за тяхното
излизане от икономическата и
културната изостаналост. Усло
вия за това ще се създават, ако
те се образоват, настаняват на
работа и се включват във всички
обществено-икономически и ку
лтурни процеси в средата, се по
дчертава в анализа. Това ще ре
че, че сложните и вкоренилите
се вече проблеми и навици на ро
мите не могат да се премахват
само от социалните институции,
а в решаването им трябва да се
включат детската защита, прос
ветната, здравната, жилищната
и комуналната служба.
ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА
ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДАЧИТЕ
СИ
В анализа се посочва какво е
нужно да предприеме Центърът
за социална работа в Сурдулица,
т. е. Отделението му в Босиле
град, а какво останалите факто
ри, за да се подобрява животът

©

на ромите. В това отношение в
анализа се настоява всички да
изпълняват обществените си за
дължения. Центърът (Отделе
нието) ще положи усилия за
напред да действа повече в мест
ните общности, редовно да
открива най-актуалните пробле
ми, а след това да предприема
акции за съвместна дейност.
Центърът ще оказва постоянна
па рична помощ на ромските се
мейства, чиито членове нямат
приходи и възможност да полу
чат работа. Същевременно ще
дава еднократна парична помощ
на най-бедните семейства - осо
бено през зимата, когато въз
можностите за сезонна работа са
малки.
Според автора на анализа,
детската защита, която има мно
гостранно значение за подобря
ване на живота на ромите, ще
изпълни наистина своето пред
назначение, ако положи усилия
да не се пренася от родителите
на децата ниското материално и
културно ниво. Усилията ще бъ-

дат резултатни, ако малките роми ползват съществуващите де
тски заведения, понеже тази сре
да може да се отрази положи
телно върху тях. Доколкото е
нужно, казва се по-нататък, тря
бва да се реализират н отделни
програми, за да се подсигури ма
териалното положение на деца
та, преди всичко да им се дава
допълнително храна и да се ока
зва помощ на майките-вдовици.
Институциите на детската защи
та ще оказват материална подк
репа и на учениците от бедните
ромски семейства, както и на
онези, които се обучават за оп
ределени професии.
Всички деца, преди да тръ
гнат на училище, трябва да посе
щават предучилищни заведения,
изтъква се в анализа. В тях те ще
имат възможност не само да по
лучават по-хубава храна, да при
добиват хигиенни и трудови навици, но ще контактират с оста
налите деца, което ще има осо
бено значение за по- нататъшно
то им развитие. От средства на
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детската защита на малките роми трябва да се осигурява (бе
зплатна) топла закуска, а доко
лкото съществуват възможно
сти - да се организира и целод
невен престой, където чрез уче
ние и културно-забавни занима
ния по-бързо да се включват в
обществения живот.
СЪС СОЛИДАРНА ПОМОЩ
- ДО ЖИЛИЩА
Особено значение при реша
ването на социалните проблеми
на ромите има здравната защи
та, се казва в анализа, като се
допълнява, че ”ромите трябва да
ползват основна здравна защи
та, без оглед дали са здравно оси
гурени или не”. Особено внима
ние трябва да се отдели на пре
вантивните мерки и на редовни
те прегледи на децата и майките
им . За да се подобрява здравос
ловното състояние на ромите, се
налага не само навреме да се от
криват и лекуват болните, но е
нужна и постоянна здравна прос
вета.

Когато се говори за матери
алното положение на ромите,
занапред е нужно да се откриват
възможности за работа преди
мно за членовете на онези дома
кинства, които нямат никакви
приходи, а безработните роми да
се евидентират в Трудовата бо
рса. Понеже жилищният им про
блем е доста злободневен, зана
пред трябва да се решават найактуалните въпроси: най-бедни
те ромски семейства да получа
ват при благоприятни условия
или безплатно строителни пло
щи, да им се оказва помощ при
набавянето на строителен мате
риал, да се събират дарения, а в
изграждането на обектите да се
организират солидарни акции.
Във всяка от тези области
трябва да се изготвят програми,
да се предложат мерки как да сс
решават проблемите, а след това
всички програми да се обединят
и със съвместни усилия да се реа
лизират, се казва в края на ана
лиза.
В. Б.

ШшШ

ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ ХИ "ЛУЖНИЦА"

И”КОМУНАЛАЦ”
ЩЕ СЕ ЗАНИМАВА С
ОВЦЕВЪДСТВО

СЕДЕМ ФАБРИКИ В ЕДНО
На 19 януари тази година
химическата индустрия ”Лужница” от Бабушница отбеляза
значителен юбилей - 50 години
от създаването на фирмата.
През далечната 1948 годи
на тогавашната власт национ
ализира фирмата за производ- | « ^ « т!щ
ство на тухли и керемиди
"Братя Маничи”, назначава за
директор Мирослав Миленкович и й дава ново име -"Лужница”. Фирмата има само осем
работници и продължава да
произвежда тухли и керемиди.
Три години по-късно се при
съединява национализираната
хидроцентрала на Лозанич. И
ш
тъй като електрическият ток
е тук, започват да мелят жито.
След три години, през 1954, започва отново да се
занимават е рязане на дъски, поправка на машини,
преработка на стари парцали, набавят дарак и се
трансформират в комунално предприятие ”Лужница ’
И докато до 1954 г. към ”Л ужница се присъединяват други фирми, то от ”преломната”,както
казва сегашният директор на фирмата Драгомир
Митич, 1959 г.определени цехове започват да се
отделят. Най-напред се отделя Електроразпределителното предприятие с името "Комарица”,след
него - тухларницата... Спокойно може да се каже,
че ”Лужница” става мястото, където се ражда и
развива стопанството на Бабушнишка община.
Същевременно тук започва да се произвеждат
оцет и други химически продукти. Тогава фирмата получава и сегашното си име - Химическа
индустрия "Лужница”.

^

Комуналац” в Димитровград се опитва да сключи договор със
Сточар и да вземе под наем част от обектите-овчарници на
Боровско гюле, да купи стадо от около 300 овце и да се занимава с
овцевъдство. Идеята е по този начин да обезпечи за работниците
си агнешко месо и сирене. Конкретни детайли от идеята все още
нито са договорени, нито разработени. Освен тази идея има още
една: Комуналац” да купи 100 млади телета, които да презимуват
в обектите на ”Сточар” в Изатовци, а през лятото да бъдат
изкарани в Стара планина. По този начин ще бъдат използвани
изоставените сега пасбища, известни като ”савати”- същите, които
височани така умело навремето ползваха за безплатно угояване на
едрия добитък.
А.Т.

ОБИЛНИ СНЕГОВАЛЕЖИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ
НА

Бабушница

Днес в рамките на предприятието работят
седем фабрики, които произвеждат различни
пластмасови изделия и химически продукти
по седем различни технологии. Производството включва артикули като оцет, пластмасови търби,фолио,чанти, найлонови чували...
От някогашните осем работника през 1948
година, днес фирмата осигурява работа за 200
човека. По повод 50-та годишнина бе проведено тържество, на което присъстваха
представители на почти 80 фирми, с които
”Лужница” има делово сътрудничество, както и общински ръководители. На работилите
10,20 и 30 години непрекъснато във фирмата
бяха връчени награди, а на деловите партньори - признания,
А.Т.

В ЦЕХА НА ЕЛЕКТРОННАТА ИНДУСТРИЯ ОТ НИШ В БОСИЛЕГРАД

БЕЗ ДЪЛГОСРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА
Цехът на Електронната индустрия от Ниш в
Босилеград няма производствена програма, с
която да се осигури работа за всичките 38 работници за един по-дълъг период. За последните
две-три години тук промениха няколко програми, но нито една от тях не се оказа функцион
ална. И сегашната програма - производство на
пластмасови кутии за електропрекъсвачи, която се реализира от ноември миналата година,
не дава дългосрочна гаранция и не осигурява
работа за всички. По думите на Дане Велинов,
ръководител на цеха в Босилеград, сега работят
двадесетина работника, а останалите са в при-

нудителен отпуск.
В този босилеградски цех подчертават, че от
ноември досега са произведени над 140 000 кутии за
електропрекъсвачи, а за февруари е запланувало
производство на 80 000 такива кутии,
Според думите на Велинов, въпреки че за новата
производствена програма е осигурена суровина за
още два-три месеца, тук продължават да търсят и
други програмни решения за осигуряването на ра
бота и за останалите работници. В това отношение
ще бъдат ангажирани и общинските ръководни ор
гани.
м. я .

НАД 3000 ЧЛЕНОВЕ В МЛАДЕЖКАТА
КООПЕРАЦИЯ В ДИМИТРОВГРАД
Младежката кооперация за подсигуряване па временна работа
съществува от 1987 година като клон на кооперацията в Пирот
Ппез 1997 година в списъка на, като копаене на разни канавна кооперацията в Димитров- ки, поставяне на стълбове и на
град според думите на Сашко различни кабели, разтоварване
Андреев ръководител на клона на камиони... Посредством мла, са били регистрирани между 80 дежката кооперация определен
и 120 млади димитровградчани. брой безрабони млади хора са
А за дест години работа -над три изпълнявали временно и опрехиляди и е сигурно, че и в кооне- делени административни работи

за безработни в Димитровград
тоянна работа. Що се отнася до
парите,
които
посредством
кооперацията е било възможно
да се изкарат , те са били на
ниво на
.
^
!1™^,-м,|ого работа имало
Телеком
^

еГГв^ГпоТДна реги" става"з^або°пГв банките и закон, който позволява работа?рир?н™рез годната РПре- пощата* Много от временно- ™ ^-^^^Гг^удо^с^но
дишните години двойно повече
ГгГЙГй°ГеГстаГРдаумаРза

олит, не е известно кога ще се осъ-йто с имал ренНащо значе- ществи па практика тоя закон,

физическа работа за няколко де-

ние при постъпването им на нос-

в ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД

Христов в борба за креслото
Иван Христов, бивш директор на дървообработващото пред;
приятие "Бор” н Босилеград, когото работни, щте иа общо.събра
ние преди два месеца и половина освободиха от д >
’ ‘
е
Да докаже чрез Общинския съд в Босилеград,
Р‘
него.
'изместен от креслото” и че отново трябва да
Д
Р ‘
рях;|
Работниците освободиха Христов от Длъ*'
’
и Хрисдоволии От състоянието в колектива и от ниски гс « занаати лр
">* настоява да докаже, че не е било в ™хната компетенция да
вземат едно такова решение и че право на„
О‘бачо първият
Работническият или управителният съвет. В Б“Р
отдавна не съществува, а вторият все още не е учреден.
В. Б.

МНОГО СЕЛА БЯХА БЕЗ
ТОК И В СНЕЖНА БЛОКАДА
Обилните снеговалежи, които в средата на миналата седмица
паднаха в Босилеградска община, сериозно затрудниха живота на
населението и причиниха големи материални щети. Мокрият и
дебел сняг затрудни транспорта, прекъсна телефонните връзки и
предизвика аварии по електропровода. Много села по няколко дни
останаха в снежна блокада и без електрически ток. Наистина, тра
нспортните връзки с вътрешността през Власина не са прекъсвани
благодарение на успешната намеса на пътните служби от Босиле
град и Власина. Обаче транспортните връзки до районните цен
трове Долна и Горна Любата и към Тлъминския район по един-два
дена бяха прекъснати. Когато пък става дума за регионалния път
Босилеград - Дукат, снегът все още не е разчистен. А има села, до
които не може да се стигне с каквото и да е возило.
Работейки по 10 часа на ден и в събота и неделя, електро
монтьорите успяха да отстранят аварията по електропровода и да
нормализират електроснабдяването във всички села. Обаче според
думите на Милчо Лазаров, ръководител на Трудовата единица в
Босилеград, нанесените на електропровода в общината щети са
големи. Повалени са много електрични стълбове, на много места
жиците са прекъснати.
И телефонните връзки с районните центрове няколко дни бяха
блокирани, като щетите в това отношение също са големи. Много
стълбове са повалени или пречупени. Монтьорите от отделението
в Босилеград, подпомогнати от колегите си от Сурдулица и Владичин хан, полагат усилия да отстранят повредите и да възстановят
телефонните линии.
Изпълнителният отбор на Общинската скупщина проведе извъ
нредно заседание и назначи комисия, която трябва да изготви ин
формация за стойността на щетите от снега и да осведоми надле
жните републикански институции за обезпечаване на средства, нео
бходими за компенсирането на щетите.
м. я.

