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ГОДИНА НА
ПЕЧАТА
ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА
УСПЕШНО ЗАЩИТАВА
ГРАНИЦАТА С АЛБАНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ ЗА
ОТБРАНА

Деятелите на културата и изкуство
то още не са направили равносметка за
изминалата ГОДИНА НА КУЛТУРАТА цВ
Димитровград, а ето нов юбилей' ГО
ДИНА НА ПЕЧАТА. Юбилей не само за
една община, а за цялата българска народнсют в Югославия.
Първото наше списание "Домашен
учител" (1889 г„ редактор Д. Д. Бъч
варов) започва да излиза преди 110 го
дини в Цариброд. През септември 1901
година в Цариброд започва да излиза
местният вестник "Цариброд", който се
занимава преди всичко с проблемите на
града и околията, а след това през 1909
година и вестник "Нишава". Редактира
го Михаил Хаджиев, известен общест
вен работник.
През 1919 година, значи преди 80
години, в Цариброд се печата вестник
"за хумор, сатира и обществен живот"
"КЛОПОТАР" (редактор Милчо Каралеев).
През 1932 г. в Цариброд излиза в.
"НАШ ИСТОК" (на сърбохърватски ез
ик), а негов главен редактор е Алек
сандър Нешич. От 14 октомври 1935 го
дина в Цариброд започва да се издава
в. "Нишава". Редакторът Атанасий Спасич, по-известен в Цариброд като Анта
ЛИТКАЛОТО, е бил собственик на вест
ника и редактор, а с името "Нишава" е
искал да напомня за старата "Нишава",
излизаща на български език, както вече
посочихме, през 1909 година.
По време на Втората световна война
(1942-1944) в Пирот е излизал вестник
"Български запад", предназначен освен
за Пирот и Цариброд, още за Бабушница
и Босилеград.
След освобождението от фашизма
се появиха два вестника, едно списание
и детски вестник, сега вече при съвсем
нови условия - в границите на нова Юго
славия. "Глас на българите в Югосла
вия" излиза от 1949 до 1954(редактори
Иван Караиванов, Асен Лазаров, Джор
дже Игнятович), а "Братство" от 1959
(пръв редактор Тодор Славянски). За
това през 1999 година ще отбележим
два юбилея: 50 години "Глас на бъгарите" и 40 години “Братство“.
Богдан НИКОЛОВ
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На 25 декември в Белград се проведе заседание на
33 отбрана‘Заседанието се председателСъветът обсъди и други въпроси от значение за Югоств> ваше от президента на СР Югославия Слободан Ми- славската войска
лошевпч.
„
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тази граница успешно изпълняват задачите си.
Съветът обсъди и финансирането на Югославската войска през
година, от гледна точка на укрепването на
боеготовността и и повишаване на жизнения стандарт на
арменците.

Шаинович, съюзният министър на отбраната Павле БулаТОВИч, начаникът на Генералщаба на Югославската войска
генерал-полковник Драголюб Ойданич и секретарят на
ВСО генерал-подполковник Славолюб Шушич.

ДРАГАН ТОМИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ:

БЕЗ НАТРАПВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТВЪН
Постигнахме компромис по най-важните политически въпроси на платформата за неделимост на територията на Репуб
лика Сърбия
Краят на 1998 година и приключването на есенната сесия на нашия парламент са добър повод да си припомним
какво сме направили през тази и как се
готвим да изпълним конституционните
си задължения през настъпващата 1999
годнна - каза председателят на Народната скупщина на Република Сърбия
Драган Томнч в края на състоялото се
тези дни заседание на републиканския
парламент.
- Сигурно е, че на Народната скупщипа, която е носител на констнтуциопната и законодателната власт в нашата република, предстои голяма и
сложна работа. 13 името на по-добрия
живот на всички граждани, в името на
мира, в името на цялостта на нашата
република ние сме готови да изпълним
отговорно задълженията си, да се ангажпраме много повече отколкото през

Колко сурова, толкова а
Приказно Прекрасна е лимаша. Сурова, защошо
мразът сковава и дърво, и
камък и на Пързалката
ПощиПва булите и носле
тата на децата. Но ра
достта, конто Предизвиква
Пързалката е сравнима
може би само с боричканешо
с вълните на морскин Плаж.
Сурова е ши не само заради
студа. Та нали само През зи
мата се сурвака и само През
зимата идваш и Новата
година, и дядо Коледа. Има
ли нещо По-Прекрасно ощ
това? Къде, освен в народ
ните Приказки и Прел зи
мата дръвчетата
Получаваш сребристи
клони?

тази година. А през тази година избрахме правителство на народното единство, постигнахме политически консензус
по най-важните политически въпроси
на платформата за неделимост на територията на Република Сърбия и в съзвучне с определението ни да решаваме
политическите проблеми чрез диалог.
Категорична е решимостта ни жнзненоважннте въпроси на всички гражда
ни на Република Сърбия да се решават
без натрапване на решения и присъди
отвън - подчерта Томим и продължи: Искам да ви подсетя, че тази година
проведохме девет заседания, на които
разгледахме 67 въпроса и гласувахме 88
закона и решения,
Накрая председателят Томим честитн Новата 1999 година на депутатите
и им пожела добро здраве и лично и
семейно щастие.

НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ООН КОФИ АНАН Е ВРЪЧЕН "ЕД МЕМОАР" НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

СВЕТЪТ ДА ЗАКЛЕЙМИ АЛБАНСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
Съюзният министър на външните работи Жппаднн Йованович във иторнпк изпрати и» генералния секретар на Обединените нации Кофи Анан "Ед мемоар”, е който го
осведомява за най-новото положение в Косово н Мстохия.
В придружаващото докумен"Докпто то отхвърлят дипло- освободени, 9 са избягали, а за чават и въоръжават терористи. е и нахранването на решения отта писмо шефът на югославскага, терористите злоупотребяват съдбата на останалите 142 от- В края на документа югославс- вън.
В писмото си до Кофи Анана
та дипломация подчертава, че
с новата ситуация на терена, за- влечени лица нищо не се знае. За кият външен министър подчерправителствата на Република
снлватпрестъпннчсскатасидей- престъпленията на терористите тава, че ескалацията на терор- съюзния / министър на външниСърбня и СР Югославия катего- ност, киднапират и убиват неви- свидетелстват и масовите гроб- истинните действия и злоулотре- те работи Живадин Йованович
рично отстояват определението нни граждани и представители ници в Глоджани, Клечка, Во- бата с намаленото присъствие подчертава, че закле мяването
си за мирно, политическо реше- на държавната власт, предизви- луяк и други места, се посочва в на силите на сигурността е най- на тероризма и включването на
ние в автономната покрайнина кват напрежение и нсспокойст- ”Ед мемоара” на съюзното пра- голямата бариера пред мирното, т. нар. АОК в листата на терорКосово и Метохия, което непре- во сред гражданите. Държавни- вителство.
политическо решение. Изтъква истичните организации е предменно трябва да гарантира рав- те органи не могат да толерират
В този документ се изтъкват се и това, че е неприемлив всеки поставка за осигуряването на наноправие за всички граждани и това” - изтъква в писмото си съ- още няколко сведения във връз- подход, който фаворизира която предък в процеса на политическнационални общности в съотве- юзният министър на външните ка с престъпната дейност на ал- и да било национална или стни- ото решаване на проблемите в
тствие с международните стан- работи и допълва, че в периода банските терористи. От 13 ок- ческа общност и който насър- южната сръбска покрайнина,
дарти и принципа за уважаване от 1 януари до 26 декември 1998 томври, когато беше постигнато чава сепаратизма. Неприемливо
на суверенитета и тернторнал- година албанските терористи са споразумение между югославскната цялост на Република Сър- извършили 1854 нападения, в ко- ни президент Слободан Мило- г
бия и СР Югославия. След това ито са убити 284 и сп ранени 556 шепнч и американския пратеник
министър Йованович осведомя- лица. Чак 115 полицаи са заги- Ричард Холбрук, до сега терорва генералния секретар на ООН нали, 399 са ранени и 14 са отвле- петите са извършили 470 напа.
ЖЖУЖГ 1
‘ПЦ
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за започналия политически дна- ченн, от конто трима са убити, дения. През 1998 година на югоА^А} \ Ж
1/11-1 I 1^ 111^ 1
1А I 1^
лог, в който участват предста- трима освободени, докато съд- слапско-албанската граница са ААА А хЖ V-/ ААА А А А-^А А->
А А А А-/
вители на всички национални и бата на останалите киднапирани регистрирани общо 122 инцидсетнически общности, включите- полицаи все още е неизвестна, нта, от които 22 са се случили
И А А А А А)/^\ [ V А
лно и на две политически партии Терористите са извършили 748 през последните два месеца.
1 Д /А 1 1 / \_ А \_ж / 1 / ж
на албанското национално мал- нападения срещу цивилни лица,
Живадин Йованович напом* '
цинство. В този процес обаче не като при това са убили 169 и са ня, чс и голям брой междунаро(Сегашната
власт
в
София
забравя
какво
всичко се случи в Бъ
нскат да участват единствено ранили 157 души. През изтек- дни организации, включително
лгария след 13 декември 1941 г. и колко тежки са последиците
представителите на опредлени лите 12 месеца албанските теро- и ОССЕ, са утвърдили същссткогато на бърза ръка и в ролята иа сателит се влиза във воен
политически партии на това ма- рнстн са киднапнрали 290 лица, вуването иа бази в северната чанополитически пактове...)
лцинство.
от които 31 лица са убити, 108 са ст на Албания, в които се обуНа 11 декември 1941 г. три държави обявиха война на Съединените
американски щати. Хитлер беше оповестил на света, че войната ще
реши всички проблеми през следващите хиляда години. Сателитите Унгария, Хърватско, Словакия и България - се състезаваха коя сред
първите ще последва великите сили.
Много бяха нещата, които ни обременя- съгласието на Съвета за сигурност на ООН,
На следващия ден, 12 декември, българското правителство обяви
ваха през годината, която остана зад нас, а американският военен юмрук, подпомогнат
официално война на САЩ и Великобритания. За 13 декември беше
малко бяха тези, които можеха истински да от великобритански нокът, се стовари сренасрочена нзвънреда сесця на Парламента. Тържественото начало бе
ни зарадват.
щу Ирак. Много световни държавници се обяше в 12,30 часа. в присъствието на голям брой дипломатически предста
Може би затова съвсем по човешки е въз- виха против тази агресия, по най-категовители и журналисти, които се блъскаха в ложите на най-хубавата
можно по-бързо да се забрави старата го- рична беше реакцията па Русия, която и
сграда в София.
дина, а от Новата да се очакват много по-до- заради себе си, не може да позволи повият
НОЩ НА ФАШИСТИТЕ
бри дни.
световен порядък да има само един господар.
За нас в Югославия несъмнено най-голям
Агресията против Ирак съвпадна с кулПарламентарните групи на независимите и опозиционни депутати
проблем беше тероризмът в Косово и Мето- минацията на кампанията за импийчмънт
бяха разпуснати, фактически бяха премахнати, а комунистите и депухия. Въоръжени терористични банди почти на президента Бил Клинтън заради секскантатите на Земеделската пария арестувани и изпратени в лагера ”Гонда
ежедневно заплашваха живота на полицаи, дала му с известната Моника Аевински и
вода . В тържествена атмосфера премиерът Богдан Филов прочете
воиници и обикновени граждани - предимно заради лъжесвидетелство от негова страна,
декларацията на българското правителство за прекъсване на дипло
сърби, както и свои сънародници и от другите Ако се докаже твърдението, че Клинтън е
матическите отношения със САЩ и за обявяване на война на американ
националности в Покрайнината, само зара- задвижил военната си маишнерия, за да отците и техните британски съюзници.
ди това, че са лоялни на държавата. Оказа се клони вниманието на американската обВ тази декларация между другото пишеше: "Господа народни пред
обаче, че най-големият въпрос не е в това, че щественост от собствените си скандали,
ставители, Правителството смята, че заедно с другите държави на Па
терористите получаваха оръжие от различ- тогава госпожица Аевински ще бъде запомкта ще може да допринесе за установяването на новия порядък в Бъл
гария и в света..."
ните центрове в света и се обучаваха главно нена в историята като втората жена, след
в Албания (с помощта на специалисти от прекрасната Елена Троянска, заради която
Парламентарното мнозинство прие Прокламацията с бурни аплозападните държави), а това, че някои дър- е имало война,
дисменти, при изключителната подкрепа на Бекерле и граф Маджисжави почти открито застанаха на страПокрай тези глобални проблеми, които
трати, пълномощните министри на Германия и Италия. Нека да си
пата на терористите. Начело на тези "де- оказваха влияние и върху нашия живот бяприпомним за тази дата. Булевард "Цар Освободител” от Университета
моктарични страни' бяха, (кой друг?!) САЩ, хме обременени и от по-малки, но все пак
до Народното събрание беше блокиран. Властта се страхуваше от
които дори се заканиха, че ще изпратят воен- съществени неща, каквито бяха изкустве
протести, особено на студентите и работниците. Изходът за минис
ните си кораби и самолети, отправяйки за- пият недостиг иа захар и олио, както и
трите, депутатите и дипломатите от Парламента се вардеше от легион
плахи към една суверенна страна, която за- поскъпването на голям брой продукти, коери под прякото командване на генералите Дончев и Жеков. Пред
щитава територията и гражданите си от ито влизат в т.нар." потребителска кошниамериканските представителства в София до късно през нощта, голяма
терористи и сепаратисти. След споразуме- ца", така че жизненият стандарт реално
маса хора скандираше антиамерикански и антибритански, както и фа
нието Милошевич-Холбрук обстановката се падна. Преди да заживее еврото като пашистки лозунги. Те носеха и карикатури на Рузвелт и Чърчил. Тая вечер
промени само частично. Антитерористичн- рична единица се покачи черният курс на
бяха изпотрошени прозорците на посолствата на двете, от тоя момент,
ите действия на полицията бяха прекратени, германската марка.
вражески държави.
но терористите продължиха да отвличат
За щастие, през загърбената година имаПОВТОРИТЕЛИ НА ИСТОРИЯТА
хора, дори и журналисти и да убиват видни ше и събития, които пи зарадваха. Ще бъде
сръбски личности, представители на власт- запомнена с редицата манифестации, с коАктът, който започна с бурна всенародна радост, предизвика тежки
та и дори средношколци, каквото беше кьрво- ито беше отбелязан историческия юбилей
последици за страната. Глезените мамини синове, легионерите, не полетяха към Великобритания. Напротив, срещу България бяха изхпрапролитието в гр. Пе-с. Лидерите на косов- на Хилендарския светогорски манстир - духтени огромни бомбардировачи -крепости, които убиха 1900 души, тежко
ските албанци продължават с обструкцията овния център на сръбския народ. През тая
на диалога, въпреки че в Прищина дори три година и дилштровградската общественост
или по-леко раниха 2400 деца, жени и старци. Унищожени бяха 12 хиляди
пъти беше ходил и държавният глава - през- отбеляза изключителни годишнини - 110 гожилищни сгради, болници, училища, складове, предприятия. Материал
ната щета възлизаше на гтри милиарда лева според сегашния курс.
идептът на Сърбия Милан Милутинович. дини на самодейния театър ' Христо Ботев'
Жалко е, че трагичният опит от миналото не вразуми сегашната
Едва ли щеше да е така, ако нялшха подкрепа и цял един век на Народната библиотека.
от страна на влиятелните западни среди, Босилеградско
власт. И днес се бърза с намеренията и решенията България да склони
макар и по-скромно, си спокоито си имат свои особени интереси на мни за просветната искра, светнала преди
или да се приобщи към някой военнополитически блок. Така се загубва
Балканското кръстовище.
неутралността и то без съгласието на суверенния български народ.
165 години.
осподин президент и господин министър председател, господа мин
войж°в*'бившаСФ°РЮ
л Малка страна с велики спортисти- —
тоистри и депутати, помислете добре за военните блокове, преди да взе
воина в бивша СФРЮ изглеждаше като за- ва е най-точното определение за югославмете каквото и да било решение. Все по-малко време остава да изт^спш^Гее^на^апла^3
^ Ш°рт през 1998 година- Баскетболисбегнете събитията, които се случиха на нашите деди, когато на 13
/ а!
сеРиозн* уплаха, която наруши тите станаха световни шалтиони в Атдекември 1941 година склониха България да загуби неутралитета си.
световния ред, международните правни нор- ина, а волейболистите се завърнаха от да
В противен случай, никой от властта няма да бъде освободен от
ми и налага хегемонията на една свръхсила. лечната Япония със сребро, докато ватерпоотговорност заради грубата игра с националните интереси.
След много закани, че ще приложи сила про- листите са трети на планетата
?
тив онези, които не са по волята й и без
планетата.

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ГОДИНАТА, КОЯТО ЗАГЪРБИХМЕ

Момир Тодоров

Николай Цонев (В-к "Дума" София,
според "Политика")
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РАЗГОВОРИ С ПРЕДСЕДАТ

ЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СКУПЩИНИ В ДИМИТРОВГРАД И БОСИЛЕГРАД НИКОЛА СТОЯНОВ И СОТИР СОТИРОВ

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЖКА
И СЛОЖНА ГОДИНА
* Госйодин Стоянов, какви са глобалните
оценки за тази година?
- Тази, 1998 година, може да се оцени
като изключително тежка и сложна година,
в която ангажирахме всички
сили, за да запазим континуитета на -започналите дейностн през изтеклите години на територията
на общината ни. Особено затрудняващ фактор в тази насока беше състоянието в областта на стопанството, ситуацията, която е
твърде тежка и е необходимо да положим
много усилия за консолидиране на положението в тази област.
Когато става дума за дейностите, които
са в компетенцията на Общинската скупщина, може да се оцени, че те са реализи
рани успешно, но с много усилия заради ог
раничаващите материални възможности.
* С какво се характеризираха основните
дейности на Общинската скуйщина?
- Преди всичко Общинската скупщина
осигури нормално функциониране на дей
ностите, които са в нейна компетенция. В
това отношение успешно продължихме за
почналите предишните години дейности в
комуналната обаст - преди всичко работите
на канализационната система и на редица
обекти в областта на водоснабдяването. пъ
тното и жилищно строителство и пр.
През 1998 година продължихме и реалнзация на програмата за благоустрояване на
селата в общината чрез развитие на комуналната инфраструктура, здравната защита
и, което е особено важно, започнахме изпълненнето на програмата за стимулиране
на животновъдното производство. Във връзка с това са изразходвани над милион динара от бюджета на общината.
* През Шази година значителни са йосшиженияша и в редииа други об.гасши. Какво
бихте изтъкнали в това отношение?
- Да, освен откриване на няколко амбу
латории по селата на общината, успешно
приключи и реконструкцията на Здравния
стационар, който не само че получи ново,

ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА В
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■

