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| ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ~ ИШ

ври? •ТНтШТ п?1г

СЪБИТИЕ НА ГОДИНАТА
° актуална тема

ИЗГРЯ МИР НА БАЛКАНИТЕГРАДЪТ НА 

СВЕТЛИНАТА И 

БАЛКАНСКАТА 

МЪГЛА
пис&ЖГрНиГ^

годината. Но той е и още нещо - десетият, юбилеен между 
мирните договори и конференции, сключени и състояли се 
в столицата на Франия в продължение на 232 години, и 
петият, с които се решава и съдбата на Балканите и на пет 
отделни страни от този регион. Така в “града на с~ 
ната ' пет пъти вече се правят опити да се разгони б 
ската мъгла, а тя досега си оставаше все така гъста и 
неп

ветли-
алкан-

розирна.
Тук, на Балканите, рухнаха две мощни империи - Ото

манската и Австроунгарската, и една "мини-империя" - 
югославската. Нелепото прозвище “балканско буре барут" 
стана синоним за регион на постоянни войни и кризисни 
ситуации, които се превръщат в световна военна катак
лизма или са потенциална опасност за такава. Понятията 
балканщина, балканци, балкански синдром, балкански 
менталитет и пр. се ползват като понятия за нещо 
назадничаво, консервативно, примитивно - нещо, което е 
извън и против някои общи прогресивни тенденции и 
процеси.

СНИМКА НА ГОДИНАТА: Подпис 
Елисейската палата в Париж на 14 

Франъо Туджман, Алия Изетбего

мирното споразумение за Босна и Херцеговина в 
_ 1 декември 1995 година в 11.50 часа: Слободан Милошевич. 

вич. Фелипе Гонзалее. Бил Клинтън. Жак Ширак. Хелмут Кол. Джон 
Мейджър и Виктор ЧерномирдинКои са обстоятелствата, които Балканите правят 

немирни и има ли и кой е изхода от това положение?
Историята на този 

тосали повече вътрешн 
тори, от които два са съществените: националния въпрос 
като основен вътрешнобалкански фактор и интересите на 
великите сили към тези важни стратегически простори и 
към Близкия изток, като основен извънбалкански фактор.

В хода на историческите процеси тук, на Балканския 
полуостров, на сравнително малка територия са се форми
рали много нации, измешани помежду си. Затова национ
алните идеи и националноосвободителните и национал- 
нообединителните движения, имащи за цел да се създадат 
национални държави по принципа една нация, една тери
тория, една държава, тук се облъскваха помежду си и 
.пораждаха национални екстремизми - хегемонизъм, унита- 
ризъм, сепаратизъм - все до безсмислени войни, етнически . 
прочиствания и взаимно изтребление.

Великите сили, преследвайки своите политически, I 
ономически и стратегически цели, се намесваха във 
вътрешнобалканските отношения като защитници на на
ционалните идеи, националноосвободителните и нациои- 
алнообединителните движения на отделни нации и 
създаваха определено равновесие и балканско стату кво. 
Присвоили си правото да налагат окончателните рошения 
на едни или други мирни договори и международни ак
тове, те малко се интересуват от стремежите и волята на 
балканските народи, а отстояват своите егоистични и 
хегемонистични цели. Ето защо след всяка нова воина или 
мир източниците на конфликтите не се премахват, а со 
създават нови комплекси от нерешени или неправилно 
решени проблеми. Затова и най-новият Парижки мирен 
договор, диктуван всъщност от Америка и европейските 
велики сили, със своите компромиси и недоизказани
с^т^^то^^ойто^заЕш^а^пце^разгони^балканскалз агь1ла.

така

регион показва, че тук са се кръс- 
обалкански и извънбалкански <Ъак- На 14 декември в Париж се подписа мир и Ширак, председател на Франция, Джон Мей- 

сложи край на кръвопролитията в бивша джър, председател на правителството на Ве- 
Босна и Херцеговина, които застрашаваха да ликобритания, германският канцлер Хелмут 
излезат извън границите на Балканския полу- Кол. Виктор Черномирдин. президент на пра- 
остров. вителството на Руската федерация и Филип

От името на трите страни споразумението Гонзалес от името на Европейския съюз. 
подписаха Слооодан Милошевич. предсе- На подписването на това историческо 
дател на Сърбия, Алиа Изетбегович, предсе- решение приеъствуваха множество дър- 

. дател на Босна и Херцеговина и Франъо Туд- жавници ат цял свят, сред които и Бутрос 
жман. председател на Хърватско. В качест- Гали, генерален секретар на ООН. ХавиерСо- 
вото на представители на страни и органи- лана, генерален секретар на НАТО. Карл 
зации - гаранти - мирния договор подписаха: Билд, администратор и съпредседател на 
Бил Клинтън, председател на САЩ, Жак (На 2-ра стр.)

ик-
№ушят

СЛЕД ШЕСТДНЕВНО ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ В КИТАЙ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА 
СРЮ ЗОРАН ЛИЛИЧ СЕ ВЪРНА В БЕЛГРАД

КИТАЙСКА ПОДКРЕПА ЗА 
ВРЪЩАНЕ НА ЮГОСЛАВИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Твърде успешно посеще

ние - Осъществени са полез
ни контакти и со подписани 
многобройни договори -. 
Югославия може до изпол
зва китайския опит със спе
циалните икономически зо
ни, но за тази цел ще трябва 
до премахне икономичес
ките, организационните и 
политическите ограничения

След шестдневно офици
ално посещение в Китайската 
народна република презид- 
нетът на СР Югославия на 25 
декември 1995 година се вър
на в Белград. На летище “Сур- 
чин" Лилич заяви пред насъб
ралите се журналисти, че по
сещението на югославксата 
делегация в Китай е било 
твърде успешно и изрази

(На 2-ра отр.)

все пак сме оптимисти, това о заради туй, чо 
отношенията в Европа, пък и на Балканите, значитолио са 
се изменили. Осв/и това балканските Щ- иш»-чг-их.

конглом- 
подтис-

Ако

нещо от досегшната си

ЕягКаКтекНгЬм:

всичките заедно.
Венко ДИМИТРОВ

Лилич и китайският премиер Ли ПонгПрезидентът



ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ (Ширим ° ОТ СЕСИЯТА НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ

ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ОТСТОЯВА ПОЛИТИКАТА 

НА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ
ВУЙОВИЧ ВЕБЪЛГАрЙяНИЯ МИНИСГЬР ЗОРАН

^'ранспорта^връзките'
г Р0НриоРЛВеДеНата на 25 и 26 декември 1995 новни стоки е принцип, дори по-стар и от ста-

гг.г±вЕг== -■ ч-™ »
здквт5*» гж.^гжго^гга-г’.!
гйпгШ м П ' Министьрът по по-остра конкуренция от чужбина. В 1996 го-
агоапниЖжрт Ивко Джонович обоснова дина влизаме без санкции, но ръстът на произ-

Р-Йдна-гагодина е първа година без санкции Д°ГОЛЯМа °ТеПеН °Т °б°‘

""ьр“ гоАина на траен мир на тези предели. Множество износни сделки трябва да се 
и^ппИСТлНСКИ шанс при по-изгодни между- реализират. Модерното износно насочено па- 
народни обстоятелства да потвърдим нашата зарно стопанство трябва да бъде освободено 
насока към модерно пазарно стопанство, дей- от множество социални функции които по- 
ствуване на правова държава ’
и осъществяване на ключови 
социални цели и повишение 
на жизненото равнище. Пра
вителството на Сърбия е ре- 
шило занапред на тези въз
лови позииии да осъществява 
още по-доори резултати - под
черта между другото предсе
дателя на правителството 
Марянович.