В ОЧАКВАНЕ НА НОВАТА
ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА
В деловата единица на "Телеком” в Димитровград са в ход
предварителните работи за подготовката на телефонната мрежа в
общината за пускане в действие на нова телефонна централа в
града. Тъй като с новата централа ще бъдат премахнати "дублет
ните” номера, го е необходимо мрежата да бъде преработена в
значителна степен, за да се съгласувана с изискванията на новата
централа. От ръководителя на техническия сектор Стевча Антов
узнаваме, че се работи навсякъде: от Градинье, където е поставен
нов кабел, в различните райони на града до Желюша, където е
направена и нова сграда край старото училище. Сградата с оптичен
кабел вече е свързана с магистралния телефонен кабел. Съще
ствува реална възможност една част от Желюша да бъде обособена
като отделна централа, докато другата част ще е както и досега към града.
Що се отнася до телефонните номера, сигурно ще има промени,
но все още не се знае дали само към съществуващите номера ще се
добави още една цифра или пък ще бъдат дадени съвсем нови
номера. Всичко зависи от централата, която ще бъде монтирана.

А.Т.

А.Т.

МНОГО ВЕСТНИЦИ - МАЛКО ЧИТАТЕЛИ
Надали някой знае точния брой на излизащите
V нас ежедневни вестници, седмичници или списания позиционни, опзициони или така наречени
независими. В Димитровград по груба преценка на
оаботешите в будките, където се продават вествини на читателите се предлагат над 15 ежедневвика' Кой и колко ги чете?
Пподавачката на будката на "Политика" казва,
че преди 10 години всеки ден е продавала до 1000
(хиляда) екземпляра "Политика”, а днес по 60, докато в петък заради ТВ програмата - два пъти
повече "Политика експрес” се продава между 40 и
60 броя "Дневни телеграф”- 30, докато неделното
му издание - около 20 броя.”Спортскп журнал” се
продава а 15-типа екземпляра.
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На отсрещната будка, където са главно изданията на "Борба”, най-миого се продават Вечериье новости - към 30 бройки, а Борба почтнникой не купува. Тук се продава и Братство и
всичките стотина броя се разпродават,
Що се отнася до така наречената опозицнона
преса”, която в началото се продаваше ,очти нелегплно, и тя сега се чете почти както и официалната,
От "Наша борба” всеки ден се продават между
и 35 броя, Блиц , който е по-евтин - по 50 броя,
"Демокрация -10 и така нататък. Но независимо
за кой печат става дума, тримата продавачи като
основна причина за намаляването на броя на чнтателите изтъкват цената и малкото пари, конто
хората могат да отделят за печатни изделия.
А.Т.

ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

БОСИЛЕГРАД

Избори в местните организации
на Червения кръст

УЧЕНИЦИТЕ ГО ОБИЧАТ РОДИТЕЛИТЕ ГО УВАЖАВАТ
В Кумаиоио живеят малцина
преселници от Димитровград
ско. Един от тях е Райко Борисов
Велков - Джорджнн, роден през
1939 година в село Пъртопопинци. Понастоящем е преподава
тел по биология, биохимия и ми
кробиология в отдела за храни
телно-вкусова промишленост в
Земеделското училище "Киро
Бурназ” в Куманово. Живее в
квартала "Гоце Делчев", пан
ел итната част на града, къдсто
си е построил голяма и хубава
къща. Тук живее със съпругата
си Добрила, преподавателка но
музикално изкуство в основното
училище "Кочо Рацнн”, със сина
си Драган, абсолвент по информатика в Природо-математнчкия факултет в Скопие, и снахата Любинка, учителка в основното училище "Кочо Рации”
в Куманово. Дъщеря им Жанета
е икономистка, омъжена е и живее в Гевгелия.
- Основно училище завърших в родното село Пъртопопинци и в близкото крайграннчно село Мъзгош, а гимназия
в Димитровград през 1957 годи-

КОПНЕЖ ЗА
РОДНИТЕ БАИРИ
Когашо се роди момче,
в кпгщаша се лее вино.
Усмихнат, дядошо рече:
- Да бъде живо до амина,
да бъде сладко като мед,
да Помни бойния завет
пи Кира Коля и Дойчина.
Ко?а(По се роди момче,
сърната като птици Пеят.
Доволна, бабата рече:
• С Песни нека да живее,
кзацовиик нека да е ШоП
и като белия Повой
от мъдрост да Побелее.
Косато се роди момче,
в къщи радост е Толяма.
Щастлива, майката рече:
- Ех, ти, юначето на мама,
утеха ще ни бъдеш ти
и Шук-През витите врати на мен ще доведеш отмяна.
Ко1ат<> се роди момче,
звънят ПреПълнетиШе кани
и гордо тишкошо рече:
-Да бъде здрав каиш Балкана,
да се задява със моми,
да мине хиляди земи
и българин да си остане!
Райко Велков
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Райко Борисов Велков
на. От ученическия живот в гимназнята ми останаха свидни спомени за голямото трудолюбие,
отговорност към учене то и взаимната солидарност. Нашият випуск абитуриенти, в който бяха и
Григор Гигов, Венко Димитров,
Милован Тошев, Стойчо Голубов, Васил Марннков, Петър
Еленков,
Цветан
Сотиров,
Георги Антов, Никола Диков и
др., беше едни от най-добрите в
гимназията. За нашия добър успех много допринесоха и нашите
преподаватели: Васил Тончев,
Стоян Наков, Спас Сотиров,
Богдан Николов, Ранна Каменова, Сърбнслав Златкович, Вптомир Маринкович и др. Много
съжалявам, че не можах да участвам на тръжествената среща по
повод 40-годишнинптп от мату
рата ни, понеже имах домашно
тържество, разказва Велков.
След завършване на гимназията Велков се записва в Природо-математическия факултет,
група биология, в Университета
Св. Св. Кирил и Методий" в
Сконие и го завършва през 1962
година. След това работи като
преподавател в основното училище Голи Зордумис в Куманово, където остава две години,
След войниклъка постъпва на
тшота в земеделското училище
Киро Бурназ в Куманово, къдсто преподава и днес. Над 30
години популярният Райчо, както му викат кумановчини, с голим успех подготви млади кадри
ва земеделието и хранителновкусовата промишленост. Познат е като извънреден педагог,
които не жали труд и знания, зв
да всади на споите ученици любов към предметите и да насър
чи таланта и стремежа им кз.м

Според приетите предварителни срокове, изборната дей
изключителни постижения не
ност в организацията на Червения кръст в Босилеградска об
само в обучението, но и па мнощина трябва да приключи до средата на март. Зоран Такев,
гобройни състезания, на които
административен работник в ОО на ЧК, ни уведоми, че из
са наградени с голям брой приз
борите в 55-те местни организации, в които членуват над 25(Х)
нания. В неговия клас винаги е
души, са в ход и трябва да приключат до края на този месец, а
имало най-много ученици, а пре
до средата на март да се учреди и скупщината на тази хумани
ди няколко години абитуриенти
тарна организация, както и да се избере ново ръководство.
те в класа на Райко били дори 52
По думите на Такев, в местните организации, които имат до
на брой, което е своеобразен
100 члена, в ръководството се избират председател, секретар и
рекорд.
касиер, а в организациите с над 100 души се избира петчленно
От някогашните негови учеръководство. Местните организации обсъждат дейността си и
пици, които сега са квалифицидейността на организацията на Червения кръст в общината
рани работници, агрономи, икпрез изтеклия четиригодишен период и приемат свои програми
ономисти и техници, от колеги те
за работа през следващия период от четири години.
и родителите на учениците моМестните организации с по-голям брой членове, както и
гат да се чуят само хубави думи
организациите, които през изтеклия период са били ло-актиза Райко Велков. От разговоривни, ще изберат свои представители за Общинската изборна
те с тях можахме да заключим,
конференция, която към средата на марттази година ще избере
че УЧЕНИЦИТЕ ГО ОБИот своите редове тридесетчленна скупщина, председател и сек
ЧАТ, А РОДИТЕЛИТЕ И КОретар на скупщината и девет члена на отбора на скупщината.
ЛЕГИТЕ ГО УВАЖАВАТ,
Ще бъдат избрани и няколко комисии и секции, които действат
На въпроса ни доволен ли е
в рамките ни ОО на ЧК, както и членове на надзирателната
от досегашните си постижения
комисия.
Велков отговаря положи телно и
м. я.
добавя, че всичко, което е лостигнал, е резултат на неговите
усилия и на усилията на съпру- ДИМИТРОВГРАД
гата му.

- И днес изпълнявам профссионалните си задължения слюбов, усърдно, дисциплинирано и
отговорно, понеже много обичам професията си. Но обществото не възнаграждава адекватно най-хуманната работа - учителската, сподели нашият земляк и добави:
- Най-тежко в живота ми е
това, че съм отдалечен от родния край. През последните години сутрин се събуждам с мисли
и копнежи за родните баири в
Забърдието, за малката речица
с бистрата и студена вода, за прекрасните гори, ливади и ниви,
къдсто прекарах детството и
младостта си.
Райко Велков всяка година
посещава родния си край и поддържа редовна връзка с роднини
и приятели от Димитровградско,
"Братство" чете от първия му
брой и от него узнава всичките
новини от родния край. Смята.
че във вестника трябва да се иише повече за живота на хората,
за техните проблеми и успехи,
Също така би трябвало да се пи
ше повече и зп нвшиге земляци,
пръснати но всичките бивши
югорепублики, за да се запозна
ем и с техните постижения
В разговора узнахме, че Велков пише стихотворения. Едно
от тях предлагаме на читателите
на в. "Братство”,
Богослов ЯНЕВ

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ДЕСЕТИНА УЧИЛИЩА СА ПРЕД РУХВАНЕ!?

Акция по кръводаряване
На 6 февруари т.г. Общинската организация на Червения крът
от Димитровград и Заводът за транефузия от Ниш организираха
втората за тази година в нашата община акция по кръводаряване
за работниците от димитровградските обществени предприятия:
"Сточар”, "Търгокооп” и "Кожара". Акцията за работниците от
"Сточар” и "Търгокооп” бе организирана в помещението на
Разсадника в село Желюша и в нея се отзоваха общо 13 работници
от тези фирми. Работниците от "Кожара” се отзоваха по-масово в
тази акция, като 43 от тях дариха кърв.
Б. Д.
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терството на просветата а Сърбия за осигуряване
на средства, обаче досега те не са отмуснатгП-котдавна искът с възобновен и в училището се надяват, чс сега средствата ще бъдат осигурени
Защото изграждането па нова училншнз сгтпа »
това село е запл ану,ано и врзпой ата ппо?п мз

ишн™т“ЗГсле„НииР„СМОНТИРаНеТ° ИМ
има нежелателни последици.

На босилеградска "община! ^ ГпрЖГ“
правителството на Република Сърбия.