-

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА

&

мдн/ш * Жмед/м/пе

4-•

Никола Стоянов
по-прнветливо рухо, но е оборудван и със
съвременни апарати и съоръжения, някои
от които липсват дори и в Здравния център
в Пирот.
Неотдавна градът и крайградските селнща се включиха в най-съвременна дигитална телефонна централа, с което за дълъг
период са решени проблемите в тази област,
като същевременно са създадени предпоставки за телефонизация на терена.
Годината зад нас се характеризира и с
ознаменуването на някои дати с изключително значение. Именно 1998-ма година
за нас беше година на културата, в която с
редица културни прояви отбелязахме столетния юбилей на Народната библиотека и
сто и десет годишнината на театъра "Хри
сто Ботев”.
Спортистите също продължават успешния си път от миналите години, а през тази
година особено добри резултати постигнаха
баскетболистите, шахматистите и лекоатлетките. Същевременно имахме участия и в
международни мащаби като успешни орга
низатори на четвъртия пореден лекоатлетически митинг с участието на изтъкнати
състезатели от Югославия и България. Това
ни задължава да създадем условия за още
по-високи постижения, което и правим с из
граждането на спортната зала. В ход са под
готовките за реализация на четвъртата фа
за - слагането на покрива, което трябва да
приключи към средата на следващата год
ина. А с окончателното приключване на ра
ботите към края на 2000-та година се откри
ват възможности за много по-голсми постижения и за организиране на редица ме
ждународни състезания.
Възползвам се от удобния случай да чес
титя новата 1999-та година на всички гра
ждани с пожелание да им бъде успешна и
щастлива.
(Ииториюто о дадено ха ТВ-журнал)
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ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ 1998
И АМБИЦИОЗЕН ПЛАН ЗА 1999
* Господин Сотиров, как оценявате
реализирането на развойната програма
на общината през годината, която си
отива?
- Като се имат предвид затрудненията,
годината, която вече е зад нас, може да се
окачестви като сравнително добра. Имам
предвид преди всичко осъществяването на
плановете в областта на инфраструктура
та, в стопанството и нестопанските дей
ности. Повечето от стопанските предпри
ятия полагат усилия и успяват да поддъ
ржат производствения процес и отчитат
положителни резултати. Но има и такива,
които все още не са успели да намерят
изход от тежкото положение. Засега в найтрудно положение се намират обществе
ните предприятия от областта на търго
вията и селскостопанската дейност. Реша
ването на проблемите в стопанството виж
дам в интеграции с по-успешни предпри
ятия и фирми от Окръга и извън него и
финансова помощ от Фонда за развитие на
Република Сърбия. Разбира се, предприя
тията трябва по-целесъобразно да ползват
вътрешните си резерви.
По-добри са резултатите в комуналнобитовата дейност. Със средства от Републиканската дирекция за пътища през годината, която си отива, ремонтирахме десетина километра от международния път Власина - Босилеград, асфалтирахме няколко
улици в града, уредихме над 50 км местни и
некатегоризирани пътища в няколко мес
тни общности. Приключи изграждането
на водопроводната мрежа в града и започна създаването на канализационна мрежа
в село Райчиловцн. Завърши строежът на
8, а в ход е изграждането на още 6 обществени апартамента.
И ведомствата от обществената сфера
полагат услия да подобрят своята дейност.
Локалното радио и осигуряването на
трета програма на РТС са най-новите резултатн в областта на информационната ни
дейност.
41 Има ли запланувани дейности, кои
то нс са реализирани и коя е причината
за това?
- Ясно е, че всичко, което е планирано,
не може и да се реализира. Така например
почти нищо не изпълнихме от планира
ните дейности във връзка с телефониза
цията на местните общности. Не успяхме
да реализираме или поне да започнем над
строяването на сградата на Гимназията и
да продължим ремонта и модернизирането на регионалния път Босилеград - Горна
Любата. Причините са много, но основ
ната е, че надлежните републикански инстнтуцин не успяха да осигурят нсобходимитс финансови средства.
* Кон са иай-пажнитс цели, които са
залегнали н основата на плана за 1999
година?
- Вече изготвихме проектопрограма за
приоритетите в развитието на общината
през 1999 година. Между тях най-значи
телни са:
- Съживяване нп стопанството, а преди
всичко сьживяванс на производството в
"Напредък", което е от значение за по
нататъшното развитие за животиовз.дствого, за което съществуват благоприятни
климатически и други условия в пашата
община.
- Обезпечаване поне на два автобуса за
пътническия транспорт в рамките на "Ав-

тотранспорт”.
- Подсигуряване нп нови съоръжения
за разширяване на производствените ка
пацитети в областта на текстилната и дървообряботвателна индустрия, както и в
другите стопански предприятия.
-Да продължи изграждането и модерн
изирането нп регионалните пътища н
ПТТ-съобщениято.
• По-натптъшно изграждане на кана-
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Сотир Сотиров
лизационната и водопроводната мрежа в
града и местните общности.
- Да започне надстрояването на сгра
дата на Гимназията с физкултурна зала,
както и обезпечаване на съвременни учебни помагала и необходимата апаратура в
областта на здравеопазването и културата,
- Изграждане на два ТВ-транслатори, с
които ще се създадат по-добри условия за
достъпа до радио- и ТВ програмите на ця
лата територия на нашата община.
* Заплануваните дейности са доста
амбициозни, може ли да бъдат реализирани?
- Наистина са амбициозни. Но след ка
то се знае, че нашата община е в кръга на
икономически най-неразвнтите общини в
Сърбия, необходимо е и повече, и по-ускорено да се действа. А когато става въпрос
за реализирането им, смятам, че ще успеем, защото те произтичат от средносрочната развойна програма на общината до
2005 година и Програмата за ускореното
икономическо развитие на неразвитите
краища в Сърбия. Разбира се, и с далече
по-голямата финансова подкрепа от стр
ана на всички републикански институции.
Впрочем,, и досега всички наши постиже
ния са резултат на пряка помощ на Репуб
ликата.
* Накрая Вашето пожелание към гражданите.
- Всички проблеми и противоречия да
останат в 1998 година. През Новата година
пожелавам на всички граждани добро здраве, много щастие, пълни обори, хамбари
н магазини и навсякъде да се възцари мир
и разбирателство.
м. я.
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ВАСИЛ ТАКЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 00 НА СПС В БОСИЛЕГРАД:

БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО НЕ СЕ САМООТРИЧА
колело” на почти всички по-важни събития в общината
Таков с дългогодишен обществен и стопански деятел в Босилеград н мнозина го смятат за централно задно
- Известно ни е, че това е сдружение на
език.
Училищата
всяка
година се доски
* Почти всички стрини в света осъждат
питват с родителите на кой език да стане граждани от Сърбия и че е регистрирано
сепаратизма и тероризма и ПодкреПяШ ми
обучението. Всички искат то да стане на според законите на СР Югославия. Не ми е
рното решение на Проблемите в Косово и
сръбски. Точно е, че аз бях председател на известно, че материално го подпомага Бъл
МеШохия. Някои сили обаче, Преди всичко
ОС, когато се въведе експериментално дву гария. Но ако това е точно, тогава това сдру
САЩ, вършат тиЛиск и настояват да се
езично обучение. Това стана след всестра жение не е от полза на българското малцин
намесват във вътрешните работи на ст
нно разискване в училищата, научните ин- ство, а е от интерес само на онези, които
раната ни. Как като българин Преценява
настояват да му правят вреда и които в сдру
ституции и в местните общности, в които
ше това и известно ли ви е какво е от
гражданите непосредствено се изясниха как жението печелят пари. Вярвам, че работят
ношението на българите в Югославия По
според народната поговорка "Колкото патоя въПрос?
да се провежда обучението. Основната цел ри, толкова музика”. Населението в Босиле
на всички беше обучението да стане въз
- Аз като българин, а съм убеден, че така
можно по-присмливо за учениците, от една градска община навреме и добре разбра це
мислят почти всички българи в Югославия,
страна, а и да се изнамерят форми как бъл лите на филиала, който вместо с култура се
смятам, че проблемите в южната сръбска
гарският език като майчин още по-качест занимава с политическа дейност, която му
покрайнина трябва да се решат по мирен
вено да се изучава и запазва, от друга. Вси- възлага работодателят. Дейността на тоя
начин и справедливо за всички национални
филиал засега не е в съгласие с общоприе
общности, които живеят там. Без натиск,
чко топа е в съгласие с Конституцията и
закани и намеса на САЩ. Ние, българите в
законите на страната ни. Със задоволство тото становище нашето малцинство да е моЮгославия, сме против сепаратизма, без ог
бих казал, че българското малцинство в Съ ст на добросъседските отношения и разби
лед от коя страна идва той. Ясно ни е, че
рбия напълно осъществява националните рателство между СР Югославия и Р. БъСАЩ вършат натиск не с намерението про
си права във всяко отношение. Жалко е, че лгария.
блемите да се решат, а заради собствени
не могат да осъществяват националните си
ЩЕ СЕ ПОЛОЖАТ НОВИ
цели, по-конкретно за свое присъствие във
права българите в бившите югославски ре
УСИЛИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО
всички страни на Балканите. Имайки пред
публики.
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
вид, че в покрайнината живеят няколко на
* Сега обучението се Провежда на ср!>бски
ционални общности, убедени сме, че спо
език, а българският се учи каша отделен * Миналата година на едно събрание заяви
Васил
Такев
разумението, което подписаха всички на
Предмет?
хте, че ако се говори за Правата на бъ
ционални общности, освен по-големнте по рушава правото ни на спокоен живот. Стова
- Обучението се провежда на сръбски за лгарското малшлнешво, Сйогава не шрябва
литически партии на албанците, представ решение не е съгласно населението в Бъ всички ученици без оглед от коя национал да се оплакваме, че не сме равноправни в
лява здрава основа за равноправен живот в лгария и дано в историята остане като "че ност са те. Децата от българското малцин образованието, културата, информиране
рамките на Сърбия.
ство изучават български език с елементи на то, че ни е застрашена иденшичноешша, а
рно слово на хартия”.
* НАТО търси съюзници на Балканите. И * Каква е днес Политическата и сигурно националната култура като майчин, а де че изоставаме в сйюйанскойю развитие.
Р. България се съгласи да Предостави тери стта обсишновка в Босилеградска община? цата от останалите националности го изу
- Голям процент от обектите в нашата
торията си за Прелитане на самолети към
- Истина е, че има затруднения в стопан чават като език на средата.
община, някои дори стопроцентово - и в сто
Югославия в случай на чуждестранна во ството, понеже някои цехове и предприятия * Миналата година в Босилеград се Прове панството, и в инфраструктурата, и в об
енна намеса в Косово и Мешохия. Как ко все още не са успели да съживят дейността доха разговори за езика в училищата, кул ществените дейности - са изградени със сре
ментирате това?
си. Сигурностната обстановка обаче е ста турата и информирането на българското дства от републикански източници. За съ
- На населението в Босилеградска об билна, политическите отношения - също та малшшетво, в кошТю участваха и минис- жаление, някои цехове и предприятия не ра
щина, в която живеят предимно българи, е ка. В нашата община живеят хора и от други йп>р Иван Седлак, отговарящ за осъщест
ботят или пък работят с непълни мощности.
ясно, че ръководството на България прави националности - наистина малко в общото вяването Правата на нашюналншПе мал- Това обаче не е по вина на републиката,
това заради някакви си лични интереси. А число, но междунационалните отношения иинстша, и Представители на Димитров
както някои настояват да представят, а по
тези интереси са много по-малки в сравне могат да служат за пример.
градска община. Тогава Присъстващите ради все още недостатъчната активност и
ние с нашите определения всички на Бал
бяха осведомени за Предложението на ра творческа дейност на кадрите, които ги во
каните да си добруваме. В този смисъл и аз
ЕЗИКЪТ В УЧИЛИЩАТА - ПО
ботната груПа на Общинския отбор на дят, а които предимно са от общината. Ко
лично си задавам въпроса защо и в края на
СПС в Босилеград да се извъришПч изме гато обаче става дума за извънстопанските
ВОЛЯ НА ГРАЖДАНИТЕ
този век ръководството на България прави
* По въПроса за езика в обучението съ нения в Полза на майчиния език в обуче дейности, нашата община дори по нищо не
грешки в отношенията си с Югославия и
ществуват различни мнения. През учебна нието в Предучилищните заведения и ос изостава от останалите в републиката, ма
Сърбия, каквито и досега България е пра
та 1977/78 година, когайю бяхте Предсе новните училища. Какво стана с Предло кар че и в тях активността на работещите
вила през историята. Тук съществува и една
дател на Общинската скуПщина в Босиле жението?
може да бъде по-голяма.
нелогичност: как, от една страна, България
- Това беше предложение само на ня * Член сте на Изпълнителния съвет на
град, в основните училища в общината бе
уж се грижи за българите в Сърбия и Юго
колко
души,
за
което
сетне
се
прецени,
че
ше въведено експериментално двуезично
Общинската скуПщина. Как функшониславия, които живеят предимно край юго
има форма на декрет и че не е в съответ рат местното самоуправление и общин
обучение. Кои бяха Причините?
славско-българската граница, а, от друга, си
ствие
със
Закона
за
основните
училища.
Ка
- Няма различни мнения по въпроса на
ската власт?
позволява над главите и селищата на съ
кой език ще се изучават предметите в ос то такова сетне не го прие ОО на СПС
- Трябват ни още воля, усилия и матери
щите тези българи и други граждани да пре
*
И
По
време
на
разговорите
от
Преди
два
новните училища. Че това е така показва и
ални средства, за да сме докрай доволни.
литат чуждестранни самолети и да избиват
фактът, че от учебната 1977/78 година до месаш, Пак в Босилеград, министър Седлак Местната власт и ръководството на ОС по
хора! С такава постъпка ръководството на
сега само един родител изказа желанието си каза, че обучението ще стане на оня език, лагат усилия и имат желание локалното са
България не се грижи за нас, а само надетето му да изучва предметите на българ- за койийо се оПредели малцинството. Това моуправление да се издигне на нужното ра
значи, че Сърбия неоснователно се обви внище. То сега функционира в рамките на
нява от някои кръгове в нарушаване Пра
реалните възможности и задоволява интер
вата на българското малцинство. Какво е есите на гражданите.
* Няма По-голямо наказание за един народ или едно малцинство от
мнението на общинската власт По тоя
самоотричането. Дали българското малцинство се самоотрича?
* Благодаря Ви за разговора. Искате ли
въПрос, открит ли е още или не?
нещо да добавите?
- Българското малцинство в Сърбия и Югославия няма натиск от никого
- Всичко е направено по волята на насе
- Желая да поздравя всички читатели на
да се откаже от националната си идентичност, нито пък се страхува от
лението и в съответствие със Закона за оссамоотричане. То изучава майчиния си език, тачи националната си култура,
новните училища, а не по някакъв си декрет "Братство”, да им честитя Новата 1999 го
дина и Коледните празници ида им пожелая
има информиране на майчин език и равноправно участва в общественона общинската или републиканската власт,
щастие и успехи.
политическия живот в страната.
както настояват да представят въпроса ня
Васко БОЖИЛОВ
***
колко души. Не родители. Пак ще повторя,
ТПомагаш ли за развитието на общината останалите Политически
че в Решението за въвеждане на двуези
Партии, който действаш, и съществува ли междуПаршийно единство По
чното обучение в Босилеградска община в
тоя въПрос?
чл. 4. се казва, че ”се задължават компеО
- Общинските отбори на СПС и ЮЛ в това отношение направиха
тентните органи и институции да усъвър
шенстват, дограждат и ако е нужно да пред
първите стъпки, но това сътрудничество занапред трябва да бъде далече полагат изменения в двуезичното обучение в
съдържателно и по-конкретно. Бих желал и останалите политически партии
основните училища за цялата българска на
да се включат, разбира се, с ясни и конкретни предложения, а не към тоя
родност, която предимно живее в Босиле
въпрос да се отнасят незаинтересовано или пък само да критикуват. Това
градска, Димитровградска, Сурдулишка и
казвам, понеже стопанското развитие на общината трябва да бъде цел на
Ж
Бабушнишка общини”. Значи, въпросът е
всички ни, без оглед на партийните определения.
винаги открит и обучението ще се провежда
НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА
***
така, както според Закона за основните учи
* Преди няколко години редакцията на ”Братство” и Вие бяхте "се
лища се изяснят тези, за чието право се ка
риозно завоювали". Какво мислите сега за вестника?
сае.
- В интерес на истината, сериозно воюване нямаше. И тогава, както и
* В Димитровград съществува Сдружение
сега, имаше и има различни мнения. Това е естествено и ако се приеме като
на граждани КИЦна българското малцин
_ доброжелателно, резултатите няма да закъснеят. В-к ” Братство” и
ство ”Цариброд”, което материално се
занапред трябва да бъде сериозен и да допринася за опазването на самобит
*
йодйомага от България, а в Босилеград съ
костта на българското малцинство. Тази задача ще изпълнява успешно, ако
ществува негов филиал. В двете общини
има повече сътрудници. Мисля, че може, ако ги активира и мотивира и ако
действат и културни центрове, които се
отвори вратите си за нови кадри.
финансират от държавата ни. Това Плюс
ли е или минус?

ЮНСКАТАСКУПЩИНА В
БАБУШНИЦА
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• ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ДРАГАН ТОМИЧ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
ПРЕЗ 1999 ГОД.

АМБИЦИОЗНИ, НО РЕАЛНИ ЦЕЛИ
Заплануваният ръст на производството е 8, на износа над 20, на селското стопанство 3, на оборота в
търговията 10 и на обществения продукт 7 процента

астта на инфраструктурата, туризма и гостнлничарсгвото

Реализацията на споразуме
ките фирми, респективно те ще
Същевременно е запланувано нието, което подписаха югосла
имат повече средства за собстве
уреждане и модернизиране на вският президент Слободан Мината си дейност. В това отноше
местни пътища с обща дължина лошевич и американският пра
ние вече е найравена и първата
15 км и асфалтиране на няколко теник Ричард Холбрук, ще ус
стъпка: облаганията върху дохо
улици в града.
кори премахването на санкции
да са намалени от 25 на 20 на сто,
В областта на ПТТ-съобще- те и останалите ограничения
а на 1 динар заплата занапред ще
ннята е запланувано монтиране към нашата страна, понеже
се плащат по-малко от 1 динар
на нова дигитална централа в СРЮ изпълни всичките си задъ
данъци (досегашното съотно
лжения от този документ. Това
шение беше 1:1,24). Според То
заяви подпредседателят на пра
мич през идната година прави
вителството на Република Съ
телството ще използва всички
рбия Драган Томич пред поли
механизми за осуетяване на
тическите и стопанските ръко
сенчестата икономика.
водители от Враня и Буяновац.
Във връзка със собствениче
Говорейки за основните цели
ската трансформация Драган
на икономическата политика за
Томич изтъкна, че през настъ
Драган Томич
1999 година, Томич напомни, че
пилата година този процес ще
постигнатите резултати през ски реформи - подчерта Томич и бъде интензифициран чрез оси
1998 г. дават възможност за на добави: - Параметрите на иконо гуряване на допълнителни капи
стъпващата година да се запла мическата политика за 1999 го тали от страната и чужбина.
нува увеличение на производст дина са твърде амбициозни, но
- Правителството на Сърбия
вото с 8, на износа с над 20, на ние съзнателно запланувахме провъзгласи 1999 година за го
селското стопанство с 3, на обо високи размери на увеличение, дина на малките и средните пре
рота в търговията с 10 и на об защото оценяваме, че те са и ре дприятия, за да изградим една ур
авновесена стопанска система,
ществения продукт със 7 проце ални.
нта.
По думите на републиканск каза Томич и поясни, че в мал
- Нашите стратегически це ия вицепремиер, в областта на ките предприятия в развитите
ли за 1999 година са: увеличено фискалната политика ще бъдат страни работят от 40 до 76 на сто
Сурдулица
производство и износ, стабилно реализирани приетите от Наро от общия брой работници, докаусилията на всички фактори в Сурдулица с капацитет от 5000
ст на цените и курса на динара, дната скупщина мероприятия, за то в нашата страна този процент
общината и преди всичко на ли- нови телефонни номера и изграинтензифициране на собствени да се облекчи положението на е твърде малък - само 14. Затова
цата, които заемат ръководните ждане на телефонна мрежа.
ческата трансформация, прио стопанството. Бюджетът на ре в предстоящия период ще се фо
постове в предприятията.
Нови капиталовложения са
ритетно изграждане на малки и публиката е рестриктивен, кое рсира създаването на малки и ср
През изтеклата година е съз- запланувани и за допълнително
средни предприятия и провежда то означава, че ще се намали взе едни предприятия, за което съ
дадена основа за стабилно и ди- водоснабдяване. През настъпване на обществени и икономиче- мането от доходите на стопанс- ществуват и законни възможно
намично развитие на общината и щата година се очаква да бъде
сти. За целта ще бъдат форми
през 1999 г. Според утвърдената довършено ремонтирането на
рани съответни институции или
НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА
програма за следващата година фабриката за пречистване на воагенции, които заедно с банките
СЪРБИЯ
се предвижда значителен ръст да в местността Калифет и да
или специалните фондове ще
на производството в промишле- бъдат поставени водопроводни
осигуряват средства и ще създа
ността и селското стопанство и тръби от фабриката до главния
ват и останалите необходими ус
са запланувани капиталовложе- резервоар с дължина около 2000
ловия за откриването на такива
ния в областта на инфраструкту- м. За целта вече са осигурени 800
По инициатива на републиканското правителство, на заседание в предприятия и фирми.
рата, туризма и гостилничарст- 000 динара,
понеделник Народната скупщина отмени Закона за специалните права
Вицепремиерът на Сърбия
В областта на физическата и задължения на избраните лица, който беше гласуван на 7 декември.
вото, както и в образованието,
накрая подчерта, че република
културата, физическата култура култура е запланувано изгражВ обоснованието на инициативата се казва, че правителството е нското правителство ще продъ
дане на спортна зала с капацитет разгледало критичните забележки на обществеността във връзка с лжи да подпомага селското сто
и здравеопазването.
В областта на инфраструкту- от 2000 до 2500 места, с което ще разпоредбите на споменатия закон и оценявайки ги като основателни, панство, благоустрояването на
рата приоритет ще има изграж- се създадат по-добри условия за предлага на Скупщината да го отмени. Изхождайки от критичните селата, по-нататъшното изграж
дането и модернизирането на развитието на спорта и физиче- забележки и сугсстиите на обществеността, правителството ще изготви дане на инфраструктурата и раз
пътната мрежа. Запланувано е ската култура и за организиране нов законопроект за правата и задълженията на избраните лица.
витието на изостаналите и мно
да бъде модернизиран магистра- на различни спортни състезанКритикуваният закон беше отменен по спешна процедура, защото гонационалните общини.
лният път Владичин хан - Сур- ия. Вече се готви проект за този трябваше да встъпи в сила от 1 януари 1999 година.
дулица - Стрезимировци. Моде- обект,
Общинската скупщина и друрнизацията на участъка Сурду
лица - Владичин хан вече тече, а гите общински фактори през сл- • ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УС НА НАШЕТО ИЗДАТЕЛСТВО
през следващата година ще за- едващата година ще продължат
почне ремонтът и модернизаци- да създават по-благоприятни усята на участъка Сурдулица - Ст- ловия за по-цслссъобразно полрезимировци. За целта вече са зване на чистата природа в околНа 24 декември в Ниш се про оя на детското списание "Друга- монт и оборудване на помещени
осигурсни 2 милиона динара, ността на Власина и Власинка»
ята на Издателството.
езеро за туристическо-рскрса- веде заседание на Управителния рчс".
Що сс касае за книгоиздателИ на това заседание не беше
ционни цели. В това отношение съвет на издателство "Братство”,
ската
дейност,
и
през
тази
година
отминат въпросът за реалнзацияе запланувано да бъде построен на което бяха обсъдени и приети
ще
продължи
реализацията
на
утта
на
програмната политика във
Програмата
за
работа
на
Издател
още един хотел с редица други
ството и Финансовия план за 1999 очнения в началото на миналата в-к "Братство”. Най-много забеленеобходими обекти.
В годината, която започна в година. Членовете на УС приеха и годнна издателски план, в зависи- жкн във връзка стова изнесе предСурдулишка община оа»бено ориентационна програма за отбе мост от това кпк ще се осигуряват седателят на Съвета г-н Никола
внимание ще бъде посветено и лязване на 50-годишпината па пе материални средства. Към този Стоянов, който отправи сериозни
на въпроса във връзка с опазва чата на езика на българската на план е добавен и ръкописът на д-р критики за това как на страниците
нето на жизнената среда. Ще се родност в Югославия и 40-годиш- Джордже Игнятовнч "Сърбите и на вестника се отразява дейността
на Общинската скупщина в ДимиНА ГРАЖДАНИТЕ В
предприемат съответни меро нината от излизането на първия българското Възраждане”.
През юбилейната година, по тровград, председателя на СкупОБЩИНАТА
приятия за осуетяването на вси брой на в-к "Братство” и от осно
решенне на УС, издателство "Бра- щнната н общинските институции,
чки видове замърсяване и зас ваването на Издателството.
През Новата година, покрай тство" ще сс включи в мрежата на преди всичко във връзка с юбитрашаване на водата, почвата,
редовните, редакцията на вестника Интсрнет, което ще бъде от го- лейннте годишнини на самодейния
растителния и животински свят,
ще подготви и един специален юб ляма полза за всички редакции, за- тстър "Христо Ботев" и Народнаедна от основните предпоставки
илеен брой в навечерието на 15 щото не само че посредством Ин- та библиотека.
за производството на природна
• • •
юни, датата, на която преди четири тернет могат да се получават найздрава храна.
По решение на УС цената на
десетилетия излезе първият брой нови информации от целия свят, а
Нови капиталовложения са
ще бъде направена и презентация в-к "Братство" през Новата годи
на в-к "Братство”.
предвидени и за стопанството и
Няма да има промени в обема и на Издателството и на отделните на е 2 динара. Новата цена на сп.
■ш
извънстопа меката дейност, кои периодиката и на другите издания: му издания.
Другарче" е 3, а на списание "Мото ще бъдат в зависимост от пла- ще бъдат издадени шест броя на
Бъв финансовия план за 1999 ст " -10 динара. За учащата се млановете и възможностите на пре списанието за литература и обще година, освен за редовна дейност, деж "Мост" прави отстъпка от
дприятията и фирмите.
В.С.В.
м. я. ствени въпроси "Мост” и десет бр- са запланувани и сродства за ре- 20%.
хн 10оя^пИШКа °51цина изпРа~
нп тггчжж дина с д°бри обществеомически постижения,
ечето от стопанските колективи, въпреки многобройните
трудности, отчитат непрекъснат
растеж и стандартно добри де
лови резултати благодарение на