Логично е - изтъкна той - в 
декември да си зададем въп
рос какви резултати сме осъ
ществили през изтеклата 
1995 година?

Създадохме пазарен ам- 
биент за съживяване на про
изводството, осъществихме положителни 
резултати. Размерът на ръста на обществения 
продукт е по-висок от миналогодишния. И пок
рай изключително неблагоприятно меж
дународно обкръжение промишленото произ
водство отбележи растеж. И то по-голям от 
лани. В селското стопанство успяхме да 
създадем условия за повишение на производ
ството и изкупуване без селективни кредити 
и първична емисия.

Поддържаме бюджетно равновесие 
принцип няма да изменим и в 1996 година.

През изтеклата 1995 година беше много 
трудно да се запази стабилност на цените, 
макар че това беше една от основните задачи 
на правителството. Наясно сме. че с админис
тративно действуване върху цените би се 
стигнало до липса на отделни стоки на пазара, 
а ние се стремехме на всяка цена да попречим 
на това. Нашето правителство няма да допус
не да се повтори картината на празни тезгяхи 
от 1993 година. Заредеността на пазара с ос-

тези^дни^осети1 Българи^поНпоканаСна^ълга^ ВуЙ°ВИЧ
ство. Ъуйович • първият нл°ен°нКа правитело^стоТнаП&рВИЮго’ 
“рвКОПИаТр°ижОСеТИ БЪЛГВРИЯ Сле^ подп и св а н ето" н гР м ирния

6ъл к̂3и°яРаКоМВиГтВп^ пЦ^^л^^каТи^^^^тиТ

вжгвк ™
ЬългаРския министър на транспорта Стамен Стаменов об

съдихме и всички текущи въпроси, каквито са таксите контиген- 
■ште, въздушният и речният транспорт - заяви д-р Зоран вуйович 
-Въздушният транспорт например може да бъде възстановен в 
момента, когато за това се договорят двете национални

ради санкциите, неуредените 
собственически отношения и 
редица отпори бяха наложени 
на нашите предприятия.

Искам отделно да подчер
тая, че в началото на 1996 го-

Скутцината на Сър
бия гласува и закон за 
Издателство "Брат
ство“. По такъв начин се 
създават необходимите 
предпоставки за преус
тройство на Издател
ството, съгласно зак- 
онопредписанията, и за 
по-нататъшното стабил
но развитие на инфор
мативната и издателска
та дейност на българ
ското национално мал
цинство на майчин език.

ком-
дина ни очакват множество 
изкушения, тъй като в първия 
квартал, поради стечение на 
редица сезонни фактори, про
мишленото производство по- 
бавно расте в сравнение с ос
таналите квартали на година
та. В настоящата година ос
таваме твърдо при политика
та на икономическа стабил
ност, защото тя е основа на 
здраво пазарно стопанисване 

и реален ръст на обществения продукт, каза 
между другото председателят Марянович.

Министърът на финансите Душ^н Влатко- 
вич заяви, че бюджетът и придружаващите го 
документи подкрепят Програма II на Аврамо- 
вич. Той изтъкна, че общественият проду 
1996 година може_реално да нарасне за 19 
и в такъв случаи номинално общественият 
продукт възлиза на 59 милиарда динара в 
който ще бъде включен и преведният ръст на 
цените от 1995 година. Министърът за селско 
стопанство и горско дело Ивко Джонович за
позна представителите, че аграрният бюджет 
ше започне да се осъществява от 1 януари 
1996 година и средства от него ще се ползват 
не само за текущи, но и за развойни насър
чения. Средствата от аграрния бюджет, преди 
всичко ще се използват за насърчаване на 
първичното производство, животновъдното 
производство, растениевъдството, ревитапи- 
зация на селото, както и за по-целенасочено 
използване на водите.

Според думите на съюания министър българите се съобра
зяват с факта, че СРЮ е наследник на СФРЮ и проявяват 
готовност час по-скоро да бъце възобновено споразумението 
между двете страни в тази област. България е съгласна Юго
славия да бъде включена в телекомуникационните и транспорт
ните европейски проекти, още повече, че тази проекти все още 
не са реализирани.

Министър Вуйович и останалите членове на югославската 
делегация са приети и от българския вицепремиер Дончо Ко- 
накчиев, който подчертал големия принос на нашата страна 
председателя Слободан Милошевич за възстановявнето на мира 
в предишна Югославия и за стабилността на Балканите.

и на

° НИШ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

нов ДОГОВОР НА 
СТАРИ ПРИЯТЕЛИ КТ в 

.4%През средата на декември в Ниш пребивава стопанска деле
гация на българския град Велико Търново, която в Градската 
скупщина и Регионалната стопанска камара води разговори за 
интензивиране на сътрудничеството между стопанствата на два
та града след сусленсията на международните санкции против 
СРЮ Както е известно. Ниш и Велико Търново и преди ембаргото 
сътрудничеха дълги години не само в стопанството, но и в култу
рата. просветата и спорта

-След премахването на международната блокада се откроя
ват широки възможности за много по-интензивно 
стопанско сътрудничество между Ниш и Велико 
но душ но оцениха подпредседателят на Регионалната стопанска 
камара в Ниш Живота Маркович и представителите на Тър
говско-промишлената палата на В.Търново Петко Маринов и 
Любомир Радев

Гостите от България проявиха интерес към нишката бяла 
техника, автомобилните филтъри. текстилната конфекция и три
котаж и изделията от гума и кожа. От друга страна великотър
новското стопанство предлага на нишлии медицински съоръ
жения. химически произведения за потребите на текстилните 
фабрики сокове и други хранително-вкусови стоки, строителен 
и. изолационен материал, цветно стъкло, метални арматури за 
бетон и много други изделия

Договорено е през януари 1996 година да бъде организирано 
голямо събрание на стопански представители от Ниш и Велико 
Търново в рамките на което ще бъдат сключени конкретни 
сделки

и този

и по-успешно 
Търново- еди-

« СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТ
РОВГРАД

! ОБЩИНСКАТА 
I СКУПЩИНА В 
[ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ 
ГРАЖДАНИТЕ 
В ОБЩИНАТА 

ЧЕСТИТИ

РЕБАЛАНСИРАН Е 
БЮДЖЕТЪТ НА 

ЬЩИНАТАО° ТЕАТРАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
СОФИЙСКИ ТЕАТЪР 
ГОСТУВА В СЪРБИЯ На четиринадесетата редовна сесия на Общинската скуп

щина в Димитровград бяха приети ребаланс на общинския 
бюджет и решение за отделяне на библитеката в самостоя
телна институция.