Директорът на Основното училище в Босилсград Тоше Александров каза, чс а най-лошо сз,стояние е училищната сграда в Горно Тлъмино
която е пропаднала дотам! че вече с невъзможен
какъвто и да било ремонт. Заради това пъковолството на училището в договор с Общинската скупщина още през миналата година реши старата
сграда да не се поправя, а да се търсят средства за
изграждане на нов! училище. Решението получи
пълна подкрепа и от надлежните за учебното дело
Е републиканските институции. Босилеградското
• строително предприятие "Изградня” вече изготви
проектреметка, според която за изграждането на
™ад™ИаЛрТНа °ГРаДа Са Не°бХОДИМИ ОКОЛО 520

„„
става 1>ъ'|рос 311 Училищните сграДИ г останалите ссла- Александров заяви, чс е
нсобх°Дима поправка на покривите, догрампта, а
В Т И На Пода и маДилката„
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Р Д
’ ел^т и Милевци. В училището казват,
33 инвес™Чи™на «ейгоДина и в нея са запланували разОШе й учейни^яи1114”373 сграда в БД^илеград с
ГГч-.г.-, и ТнИ’ довзгРажДане на физкултурР Д
не но °б°РУДване 0 необходимите
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Вече със седмици се пише и говори за отравянето на много хора
с изкуствена ракия, която съдържала голямо количество метанол.
1 рагедия, предизвикана от безотговорен и алчен човек и от "слепи”
контрольори.
А ето два стари царибродски "патента", от които се вижда как
е бил уреден въпросът за произвеждането и продаването на ракия
преди почти 100 години.
Патентът N9 438 е от 1903 година с валидност от юли до 31
декември. Даден е на Йордан Джунов от царибродското село Бо
рово за право търгуване съ разни спиртни питиета". Другият
патент с № 04402 е за право фабрикуване спиртъ или за варене
Р“ ДРУ™ спиртни питиета с валидност за второто полугодие
на 1705 година. От него се вижда, че тогава и казаните са били
означени с номер. Казанът на Джунов е имал номер 1068 и вмести
мост 120 литра.И двата документа са били издадени от Царибродско
държавно контрольорство.
Документи за селски казани и то преди почти един век! А днес?
Всеки коментар е излишен.
Цветно Иванов

13 ФЕВРУАРИ 1998 г.
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ПЪРВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В КИЦ "ЦАРИБРОД"
РЕАГИРАНИЯ

ДОВОЛНИ ОТ МЕДИИТЕ
.
С местните журналисти и кореспонденти от Пипот
жение на<гпИчждчнитВе”КХа
6 ФевРУаРи представители на Сдру
жение на гражданите Културно-информационен центъп на бъл
гарското малцинство "Цариброд” в Димитровград Ш спешата
наи-напред говори председателят на Управители™ съвет Не&Тшч
Иванов, които припомни "историята” „а създаване ™ КИП от
учредителната скупщина през юни до 13 август 1997 г когато КИП
с решение на Съюзното министерство „а правосъдие е регистси
ран като сдружение на граждани.
с, е регистри
За работата на дружеството говори секретарят Предраг Пи

ПРОВАЛЕНА ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР
Неотдавнашната ЛИТЕРАТУРНА среща с из
тъкнатия писател Николай Хайтов с основание пре
дизвика небивал интерес сред почитателите „а
мениГСк8°ТО “а еД"Н ОТ нак-знаменитите съвреззла „зЪ1сГарСКИ ПИСател"' Препълнената малка
зала на Културния дом е най-красноречивото
=риал "кГ,та„И=ойвПо°д^НИ "
,заснет
по сценарий именно на Н. Хайтов.
Замисълът на организатора - Народната библио
тека от Димитровград - вероятно е бил да даде на
ценителите на художественото творчество на писа
теля възможност в една среща-разговор по-отблизо
да се запознаят с писателя и сценариста, с творчес
ките му вълнения и постижения. При това, като пред
седател на Дружеството за югославско-българско
приятелство от София и председател на Съюза на
българските писатели, може да изнесе интересни ста
новища за задълбочаване на югославско-българ
ските литературни (и не само литературни) отношения, както и да запознае присъстващите със съвременните процеси в младата българска литература.
Освен това, като изключителен стилист той има какво да каже за въвеждането на регионалните говори в
литературния език, за творческите процеси в писателската лаборатория и пр., и пр.
В тази насока и тръгна разговорът след въпросите на гимназистите. За съжаление, след въпроситедиспути на оглавяващата Хелзинкския комитет за
защита на малцинствените права Зденка Тодорова и
оглавяващите ДСБЮ в Димитровград Марко и Злата
Шукареви по въпроса за езика на обучението в мал
цинствените училища, както и изобщо за правата и
застрашеността * на българското малцинство от
асимилиране, разговорът тръгна в съвсем друга на
сока. Срещата се превърна в "политическа сбирщи
на”. Именно сбирщина, понеже и езикът, и начинът
на изказване бяха лишени от култура на речта и от
задълбочена обосновка, от толерантна дискусия.
Мнозинството посетители останаха стъписани. изне
надани и огорчени.
Никой не оспорва правото на "защитниците” на
правата на българското малцинство да поставят тези
и други въпроси, но преди това трябва да се съобразят
с аудиторията, с желанието на хората искат или не да

политическа или извънпартийна организация "Също такад‘,оило
искам
да подчертая, че то не е никаква паралелна институция на съще
ствуващия Център за култура, още по-малко има нещо подобнТс
паралелните институции в Косово, както е представен в уводната
статия в последния брой на "Братство”, а като допълнение. И
винаги готов да сътрудничи с него", изтъкна Димитров. Той представи и проектопрограма и онова, което предлага столична община
София. Програми предлагал и гр. Велико Търново, но засега нищо
не било прието, докато не се намери възможност тези програми да
бъдат представени и във вътрешността на Сърбия, защото "тъкмо
това бил смисълът на съществуването на КИЦ”.
- Факт е, че Дружеството до голяма степен е създадено в съдей
ствие с посолството на България и посланика Трифонов, а не на
билатерална основа, което е единствен случай - бе въпросът на
Зорица Милева, главен и отговорен редактор на ТРВ "Цариброд”.
Димитров изтъкна, че това не е единствен случай,тъй като подобни
има и в Унгария. Пък и защо това да не бъде нещо автентично на
малцинство? Затова ние реагираме срещу статиите в българския
печат, в които ни наричат ’ български”, а става дума за сдружение
на хора от българското малцинство.”
Ангел Димитров, кореспондент на ТВ Журнала, попита защо се
стигна до промяна в становището на българския парламент като
припомни, че при посещението си в Димитровград предишният
председател на Народното събрание Сендов на конкретен въпрос
именно на Димитров казал, че България ще даде средсрва на съще
ствуващия Център за култура. Сега са дадени на КИЦ?
Отговаряйки, Предраг Димитров каза ,че Сендов вероятно не
е бил добре запознат с този въпрос. В подкрепа на това Небойша
Иванов представи фотокопие на разходите на Народнодто събране
за миналата година. Въпросът все пак остана открит, тъй като
Зорица Милева каза, че разполага с "Държавен вестник” на Бъл
гария, в който се казва обратното.
Накрая Димитров отправи покана към Центъра за култура и
Нелепите събития, които се случиха по време на
общината да делегират свои представители в скупщината на Дру
жеството. А за официалното откриване, което ще се състои на 13 проведената в края на миналия месец в Димитровград
литературна среща с участието на известния българ
феврпри, са поканени около 120 лица.
ски писател Николай Хайтов, както и събитията, ко
А.Т.
ито последваха, не оставиха равнодушен почти нито
един димитровградчпнин. Корифеят на българската
литература и академик Николай Хайтов и неговият
СДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИ КИЦ "ЦАРИБРОД" приятел Димитър Остоич, председател-говорител ма
НАСТОЯВА ДА РАЗШИРИ ДЕЙНОСТТА СИ В БОСИЛЕ Дружеството за българско-югославско приятелство,
вероятно не са могли и да сънуват каква брутална
ГРАД
хайка ще бъде организирана срещу тях в българските
средства за масово осведомяване. Жалко, наистина е
жалко държанието на хората, които дойдоха на 29
януари вечерта в малката зала на Центъра за култу
рата с единственото намерение - да минират на всяка
цена тази литературна среща. Задавайки на Хайтов
крайно провокаторски въпроси, те успяха частично
да превърнат тази среща в политическа дискусия.
Като свободомислещ човек, принадлежащ към елита
на българската интелигенция, Хайтов трябва да има
оформено становище по всеки политически въпрос,
Все още няма официален отговор на въпроса кои са действител даже
когато става дума и за глобалната между
ните цели и защо България финансира Сдружението на граждани - народна политика. Трябва да има становище и да има
културно-информационен център на българското малцинство правото да го изкаже.
"Цариброд” в Димитровград, а организаторите усилено сс готвят
Лъжат се онези, които считат, че Хайтов е попад
да открият и обзаведа']' негов клон в Босилеград. Настоявайки той нал в клопка, т.е., че не е трябвало да отговаря на тези
да стане паралелна институция на босилеградския Център за кул въпроси. Тъкмо в този случай нападките срещу него
тура, в чиито рамки действа и локалната радиостанция, предста биха били още по-жестоки. Писателят би бил об
вители на сдружението започнаха "преговори” тъкмо с това кул винен, че изобщо не го интересуват българите в Сър
турно-информационно ведомство. Най-напред те поискаха Цен бия, в която, според мнението на мнимите правозатърът за култура да предостави на клона помещения за работа, щитници, безкурпулно сс нарушават техните национ
права. Всичко е било режисирано предварител
както и програмно време в радиостанцията, за да излъчва емисии ални
но. Това е ясно на всеки почтен и добронамерен чо
за дейността си.
век.
Управителният съвет на Центъра за култура не ирис исканията
Четири дни след проведената литературна вечер
на сдружението. След като каза, че в сградцта на Културния дом не съпредседателят но Дружеството за българско-юго
съществуват свободни помещения от 80 м , съветът възприе ста славско приятелство г-н Остоич отново дойде в Ди
новището, че не съществуват условия клонът да получи собствен митровград, за до съобщи но гражданите какъв отз
термин на радиостанцията. "Радиостанцията излъчва експеримен вук е предизвикал в българските медии неговият и
тална програма и съгласно програмната й концепция, тя не може престоя на Хайтов в нашия град. Остоич беше дъл
да се дава на нито един субект, който сам да подготвя и да излъчва боко обезспокоен и възмутен.
С вълнение говореше за причините, които мо
емисии. В рамките на съществуващите емисии радиостанцията ще
следи дейността на клона като на всички други клонове и ще инфор тивираха него и Хайтов да дойдат в Дими-фовград.
Обясняваше
неща, които всъщност не трябваше да
мира за дейността му”, се казва в отговора, който е подписала Елица бъдат обяснявани
допълнително, защото са повече
Анастасова, председател на Управителния съвет.
от разбираеми за всеки добросъвестен човек. От ре
"Това, което настоява да постигне сдружението от Димитров дакцията на РТВ "Цариброд” Остоич взе видеозапис
град, респективно клонът в Босилеград, просто обезпокоява ^ьлга- от литературната вечер, за да се опита да докаже на
рите в Босилеград”, казва Нада Стойнева, изпълняваща длъж българската общественост какво наистина се е сл
ността директор на Центъра за култура в Босилеград и главен и чило в димитровградския Център за култура на 1
отговорен редактор на локалната радиостанция, и задава въпР°са. януари вечерта. Дали този запис е излъчен публично
"Ако с сдружение на наши граждани, защо тогава го финансира по някой от телевизионните канали в България не ни
България, ако пък с културно-информационен цешър, защо се е известно, но твърде добре е известно какви инфор
далището му не е в Белград, къдсто такива имат и други страни? . мации, отнасящи се до Сърбия се излъчват по тези
Целта обаче е ясна, казва тя и подчертава: Посолство го на Бъл- канали, а особено по канала на "националния лидер”
гария в Белград и Демократичният съюз на българите в Югославия, - БНТ.
Терористи или освободители
които са създатели на сдружението, злоупотребяват
> <Р
малцинство и се намесват в нашите вътрешни работи .
В Сърбия се откриват ститици хиляди българи,
В. Б.
чиито национални и човешки права са застрашени,