ОТМЕНЕН Е ЗАКОНЪТ ЗА
ПРИВИЛЕГИИТЕ

БРАТСТВО” НА ИНТЕРНЕТ

ОБ
ШШ
СКУПЩИНА В
СУРДУЛИЦА^
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ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ ПО ПОВОД 100
-ГОДИШНИНАТА НА БИБЛИОТЕКАТА

и

В рамките на ознаменуваното на значителния юбилей
на Народната библиотека в Димитровград, беше обявен
конкурс за литературни творби на тема: "Библиоте
ката-фар на нашия град”, в който участваха ученици от
Основното училище, Гимназията и заинтересовани гра
ждани.
Специалната литературна вечер в малката зала на Це
нтъра за култура, посветена на стогодишнината от рож
дението на великата сръбска поетеса Десанка Максимовнч,
беше подходящ момент да бъдат връчени награди на найдобрите участници в конкурса.
Първа награда за стихотворение сред учениците от Ос
новното училище спечели Валентина Ставрова. Втора и
трета награди не са присъдени.
За проза първа награда получи Мирослав Давидков,
втора Елена Ранчева, а трета Братислав Димитров, всички
от Основното училище.
Сред гимназистите първа награда за стихотворение по
лучи Милена Мнтова, а две втори награди получиха Ваня
Рангелова и Мая Димитрова. Трета награда не е присъдена.
За проза първа награда е дадена на Гордан Велев, втора
не е присъдена, а третата спечели Владанка Белопавлнч.
В така наречената трета категория участници (конто не
са ученици) първа награда за поезия спечели Филип Д.
Филипович от Бор, втора награда не е присъдена, а третата

Васко БОЖИЛОВ

спечсли Дпринко Кръстим от Лесковац, родено и босилеградското село Зли дол.
и
За проза, по мнението но "анонимното ” жури (редно
беше до се обяпи съставът но журито, но това не беше
направено) никой не е заслужил първа награда. Втората
беше присъдена на Наташо Панич от Пирот, по потекло от
село Каменица, а трета за творбата със заглавие ’ Съсед
ката”, единственото съчинение но български език, получи
Цветанка Тотсва Воинович от Димитровград.
Пред многобройните почитатели на писаната реч на
градите връчи председателят на Общинската скупщина
Никола Стоянов.
След литературната вечер помолихме някои от награде
ните творци да дадат изявление за нашия вестник.
Нптпшн ГГштч: Грпдовете се обичат заради хората, ко
ито живеят в тях. Аз имам много причини да съм влюбена
в този град, тъй като в него живеят много мои приятели,
някогашни другари и дружки от училище и роднини, които
са "свидетели” на моята младост. Винаги когато дойда тук,
си спомням за моята младост и за моя роден край, така че
наградата, която получих сега, ме радва изключително мн
ого. Изпитвам голяма радост и от факта, че получих награ
дата именно в тази среда, която, струва ми се, не е знаела
много за мен, така че тази литературна вечер беше благо
приятен момент димитровгродчанитс да узнаят нещо по
вече за мен и моето творчество. Днес подарих няколко свои
книги на библиотеката,така че хората, интересуващи се от
творчеството ми, могат да ги вземат и прочетат. Досега съм
публикувала 3 книги - един сборник разкази и две стихос
бирки.
Филип Д. Филипович: Литературната вечер наистина
беше чудесна. Младите гимназисти разкриха огромния си
декламаторски потенциал и изнесоха прекрасен рецитал...
Драго ми е, че вашият град има толкова дълга културна

ДаринкаКръстич^ишдЛФилипович^Наташа Панич
традиция и ще се старая да участвам и в други литературни
конкурси, които се обявят от тукашните културни пиституции. Роден съм през 1976 година в Бор. Започнах да
пиша стихове още като ученик в основно училище, обаче
по-сериозно се занимавам с поезията от 2-3 години. Публикувал съм една стихосбирка и сега подготвям още една.
Сътруднича в няколко литературни списания, членувам в
литературния клуб "Бранно Милкович от Княжевац, и
Книжовната общност на Югославия с център в Белград .
Милена Митева: Пиша стихове отскоро, ио занапред
възнамерявам по-сериозно да се посветя на поезията. Досега съм участвала на подобни конкурси в Гимназията исъм
получавала награди, но наградата, която получих сега, осо
бено ме радва и стимулира да пиша още по-интензивно.

В ОВЦЕФЕРМАТА "ОСМИ ДЕН" НА ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ В С. БЕЛУТ

А.Т. - Б. Д.
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НОВ ЖИВОТ ЩЕ ЗАПОЧНЕ В МИРИН ДОЛ Й§§
На половин час път пеша от
последните къщи на Белут към
с. Ресен, по Банския път, по ко
йто навремето хората от тоя кр
ай отивали в Кюстендилските
бани, в местността Мнрин дол е
овцефермата ”Осми ден”, чийто
собственик е 46-годишният Зд
равко Георгиев. Пред очите се
открива комплекс от 2 ха площи,
а от двете страни на дола освен
двете кошари има и двадесетина
малки къщички, повечето от ко
ито тук, сред природата, прили
чат на вшш. С тези посторойки
комплексът е сякаш една ожи
вена махала сред обезлюделите
вече босилеградски села. Между
постройките са плъзнали пъте-

мняваха, въртяха глави, смятаха
даже, че съм мръднал. Най-на
пред построих кошарите, в ко
ито могат да се отглеждат 80 овце.
Здравко овчарят, както иска
да го наричаме, обяснява коя къ
щица за какво служи. Едната е за
правене и съхраняване на сирене
и за нея съпругата му Стефка
казва, че имала постоянна тем
пература, която била от значе
ние то да бъде вскусно и хубаво.
В другата е воденицата, наисти
на ръчна, за мелене на жито,тре
тата е предназначена за месене и
печене на хляб, четвъртата за
съхраняване на старини и пред
ставлява същински малък му-

щане на гости, около чиято маса
могат да седнат около 25 души...
Точно в дола е кладенецът, без
който тук не би имало живот.
Всичките постройки са от
дървен материал, отвътре и отвън са измазани с кал. Някои от
тях са покрити с керемиди, други
със салонит. Не само в сградата
за отдих и почивка има легло,
маса и по някой друг стол, а почти във всяка има кревати. Във
всичките има икони на светци. В
нито една няма под. Под е земята. Здравко казва, че не трябвало. Как човек може да бяга
от майката Геа! Няма и ток. Той
щял да наруши хармонията в
Мирин дол.
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Здравко Георгиев:
Надявам се на по-хубави дни
ки, а около тях дръвчета, нате
жали от снега.
На входа на комплекса, ви
соко и с големи букви като на
официална фирма, е написано
"ОВЦЕФЕРМА "ОСМИ ДЕН”.
Защо така? "Осмят ден” е ден на
бъдещето. Аз вярвам в бъдеще
то и в Бога. Нали без вяра не
бива нищо, обяснява Здравко и
глади буйната си брада. В слава
на Бога, продължава той, запо
чнах да изграждам овцефермата
през 1977 година. Една година
преди това си замених площи с
мои съседи. Някои от тях се съ-
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Част от "Осми ден"
зей, в петата е разбоят, шестата
- за сушене на гъби и шипки... В
десетата, която е някак си в сре
дата, е библиотеката. Та нали
няма по-голяма слепота от не
знанието. Има различни книги,
най-много за християнството. В
една от къщичките е работилни
цата на Здравко и на двата му
сина. Борис, по-големият, напус
нал селото и заминал на раобта
в Белград. По-малкият, Милча,
преди няколко дни отишъл в ка
зармата. Тук е къщичката, която Здравко нарича молитвен
дом, до нея е къщата за посре-

Не по-малко омайват и карат
посетителя да се отнася с ува
жение към автора им и дърво
резбите, намиращи се на вътре
шните и външните стени на къщичките, край пътеките, на дръвчетата. На дърво, обикновено
орехово, с издълбани върху него
букви са написани различни народни мъдрости и философски
мисли или пък откъси от Библията. Написани на сръбски, български, старославянски... ”Цеили пет години ги правех. Някои
тук в работилницата, други - когато съм с овцете на паша, трети

&
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вкъщи. Най-много време ми
трябваше да покрия с дърворезби целия таван на гостната стая.
Собственикът на тоя комплекс докрай спазва философията на хората, които са изтръгналн от себе си злините, омразата и завистта, и които са се обърнали с лице към Бога и природата. По лицето му се вижда, че
е тих и спокоен човек. Но това е
само една част от личността му.
Със своята силна воля обаче той
е непокъртим и постоянен като
планина, през която минават бури и години, а тя си остава същата. А само колко работа е минала пък през неговите ръце!
"Всичко построих сам, само няколко души ми помагаха по дендва, но им върнах работата. Повечето от материала за къщичкнте донесох на рамо. Тежка и
усилна работа беше това, ала меракът и волята бяха безкрайни”,
спомня си днес Здравко.
В овцефермата, в която преди няколко години имаше около
60 овци, сега има двойно по-малко. Всичко отиде на вятъра по
време на небивалата инфлация”,
пояснява причнните за намалялото стадо. "Някога аз нямах парн, някога нямаше къде да се купят брашно, сол и други така необходнми продукти. Едно време
бях принуден да давам агне за
чувал царевица. Тогава колата
тръгнаха по нанадолншцето и ето че все още не мога да се съзвема... Не, не става дума, че ня
мам имоти, сено или работна ръ
ка. Сега, когато синовете ми не
са тук, наистина ми понакуцва с
работната ръка, но голяма
по_
МОЩ ни оказва ДъЩет° Венетка,
която сега е в трети курс на босилеградската гимназия. Както
И Да е’ нямада капитулирам или,
^акто това '1есто се казва, да
ФалиРам ’ катег°ричен е ЗдраВКО‘
Отпускат кредити, казвам ей
така’ а всъЩност искам да го попитам за1Д° не потърси кредит,
за да набави още овце. ”Хм, от-
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пускат, но при какви условия!
Предлагах на няколко фирми да
се кооперираме - те да ми дадат
пари, с които да увелича стадото
си, а да им ги върщам чрез сирене, вълна и месо. Не се съгласиха.”
"Проблемите на животновъдите в Босплеградска община са
твърде специфични, констатира
Здравко. До последния момент
ни не е ясно дали и кому ще предадем добитъка или кога ще вземем парите. Вълната пък никой
не изкупува. Тъй като не съществува земеделска кооперация, с
която да сътрудничим, прннудени сме да даваме добитъка на
матрапази. А щом като са такива, те не са честни и не трябва
много акъл, за да се разбере кой
накрая ще е гърбав.”
Нашият събеседник се надя
ва, че ще възстанови овцефермата си и че двадесетгодишният
му труд няма да отиде на вятъра.
"Здраве да е на всички, И на моя
син, да се завърне от казармата
и да тръгнем с по-усилени темпове. Ако се наложи, няколко
годинн няма да продаваме агне
тата и ще увеличим стадото”.
"Хей тук, показва с ръка Зд
равко, ще строим семейна къща.
Тогава ще бъде всичко по-ннак”, пълен с оптимизъм казва
той и стяга самара на мъзгата си.
На стотина метра от овцефе
рмата се вижда нов комплекс площи от 2 ха. Започнал да копае
земята, набавил една част от камъните, гредите... В Мирин дол
ще започне нов живот,
Да е здраве и мир, овчарят
Здравко в Мирин дол да пасе мирно многобройно стадо!
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нищо и никому не трябва да казвам.
Той ми има доверие и често ме праЩа да отнеса някакви бележки на
този или онзи. Има пет-шест човека,
които постоянно се събират и все
нещо разправят. Аз си мисля, че правят някаква партия. То това сега е
модерно в Европа, а ние май малко
сме закъснели.
Тая вечер, май месец, току-що си
легнах, когато в работилницата влезе
млад мъж с буйна черна коса. Облечен в хубави дрехи, с вратовръзка
червено-синя, широка. В едната ръка
носеше куфар, в другата чанта и шлифер. Истински европеец, каквито ги
гледах по филмите в кафенето "Шумадия". То и майсторът ми облича
костюм и носи вратовръзка, но този
беше истински господин и като че ли
ми приличаше на някого.
- Златан Дудучко, откъде ти изведнъж? - изненада се майсторът и
му се зарадва от сърце.
- Ог Франция, Кръцко, от Франция! - отговори му гостът и прегърна

Нака Дудини, комшии от другия край на "Ширинта". А аз, изморен от
работа, заспах. Събудих се, когато
комшиите си тръгнаха
Гостът остана десетина дни в
Цариброд Чантата и куфарът все си
стояха в работилницата Всяка вечер
в работилницата пак се събираха
Четвъртата година е
хората и водеха разговори, на които
чирак в Браварско-коларската раприсъстваше и гостът, Дудучко както
ботилница Нейчич и Косгич". Тука,
му викаше майсторът. Той често
в Цариброд, им казват Бора Нейчин
даваше на майстор Бора някаква
и Гера Костин. Когато през 1932г.
хартийка и казваше: "Ето ти, Кръцко
баща ми ме доведе от Тудовица да
(той пък така му викаше на
уча тука занаят, това беше една от
майстора), всичко тука съм ти
най-добрите работилници, а и сега е,
написал". Веднъж чувам госта как
На хубаво място, до Строшена чешказва на майстора:
ма, до "Ширинта". Вечерно време
- Е, мой Кръцко, ти по моя път
тука се събират ергени да гледат мода минеш, никога не би се върнал!,
Родната къща на световноизвестния режисьор
А за какъв път ставаше дума - не
мите когато идват за вода И аз ги
гледам до късно вечер, дори и когато
разбрах. Но след десетина дни гостът кутия, боядисана с вишнова боя, обк- Така филмът си остана в "цайграма"
и не беше прожектиран.
си легна ги чувам. И как да не ги
си тръгна На тръгване извади от чан- ована с ламарина на кьошетата
В началото на август си бях на
слушам, когато леглото ми е, кажитата две малки кутийки. Едната даде
“ Това е мое произведение, каза
село да помогна
речи, в работилницата Така чувам и
на майстора, а едната на мене "Ето на майстора, отварайки кутията
_ на моите. На Илинвиждам и други неща и хора А идват
ти, когато станеш майстор да праВътре от малки дъсчици беше ден майстор Бора ми дойде на гос™>
при майстор Бора много хора Почти
виш кантари," каза ми. В кутията, направен кръг, в който стоеше свит което за мене и моите родители
ше голяма чест. Той си отидел аз
когато я отворих, имаше номера от филм Във всеки ъгъл на кутията има
всяка вечер. Говорят си, говорят, ня- майстора
останах още ден-два да приберем
- Цецо, я донеси ракия, мезе, 0 до 9, а в кутията на майстора же- ше малка четчица.
кога и по-тихо, та и не чувам всичко,
- Сложи това при тебе в "цай- сеното. След няколко дни разбрах, че
пък често и заспивам преди да си кафе! - заповяда той на сестра си, лезни букви, български. С тях после
грама" (шкафче за прибор) и заклю- майстор Бора Нейчин се обесил. Бър
отидат. Често пъти майсторът ми ка която също сърдечно се здрависа с майсторът изписа името ми на една
чи! - изкомандва ми майсторът.
нах се в Цариброд и в работилницата
зва "Стефане, по тая работа от сно новодошлия. Очевидно и тя го поз- дръжка, която аз сложих на котел. Ог
После разбрах, че гостът се казва намерих много изгорени хартийки.
щи няма разправии.1" И аз зная, че наваше. След малко дойдоха Влая и куфара пък извади една по-голяма Златан Тодоров от Дудини (вероятно "Цайграмът беше отворен, кутията
затова майсторът му викаше Луд- с филма я нямаше. Освен мене, ключ
Това разказа Стеван Истатков-Тудобски на Че- майсторът и всички, които са се събирали в раучко, а той на него Кръцко, защото от катинара имаше и майсторът,
домир Николов, а аз записах. Очевидно става дума за ботилнгщата са били комунисти. За Дудо в вече се
непрекъснато скърцаше суета). Фил- Шкафчето не беше разбито, а отвонепознат досега детайл от живота на Златан Дудов, знае, че е бил комунист и вероятно по задача на
ма, който оставих в "цайграма", от- рено. Работилницата продължи да
който през 1936 г. е идвал в Цариброд. Спомените на Коминтсрна е бил на път за България. Ддли и на
несохме един ден с майстора в кафе- работи, но всеки ден в нея се от
чичо Стеван за срещата с още тогава известния кино връщане е свърнал в Цариброд не се знае. Ирония на
него "Шумадия". Там имаше кино и биваше един полицай. Не ни торрежисьор се съвпадат с познатите данни за него. Ис- съдбата е, че тъкмо в неговия роден град се губи всяка
майстор Бора прожектираше фил- мозеше, но ей така, мине само и
пита е, че Дудов тогава е идвал от франгргя, къдсто е следа на един от неговите най-добри филми, който
ми, които набавяше Пера Брезни- нещо се разпитва за майстора. Поизбягал пред настъпващия фашизъм 6 Германия. Там, 6 сравняват с бурлеските на Чарли Чаплин. Както в
чки, собственик на кафенето. Май- ради това аз се преместих в отсрещ
Париж през 1934 г. е завършил филма "Сапунени ме списание "Мост", посветено изцяло на Дудов, написа
сторът водеше и мене да му помагам. ната работилница при майстор Михури*, за който диалозите пише Арман Бернбар, а журналистът от Дрлагтровград Слободан Петров
Когато предложи на Пера Брезни- та. А Златан Тодоров Дудин-Дудучко
музика Жак Прсвер, който тогава работи само със Алсксич, " сравнението е разбираемо, охо се има
чки да му продаде филма и тоя го вече никога не видях, но го запомних
също известния режисьор Рене Клер. Предполага се, че предвид, че действието на филма се върти около г-н
попита колко струва, майстор Бора с подаръка, който ми даде, с който
сатава дума тъкмо за този филм, който Бора Нейчин Прибке, койо остава без работа, но не пада духом,
му каза : "Колкото всичките столове изписвах номерата на кантарите, ко
най-вероятно е запалил заедно с останалите "ком- Хрумва му интересна идея да продава сапунени
в салона", което за Пера беше много, ито правех.
прометираирГ хартийки. Чичо Стеван предполага, че мехури...

