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ТЕМА НА СЕДМИЦАТА
ПО
ПОВОД
СТОГОДИШНИЯ
ЮБИЛЕЙ
ЦАРИБРОДСКАТА (ДИМИТРОВГРАДСКА) ГИМНАЗИЯ

ДУХОВЕН
СТОЖЕР И
СВЕТИЛНИК

НОВИНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА

Трябваше да дойде този юбилей, за да си спомним
в живота ни представлява училището. Позабравили бяхме
неговата просветна, образователна, културна и не зная коя
още роля. Погълнати от всекидневието и "нормалния живот"
в училището, всъщност губехме от предвид огромната му
въздействуваща сила върху съвкупния живот на градеца.
Сега, в стогодишния юбилей, изведнъж израстна в очите
ни, извиси и ръстта си
духовен стожер и блясна с найярката светлина на озаряващ светилиик развойния ни път, из
растването ни като хора и творци, създатели на непреходни
ценности. С много думи на признателност преоткриваме
значението му в нашия живот.
Това е и разбираемо: училището от най-ранна възраст до
периода на пълна зрялост ни извайва според учебни програми,
писани и неписани правила, знанията и уменията на
учителите, обществени обстановки. В неговите двери детето
се оформя като юноша, юношата като зрял мъж, мъжът като
творец и създател на ценности и блага.
Училището в малките градчета, какаото е Цариброд, а
сетне и Димитровград, има още по-голямо значение, защото
е единственото средище на духовно израстване на жителите
му. Стогодишната равносметка е внушителна: на десетки,
стотици хора, излезли с различен заряд от знания и интереси,
поемат по многостранните пътеки на живота, за да се
дооформят във висшите учебни заведения и институти като
лекари, инженери, икономисти, правници, професори, доктори
по различни науки, творци в изящните и други видове из
куства.
В абстрактната бройка препознаваме конкретни личности,
* школували се тук и трупали знания, разширявали кръгозорите
• на своя светоглед именно в царибродското средно училище,
чиито живителни корени са закрепени в миналия век, а на
многобройните клони узряват интересите за най-различни
сфери на изява. Завършили среднисти в царибродската
(димитровградска) гимназия, след дообразоваването си,
заемат и попълват почти всички пори на обществения и
културния живот на градеца. Още по-радостно е, че десетки
и стотици от тях успешно се изявяват в живота на други
градове отсам и отвъд границата и навред по света.
Може би най-ценното,което понасят от царибродската
гимназия, е развитото чувство да ценят преди всичко
човешкото у човека, да го възприемат според стойностите и
човешките му добродетели, а не според национална
принадлежност, вероизповедание, социално състояние мерила, които напоследък в други среди са на висока цена.
Именно затуй на Цариброд (днес Димитровград) са чужди
националистически и други отрицателни прояви. А това е пос
тигнато под благородното въздействие на учители и
преподаватели, за които през дните на юбилея си спомняме с
особен пиетет и чувство на признателност.
Преминала през различни епохи и доживяла различни
реформи, царибродската гимназия си остана вярна на
благородната цел: да развива у учениците най-светлите
човешки добродетели, да им дава знания и създава навици,
които сетне ще им помогнат да станат прочути творци и
създатели на човешки блага, да зачитат труда и трудолюбието
на други и с труд и трудолюбие да спечелват доверието на
други. Никак не ще бъде прекадено ако кажем, че тъкмо това
ейалониТна който залаЛт и с който постигат признания в
различни среди, че това е техния "имидж" по който се препознават навсякъде.
_
Армията от учени и творци, специалисти и работници не
без основание изтъкват, че са учили и са възпитаници на
царибродската (димитровградска) гимназия. Оттук в
стогодишния юбилей разбираме тяхното
носталгия, понеже са напуснали родния край, оттук и тяхната
законна гордост за постигнатото в други среди.
на
Трябваше са се случи стогодишният юбилей
с част от
царибродската гимназия, за да се сРе“"'
„„.устната
преуспяващите творци, спечелили световна слапав
им изпитаме силни чувства на признателност за техните
"™"Ги” а д^нем^ричастни с техните мв~я и
да се гордеем с тях, като със свой ^^гве" успех^ О^ом..о,о
мнозинство цариброджани не дойде
налагат
годишнина, не защото не пожела, но че прост
изяви
обстоятелствата. Но ние знаем за тях, следим техните изяви
и постижения и сме горди с тях.
Дано юбилейната стогодишнина на иарибро^дстта
гимназия стане най- добрият поводЛ
Цариброд
многобройните специалисти и 7“°/“и “Г, '^“оп.ат
ЙГ?ЕГЙЕЙ’зТГгеГ-ТоляТйапрТд^к"и прогрес
Художниците, царибродчани подариха но едпа^тина и
положиха с това основите на родна (красва)
“с™.
галерия в градеца. Те открехнаха врат
'пю-га почва
нашите хора милеят за своя край. А юва
уска , ;ги,
за още много начинания и изяви. Не бива а сс изпуска гази
благоприятна възможност. Накрая, защ
царибродчани и всички сме възпитам.ги в едингимназия.
дух, вси
сме озарявани от светил пика на царибродска1а
Стефан Николов

ПРОДАЖБА
НА ИНТЕРНИ
АКЦИИ

С намерание да се ус
кори
процеса
на
приватизация на югос
лавското стопанство,
което представлява един
ствено искане от всички
републики. Съюзният
изпълнителен съвет
подготвя решение за
подемане на инициатива
за изменения и допъл
нения в Закона за
обществения капитал.
Основният смисъл на
ускоряването на този
процес е опазването на
общественият смисъл на
ускоряването на този
процес е опазването на
обществения капитал и
създаването на по-ефикас
ни и по-профитабилни
предприятия.
От повече предложени
модели на преустройство,
в предприятията найчесто е приет модела на
издаване на интерни
акции. Тези акции имаха
характер на ценни книжа,
с тази разлика че при
окончателното
изп
лащане, не могат да се
продават извън предпр
иятието. По-точно, имаха
изключително интерен
характер.

от Службата по общес
твено счетоводство е
необходимо
да
се
обезпечи документ за
бонитета на фирмата с
давност от 3 месеца.
Купувачът на такава акция
изплаща нейната пазарна
стойност, която може да
бъде по-малка или поголяма от номиналната и
поема всички неиздължени задължения към
продавачите на интерни
акции. Купувачът, също
така, има задача да плати
интерната акция изцяло, в
момента на куТуването.
Такъв вид на пред
лагане би трябвало да
донесе редица преди
мства. Ще се ускори
протокът на капитала, а
интерните акции наскоро
ще дистигнат своята
пазарна (реална) стой
ност. Новото законно
решение ще ускори
протока на пари към
профитабилните фирми.
Така парите, до голяма
част взети от потре
блението,
биха
се
насочили към произ
водството, което на
вложители ще донася
печалба, по-голяма от
банкарската лихва
И другите изменения,
Сега това решение се
преразглежда. Една от до които ще се стигне в
сътрудничеството
с
идеите,
която
най
на
вероятно ще се намери в правителствата
предложението на измен републиките и научните
ще насърчи
енията е тази, че собств институции,
еникът на акции може с процеса на приватизация
ще ускори общото
тях да се появи на и
на
екстерния пазар преди преустройство
стопанството.
им
окончателното
Мирко Половина
изплащане. В този случай,
”)
СТОГОДИШЕН
ЮБИЛЕЙ
НА
ЦАРИБРОДСКАТА (ДИМИТРОВГРАДСКА)
ГИМНАЗИЯ

Най-сетне настъпиха и летните горещини. Парливите
обществени въпроси, залегнали в югославската обществена и
политическа криза, все още остават нерешени. Дори се
увеличават и усложняват от ден на ден. Свикнахме лн вече с
нашата криза? Не попаднахме ли в една политическа летаргия,
в която необикновените неща стават обикновени за
гражданина и той щял не щял се помирява със съдбата.
Изглежда, че обикновеният човек не може никак да влияе
върху събитията, състоянието и в крайна сметка върху своя
живот и съдба... Но и по-влиятелните фактори, бнло да се касае
за личности или обществени н политически тела, не могат да
задвижат и ускорят процесите, конто биха водили към изхода.
Защото тези влиятелни фактори са толкова много и имат
толкова противоречиви становища и интереси, че техните
акции се уравновесяват и утайват в едно мрътвкло и непод
вижност.
Всяка акция бива посрещана с реакция, която
неутрализира, онеспособява, лишава и най-конструктивното и
най-доброто и мъдро намерение. Така пред сезона на
годишните почивки (за разлика от предишните години този
въпрос сега е съвсем периферен, дори и смешен) станахме
заложници на една неизвестност, мъчителна и тежка неиз
вестност за утрешния ден на Югославия. Живеем с тежкото
впечатление, че не сме кадърни да решим който и да е въпрос.
Дали инатът е надделял разума? Няма ли да попаднем в
челюстите на най- мрачните сили и на най-ниските пориви,
които не веднаж в историята са нанесли най-големи злини на
човека и народите?Стоян Станков

НИЩО ОСОБЕНО СЛЕД
РАЗГОВОРИТЕ В СПЛИТ

Усилията да се запази Югославия продължават на всички
равнища. Едно от тях бяха трипартитните разговори на пред
седателите на Хърватско-Туджман, на Сърбия-Милошевич и на
Босна и Херцеговина- Изетбегович. Срещата се състоя във вила
"Далмация” в Сплит на 12 юни т.г. (По-обширно на стр.2).

достойни,

ВЪЛНУВАЩИ
КУЛТУРНИ ПРОЯВИ
Стогодишният юбилей на царибродската
(димитровградска) гимназия е между най-круп
ните културни събития през последните
десетина години в Димитровградска община.
Състоялите се културни прояви са още едно
доказателство за приноса на това ведомство в
културния живот на града.
ф (страница 5)
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[ЛКТУАЛНО • АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА • АКТУАЛНО
НИЩО ОСОБЕНО СЛЕД
~ САМИ ЩЕ
РАЗГОВОРИТЕ В СПЛИТ
РЕШАВАМЕ ЗА
СВОЯТА СЪДБА

На 12 юни в гр. Сплит се
светнаха председателите на
Сърбия Слободан Милошевич,
на Хърватско д-р Франъо
Туджман и председателят на
Председателството на Босна и
Херцеговина Алия Изетбегович.
[
В краткото съобищение за разгово ри те между другото> бе
казан о:
"Разговорите изразиха мак
симална степен на откровеност и
добра воля да се стигне до предложение за решение, което ще
бъде в интерес на всички народи.
Председателите са съгласни,
- казва се в съобщението че
трябва да се ускори работата въз
основа на предложенията

изложени на заседанието в
Сараево.
С оглед, че през сл едаващите няколко дни ще бъ.дат извър шени коне ултации в републтиките във връзка с предложението от Сараево, ще се
създадат предпоставки за иобързо дефиниране и пр ецизиране на елементите за из ход от
държавно-политическата криза,
относно за праведното уре ждане
на отношенията между югос
лавските народи и републики.