слушат едни и същи неща до втърсване. Може ли да
мине поне една ЛИТЕРАТУРНА вечер без нервните
пристъпи на защитниците”? Без неотмерени думи и
без обиди. Без ненужно разпалване на низки страсти
и несъстоятелни обвинения? Тези въпроси, доколкото и трябва да се поставят, трябва да се поставят на
друго място, с други участници в разговори, с аргу
ментирани, убедително звучащи доводи. Така
поставени (не зная дали самите те не почувстваха
това) бяха в крещящо противоречие с характера на
литературната вечер. Отклоняването в друга посока
лиши десетките млади хора (предимно гимназисти)
да се запознаят по-отблизо с един интересен писател,
да чуят един изтънчен стилист, да се запали искрата
към красотата на българския език, за който те толк
ова настояват.
За съжаление, и твърде уважаемият гост, вместо
да отклони тези въпроси, които нито могат, нито
трябва да бъдат поставяни на една ЛИТЕРАТУРНА
вечер, се впусна в тирадични обяснения на съвремен
ната геополитическа стратегия, така че литературната среща се превърна в тягостно "политическо
събрание”. Авторът на несравнимите по художест
вена сила и стойност ”Диви разкази” затъна в тре
савището на световната политика, като предсказа
катаклизми на планетата най-много за сто години
напред. Да допуснем, че има лично мнение за печал
ното бъдеще и за Балканите, и за света. Единствената
спасителна сламка, за която се хвана и която вижда в
сегашния момент, е възкръсяването на панславизма
от миналия век... Излишно е да се коментират изне
сените политически възгледи, защото, най-меко ка
зано, те предизвикаха недоумение и изненада сред
младата литературна аудитория.
Последвалите след литературната вечер реагирания и опровержения в масмедиите свидетелстват за
една провалена литературна среща, замислена като
начало на една по-широка поредица от литературни
срещи и разговори с изтъкнати югославски и българ
ски писатели и поети в чест на един наистина достоен
юбилей, какъвто е стогодишният юбилей на чита
лищното (или библиотечното) дело в Димитровград.
Първата среща излезе халосен патрон.
Стефан Николов

ОЩЕ ЕДИН НИСЪК УДАР

” ЦАРИБРОД” ИСКА
ТЕРМИН НА РАДИО
БОСИЛЕГРАД

Ъ

ШтШ
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според БНТ албанските сепаратисти в Космет се
борят за освобождение от сръбската окупационна
власт и т.н. Човек просто не може да не се запита с
каква цел се прави всичко това!? Очебийно е. че в
българските масмедии почти нито една по-сериозна
политическа сила у нас не получава положителна
оценка.Каква трябва да стане властта в Сърбия, за да
придобие симпатите на медиите. Може би някоя,
която ще извърши прибързана приватизация, т.е.,
която ще разпродаде криво-ляво общественото
имущество на германци, американци, турци, а след
това да пристъпи към продажбата и на частите от
държавната територия.
Докога ще трае тази антисръбска кампания в
българските медии е голям въпрос, чийто отговор, за
съжаление, не зависи много от самите български
медии, а от техните опекуни и от онези политически
кръгове в света, които заради прагматическите си
интереси съзнателно подгряват политическото нап
режение в тази част на Балканите.
” Истината с само една,
но хората я назовават различно" - това е древна ин
дийска мъдрост. В случая свещената истината е, че
българите и сърбите трябва да се сближават във
всяко отношение. Няма нищо по-сстествено от това.
Едва ли някъде по света могат да се намерят два
народа, които са толкова близки - е една и съща вяра
и сродни езици. България и Сърбия са близки даже и
по броя на населението, както и по територията, коя
то заемат.
Не твърдя, че Сърбия трябва да служи като обра
зец на целия свят по отношение на демократичното
си развитие, но категорично отхвърлям коварните
тезиси, според които националните малцинства у нас
се обезправяват и тероризират дори. Националните
малцинства се тероризират от тези, които получават
пристъп на бяс, спомене ли се само Сърбия или сръб
ския народ. Положението на българското национ
ално малцинство в Югославия никак не трябва да е
"табу тема”, но по тези въпроси трябва да говорят
сериозни и уравновесени във всяко отношение хора.
Крайно време е другите да обмислят идеята до се
оттеглят от политиката заради добросъседските от
ношения между двете стране и братството между
българите и сърбите.
Честните и доблестни димитровградчани са фра
пирани от случилото се на 29 януари вечерта. Този
път на прицел бе Николай Хайтов, великан на бъл
гарската литература и съпредседател на Дружест
вото за българско-югославско приятелство, което
всъщност представлява най-изящната връзка между
двете страни и двата народа. Нападението срещу Хай
тов бе още един нисък удар. Най-жалко е, че
палачите се опитаха да се трансформират в жертви с
помощта на евтина и прозрачна словесна гимнастика.
Всеки човек, който милее за сближаването между
българския и сръбския народ, изпитва не само тре
вога, но и гнус от такива подли удари.
Бобен Димитров

О

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ 150-ТА КНИЖКА НА "МОСТ"

ПРОМОЦИЯ НА ”МОСТ” В СОФИЯ

ОГЛЕДАЛО НА ДУХОВНОСТТА

пайки очерците на Розалия Ликова и Димитър
Танев, в които е изградена една задълбочена представа за литературните течения в България, осоИзлезналата тези дни от печат 150-та книжка на списаниею за
бено след настъпилите обществени промени,
Директорът на Издателство Братство Венко литература, изкуство, наука и обществени въпроси на българското
Димитров запозна присъствуващите с основните малшнетво в Югославия може да се нарече юбилейна. Защото все
характеристики на издателство Братство ифуи- пак цифрата 150, сама за себе си, заслужава уважение, не само
кцията, която успешно изпълнява за българската защото от излизането на първия брой през 1У65 година изминаха
народност в Югославия почти 4 десетилетия. Спи- почти 33 години, а преди всичко, защото през този период
райки се върху издателския план за тая^година, списанието откри простори за творческа изява на сз,народниците
Димитров посочи капиталните проекти: "Избра- ни в Югославия.
ни съчинения” от Детко Петров, Антология на
Както му с редът, по случай юбилея трябва да се направи равнос
българската поезия през втората половина на XX метка на изминатия път и да се посочат основните насоки за
век”, монографията 'Димитровградки художни- утрешния ден. Това е направил главният редактор Денко Рангелов
ци”, "Българо-сръбски речник и други, които в уводната си статия. Той е посочил над 120 автори от народността,
"Братство” ще реализира самостоятелно или съв- чий то творби са намерили място на страниците на Мост , повече
местно с други издателски къщи в Югославия и от Ю0 автори на научно-публистични текстове, 40-тииа художника.
Не е подминато, а да не се спомене и приносът на списанието за
България.
м
Освен представителите на издателство Брат- запозинваисго на читателите с постиженията на литературното
ство” на промоцията присъствуваха видни бъл- поле в България и Югославия.
1СП, „
горски писатели и поети, сред които Благой ДиВсс пак най-голямя част от страниците на юбилейния 150 брой
митров, Янко Огаиоев, Бойко Ламбовски, Йордан на "Мост”’ с посветен на творчеството на починалия в края на
Евтимов, Пламен Дойнсв и др, както и худож- миналата година поет Стойне Янков. Освен лични творби, гюмепикът Браико Николов, който сега живее в София стени са и статии за неговото дело от Вл. Вацев, Миле Николов
и чиито творби са представени в тази книжка на Присойски, Стефан Николов, Милош Бакич и Милорад Геров.
Освен творби на извесгния пост Александър Дънков, в послед
"Мост”.
м
Ма промоцията па Мост в българската сто- ната книжка на списанието са отпечатани и стихотворения на млади
лица бяха представени някои от по-важните книги и утвърждаващи се всс още поети Миролюб Евтимов, Елизабета
от досегашната продукция на издателство Брат- Георгиева и Ясминка Янева.
„ „
Богати са и останалите редовни рубрики: Наука , Публицис
ство”.
М.Васов
тика”, "Наследство” и другите.
В тоя брой на списанието са поместени и репродукции на платпата на живописеца Велча Велчев от Димитровградско, който
ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ИЗДАТЕЛСТВО "БРАТСТВО"
живее и твори в Испания.

На 3 февруари и редакцията на списание "Плам ьк" се състоя промоция на списание "МОСТ”,
кннжка 148/49. Тази културна проява бе договорена в края на октомври миналата година, когато директорът и същевременно главен редактор
на ИК ”Пламък”Георги Константинов, след това
Димитър Танев и поетът Петко Братинов, посетиха издателство "Бра тство” в Ниш па връщане
от Белградските международни срещи на писателите
Промоцията откри Димитър Танев, редактор в
"Пламък", който в най-общи линии представи
дейността на редакцията на "Мост”. От своя страна Георги Константинов припомни за Белградскнте международни срещи и разговорите в Ниш,
а след това представи най-новата книжка на си.
"Мост”, посочвайки младите сътрудници на
"Пламък” чийто произведения са поместени на
страниците на нашето списание.
Главният редактор на "Мост” Денко Рангелов
обърна особено внимание на основната роля на
списанието - да спомага п афирмира литературното творчество на наши сънародници в Югославия и същеовременно да бъде живото звено между
културата на двата братски съседни народа - бългорския и сръбския. Той посочи текстовете в този
бройна "Мост”,посветени на 160-годишнииата от
рождението на Васил Левски, чийто автори са д-р
Джордже Игнятович и Георги Константинов. Рангелов се спря и върху малката панорама на най-новата българска литература, особено подчерта

СТАБИЛНИ ОСНОВИ ЗА РАБОТА
На 6 февруари в Ниш проведе заседание
Управителният съвет на издателство "Братство”,
на което бе обсъден и приет Планът за работа на
Издателството през тая година.
Както бе посочено, през 1997 година е отчетен
видим напредък в подсигуряването на финансови
и материално-технически, организационни и кадрови условия за качествено изпълняване на уточнените със Закон задачи на "Братство”. Републиканското министерство за информации изпълни
до край задълженията си и въпреки всички труд
ности редовно пренесе полагаемите се средства от
Бюджета на Република Сърбия. Подобрено е финансирането и посредством министерствата на
културата и просветата. С подписването на Протокола за сътрудничество със Завода за учебници
и учебни помагала от Белград са създадени реални основи за интензифициране и на издателската дейност.
С набавката на компютри чувствително е подсилена и материално-техническата база на "Братство”, което до голяма степен ще спомогне за
повишаване качеството на изданията. Добави ли
се към това и фактът, че всички места в Издателството са попълнени с квалифицирани кадри, освен един редактор в редакцията на в-к "Братство”