КЪМ 165-ГОДИШНИНАТА НА ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО В БОСИЛЕГРАД

Вене ВЕЛИНОВ

ВЪВ ВСЯКО СЕЛО - УЧИЛИЩЕ

Благодарение на щедрите грижи на държавата и сериозното чувство за отговорност на общински-

гт™.;

178, Горна Любата - 240, Долна учители.”
Това
е само началото на поЛюбата - 130, Горна Лисина - 184,
С.
Груинци - 72, Голсш - 114, Долна ложените първи грижи за просвстРъжана - 64, Долно Тлъмино - 88, ното дело в Босилсградския край
Дукат - 254, Доганица - 41, Долна преди окончателно да приключи
Лисина - 76, Зли дол - 57, Зли дол Втората световна война.
За осигуряването на недости(махала Стари) - 34, Извор - 61,
Милевци - 67, Млекомиици - 68, гащите професионални учителски
Мусул - 89 Назърица 76, Плоча - кадри за училищата на българска97 Паралово - 44, Рибарки - 34, та народност през първите следРесен - 66, Райчиловци - 55, Ради- военни години в книгата си Начевци - 26, Топли дол - 159, Цър- ционалните малцинства в Югосланощица (махала Караджинова) - вия” М. Мартич пише:
"Между най-висшите партий65, Църнощица (махала Петковсни ръководства па Югославия и
ка) - 49 и Ярешник 55 ученика.
България било постигнато спорпУЧИТЕЛИ ОТ БЪЛГАРИЯ
От току-що освободения Боси- зумение Правителството на БълОколийският народоосво- гария да изпрати достатъчно учиотбор на 14 октомври тели за всички училища.
7
пт/гптп пспсВъпреки че няма точни данни,

““.”^7=Г

р~ р

,

чалиите училища и прогимназиите

славия изпратихме писмо с искане

в Босиеградско броят иа учениците през учебната 1943/44 година е
бил следният: в Белут 33 ученика,
Бистър - 101, Божица (център) 257, Божица (махала Деянови) 127, Божица (махала Златанова) 90, Брестиица - 63, Бранковци - 45,

«а « РазРе“и в иашата ОКОЛИЯ Я“
,апо'ше Раб“™ гимназия, за която
имаме Д°статьчно Деници. СъщевРеменн° замолихме да се разреши да дойдат на работа учители от
братска Българи* защото в нашата околия жив« български народ,

Босилеград - 97. Гложие -152. Гориа Ръжана - 51, Горно Тлъмиио -

™воРи и пише на български
«ик, а иие нямаме достатъчно

Учителският колоктио нп Босилоградската гимназия през 1952 г.
Учителите от България оста-

Проблемът с липсата на про-

г—
в

дело иа 0

Р

Р

^ноаии училища с общо 153 паи ос,'оп',и ^
“1
° 6397 уче.
РалеЛ^ П°^и об
отУ, 17
ника които били с.оу
у «тели.'„ГпълниСшшзии с 38
работят две
гим
паралелки и 131 у 1еника «
у
Р"
жпт22 гимназиални у штели.

1 ЯНУАРИ 1999 г.

ЮТеГтшо учителите си от Сър-

души и веднага поели да учител

бия, редица училища и нашите кра„ща останали без подготвени ка...... ообходими за провеждаме на
обучението нп майчин език. Но въпреки това и през учебната 1948/49
година всички училища продълботпта сн, „ обучението на

ствуват в селата на Босшеградско
и Димитровградско. По-късно ве
че започват да пристигат Диплом"
от
рали се просветни Р^отмш
за*
полувисшите и висшите учебни
ведения на университетите в Бел
град и Скопие.

български език ме е премахвано,

(Продължеше)

Симеон КОСТОВ

Милорад ГЕРОВ

КУЧЕШКА НОВА ГОДИНА
Идеята беше моя и затова няма кому да се
сърдя, Но трябва ли въобще да се сърдя или да
бъда щастлив?!
През последните седем години, откакто в
къщата ни влезе Макс, всеки декември жена ми
и аз шише големи разправии и неприятности,
Тежкото положение настъпваше през първите
декемврийски дни и продължаваше до навечерчето на Новата година, а понякога и до средата
на януари. А за всичко това, разбира се, единственият виновник беше Макс. Нали, както и всичките други семейства, и ние един месец пред
Новата година трябваше да се договорим къде и
как ще посрещнем най-лудата нощ. По-рано,
докато децата бяха малки, се съобразявахме с
тях, но откакто пораснаха те и тръгнаха по
своя път и когато най-накрая ние получихме
възможност поне една Нова година да посрещнем заедно, дойде Макс и моите мечти и желания се превърнаха в дим и облак. Седем години
това все се повтаряше. През цялата година - и
така, и така, алт поне тази нощ да беше
по-различно, но Макс е тука. Макс, разбира се,
е английски сетер, любимото домашно куче,
което жена ми беше купила преди седем години,
още на следващия ден след заминаването на
дъщеря ни от къщи. Оттогава Макс стана
господар, а аз слуга в нашата къща.
Каква радост и въодушевление изпитах, когато леи хрумна идеята! Неочаквано за мен, и
жена ми също беше приятно изненадана, когато
й предложих идеята. По-късно разбрах, че това
тя е приела с радост, защото е очаквала да бъде
по-хубаво за Макс, а не за нас, т. е. за мен, както
си мислех аз.
Следващия ден повиках десетина съседи, всички от наишя блок, които имаха домашни любилащ-кучета, и предложих да организираме посрещане на Новата година за нашите любилси
домашни животни на едно място, в помещението, където се събираха пенсионерите, играеха шахмат и долшно и чакаха пенсиите.
Присъстващите с въодушевление приеха идеята, от което разбрах, че всички ние се пенехме
на същата жарава. По плана, всеки, от нас в
осем часа трябваше да доведе любимчето си на
определеното място и, разбира се, да понесе
един литър прясно мляко, както и определено
количество месо, в зависимост от расата и
големината на кучето. От осем вечерта до шест сутринтпа всеки от нас десетимата трябваше да бъде дежурен при кучетата за по един
час. Хвърлихме жребий и на мен се падна да бъда
първия от осем до девет - значи посрещам и
приемам любимците ни. Това беше голям кьсмет за мен, тъй като си помислих, че до сутринта ще бъда свободен.
Каква хубава вечер! димна идила. Едри снежинки като бели пеперуди спокойно си играят
над тържествения град, а след това една след
друга тихо и меко се спускат на земяпш, обличайки я в хубава бяла премяна. Комшиите
довеждаха скъпите си приятели, които веднага
започваха весела игра в просторната зала. Аз
пък, докато наблюдавах всичко това, усещах
приятна топлина, която пълни душата ми и
лгалко по малко дигах бутилката, която си бях

Даринка Евтимова - Кръстим
Изтъках аз килим
от багрите на зорницата
и багрите на денницата
от багрите на росата
и тревата увехнала
от багрите на мъглите
и снеговете,
аз килим изтъках
от спомените.
Треперят багрите
пред очите в сянка
прекрити веднъж те изчезват в тъмата,
сливат се нишките
от коноп
опредени с тъга.
Изтъках аз килим
от багрите на дъгата,
от спомените,
от нишките на тъгата.

О

донесъл,
В девет часа, когото трябваше да дойде емг
яната ми, вместо моя съсед, дойде детето му,
донесе ми една бутилка и каза, че баща му е вече
пийнал и помолил да го смет за още един час,
а той някак ще ми се отплати. Какво друго
можех, освен да се съглася. В десет часа - пак
дете с бутилка! Баща му бил в града, пийнал и
не смее да кара колата. В единадесет часа - още
едно дете с бутилка. Баща му заспал и т. и.
Нито един не дойде да ме смени, всичките изпращаха децата с бутилка и с голяма благодарпост... Аз пък нямах какво друго да сторя. Нито
имах при кого да оставя кучетата, нито можех
да ги отвеждам едно след друго при стопаните
ил(. Стана така, че за пръв път в живота си
посрещнах Новата година в кучешка компания,
и то интернационална, понеже тук имаше кучета от различен сорт, английски, немски, руски, шарпланински и пр.
Сутринта към пет часа кучетата станаха
нервни, може би защото имаха нужда за разходка и тоалет, а аз бях сам. За да ги успокоя
малко, дадох им млякото, което оставих от
вечерта и в него сипах на всяко куче по една
чашка люта ракия. Нали и те са живи същества, та е редно да си пийнат по една поне за
Новата година. И те да си пожелаят много
щастие през настъпващата година,
Аслсе, какъв хаос, каква гюрултия започна
след половин час/ Не само залата, а целият блок
ечеше от кучешки вой, лай и скимтене. Едни
скимтяха, други лаеха, трети се давеха, четвърти плачеха, пети повръщаха, шести спя
ха. С други думи, държеха се както и хората.
Още по-голяма бъркотия настъпи, когато домакините почнаха да идват един след друг, за
да си вземат любимците. Когато видяха положението, започна още по-силен плач, вой, прегръщане, целувки... И едните, и другите пияни,
едва ли знаеха кой кого съжалява и защо плаче,
Едва успях да се отърва от неприятностите, които ми се случиха тая сутрин. Аори и
Макс беше много сърдит или пиян, та ме ухапа
здравата, а аз за пръв път с удоволствие го
ритнах в муцуната. Нито един от съседите не
приказва с мен. Не ме познават. Мнозина ме
дадоха на съд, за да им компенсирам разходите
за лекуването на кучето им, други - за тормозене на животните, както и за застрашаване на
живота на хората и животните и т. н. Аори
вестниците публикуваха статии и репортажи
за някой си монструм, който тормози домашни
любимци, та трябвало веднага да се вземат
необходимите законни мерки. Международната
организация за защита на животните беше
наложила на Интерпол да ме арестува и изведе
пред съответен съд като най-голям неприятел
на животните. Какво ще излезе от всичко това,
не зная. Чакам,
Жена ми и Макс веднага ме напуснаха и
залшнаха в неизвестна посока,
Къде и как сгреших и сега не зная. Не зная и
дали въобще сгреших, защото след толкова години за пръв път се наслаждавам на свободата
и спокойството, което ми подари кучешката
Нова година.

ПОЕТИЧНО КЪТЧЕ
Мила Васов

НЕКТАР
(Поместеното
стихотворение
получи трета
награда на
Литературния
конкурс, който
Народната
библиотека в
Димитровград
беше обнарод
вала по случай
стогодишния си
юбилей.)

Със същите
или с други думи
нектарът е изцеден.
Няма хоризонт
на който да прилича
тази картина.
Светът се обикаля полека.
Полека се отива по белия свят.
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йо д йллснлгма ига
За моето село Болевдол

Далеч ош тук и По-далече
ош таз Звездица па небешо,
оставих аз за ейомеп вечен
живот, на тебе Посветен!
Селце мое, със ниски хижи
ош кал, белосани със вар за теб човешка имам грижа
и нося във сърцето жар.
Селце мое, йод Планината Пристан на огнени мечти,
за тебе Пламъче в душата
зайазих вечно да блести.
И няма аз да ше забравя кълна се в Христовия кръст!
Ти на живота ми заглавие си
и нося ше околовръст...
Далеч ош тук и йо-далече
живее ейоменъш за теб.
И тоя ейомен ще е вечен
йод осветеното небе!

Иван ЦАРИБРОДСКИ

Ще изпия чашата на истината
В своя разкош
И човешката горделивост
До злокобността
Ще вдигна наздравица за теб
Да, за теб
За поука
Без присъствие
Ще проговори
Набъбналата действителност
Вкаменената истина
В своето възкреение
Какво ще каже
науката за миналото
За сегашното
Къде е началото, а къде краят
С коварен глас
Вдигни тост и ти за мен
Както намусеното време
заплашва с вълчи вой
Как окалян да застана
Пред изкълчения
Зъб на времето
На собствения постамент
Иска ли да ни поздрави
Залуталият пътник
В лабиринта на живота
Или и той ще да спре
И така да стане
Вкаменен както и ние
Горделиво да постъпи
На собствения пост

ш
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на всички граждани в Босилеград ска и Сурдулишка община, като им пожелава много-'
бройни успехи в изграждането на пътните
мрежи, здраве, щастие и благоденствие. •:
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граждани
в общините
Босилеград и Сурдулица
с пожелания за
нови стопански успехи,
общ напредък на общините
и по-добър живот
на хората
от тази част на страната
всички

яозе&о&ишятиъъ и
яоле&гсиже
ягляяици
като пожелава на деловите си партньори и
гражданите ускорено развитие в пред
стоящия период, радост и успехи в живота
и плодотворно сътрудничество с банката
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ПРЕДПРИЯТИ1
БОР"
Р
- Босилеград

УГОСТИТЕ/ЬСКО ТУРИСТИЧКО ЛРЕДУЗЕЪЕ СА П.О.
Ул. Балкански 6р. 41 Димитровград

Талефоии: Централа 010/93*150,
Директор; 010/93*574, Факс: 010/53-574,
Р-1. Градина: 51-410, 53-493, 51*411, Факс: 51*137,
Хотал: 010/53-158, 53-370, 51-988, Факс: 53-370,
Р#ст. Тацимо“: 52-284
Ма^уиародиа и уиугршшп* шподи
Градина тал. 52-375, 53-199, факс:
Магации - )ааиа царинска складишта

■ •■Н
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Жиро-рачуи: 52802-501-335 код СПЛ Димитровград

на работниците и
гражданите 6
общината и страната 1

На трудовите хора,
гражданите, деловите
партньори и клииетите си
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Жнро ричун: 42802-601-7-341 код СПП Дпмптропгрпд
Телефони', централа (010) 62-231, 61-188.63-166. 62-695
61-Ш
техничкд бпзп 63-369 Телефакс
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на членовете иа партията и на гражданите
в общината

на деловите си партньори и на всички
граждани в Босилеградска и Сурдулишка
община
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НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ДЕЛОВИ
ПАРТНЬОРИ И НА ГРАЖДАНИТЕ

1Т0Б7ГШ 1999 I.
а КОЯЕКК

1399 Тоди.и.а а Коледа
на своите партньори и
клиенти и на всички
граждани

на своите работници и потребители и на
всички граждани в общината
с искрени пожелания за щастие и успех в
живота
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КОМПАН1/ЦА ДУНАВ

ВЕТЕРИНАРНА
СТАНЦИЯ - ПИРОТ

ДУНАВ ОСИГУРАН>Е
Главна филиала Ниш

РИЕРЦ2ЕСЕ 2А 12НАРЦ ИАМЕвТАЗА ОР ОНУЕТА

9 ТЖКА8

ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ
- ДИМИТРОВГРАД

На своите партньори и клиенти и на всички
граждани на Димитровградска и
Бабушнишка община
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ПЦ ”Циле" -Димитровград
на животновъдите и гражданите

'зозшкгса

ДтоЬсииа Торино, и.

ЯСева редта н

на своите потребители и на всички
граждани в общината
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СЪРБСКА
РАДИКАЛНА
ПАТРИЯ
ГРАДСКИ
ОТБОР НА СРС
НИШ
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К.О-Ае^Ш4ША Ир42^ни44^4-
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на членовете и
симпатизантите си
_____________
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ХОЛДИНГ КОМПАНИЯ
- ПАМУКОВ КОМБИк.. НАТ "ЮМКО " - ВРАНЯ

с пожелания за икономически възход,
трудови успехи и лично и семейно щастие.
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На своите партньори и клиПЦМАУ
ЗбЗЯаЙГоЪ
------ ---------- ------- —

На всички граждани от общините

саВЗЕйШШ

вНТИ ’1на всички фаждани
на Димитровградска и
Бабушнишка община
V •'

Босилеград и Сурдулица

Новаша 1999 година и Коледа
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из
на всички граждани в Димитровградска
община, пожелавайки им успехи в разви
тието на общината и лично щастие

на своите потребители и на всички
граждани
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НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ И
ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА С ПОЖЕЛАНИЕ
ЗА ДОБЪР УСПЕХ, РАДОСТ И ЩАСТИЕ

Н0БЯ ГОДНИЯ Н
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ГИМНАЗИЯТА В
ДИМИТРОВГРАД

| ЕЛЕКТРОДИТРИБУЦИЯ - |
ЛЕСКОВАЦ
ТРУДОВА ЕДИНИЦА
БОСИЛЕГРАД

и /Сале^а

Яебама мета
я
*
на всички консуматори на
електроенергия в общината
и страната

ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА В
ДИМИТРОВГРАД
сЛо/кмшхл. 1999
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31315,
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на своите
потребители и
гражданите
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В БАБУШНИЦА

Земеделската кооперация
в Бабушница

на тдудещите се,
гражданите и
потребителите,
пожелавайки им здраве,
щастие и успехи
на членовете на партията, на трудещите се
и на гражданите в общината

Нобаша Содагга а
Коледа

____________

на своите кооператори и на всички
земеделски производители в общината и
цялата страна
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на деловите
си партньори
и на всички
граждани

Директор: Телефон
•Факс: 010/361-566
Жиро рачуи:
42802-685-1-6436
Теслина ББ
18320 Димитровград
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на учениците, учителите, родителите и
гражданите ■ общината, с пожелание за
добро здраве, щастие и успехи
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КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТ АР БУГАРСКЕ МА1БИНК
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО
"ЦАРИБРОД" - ФИЛИАЛ БОСИЛЕГРАД
ул. "Маршал Тв1в" Л15

Ш

т

ЩШ

ДОМЪТ ЗА СТАРИ И
ПЕНСИОНЕРИ В
ДИМИТРОВГРАД
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па деловите си партньори '
гражданите с пожелания за
многобройни успехи и лично
и семейно щастие
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_ *Г-н Кънчев, имахте ли оъзможносш да се зайознаеше със съдържанието
на книгата Българска Поезия от вшораша Половина на XX век” и какви е
мнението Ви за нея?
- Разбрах, че е излязла, когато бях
поканен на премиерата и я видях от Татяна Дункова, която, заедно с професор
Младенов, е съставител ц един от пре
водачите. Мога да кажа, че това е много
обемна работа, много имена има в нея.
Дори аз не бих казал, че това е антология
- това е сборник, тъй като названието
антология, ако следваме древногръцкия
смисъл на думата, предполага една построга селективност. Тя може да бъде от
пет имена, може да бъде от 20-30 имена,
но когато са повече и за един по-кратък
период, според мен това е сборник. Но
хубавото й е в това, че не само съдържа
спектър от различни направления, но и
изобилието от имена дава представа за
топографията на пишещите в момента в
България. А има толкова много пишещи,
че аз, откровено казано, не им знам име
ната на всичките.
* Как Вие, г-н Кънчев, бихте Преиенили състоянието на Поезията в Бъл
гария днес?
- Бих казал, че е пълна бъркотия, но
в положителния смисъл на думата. Ня
кога всичко беше подредено - соцреализъм - и този поет е в първия ред, другият
е във втория.... и там едни извън кла
сацията. Сега класация няма - затова ка
зах бъркотия, но в положителния смисъл.
Нещо ври, най-младите разместват, пра
вят пасианси с думите, и е съвсем ест
ествено, някои от тях да излязат добри
поети.
Аз нямам никакви предубеждения, но
малко ми се иска тия, младите поети, за
които и аз имам заслуга (нали следват тая
линия), да не бъдат отрицатели на но
вото, както, когато аз си проправях път,
правеше Георги Джагаров. Георги Джагаров е много добър поет, но от постта,
който заемаше, високия официален пост,
той беше отрицател на новото. Не ми се
иска тия новите да бъдат отрицатели - от
новото към старото. Българският език
ври и тая маса ще даде несъмнено нещо
ново и преди всичко хубаво. Аз съм опти
мист.
* Може ли да се живее ош Писане, ош
Поезия?
- Може. Ами програма минимум. Мен
все пък ме издават и в чужбина. Не е кой
знае колко, но някакви хонорари идват.
Хонорарите са малки, но аз интензивно
работя. Аз съм свободен професионален
литератор и нямам нито един ден трудов
стаж. Нямам и пенсия. Но работлив съм
и превеждам.
* КуПуваш ли се книги в България?