При това се изхожда от прин
ципа на национално равноправис и зачитането н а интересите на всички югославски народи.
По-нататък сс казва, че„ Р»8^"
Гов оритс на тримата председатели ще бъдат продължени
в началато на следващата седмина.
Да добавим: тази седмица
мина, а нова ор еща не се
проведе. Но това не значи, че сс
с спряло,
Така нагречените трипартитни раз гозвор н ТуджманМилошевич- Изетбегович трябва
да помогнат да сс разввърже
възелът на оелапията: Съо бия-

Босна и Хе
Хърватско
цеговина в областта пре ди
всичко на междунационалните
отношения, по-точно за
положението на сър бския народ,
който живее в тези две репу
блики. Но, тук са се натрупали
толкова проблеми, особено след
победата на хърватската господствуваща партия Хърватска
демократична общност (ХДЗ) и
същата тази партия в Босна и
Херцеговина и тяхната неп рИ.
ятелска позиция към сърбс:кия

СЛОБОДАН ГЛИГОРИЕВИЧ:

ИЗБОРИТЕ СА
НЕИЗБЕЖНИ
Разписването
и
провеждането на изборите за
Съюзния съвет е една од
ключовите предпоставки за
изход от сегашната криза и за
нейното решаване по мирен,
демократичен и цивилизиран
начин. Такива избори не само че
са неминуеми и неизбежни, но са
и съдбовни за бъдещето на
Югославия, без разлика на това,
в коя насока ще върви
разрешаването на конституц
ионната криза както и идеите по
отношение за политическото
бъдеще на страната. Непос
редствените многопартийни из
борни с общо и тайно гласуване
са неминуеми и поради това
защото са изтекли цели пет
години от избора на сегашния
Съюзен съвет ц че вместо
старата Скупщина, Югославия
трябва възможно по-скоро да
получи нов парламент - каза
между другото д-р Слободан
Глигориевич, председател на

Скупщината на СФРЮ в интервито за в-к "Политика”.
Той добави, че скицата за
новия избирателен закон е вече
направена
в
Съюзния
изпълнителен съвет.

НОВИНИ В ЗАКОНА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО

ДИРЕКТОРЪТ ДА ИМА
СВОБОДНИ РЪЦЕ

I
I

Ако бъдат приети предложените законни решения
занапред директорите на предприятия в Сърбия ще могат
сами да приемат, уволняват и преместват работници; да
им определят заплатите, работно време и годишните
почивки. С една дума, получават ”големи” пълномощия.
Ако ги наруши директорът е отговорен пред органа,
който го назначава, а това може да бъде управителният
съвет, работническият съвет собственикът на
предприятието или някой друг. Синдикатът може, ако
"прецени”, само да предложи на съответния орган да
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иаро л в тези простори, Л знае се,
че в тези две републмки големи
об ласти са населен и съсс сръбско
население. Сега ертъбсккият
народ в Хърватско е станал
нацтонално малцинство. Л така
е и записано в но вата
конституция на тази репуб лика,
противно на Конституция та на
0фрю. И от тук запо*чеш
междунационалните пробле ми в
тези две републики с всички
последици, които произтичат от
това: създаване на Сръбска авгономна област Крайна в Хърватско, обединяване на общинитс със сръбско население и
Босненска крайна, в източната
част на Херцеговина и пр.
Хомогснизацията на хърват и те
или на мюсюлманите като
рса кция има орган изирането и
сплотяването на съррбитс в тези
краища.

В НАродната скупщина на
Югославия тези дни заседаваха
отборите за външна и вътрешна
политика и за народната
отбрана. Съюзните представи
тели разглед аха актуалните
въпроси от об:ластта на нашата
външшополитическа позиция, за
пробл емите на вътрешната
стаб илност и за народната
отбрана
В информациите на компетентните ми нистерства и в разискиванията бяха посочени м 110жество проблеми, които обрезастрашават югосменяват
лавската Об щност като държава
и нейната позиция в Европ а и
света.
Фактите, които посочи
заместникът на съюзния сек
ретар за наро.дна одбрана адмирал Стане Б ровет, външният
министър Будимир Лончар и
други говорят за тревожи ото
състояние за мира и стаб илността на страната
В много части на стр
~ аната
оръжието е станалоз м ного
търсена и предлагана стока.
Нелегално или легално всички в
страната се въоръжават. Купуват
се и внасят не само Пу1шки и автомати, но и тежко воъ ръ жение:
танкове и самолет и! Това
оръжие се внася по различни
канали или помощта на
републиканските министерства
на вътрешните работа, тайно от
официалните митнически ор
гани. Адмирал Бровет заяви че
най-интензивно въоръ жаване се
пр овежда в Слове ния и в
Хърватско, но и че тази болест
все повече се разпространя!ва и в
Босна и Херцеговина, Ко сово,
Санджак и в части от М акедония
ъжават се
разлиТни^репу^икански
национални, партийни и верски
ч>**и и или формации. Също така
щата психоза на страх
мнозина граждани се воъръж ават ”за всеки сл учай”, не
питайки за цената и потеклото
на оръжието.
Министърът на външните
работи Будимир Лонча р заяви
пред делегатите, че Югос лавия
все повече прилича на барутен
погреб и че това я поставя в едно
ДР аматично из кушениее и на
межд[ународен план. За това сп ор<ед думите на Лончар мн ого държави Югославия вече
са провъзгласили за една от найкритичните точки на европей
ския контине:нт, с което нашата
криза е докр•ай Цнтернационализирана.
I
Лошата картина става ком
плектна, когато св добави и фа
ктът, че е осуетено провежда
нето на наредбата на Предсе
дателството на СФРЮ за
разоръжаване от 9 януари и 9
май т.г. нито е извършена
демобилизация на паравоенните
формации.

който и да е вид, особено не от
военнен - подчерта генерал
Кадиевиъ

Армейският генерал Велко
Кадиевич повтори, че Армията
днес е за запазване на
Югославия в сегашните граници
и за цялостна икономическа
реформа и политическа
трансформация на югославското
общество по мирен и демок
ратичен начин.
- Последен е час да сс опре
анархията и беззаконието.
Политиката на свършен факт,
изключителността и постоялото
предизвикване на конфликти,
които всички наши народи без
изключение
водят
към
кървопролитис, трябва да
отстъпят мястото си на полит
иката на разума, сътруднич
еството, на конструктивните и
ефикасни договори за бъдещето
на страната - каза Велко
Кадиевич в разговора с най- от
говорните военни личности в
Трета военна област, която
посети на 12 юни т.г.
- За собствената си съдба ще

еднодневното
При
посещение на Трета военна
област съюзният секретар на
народната одбрана присъствува
на ученията и боевата стрелба на
артилерийно-ракетните части на
противовъздушната отбрана по
програмата на редовното военно
обучение. В тези активности
войниците и командирите
показаха високо равнище на
боева способност, като постиг
наха завидни резултати в стрел
бата със сложните артилерийни
и ракетни противовъздушни сис
теми, за което съюзният сек
ретар им отдаде признане.
За състоянието на боевата
готовност на поделенията на
Трета военна област генерал
Кадиевич и сътрудниците му
бяха информирани от комендан
решаваме сами, а не чрез мен та на тази област генерал
торство и намеса от страни от полковник Живота Аврамович.

СРЕЩА ТУДЖМАН - КУЧАН

СЛОВЕНИЯ И ХЪРВАТСКО
САМОСТОЯТЕЛНИ ДЪРЖАВИ ОТ 26
ЮНИ
Още една новина за
на
преуреждането
Югославия:
На 15 юни т.г. в Любляна
се срещнали делегации на
републиките Хърватско и
Словения, оглавявани от
председателите Туджман и
Кучан. В разговорите, както
бе, съобщено, са разменени
мнения за решаване на
сегашната
криза
в
Югославия и за провеждане
на решенията от плебисцита
Словения и
референдума в Хърватско.
Представителите на двете
републики принципно се
договорили за активнос
тите, въз основа , на които
двете републики ще станат
самостоятелни
и
независими държави найкъсно до 26 юни тази
година.
Делегацциите са пов
торили готовността си в
процеса на раздружаването
чрез споразумения с всички
републики и със съюзните
органи да бъдат регулирани
всички права и задължения,
произтичащи
от
досегашния общ живот в
Югославия.
Съобщено бе, че двете
републики заедно ще
преговарят със Съюзния
изпълнителен съвет и
другите съюзни органи
както и с останалите
републики. Делегациите из-

утвърди дисциплинарна отговорност на директора. По
голям надзор над прилагането на законопредписанията
,ТрТ^,Д0УСТР0ЯВ*НеТ0 "0ЛуЧаВ‘ “*•
шуяпм.т. семе

една от новините в проектозакона за
"^ена^лиц^Ив отупщинскир^е (плети46 ” 6 "°ЛУЧИЛ

Със закона за
без обява н.
ЯЕйн™ 'Г™
“»й «шпЛ и което е
времТиов рКГик зМаТосЛмсПрИСМС' "а опРсделе»»
предприятае«сгачку^.
Р
докато “ неговото

разили готовност и след свободната циркулация на
като станат самостоятелни стоки, капитал, услуги,
двете
републики
В хора и да се обезпечи мир и
суверената държава да сигурност в тази част на Ев
продължат разговорите, ропа.
които ще доведат др
Договорено е да се изгот
образуване на общност или ви проектодоговор, с който
съюз на суверени държави републиките ще регулират
на днешната територия на взаимните си отношения и
Югославия, както и да се сътрудничество във всички
запази безпрепятственото области, където имат интер
стопанско сътрудничество, ес за това.