и че е уточнена конкретна програма за повишапане квалификационната с труктура на кадрите,
ясно е, че се очертават стабилни рамки за още
по-усиешно осъществяване на най-важните обществени функции на Издателството,
В съзвучие с това си Планът на издателската
дейност на "Братство” през тая година. Запланувано е издаването на общо 27 заглавия нови книги
(включително и 6 книги за извънкласно четене в
основното образование). По-значимите книги,
които имат капитална важност за националната
ни самобитност ще се печатат със сътрудничеството на Завода за учебници, а някои дори и
съвместно със заинтересувани издателски къщи в
съседна България.
Управителният съвет прие и финансовия план
на Издателството. Поискано бе за следващото
заседание да се подготви документ за програмната
ориентировка и основите на редакционната политика през тая година. В тоя контекст бяха отправени и сериозни забележки и посочени конкретни
пропуски в отделните броеве на в-к "Братство”,
При това бяха посочени не само определени текстове, но и карикатури, поместени на страниците
на вестника,
В. Богоев

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ В ДИМИТРОВГРАД

БРАВО, ” ТРАНЕКС”!
В ст,бога на 7 февруари в голямата зала па Центъра за култура димитровградската рокгрупа "Транекс” изнесе благотворителен концерт за децата на пострадалнте миньори от рудника
"Соко” край Читлук.
'
Посетителите на концерта,
сред които преобладаваха тинейджърите, имаха възможност
да видят и чуят една твърде перспективна рокгрупа, съставена
от: Игор Иванов (соло-китара),
Миролюб Милошевич (бас-китара), Далибор Глигоров (барабани), Ивица Глигоров (клавирни инструменти) и Саша Ставров (вокалист).
Под акомпанимента на музината на даровитнте момчета от

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ

” КЛАСИК ’97”
В Димитровградската гале
рия на 6 февруари бе открита
изложба на картини от худо
жествения пленер ” Класик 97”,
организирана със съдействието
на Галерията на съвременното
художествено изкуство от Ниш.
Бяха изложени двадесетина
платна на участници в този пле
нер, който се състоя за четвърти
пореден път на Златар. Със сво
ите творби - предимно платна,
работени в маслена техника - се
представиха следните художни
ци: добре познатият Милорад Бата Михаилович, Глигор Чемерски от Кавадарци (Македо
ния), Елени Теофилакту от Со
лун (Гръция), Радомир Антич от
Пирот, Мирослав Анджелкович
от Ниш, Джуро Радонич от
Алексинац, Перица Донков наш съгражданин, Катарина
Любинкович - Зоркич от Ниш,
Ервин Чатович от • Прищина,
Драган Момчилович и Ненад
Младенович като фотограф.
Милорад - Бата Михаилович,
който в момента е един от на
шите най-добри живописци, се
представи с три чудесни творби,
нарисувани с прецизност и уме
ние. Черепите от Челе кула са в
лилав тон, а лилавото е цветът
на облеклото на ангелите.
Глигор ЧОемерски рисува мод
ерно, абстрактно, с една отворе-

ност към най-различни мотиви и
живописни подходи. За нашите
любители на този вид изкуство
картинити му са неразбираеми,
но за онези, които разбират този
стил, те са великолепни.
Гостенката от Гърция Елени
Теофилакту се представи с три
картини, в които преобладават
женски символи и образи, нари
сувани в сини цветове. Творбите
й се отличават с една колосална
монументалност. Радомир Антич черпи своите мотиви от пиротските килими и затова боите
са му топли като вълна, а сим
волите - По-остри от фолклора.
Начало с тектоника и перфекционизъм - това е основната характеристика на картините на
Мирослав Анджелкович, рису
вани предимно в лазурносини и
червени цветове. Като мотив
той взима клонки, листа, тръни
и др.
Джуро Радонич рисува пре
димно пейзажи, от които лъха
топлина. Наситени са с топли
цветове и извънредна перспек
тивност.
За нашия съгражданин и в мо
мента един от най-добрите наши
живописци Перица Донков е из
лишно да се говори много. Ком
позицията, с която той се пред
стави, е работена в червена тоналност и макар че не беше на-

групата "Транекс”, пред димитровградските почитатели на рока пяха и други млади вокални
солисти, чиито певчески изяви
наистина бяха на висота: Драгана Бранкович, гостенка от Пнрот, Лиля Митич, Ирена Манова, Деян Костов, Мариян Миленков, Мария Димитриевич и други. В спектакъла взе участие и
ветеранът на димитровградския
рок Слободан Йосифов - Бокабан.
Ласкава оценка заслужава и
младежкото трио: Деян Христов. Асен Величков и Владимир
Манов, които на акустични Ки
тарн изпълниха известни рокбалади.
Прави твърде приятно впе
чатление и подборът на музика
та, която изпълниха младите
рок-музиканти. Това бяха мело
дии, от т. нар. ”рок-класика”,
мелодии на легендарните югославски рок-групи "Атомско
склоншце” и "Бийело дугме”,
както и групите, които все още
са актуални на югославската
рок-сцена: "Галия”, "Генерация
5’\ "Азра”, "Рибльа чорба’ ит.н.
Що се отнася до членовете на
състава "Транекс” насценатате
звучат твърде синхронно, а по
някога дори внушително. Тези
момчета наистина знаят да сви
рят. Упрекваме ги единствено за
това, че не организират по-често
такива концерти пред димитров
градската публика. Те са дока
зателство, че рокенролът в на
шия град е все още жив.
Водещият на концерта Борис
Лазаров заслужава специално
внимание. Налага се впечатле
нието, че този млад човек се чув
ства на подиума като риба във
вода.

П.Донков: Композиция

пълно разбрана от посетителите, тя остави едно дълбоко впечатление.
Флуидните картини на Катарипа Любинкович - Зоркич имат
своя логика и два основни елемента - вода и светлина. Останалото трябва да се види.
Ервин Чатович взима от
предмета качествата, а от абстракцията - композиция. И след
това се получава картина, която
д^е ”чете" “ ЧУВСТВа’ Н°
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На картините на Драган Момчнлович се вижда една разделеност на предметите, конто рисува. Ннто предмет, нито геометрия, а и едното, и другото. И
накрая, фотографът Ненад
Младенович с един оптично-механичен апарат успява да направи онова, което художниците
създават с четката. Наистина - и
това не е лесно.
Д. Димитров

Съвсем логично идва тогава
въпросът: защо димитровградчаните позволиха да има толкова свободни места на концерта,
ИЗнесен в голямата зала на Центъра за култура, особено като се
има предвид, че това беше благотворителен концерт и че входНите билети струваха само 5 динара?
Генерален спонсор на благо
творителния концерт бе фирмата ”Костов-комерц” от Димитровград.
Б. Димитров

150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО кпт??

ОСЕМСТОТИН ГОДИНИ НА МАНАСТИРА ХИЛЕНДАР (5)

НАРОДЪТ УСЕТИ
СИЛАТА СИ
(Продължение от миналия брой)
След бунтовното слово на 24
май, оставането на Ботев в Ка
лофер става невъзможно. Сега
за него обратният път към Русия
може да бъде само един - през
Търново и Русе, където още не
са изгнили бесилките, през Букурещ, където мълвата сочи
средище го на този тайнствен комитет, изпратил пролетните чеги.

”О, НЕРАЗУМНИЙ И ЮРОДЕ!
ЗАЩО СЕ СРАМУВАШ ДА СЕ
НАРЕЧЕШ Б ЪЛГАРИНГ

ръкави...”