* КазахШе, че Поезията е мъжка ра
бота. Какво имахШе Предвид?
-А, това беше малка закачка.
Но наистина - по-малко са по
етесите, а много повече мъжете.
Може би е така, защото сме във
фазата иа патриархата. Говори се,
!
**е ХХш век ще бъде ера иа матриархата и вероятно тогава и по
етесите ще се увеличат и ще имат
ло-добри резултати от нас,
мъжете.

!

ШИШ)

риозни, издържани литературни творби и кашо да съм хвърлял Пясък ош Сахара в
сега управниците ни трябва да уредят океана.
книгоразпространението
Така беше на български. Попа се бе
*Вие, г-н Кънчев, сте лауреат на ше трогнал, че като гимназист съм про
наградата ”Златен ключ” на ”Смеде- чел и още помня стихове на Драинац, ко
ревскаша Поетична есен”. Какво е съ гото той високо ценеше.
*Г-п Кънчев, можеше ли да найратрудничеството Ви със събратята По
Перо о Сърбия и в Югославия?
више една оПределена съПосшавка меж
- След като аз направих една антоло ду българската и сръбска литература?
гия на петима съвременни френски по- Не съм сериозна везна в това от
сти, литсратурният критик Светлозар ношение, но мога да ви кажа моите впе
Игов ми каза: "Кънчев, дай да направим чатления. Струва ми се, че един паралел
една антология "Петима сръбски поети”. може да се направи между Йован ЙоСъгласих се и тя излезе през 1987 година. ванович Змай и нашия Вазов. Те са сход
Тая антология съдържаше по около 20- ни, само че Змай е малко по-фолклорен,
30 стихотворения от отделен автор, което като Петко Рачов Славейков. Някакво
вече е близо до стихосбирка. Имената сходство може да се намери между нашия
бяха - Душан Матич, Миодраг Павлович,
Иван Лалич, Йован Христич и Бранко
Аз много се интересувам
Милкович.
И така, след като излезе тази антоло
ош зен-будизма. Такива
.___ г,1т^ятгщшш
гията, аз получих покана да участвам в
книги едно време нямаше
международната среща в Белград 1988 г.
у нас, и аз на йъш ош
Тогава в Югославия прекарах повече от
един месец, защото преди това бях в СмеБудайеща за София неешо
дерево.С много хора съм се срещал то
съм спирал в Белград за
гава, с колеги поети и писатели.
24
часа (толкова ни беше
Както обикновено става когато има
Позволено шогава), за да
официални срещи, започва се с поетите и
писателите, които са в ръководството на
мога на ”Теразие” да си
съюза на писателите - срещнах с Мома
куйя шакива книги.
Динич, Адам Пуслонч... Със Стеван Раичкович, който е един много добър съвре
менен пост-лирик, превеждан много на
български език, се срещнах за пръв път Яворов и Дучич, като поети символисти
и индивидуалисти. Струва ми се, че
във Валево.
С Миодраг Павлович се запознах в сръбската поезия е започнала по-рано и
в
един момент е била по-рефлективна,
София. Той беше дошсл на Международ
ния панаир на книгата в София. Аз си пия докато при нас понякога "Бал канто” е
кафето в Съюза на писателите, когато било повече застъпено. Когато говорим
при мен дойде управителят и ми каза”: за след Втората световна война - този
"Другарю Кънчев, един югославски дру период за нашата поезия е бил пагубен.
гар ви търси!" И аз виждам един така Вие имахте по-открито общество, да го
интелигентен строен мъж, малко по-го- нарека, с повече възможност за креалям от мен. Подаваме си ръцете, но ко тивна реализация. През този период у нас
гато хората се запознават, не се чува до беше немислимо да имаме поети като
бре името и той постоя така до мен, за- Оскар Давнчо и другите, които вече спо
бсляза една неутралност и ми каза: ”Аз менах.
съм сръбски поет и се казвам Миодраг
*Сега времената са други. Какви
Павлович." - Ами така кажете! - му рекох сПоред Вас са въз.иожностите за кул
аз.
турно сътрудничество между Югосла
Оказа се, че Светлозар Игов не е до вия и България?
бър организатор. Той казал на Павлович
- Културното сътрудничество между
да мс потърси в Съюза, но беше забравил нашите страни зависи най-малко от мен.
да ме уведоми, така че първата ни среща Аз съм за разгръщане на едно такова
стана почти случайна. След това ние сме сътрудничество, има и доказателства за
се виждали 5-6 пъти и аз винаги съм се тоиа. Доколкото зная, у нас има много
възхищавал от него, от поведение, от ум, повече заглавия проводи от югославски
включително и от неговата поезия.
писатели, отколкото обратното. Това е
С Васко Попа се запознах в Тбилиси. така, защото те обективно бяха много
Грузинците тогава се опитваха да напра по-добри. Ние имахме много писатели,
вят нещо като своя международна среща по добрите бяха малко, тези, които да
на писателите и мс бяха поканили и мен. предизвикат интерес и навън.
Аз видях Попа - бяхме на един етаж - и си
В сегашния момент като че ли има
викам: "Това е просто глупаво да се про едно празно равновесие. За неговото пре
пусне да не му се представя, да се запоз махване просто трябва да се работи и ми
наем". Та седнахме и разговаряхме. Раз сля, че ние писателите, имаме взаимни
говорът ни започна от Багрила, но след задължения в това отношение.
малко името па Багрина изчезна, а це
* В навечерие на третото хилядо
лият ни разговор се проведе за Раде Драинац. Аз се изненадах, бях трогнат от това, летие, за което се казва, че ще бъде ера
че Васко Попа високо цени Драинац. Той на електрониката и на комПютъра,
ме попита откъде зная аз за Драинац. Ка има ли оПасност за книгата?
зах му, че през 50-те години, когато аз бях
- Несъмнено и продукцията в култу
в гимназията, имаше една антология "Ср
ъбски поети", в която ний-енлно впечат рата ще заема по-електронни форми, но
ление ми направи стихотворението на мисля, че докато на Земята има хора, ще
Драинац "Отговор на писмо на мпйка- има и поезия, ще има и книги. Поезията и
книгата са просто неразделими от чов
та". Спомням си и сега, че беше:
ека.
Изгубих цял век в Писане на слаби
стихове,
■

Николай Кънчев е роден през 1936
година в с. Бяла, Плевенска област.
Завършва гимназия в Свищов и
следва българска филология. Той е
свободен литератор - поет и
преводач. За пръв път публикува
стихове през 1957 година. Той е
лирик с напрегнато-интензивни
възприятия и сгьстено-афористичен
изказ. Участвал е в няколко
международни фестивали на
поезията - Ротердам, Белград,
Смедерево, Париж, Крит... Книгите
му са издадени на няколко световни
езика, включително и на сръбски.

- След като Живков си даде оставката
и започнаха и другите процеси, нашият
гражданин започна да купува булевардна
литература, за да си засити валенциите.
Даже беше много смущава що в началото,
защото направо на улицата се продаваха
порно издания. В другите страни си има
места, където се продават такива изда
ния.
Но тука това не е съвсем невинна ра
бота. По-късно си дадоха сметка, че това
е прането на държавно-партийните пари
и най-добре се изпираха по този начин. Те
знаеха, че гражданинът е "лапни-шаран"
и ще купува такава литература. Това бе
ше една много добре премислена поли
тика на бившата номенклатура да си
изпере парите, за да ги раздвижи. Покъсно пориото мина к'ьм еротичното...
Сега у нас всичко е в превиране. Пре
вежда се много сериозно, но младата ни
литературна критика е пълна с клишета.
Дискурс. По това е добре, за да влезе в
търбуха на нашата литература, да се смсле, да ферментира. Чувства се вече опре
делен отлив на четивната, булевардната
литература и отново започва да се про
явява интерес към добрите български ав
тори, Ние нямаме добро книгоразпрос
транение, така че произведенията им ст и
гат само в големите градове. В средните
и по-малките - много трудно. Потърсе
ните автори ги канят в даден град, про
вежда се литературна вечер и след това
авторът сам си продава книгите. С авто
граф по-лесно и по-бързо става.
Общо взето машините на книгите се
задвижиха, започнаха да се печатат се-
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ВЛАСТИМИР ВЕЛКОВИЧ

ЕРИКА ОТ ХАЙЛБРОН

"Аз съм Ерика. Германка и югославянка. Обичам своята родина Германия. Аз
обичам и Югославия, нейния народ, песните,
танците...”
С малката, тъннчка Ерика - безгрижна
гимназистка - се запознах в Хайлброн през
май 1984 година. Там бях с членовете на
ансамбъла за народни песни и хора на Кул
турно-художественото дружество "Абрашевнч” от Лесковац, конто гостуваха на ме
стния клуб на югославяните на временна
работа в Германия.
Хайлброн е неголям, добре устроен мини-промншлен център в този край. Наблизо
до него е столицата на покрайнината БадснВнтемберг - милионният град Щутгарт, един
от най-големите икономически гиганти в
Германия с развита автомобилна, химиче
ска,електронна, машиностроителна и тек
стилна промишленост.
За югославските работници в това гра
дче и съгражданите им - германци, лесковашките ”абрашевнчевцн" изнесоха вели
чествен концерт. Залата, в която беше изне
сен концертът беше "пълна като око”.

ДО ” ВТОРИ ПЕТЛИ”
Всяко изпълнение, песен или хоро, при
състващите поздравяваха с бурни дълги ап
лодисменти. Отекваха песни, сцената тре
переше под краката на разиграните фолк
лористи, които извиваха хора. Не се знаеше
чин длани изтръпваха повече - на югославяните или ге рманците. В залата отекваше
нашето ”]оош”, )оош”, роош”, което се
сливаше с германското : "бис, бис, бис”. На
пук на протокола програмата продължи по
вече от три часа. Без пауза. След официал
ния концерт беше устроена съвместна ве
черя, на която продължи увеселението и
песните, чак до "втори петли”, докато зор
ницата да оповести раждането на новия ден.
На концерта в Хайлброн присъства и
синеоката Ерика. Тя беше гимназистка, но
през свободното си време учеше сръбски
език в допълнителното училище, открито

тук за децата на югославските гастсрбайтсри.
След концерта дойдох до Ерика, която
си приказваше с момичета на нашите работ
ници и на чист сръбски език ми каза:
- 1а сам Ерика, Немицп и 1угословснкп.
На следващия ден, в Клуба на югославяннте, докато се готвехме за тръгване към
Щутгарт, където щеше да присъства и юго
славският консул, дойде Ерика с учениче
ската си торбичка. Извади от нея една тет
радка, в която си пишела писмени съчине
ния и ми я подаде:
-Погледни и ми я върни.

ЗАЩО ОБИЧАМ ЮГОСЛАВИЯ
На първата страница в тетрадката - го
лямо заглавие "Защо обичам Югославия?"
Това е темата на класното съчинение. Зае
дно с югоелпвянчетата и Ерика писала на
тази тема. И то на чист сръбски език, без
нито една грешка. Избрах един абзац от съ
чинението на "нашата” германка:
"Аз обичам Югославия и нейните хора,
понеже са трудолюбиви, честни и откро
вени. Никога не са нападали други народи.
Винаги са се борили за своята свобода и своя
хляб. Винаги са се защитавали от врагове.
Те имат голямо сърце и обичат добрите и
почтени хора. Гордеят се с юнаците си, каквнто са имали много през историята. Гордея
се, че югославяните и мен приеха като ис
тинска югославянка. Затова обичам Юго
славия и югославяните...”
И двамата родители на Ерика са гер
манци по националност. Баща й е работник
в една фабрика, а майка й работи в един
търговски магазин. Единствената им дъще
ря се запознала с децата на югославските
работници в Хайлброн, станали добри при
ятели и чрез тях тя заобичала нашата ст
рана. По-нататък Ерика беше написала:
-Преди три години, през лятната вакан
ция, за пръв път бях в Югославия. Пътувах
с моите приятелки от югославското допъл
нително училище. Беше наистина толкова

хубаво, чс просто съжалявах, чс трябва да
сс завърна в Германия, в родния си град. Ако
ми се удаде нова възможност, непременно
ще дойда отново в Югославия .

СВОБОДНА РОДИНА
Ерика е научила много наши песни и
стихотворения, научила да играе, а от членовсте на фолклорната секция в Клуба на
югославяните в Хайлброн беше научила и
няколко хора. По нищо не сс различаваше
от децата на нашите работници в този край.
Заедно с тях учеше югославска геграфия и
история и преди всичко сръбски език... Съ
бира снимки от вестниците и картички от
Югославия и си прави албум.
"Нашият народ показа през историята
свръхчовешки героизъм. От край време
най-скъпите идеали са били: свобода на оте
чеството - свободно отечество. Нашите предци никога не са питали за цената на свобо
дата. Плащали са с кръвта и живота си”,
казват децата на югосласките работници на
временна работа в Хайлброн.
Ерика е научила и да пее най-популяр
ните наши народни и забавни песни. И ги пее
на сръбски език. Обича и югославските фи
лми. Силно се развълнувала от филма "Къ
рвава байка”. Тогава пожелала да посети
град Крагуевац. И наистина заедно с юго
славските си другари посетила историческ
ия мемориален парк "Шумарице” - лобното
място на невинните крагуевашки ученици и
техните учители.
- "Шумарице” е една от най-големите
човешки драми. Като че ли и сега се виждат
следи от кръвта на разстреляните ученици.
Бях в Белград, Горни Милановац, Стара Пазова и в други градове, където се запознах с
нови свои връстници, намерих си нови при
ятелки. Белград ми хареса много. Колкото
повече места в Югославия съм посещавала,
толкова повече обичам тази страна, пише
Ерика в тетрадката си, която ми беше дала
да видя.
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Този запис « шшршен през
май 1984 година в Хайлброн.
Вероятно Крика е завършила
туристическо, или някое друго
училище. Може би ощ еняколко
пъти е била в Югославия. Кой
знае?.'у
В
От тази среща до сега
; изминаха години и много неща се
промениха. Някои
"подробности” от тогавашния
ми разговор, след толкова години
ие са загубили нищо от
значението си, а преди всичко
човещината и чистосърдечието
на това момиче, което ще помня
винаги.

г

ТУРИСТИЧЕСКИ РАБОТНИК
- "Нашата” Ерика е много активна в
дейността на секциите на югославското до
пълнително училище. На едно представле
ние в нашия Клуб тя декламира стихове от
"Кървава байка” на Десанка Максимович.
Сама си беше избрала това и получи наистина дълготрайни аплодисменти, казаха ни
в Клуба на югославяните в тоя град.
Връщайки й тетрадката с писмените съ
чинения на тръгване попитах Ерика кое е
иай-голямото й желание, и какво може да
поръча на връстниците си в Югославия.
- Какво желание имам? Защо ме питате
това?
- Да, Ерика, имаш ли някое особено го
лямо желание?
- Много ми се иска, доколкото е въз
можно това, да продължа образованието си
в Югославия. Мечтая да дойда в Белград или
в някое друго място в Югославия, където да
уча в туристическо училище и да стана тур
истически работник. Но това не зависи само
от мен.
- Защо в Югославия?
- Югославия е много хубава и интересна
страна. Има безброй интересни туристиче
ски места. Тя има море, езера, бани, план
ини... Богата история и култура. Има добри,
трудолюбиви и гостоприемни хора.”

НАРОДНИЯТ ГОВОР ■ НЕПРЕСЪХВАЩ ЕЗИКОВ ИЗВОР
. ВЕЧЕ петдесет години българската на
родност в Югославия развива журналисти
ческа и издателска дейност на родния си
език. Създадена е развита мрежа от мас
медии, които ежедневно, седмично или ме
сечно информират наслението от българ
ската народност за събитията в собствената
среда, регионите, държавата и на световна
та арена. Професионални журналисти и хо
норарни сътрудници десетилетия вече из
готвят информативната ни трапеза, която
по един или друг начин въздействува върху
съзнанието на читателите, слушателите и
зрителите.
Въпреки този завиден период на развита
информативна и издателска дейност на на
родността, за съжаление все още нямаме
по-обстойни обзори за съществените харак
теристики на тези наши писмени форми на
изразяване. Или от всичко сме много до
волни, или все още не сме стигнали до този
етап на развитие, за да можем да правим
зрели критически обзори за характеристи
ките на тази дейност, независимо от това
дали те са подложителни или има и негативности.
Тъй като съм един от онези, които целия
си трудов век посветиха на развитието на
нашата журналистика и на издателската де
йност, участвувайки и в създаването им, на
мирам за необходимо да обърна винамие на
определени прояви в тази област.
Един от основните въпроси, който при
влича вниманието ми е езикът не само в
нашите информационни средства, но изо
бщо в писмената форма на изразяване, ко
лкото от аспекта на нормите на българския
книжовен език, толкова и от позициите за
значението и шаносвете на народния говор
като източник на лексикално обогатяване
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на писмената ни реч.
Не може да се пренебрегне фактът, че
поради обективни обстоятелства - преди
всичко поради пълно прекъсване на връ
зките сматицата на съвременния български
книжовен език-езикът в нашите информа
ционни средства дълго време страдаше от
редица нередности както от граматическо,
така и от стилово и лексикално естество.
Обаче колко се придобиваше по-голям жур
налистически опит, толкова се чувствуваше
напредък и в езиково отношение, т.е. порядко се срещаха граматическите неправилности и грубите стилови нередности. След
ствие на това намалиха и критиките на чи
татели (предимно от България) за езикови
те нередности в нашите издания и се стигна
до констатцията, че езикът в изданията на
"Братство” е подобрен до завидно равнище,
каквито изказвания чуваме през последно
време. Разбира се, тази истина не може да се
отрече.
Паралелно с постигнатите резултати
обаче почти неусетно се излюпи един друг
езиков проблем, който не е за подценяване
и на него бих искал да обърна внимание.
Именно, тъй като всички настоявания от
езикова гледна точка бяха насочени само
към последователното прилагане на грама
тическите норми на българския книжовен
език (което е съвсем на мястото си), изпус
наха се от предвид някои важни езиковостилови тънкости. Имам впечатление, че в
тези настоявания се стигна до прекалено
насаждане на "купешка” лексика, която не
представлява сполучливо опресняване в пи
сменото ни изказване. Като че ли се стигна
не само до отхвърляне на онази изворна
лексика от народния говор, която не е чужда
на българския книжовен език (съществува