Що се отнася до бюджета на общината, той в началото на 
годината е приет на 2 942 000 динара. Тъй като осъществените 
средство са значително по-големи, на последната сесия . 
проведено на 22 декември, бе приет ребаланс но общинския 
бюджет но 5 020 000 динара. Най-големият "пробив" е в облас- 

комуналните дейности, където вместо предвидените 700 
000 динара са похарчени над два милиона динара, преди 
всичко в облостта но водоснабдяването, относно за реали
зация на проекта "Ивкови воденици". Повече средства са 
изразходвани и в средното образование за инвестиции - 
пособяване на машинната работилница за фискултурна

• В Чачак, Димитровград и Враня софийският театър АТФ 
се представи с 'Тобелия" от Любомир Джуркович • През 
януари АТФ ще гостува в Ниш. Белград и Нови Сад 
Слоуженнието на театралните дейци в Сърбия и актьорът

раха^малко турне поСърбшГна тватъра^ТФотСоф^я^Ч^юиовег^ 
Р гър от българската столица со представиха с

т Любомир Джуркович в Чачак, Димитровград 
пиесата е Невена Мечкарова, която е и

1996 год.иа споменатия теат 
пиеста "Тобелия’* о 
и Враня Постановчик на
АИРПр™дРст«леанХоАнТаФсофийските театрални дейци беше сър
дечно посрещна публиката в тези градове не само поради
актуолността^на драмата на Джуркович но и поради твърдо 
качественото изпълнение на гостите от София. тъпан"

та на

Иприс- 
зала.

от 100 на 190 хиляди динара. В Спортния център е реализи
рана "непредвидена" инвестиция, трибуните на игрището за 
хандбал. Повече пари са дадени на локалното информиране 
(радио Цариброд), Всичко това е наложило бюджетът да бъде 
реоалансиран на малко повече от пет милиона динара. Но и 
това е обосновано с реалните приходи, осъществени през 
изтеклите единадесет месеца от годината

Скупщината прие и решение, с което библиотеката се от
деля от Центъра за култура и става самостоятелна инсти
туция, която ще се помества в бившото училище "Христо 
Ботев" в Строшена чешма. За директор на библиотеката е 
назначен Драган Колев. Приети са и решение за определяане 
на границите на селището Белещ, градоустройствени решения 
на отделни части на града, както и рошение за строеж на 
покриви на всички сгради, които сега имат равни покриви. 
Прието е решение за явния превоз на пътници на територията 
на общината.

Коледа
САВА ДИМИТРОВ ЩЕ РЕЖИСИРА В НИШ

В рамките но сътрудничеството мв^народнияитва^ от

Ниш и ДРаиатичн2;“у3коКТъНрново наскоро в Ний! ще пребивава 
българския град „_Р0° °0й ще режисира една пиеса е
постановчикът Сава Димитро ^
нишкия Народен тетъР„ „ллното изкуство в Ниш вече имаха 

Почитателите на тва‘'Ралл „„жисъорските способности на 
възможност да се запознаят оре* Г -Ние 6ългарите , 
Димитров. Той беше постановчик нс■ ком д ввликогьриовсКия 
която на нишката сцена игр >хо членов 
театър на 21 април 1905 година.

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА 
ЛИЧНО ЩАСТИЕ И 

К0ЛЕКИВНИ УСПЕХИ 
В ПРЕВЪЗМОГВАНЕТО 

НА СЕГАШНИТЕ 
ТРУДНОСТИ

АТ.

о1 ЯНУАРИ 1996 г.
БрштЛо



%
НОВОГОДИШНИ ИНТЕРВЮТА

» ДРАГАН КОЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОО НА СПС В ДИМИТРОВГРАД:

ГРАД ВАСИЛ ИОВАНЧОВ НИЕ СМЕ ОТВОРЕНА ПАРТИЯ ЗА ВСИЧКИЗАВИДНИ РЕЗУЛТАТИ 

ПРИ ТРУДНИ УСЛОВИЯ Както е известно, през март 1996 година що се като на в1|!аа’а“р™ ааааоГнедостиг на традиция 
проведе Третия к°нгР®сгпнпаоС°^?™с™ч|"0аТта про- и опит, а значително и на манталитета, за което има
ТИдени изборни активности в^естн и те организации множено

СПС. Това е повод аа разговор с председателя до “етв^ват шеот политически партии и Социал- 
Общинския съвет на СПС в Димитровград Драган партия като водеща политическа сила

отделна отговорност за тачене на добър поли- 
климат в града. Правени са усилия да се 

намалят страстите и чрез разго- 
Я вори да се създат условия за тол- 

еранция, без ненужни дисквали- 
и фикации. Целта е била да се стиг-
^ не до най-добро решения, при ко-
■к ето да се зачитат програмните оп-
||В ределения на всяка партия. Ди-

митровград е малка среда, къде- 
УШ то достатъчно се познаваме
|Щ това не трябва да се позволи про-
Щ грамните разлики да бъдат ре-
Р? шаващи в разрешаване на жиз

нени въпроси на нашата среда.
/ -Винаги сме подавали отворе

на ръка за сътрудничество на 
всички партии, действащи в на- 
шата среда. Но най-добро сътруд- 
ничество досега осъществихме 

1 със Съюза на комунистите-дви
жение за Югославия, Югослав
ската левица и Сръбското дви
жение за обнова. Осъществените 
контакти с тези партии показаха, 
че в конкретни случаи в разре
шаване на основни жизнени въп
роси големи разлики всъщност 

няма. С останалите партии въпреки нашите настоя- 
ния, не е установен контакт и близко сътрудни
чество.

во
на
на
Колев.
Ф Защо тъкмо сега Конгрес, избори?

-След премахване на санкци
ите и спиране на войната, нашата щц 
партия се насочва към решаване 
на жизнените проблеми на граж
даните. Право е време да потър- , 
сим отговор на ключовия въпрос 
в кое направление ще трябва да 
върви развитието на Сърбия. За
това и конгрес и избори в СПС 
Предстоящия конгрес ще бъде А 
удобен момент за критическа 
оценка на досегашнат работа и 
визия на бъдещето. Съгласно ка
заното, преди и социалистите в 
Димитровград се готвят да тръг- 
нат в изборни активности, които Щ 
цялостно ще бъдат носчени към 
отговора на тематичния въпрос Н 
на конгреса, а това е "Димитров- ■] 
град 2000-та, крачка към новия И 
век77. Това ще бъде ключов доку- ■ 
мент, концепт на нашето виждане щ 
какъв град, каква среда искаме I |
Тъй като става дума за изклю- Ш 
чително важен документ, ние ис
каме в неговото създаване да 
включим и ангажираме всички по
тенциали на нашия град. Ползвам случая да поканя 
всички граждани, наши симпатизиднти и членство
то със свои предложения да се включат в създава
нето и сетне в реализацията му. Нашата партия е 
отворена за всички конструктивни предложения и 
идеи независимо от кого идват, ако имат за цел 
подобрение качеството на живота в нашата среда 
и валоризират всички предимства, които имаме. В 
този смисъл, запланували сме редица събрания, на 
които могат да присъстват всички заинтересовани, 
за да намерим колкото е възможно по-реални раз
войни насоки. Това значи, че във всички местни 
организации ще бъдат организирани събрания, на 

ря за жизнен 
ната среда, ще бъдат и

• Настъпващата 1996 година, от която населението в Босило- 
градска община очаква много, особено сега след вдигането на 
ембаргото и когато Правителството но Сърбия и останалите 
субекти полагат усилия за всестранни стабилизационни отно
шения, бе повод за разговор с председателя на Изпълни
телния съвет на Общинската скупщина в Босилеград ВАСИЛ 
ЙОВАНЧОВ, да направи кратък обзор за изтеклата и пла
новите начинания през настъпващата 1996 година.