- Паисий Хилендарски -

Мисля, че днес, когато честваме осемстотин тура. След това Паисий описва живота под тур
В края
п на юни 1868 година Хагодини от основаването на Хилендарския мана- ско робство. Със свята История Паисий се стре
ДЖИ ДИМИТЪР идва в Браила да
стир,
трябва повече да се каже и за взаимните ми да пробуди националното самосъзнание, на
Се с^огУва и остави последните
връзки между двата манастира - Хилендар и белязва програма за културно развитие на на
СИ Раз1,°Реждания на подгоЗограф - и особено за Паисий Хилендарски - рода и по този начин се бори за политическото
ТВЯ1Ците се ТУК Две чети. За Боавтора на първата българска История, запо- освобождение на населението.
ТСВ ТеЗИ мигове са святи. Другачната в Хилендар и завършена в Зограф.
Историята на Паисий поставя началото на
,:>ите мУ^тРъгват на смърт! Цяла
българската историография. Той пгапе на черкзима той дели с тях тревогите си
ПРЪВ ИДЕОЛОГ НА БЪЛГАРСКОТО овнославянски, но пръв внася говоримия език
за съдбата на отечеството. Сега
НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ
на народа.
^ ще им каже: Добър час и
Паисий отива в Хилендар през 1745 година
Българите в Букурещ
Л^. добра стига!”, а вълнепри брат си Лаврентий. В манастира постъпва с
имат две организации иията му щс се въпг-Г-'
единственото желание да се учи. Като пратеник
Добродетелната дру
лътят в песен - "На
на манастира обикалял много краища на Бълга
жина и Тайният цен- |
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прощаване”.
рия и събирал помощи за двата манастира. Сред
трален комитет, ко- ||
|
Въпреки
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V Но тези, които
отечеството си рус
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своя народ. Първоначално негови извори за ис
Ш трябваше да ги покия император, а ко
торическото минало на българския народ били
• п.ч.Д'л-п<к
ЯЙЙЙЯЧГ
" следват, вместо оръмитетът - да венчее в
Атонските манастири, след това посещавал бъЖИС ПО лучават вериги.
г,Търново за български
лгарските земи, а след това се ровил в архивите
Жельо войвода е аресту
цар султана.
на други книжовни центрове. През 1761 година
ван още в Букурещ. И браилскапосетил Сремски Карловци (тогава в Австрия),
Христо Ботев пристига в та полиция също бърза да де
сръбски
културен център. Там се запознал с
Букурещ, снабден с торба пре монстрира своята послушност
историческото съчинение на Мавро Орбини
поръчителни писма до сънарод пред нотите на Високата порта.
"Книга историография (1722). След това от Хи
ниците си там. В отговор на мол Ботев се укрива в мазето на
лендар се премества в Зограф, където завършва
бата му от 21 ноември 1867 го печатницата. В тъмнината на
своя
двугодишен труд със заглавие "История
дина до Добродетелната дружи скривалището прозорливият му
славеноболгарская”.
на получава две жълтици помощ ум следва стъпките на бойците.
С ръкописа на Историята (досега се твърде
за из път, ”за да отиде и завърши Неговото тревожно сърце улавя
ше, че оригиналът й не е запазен) тръгва из
започнатото в университета”.
последния пулс на умиращите и
българските земи и дава ръкописа на видни про
Хилендарски. История славеноболгар
светени българи да го преписват и разпростра Паисий
Но влашката зима е твърде су ръката, лишена от възможно
ская. Първи Софрониев препис, 1765 г.
няват. През 1765 година се срещнал със Стойко
рова и негостолюбива. С много стта да ги защити с оръжие, взи
"История славеноболгарская” е четена и пре
Владиславов - СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ,
мъка нашият пътник се придви ма перото, за да обезсмърти под
който направил два преписа на Историята през писвана и по този начин разпространявана по
жва едва до Браила в навечер вига им: ”Те измряха, но тяхната
всички краища на българските земи през XVIII
1765 и 1781 година.
ието на Коледа и е принуден да смърт беше громен удар за Тур
и първата половина на XIX век.
остане при книгоиздателя Пани- ция. Будният народ стресна се
ЗА КАКВО ПИШЕ ПАИСИЙ В
Досега са открити 50 преписа на Паисиевата
чков, най-напред като гостенин, силно, огледа се и като не можа
СВОЯТА ИСТОРИЯ?
история. Считаше се, че оригиналът е загубен.
да
скочи
с
оръжие,
със
сълзи
а след това като словослагател и
Историята на Паисий е пропита с патриоти В последно време е открито, че оригиналът е
благослови великия подвиг на
печатар.
зъм. Паисий се обръща към своя народ да зачи бил откраднат от архивата на Зографския мана
синовете си. Той видя и усети си
Заледеният Дунав и дълбоки лата си”.
та своя род и език, а след това доказва, че бълга стир, предаден анонимно на Националния ис
торически музей в София и върнат отново в
те преспи по пътищата дълго
рите са имали царство и държава.
За
да
преодолее
отчаянието,
време не позволяват на Ботев да
"О, неразумний и юроде! Защо се срамуваш Зограф.
притиснало
емигрантите
след
От 1762 до днес за първата историческа книга
потегли за Одеса. И докато чака
да се наречеш българин и не четеш и не говориш
удобен момент за пътуване, той поражението на четите, Ботев
на своя език? Или българите не са имали цар на българите е писано много. Освен че е препис
ство и държава? Толкова години са царували и вана, за нея е писано много и от известни бълга
изгубва и стипендията, и мя събира стиховете си в една кни
са били славни и прочути но цялата земя и много рски историци. През 1898 година е печатана в
стото си в Одеския университет. жка и търси издател. Но думите
на този нов поет изглеждат не
пъти са взимали данък от силни римляни и от Пловдив под редакцията на А. Тодоров. Йордан
А размразяването в Браила пристойни за местните "патри
мъдри гърци. И царе, и крале са им давали Иванов я печата през 1914 година и дава обши
този път се възвестява не само оти” и затова р ькописът на не
своите царски дъщери за съпруги, за да имат рен коментар. След това със Историята на Паи
от ледохода. "Дойде пролетта на говите "Първи поетически опи
мир и любов с българските царе. От целия сла сий се занимават П. Дннеков (1939), М. Дринов
1868 година - пише Ботев във ти” остава неиздаден. Бурното
вянски род най-славни са били българите, първо (1871). И. Шишманов (1914). Н. С. Державин
вестник "Дума на българските негодувание на поста остава
те са се нарекли царе, първо те са имали патри (1941), П. Динеков (1944), Б. Пенев (1946), М.
емигранти” - и на хиляди юнаци "глас във пустиня” в този свят
арх, първо те са се кръстили, най-много земя те Арнаудов (1962) и много други.
закипя кръвта, хиляди бяха го ”на глупци неразбрани”, където
завладели. Така от целия славянски род били
тови да идат да измрят за свобо "отзив няма на глас искрен
най-силни и иай-ночитани и първите славянски
Богдан Николов
дата, и в две недели да вдигнат благороден”, свят, в който е
светци просияли от българския род и език..."
Историята разказва за славянския произход (В следващия брой: Българския печат за връщането
сичкия народ на оръжие! Секи обречен да живее.
на Паисиевата история в Зограф)
на българите, за видни владетели и висока кулпродаваше мило за драго, секи
- Следва забравяше бедност и възраст,
родители и роднини и секи ду
маше: ”На Балкана! На Бал
кана!”
Ботев решава, че неговото мя
Черквата ”Св. Никола” в Бабушница се па съсед нп храма дори е превърнал топа свято
сто в този момент е в четата на мира на най-хубавото място в града - на едно място в склад за фураж п селскостопанска
Жельо, където желае да бъде възвишение, от което се разкрива широк механизация. Има ли нещо подобно на този
писар. Решенията у двадесетго кръгозор. Това е едиокорабна сграда, постро сняг? Несъмнено - не!
До скоро имахме лошата привичка за вспдишния бунтовник идват готови, ена от печени тухли и без варосани фасади.
неотменни, но повика на една Изградена е през средата на 40-те години на чки передности да обвиняваме някой друг.
Тс, другите, враговете , те са виновни за вси
вътрешна убеденост. А после тоя век, а днес е куп руини. Всичко е начупено,
чко нелепо. Истината е обаче съвсем по-друизострената мисъл ги преценя срутено, смачкано., Никъде смъртта не е
га: враговете на бойното поле са пазили
ва, претегля:”... бяхме се стекли проговорила с по-страшен език, огколкото "божите светилища” от разрушения. Така е
Да решим съдбата на народа ка т ук, върху тези стени, създадени за молитви и
и с храма в Бабушница, харесва ли това на
то ратници в славната борба за сълзи.
Повече от две десетилетия следя това про някой или не. Разпадането му, за съжаление,
освобождение... След четите на
започна в условията на мир. Казвам това,
1867... съвсем последователно на падане - пиша, негодувам, моля... И нищо не защото добре си спомням как изглеждаше
излиза,
нищо
не
се
предприема.
Не
обвинявам
Другата година трябваше да се
той през 70-те години, когато плеияваше с
начне движението с всичка сер властта - пито предишната, пито сегашната, красотата и с хармоничността си. Днес ми
иозност и всички средства, що -ге са еднакви по същината си. За пропадането навам край това светилище с дълбоки въ
можеха да се разполагат в онова на този храм най-голяма вина имат сами I е здишки и отчаяние. За черквата "Св.Ник
жители на Бабушница. Защото те са известни
благоприятно време, кога Ка- навред като добри майстори-строители, а ола” в Бабушница, обещавам, няма да напи
ндия тънеше в кърви и с всеки имат и тухлен завод. Виновни са, защото не са ша повече пито един ред. Остава ми само да
куршум хвърляше и залъка от предприели нищо за спасяването на храма, в пл увам над съдбата му.
устата си, а Гърция точеше сабя, който мнозина от тях са кръстени. Първият
Токст и снимка: Каменко М. Маркопич
Румъния и Сръбско запретваха
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УМИРАНЕТО НА ЕДИН ХРАМ
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СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

СМИЛОВЦИ
(Продължение от миналия брой)
Манастирът ”Св. Кирик и Юлпта” се намира на ок
оло 2 км северозападно от Смиловци, в дола, който е
разположен на слънчевите южни склонове на Видлич
(1180 м).
Манастирът с черквата при с. Смиловци за пръв път
се споменава през 1704 год. Г1о преданията на старите
хора този манастир започнали да строят на мястото на
сегашния манастир при с. Радейна, за което свиде тел
стват основите за първоначалния манастир. След като
този манастир бил преместен ма Видлич, радейичани
построили друг, по-малък манастир на същото място.
Когато в нашите краища върлувала чумата, хора та от
населените места в Забърдисто бягали по високите ба
ири и планините, търсейки спасение от коварната бо
лест. Смята се, че но същата причина и манастирът ”Св.
Кирик” бил преместен на Видлич. Този манастир се
споменава и от известния австрийски учен Фсликс Каниц, който на 28 август 1871 г. - на път за Берковица,
проучвайки горното течение на река Темска и допълванкн картата си с нови открития - минал през Висок
н се упътил през Видлич. по западния ръб на Три пута,
по посока на манастира ”Св. Кирик”.
Манастирът е направен от доброволни помощи па
населението от селата в Забърдието и на по-заможните
пнротчанци. С работа помагали всички трудоспособни
хора, докарвали материал за постройката, а главен майстор бил Коля от внеочкото село Болев дол. Манастирът е построен от обикновен дялан камък не покрит
с каменни плочи, които след време били свалени и
вместо тях били сложени керемиди. Манастирът с конака и останалите помещения бил направен на мястото,
на което и дотогава имало храм. Под манастира, на
извора, от който блика бистра, студена п хубава планин
ска вода, майсторите направили чешма.
През 1925 г. в манастира ”Св. Кирик” пристигнали 40
монахини, рускини от Бесарабия, и така бил създаден
първият женски манастир на територията на Нишката
епархия. Пет години по-късно монахините напуснали
манастира - едни отишли в манастира ”Св. Георги” в
Темска, други в манастира в Дивляна, а трети дори в
ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (6)

МАЛКА ОДА ЗА
ВЕЛИКАТА
СУРОВАТКА
Въпрос: Аз съм един ош ония Прочути Позасшарели
заможни ергени ош Ужичко, конто не могат да си
намерят мома за женитба. Поради туй съм Принуден
да записвам Престилка и самичък да Приготвям ядене,
но не върви. След като обеля картофите, те бързо
загубват белотата си и Потъмняваш. Същото ми се
случва и с нарязаните ябълки, начуПенише гъби, настърганите дюли... Последиците са: изгубвам аПешиша, нервнича и обезателно дръПвам глъшка-две ош
ужичкаша клекова, та дано малко да ми светне Пред
очите. Как да се сПравя с шия ”затъмнения ” - на Продукшише и очите?
Еро - мъжага от Ужичко.

Отговор: Господин Мъжаго, не се ядосвайте! И в
ръцете на най-ловките готвачки тези плодове и зеленчуци потъмняват след обелване.
Нутриционистите различават два вида потъмняване
на хранителните продукти - ензимно и неензимно. Второто е много смътно и върху него ще се спрем следващия път.
Ензимното потъмняване на картофите се дължи предимно на окислителните реакции между атмосферния
кислород и органичните структури на растителната тъ-

^щГнАШЕНСКА ТРАПЕЗа\§1||
ЧОРБА ОТ ПРАЗ
Праз лук 250 г. растително масло 40 мл, брашно 20
г. зелев сок 200 мл, джоджеи и сол.
Ситно нарязаният праз се задушава в мазнината и
малко вода, залива се с гореща вода и се вари до
омекване, след което се прибавя при постоянно ра
збъркване размитото в зелевия сок брашно. Чорбата
се посолва, а когато е готова се поръсва със ситно
нарязания джоджен.