в речниците на българския книжовен език),
а не е толкова в употреба в ежедневното
комунициране. Следствие на тези настоявания възниква един деликатен въпрос от сти
лово естество. Като че ли се стигна до осо
бен вид стилово еднообразие, макар че по
местените матареиали са от различни ав
тори. Може би тъкмо поради това дойде до
остнователнн реагнрания на отделни авто
ри, конто държат до своята авторска автен
тичност.
Следователно, има основание да се тъ
рси по-коректно отношение към авторския
текст и да се уважава езиковата и стилова
оригиналност. Намесването на други лица в
текста да е предимно от граматическо и пра
вописно естество, а по-малко от стилово и
лексикално, ако не се касае за действително
неприемливи неща.
В полза на езиковото опресняване на
нашите издания и за да могат те да засвидетелствуват необходимата си изворност като
публикации на българската народност, счи
там, че в тях трябва по-широко да се отворят
вратите за лексиката от народните говори в
нашите краища. При това изхождам от поз
ицията, че нашите говори са съставна част
на западните говори на българския език и
притежават всички характерности на бъл
гарската езикова система. Следователно и
лексиката на нашите народни говори, ако не
цялостно, то значителна част от нея, пред
ставлява непресъхващ извор за опресняване
на нашата писмена реч. Стремежът към та
кова опресняване трябва да бъде съзнате
лен дълг колко на авторите, които подгот
вят съответни текстове от една или друга
област, толкова и на езиковите редактори в
издателевата и информационните къщи.
Често за дадено понятие могат да се употре
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бяват две или три думи, между които има и
такива, конто се срещат в нашите говори.
Естествено е в такива случаи предимство да
имат думи от нашите говори.
От каква голяма полза за обогатяването
на книжовния език и за изворната стилова
сочност на литературната творба твърде
поучителен е примерът на Елин Пелин.
Благодарение на неговите литературни
произведения дадени софийски говори, а чр
ез тях и западния говор, получи гражданско
право в българската литература, който пре
ди него беше третиран като шопски, сиреч
по-долна категория, негодна за изисквани
ята на естетиката. Не по-малко поучителни
за нас, писателите и поетите от българската
народност, са сръбските писатели Б. Станкович, Ст. Сремац, а от по-ново време и Драгослав Михайлович, който целия роман
"Петриин венец” е написал на един от на
родните говори в Поморавието. Ползвайки
изворното езиково богатство в лексиката на
народните говори, нашите писатели и поети
ще дадат жива изворност на творчеството
си, от една страна, а на езикознанието ще
обърнат внимание към едно твърде ценно
езиково богатство, което поради известни
исторически обстоятелства цели десетиле
тия не бе използвано, дори беше застрашено
от изчезване.
Следователно работата върху езика, на
шата писмена реч, не би трябвало да върви
еднопосочно, което довежда и до един вид
еднообразие, а да бъде насочена към сти
лово разнообразяване и обогатяване. В този
смисъл максимално да се използват реал
ните езикови възможности, които ни пред
лагат народните говори в краищата, където
живее българската народност в Югославия.
Мило ПРИСОЙСКИ

/?) детско-юнешеските ми години много обичах родителите ми да ме во
Властимир ВАЦЕВ
дят на гости при кумовете Пангерови в Го
рно Градинье, разположено южно от новопостроеното благоустроено селище смодерни градски къщи, толкова различни от
старите селски, градени за нуждите на то
гавашното домакинство.
Горно или Старо Градинье все още се
бори да запази пасторалната си окраска, на
пук на долната част на селото, където международното шосе и гранично-пропуска
телният пункт са донесли всякакви влияния
- западноевропейски, балкански, азиатски.
А границата може да бъде и злонравен хи
щник и гражовна майка, може да донесе
бели и застой, да тласне към бърз разтеж,
да насити мястото с хора, с масивни изискани жилища, с ресторанти и безмитни ма
газини, с обменно-валутни бюра, с поток от
луксозни автомобили, с тежкотоварни
ТИР-ове, които се нуждаят от автосервизи
бензиностанции, спедитори. Така в погра
ничното селище бе избграден и модерен обслужващо-търговски комплекс, а трафикът
на хора и стоки обръща парата.
Обаче магнитното влечение, чувствени
ят опит за мене е Горно Градинье, където са
се смълчали малки и по-големн къщурки
между каменисти чукари и гористи възви
шения. Душата ми пърхаше от радост, сър
цето туптеше в малките ми гърди преди да
тихи и провлечени, ставаха шумни и хорови.
тръгнем на Йованден (Св. Йоан Кръстител) летници.
Един ден с приятеля ми Любчо тръгна Йордан Бая разсмиваше всички с познатите
на гости при кумовете Васил и Младенка
хме по пътеката на моята младост и намери си смешки, с приключенските си приказки и
Пангерови.
хме само един. още нерухнал, почти оголен анекдоти. Тодор Вацин, Мнка Лазин и Кръ
Кум Васил идваше да ни покани на гости
с шуле ракия като целуваше ръката на та мъртъв дъб и едвам двамата го обгърнахме. ста Търтнн водеха шумни разговори за затко и майка, след това изпиваха по чашка- Той изглеждаше призрачно с разперените наятчийството, Гога, Кола и Дима пък спо
две с баща ми и бързаше да ходи при други безжизнени клони на фона на падащите от реха за селската работа. Женорията отвредърветата листа с разкошна цветна гама, ме-навреме се намесваше в разговорите на
хора.
Градинчани празнуваха и Йованден. и напомняща '™ЩНИте картини на художни- мъжете, но те особено се оживяваха, когато
Спасовден, но традиционен празник на се ците - импресионисти, но навяваща мелан ставаше дума за децата, за плетенето, гот
венето, тъкането.
лото е Йованден. Така някога, докарани ка холични есенни чувства.
Само още малко и стигаме при кумо
След ракията поднасяха яхния, подвато за най-свят ден, потегляхме за Градинье,
минавахме близо до царибродските гроби вете. Къщата им е хубава, просторна и с рък, пълнени чушки, печено, шушеници, ку
ща и през местността Клепало се отпра градска наредба. Отведнаж чувам весели и рабии. След обилното ядене домакините и
вяхме към селото. Празникът е на 20 яну- възбудени възгласи: "Идват кумовете, ид помагачите сновяха с кани с вино, градусът
ари, а тогава имаше остри и дълги зими с ват кумовете!" Пак целуване в ръка с оби на настроението се повишаваше и песните
много сняг и навявания. Най-много сняг га- чайното уважение, а отвътре ни облъхна от откъслечни и единични, ставаха по-силни
зеха първите гости, защото те прокарваха топлата и приятна вълна на разжарена пе и масови. А празникът беше за всички, за
чка, на ястия, на топла ракия. В голямата канени и неканени. Идваше и Чуля циганина
пъртината. Плъпваха вериги като ята жер
ави от няколко посоки - едни през Клепало, гостна стая вече са насядали гости, дошли с овехтялата и разнебитена като него ци
още предишния ден от Прача, Желюша и гулка, защото знаеше, че и за него ще има
други през Бучумет, трети поемаха по шо
Лукавица.
мръвка и глътка. Той заставаше до вратата,
сето и се отбиваха към възвишението до
Кумица Ристенка, подвижна здрава ста скрибуцаше и мънкаше нещо като песен.
мостчето срещу линията. На мене не ми пре
рица на осемдесет и две години си спомня, че Такъв цигулар беше и Бора на Цветана дъл
чеше нито фъртуната, нито дебелата сне
за празника са имали от 30 до 50 гости, а след гата.
жна покривка. Снегът скърцаше, хрупкаше
обяд идвали още по двадесетина на чашка.
Никога не съм виждал толкова хора в
под краката на хората, като най-после за
- Една година за обяд имахме петдесет Горно Градинье. Не бяха пълни само къ
ледената повърхност се размекваше и сне
души гости, а след това още петдесетина щите, но и сокаците и мегданите. Хоро се
гът ставаше хлъзгав. През големите сту
дойдоха на чашка. Тогава си имахме и вино, извиваше в Шилото, в Станулово гумно и
дове снегът беше корав и зърнест, а когато и ракия - казва кумицата.
при долната чешма в градините, а вечеринка
времето беше по-меко, ставаше пухкав и
Ние с майка и татко влизахме в голямата
воднист. Над тясното вървище се бяха гостна стая, здрависвахме се с всички, пос- и танцова забава имаше в училищния салон.
Идваха радейнскнте, бачовскитс и царибро
сключили клоните на габъра и дъба и едвам топляхме се окло бумтящата печка и сяда
дските евнрджин. Тълпата беше най-голяма
се виждаше студеното и изцъклено небе с хме на челно място до стария кум Ганчо.
около царибродските чалкаджин. Нямаше
плавно лазещите облаци, които се разкъ След нас пристигнаха роднини, приятели и
равни на кларнетистите Мита и Генчо, на
сваха и образуваха човекоподобни и живот колеги на кум Васил.
Младен цигулара, а жиците на тежкия кон
ински фигури. А дърветата с натрупания
- Почти винаги идваха кумовете Асен и трабас по ритъма на свирнята дърпаха Гара
сняг върху тях бяха като горски гъби с ка Цена, кум Тодор и кумица Борка, Тодор и или Бора Адамов. Смесица от пискливи из
чулки или като грамадни олюляващи се ча Параскева Панкини, Гога и Павла от Же вивки на кърнета, от ясните и отчетливи
дъри. Газехме и малки навявания, прили люша, Йордан Марков - Бая, Кръста Тъ- звуци на флигорни и думканета па тъпани
чащи на пясъчни дюни.
ртин, Мика Лазин, Тодор Тотсв... От село отекваха в селото, а млади и стари, облечени
Съвсем близо до селото бяха селските Прача ни гостуваха Кола и Богдана, Ста- в градски и селски дрехи, весели и захласгробища и винаги, когато минавах покрай менко и Салтирко, от Лукавица Борка и пити, сръчно преплитаха крака в сложна
тях зъзнех от страх. Стягах се, гушех се в Дима, Арса и Вела - унася се в разказа си плетеница, както женската ръка бродира
полите на майка, очите ми изпъкваха и не кумица Ристенка и продължава: - Една го чаровни цветчета и орнаменти на шевиците,
трепвах. Какви ли не вещици, духове, чудо дина останаха да нощуват двадесетина ду грижовно подготвяни за моминския чеиз.
вища, грабливи птици и хищници не връхли ши. Имаше и кревати и две рогожи. Отдолу
А когато паднеше първият сумрак, се
таха върху мене. Тогава не знаех за само- сложим кълчищен и и вълнени черги и ко- лото стихваше в сладостна умора. Тогава в
ДИВИ и русалки, ио тези красиви създания на гато СТИХН(. всичко, гостите лягат. Когато училището започваше забава и Младен Мочовешкото въображение вероятно не би се имахме петдесет души гости, опекохме една мелата и Гага ни пренасяха в света на град
появили, за да ме плашат, защото те са съз фурна хляб и всичко отиде, а това са двадс- ските танци. Върху непохватните танцьори
дадени от народното въображение като до сет хляба. На сутринта, за Бабиндсн пак играеха мъждукащите пламъци па газените
бри. Вероятно тази уплаха идваше не толк- пекохме, защото гостите останаха чак до лампи и придаваха на лицата им синьовоова от безмълвиите гробища, кол като от
вечерта - говори с чувствена нагласа баба съчси оттенък.
исполинската големина на дъбовете до тях. Ристенка, замисля се и леко се усмихва, ся
По това време в кухнята на кумовете се
Те бяха пет-шест, с громадии туловища и
каш се завръща в романтиката на момин- чуваха разговори на жените, които миеха
исполииска височина. От клоните им се чусъдовете и почистваха, а гъстота нощна ти
ските си дни.
ваше зловещият пресипнал грак на тежки и
Аз повечето обичах да наблюдавам хо- шина рядко нарушаваше откъслечен куче
лениви
нс„рия;~ МЪршари и чавки’ смсссн с рата, отколкото да ям. Кухнята беше пре- шки лай.
Мене, сестра ми и синовете па кумовете
Р-ДИИ от
кРешеие на свраки и врани. тшкя1а с млади жени и мъже, затова се
лени и ТПИ птици бяха черни като въг- караха иа децата да не пречат. Сновяха до- Тошко и Влнчо ни елвгахв да спим в една
метал». ГИ имаха прошарена перушина е ма,„ните и близките, канеха е благословия, стая но пружинени кревптн, е меки и лъскабяха МиоСКИ бля<гьк' Дъбовете вероятно а от големите чайници като цигарен дим се ни юргани, но ние не мирясвахме, все нпи Те умим аНИ’ ’ащото "ХКОЙ не ги сечеше
,цс на кълба изпаряващото се питие, миряхме за нещо да со кикотим, та старите
Шеии крави^йа^г0 ^мират индийските све- Иа голям„та маса бяха наредени за мезе ни се караха,
Иа спсдпащия ден пак со слага празничразпадаха
1"баяноипРОД-ьлжително се ката „ мсхпиа ЧИИии е кисело зеле, със сутяхно мястп „ * Им ст"°ловс и клони. На рова туршия, кисело мляко и пача. Сливо- на трапеза, защото о Бабмндсп. Тогава ер™сто поникваха нови и ставаха сто- вата поотпускяше хората и разговорите от гените гонят всички, конто еа станали млп-
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доженци през годината, за да ги изкъпят,
както налага обичаят. Смях и глъч отекват
по селото. А то има две чешми, горна и
долна, с каменни корита за водопой.
На времето Пангерови отглеждаха по 80
брави овце, два вола за работа, една крава,
кон и кобила, които служеха само за вър
шитба.
Много поколения е хранела и Пангеровата воденица, в която дълги години са се
въртели четири воденични камъка под ед
нообразното приспивно тракане на крече
талото. Сега обвиняващо ни гледат безраз
борно разместените воденични камъни, ск
елета на триора, разкривените кошове и по
чти срутената воденица, под която все така
неизменно като свидетел на запустението,
протича водата. Натъжих се като за близък
тежко болен, защото и тази воденица из
живява последните си дни. Нейните останки
са сред плодородното Градинско поле, ко
ето се е разположило между двете страни на
река Нишава като в грамадно дъно на ог
ромен съд. В това поле кумовете имаха ху
бав имот.
Кум Васил беше трудолюбив човек, сре
ден на ръст, с руса коса и благонравни очи.
По дъжд, сняг, лапавица и пек, често пъти
преди да съмне, поемаше към града, където
50 години работеше като дърводелец. Беше
добър домакин.
Високата и кръшна като топола кумица
Младенка беше стихията си както в къщната работа, така и на полето. Предразпо
лагаше с прямотата и с гостоприемството
си.
Когато си тръгвахме, кумовете ни из
пращаха до старите дъбове с пълни торби с
ядене.
Не знам защо толкова обичах да ходя в
Градинье. С Тошко и Ванчо ходехме под
гигантските дъбове, провиквахме се, пла
шехме омърлушените тежки птици и ги за
мервахме с камъни. Те неохотно политваха,
правеха дъга във въздуха и пак тежко ка
цаха на клоните като бавно се олюляваха,
докато запазят равновесие и пак дълбоко се
замисляха.
Преди известно време с моя приятел на
правихме разходка до Горно Градинье. Де
нят беше необичайно топъл и приятен. Ми
нахме през Клепало, полюбувахме се на есе
нните багри, на цветната омая, на черните
лишен и тъмнозеления мъх, полепнал по
камъните, на окастрените прави и непод
вижни дъбови дървета.
Когато стигнахме до някога голямата
къща на кумувете, видяхме, че от нея бе
останала само просторната гостна стая. Ос
таналата част или беше рухнала или беше
съборена и от долната страна се виждаше
само високият каменен зид, на който ле
жеше стаята, в която спехме ние децата.
Портата беше заключена, а дуварът много
висок и покрит с трън, та не можах да видя
гостната стая с дългата дървена пейка, ко
ято имаше облегалка с хубава украса.
Мястото на рухналата стара черква сега
е заела нова, а от старото училище няма
пито следа. Новото е в Долно Градинье.
Полюбопитствахме да видим селото и
навсякъде се натъквахме на олющени и полусрутенн къщи, конто отстояваха каприз
ите на времето. Всичките бяха заградени с
дебели и високи каменни дувари, котнто ре
вниво ги пазеха. Повечето от къщите не
бяха обитаеми. И когато видяхме Марко със
стадо овце, той не се изненада, понеже ни
позна. Други двама, единият от които сто
варваше тънки дърва, а другият щуркаше в
двора, застанаха и вторачиха погледи към
нас. Гледаха ни повечето изпитателно, отколкото подозрително и не се сдържаха без
да проявят любопитство за причините на
посещението ни.
Забелязах, че в повечето къщи зад ду
варите беше почистено и се зеленееше ху
бава трева. Изглежда всичко не е напуснато.
Хора идват от града и от Долно Градинье косят, варосват овощните дръвчета, нещо
заровят в земята. Така по тесните сокаци от
друга посока се спуснахме към града, като
хвърлихме поглед и към старото хубаво
Градинье и към новото благоустроено и ос
танахме с впечатление, че и двете привли
чат със своеобразен чар н красота. И ду
шата и сърцето ми останаха изпълнени с
радост, че след дългогодишната забрава в
селото пак възкръсна Йованден.
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ЕСТЕСТВЕНИЯТ ЗЪБ Е НЕЗАМЕНИМ
Доцент д-р КИТКА НАЦКОВА РИСТИЧ е специалист по стомато
логична фиксна протетика в Меди
цинския факултет в Ниш. Родена е
през 1946 година в димитровградско
то село Брайковци. Основно учили
ще завършва в с. Каменица, а гим
назия в Димитровград с отличен ус
пех.
През 1965 година започва да сле
два в Медицинския факултет в Ниш,
специалност стоматология, и се дип
ломира през пролетта на 1971 година
със средна оценка 8,50.
Почти две години след дипломи
рането си тя работи като препода
вател по здравно възпитание в Ик
ономическия училищен център в
Ниш. През пролетта на 1974 година
Китка Нацкова Ристич е избрана за
асистент-стажант по стоматологич
на протетика в Медицинския факу
лтет в Ниш и преизбрана през юни
1978 година. Две години по-късно е
избрана за асистент, а през ноември
1992 - за доцент при катедрата по сто
матологична протетика, където ра
боти и сега.
През 1979 година д-р Китка Нацкова-Ристич става стоматолог - спе
циалист, а титлата доктор на меди
цинските науки получава през юни
1991 година, когато успешно защи
тава дисертацията си на тема ”Стоматопротетична рехабилитация на
малоклузиите от трета класа”.
През 1989 година доцент д-р Кит
ка Нацкова-Ристич получава средст
ва от Републиканската общност за
наука в Сърбия за професионално ус
ъвършенстване и прекарва почти ед
ин месец в Стоматологичния факу
лтет в София.
С научна дейност доцент д-р Кит
ка Нацков - Ристич започва да се за
нимава още през студентските си го
дини - през 1970 година участва в Ко
нгреса на югославските студенти по
медицина и стоматология в Белград.
Досега тя е публикувала над 40 нау
чни труда, поместени в престижни
международни и югославски научни
списания, монографии и сборници. Др Нацкова-Ристич е участвала в мно
го югославски и международни нау
чни срещи и конгреси - в почти вси
чки центрове на бившите югорепублики, както и в Пловдив, София ... Тя
е ангажирана за практическо обу
чение на студентите в Университета
в Лугано (Швейцария), където е член
ДГ-1ЗДП?"~Г $ ■

,арщ
- Преди известно време със;
сестра ми изброихме общо.
лекари - братя и сестри, бра
товчеди и племенници по
майчина и бащина линия.
Освен това 2-3 са инженери,
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Доцент д-р КИТКА НАЦКОВА - РИСТИЧ

♦
Науката и просветата
вървят в крак една е друга твърди доцент д-р Китка
Нацкова-Ристич. Работата ми
като доцент ме кара да сс
усъвършснствувам постоянно,
да следя развитието на науката.
Истинско удоволствие е да
можеш да предадеш тези свои
знания на младите хора,които
тепърва навлизат в стоматоло
гията - като наука и като про
фесия. Аз преди всичко съм
лекар, чиято най-важна задача
е да помага на хората. Още поголямо е удоволствието, когато
уча студентите си как и те да
помагат на хората. Разбирате
ли как се разширява кръгът на
хората, на които аз, пряко или
косвено , чрез своите студенти утрешни лекари - помагам?
и на комисията за защита на диплом
ните работи.
Като асистент и доцент д-р Китка
Нацкова-Ристич участва активно в
усъвършенстването на млади кадри.
Тя е била ментор на няколко студент
ски научни творби, на следдипломни
студии и член на комисията за защита
на докторски дисертации в Медицин
ския факултет в Ниш и е ментор на
стоматолозите, които са на специа
лизация по обща стоматология и сто
матологична протетика.
- Много голямо е значението на
зъбите за общото здравословно със
тояние на човека, казва доцент д-р
Китка Нацкова-Ристич. - Преди вси
чко зъбите са важен орган на хранос
милателната система, ог която зав
иси обезпечаването на енергията, не
обходима за нормалното функциони
ране на човешкия организъм. Здра
вите и хубави зъби имат и голямо
естетическо значение - дават на чо
века едно добро самочувствие. И об
ратно - могат да намалят това само
чувствие и да предизвикат сериозни
психически проблеми, дори и травми.
НАЙ-ВАЖНА Е ХИГИЕНАТА
Науката е доказала, че зъбите са
способни да служат на човека цял чо
вешки живот - повече от сто години.