МИТНИЧЕСКИ СПОР
МЕЖДУ СЛОВЕНИЯ И
СФРЮ
Не от вчера ръководството на Република Словения с
всички сили прокарва своята линия на раздружаване н
откъсване от Югославия. Най-новото мероприятие в това
направление е нарушаване на митническите закони, по-точно
не присвояване на митническите такси за сметка на съюзната
каса. По този начин пренебрегават се съюзните закони, като
се прилагат законите и наредбите на Словения и нейните власти.
Тези дни председателят на Съюзния изпълнителен съвет
Анте Маркович води разговор с правителството на Словения
в който се опита да го убеди, че раздружаването няма нищо
добро да донесе на Словения, дори ще настанат много сложни
и тежки проблеми след евентуалното откъсване на тази
република. В този контекст съюзният премиер разговаря и за
редовното плащане на митническите такси от Словения в
съюзния бюджет, с който се финансира федерацията.
Изглеждаше че словенците ще плащат митническите
такси в съюзната каса, обаче те продължиха тези средства да
внасят в своя бюджет. Това до край изостри положението във
връзка с митническите приходи.
След "договора” с Маркович, работата пак тръгна по
старому. Вместо в съюзната, парите пак постъпват а
републиканската каса. Това значи че се порицава решението
на съюзното правителство, а прилага се предписанието н*
републиканското правителство, което е противно на съюзни1*
закони. По този начин през последните няколко месел
словенците са "откъснали” от съюзния бюджет около
милиарда динара.
Откритият въпрос за митническите такси трябва Да ^
реши по- скоро, макар че становищата на двете страни
диаметрално противополжни. Какво ще стане, осгава Д9
види.
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ОБЪРКАЛ АДРЕСИТЕ
ХРИС™яни",

Господин Васил К. Станчев - Кръстчански оспорва
посоченото от мен твърдение на българската етнография
че "хората от нашето Краище повече са атеисти и пагани
отколкото вярващи християни...”, твърдейки че не било
"научно, не е основателно и не проитилиза нито о?
българската, нито от която и да е друга етнография и
представлява акт на обида на целия народ от
Босилеградското Краище...”
Въпреки всичкото уважение което изпитвам към г-н
Станчев като юрист, адвокат и човек който прави опити
за изследване миналото на Босилеградски край, налага се
да доизясним някои основни неща, по една или друга
причина вградени в отзива на г-н Станчев - Кръстчански.
Написаната от мен статия, а инкриминирана от г-н
Станчев, преди всичко не е научен трактат на тема
религия или атеизъм, а нещо съвсем друго, което съм.
ясно личи от текста като цяло, така че за определение от
типа "научно” изобщо няма място. Друга е работата
когато става дума за това дали казаното от мен относно
паганизма на хората от нашето Краище е моя прищявка
или измислица или пък изхожда от нещо, което науката
вече е уточнила.
За да опровергае една мисъл, която между другото не
е най-важното в статията ми от 24 май, г-н Станчев
привежда мисли на известния български етнограф Й
Захариеа роден в Босилеград. За съжаление обаче, вместо
да отричат, те само потв ръждават моите доводи. Но,
нека да разгледаме първото цитирано от г-н Станчев
изречение на И. Захариев:
”Навикьт да се ходи на черква само на Коледа, Цвет
ница, Великден или Велики Четвъртък е запазен и днес,
и е останал от онова време, когато в Краището дълги
години се давало причестие само на едно място - в село
Извор.”
Уверен съм, че г-н Станчев нямаше да цитира това
изречение, ако го бе прочел внимателно и вникнал в
съдържанието му. Струва ми се, че не е обърнал необ
ходимото внимание на наречието "само”, използувано на
две места в посоченото изречение. Етнографът Й.
Захариев отбелязва, че хората от нашето Краище ходят
на черква само на четири, от повечкото християнски
празници в годината. Логичен е, струва ми се въпросът:
Какво през останалото време прави тукашния селянин?
Отговорът е още по-логичен: - Гледа си, човекът,
къреката работа, разбира се, защото "лозето не ще молит
ва, а иска мотика”.
„ Да бе внимателно прочел целия труд на професор
ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КРЪВОДАРИТЕЛИТЕ В
ДИМИТРОВГРАД

НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ
ПРИЗНАНИЯ
• ОТ ВРЕМЕТО КОГАТО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА Е
ЗАПОЧНАЛО ОРГАНИЗИРАНО СЪБИРАНЕ НА КРЪВ ОТ
ДОБРОВОЛНИ КРЪВОДАРИТЕЛИ ТАЗИ ГОДИНА НАЙ-МНОГО
ОТ ТЯХ СА ПОЛУЧИЛИ ПРИЗНАНИЯ ЗА ТАЗИ СВОЯ ХУМАННА
АКТИВНОСТ.
Това е не само изтъкнато но през миналата година 1200 души
и потвърдено на тържествено са се явили да дадат кръв, а дали
заседание на многократните са 935 лица. От година на година
кръводарители, проведено на 12 броят на кръводарителите се
юни в Димитровград. Както увеличава,
изтъкна председателят на
Нека накрая да споменем и
Общинската организация на имената на тези които по 20 пъти
Червения кръст в Димитровград са дали доброволно кръв. Това

И. Захариев, /Кюстендилско Краище”, Сб НУ, кн. 23, 1918
гУ г-н Станчев е можал да срещне и следното:
”В религиозно отношение краишчанинът е повече
езичник, отколкото християнин, спрямо черквата той
стои напълно индиферентен... Християнството не е
оказало почти никакво влияние за изкореняване на
езичеството, а тъкмо обратно - много езически елементи
са се така свързали с християнски обреди, та сега е мъчно
да се познае кое е по-старо. Краишчанинът никога не се
счита така силно обвързан с християнските си
задължения и обичаи, както тия от старото езическо
време.” /стр. 143-145/
Понеже нямам претенции по научен начин да
разглеждам проблема за религията, твърдението на г-н
Станчев, че моето ”заключение не е научно” изобщо не
ме засяга. Но, каква би можала да бъде реакцията на
проф. Йордан Захариев, ако той беше жив сега???
Очевидно, г-н Стачев отправя критиката си на погрешен
адрес.
Неточности и дори тенденциозност има и в
тълкуването на понятието ”паганизъм”. В Речника на
чуждите думи, Изд. БАН, София 1982 год. на страница
613 срещу думата "паганизъм” пише: /фр. паганисме по
лат. паганус "езичник”/ Езичество, идолопоклонство. А
от историята научаваме, че езичеството, сиреч паганизма
предшсствувало християнството. Човек, който се пише
Интелектуалец, трудно може да си позволи явно да каже,
и да напише, че езичеството е глупост, както се оптива
да ми припише г-н Станчев. Трябва да си прекалено смел
за да твърдиш, че сътвореното от древногръцките
философи, математици, астрономи...,живяли и творили
няколко хилядолетия преди Христа, сиреч били
езичници, е глупост! Следователно, не християнството, а
именно езичеството е "основа на световната
цивилизация”.
Затуй и не виждам каква обида може да бъде, ако за
някого се каже че е повече езичник, отколкото вярващ
християнин, още повече когато за такова твърдение има
и научно обоснование.
И накрая, като дългогодишен юрсит и адвокат, г-н
Станчев би трябвало да знае тежестта на явно казаната
или написана реч. А твърдението на адвоката Станчев Кръстчански, че "Такова заключение на автора е акт на
една тежка обида на целия босилеградски народ”, именно
изобилствува с прекалено тежки думи, които би трябвало
да си вземе назад.
За езичеството и християнството - толкова. А за
"опакото на въпроса” и майчиния език, в следващия брой
на в-к "Братство”. Не бива да се прекалява, нали?
Ванче Богев
НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЗАКОНА ЗА ТЕРИТОРИАЛ
НАТА ОРГАНИЗИРАНОСТ НА СЪРБИЯ

ПРЕКРОЯВАНЕ НА
ОБЩИНИТЕ
Бъдещата основа на териториалната организираност на
Сърбия както това бе оповестено, няма да бъдат окръзите,
но общините, градовете, град Белград и автономните
покрайнини Войводина и Косово и Метохия. Това е пред
видено в предложението ма закона за териториалната
организация на републиката и локалното самоуправление,
който Скупщината трябва да обсъди на една от следващите
сесии.
Най-важната новина се отнася до числото на общините.
В Сърбия без покрайнините би сс формирали две нови
общини - Лапово и Костолац- а на Косово би престанали
да съществуват общините Дечани, Качаник, Малишево и
Штимлъе. Така Сърбия би имала 191 община, от които във
Войводина 47, а в Косово и Метохия 28 общини.
Границите на общините се утвърждават с границите на
кадастралните общини. Целта на Закона е отделни
въпроси да се регулират само до необходимата степен и да
не сс ограничат техните автономни права. Отделни
общини ще могат да получат статус на град доколкото
имат най-малко 250 хиляди жители. Общинска скупщина
може да има най- малко 25, а най-много 55 делегати, докато
скупщината на град до 70, а на Белград до 110 делегати.
Когато стъпи„ в сила законът за териториалната
организация на общините и локалното самоуправление в
Сърбия ще престанат да съществуват междуобщинските
регионални общ» 10СТИ.
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35 ПЪТИ ДАЛ КРЪВ - НИКОЛА ЙОСИФОВ
заслужават:
наистина
Заслужават и останалите но... за
тях друг път - Това са: Слободан
Басов от Традня”, Тодор
Виденов от "Братство”, Зора,,
"Балкан”,
Миланова
от
Станимир Димитров
от
ж.п.гарата, Тодор Тодоров от
"Комуналац”, Пера Сотиров от
"Сточар", Ценко Симов от
гимназията, Гойко Петров,
Милисав Петров, Георги
Сотиров, Стефан Иванов,
Милован Игнятов, Иван Вацев,
Драган Тошев, Милутин Киров,
Драган Тодоров, Зоран Рангелов,
Ангел Голомсев, Богдан Чирич,
Васил Таков, Снежана Андрич,
Павле Андонов и Мита Делчев
"Димитровград” - МИЛОЙКО всичките
ГИД
от
АПОСТОЛОВ и НИКОЛА "Димитровград” и Рашко ДавидЙОСИФОВ.
ков и Драган Соколов от
А.Т.
Инак, както бе изтъкнато, "Свобода”.