©

други смиловчани. Когато почи
нал, Неделков бил погребан в
селските гробиида, но след годи
ни тленните му останки били
пренесени и погребани до мана
-Г
\г <
стира ”Си. Петка”.
Всяка година на 27 октомври
•:7 ,
(Петковден) идват хора на слу
жба в манастира, а след това на
1 И
ГЛ1
манастирската ливада устройват
'■л
хубаво увеселение с ядене, писне
и хоро.
Ц№
%
Смиловската черква се казва
ряздгкй
"Вочнесение Господне” и се на
мира в центъра на селото. Смиловчани започнали да строят че
рквата си през 1927 г. от камъни
'У,
и жълт пясък, който докарвали
р*. 8 та
дал
от Локва над Моинци. Главните
майстори били от Пирот. Чер
квата е завършена за две години
и след освещението й било ор
ганизирано голямо тържество в
огренята на Бошкови. Първите
Сватбено увеселение край черквата "Вознесение Господне" в с. Смиловци
младоженци,
които били венча
през 1980 година
ни в нея, са Божурка и Сандо
манастирите на Шабачката епархия. След тях в ”Св. Нейкови от Смиловци. В тази черква са венчавани и
Кирик” дошли калугери и манастирът пак станал мъ- кръщавани не само смиловчани, но и хора от другите
жкн. Хората казват, че е имало периоди, през които не села. На ларохия тук били поп Стоян, поп Коста и найс имало духовни лица в манастира. От 1957 до 1965 г. тук дълго поп Ваца от Брайковци, който станал смиловски
живееха 4 калугерки, дошли от някой височки манастир, зет като се оженил за Надежда Живкова, а сега в че
Със ”старсшината”, както хората наричаха една от ка- рквата служба държи поп Аца от Димитровград. Кли
лугерките, хората от селото разговаряха когато тя ид- сари били дядо Ига, дядо Миша Стоин, Павел Стоин,
»аше с кон да пазарува в селския магазин. ”Двс от ка- Цветко Каменов и др. От северната страна е кръстът
лугерките бяха сестри, едната се казваше Райка и ху- ”Св. Георги”, където смиловчани изнасят изчервените
баво свиреше на дудучле” - допълва ме моят братовчед печени агнета на Гергьовден.
Десетилетия наред черквата стоеше горда и непокъ
Васил Христов,
I
От
1984 г. манастирът ”Св. Кирик” е под защита на тната, но под тежестта на годините тя лека-полека стана
държавата като културно-исторически паметник с осо- руина. Затова смиловчани въведоха местно самообла
бено значение,
гане и събраха определена сума пари, а Общинската
На 28 юли е празникът Св. Кирик и Юлита и макар скупщина в Димитровград и Министерството на култу
че в черковния календар не е отбелязан с червени бу- рата на Сърбия им отпуснаха финансова помощ и че
Кви, смиловчани не работят на този ден и отиват пред рквата беше реставрирана. За успеха на тази акция
най-големи заслуги има тогавашното ръководство на
манастира.
На около 2 км югозападно от селото , в местността местната общност, начело с председателя Никола
Дърма с манастирът (или черква) ”Св. Петка”. Пос- Тасев.
- Следва троен е през 1897 г. от смиловчанина Манчо Неделков,
комуто на сън идвало да построи божи дом. Помагали и
Цветанка Андреева
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кан. Ако растителната клетка не притежаваше соб
ствени ензими или ферменти, споменатите реакции не
би трябвало да протичат бързо, защото обработката на
растителните суровини обикновено се осъществява при
невисока стайна температура. Но понеже тъканта съ
държа и окислителни ензими, полифенолоксидази и др.,
реакциите получават невероятно ускорение. От бял,
цветът на тъканта за десетина секунди става кафяв,
тъмнокафяв, тъмновиолетов... Видът на плодовете и
зеленчуците отблъсква, качеството им се влошава и те
стават негодни за употреба.
За щастие, ако не може да се лекува, болката може
да се предотврати. Как? Логично: или да се възпрепят
ства достъпът на кислорода до растителните клетки,
или да се неутрализират ензимите, или и едното, и другото. Чрез потапяне във вода на растителните суровини
веднага след обелването или нарязването им, домакините ги изолират от въздействието на въздушния кислород и по такъв начин забавят потъмняването. А ако
искат да попречат и на влиянието на малкото кислород,
разтворен във водата, те добавят към нея малка щипка
дезоксиданс, например, лимонена киселина или лимонтозу.
А как да се справим в края на краищата с ензимите?
Просто! Чрез пускане в кипяща вода (т. е. бланширане)
за 2 - 3 минути, ензимите се съсирват, денутнрират, и
катализацията е вече невъзможна.
Твърде ин тересно е, че, по отношение на ензимното
потъмняване, битовото творчество - доскоро нензвестно на нутриционистите - далеч е изпреварило науката,
В Мала Азия ориенталските народи лудеят за питието
салеп. Уж подмладявало!? За да запазят от потъмняване и разваляне растителните грудки, от които се изготвя салепът, жителите на планините (където виреят
растенията) веднага след почистването им от пръстта и
след измиването им, ги варели няколко минути в СУРОВАТКА! Да, суроватка, останала след преработката
на млякото в сирене. След варенето наннзвали грудките

АГНЕШКО ДРОБ-САРМА
Агнешки дреболии около 600 г, агнешко було 1
бр.,кромид лук (пресен) 2 връзки, растително масло
100 г, ориз 120 г, кисело мляко 250 г, айца 2 бр.,до
матено пюре 15 г, джоджеи 1/2 връзка, черен пипер,
сол.
Агнешките дреболии се сваряват в подсолена вода
и се нарязват. Ситно нарязаният лук се задушава в
мазнината и малко вода до омекване, след което се
прибавят оризът, дреболиите, черният пипер и ситно
нарязаният джоджеи. Сместа се залива с 2 чаени чаши
от бульона на дреболиите и се вари 20 минути. Пред
варително накиснатото във водата агнешко було
(скрама) се нарязва на парчета, в които се увива приг
отвената плънка. Сармите се нареждат в тавичка, като
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на конец и ги сушели навън. Какви прозрачни, примам
ливи, непотъмнели грудки получавали! На Запад евро
пейците дават мило и драго за такива грудки салеп.
След дълъг период на пренебрегване, суроватката се
трансформира от отпадък в търсен продукт. Превръ
щат я в прах и я използват като добавка към детски
храни, сладоледи, сокове, а видяхме, че може да служи
и за бланширане. Със собствени опити проверихме дей
ствието на суроватката върху резенки от картофи и
ябълки. Резултатите са чудесни. Не само че няма ни
какво потъмняване, но получихме дори продукти с по
добрен вид.
На какво се дължи вълшебното въздействие на суро
ватката? Вероятно, първо, суроватката - подобно на
водата - физически възпрепятства достъпа на кисло
рода до растителните тъкани. Второ, тя съдържа го
лямо количество органични макромолекули, полимери,
които полепват по повръхността на грудката като тъ
нка прозрачна обвивка и допълнително предпазват от
окисляване. Трето, горещата суроватка твърде ефи
касно дезактивира ензимите. И, четвърто, топлината в
самия процес на бланширането изтласква въздуха от
междуклетъчните кухини и тъканта става прозрачна.
Господин Еро, мъжаго! Защо и Вие не използвате
народния опит и не превърнете готвенето в песен?
А за онова, другото, психоемоционалното "затъмне
ние”, мога да Ви кажа следното: и на мен, когато бях
млад, от време на време ми притъмняваше пред очите.
Обаче аз не хващах шишето, а се качвах на моторетката
и - търрррррррт! - право при Станка. Щом я видя, мъгла
та се разсее. Затова Ви съветвам - веднага хвърлете
престилката и побързайте с женитбата или поне с един
годеж. Суроватката при ергенски затъмнения не по
мага. Не забравяйте да ни повикате на гости!
Протоколист: С. Кр.
(В следващия брой:
С потъмняването на Майлард няма шега)

загънатите краища на булото се оставят отдолу, зали
ват се с малко бульон и по 1 лъжичка от размитото
във вода доматено пюре и се пекат в умерена фурна,
заливат се с разбитите в киселото млако яйца и се
пекат още 10-15 минути.

халва

от ГРИЗ

Гриз 200 г, масло 100 г, счукани орехови ядки 140 г,
захар 180 г, канела (цимет) 6 г, вода 440 мл.
В маслото се задушава гризът до златист цвят, след
което се залива със сироп, приготвен от водата и
захарта, и се разбръква. След 5 минути се сваля от
огъня, похлупва се плътно с капак и се оставя да
престои половин час, след което се разбръква и от
ново се похлупва. Като изстине, се поръсва с канелата
и ореховите ядки.

СПОРТ ® СПОРТ
ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: ПЕТЪР ГИГОВ - ПЕПИ

СНЕГЪТ ИЗМАМИ СКИОРИТЕ НА ГЪРБИНЕ КОШАРЕ
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ПЕВЕЦ И ШАХМАТИСТ
Едва ли има димитровградчанин, който да не познава Пепи,
Петър Гигов, преди всичко като
певец, но и като добър шахма
тист. Пепи е роден през 1945 г. в
Димитровград. Завършва за
преподавател по английски език
и като такъв работи известно
време в Апатии и Майданпек.
След това става вокален солист
и обикаля множество градове от
предишна Югославия. Винаги е
готов да запее и да изнесе благ
отворителен концерт. С шахмат
започва да се занимава доста рано.
* Пепи, кажете ни как се
разви шахматната Ви кариера?
- Докато не отидох да следвам в Белград, шахматът ми беше само хоби. Но там станах
член на ШК "Дървена звезда”,
където по това време играеше и
днешният гросмайстор Любомир Любоевич. После играех и в
клубовете на градовете, в които
учителствувах. Когато се завърнах в Димитровград и работата
на ШК "Цариброд” беше възобновена, станах член на този
скромен, но симпатичен колек
тив.
* Кои са по-значителните Ви
успехи?
- През 1994 на турнира на на
шия клуб спечелих първо място,
една година преди това бях вто
ри. Изобщо на тези турнири се
класирам много добре. Често
пъти съм играл на първата таб
ла и то с доста голям успех, ма
кар че е имало и членове с по-ви
сок рейтинг от мен. Турнирът на
ШК "Цариброд”става все по-интересен с участието на шахма
тисти от Пирот. На миналого
дишния турнир бях най-добре
класираният състезател от Димитровград. През 1997 г. участвах в голям турнир в Пирот, където играха и интернационални
майстори. Заех 4-7 място с пет от
девет възможни точки. Бях пред
интермайстора Мария Петрович, бивша шампионка на Югославия. За свой голям успех ечитам и ремито с женския гросмайстор от Китай Жао Чинг Пенг,
която спада към 10 най-добри
шахматистки в света. Успех е и
ремито с белградския шампион
Йован Тодорович през 1996.
Имам победа и срещу известния
Фиде-майстор Хулак в Пирот.
* Имате ли приятели сред го
лемите шахматисти?
- Приятелите ми от света на
шахмата имат по-голямо значе
ние за мен от шахматните ми резултати. Голям приятел ми с

многократният шампион на
България гросмайсторът Кирил
* еоРгиев, едно от най-големите
имена в световния шахмат. След
ТОва Любомир Любоевич, Бра“ИМИР Максимович, или Мария
елмева 11 Маргарита Войска,
шампионки от България, както
И нашата гросмаисторка МилунКа Лазаревим’ световноизвестна
шахматистка.
* Какво е мнението Ви за
състоянието на шахмата в Ди
митровград?
- На шахматния отбор му
липсва култура. За мен шахма
тът е повече творчество и кул
тура, отколкото спорт. Мисля,
че може да има добри шахма
тисти, но го няма първото усло
вие-културата. Второ, няма тре
ньори, които да работят с талан
тливи младежи. А трябва да се
обърне внимание на следните
имена: Владан Игич, Иван Сто
именов и Бояна Алексова.
* Освен със шахмат, Вие се
занимавате и с пеене...
- Да, аз съм и вокален солист,
но в последно време с малко ангажименти. Имам записани няколко плочи и една касетка със
сътрудничеството на Радио Цариброд и Общинската скупщина. Навремето направих и няколко записа за Радио Белград,
което считам за голям успех. В
момента подготвям нова касетка и компакт диск, които ще бъдат финансирани от фирмата
”Марминело’ от Италия, делови
партньор на ГИД. Запланувал
съм и концерти в Югославия и
България.
* Имате ли някакво друго
хоби?
- Член съм на Сдружението
на художниците-любители, с ко
ито вече се представих на една
изложба. Занимавам се и е астрология - съставям хороскопи,
д' с

НОВИНИ ОТ ЛОВНОТО ДРУЖЕСТВО "ВИДЛИЧ" ОТ ДИ
МИТРОВГРАД

СКИЛИФТЪТ
ПУСНАТ В ш
ДЕЙСТВИЕ
Отваш ли на Гърбине кошаре - пускат лифта?”- беше
мълвата, която мигновено се
разнесе сред любителите на
ски спорта в Димитровград
миналата събота и неделя.
И наистина, най-подходя
щите ски-терени в околността
на Димитровград - Гърбине кошаре - в събота и неделя бяха
оживени както никога досега.
И как да не бъдат, когато в
събота за пръв път бе напра
вена проба на ски-лифта, чрез
който скиорите ще се изкачват
250 метра нагоре, откъдето ще
се спускат. ”Лифтат”, както му
викат, е отдавнашна идея, ко
ято миналата година реализи
раха членовете на Соколското
дружество начело с Небойша
Йотов и Васко Алексов, но по
ради недостатъчно сняг през
миналата година той не рабо
ти. Ски-лифтът е направен от
приспособен автомобилен дви
гател и въже, за което скиорът
се хваща и той го тегли до вър
ха на скиорската писта. Надо
лу после е лесно.