Но те трябва да сс поддържат, а това
значи добра хигисна.Трябва да сс има
предвид храната, която консумира
съвременният човек. В миналото хо
рата са консумирали по-малко прер
аботена храна, която е имала е помалко плак, който да се наслоява въ
рху зъбите. Затова тс са имали ПОмалка нужда по изкуствен начин- е
четка и паста - да поддържат хигие
ната на зъбите си. Вместо тях това е
вършела абразивната храна. Но тъй
като сега почти няма абразивна хра
на, която да чисти зъбите, първата и
най-важна задача е на високо равни
ще да сс поддържа хигиената на уст
ната кухина.
Навременното реагиране е също
така много важно. За всеки кариес
още в началния етап и всяка друга
промяна, която може да се почувства
или да се забележи, трябва да се по
търси помощ от лекар.

Докато родителите ми бяха
живи, всяко лято прекарвахме в
родното ми село Брайковци.
Сега, след тяхната кончииа, ми
е малко тъжпичко да ходя там,
но съм им дала обещание, че ■
няма да допуснала пропадне
родната ми къ1В|а.)Дяма ни
•I
какво съмнение, чеооешаяото
бъде иадълиеио, кате,
горичка е^^ка Нанкова.

налягане се дава сигнал на мускулите
да намалят силата. Имплантантите
нямат такава способност и се стига до
деструкция на костите около тях. Въ
преки всичко те са чуждо тяло, нещо
изкуствено, което се вгражда в един
жив организъм.
От друга страна, все още не е решен проблемът за инфектирането на
мястото около имплантантите, така
НЕ ОТСТЪПВАМЕ НА СВЕТА
че много често се случват инфекции
- Когато говорим за теорията на
и се стига до отхвърляне на чуждото
шата стоматология по нищо не от
тяло. Затова имплантантите все още
стъпва на световната. Вярно, едно
време имахме големи трудности ре
- Трети зъби няма, кате
довно да следим световните пости
горична е доцент д-р Китка
жения. Поради санкциите ние няма
Нацкова-Ристич. Стоматоло
хме достъп до научните списания, ко
гията като наука не признава
ито се издаваха в света. Но дойдоха
такъв феномен. Те съществуват
компютрите и Интернетът, така че
в народните приказки. На прак
сега спокойно можете да извикате
тика става дума за зъби, които
всички библиотеки в света и най-госа ретинирани и конто излизат
лемите банки на информации и да
едва след изваждането или ек
прочетете всичко, което ви интере
стракцията на вече никнали
сува. Затова пък трябва да си при
зъби. Най-често става дума за
знаем, че изоставаме в техническоумници, които се явяват, когато
технологическо отношение, защото
в челюстта се създаде място за
нямаме достатъчно материални сре
тях.
дства за това. Но все пак полагаме
Онова, което науката знае
усилия това изоставане да не се уве
със сигурност е, че в ембрионал
личава още повече.
ното развитие съществуват
Съвременната стоматология пос
само две дентиции - млечни и
вещава голямо внимание на импланпостоянни зъби. Трети няма и
тацията. В западните страни тя се
затова трябва да пазим вторите
прилага широко, докато у нас е все
си зъби.
още в зачатъка си. Причините затова
са много, но най-важното е, че имплантантнте не могат пълноценно да се смятат за последен начин да се по
заместят естествените зъби. Един ес могне на един пациент, след като са
тествен зъб има периодонциум - дак- изчерпани всички други методи за
тилна чувствителност, която посред правене на добри протези.
ством неврорефлексната система
Много голям напредък е осъще
дозира налягането - силата,с която ствен и в парциалната, и във фикдействат мускулите при храненето. сната протетика. Моя специалност е
Това означава, че в случай на голямо фиксната протетика, която всъщно
ст представлява подготовка за пар
Доцент д-р Китка
циална протектика, понеже правене
Нацкова-Ристич е член
то на добри коронки е уводът за до
на Сръбското лекарско
бри мобилни парциални протези.
дружество и член на
Особено голям е напредъкът в
Председателството на
съвременната фиксна протетика. Ке
Секцията за стома
рамиката почти изцяло замести ко
тологична протетика в
ронките от акрилати. Тя много ус
Републикабурбия^
пешно замести и парциалните про
тези степените кукички, които могат
Аосега тя е била ръко- V да се видят и не можеха да осигурят
водител на 13 научни
V. добра статика на протезите. Кукич
ките нарушаваха естетиката на зъ
бите и на челюстите, което зле се
работи
' уче
отразяваше и върху психиката на па
кпо
цксна протет
циентите.
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1ОДИНМ ТЕАТЪР „ХРИСТО БОТЕВ“ (13)
Слободан КРЪСТИМ

КОЩАНА” КАТО ТЕАТРАЛЕН ФЕНОМЕН
В началото на 1964 година Любиша Дж
орджевич, професор по сърбохърватски ез
ик в гимназията "Йосип Броз Тито” и ре
жисьор в театъра "Христо Ботев”, събира
около себе си опитни актьори-аматьори и
начинаещи артисти и работи няколко месеца с тях върху нова премиера - "Кощана”
от Борисав Станкович. Това било голямо
предизвикателство за режисьора Джорджевич, а вероятно още по-голямо за актьор
ския екип. Затова нищо не е било оставено
на случайността: разпределението на роли
те, сценографията, костюмите и музиката.

нели, което се забелязва въпреки силния
грим. Това продължава до първата сцена, а
след това - взаимно насърчаване сред ак
тьорите. "Кощана” е трябвало да бъде из
пълнена сговорно, компактно и хармони
чно. Епизодите също са придавали опре
делен шарм на цялото представление. Когато след повече от два часа завесата била
спусната, когато избухнали бурни аплодис
менти в залата, тогава започнало и веселие
и в гримьорната, и на сцената. Целувки, по
здравления. Всички получават признания за
добрата игра, но най-вече Цветанка Тотева
(Кощана) за сценичната й игра, за гласа й,
за пеенето; Васил Каменов (Митке) за поетично изпълнените монолози и "жалбата
за младостта”; Колица Рангелова (Салче) за
топлата майчинска грижа; Петър Мнтов
(Хаджи Тома) за чувствителната и тревож
на хаджийска душа; Лиляна Йосифова (Ка
та) за болката и сълзите, за страха и стра
данията заради любовта на сина й; Иван
Иванов (Стоян) за младежката и вдъхно
вена игра, чудесно синхронизирана с колек
тивното изпълнение... Признание и за Синнша Нейков, Бранко Илич, но и за младите
актьори, чието вълнение не им е попречило
да допринесат за успеха на представлението.
Следват още две-три изпълнения на пи
есата "Кощана” на димитровградската сце
на и гостуване в българското градче Слив
ница. Това се случва на 30 май 1964 година.

ПЪРВО ПРЕДСТАВЯНЕ В
ЧУЖБИНА

ЦЕЦИНАТА КОЩАНА: Цветанка Тотева в
пиесата "Кощана“, 1964 година

На впечатляващия Васил Каменов, тогава
шен професор по немски език в гимназията,
е поверена ролята на Митке. В ролята на
Кощана се появява Цветанка Тотева, уче
ничка в гимназията. Ролята на Хаджи Тома
се изпълнява от Петър Митов, а предсе
дателят на общината Арсо е представен от
Синиша Нейков. Иван Иванов е интерпре
тирал образа на Стоян, докато Наталия Ко
лица Рангелова се представя като Салче.
Бранко Илич пресъздава сценично образа
на воденичаря Марко, Мария Иванова е Ма
гда, Ана Бабич - Стана, а Славка Петрова Васка. В останалите роли на сцената се поя
вяват Лиляна Йосифова (Ката), Владо Сто
янов (Гърклян), Слободан Кръстич (цига
нският кмет), Никола Стоилков (полицаят)
и Владимир Рангелов (стражар), В състава
на музикалната група са били включени Ст
оян Стоянов, Адам Георгиев, Истатко Станулов и Миша Киров. Разбира се, не можем
да си представим Кощана без кючеците и
танците. Със своята младост и вдъхновена
игра Елка Димитрова, Анка Георгиева, Ми
лка Алексова и Стана Стоянова успешно са
допълнили представата за живота и съдбата
на хората от това време. За да се постигне
това, особена заслуга има и сценографът
Сретен Игов.

АПЛОДИСМЕНТИ В ЗАЛАТА,
ВЕСЕЛИЕ В ГРИМЬОРНАТА
А "Кощана” е предизвикала голяма ин
терес сред публиката. На премиерата в за
лата на Центъра за култура ”25 май” са
присъствали повече от 500 души. Много от
тях са били правостоящи, защото влезли в
залата с помощта на "връзки". Сред публи
ката • нетърпеливо очакване, на сцената привидно спокойствие. Всички са развълиу»ани. Спокоен, но само привидно, изглежда
режисьорът Любиша Джорджевич. Лровсрява всеки детайл, насърчава всеки актьор.
и 1ки са напрегнати, нервни и преблед-

Това било първото излизане зад граница
и първото представяне в България в рам
ките на току-що подписания договор за сът
рудничество между Центъра за култура в
Димитровград (към който е работил и теа-

търът) и библиотека "Знание” в Сливница.
Димитровградските артисти, начело с Илия
Петров, управител на Центъра за култура,
величествено били посрещнати в центъра
на Сливница, пред библиотеката, което се
вижда и на снимката. Изпълнили са две пре
дставления в пълна зала, а сливнишката пу
блика ги е възнаградила с дълготрайни ръкопляскания. Както и посрещането, така и
изпращането е било сърдечно и тържест
вено.
За първото представяне на самодейния
театър "Христо Ботев” зад граница Люби
ша Джорджевич днес казва:
- Както с представлението "Прекъснато
пътешествие" премахнахме бариерите ме
жду Димитровград и Пирот, така със Станковичевата "Кощана” преодоляхме бариернте между Димитровград (Югославия) и
Сливница (България). Този факт ми доста
вя голямо щастие и удовлетвореност...
Трябвало е да изминат цели 11 години,
докато "Кощана” отново бъде включена в
репертоара на димитровградския театър.
През 1975 година ръководството на театъра
помолило Любиша Джорджевич да се наеме
отново с режисьорската задача. Джордже
вич, тогава професор по сърбохърватски
език в Учителската школа в Пирот, пов
торно събира изявения актьорски екип от
1964 година. Артистите от този екип, които
вече не са живеели в Димитровград, са били
заместени от нови, също така талантливи
артисти. Васил Каменов отново е Митке,
Цветанка Тотева, сега Воинович, пак играе
Кощана, Колица Рангелова още един път е
Салче. Тук е Лиляна Йосифова, която, раз
бира се, изпълнява ролята на Ката, тук е
Синиша Нейков в ролята на Арсо. И Сретен
Игов отново заема мястото си на сценогр-

аф... Нови лица са
Слободан Алексич (
Георгиев (Хаджи Тома), Лидия Гогич
(Баска), Стоян Стоянов (Гърклян), Невена
Петрович (Стана), Александър Златанов
(полицаят). Нов е и съставът на музикал
ната група: Стоян Стоянов, Адам Георгиев,
Никола Андонов и Слободан Панайотов.
Няма плей-бек, жива музика за душата и
сърцето. От сцената спектакълът е прене
сен и сред зрителите. А залата на Дома на
културата е пълна като кибритена кутия.
От априлската премиера до края на май
"Кощана” е играна осем пъти! Само през
една майска седмица тази пиеса е изпълнена
пет пъти! Видели са я общо над 2500 души.
Внушителният брой на репризите и зрите
лите е мотивирал журналиста на "Брат
ство” отново да напише статия за театъра, в
която окачествява пиесата "Кощана” като
феномен и заключва: "Изключителният ин
терес на зрителите беше предизвикан от
сериозната
работа
и
прекрасно
изпълнените роли, а също така и от
желанието на димитровградската публика
отново да види своите самодейци.”
Веселата и игрива "Кощана” за втори
път гостува зад граница, този път в бъл
гарските градове Драгоман, Годеч и Слив
ница. Възможността да види това предста
вление след това получава и публиката в
Алексинац и Александровац Жупски. Репризирана е 15 пъти и така е надминала
успеха си от 1964 година.
И двете представления "Кощана” са ва
жни звена във веригата от хубави пиеси,
конто е изпълнил през 110-годишната си
история самодейният театър "Христо Бо
тев” от Димитровград.

• Милорад ГЕРОВ

Шиш сшмти

^имишриШрщШиш ещш

Неотдавно излязлата от печат монография "Светлините на ди
митровградската сцена" от Слободан Кръстич, в която той пише за
театралната самодейност през изтеклите единадесет деситнлетия
може би поради оскъдна информация не дава сведения за още някои
важни дати в историята на театралното изкуство в града, т.е. за
работата на гимназиалната драматична секция към театъра. Осо
бено в "златния” период на неговото съществуване.
Затова с няколко мои спомени за работата на тази секция искам
да допълня пропуснатото в монографията, за да не остане в нея още
някоя "сянка” покрай споменатите от журналиста Стефан Николов
в статията му "Светлини и сенки” ("Братство”, 20 ноември 1998
год.).
Даже и той (Стефан Николов) в монографията "Сто години
Царибродска - Димитровградска гимназия" в отдела "Спомени на
преподаватели и ученици” в бележката си под заглавие "Разсадник
на творци в изкуството, културни дейци и културни дейности”, стр.
170 напомня, че "в гимназията от основаването й работи и дра
матична секция”, но нищо повече не казва за работата й. А той
добре си спомня, че през учебните 1955/56 и 1956/57. год. театрал
ната дейност на драматичната секция в гимназията беше твърде
засилена и че учениците-артисти, члепопе на тази секция предста
виха по това време две пиеси и то с небивал успех.
Тъй като тогава Стефан Николов не беше член на драмтичната
секция (а само на литературната), той има извинение за пропусна
тото, но затова пък аз, като ръководител на тази секция, пос
тановчик и изпълняващ главните роли в пиесите съм длъжен да
кажа нещо повече за работата на тази секция.
Секцията оформихме група ученици със съгласието на тогава
шния директор на Гимназията Стоян Накоп и с помощта на препо
давателя по сръбски език Властимир Вслкович. Секцията работе
ше под ръководството на преподавателите и изтъкнати артисти в
града Никола Иванов, Лилия Нейкова, Катя Царибродска и Властимир Велкович.
През театралния сезон 1955/56 поставих на сцснта пиесата "За
правица” (не си спомням името на автора). За съжаление, освен
спомените ми, не съществуват никакви други мои записки за пре
миерата, която беше изпълнена твърде успешно на сцснта в Дома
на културата. Главната роля изпълних аз, а участваха и учениците
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Михаил Димитров, Петър Кръстев, Лиляна Костова... За една
от главните детски роли взехме сина на Колица Рангелова
(моля за извинение, ако съм сгрешил), която той брилянтно
изпълни. Получихме много аплодисменти на открита сцена. На
премиерата присъстваха и журналисти от Радио Ниш, които
заснеха на магнетофонна лента цяло едно действие от пиесата,
което после и предадоха по ефира.
Втората пиеса беше "Хора" от Властнмир Суботнч, с която
също пожънахме голям успех. В нея, освен споменатите погоре артисти, взеха участие и Слободан Сотиров, Васил Маринков, Елисавета Делчева, Зорица Маркович, Елена Царибродска и др. Сценографията беше моя, като същевременно
изпълнявах и главната роля (Мнтар). Това бяха славни дни в
моя ученически живот в гимназията, защото в същото време
бях и солист в гимназиалния хор на Георги Шукарев.
За успеха на пиесите, конто поставих на димитровградската
сцена, много допринесе моят голям интерес към театралното
изкуство но това време, защото след гимназиалното си обра
зование (голямата матура) исках да се запиша да следвам теа
трално изкуство в Белградската академия. Преподавателят по
български език, сега проф. Д-р Спас Сотиров, ме "запали” с
една незаменима книга, която с право може да бъде наречена
учебник по театрално изкуство - Системата на Станиславскн.
Взех да проучавам задълбочено какво е театрално изкуство,
как се става артист, как се става режисьор, започнах страстно
да ппвлизам в тайните на тая чудесна Система. И цялото си
спечелено теоретическо знание за театралното майсторство
приложих след това на практика в постановката на пиесите. И
успехът беше на завидно равнище...
Записвам тези спомени, за да не се забрави с какъв голям
ентусиазъм и с каква голяма творческа заинтересуваност нне,
учениците от Димитровградската гимназия (и то много генер
ации), работехме във всички съществуващи секции, а особено
в драматичната и литературната, и колко голямо беше лю
бопитството ни към всеки вид творчество, което по традиция
продължава значи п до ден-днешен! За да разхубавява живота
ии. Товп са светли спомени зп едно "минало незабравимо"!

ф

Д-р Спас Сотиров

ЕДНА ЗАБРАВЕНА ГОДИШНИНА
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Константин Иречек
Неоспоримо е, че 1998 година беше
извънредно богата с културни събития и
манифестацин, устройвани в Босилеград
и Димитровград. Обаче на нас ни се ст
рува, че една годишнина мина неотбелязано. Няма оправдание. Касае се за Кон
стантин Иречек и годината, през която
тоя бележит славянин почина -1918.
За неговото дело н по-специално за
неговите големи заслуги за опознаването
на Босилеградско и Царибродско сме пи
сали няколко пъти в ”Мост”, "Братство”
ц "Другарче”, обаче отзивите не отго
вориха на очакванията ни. Нашето пре
дложение някоя улица или определена
институция да получи негово име не беше
прието, макар че оттогава са изминали
три десетилетия (”Мост”, 1968). Осемде
сетгодишнината от неговата кончина е
добър повод отново да опресним пред
ложението и в основни черти да възоб-

неговите дела: СеМу ро ВиНтяки, Ргюе,
1888 (българският превод от Аргиров
"Пътувиния по България” е печатан а
Пловдив, 1899). Оаз РаШеМНит Ви18аг1сп,
\У1спа-Рга/.с-Ьеф7.18, 1891 (български превод от Е. Каравслова също 1899 г.: Стари пътувания но България , Периодическо списание”, IV, София, 1882), ИеНсегмгаюе уоп Ве18гоб пасЬ Соп81апИпоро1 ипс!
Шс ВаПсапрЛпе. 1887 ("Военният път от
Белград за Цариград и балканските нроходи”), Погановският поменик (Периодическо списание I, Средец, 1883) и др.
Много важно е, че в статията си за Погпиовския поменик Иречек предвествява
обнародването на нови материали за Погановскня монастир, които за съжаление
не са излезнпли. Не се намират и в иубликацията "Из архива на К. Иречек” (1953,
София). Следователно, пред култ урни ге
дейци от Димитровград се изправя зада
чата да издирят къде се намира архивът
на К. Иричек и какви непубликовани снедения за нашите краища се намират там.
Пътищата отвеждат към София, където
Иречек заемал важни държавни постове
след освобождението оттурците, както и
към Прага, където е роден и практикувал
професура.
Да прибавим и това, че Константин
Иречек до голяма степен има заслуга и
към сръбската култура с делто си "Исто
рия на сърбите”, което е претърпяло няколко издания...
Да си припомним някои от ексклузивните податки, които Иречек регистрирал за Царибродско и Босилеградско.
Например първатафотопанорама наетария Цариброд от края на миналия век се

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (46)

Мушкарцй или
женскарцй?
Напредничъв зеленчукопроизводител: - Господин Асене, и
мен времената принудиха да се хвана за допълнително стопан
исване. Снабдих се с литература по ранно зеленчукопроизвод
ство и, следейки напътствията, насадих кромид лук под пластмасов купол. Целта ми беше за Нова Година и Рождество Христово, посред зима, да получа зелени "перца” и устроя сюрприз
на съпругата. Обаче - провал! Вместо дълги, примамливи, освежителни листа, израстнаха набъбнали, стройно напърчени
мушкарцй. На върха, застрашително като ракети, вирнали конични глави. Мушкарцй, с ударение на последната сричка, така
у нас жените викат тоя зелениш, негоден за кулинарна обработка. Като чуха какво се случило, всички съседки дойдоха
да видят моите мушкарцй и все време похотно се кикотеха и
побутваха. Имаш думата, бай Асене...
Года, градината ми е в двора.