има 
тически

и за-• Изтеклата година бе обреме
нена с редица обществено-поли
тически и стопански проблеми. 
Но все пак не дойде до по-голям 
застой в стопанството, а отделно 
видими резултати са осъще
ствени в областа на инфраструк
турата. Какво бихте изтъкнали 
като най-значително?

Ако трябва да направя кратка 
оценка за изтеклата 1995 година, 
тя би гласила така: въпреки край
но неблагоприятните стопански и 
обществено-политически усло
вия и процеси, ние в нашата об
щина осъществихме сравнително 
добри резултати във всички 
области на живота - в стопанство
то, образованието и здравеопаз
ването, в спорта и културата, па и 
в политическия живот.

ш <

Драган Колев

Васил Йованчов 
Нашето стопанство, което все още е в развоен етап, успя да 

преживее една тежка година, успя да оцелее, не дойде до колапс, от 
който няма изход, а благодарение на мерките, които предприема 
Правителството на Сърбия, вече се чувства съживяване. “Автотранс
порт" Босилеград дори успя да открие сервиз за технически преглед 
и поправка на коли, за което е отделил над 220 000 динара. В течение 
на изтеклата година открихме и нов производствен цех, в който вече 
работят над двадесетина души. Става дума за цеха на Центъра за 
дизайн и маркетинг от Ниш

Но социалистите в Димитровград и занапред 
имат задача сходно доверието на гражданите, да 
направят всичко за създаване на здрав полити
чески климат и опазване на добрите междунацион- 
ални отношения.
Ф Когато става дума за междунационалните от

ношения какво е вашето становище, на пар
тията тук, отнасящо се до положението на 
малцинството?

-СПС като идеологическа партия на междуна
ционалните отношения гледа като на един от жиз
нените и принципни въпроси. Основното, от което 
тръгваме е пазене и тачене на националната само
битност и осъществяване правата на малцинството 
по най-високите международни стандарти. Самият 
факт, че в СПС членуват числящите се към раз
лични малцинствени общности, говори че СПС е 
партия, програмно определена така за да може 
най-добре да артикулира националните особености 

българското малцинство. Факта, че 75% от мал
цинството са изказали доверие на СПС, задължава 
нашата партия да обърне особено внимание към 
таченото на националните особености. Същевре
менно ще се противопоставим на всеки опит за 
политизация и манипулация, както и инсистиране на 
интернационализация на положението на българ
ското малцинство. Отделно сме длъжни, като чис
лящи се към малцинството, да се противопоставим 
на българския национализъм и шовинизъм, но и на 
всички останали. Защото това не е дневнополи- 
тически въпрос, а въпрос от жизнено значение. Ос
новен принцип, който следим е, че малцинството не 
трябва да бъде ябълка на раздора, а истински мост 
за свързване на двата народа и двете държави

АлексаТАШКОВ

• Доскоро нашите села бяха почти откъснати от града, а слабата 
пътна мрежа бе и една от причините за незадоволство на населе
нието. Каква бе изтеклата година в това отношение?

които 
та из
ръководства. До края на януари трябва да бъдат 
завършени изборните активности в местните ор
ганизации. а през средата на февруари ще се състои 
общинска изборна конференция. На същата освен 
ново общинско ръководство на СПС, ще бъдат изб
рани и трима делегати за Третия конгрес.

Инак, мога да кажа, че пред предстоящия кон
грес водим засилена активност за приемане на нови 
млади членове. Интересованието за членство го
вори, че става модерно да си социалист, 
значи, че значително ще подмладим партията и ще 
надминем бройката от 1000 члена.
Ф Какви са досегашните опити с многопартий

ната система?
-Това сравнително късо време на многопарти- 

йност не дава възможност за генерална оценка, още 
повече, че политическата сцена в Сърбия все още 
не е окончателно оформена.

Все пак онова, което може да се заключи и въз 
основа на 
многопа 
де*гски '
тъчното ниво на политическа култура и толеранция, 
където на политически различно мислещ се гледа

ще се ра 
конкрет!

згова и въпроси на хора- 
1збрани нови

Точно е, че нерешените проблеми в областта на инфраструкту
рата не само, че създаваха недоволствие сред 
бяха и едно от препятствията за по-бързо разви 
Затова през последните години на този проолг 
внимание, а резултатите са видими. Особено 
осъществихме тъкмо през изтеклата 1995 година

населението, но те 
тие на нашите села.

ем отделяхме по-голямо 
и резултатиД°бр 

. Имеменно отделни
видове комунални активности сме провели в 25 местни общности, 
най-много на разширяване, прочистване или пък пробиване нови пъти
ща. Така че понастоящем нямаме село без годен за движения път. В 
Босилеград и Райчиловци решихме проблема във връзка с водос
набдяването, а и по-богати сме с няколко стотина метра водопро
водна и канализационна мрежа.

на

За нас това

• Към края на годината международната общност суспендира санк
циите. а веднага след това последва и новата Аврамовичева про
грама, "Програг/а -2". Какво значат те за нашето стопанство и въобще 
за Босилеградска община?

Безспорно всички в Сърбия и Югославия, па и ние в нашата 
община с облекчение посрещнахме вестта от Дейтън, а след това и от 
Париж. Премахването на ембаргото за всички наши предприятия, 
фирми и колективи, без оглед дали са обществени или частни, значи 
много. Сега вече ще могат свободно да правят производствените си 
планове, да станат равноправни партнъори на чуждестранния пазар, 
разбира се тези, които износно са оринетирани. С други думи, съз
дават се условия за нормален живот и труд. ь това отношение сигурно 
важна роля има и новата стопанска програма, или "Програма - 2", с 
която до значителна степен се либерализира внасянето на 
и репроматериали, както и изнасянето на готови и 
отношение свой шанс трябва да намерят преди всички 
парата", след това "Сушарата", цехът на Ел 
ност, цехът на ЦДМ и пр.
• Какво очаквате в Новата 1996 година и има ли някои приоритети 
нови развойни програми...?