ШтшШ

КОСТА А. АПОСТОЛОВ
(1916 - 1998)
от с. Горна Лисина, Босилеградско
На тази дата ще дадем 40-дневна панихида:
в 10 часа ще посетим гроба на скъпия ни
пок ойник на горнолисинските гробища, а от
12 часа пани хидата ще продължи в дома на
семейството му. Каним да присъстват
всички роднин и и приятели.
Благодарим ти за всеотдайните род!ителски
грижи и обич. Вечно иде те помни м и ще
почитаме твоята паме
Вечно скръбящи: дъщеря Палка, син Владимир, зет Киро, снаха
Евдокия, внуци Палка, Славе, Деян, Сузана, Дана, Ана, Коста и
Сунчица, правнуци Раде, Драгана и Ека и многобройни племенници.
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Къде може да
си купите
"Братство"?
Уведомяваме читателите,
че вестник "Братство" се
распространява на някол
ко будки на компания "По
литика" в Ниш и то: пред
аптека "Челе кула", Палилулска рампа, Кукления
театър, в двора на Град
ската болница, на Трошарина, срешу пазара "Бошко
Буха", на пазара в "Дурлан", централния пазар
при крепостта, на послед
ната спирка на Ледена сте
на, Маргера, и в Ягодинмала.
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ИСКРЕНА РАДОЙЧИЧ
от Димитровград.
Беше ни единствена радост и утеха. Вечно
ще остане в сърцата ни.
По този повод на 24 февруари в 10 часа ще
посетим вечния й дом на димитровград
ските гробища и ще положим цветя.
Опечалени: съпруг Илия, майка Марика и
баща Мила.

Опечаленото семейство

СКРЪБНА ВЕСТ
На 1 февруари ни напу<сна завинаги нашият
мил съпруг, баща, брат и дядо

&
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МИЛА ПЕТРОВ
от Димитровград
На тази дата в 11 часа ще
посетим гроба му на димитровградските гробища и ще
положим цветя.
Опечалени: съпруга Милу тинка, син Зоран, дъщеря С ветлана, зет Мирослав, внук
Милош, внучка Ана и други
роднини.

ТЪЖЕН ПОМЕН
Във вторник на 24 февруари 1998 година се
навършват две години от ненадейната
смърт на нашата скъпа и непрежалима съпруга и дъщеря

СКРЪБНА ВЕСТ
С голяма болка в сърцата и дълбока тъга в
душите съобщаваме на роднини, приятели
и познати, че на 8 февруари 1998 година
почина нашият мил съпруг, баща, тъст,
дядо и прадядо
ЗАРЕ ИВАНОВ
от мах. Явор, с. Горна Любата
Благо,дари м ти за голямата обич, с която ни
даряв аше.

Редакцията

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 14 февруари 1998 г. се
навършва една година от
смъртта на нашия мил съпруг,
баща, тъст и дядо

Шйщ■

На 21 февруариI 1998 година се навършват
40 дни откакто не
I е сред нас

А.Т.

ЛОВДЖИЙСКА ВЕЧЕР
НА 20 ФЕВРУАРИ
• Членовете на ловното дружество "Видлич” от Димитровград
на 8 февруари т.г. организираха хайка за хищници.
• На територията на Димитровградска община ловът е забранси от I февруари до 1 май т.г.
• I Га 20 февруари т.г. ловното дружество Видлич ще организ
ира традиционна ловджийска вечер. Както винаги, на тази вечер ще
се сервира месо от дивеч. Запланувано е да се изпълни и подходяща
музикално-хумористична програма.
• В местността Попов дол на Козарица димитровградските
ловци продължават работите по изграждането на ловния резерва!
за обучение на ловни кучета. Ловците досега са провели две трудови
акции и са завършили успешно около 50 на сто от заплануваните
работи. Ако климатичните условия бъдат благоприятни, работи!е
по изграждането на ловния резерват би трябвало да приключат
през март.
Б. Д.

..

СТОЙНЕ ЦВЕТКОВ
от с. Груинци, Босилеградско
Неговата голяма човешка доброта, отзивчивост и скромност ще оста1вят незаличими
следи в нашите сърца.
Поклон пред светлата му памет!
Опечалени: съпруга Павлинка, синове Ник
ола и Иван, снахи Славица и Невенка, брат
Васил, внучки Надежда и Ивона.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 12 февруари 1998 г. се навършиха 40
тъжни дни от ненадейната смърт на на
шата мила дъщеря, съпруга, майка, майка,
сестра и снаха
МИРЯНА СТАМЕНОВА-МИКА
от Белеш, родена през 1955 г.
Нейният мил лик винаги ще остане в сър
цата ни.
Опечалени: съпруг Райча, син Братислав,
дъщеря Санела, братя, сестри, свекър, све
кърва, девер, етърва и други роднини.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 17 февруари 1998 година се навършват две
години на скръб и печел от смъртта на нашата
скъпа и незабравима съпруга, майка, свекър
ва, тъща и баба
ЛЕФТЕРКА - ЛЕФТА ИВАНОВА
от с. Горна Невля (Димитровградско)
Опечалени: съпруг Никола, синове, дъщери,
снахи, зетове и внуци.
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ДЪРВЕНИ АДВОКАТИ

Моля, без докачение
опит
сълзи
С крокодилските си сълзи за
тежкото положение на книгата в
България и с истинските си сълзи за някогашните тлъсти хонорари и много други привилегии
писателят Николай Хайтов предизвика голямо наводнение в
Цариброд.

ПРИЧИНА
Бившият директор на ГИД
всячески се старае да си възвърне някогашната морално-политическа благонадеждност.
Сегашният директор на ГИД
има сериозна причина за загриженост.

ИЗОБИЛИЕ
Най-сетне и в Босилеградския край падна обилен сняг.
Това е единственото изобилие в това царство на вълците.

НАШЕНСКИ
НСТОРНЙКН

Някои представители на нашата така наречена средна опцня се опитват да се умилкват на
ловджиите на врагове като се
Преди Втората световна во
ръководят от рецептата "по-голям католик от папата”. Напра- йна царибродчани имаха обичай
да
се здрависват с израза: ”Ошзно! Хайката започна.
пърц!”. Отговорът също гласе
ше: ”Ош-пърц!’\ А никой не зна
ЧЕСТИТО
еше нито значението му, нито
Напоследък станахме свиде- произхода му. Ето историята му.
тели на едно парадоксално явБай Гьора Гърбин рядко сли
ление. По време на "мюсюлмайското присъствие” на Балка- зал от Гърбини кошари за поку
ните турците са отвличали като пки в центъра на града. Когато
”кръвен данък” момчета, от ко- се връщал, съседите от "дале
ито правили еничари. Наскоро в чния” Чуй петъл го питали: - Бай
редакцията се обади един небез- Гьоре, що има ново в чаршията?
- Общ пърц! - отговарял той.
известен димитровградчанин с
Демек, общ хаос, метеж, глъ
категоричното желание: "Ис
кам час по-скоро да стана ени- чка... С течение на времето
”Общ пърц!” се превърнало в
чарин!
”Ош-пърц!”
Да му е честито!

ОШ-ПЪРЦ!

К. Георгиев

С. К.

Т-АСЕН

в

рисува: Б Димитров

БрятстНо

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

" Самопризнание"

ОСНОВАТЕЛ: Народна скупщина на Република Сърбия
ИЗДАВА: Издателство "Братство", Ниш, Кей 29 декември 8.
ДИРЕКТОР: Венко Димитров. УРЕЖДА: Редакционна колегия. ГЛАВЕН И ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР: Ванче Богоев.
РЕДАКЦИЯ: Алекса Ташков, Бобан Димитров, Васко
Божилов, Кирил Георгиев, Красимира Иванова - Николич

Знайете ли кво йе това "дървен адвокат"? Е, и я немаше
да разберем, ако у моят комшилък не живеоше двата брата:
Перча и Периш. Толкова млого си личеоше, та у малуту
йедва ли некой че гьи различи. Чак и майкьа*- им п»и
бъркаше.
"Перчо, иди донеси лискови и це от дървникат!"
"Я не съм Пе рча, а съм Периш, ене га Перча у кошаруту
рани кравете..."
"Перча ли си, Периш ли си, на тебе оратим и немой да
ми даваш отоди!" - среже га майкьа му.
Елем тия бракьа-близнаци одрасгоше и се ожените. Я не
знам кико женете су се опраяле с туя работу, несу ли гьи
бъркале, ама по йедно време видомо напраише на гувното
две иже и га разделите с ограду.
"Требе женете да су иаггьрделе ти каете!" - рекоше у малуту
и дън по дън почемо да слушамо кавгьете на бракьата.
Йедно юутро тека се беоше доватили, та си рекомо че лету
главе. За сву срекю главе не ометеше, ама бракьата тека се
закървише, та дойдоше до суд. И да речеш за нещо йе: на
йедиога свинята изрила градинуту, а на другога козата
обърстила трендапилат у градинчето.
Заинатише се Перча и Периш тека дебело, та се
повлекоше по судилища. Узеше си и адвокатйе да им буду
"защитници" . Я не знам колко су им били защитници, ама
бракьата испродадоше бащине ньиве и корийе, продадоше
най-после и ижете и ватите белият свет. Са никой не им
знайе стьрв.
Сети се за близнаците онядън кига гледа цариб]х>дскуту
телевизию. Доодил некикъв 1цо пише книгье, па ка му
наоратили от йедну страну: кико ни йе тека тешко и лоше,
дека не смо имали никаква права, па чак и у църкву не се
пояло кико що требе да се пойе и дека кико се запели
сърбйете нийе че се истровимо. Оди другуту страну па
заоратили другьи дека йе това чиста лъжа и дека тия сакаю
да скараю два брата.
Я могу само да кажем дека тия защитници несу живеяли
по двайесту годину до Вторуту войну и не знаю ич нищо:
тегай ни и прекърстише и кикво ли ни не забраните, па
нийе смо си пак нийе.
Е, ама тия "дървени адвокати" що бране народат прете
тамо с некиква белосветска суди ли ща. Не знам кико мисле
да повлечу цел народ тамо у тая судилища, с влакове ли че
се иде или с автобусйе?
Оцутра срето на Строшену чешму Вердинатога унука, он
йе учен човек и га питуйем:
- Кво мислиш, сине, кико че отиде целият народ тамо и
кой че остане да работи тука?
Он се засмея, па рече:
- Е, деда Манчо, никой никога нема нигде да води. Това
све на ретийе се работи: йедън напише йедно, друг друго,
трет се яви с трето, тека се напишу купища ретишляци, па
после по ньи се решава. Узну се закони и закончетия и чийи
су по-силни, или кой умейе по-добре да яши - тия добийе.
Я открай време знайем дека ретията търпи све, па си
помисли тия що се являю кико дървени адвокати на
народат, требе да су намислили съглам да измълзу народат,
ко що напраише адвокатиете с Перчу и Периша, па затова
реко пак че питуйем:
- А я ми кажи, дедин, оти одйеднуш сви се ватите да
бране тия народ, а никой нече да си помисли кико му йе
кига вабрикьете не работе или половин работе, а половин
не работе, кига на работниците подвърлье некою стодинарку, та и краищата не може да вържу.
- Е, дедо, стар си, я ли требе да те учим: я ми кажи ти кой
кига йе мислил за народат. Чак и тия що до преди некою
годин оратеоше "за доброто на народа", виде ли надека
излезе: за народат орате, а мисле за своите дебели джепове-.
Детето си отиде, а я си нещо мислим да седнем и да
ударим йедън по йедън рабуш: я манете народат и га
оставете на мир, ньему йе дотегнуло да га бране дървени
адвикати оди ваще измислене алели змейове!
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