във
Симеон
Костов
встъпителното изложение, през
изтеклите години в общината е
имало над двадесет и две
кръводарявания. Стотици
хуманни хора - кръводарители
за тази своя хуманност са
получили заслужени признания.
На заседанието председателят на
Общинския синдикален съвет
Цанко Костов върчи съвкупно
148 признания, от които 50 за пет
пъти доброволно дадена кръв, 38
за десет пъти, 33 за петнадесет,
25 за двадесет пъти, а ЗЛАТНА
ПЛАША за ТРИДЕСЕТ И ПЕТ
ПЪТИ дадена кръв получиха
двама работника от РИД

Общинският отбор на Социалистическата
партия иа Сърбия в Димитровград проведе
заседание иа 17 юни т.г., на което бяха обсъдени
редица важни въпроси. Между другото,
разисква се за структурата на членството на
СПС в общината, в момента най- масовата
организация в общината. Констатирано е било,
че броят на членовете в СПС би могъл да бъде
и по-гол ям.
Обсъдени бяха и основните насоки за
действуване занапред и задачите на общинската
организация в обществените дейности, като беше
сложено ударение на образованието, здравното
дело, културата и спорта: най-много в този
смисъл се говорн за здравното дело и
образованието, където и покрай осъществените
резултати, има редица проблеми н пропуски.
Разискиваио беше и по задачите и насоките
за действие на общинската организация на СПС
във връзка със защита на най- засегнатите от
стопанската криза незаети, пенсионери и
др.лица, а беше изслушана информация за найновите мерки на правителството и Скупщината
на Сърбия и утвърдени непосредствени задачи на
Общинския отбор на СПС във връзка с тях.
АЛГашков

КЪМ ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД

ФОРМИРАШ ПЕТ
КОМИСИИ
Съгласно Устава на
Социалистическата партия
на Сърбия и Правилника за
работа Общинският отбор
на СПС в Босилеград, на
последното заседание фор
мира, а тези дни се
учредиха пет комисии:
Комисия за организацион
ни и кадрови въпроси,
комисия за икономическо
развитие, стопанство,
комунална дейност и
екология, комисия за
образование, култура,
здравно дело, пропагандна и
информативна дейност,
комисия за нетрудоустроени и работа с младе
жта и комисия за. общест
веното положение на
жените. Всяка комисия
според договора наброява
по пет души, а в работата си
ще бъдат ангажирани и
лица, които не са членове
на Социалистическата
партия, специалисти за от
делни области.
Основна задача на
посочените комисии е да
следят състоянието и
проблемите в областите от
техна компетенция и да
дават
съответни
ин
ициативи и предложения да
изготвят съответни инфор
мации за Общинския и
Изпълнителен отбор на
Социалистическата партия.
форс
Безспорно
мираието на посочените
пет комисии, работата на
Социалистическата партия
в Босилеград, ще се
доближи до гражданите и

трудещите се и ще разгърне
по-голяма активност във
всички
области
на
обществено-политическия
и стопански живот.
На
заседанието
членовете на ОО на СПС в
Босилеград, разискваха и
върху по-нататъшните
задачи в работата си. Бе
подчертано, че в насто
ящата затруднена обстанов
ка, Социалистическата
партия с аргументи и
конкретни задачи набе
лязани в програмните
определения трябва да се
противопостави на онези
партии и дружества, чийто
програми и определения в
основите си се различават
от определенията на
Социалистическата партия.
Нужно
е
подчерта
председателят на ОО на
СПС в Босилеград, Захари
Сотиров, да се борим за пос
ледователно реализиране
на
всички
дадени
обещания, както по време
на изборната активност,
така и след нея. Най- голямо
зло за нас ще бъде, добави
Сотиров, ако забравим
нашите обещания което
ползват опозиционните
партии за укрепване на
своите позиции. Очаква ни
всестранна активност и
борба за спечелване и на
общинските избори за
представители в Общин
ската скупщина. Затова е
нужно да се формират ор
ганизации на СПС и в онези
местни общности където
досега не са формирани.
М.Я.

ИНИЦИАТИВА НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В
БАБУШНИЦА

САМООБЛАГАНЕ ЗА
ПЪТИЩА
Дейността на местните организации на Социалистическата партия на Сърбия в
Бабушнишка община се засилва.
Напоследък тя се насочва към
разрешаване или ускоряване на
вече започнатите комуналнобитови акции: изграждане на
пътища, водоснабдеване и др.
Както е известно, в общината
пътните съобщения са едно от
"болните места”, а в още 15
местни
общности
няма
разрешено водоснабдяване.
^ и
Затова е подета инициатива да се
местно
въведе
ново
самооблагане за изграждането
на пътища и довеждане на
^6^ ВОда ^ пиене във всички
*
местни
общности.

съобщено, Общинският отбор
на СПС ще организира в
Бабушница и ”кръгла маса” на
тази тема, за да може да се чуят
и повече мнения и предложения
във връзка с разрешаването на
тези важни жизнени въпроси.

това
отношение,
В
естествено, се очаква и дейно
ангажиране на Фонда за пътища
в Бабушница, която и досега
подпомагаше изграждането на
пътища. Обаче без най-широка
подкрепа на гражданите и
трудещите се - не може много да
се направи. Затова и ин
ициативата на Социалитическата партия на Сърбия е
посрещната с одобрение.
Както неотдавна беше
М.А.

НА 16 ЮНИ ТАЗИ ГОДИНА НА ЮГОСЛАВСКОБЪЛГАРСКАТА ГРАНИЦА

СЪБОР НА ДРУЖБА
В рамките на крайграничното сътрудничество между
Босилеградска община (СФРЮ) и общинските народни
съвети на град Кюстендил и Трекляно (РБ) на 16 юни тази
година на местността "Саавчс” на югославско-българската
граница се проведе традкциония събор за населението от
двете страни. Съборът откри председателят на
Общинската скупщина в Босилеград, СПАСКО СПАСКОВ, а от името на Общинския народен съвет на град
Кюстендил и Трекляно съборяните приветствува
председателят на ОНС на град Кюстендил ГЕОРГИ ПАС
КАЛЕВ. I
На събора, както и досега, предприятия за търговия и
оборот продаваха най-разлнчни стоки, а културнохудожествени дружества изпълниха подбрана културнозабавна програма. Изненадва обаче, че на събора по
отношение на предишните години, сега присъствуваха
сравнително малко хора - само няколко хиляди.
М.Я.
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НАИСТИНА ПРИЛИЧАШЕ
НА ЦИРКОВА АРЕНА

”НЕФ”
ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА
ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО,
ИНЖЕНЕРИНГ С МАРКЕТИНГ
• НИШ

ОЕМЕНА1А В02Е МИНСКА 0
1ВООО N18 У1К3051АУ1А
ТЕ1. 018/40-136, 49-088, РАХ. 49-094
2то ЯДСЦИ 82500-801-18028 N1$ 8йК

»
• (ПО ПОВОД СТАТИЯТА-ОТГОВОР “ПРОИЗВОЛНИ ОЦЕНКИ
■ "БРАТСТВО" Г)Р0Й 1496 ОТ 10 МАЙ 1991 Г.)
авАко пс бях и 1940 брой иа н-к построена!!? Следователно,
"Братстио" в писмото "Циркова тобуската чакалня е построена
арена" вярно описал този мо зарад нас, пътниците, а не зарад
мент (а същото беше и по-рано) лГа\^л1™'апГуНе
как изглежда автобусната "циркова арена”, ту'бюфет с
чакалия в Димитровград и кой в
ресторанта па стажа и долу в разхвърлян в безредие амбалаж
бюфет все се отбиваше (сега (щайги), ту билярд-зала и тсм
добавям: и правеше и се подобни. Във връзка с това
държеше), както и да не бях на никой не може и не смее да си
с парите на гражданите и
всичко топа очевиден, бих се из сшрае
техните човешки достойнства,
винил па всички, а особено па
притежателите на "Туп-туп".
Благодаря на авторите на
Така всичко, което казах в пис статията Благой Васов и Драган
мото, напълно е вярно. Дори би Минев за поканата да бъда техен
могло да се каже и повече от гост в техния ресторант,
казаното.
Обещавам, че при първ удобен
Все пак искам да подчертая: случай ще направя това Обаче,
ние, пътниците търсим да имаме полученото впечатление, впечатсвоя автобусна чакалня, която лснието за "чакалнята” е
такава, каквато е, и колко-толкоз тягостно, а моята "произволна
служеше па прсдзпачснисто си, а теория" е действителна И още
сега на практика я няма, очевид нещо: с авторите на статията (а
но, зарад нечий ламтеж за и с други) за чакалнята, може да
печалби, без да се държи сметка разговаряме, но само с факти, а
за пътниците, зарад които е и не с лични обиди, с които си

изцвтчето ряегхдеСс 2а ттосмиц, нхгмоа | мавкевно за го.

”В.И.ЦИЛЕ” -

производствена, а "ПЕФ” е търговска
организация, снабдяваща ни с необходимите
материали. В нашето производство ползваме
към 30 суровини на химическата, метална и
други промишлености. Чрез "НЕФ”
обезпечаваме значителни количества.

(хншюшшик
И СЪТРУДНИК

Капиталът, който първоначално
вложихме си възвърнахме ведна1’а. Част от
печалбата на "НЕФ” подсказва, че
обществените предприятия, трябва да
подкрепят частните инициативи. Разбира се,
разумните.
Цветан Христов потвърди, че това
сътрудничество междцу ”Цилс” и ”1 1ЕФ” има
здрави ко ренн. I 1*1 юеледък част от
продук!|НН та на ”Циле” се пласира чрез
"НЕФ”, който веч•е, покрай дос сгяшнитс,
откри още 'един ма1'азин. ”11нле”
”Циле” ес интересно
зя "НЕФ” с оглед на обстоятелството, чс има
40 магазина, а тона с база за още по- широко
сътрудничества

Анджелко Видяковнч е първият дирек
тор в създаването на фирма "НЕФ” Той е и
комерчески във "В.И.Цнле”. За ин
ициативата на Цветан Христов да се създаде
нова фирма, Анджело Видаковня споделя:
- Решението да подкрепим създаването на
НЕФ и да застана в първо време начело на
тази фирма във формиране се корени върху
огромното доверие, което имахме в Христов.
От по-рано го знаем: като добър стопански
деец, с умение да организира, да роботи и раз.
ви вя дейност...
От дурга страна, не се двоум ехме, понеже
получаваме още една фирма, с к<оято може да
сътрудничим на взаимна изгода. Ние сме

Да напомним, че пок рай ”Циле” осконоположннк на ”НЕФ ” е и "Арсенис
Спасич” от Зайчар.