Естествено в Новата година очаквам по-стабилно стопанисване 
повишение на производителността, а с това и повишение на жизнения 
стандарт на населението. С оглед на изменените компетенции на 
общините, и през настъпващата година най-много активности и резул
тати очаквам в областта на инфраструктурата. В това отношение 
отделно значение ще има .и въведеното ново петгодишно самообла
гане. Наистина по тези начин няма да бъдат обезпечени много сред
ства, обаче това е едно от основните предусловия за обезпечаване 
на средства от други източници, преди всичко републикански. Разбра 
се, Общинската скупщина и всички нейни институции ще дадат пълна 
подкрепа и на всички развойни програми на фирми и предприятия.
• Накрая кажете нещо за политическата обстановка 
алните отношения в общината?

__и,?™Ре«И значителнот° спадане на жизнения стандарт на насе- 
°' политическата обстановка е на завидно равнище а меж- 

ппп5попяаи НИТе 0ТН0шеН|^ са стабилни. Населението дава пълна 
подкрепа на усилията на Правителството на Сърбия председателя 
Милошевич и другите републикански субекти в разрешаването на 
стопанската и политическа криза. Групата националисти които тук 
деистуват в рамките на ДСЬЮ, не успяха да придобият свои пои-
оВ~тЧи лзнанивС^°^вместенС^вот><в,,гс>ьр6ия ТюТослаТия 

страданията, а които се намериха. оолекчат мъките и

досегашното положение е, че нашата 
стема все още боледув 
Преди всичко мисля нРт6о

иина си 
лести.

а от всички
на недоста-

су|х>вини
това

"Чора-
зделия.
Жобос" 

ектронната промишле-

ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА 

В БОСИЛЕГРАД
I
|

В ДИМИТРОВГРАД
па

гражданите
«общината
честити

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА
-■

;
ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1996 год. 

и Коледните празници

;
НОВА ГОДИНА 

и Коледните 
празници

и междунацион-

като им пожелава 
лично щастие и 
успехи в преваз- 

могването на 
сегашната трудност

с пожелания за крепко здраве, 
щастие и по-добър живот

Манол ЯНЕВ 4 [ />.:о 1 ЯНУАРИ 1996 г. ЕрштЕо



те нЕЯрбия вСЖАлЛегЖЧЕСК4та° из
ПАР ОБЩИНА ТЪРСИ ГРАНИЧНИЯТ ПРЕХОД "РИБАРЦИ" да 

БЪДЕ ОСПОСОБЕН И ЗА ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ

в НОВИЯ ВЕК
с нови сили ОЧАКВА СЕ МИНИСТЕРСКО 

РЕШЕНИЕ
община и ™ 33 товаРнн транспорт са заинтересовани не само Босилеградска
стта е оше °Т почти Чяла Южна Сърбия, но и официална България • Оправдаемо-
сътрудничество полягат0 “ ИМат лРеАв?Д усилията, които за по-нататъшно и по-задълбочено 
страни полагат стопанските деици, стопанските асоциации и правителствата на двете

на нашата* страна и наРепУбпИп 23"лията Босилеградска община твърдят, че преходът 
за8 увеличен5ас?оИпанскиУвзЛаТман!отао^- ГъпбТа4"''Дрябва да 6ъА1&кн*™ вратата 
ния повлияха Босилеградска община пов- 9ъР^ия и Югославия към България, Гърция и 
торно да потърси граничният прехол "Ри Близки Изток. Подчертават, че пътят Босиле- 
барци"да бъде оспособен за товарен^тран- ФаД-ри6аРЦИ-Кюстендил е най-късият път от 
спорт. ГТреди известно време председател- п,?ст на Сър^я към България и сол
ят на Общинската скупщина в Босилеград Унското пристанище. Именно, по този пътСър- 
Сотир Сотиров подаде иск до Съюзното бия 9 п°-6ли30 Д° Солун соколо 140 км, откол- 
министерство за селско стопанство което кото през МакеД°ния. Естествено е, че на 
преди две години бе оценило, че "поради по_късия път се намаляват пътните разходи, 
въведените санкции не съществуват усло- а ст°ките по-бързо пристигат от едно в друго 
вия и нужда" преходът да се оспособи и за г° 
този вид транспорт.

"Риоарци" като между
народен граничен преход за 
товарен транспорт към Б 
гария бе регистриран още 
през 1979 година. През пър
вите няколко години след то
ва обаче не бяха създадени 
технически и кадрови въз
можности и условия, та пре
ходът. освен за пътнически, 
да служи и за товарен транс
порт. Преди въвеждането на 
санкциите към нашата страна

= ЗАВЪРШИХА ИЗБОРИТЕ В ОБЩИНСКАТА ОРГАНИ- атопански субекти не само от
Ж™ТРИТЕ ОТ ЗАПАСА В БОСИЛЕ- лГюжн^^ърбГГз^кнйГа 

НАСОКА ОБЩИНА икономическия си интерес
той да се опособи и за тази

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СКУПЩИ- 
НАТА Е СТОИЛКО СМИЛКОВ от компе™ите 33 това

разисква върху конгресните материали и утвърди срокове 
^ "гР°^аНГ° на изборната активност в общинат? 
опоредтях, изборната активност в основните организации 

ова да приключи до 25 януари, а Общинската изборна 
конференция да се проведе до 10 февруари

Владимир Стоименов, секретар на Изпълнителния съ
вет на Общинския съвет на СПС в Босилеград, обосно
вавайки конгресните документи между'другото подчерта 
че предстоящия трети конгрес на СПС се провежда под 
название Сърбия в 2000 година - крачка към новия век" 
и от него се очаква да даде отговори на много засега все 
още неразрешени въпроси от всички области 
тическия и стопански живот.

в местните организации на СПС ще се проведат 
по две събрания, предизборни и изборни, на които ще се 
водят раговори за досегашната активност и утвърдят съо
тветни акционни програми за работа през следващия пе
риод и ще бъдат избрани нови ръководства.

тря

на поли- ъл-
Инак.

м.я.

-Не само нашата община и предприяти
ята от южната част на Сърбия са заинтере- 
сирани за откриване на прехода за товарен 
транспорт, но интерес за това проявява и 
Република България, казва Сотир Сотиров, 
председател на ОС в Босилеград. Целта на 
всички, казва той, е да се увеличава сто
панското сътрудничество между двете 
страни, в което място да намери и край
граничното сътрудничество.

Как ще се реши въпроса, засега не е из
вестно. В ОС в Босилеград са оптимисти и се 
надяват, че Министерстовото за селско сто
панство ще вземе положително решение. Още 
повече, че сегашните условия, за разлика от 
тези преди две години, са далече по-изгодни: 
няма санкции, а срещите на стопански дейци, 
стопански асоциации и представители на пра
вителствата на нашата страна и България 
потвърждават, че се полагат огромни усилия 
възможно повече да се увеличи стопанското 
сътрудничество и стокобмена между двете 
съседни страни.

съюзни органи да изучат инициативата и да 
вземат решение.