Хората едно, науката друго: - Годе, не отчаявай. Грешката
вероятно се крие в следното: вместо истински, Ти си садил мним
"арпаджик”.
Жизненият цикъл на кромидия лук, под дириженството на
хората, не е досуща копия на естествената му "програма”. Става
на етапи и с ускорения.
Гледани външно, мушкарцйте действително донякъде приличат на... Обаче, от ботаническа гледна точка те не са никакви
"мушкарцй”, но по-скоро "женскарцй”. Въпреки че са тръбести, подобно на "перцата”, мушкарцйте представляват стъб
ла, а не листа. Стените са им твърди, кърти и неупотребими за
салата или запръжка. На самия връх на стъблото отначало се
развиват конусовидни съцветия, които сетне стават топчести и
дават плодове, относно семена. А такава роля, да раждат, нали
не е присъща на мушкарцй.
Разлика между същинските листа и мушкарцйте е и в потек
лото и нарастването им. "Перцата” се развиват от дебелите
сочни люспи-складове на резервна храна от луковицата. Муш-

т

сена за особена ценност в култур
щиния на Царибродско и заслужава да
намери място в серия пощенски честитки.
Много пикантно с сведението, което
Иречск дава за кривогледата тъща на околийския в Цариброд и нейния жених.
Обаче от друга сгряна, свособрази
мание заслужава дискретната бележка за
мисията на Вацсв в Пирот, който, отстоявайки държавните интереси на България, имал тайната задача да убеди няколкопиротскикилимарски семейства да се
преселят в току-що основаното градче
Цариброд и да сложат основи на конкурентна килимарска манифакгура. Уникални и интересни са оригиналните описания, които Иречек дава на Цариброд от
края на XIX столетие, както и описание
па ,,его»ите жители, особено момите и
Най-сериозно внимание обаче трябва
да се обърне на описанието, което Иречек излга за несъществуващия днес Лукавашки монастир ”Св. Никола”. (На това място той пръв сочи и податката за
Гоиндолското кале, изследвано цял век
след неговата бележка). Оттекста на Иречек, както и от написаното за същия
Лукавашки монастир от страна на Милутинович и Валтрович, можем да заключим, че по време на австро-турските во
йни от ХУН-ХУН! век в долината на Нишава се е разгърнала автентична сакрална строителна инициатива, защото монастирски черквички, подобни на Лукавашката, е имало и в Дивляна, Сичево,
Света Петка и при Каменица край Бела
паланка. Грубо строени, с органически
свързани пирг и наос. Триетажният пирг
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Нинсски обири и нападения; дв послужат
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е представено с бяло петно (напълно непознат край - като тропическите области
в Африка) и унгареца Феликс Каниц за
Висока и Забърдието, където селищата,
реките и планините са топографски напълно объркани. Достоверни сведения за
Босилеградско регистрита Иречек, специално за Изворска околия, като признава, че до него науката не е имала никакви
сведения за тия краища.
Не ни е познато дали съществува дру
га по-подходяща личност от Константин
Иречек, която да е свързала българската
и сръбската култура от края на миналия
и началото на настоящия век и която да
заслужава признание поне с названието
на енда от градските улици,

карцйте пък се развиват чрез разрастване на малкото, по
ставено в центъра на луковицата, стъбълце. Външните жълточервеникави, кожесто-ципави листа служат само за външна
опаковка и защита. Отдолу е брадатият корен. В околността на
Лесковац стопаните събират кожестите люспи от кромид лук и
ги използват за торене на други култури - казват, че този тор
чудесно благоприятства на други зеленчуци.
Как хората получават главици кромид лук? На появилите се
мушкарцй позволяват да донесат зрели семена. От семената
преди пролет - чрез кълнене - отглеждат арпаджик. Напролет,
вместо семе, в почвата набъцкват арпаджик и така съкращават
вегетационния период на растението. Хората - и това е особеност при отглеждането на лук - изгазват израсналите перца ,
по-точно започналите да се подават навън от почвата мушкарцй, за да запазят главиците, пълни с храна, за свои човешки
нужди. Като с щипка прекъсват преминаването на резервите от
месестите люспи в цветното стъбло,
Списъкът на възможностите за употреба на съдържанието
в главиците кромид-лук - и като храна, и като помощно лекарство - е неизчерпаем. Някога, парче хляб, парче сиренце и
главица или стрък кромид лук бяха единствената храна на нашите земеделци през целия летен сезон. Битовият опит спомогнал на хората да разберат, че кромидят лук спуска кръвното
налягане, съпротивлява се на атеросклерозата, блокира микробите, помага храносмилането, действа освежително (витаминно
съдържание), лекува простуди, бронхитис, облекчава изхрачването и пр. и пр. Понастоящем технолозите правят опити да
получават, чрез сушене, и консервирани зелени листа от лук за
добавка към прах-супи и подправки. Следователно, целият лук
представлява суровина, нищо не се отхвърля като боклук...
Каква умна глава: - Докторе, оня Годе, Вашият приятел дето
се оплаква от мушкарцйте - кажете му да не хленчи. Дохождам
и откупвам всичките негови мушкарцй. Досетих се да подаря по
един-два на всички дами от компанията, с която ще дочакам
Нова Година. Оригинално, нали? За всеки подарен мушкаръц
от дамите очаквам да получа по една страстна новогодишна
Целувка!
Асен: - И на Вас, и на всички екуменци Кантората пожелава
милостива Нова Година. Вярно е, че при посрещането й хората
трябва да се отпуснат. Все пак се страхувам, че вместо целувки
за подаръка рискувате дамите да Ви зашлевят по една новогодишна плесница,
Протоколист: С. К.

(В следващия брой:
Климактерични явления при растенията)

1 ЯНУАРИ 1999 г.

нини
Не се оженил
заради филм!
На един ерген от село Ясенов
дел вече били минали ”40 лазарнци”, косите му започнали да
побеляват н да напускат ”лудата” глава. Родителите му изпад
нали в отчаяние - синът им зави
наги ще остане неженен. Родни
ни и приятели репшли да им по
могнат в неволята и започнали
да съветват сина им да си съз
даде семейство, защото още ма
лко време му остава за това.Найревностен в това отношение бил
един тетин на стария ерген.
- Ако ми намерите мома, мо
же и да се оженя! - "сериозно”
обещал ергенът.
Тетинът му разгелдисал мо
ма в село Нашушковица, попи
тал я, тя склонила, родителите Й
се съгласили и накрая "паднал
и договор в кой ден да бъде годежът.
Дошъл и съдбоносният ден.
В къщата на ергена се събрали
най-близките му роднини, а ве
селите му родители подготвили
всичко каквото трябвало за дъл
гоочакваното събитие. Старият
ерген обаче все не решавал да си
облече новите дрехи. Само седял
пред телевизора и мълчал.
- Хайде, тетинов, какво ча
каш? Трябва да тръгваме!
- Чакам да започне един ху
бав филм. И няма да ходя за мома!
Йордан Миланош

СПОРТ ® СПОРТ
ЗАБРАВЕНА ЛЕГЕНДА

ЕДИН БЕШЕ ГЮРО
Един футболист на "Балкан
ски остави дълбоки следи в ди-митровградския футбол, въпреки
— че не беше един от най-до
брите играчи. Това е Гюра Гюров - футболист, който вече 5 и
половина години не е между нас.
Почина сравнително млад на 21
октомври 1993 г.
Поводът да напишем нещо
за него са честите разговори ме
жду сегашните футболисти: "Не
забравихме ли една от големите
легенди на димитровградския
футбол, защо не организирахме
поне някоя среща в негова па
мет”. И наистина са прави хо
рата - в негова чест досега нищо
не е организирано. Това е голям
пропуск и на сегашното РЪКО
ВОДСТВО на "Балкански”, и на не
говите съотборници. Но се на
дяваме, че тази грешка все пак
ще бъде поправена в скоро вр
еме.
Гюро Гюров е роден на 20
август 1934 г. в село Грапа. На 15
-годишна възраст заминава за
Загреб, където завършва средно
метеорологическо училище. Сл
ед казармата започва работа в
Димитровград като метеоролог.
С футбол започва да се занимава
сравнително късно, а за "Бал
кански” започва да играе през
1951 г. Скоро след това службата
го отвежда на Копаоник, където
активно играе в отбора на "Бане” от Рашка, днес втородивизионен отбор.
Още с първите си футболни
прояви той става известен със
силния си удар, особено с левия
си крак. Получи прякора "Гюро
Креч”, понеже всеки негов удар
в гредата оставяше "варовита"
следа (от варта, с която тогава се
очертаваше игрището). И ден
днешен в Рашка се намира сним
ка на ФК ”Бане", на която е и
той. През 1957 година бива пре-

ДЕСЕТ ГОДИНИ АК "ЖЕЛЕЗНИЧАР" (2)

Гори иа ентусиазъм и успех
От самото начало на 1989 г. са започнали Каменова и Наташа Славова, за което писа
подготовките за организиране на първенство- и вестник ”Спорт”.
~на ^ЪР^ИЯ по крос. Формира се и органиМоже би най-значителен момент за АК
йонен комитет, начело на който беше Ду- "Железничар” беше по време на летните
шан латес. Ьяха ремонтирани и съблекалните подготовки в Бар. Тогава Душица Деянова
в спортния център Парк , оборудвани са и за първи път се срещна с препятствия. Това
останалите помещения, уреден пресцентър, а се случи на една тренировка, докато трееше направена и пътека за крос около целия ньорът й Александър Марков е провеждал
спортен център с дължина един километър. За тренировки с препятствия с Ивица Иванов,
участие в кроса се бяха кандидатирали 18 от- Гледайки всичко това, Душица помолила
бора с около 150 състезатели, между които и Марков и тя да се опита да тича 200 метра с
една от най-добрите юниорки на света Снежана препятствия. По думите на Марков, нито
Пайкич от Кюприя. С голя
мата помощ на "нашия чо
век” в АСЮ Иван Тончев
Г!
шестчленен отбор за крос
г.{(Т
през януари бе на петнадесе
тдневни подготовки в Мсду- ■
\Я1йг
лин (Истрия).
Организацията на това
крос-първенство подпомо
гнаха почти всички трудови
ч>организации от града. На то
зи ден, 25 март 1989 г., в спо
ртния център "Парк” се съ
браха около 2000 зрители, за
да поздравят най-добрите
п
крос-състезатели от Сърб
ия. Две от нашите най-добри
състезателки - Душица Дея
нова и Юлия Каменова - бяха
определени от организато
рите за вдигане на знамето,
Треньорът Марков с най-добрите състезателки
(Сараево, 1991 година)
така че без загряване пристигнаха на старта и не показаха добри резул- един треньор не повярвал, че Душица Детати, които от тях се очакваха. Ерупция от въо- янова за първи път е тичала с препятствия,
душевление предизвика Даниела Еленкова, ко- Известният югославски атлет Спасоевич
ято при бягането на 3000 метра за млади юнио- от Крагуевац гледал внимателно всичко торки първа мина целта. Бронзов медал спечели ва и попитал Марков колко години това
и Драган Тодоров в бягането на 8000 метра, момиче се състезава в тази дисциплина. На
Зрителите топло поздравиха и Снежана Пай- шега Марков му отговорил- четири години,
кич, която победи в своята конкуренция, а сле- Спасоевич се учудил как за толкова кратко
дващата година в Сплит стана европейска шам- време тя така добре се справя с препятпионка. Че са отлично подготвени, Димитров- ствията. В тази дисциплина по-късно тя стградските състезатели показаха следващия ме- ана известна в цяла Югославия и извън грасец на кроса на вестник Борба в Нови Сад. ницнте й. До края на този сезон тя спечели
Макар че пътуваха цяла нощ с влак, това не им 4 медала. Ивица Иванов стана пионерски
попречи да спечелят 5 медала и да бъдат едни първенец на Сърбия на 300 метра с препятот най-успешните отбори на кроса. Най-голяма ствия, а успехи постигнаха и Душица Деизненада тогава предизвиква Душица Деянова, янова и Пеги Гюрова като участнички в
която беше убедително първа на 800 метра и пионерската репрезентацпя на Сърбия,
привлече вниманието върху себе си. В същото
- Край бягане Даниела Еленкова беше втора, а отДимитър Ставров
борно - първи. Медали спечелиха още и Юлия
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местен на работа в Белград, в
Републиканския метеорологичен инсгпгтут. Там игр ае активно
във ФК 'Вождовац", а трениро
вки провежда в "Партизан". Пр
ез 1963 г. създава семейство и се
завръща в Димитровград, като
се настанява на работа в ”Югопетрол”, където остава до смъ
ртта си. От тогава до началото
на 80-те години е активен фут
болист в "Балкански”. Като го
лям любител на футбола кари
ерата му беше доста дълга, ма
кар че 3-4 пъти се прощава с ак
тивната игра и отново се завръ
ща. Когато завърши кариерата
си, беше треньор на най-малките
футболисти на "Балкански",
председател на отбора (два ман
дата), основател на пионерската
футболна школа, леуреат на мн
ого награди и признания, между
които и СептсмвиЙска награда.
Димитър Ставров

ДИМИТРОВГРАД

ЗАПОЧНА ДА РАБОТИ
СКИ-ЛИФТЪТ
На 27 декември 1998 година любителите на зимните
спортове от Димитровград имаха възможност да присъ
стват на първото за този сезон пускане на ски-лифта в
местността Гърбини кошари.
Ски-лифтът беше построен миналата година, но за нас
тоящия зимен сезон беше р< монтиран '1 В- ьрде сериозно:
побити са три бетонни стълба, които "носят "стоманеното
лъже, направен е и добре закрепен обръщан, което е много
важно. Остава още да се намери по-добро техническо ре
шение за закрепването и стабилността на двигателя и за
затягането на въжето.
В деня на пускането мнозина от присъстващите изпроб
ваха функционалността на ски-лифта и опитаха от задовол
ството, което им предлага това съвременно скиорско съо
ръжение.
Нека да кажем и това, че всичко е направено с много
малко пари и с огромния доброволен труд на отделни лица
и организации, а главен изпълни пл на работата беше груг,ата» съставена от Небойша Йогзв, Васко Алсксов и Ди
митър Г юров.
Пускането на ски-лифта в Гъ )5ини кошари беше хубав
^бича ЬК НОВата
година за у ;ички димитровградчани,
зимните спортове.
м-р ииж. Михаил Иванов
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На 6 януари 1999 г. се на
вършват чотири години от см
ъртта на нопрожалимия съп
руг, татко, дядо и прадядо

На 21 януари 1999 год. со навършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта на
нашата мила майка, а на 9 януари 1999 год. СЕДЕМНАДЕСЕТ ГО
ДИНИ от смъртта на нашия мил татко
КОСТАДИНКА

(1928-1998)
1926 -1995
СИМЕОН Б. ХРИСТОВ
от с. Дукат
Босилеградско
Годините но могат да зали
чат твоята добрина!
Съпругата Олга и
семействата Богоови,
Цветанович и Димитрови

I ЯНУАРИ 1999 г.

ВЕНЕ

(1925-1982)
АНГЕЛОВИ
от с. Долна Лисина

Тъжни са януарските дни, през които рано ви загубихме. Нашата
къща е заглъхнала, а на вратите - катинари. Няма кой да ни по
срещне, да ни каже хубава дума и да ни се зарадва. Вечно ще
скърбим за вас, мили родители. Поклон пред светлата ви памет!
На 17 януари (неделя) в 11 часа на долнолисинските гробища ще
дпдом едногодишен помен на майка ни, а що си припомним и за татко
ни. Каним всички роднини, съсоди и приятели да присъстват на
панихидата.
Опочолони: син Славко, дъщери Миряна и Павлина със семей
ствата си

да
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УБАВ СЪН

Гърбини

В бивша Югославия бил направен опит на Поганово да се даде
по-хубаво име - нарекли го Доброшево. Това обаче никак не харе
сало на погановчани.
Един ден някакъв околийски началник от Цариброд тръгнал с
кон за Поганово. Тъй като за пръв път идвал, не бил сигурен тъкмо
кое село е и когато излязъл до махала Вълковинци в село Бански
дол, заварил там баба Руска Танчева Дунгерова със стадото си и я
попитал:
- Бабо, койе йе оно село доле, йели то Доброшево?
- Море сине това доле си е Поганово, ама началниците йеду
лайна, та га прекръщаваю.

Тука скоро прочетох две
новини, една до друга. В пъ
рвата се говори, че известен
лекар, сега пенсионер, е го
тов да помогне на своите зем
ляци в Босилеград да си пои
зправят гръбнаците, а в дру
М. А.
гата се казва, че се раждат все
по-малко босилеградчани.
Не съм никакъв доктор,
ама ми се струва, че ако на
Тя: Пазете се, любезни господине! Моята любов прилича на
време бяха изправили гьрбибурно море, чиито вълни са страшни...
ните си, босилеградчани ня
Той: Няма значение. Аз ще дойда по бански костюм!
маше да стигнат до това дере
© © ©
дже с раждането на деца.
- Значи, твоят приятел се ожени за сегашната си жена чрез
вестник. Доволен ли е от нея?
М. А.
- Толкова е доволен, че веднага след сватбата отказа да получ ава
тоя вестник.

В здраво тяло - здрав хумор
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II

(О)позиция

Поприлсгъл съм си тека на одарат, отвънка уковал студ минус
петнайесе, кьумбето бубньи, а я съм пущал телевизора? и
слушам некикве убаве песне.Жешчината требе да ме йе поунела
и я съм задремал. По йедно време чуйем некой ока:"Манча
Манчии1 "Тува съм", рипи се я и право на портуту. Ка там стои
пои;арчето, насмеяло се до уши:
"Да черпиш, деда Манчо!"
"Септемврискуту ли носиш? Да черпим, ама я вечимка съм
гьу разделил.."
"И септемврискуту, и октомврискуту, и ноемврискуту и
декьемврискуту-"
"А, не може да буде!" - зину я.
"Може, може!" - и извади из торбуту куп паре и поче да
бройи.
Я узо парете, от радос забовари пощарчето, и изока колко ме
глас държи:
"Бабооо, бабооо моме, дойди да видиш! Дадоше свете пензийе!"
Она ме гледа удзверена, а я река
"Дай палтуту, че идем да си платим све до Нову годин. И
струйуту, и водуту, и за боклукат и телевизорат_"
Пойдо надоле и не могу да се надзверим: ма куде съм я това?
Стигал съм на Павлиончето, а оно уредено, да ти йе мило да
погледаш! Автобусите гьи нема, све чисто, лимузине се наредиле
само от деснуту страну.
Минуйе некикав човек, а я га питуйем "Куде су автобусите?"
"Куде че буду!? - чуди се он. - Доле на автобускуту, наредени на
перонат од йедно до осам, да ти йе мило да гьи погледаш.
Айде -де, помисли си. Гледам и търлям очи, не ми се веруйе.
Вадата почистена къмто П ар кат, из ньу тече бистра вода, може
да се напийеш- У Паркат свитнул цървен кров на салуту, она
нагьиздена, напрайена игрища, трева се зеленейе, дечища играю
по ньу_
У центарат бийе тупан.
"Свадба ли йе у Тациното"?" - питуйем пак оногова човека.
"Ма йок, не йе свадба, децата готве волклорат за 25-ти, па играю
оро_"
Вати, та се прекърсти, дай Боже, да не йе тука Опашатият
турил пърсги, па .мене ми се тека чини само.
Одйеднуш от све стране нагърну народ. Облечени сви у синьо,
насмеяли се, весели"Са па кво йе това?"
"Кво, кво йе това?"
"Па тия народ?"
'Това не йе народ! - рече ония човек що се навърта около
мене. - Това су работниците от "Гумаруту", от "Слободу", от
"Циле", от "Градньу" и от друга предприятия-"
"Па що су толко весели?! Узели тринаесгу плату! Че иду да си
купую за Нову годин. Я погледай къмто продавницете!
Я гледам: вътре ко у кошар, ври от народ и сви грабаю. А
вътре само що от пиле млеко нема. Гледам сгарете цене
прецъртане, а над ньи с цървено написане нове, ама с педесе на
сто по-манечкье. Дибидус се шашардиса. Обърну се и кига видо
и ония що се мува около мене, вати га за рукав:
"Я ми кажи, човек, кво стайе?"
"Нищо не стайе, све си йе наред, само с тебе нещо не йе у
ред!"
-Манчо, Манчо! - дърпа ме бабата - Кво си се успал у никикво
време? Начъска мачкье ли че дереш? Че се дизаш ли или да те
завийем с църгу?
- Опашатият! - рипи се я.
-Къв опашат? Сънувал си!
Може и да сам сънувал, ама съм сънувал убав сън!

Следващият брой излиза на 15 януари
1999 година
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