Ст.Н.

у. р|..... ;

служат Васов и Минев. Това наймеко казано е некоректно.
Тяхното "писание” не е
полезната полемика, защото наймалко те са компетентни така
заяждащо да говорят за моята
личност. И нужна е малка
грамотност: всички "професии",
които са ми прикачили, е
трябвало да имат поне кавички,
защото ако наистина съм това,
което те сочат - повече ми лас
кае, отколкото обижда.
Впрочем
л
гражданите са могли с очите си
да видят това, за което писах, и
за това не е необходимо да са
"специалисти”! Всеки човек
може да различи доброто от
лошото, хубавото от лошото.
Накрая отново за чакалнята:
засега тя не съществува! Как тя
"загиваше" частично писах,
Оттук произтича и въпроса' ЧИИ
са произволните оценки - моите,
на споменатите другари?
Слободан Василев, професор
6 юни 1991 г., Гоиндол

МА ГРАНИЧНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ ПУНКТ "ГРАДИНА”

НОВИ СЪДЪРЖАНИЯ

й:
А
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ч
а
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Г рг.дично-пропусквателният
пункт
"Градина”
край
Димитровград наскоро тряб ва
да получи нови съдържания.
Именно, на площите
намиращи
се
зад
бензиностанцията край село
. Градинъе, между железопътната
ти ния и старото шосе, наскоро
трябва да започне строеж на
сте ково транспортен терминал,
За реализация на този проект
вече е подписан договор между
спедиционно-транспортното
предприятие "БЕ-КА” от Ниш и
"Нишава” от Димитровград,
Според договора участието на
"Нишава” е десет на сто от
стойността на проек:та,"а състои
се в площите, коит о "Нишава”
дава и с колко процента ще
участвува
в
печалбата.
Стойността на съвкупното

капиталовложение е десет
милиона марки.
Предзначението на бъдещия
стоково-транспортен терминал
ще бъде складиране на всички
видове стоки изнасящи се от
нашата страна както и на тези,
които се внасят, преди всичко на
плодове и зеленчуци от Близкия
и Далечен исток, както и от
съседна България. Това значи, че .
тук ще бъдат построени бройни
хладилници с голяма мощност,
помещения за дозряване на
южни овощия, силоси. Тук
ежедневно ще се разтоварат и
претоварват разни стоки, а с
оглед на факта, че седалището
на терминала ще бъде в
Димитровград, очаква се тук да

се наета нят към двеста работника.
Освен това чрез
съвместната фирма ще бъде
обезпечено ексклузивно право
на продажба на произведенията
на "Нишава”, преди всичко на
известния кашкавал и сирене,
както и на други видове здрава
храна, която се произвежда на
тези все още, от екологическа
гледна
точка,
чисти
пространства.
Реализацията
на
договореното
капиталовложение трябва ла запючне през
септември, а част от о'бектите да
бъде завършена до средата на
следващата година.

из ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ОТ РАЙЧИЛОВЦИ ДО БУЦАЛЕВО ПРЕЗ ЛЕШЙЕ
• ДВЕТЕ МЕСТНИ ОБЩНОСТИ ПОСТРОИХА ПЪН
НА ДЪЛЖИНА ОТ ОКОЛО 5000 МЕТРА. ИЗРАЗХОД
ВАНИ ОКОЛО 150 000 ДИНАРА.

”Сговорна дружина
планина повдига” - се
казва в една народна
поговори. В е нашия
общности: Райчиловци и
&умПа°зТЛъТпПрЪеТд
местността "Лешйе” на
дължина от около 5
“Г СеГЗ Т03И ПЪТ
през обрасналата с тръни
местност, е най-кратка
пътна връзка меджу тези
две съседни села Раичиловци, най-голямо
сепсиаЛкВ0 най‘ МДЛК0
село в общината. Село
Раичиловци, според поеледното преброяване има
1655 жители, или броят
им през последните
двадесет
години
е
Буцалево е отчитало
ежегоден упадък. За този
период селото е намалено
ОТ 97 жители на 35

колкото има сега. До сега
пътната връзка межц^
тези две съседни села, ое
през Радичевци. И още
нещо, с пробиването на
този път, сега н пътят до
гробищата
в
село
4 страница

сега по-удобг.о ще могат
да се ползуват. По-удобно
“
няколко
ще ръде и за онези километра до Босилеград:
буцалевчани
които
Райчиловци е доведен в
ред и ще бъде проходим живеят в Босилеград или
Инак, според проектосРайчиловци, а имат имот метката
през цялата година,
ни
в село Буцалево, ще могат уведомиха с в която
трудовата
. Този път от по-отдав- да го обработват
единица, пробиването на
„естнатГЛеН общност
КаКТ° 33 подчерта председателят пътя струва около 150 000
на местната общност в динара, а те ще бъдат
Райчиловци, Славчо обезпечени
според
общност
Владимиров.
Буцалево.
утвърдените общински
При
разрешаването му обаче
_____
критерии за тази цел: 45
Пътят през Лешйе
настъпвахме отделно и който
н| сто ще обезпечават
ето защо с години акцията механизацията проби
на общественият фонд за
се разтакаше Сега със трудовата едингч-ч за пътна и комунална
съвместни сили успяхме експлоатация на кварц, деин°ст при Общинската
да разрешим и този проб дава възможност да скупщина, 35 на сто от
лем. Пътят не само ?е е продължи и към село общинското самооблагане
най-кратга връзка със село Ьресница. Разбира се сега 11 ^0 на сто, взависимост
Буцалевс-, но и минава
1™а,,Ще бъ^е съвмеотна Н8 ’ия територия колко
през гори и минава
имоти ™ на Буцалево и вРеме е работено, двете
притежатели на хора от другото му съседно село местни общности
едното и другото село и Бресница. По този начин
М.Я.
Ю 0П ЯЗГРАДИЯ
гп тзят ~ ,
ПЪТЯТ ЗА

от Общественото
1 Ли6и>< “сега все още не е известно
ЕосиЛ|:гР“Д на работа в
?™нт1?оЯтиеТ0 като подчертават'“ на?еапооТГ000рни лица “

ЛИБИЯ Е 7ГГтагйй
НЕИЗВЕСТЕН

НА КОМУНАЛНИ ТЕМИ

ДЪРЖАТ ГО ЗА ДУМАТА
Преди десетина дни една делегация на дукатчани и
гащевичани (махала в Долна Люб-тга) направо замина
при председателя на ИС на Общинската скупщина в
Босилеград Сотир Сотиров да го попита кога най-сетне
ще се реализират обещанията, които те получавали от
някои "по-дребни” лица в ОС за прокарване и поправка
на пътища в тези селища. По-точно търсиха отговор на
въпроса: кога ще продължи прокарването на ггьтя към
дукатската махала Коничка река, кога почистването и
разширяването на пътя от центъра на Дукат към Дузина
махала и кога прокарването и разширяването на пътя от
Дудина през Гащевица към Долна Любата?
-Булдозерът, с к<« ото сега се пробива път о» ценгьра
на ДЛюбата към долнолюбатската махала Клагье след
20 т.м. ще кггне в Дукат и ще започне изграждането на
пътя към Коничка рекл. След това ще започне
разширяването и прокарването на «т тя към Дудина
махала. За това време ще се изучат възможностите за
това къде да мине трасето през Гащевица към Д Любата.
Прекарването ще започне веднага след това.
хората да започнат да събират средства - 20 на сто од
необходимата сума (35 на сто се обезпечават о
общинското местно самооблагане, а 45*70 общинския
Фонд за местни некатегоризирани пътища) и на време д^
се решат евентуалните имуществено-правови въпроси
проблеми, каза той.
Хората чакат. Вярват на думата на председателя^

В.Б.
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ОЗНАМЕНУВАНЕ НА СТОГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА ЦАРИБРОДСКАТА (ДИМИТРОВГРАДСКА) ГИМНАЗИЯ

ДОСТОЙНИ, ВЪЛНУВАЩИ КУЛТУРНИ ПРОЯВИ
• ТЕАТРАЛНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: "НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ” ОТ БРАНИСЛАБ НУШИЧ,
ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ С БОГАТА МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНА ПРОГРАМА,
ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИЦИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА, КУЛ
ТУРНО-ЗАБАВНА ПРОГРАМА В ЧЕСТ НА ЮБИЛЕЯ

На 14 и 15 юни 1991 година
се състояха заключителните
тържества по повод стого
дишния юбилей на Царибродската (димитровградска)
гимназия. Седмици и месеци
подготовяна, програмата наис
тина стана вълнуващо праз
ненство не само за училището,
но и за целия град. Всяка култур
на поява се доживя като колеткивно и лично тържество. Това е
и разбираемо, тъй като огромно
мнозинство граждани са израстнали в ученическите
скамейки на гимназията. Белег
на още по-голяма внушителност
дадоха царибродчани, изтъкнати
хора на изкуството, дошли в

Димитровград да увеличат паразненството.
Програмата започна на 14
юни вечерта в салона на
културния дом, където бивши и
сегашни ученици (предимно
изтъкнати самодейци в културно-худежественото дружество)
изпълниха твърде успешно
комедията
"Народен
представител” от Бранислав
Нушич. Твърде актуална по
съдържание и за сегашния мо
мент ("плурализъм” и многопар
тиен живот), пиесата прозвуча
убедително, съвременно. Пос
тановчикът, едновременио и
носител на главната роля и
сценографист, Слободан Алек-