През 1992/93 година, освен Съюзното мин-На 19 декември 1995 година в Босилеград се състоя учредително 
заседание на Скупщината на Общинската оранизация на командирите истерство за селско стопанство, всички други 
от запаса. Учредена бе Скупщина на организацията от 13 души, компетентни съюзни органи се съгласиха с 
избрани от петте основни организации, и бяха избрани членове на инициативата. Съюзното министерство по

вътрешните работи даде зелен сигнал, като 
потърси да се реши въпроса с кадрите и с 
теглилка за измерване на товари. Съюзното 
управление на митниците също така се съг
ласи с инициативата на Босилеградска общи
на. като подчерта, че е готово да реши кадро
вия въпрос, а докато не се обезпечи теглилка 
на прехода да се ползва теглилката на цеха 
за сушене на овощия и зеленчуци в Босиле
град. Посоченото министерство за селско сто
панство обаче бе на мнение, че "поради санк
циите не съществуват условия и нужди" и не 
назначи необходимите служби и инспекции за 
контролиране на билкови и животински про
дукти.

Общинския отбор и Надзирателна комисия. Бяха обсъдени и приети и 
редица нормативни акти, решения и други документи, с които се 
урежда дейността на тази организация.

За председател на Скупщината ое избран Стоилко Смилков, 
подпредседател Васко Герогиев, и двамата делегирани от основната 
организация в Райчиловци, а членове на Скупщината са: Владимир 
Младенов, Славко Якимов, Асен Иванов, мики Анастасов. Драган 
Тодоров, Стоян Величков , Иван Николов, Стоян Стоев, Стоилко 
Димитров и Любен Стаменов Избран е и Общински отбор от 9 души, 
като оперативно-изпълнителен орган на Скупщината. Председател на 
Отбора е Стоилко Смилков. а заместник Васко Георгиев. За членове 
на Общинския отбор са избрани Владимир Младенов. Славко Яки- 
моз. Мики Анастасов. Асен Иванов. Иван Николов. Стоилко Димитров 
и Любен Стаменов.

Надзирателната комисия наброява 3-ма души За председател бе 
избран Владимир Младенов, а за членове Драган Тодоров и Иван 
Пенев.

а аа

И сега. както и преди няколко години, 
предприятията и стопанските дейци от юж
ната част на Сърбия и представителите на

На заседанието, в което освен членовете на Скупщината участву
ваха и Милован РЛишевич, председател на Републиканския отбор на 
командирите от запаса, и Зария Димитриевич. председател на Ок
ръжния отбор на командирите от запаса в Ниш. отделно внимание бе 
посветено на програмата за работата на организацията през 1996

М.Я.

В.Б.

годимз ГРАНИЧНО-ПРОПУСКВАТЕЛ- 
НИЯТ ПУНКТ Е ДИМИТРОВГРАД!МНЕНИЯ

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Остри са реагиранията и на млади, и на зашо "Градини", а не "Димитровград"? 
стари димитровградчани. когато кажат по Гранично-пропусквателният пункт об- 
радиото. на телевизията или прочетат във хваща и автомобилния, и железопътния 
вестниците, че гранично-пропусквателният транспорт. Пунктът на железопътния транс- 
пункт "Г радина" е край Пирот. От границата порт се намира на ж.п-гара. сиреч в самия 
до Пирот има към тридесет километра, така град. И не остава ли озадачен чужденецът, 
че тоя град дори и не е в граничната зона. когато прочете табелката на ж.п гара гра-

нично-пропусквателният пункт' (на сърб.
. пише на сама- 

, а сетне на печата

РЕФЕРЕНДУМЪТ МИНА 
УСПЕШНО

Въпреки реагиранията компетентните в
масмедиите си правят оглушки и о г време но "гранични прелоз ) и ви^и да 
ироме си повторят същото. то гара "Димитровград

Тук обаче но искамо до спорим по тоя прочете Градина ?! 
въпрос зощото е от ясен по-ясен: гранично- Освен това в Димитровград е Главното 
пропусквотелният пункт е но територията и митническо управление на този пункт, а тук 
в нопосредствена близост но Димитровград, е и Пограничната милиция.

Друг е въпросът, който искамо до пов- Следователно, съвсем е основателно 
дигнем защо този пункт е именуван "Град- гранично-пропусквателният пункт (подобно 
има" а но "Димитровград"? на други пунктове, които носят имената на

Преди до кажем мнението си нека посо- близките градове: Хоргош и др.) да носи 
чим и неправилното му именуване като "Гра- името "Димитровград’, или още по-добре 
дина" вместо "Градинъе". Етимологическ- "Цариброд" по старото име на града, 
ото значение на "Градинъе" означава гра- В момента е съвсем ясно: Димитровград 
деж. градище, най-вероятно по римския гра- е гранично-пропусквателният пункт! 
деж в Градинско поле, който е неизследван, Тъй като това е въпрос, който се решава
но по случайност са намерени някои пред- във висши инстанци, ои трябвало да пос
мети и останки. Следователно името "Град- ледва предложение от страна на Общин- 
инъе" няма нищо общо с градини (срб. баш- ската скупщина, като най-компетентна за 
та), тъй като в тази местност никога не е промяна на имената.
имало градини. Поне не толкова, та цялата А тогава и масмедиите няма да казват 
местност да со нарича "Градините . или вече Димитровград край Пирот, защото 
"Градини". само Димитровград е достатично известен

Да се върнем към същността на въпроса: град. Стефан Николов

В Босилеградска община успешно приключват активностите вън 
връзка с въвеждането на ново петгодишно местно самооблагане На 
референдума - лисменно деклариране на избирателите, които се 
посведе в периода от 10 до 20 декември, според неофицалии данни 
над 8(?на сто от населението е за въвеждане но ново самооблагане 
Тези дни общинската комисия, задължена за провеждане на ак
тивността ще направи всеобхватен анализ, които ще бъде обсъден 
на сесия на Общинската скупщина, когато се очаква новото пе»-

ГОАИ/йНт“пом^ГГ2о^ леТтадишТ^мооблагане со въеежда

250 000 Яв 19§9 - 325 000 и в последното 2000 - 420 000 динара 
ГЩй^много средство щебъ^о
тнте и пенсиите- около 7П“Одиноращсл<ад °даодо н« др'вйното 
доход от теи®вглп00 инорд Средствата от самооблагането съв- 
стопанство - 134 източници ще се ползват за изграждане,
местно със средства от други ^ ^некотегорисони пътища, за
прочистване и р3~ттиРи водопроводи, за довършването на канали- 
изграждане на ®°я°г^д 5 Райчиловци. за изграждане на
зационнота мрежа в Босилегр Л телевизионна снимка, ап раз- 
ТВ-репетитори в свлв™. *°и™ и мощността на телефонните цен- 
ширяване на телефонната мр 6 и Горна Лисина. за уреждано 
трали в пощите в Бистър, долна ' Босилеград, както и за изграждано 
на етМЖ «"стройната зона в Босилеград.

па-

М.Я.