ХУДОЖНИЦИТЕ - ПО
ЕДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ
КАТО ПОДАРЪК НА
УЧИЛИЩЕТО
/<г
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°ич, съумява да сплоти и създаде
такъв театрален състав, който
може да съперничи дори и на
професионални състави.
Твърде успешно изпълниха
ролите си покрай САлексич и
Момчило Андреевич, Весна
Николова, Славча Антов, Делча
Гигов, Драган Димитров, Никола
Атанасов, Павла Михайлова и
Ленче Манова. Особено радващо
е че едно младо попълнение се
представи, като нова "смяна” с
талантлив заряд: Джокица
Соколов, Марян Антанасов,
Игор Анджелкович, Деян
Радивоев, Тони Алексов, Саша
Ставров, Томица Алексов и Тони
Стоянов.
Откривайки художествената
изложба на художници-от
Димитровград, а творещи навред
из страната, световноизвестният
карикатурист и художник
Методи Петров, оповести че
художниците подаряват в чест
на юбилея изложените
произведения на изобразителното изкуство. Вечерта на културно-художествената програма
по
символичен
начин
магистърът по изобразителни
изкуства и художничка Миряна
Денкова предаде на директора
Милутин Ценков, подарените
произведения.
Методи Петров
открива изложбата

А

■

ПРИВЕТСТВИЕ НА
БОЙКА ЦЕНЕВА,
ДИРЕКТОР НА
УЧИЛИЩЕТО В
ДРАГОМАН
Има такива дни в живота на
колективи, които винаги на нов
и вълнуващ начин карат всяко
сърце да тупти и да се чувствува
приобщено към нещо силно и
голямо! Такъв ден е и днешният,
в който вие чествувате голям
празник -100 години на родното

защото живее с вечната си
светляща младост - този неот
меним символ на бъдещето. А за
нас учителите децата са нераз
делима част от всичко онова,
което е наше всекидневие, което
е белязано с печата на грижите,
на радостите, на мечтите. Те са

Б. Цонева, директорка на училите в Драгоман
ви училище, носещо аромата на нашето продължение, нашето
голяма
яълговечни традиции, на развитие .ишата ___
книжовност и изкуство, надежда. Пак, в името ма глх с
Училище - подготовило десетки утвърди една луоава традиция на
квалифицирани специалисти, сътрудничество между двеге
реализирали се успешно в училища и няма да бъде
живота. Училище - жива летопис, прекалено ако кажем, че отдавна
на развитието на просветното сме и добри приятели,
дело в Димитровград.
Пожелавам ви смело и
Гимназията ви днес занапред да отключвате вратата
навършава 100 години, но тя е на науката, правдата и красотата!
млада и винаги ще &ьде такава,
БРАТСТВО • 21 ЮНИ 1991

РЕЦИТАЛ:
СТОГОДИШЕН
РАЗВОЕН ПЪТ
В хора на гимназията на 15 юни тържественото
събрание откри директорът на сегашната гимназия
Милутин Ценков. След късо въведение за
значението на юбилея членовете на рецитаторската
секция, изпълниха рецитал за стогодишния развоен
път на училището. Рециталът бе изпъстрен с
музикални точки, изпълнени от духовия оркестър с
ръководител Александър Ранчев. Рециталът отрази
развитието и дейността на училището в развоя на
просветата, културата и стопанството в Цариброд, а
сетне и в Димитровград.
След програмата на заслужили стопански пред
приятия и отделни лица бяха връчени
благодарствени грамоти и признания.
Лиляна Николич, секретар па Републиканския
фонд по средно образование приветствува и чес
тити стогодишния юбилей

Директорът М. Ценков
По повод 100-годишния кГ.ллей на
Царнбродската шмназия на 15 юни в хола на
новата гимназия в Димитровград е открита
изложба на творби на група худ»ожннци бивши ученици на гимназията. За юбилея
свои творби дадоха Слободан Сотиров,
Никола Антов, Душан Донков, Петър
Донков, Богдан Николов, Велча Велчев,
Миряна Денкова, Методи Петров, Димитър
Димитров, Димитър Илиев, Веселин Денков
и IШпица Младенов.
Изпитвайки благодарност към своето
б.:вшс училище за дадените им знания, найгелям брой от художниците изложените
творби (една снимка) подари на гимназията,
което тркбза, както и изтъкна Методи
Петров, да стане зародиш на бъдещата
художествена галерия при гимназията, а по
този начин и в града. Дано бъде така, защото
градът и общината са нзнедрили над 40
художници, познати и признати, заслужава
да има такава галерия. Със стогодишната си
традиция на образователна институция
гимназията е най-подходящо място за това,
а бъдещата галерия инспирация и подтик за
още много млади таланти в областта на
худежественото изкуство.

. Мирко Якшич, секретар на Регионалния фонд
Ниш приема
ю средно об,разование
по
бл.агодарствена грамота по случай юбилея

ВЪЛНУВАЩ СПЕКТАКЪЛ
Тържеството по случай
стогодишния юбилей приключи
с културно художествена
програма, своеобразен спекта
къл, съставен от музикални
точки, монолози, хумористични
точки, фолклор. Участвуваха
бивши ученици, понастоящем
световноизвестни изпълнители
и културни дейци. Представиха
се: Шпира Тричков с компо
зицията "Тишина" Драган Йеленков с музикално изпълнение,
Васко Каменов с монолог на
Митке от пиесата "Кощана" па
Борислав Станкович, струнни*?
състав. Същински възторг с
изпълненията си предизвика
сред посетителите поедставяането на Петър Гигов - Пепи,
който изпълни няколко песни. С
хумористични точки се пред
ставиха Момчило Андреевич и
имитаторът Райко Рангелов.

играещ я на сцената в Пиротския народен театър.
Представиха се и сегашни
ученици с, песни, музикални
изпълнения, а накрая и женския
състаь на фолклорния ансамбъл
при гимназията, които изпълни
китка шопски хора. Приятно
откровение бе и музикалният
състав за народни хора "Ориоп”.
Наистина една незабравима
вечер и другаруване с хора на из
куството и естрадата, носители
на високи звания в страната и из
вестни на световните сцени.

Същинско удоволствие сред
любителите на класическата
музика предизвика Васил Гелев,
на
Белградската
член
филхармония, съпроводен на
пиано от бъдещия диригент
Ивица Младенов.
теаралсн
Известният
самодеец Слободан Сотиров се
с
монолога
на
представи
Големанов от едноименната
пиеса, а Слободан Алексич с
Т 0 м°и С Л а в™ Р Д а НВЙ 0 ТОВ И Ч,

Струнен състав

Стефан Николов
Алекса Ташков
Имитаторът Рвпко Рангелов
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ИНТЕНЗИВНИ ТЕМПОВЕ НА КОМУНАЛНО-БИТОВО
СТРОИТЕЛСТВО
УЛИЦИТЕ

С подобряване на времето /а и през периода на дъждовните
дни /Фондът за пътища, комунална дейност и уреждане на
строителни площи в Димитровград разви оживана строителна
дейност на обектите, запланувани за изграждане през
настоящата година.

ПЪТИЩАТА

Може би най-крупният обект, на който са ангажирани
хора и механизация, е строителството на регионалния
път N о121 Димитровград-Смиловци, относно отсечката
Димитровград - Радейна на дължина 5,5 км. Според
думите 1«а завеждащия Фонда Небойша Иванов неос
нователни са съмненията на онези, които спекулират, че
за тази година са запланувани само землищните работи
и че Фондът няма достатъчно средства да завърши този
обект. Напротив: средства за този път има и неговото
строителство само позабави лошото време, а според
плановете той ще бъде завършен навреме. Пътят е
разширен, землищните работи са завършени и
понастоящем се нанася настилката. Стойността на обек
та възлиза към 30 хиляди динара.
На някои места свалачишата /след проливните дъждове!
Подговотен е и кракът /отсечката/ Височки Одоров- показаха силата си. Все пак с яки бетонни, подпорни стени
ци - Гуленовци на дължина 700 метара. Това всъщност и те ше се прикротят
е първият локален път, след Смиловци-В.Одоровци,
който с асфалт ще бъде свързан с регионалния път
Димитровград-Смиловци.
В момента се работи интезивно на пътя
Димитровград-Долна Невля, относно отсечката Д.Невля
- Зарини воденици на дължина 3,3 км. Този път се строи
етапно: започнат е през 1988 година /построени 2,2 км/,
1989 - 3,7 км, 1990 - 3,5 км, и 1991. км. В този път са
"вградени” и средставата от еднодневна заработка на
заетите от Димитровград.
Започнаха работите върху пробиване трасето на пътя
Зарини воденици - Петачинци на дължина 11,6 км. Този
път ще свърже селата Скървеница и Врабча с Петачници,
относно ще се построи дългогодишното планиране да се
свърже Димитровград с Петачници, а оттам със Звонска
баня /или да се построи популярно наричаната "южна
магистрала". През настоящата година трябва да се
И машините понякога могат да направят засечки.
завършат работи, да се нанесе настилката, да се направят
канавки и изобщо пътят да бъде проходим. Огромна Машинните техници обаче веднага и на място премахват
част от работата ще завършат частите на ЮНА, а
строителството му финансира Фондът. Средната
широчина на пътя ще бъде 5,5 метра.
Договорени са работите и на пътя Погановски манас
тир - Поганово на дължина 2,8 км. Строителните работи
започнаха тези дни.
Най-интересен е стрроежът на пътя Суково-Звонска
бан», относно отсечката Трънски Одоровци-Звонска
баня, тъй като пътят до Трънски Одоровци е асфалтиран
и предаден на употреба още през миналата година. В
сегашния момент се нанася настилката от чакъл след
което пътя трябва да се асфалтира. След проливните
дъждове в някои участъци има свлачища, така че
предстои построяване на подпорни стени и канали за
отичане на водата. Инак средства за строителството на
този обект са обезпечени, а се очаква пътят да бъде
предаден на употреба до септември т.г.
Асфалтиране на последните метри на отсечката Долна
Невля - Зарини воденици
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На тази улица трябва да се
достъпът
от
реши
земеделските площи
"Къндина бара”, тъй като
прети опасност през
дъждовните дни на нея
моторните превозни
средства да нанасят кал.
Този въпрос обаче ще се
разрешава по-късно, найвероятно в договор с
местната общност, както и
собствениците на селскос
топански площи в тази
местност.
Следователно, заплан
уваните продължения на
трите улици, за което са
обезпечени и средства, ще
бъдат завършени според
плана.