©1 ЯНУАРИ 19961.ЕрятстВо
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ППИТЗА ОПИТВА
СЪЖИВЯ В АН Е.

НА СЕЛОТО

0 Матея АНДОНОВ» КАКВА ПРИВАТИЗАЦИЯ (НЕ) ИСКАМЕ

ЛЕВИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

И ДЕСНИ МОДЕЛИ
• Развръзката на острата криза в предишна Югослаоип, кажи-рочиеготооп Минева

1995 година в историята заминават неразумната воина и мождународнито ва”*4 „ ф с
ремето на парадния патриотизъм и мнимата грижа за държапнито и нпчионапни интереси^ г. 

.996 година, надяваме се, започва период, в които попити юските то «опзтз и
готовност и способност за ускорено и ефикасно решавано на жизнените проблем Р<
на обществото като цяло.

в
1

В 1996 година правителството на Република Сърбия нав
лиза смело решено да направи завой в развитието на селското 
стопанство и селото изобщо. Прие така наречения аграрен 
бюджет", който събуди от летаргия селското ни стопанство. 
Истина, то живурка някак, а в годините на прословутите санк
ции, ако не беше то, щяхме напълно да загаснем... но, не ще и 
съмнение - както и досега - има се все още мащехинско отно
шение към този важен стопански отрасъл.

Ясно, че не може лесно да се преодолее една бариера, 
създавана над 50 години: селското стопанство беше на "опаш
ката". когато се делеше бюджетната погача. Много място би 
ни отнело изброяването на неуслелите през този период ре
форми и опити за засилването му. Може би най-голяма грешка 
се направи през 70-те години, когато под претекс на "уедря
ване" на селското стопанство бяха обединени земеделските 
коперации в така наречени селскостопански комбинати. И 
ония малко селскостопански специалисти тогава от селото се 
пренесоха по градовете. Селата останаха без кооперации. Ако 
към това добавим и засилената през тези години миграция на 
младите от селото в града (по-късно и в чужбина), ясно е в 
какво положение се оказа селото. Днес то (с изключение на 
селата в равнинните предели и до по-големите градове) е 
почти обезлюдено и трудно ще може да му окаже помощ и 
последната "инжекция" с аграрния бюджет.

Не струва си да се направи опит. Може би в много от 
позаглъхналите селища наново ще закипи живот.

"Нотите" на въведението ни в един такъв пе- на левица, за която се твърди, че е извънларламен- 
риод вече са написани. "Програма 2"на проф. д-р торна коалиция "с много по-голямо влияние от всич- 
Драгослав Аврамович, според единодушната оцен- ки парламентарни опозиционни партии". В разговор 
ка на най-видните югославски икономисти, е нес- с д-р Аврамович, воден през средата на ноември, 
равнително най-добрата и най-всеобхватната до- представителите но ЮСЛ начело с председател- 
сега не само икономическа, но и глобална програма ката на Дирекцията д-р Миряна Маркович изтък- 
за стабилизация в Югославия. Тя е единственият ни наха, че във връзка с преватизацията трябва да се 
шанс най-сетне да изградим отворено пазарно сто- имат предвид следните факти: сегашната струк- 
панство и "да се качим във влака' на съвременните тура на собствеността е в унисон с Конституцията и 
развойни трендове. Изтъквайки, че либерализаци- затова всяка радикална промяна в тази структура 
ята на търговията, дерегулацията на стопанството изисква и конституционни 
и приватизацията са трите основни опори на Авра- зацията е необходимо да 
мовичевата програма, еминентните икономисти искаме да изградим; приватизацията носи със себе 
преддупреждават, че желателните промени в ик- си огромни обществени последици. "Юловците“ ос- 
ономическата система не са възможни, все докато ведомиха д-р Аврамович, че са готови да подкрепят 
не се приеме закон за предприятията и закон за само онези промени, които създават на хората по- 
приватизацията. добри условия за живот.

Така стигаме на хлъзгавия терен на дебатата за Ето още няколко "леви“ предупреждения: с при- 
бъдещето ни. Приватизация - да или не? И каква ватизацията не трябва да бързаме, трябва да се 
приватизация?

ивати-промени; преди пр 
се знае какво ооищество

защити реалната стойност на обществения капитал 
и да не се допусне продажба на безценица, да се 
води сметка за социалната правдина и интересите 
на работниците, да не се повторят грешките от 
Източна Европа и пр.

Правните рамки на приватизацията са конфуз- 
Когато става дума за преломни моменти в раз- ни, оцени самостоятелният синдикат. Застъпвайки 

витието и за кардинални системни промени, тогава се за приемане на съюзен закон и единна държавна 
по реда на нещата първо трябва да се чуе (и пое- стратегия, синдикатът предлага смесен модел за 
луша) науката и нейните най-еминентни прелета- приватизация. За работниците най-приемлив модел 
вители. На съвещанието си в Белград (на 8 и 9 е работническото акционерство с участие от 51 % и 
декември) и в многобройните си статии, интервюта продажба на предприятията на заетите чрез ин- 
и изявления югославските икономисти единодушно терни акции. Когато се изчерпае този начин, да се 
подчертаха, че приватизацията е неизбежен процес мине към ваучерска приватизация, а средствата от 
в преходния период. Досегашната структура на соб- купените акции да се внесат в специални фондове, 
ствеността е неефикасна, нямаме пазар на капи- преди всичко във фонда за помощ на безработните, 
тала и допълнителен капитал, недостатъчни са при- Собственическа трансформация - да, но не на От касата на Република Сърбия в 1996 година би трябвало
ходите за социалните фондове и не съществува всяка цена. Не трябва да се форсира нито броят на да се вземе 1 милиард динара за развитие на селското стопан- 

33 влагане на капитал от чужбина. На- стопанските субекти, които трябва да бъдат об- ство и селото. Тази сума, е 10% от настоящата сума на бруто- 
шето включване в съвременните европейски и све- кванати снея, нито срокът-това е основният акцент продукта в селското стопанство пор ли ягичк-п Аи тпаАпяпр ля 
товни процеси не е възможно без приспособяване от разискванията, които се водиха в Стопанската 8сичко °и трябвало да
на икономическата ни система и уподобяване на камара на Югославия бъде насочена КЪМ първично селскостопанско производство,
нормативната ни регулатива в съзвучие със стан- Политическите партии от недостатъчно офор- >реДВИЖДа се стимулиране на млекопроизводството. като за 
дартите от развития свят. мения център и дясно от него не отричат значението Цвлта се отделят 280 милиона динара. Чрез премии за МЛЯКО

Изхождайки от тези постулати, Икономичес- на проблемите, които се посочват от левицата, но ‘ очаква се значително да се ПОВИШИ производството му И даде 
кият институт в Белграддредложи собствен модел изтъкват, че тези проблеми не трябва да се използ- тласък на животновъдството изобщо.