Едновременно със
на
строителството
пътните направления на
територията на общината,
интезивирано е и строи
телството на улици в
града. Окончателно е
завършено с асфал
тирането на улица
Трасето на пътя Трънски Одоровпи - Зпоиска баня с из ”Братство-единство”.
местено и пече не минава през някогашния тунел на Всъщност тук е завър
теснолинсйкага
шено продъл-жението на
улицата. Землищните
работи, настилката от
чакъл и подговотка за
асфлат-иране е направено
и в продължението на
улица ”АВНОЮ”. тези
дни се работи на улица ”8
март”, която също се
подготвя за асфалтиране.

КАНАЛИЗАЦИЯТА
и
Продължава
на
строителството
канализационната мрежа в
града. Досега са положени
над 15 км тръби по
улиците на града и вече
към 90 на сто от
територията на града има
канализация. В момента
канализационна мрежа за
фекалии се строи в
улиците: "Видлич”, "Симо
Милошев", а започва и в

щш
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Пътят Долна Невля
Петачници е голямо
предизикателство за строителите: тук трябва да се пребие
ново трасе. И както винаги досега: армейците първи
атакуват трудния участък
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"СТРОШЕНА ЧЕШМА":
Предстои уреждане на канала

кв артал

"Петърлашки

Канализация
за
отвеждане на атмосферни
води в заключителен етап
е на улица "Моша Пияде”.
На
тази
улица
се
завършава и реконстуркцията на водопровод.
ната мрежа.
_
_
За отбелязване е, че се
готвят
проекти
за
канализация на селищата
Желюша и Белещ /работи
по строителството им/,
... докато за селищата Гоин-

«и.

шМ-жш

дол и Лукавица се
подготвят идейни проек
ти, относно търси се
решение как да се реши
въпроса за построяване на
канализация.
Накрая да кажем, че
Фондът пристъпи към
строителството на моста
през "Желюшка бара",
обект също заплануван да
бъде
построен през
настоящата година.

Както личи от казаното
досега, програмата по
комунално-битово
строителство обхваш*
построяване на пътиШ*»
улици, канализация и мое*
_
обема ся
™“*’ст"влП°ва
щи9о*
"троетмен фронт които
вситеи^и»п«"1
рси от всички с 1
е
отговорност за изпълнен*
на поетите задължения,331
да завърши всичко
заплануваните срокове»
ТОВа значи, и спор**
обезпечените средства 3
\
тези цели.

Притурката цодготвиха:
Ст. Николов
Ал. Ташков
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ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЛГРАД
Г

22,30 Дневник
22,50 Новини на английски език, рек
лами
22,55 Около полунощ
00,55 Новини
01,00 Ютел
ВТОРА ПРОГРАМА

НЕДЕЛЯ, 23 юни 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА

8.00 ТВ-Будилник
9ДО ВЕСТИ
9.35 Трансформенс, анимационна
серия
10.00 Програма за деца
Ц,00 Научно-популярен филм
12,00 Знание-имане
13,00 Пламенното дърво Тик, сериен
филм
13,55 Вести
14,00 Към полунощ - Реклами
16,00 Документална програма
Реклами
17.00 Поредица филми на Ж.Тати:
"Моят вуйчо”
18,45 "Костенурките нинджа” анимационна серия - Реклами
19.15 Лека нощ, деца
19,20 Реклами
19,30 Дневник
19.55 Реклами
20,00 Раненият, домашна серия
21,10 Реклами
21.15 4 дами, комерческа програма
22.05 Спортен преглед
22.35 ТВ-дневник
22.55 Вести на английски език - Рек
лами
23.00 Към полунощ - Реклами Кошмарни години
- Зона на тъмата
01.00 Вести
01.05 Ютел
ВТОРА ПРОГРАМА
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9.55 Вести
10.00 Всички сме отбрана
13.00 Спортно око - Реклами
19,30 Дневник
19.55 Съобщение на програмата
20.00
Велики
пътешествия,
чуждестранна документална
програма
20,45 Вести
21.00 От нашия кореспондент
22.00 Забавно-музикална програма
23.00 Спортни репортажи (евентуално)
[

I

(
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ПОНЕДЕЛНИК, 24 ЮНИ 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА

6,20 Музикални спотове
6.30 Сутринна програма
8Д0 ТВ избрано
9.30 Змайевци - емисия за деца
9,45 Горанови приказки
10,00 Безопашатият Пеле, игрален
филм
12.00 Новини
12.05 Лятна програма
1330 Около полунощ - реклами ,
15,30 Новини
15.45 Твин Пикс, анимационен фил I
16.45 Новини на албански език
16.55 Реклами
17,00 Дневник
17.20 Нещо повече, образовате, на
програма
I
17,50 Анимационнен филм
18.00 Белградска ТВ програма
19.00 Студио 5: Борса
19.00 Анимационнен филм
19,15 Лека нощ, деца
19.20 Реклами
1930 Дневник
19.55 Реклами
20.00 Събирателаен пункт, драматична
про1-рама
21.00 Реклами
21.05 Външна политика
21.45 Забавно-музикална програма

12.00 Новини
12,05 Лятна програма
13.30 Около полунощ - реклами
15.30 Новини
15.40 Реклами
16,55 Реклами и анимационнен филм
16.40 ТВ справочник
16.55 Реклами
17.00 Дневник
17.20 Анимационнен филм
17.30 Говор на тялото,предаване на
културата
- 18,00 Белградска ТВ програма
19,10 Анимационнен филм
19,15 Лека нощ, деца
19.20 Реклами
19,27 ТВ справочник
19.30 Дневник 2
19.55 Реклами
20.00 Игрален филм
21.30 Реклами
21,35 Сериозна музика
22.30 Дневник 3
01.55 Новини
01.00 Ютел
ВТОРА ПРОГРАМА

17,25 ТВ-справочник
17.30 Регионите днес
18.00 Змайовци, програма за деца
18,15 Горанови разкази, програма за
деца
18.30 Рим: Европейско първенство по
баскетбор (м)
Югославия-Испания
20.00 Индирект - Реклами
20.30 Репортаж
21.00 Тема на деня
21.10 Сивият дом, серийна програма
22.10 Документална програма
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ВТОРНИК, 25 ЮНИ 1997
ГТЬРВА ПРОГРАМА

6,20 Музикални слотове
6.30 Сутринна програма - Реклами
8.30 Тв-избрано
10,00 Безопашатият Пеле в Коткамерика, игрален филм, след
това анимален филм
12.00 Вести
12.05 Лятна програма към полунощ Реклами, вести
15.45 Твин-Пикс, плюс анимален филм
16,40 ТВ-справочник
16.45 Вести на албански език
16.55 Реклами
17.00 Дневник 1
17.20 Образователна програма
17.50 Анимален филм
18.00 Програма за деца
18.30 Научни графити
19.00 Копча, журнал на КОП
19,10 Анимален филм
19,15 Лека нощ, деца
19.20 Реклами
19,27 ТВ-справочник
19.30 Дневник 2
19.55 Реклами
20.00 Лото-ЕПП
20.05 Смърт в Сакристия, сериен филм
20.55 Реклами
21.00 Контакт магазин
22.30 Дневник 3
22.50 Вести на английски език
22.55 Към полунощ - Реклами
- Много е луд този свят
- Цветът на победата
00,55 Вести
01.00 Ютел
ВТОРА ПРОГРАМА

ПЪРВА ПРОГРАМА

ВТОРА ПРОГРАМА
17,25 ТВ справочник
17.30 Регионите днес
18.00 Белградска ТВ програма
19.30 Дневник
20.00 Музикум паноптикум
20,50 Тема на деня
21.00 Цикъл филми от Ерик Ромер
22.30 Един автор - един филм
23.00 Чаша вода от извора, музика

ЧЕТВЪРТЪК 27 ЮНИ 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА
6,20 Музикални спотове
6,30 ТВ избрано
10,00 Момчето, което се наричало
Чарли Браун, игрален филм,
след това анимационнен филм
12.00 Новини
12.05 Лятна програма
15.30 Новини
15.40 Реклами
15,45 Твин Пикс, сериен филм, след
това анимационнен филм
16.40 ТВ справочник
16.55 Рекламми
17.00 Дневник
17.20 Спот хит
17,50 Анимационнен филм
18.00 Преживяване, серия за деца
18.30 Неделя в четвъртък
19.00 Телетуринг
19,10 Анимационен филм
19,15 Лека нощ, деца
19.20 Реклами
19.30 Дневник 2
19.55 Реклами
20.00 Политически магазин
21.00 Реклами
21.05 Забавна програма
22.30 Дневник 3
22.55 Около полунощ
00,55 Новини
01.00 Ютел
ВТОРА ПРОГРАМА
17,25 ТВ справочник
17.30 Регионите днес
18,00 Белградска ТВ програма
19.30 Дневник
' 20,00 Сава център: Песни, които ни
спасиха, предаване
21.30 Тема на деня
21,40 Градове, нощна програма на кул
тура

СРЯДА, 26 ЮНИ 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА

6,20 Музикални спотове
6.30 Сутринна програма - реклами
8.30 ТВ избрано
10,00 Снупи, завърни се у дома:
игрален филм

|

6,20 Музикални слотове
6.30 Сутринна програма, реклами
8.30 ТВ избрано
9.30 ЕБУ, драма за деца
10,00 Китайско куче, игрален филм,
сетне анимационен филм
12.00 Новини
12,05 Лятна програма
13.30 Около полунощ - реклами
15.30 Новини
15.40 Твин Пикс, сериален филм
16,25 Журнал на български език
16.40 ТВ справочник
16,55 Реклами
17.00 Дневник 1
17,20 По повод 150 години на
гимназията в Чачак
17,50 Драма за деца
18.15 Три ”Н”
18,45 Екологически дневник
19,10 Анимационен филм
19.15 Лека нощ, деца
19.30 Дневник
19,55 Реклами
20.00 Закон в Лес Анджелес, сер.филм
21.00 Предаване за филма
22.00 Музикална програма
22.30 Дневник
01.00 ЮТЕЛ

17.25 ТВ справочник
17,30 Регионите днес
18.00 Музикална програма
18.25 Рим: Европейско първенство в
баскетбол (М)
Югославия - България (предаване)
20.00 Гала премиери
22.00 Тема на деня
22,10 Научна програма

15.55 ТВ справочник
16.00 Регионите днес
16,25 Рим: Европейско първенство в
баскетбол
(М) Югославия - Полша, предаване
18.00 Белградска ТВ пррграма
19.30 Дневник
19.55 ТВ справочник
20.00 Топ спорт - реклами
20,50 Тема на дена
21.00 Цикъл филми от Йиржш Менцъл
"Село мое малко"
22.30 Забавно музикална програма
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ПЕТЪК, 28 ЮНИ 1991

СЪБОТА 29 ЮНИ 1991 ■
ПЪРВА ПРОГРАМА

I

7.20 Музикални спотове
7.30 Сутринна програма
10.00 Образователен триптих
12.00 Музикум паноптикум
13.00 Да питаме заедно
14.30 Детско следпладне повече игра
повече дух
17,25 Реклами
17.30 Дневник
17,45 Седем ТВ дни
18.30 Творци - документално предаване
19.10 Анимационен филм и Лека нощ,
деца
19.30 Дневник
20.10 Реклами
20.15 Смехотека
20.50 Игрален филм
22.30 Дневник 3
22.50 Спортна събота
01.15 Новини
01.20 ЮТЕЛ
ВТОРА ПРОГРАМА
15,40 Свят на тишината
16.30 Около полунощ
18.30 Рим: Европейско първенство по
баскетбол (М)
мач на трето място
20,00 Музикална програма
20,45 Рим: баскетбол (М) финал
22.30 Новини
22,35 Заглавие предаване по култура
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ИЗЯВА ИЛ БЛАГОДАРНОСТ

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
И СПОРТ
регионална баскетболна дивизия -

БЛАГОДАРЯ НА
ЧОВЕЩИНАТА

НИШ

ДВЕ ПОБЕДИ - В ДВА
ДЕНА...
на отиграха още вдин мач. Този път
Баскетболистите
"Свобола” от Димитровград премериха сили с отбора на
отиграха два първенствени мача "Напредък II” от Алсксинац.
в течение на два дни и двата - Голяма услуга на димитропграспечелиха На 15 юни играха е дчани направиха алсксинчани,
главния съперник за първо които преди обед в същия дси
място отбора на "Младост-. играха мач в Пирот от
Весна” от Бела Паланка като му (предстоящия кръг) и бяха из
нанесоха поражение от 86:77 морени.
(42:47) и по такъв начин го
Но и покрай всичко това,
^изключиха" от борбата за първо срещата беше на високо
място.
равнище, защото алсксинчани
В първото полувреме дома дадоха сериозна съпротива на
шният отбор беше по-добър и домакините. "Свобода” водеше
водеше с 5-6 точки. Обаче във така да се каже още от самото
второто димитровградчани се начало на играта, но към края
разиграха и още в началото на гостите от Алсксинац намалиха
полувремето изравниха резул разликата само на няколко
точки, така че крайният резултат
тата.
гласи 85:82 в полза на "Свобода".
Дълго време след това се
До края на този дял на
водеше равноправна и оспорвана
борба, а във финиша - гостите от първенството димитровградчани
Димитровград се наложиха с ще отиграят още един мач на 22
юни. Ще им гостува отборът на
убедителна победа.
В неделя, на 16 юни баскет "Пирот”.
Д.Ставров
болистите на "Свобода"
Ето и табелката (отпреди два кръга)
870:655 (-170) 18
"Гоце - Базар”
10
8
2
795:712 (+83) 17
3
7
"Свобода”
10
779:723 (+56) 17
"Младост-Весна” 10
7
3
)+94)
576:482
3
9
6
Куршумлия
694:605 (+89) 15
3
6
Пирот
9
684:671
(+13)
5
Пролетер
10
5
(-17)14
6
746:763
4
Напредак
10
671:697 (-26) 12
8
2
10
Топлица
615:575 (+40) 10 (-1)
5
8
3
Студент
10
429:968 (-539) 10
0
10
Будучност
РЕГИОНАЛНА ФУТ
БОЛНА ДИВИЗИЯ - НИШ

"БАЛКАНСКИ”
НЕ ЗАМИНА ЗА
АЛЕКСИНАЦ
Поради дефект на
рейса отборът на "Асен
Балкански” не отиде на
мач в Алексинац в
предпоследния кръг на
първенството.
Именно при Бела
Паланка рейсът на
димитровградчани се
развали, така че нямаше
начин да стигнат нав
реме на мача.
Какъв ще бъде изхода
- ще се произнесе тези
дни състезателната
комисия в тази футболна
дивизия.

, Прели четири месеца и половина организация!* па
Съюза на синдикатите в Общинската скупщина в
Босилеград раздвижи инициатива и откри джиросметка за събиране на парична помощ, коягго ми бе
необходима да търся цяр на тежката ми болест*
атрофия на мускулите. Благодарение на голямата
човещина всред работниците в общината и други,
които нямат достатъчно и за себе си, за късо време се
събраха 60 хиляди динара. Бях на лекуване два месеца
в Института за реабилитация в Младеновац иъдето
китайски специалисти ме лекуваха чрез акупунктура.
И аз и лекарите знаем, че тази болест ие може да се
излекува. Още повече ако се има предвид че тежката
болест м(? следи 20 години. Обаче след лекуването пос
редством методата на китайските лекари сега се
чувствувам много по-добре, краката са ми по-сигурни.
Благодаря на всички работници и собственици на
частни работилници и на средствата за масова
информация, коиго участвуваха в организирането* и
събирането на паричните средства. Осведомявам ги,
че на джиро-сметката останаха още 4 хиляди динара.
Ще ги подаря на първия човек, който трябва да се
лекува, а няма достатъчно средства.
Милка Легиона,
машинописка в Секретариата за
управителни и общи работи в
ОС в Босилеград

СЪОБЩЕНИЕ
Поради недостиг на печатарска хартия и други
затруднения в печатницата, миналия брай на вестника
излезе като двоброй, а настоящия се налага да излезне
на 8 страници.
Молим* читателите да имат разбирателство за
проблемите, пред които е изправена редакцията.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 29 юни 1991 година се навършава една година от
смъртта на нашата мила майка, свекърва, баба и прабаба

РАБОТНИЧЕСКО-СПО
РТНИ ИГРИ - РЕГИО
НАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

ГТП "БАЛКАН”
НА ВТОРО
МЯСТО

Младенка
Николова
- Лена

На регионалната среща
по хандбал, проведена на
15 юни в Прокупие
отборът на гостилничарското тури етическо
предприятие "Балкан” от
Димитровград игра във
финалето, но не успя. Инак
в полуфиналите ”Балкан”
се наложи над отбора на
КПД в Ниш, обаче
прокупчани се оказаха посилен противник и се
класираха на първо мясго,
а димитровградчани - на
второ.

от Димитровград

По този повод на 22 юни тази година в 10 часа ще дадем
едногодишен помен на димитровградските гробища и ще се
поклоним пред паметта й. Каним близки и познати да ни се
придружат.
Опечалени: Синове: Никола и Васил, дъщеря Петра, снахи
Невенка и Оливера, зет Славчо, внук и внучки и останали род
нини.
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РЕЗШГЬК
Зимъска у един петок продавам я пипер
и чешнъов лук на пазарището и гледам по
долната улица неколцина от комуналното
лръзале две свинчета с конопци за нозе, иде
квичанъе, и 1)и сецаят накаде кланицата. По
н»и отзад тържиигнио и санитарната стиснале некои книжарляци под мишка и им
заповедуят како и що. Погледна »)и, па си
помисли, реко сигурно са ))и купиле, па са
1)и караят доле на кланъе. Текна ми нещо да
1)и прашам каква е цената. Имам и я един
такъв прашчулак па реко ако се истресе
некой мушерия да знам како да се пазарим.
Придо им и Ьи прашуем како човек за
продаванъе ли са тия свинъе, ели са купени,
а они се лрават на глуви. Я па повтори а он
един такъв дебел, како стомна ми се
издрелзи:
- Де до, ка не разбираш от тия работи,
мани се отука!
Я го поизгледа, па се помери. Щом не раз
бирам - нищо. Оно и я не викам да сам некой
разбирач и акълия, ама чини ми се, па и
дотам не съм замлатен. Знам ка се свиня кара
по пут, ели че се продава, ели че се букари
- друго нема що.
Дойде при мене един мой наборлия от
Паралово и я го праша;
- Ма, реко, да не карая тая свин>е при
кърмняк да се букарат?
- Море нее бре, какво букаренъе?! Разбукариле са се тия що !)и караят. Тия евтье
са на овия оваде по градо що са запеликочини и кокошарници уз стрейете. А оно
ели знайеш, стока е, излезне по градо, па
после от свинщраци немож да излезнеш. Па
са изкарале закон - излезне ли свиня на
улица, залитаят я и я ватаят, па караят на
. кланицата. После викаят домаЬино и ако оче
да плати нам-коку, че му я дадат, а ако нече,
да я колят, та да продадат месото за глобата.
И тамън ние това думаме, а оно едно куче
како теле, такова шарено на пулове, дигнало
нога, те замочуе гайбете с пивата пред
продавницата и прави сугреби.
- Па, реко, овай бесник по ли е чист от
свинята, та го никой не закача?
- Море кюти, бре, че те чуе някой! Па това
.куче. ели е на овия що са от глемото
"доброутро”, па несмее никой "чибо” да му
рече.
Понема малку, гледам низ улицата
тръчат тия същите свинъе одвързани. После
разбра дека тия свинъе биле само на некой
черибашия, а они не знале чии са и що са,
па 1)и вързале. Ка разбрале работата, пущиле
1)и, па шукнале кой каде види.
Па викам, мама му стара, како бре тъка да
си направат беля?! Оно това бива, ама да са
тия евшье на некой там прост човек, а щом
са на такъв гулемец требе малку да се
уважава и почитуе. А они да направат
таквия срамотилъци. Божем све учени
човеци, а си играят како малечки деца. Със '
власт си не играй - потам ти место.
Стоимен Шляпарата
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С Указ на президента на СФРЮ
Йосип Броз Тито от 14 фебруари 1975
година издателство "Братство” е удос
тоено с Орден братство и единство със
сребърен венец за особени заслуги в
областта ма информативната и
графическа дейност н за принос в развитето на брастстното и единството
между нашите народи и народности.
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