атизация, които “обединява в себе си прин- ват за обструкция на приватизацията, която, според Очаква се в идната година да бъдат произведени към 500 
ципите за икономическа ефикасност, справедли- тези партии, е неизбежност, ако искаме да вървий милиона литра мляко (откоито 350 милиона впявниннмтТ» м 
В0СТЯИ отимулативност за потенциалните инвести- в крак с развитите страни. Приватизацията трябва 1 50 милиона литоа в полуппяним^те п^ои^ Рп^^. 
тори и уважава интересите на ключовите субекти да се извърши сравнително бързо, за да се навакса чин йихя гр ад лпЕ?пи раиони). По такъв
-работниците, държавата, пенсионерите и граждан- предизвиканият от войната и санкциите застой в чин °иха се задоволили напълно домашните потреби, 
ите Според този проект приватизацията трябва да транзицията с около 2Ь милиона динара се разчита да се участвува в
се извъшри в три фази от по 6 месеца. В първата Според концепта на СПО, който беше пред- отглеждането на едър и дребен рогат добитък за разплод (ще 
фаза предприятията трябва да извършат самостоя- ставен на едно съвещание в присъствието на д-р бъдат регресирани 40 000 юнци и към 1 000 бикове за разплод! 
телна трансформация на собствеността Капиталът Драгослав Аврамович, приватизацията трябва да се ПРИ непрекъснат стремеж да се повишава бооя на пойните 
жл.5?ХРп™еТ0 се изразява чРез ЗКЧ““. УТВЪР- извърши в три фази. Най-напред е необходимо соб- крави. Естествено, тази акйия не може да сеосъшестви бея
ждава се отношението между частното и държав- ствеността да се денационализира и върне на бив- подобряване на фуражната база и вече е иа/Ъпом лп е3
ното и след това акциите се делят по следния на- шите й собственици, след това да се извърши про- йона динараот-жЕия Г 6 набелязано 42 МИЛ-
чин: работещите получават »% от капитала или дажба на обществения капитал като се дзде пре- водствотТна 1е^лиЕя Д изразходват в произ-
наи-вече до 5000 Марки на зает. Останалата част от димство на работническото акционерство и в тре- детелина- Люцерна и др.
капитала, наи-вече до 51 % и при лимит от 15 000 тата фаза да се извърши справедлива подялба на лРиЧелна точка на аграрния бюджет е - подобрение
марки на зает, се продава на работещите, като им ваучери, най-напред на пенсионерите и безработ- а Растениевъдотвото: на първо място производството на 

раз™ о6лекчения След тази продажба ните. При това, както изтъкна Вук Драшкович, не захаРно Цвекло, слънчоглед и др. Очаква се добивите от 
?мбек™й^пйп1!^Лг!ЛИТпЛасепредлаган?воички тРя6ва Аа се предизвикат големи социални въл- захарното цвекло да достигнат Змилиона тона Това пооиз- 
цесивтосе внас^?яъ»,^аРятв°тпР°Ааж6атаеУк- нения и да не се уволнят от работа голям брой водство държавата ще субсидира със 120 милиона д^нага 
цесивно се внасят във фондовете за сервисиране работници. Нова демокрация предлага' 20% от се- м милиона динара.
п™™™НО/п»СПеСТЯВа'Не и Дълговете - 50%, за гашния обществен капитал - на държавата да се 

я т? помощ на безработните - 10%. отборни; 20% - на заетите чрез“ продажба о об- 
„„„„ В втоРата феса непродаденият капитал се лекчения; останалото да се раздели на всички пъл- 
Е пРиватизаЧията за по-ната- нолетни граждани във вид на вТучери. ДС предлага

акиииРнай малко Яп?ИЯТа °РганизяРа продажба приватизация в две етапи за 2 години* В първата 
с гоЛсеки слелваши ПЪТ на“аляваи,<и Цената им година трябва да се позволи на предприятията сами 
се внасят в лмж?вТ™н1оъпо п пР°Даж6ата да си намерят купувачи, а онова, което остане след 
се предвижда б^ллатнлФп?ля?й В третата Фаза такава продажба да се раздели с помощта на ва" 
нитеРакиии НЛ олиЕЛ о подялба на непродаде- учери на всички пълнолетни граждани, ните акции на всички пълнолетни граждани на СР ^
Югославия. ^

НАСЪРЧЕНИЕ В 
МЛЕКОПРОИЗВОДСТВОТО

на-

ЩАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
ЗА ПРОЛЕТНАТА СЕИТБАна

По стечение на редица обстоятелства, есенната сеитба не 
излезе успешна. Малко поради неблагоприятните климати
чески условия, повече поради ненавременно обезпечаване на 
семена и възпроизводствени материали, планът 
сеитба е изпълнен само с 65%. От запланираните 750 000 
хектарас есенници - засети са само 486 415 хектара. Затова 
като необходимо се налага да се извърши щателна подготовка
за пкс лпТо11и па пТба' Кат° пР°пУснат°т° се навакса. С премии 
штоК|0а?л95 ХИЛЯДИ т°на пшеница за семе, считат компетент
ните (ако се съди по обоснованието на аграрния бюджет) може 
Производителите, поради високите цени, често засяваха мер- 
катилна пшеница и с това още на старта принизяваха до
бивите. Те бяха принудени към тази крачка, защото инак 
производството на пшеница никак не им беше доходно.

В акцията по съживяване на селото като стратегическо и 
дългосрочно определение на републиканско правителство от 
аграарния бю/ркет ще се отпуснат 100 милиона динара. С тях 
трябва да се финансират програми, които обещават доход. В 
тях - на всеки динар от аграрния бюджет - банките ще участват 
с още два. Очаква се, също така, да се даде тласък и на 
развитието на домашното ръкоделие, сетне, да се създават 
гю-доори условия за живот на село, за развитие на селския 
туризъм, изграждане на комунална инфраструктура, като се 
съдеиствува да спре "отлива" на младите от село.

колко от набелязаните мероприятия ще се осъществят, 
остава да видим, обаче във всеки случаи, заслужава вни
мание опита да се направи нещо за съживяване на селото и 
по-ускорено развитие на селското стопанство, за което съще
ствуват налични условия.

по есенната

КАКВО ЩЕ КАЖАТ
СОЦИАЛИСТИТЕ?СТАНОВИЩА И МОДЕЛИ НА 

ЛЕВИЦАТА, СИНДИКАТА 
И ДЕСНИЦАТА В началната дебата не се огласиха социалис

тите, от които наи-вече зависи какво общество ще 
изграждаме и кой модел за приватизация ще при- 

Мриватизацията преди всичко е политичеки ложим. понеже те са най-влиятелната политическа 
въпрос и неговото уреждане ще зависи предимно от паРтия в Сърбия. Подкрепата им на "Програма 2“ 
съотношението на политическите сили и необхо- може Да се отчете и като начална подкрепа на 
димия компромис на социалните групи. Стартните приватизацията, но истинските им становища по 
разисквания обаче показаха, че в нашето общество този въпРос Ще бъдат известни в конгресната подго- 
„ЮНГ остри Различия и диаметрално про- товка> която е в ход, и на Трия конгрес на СПС в 
“ин становища по този и много други фун- ”ачзлото "а ^арт 1^96 година. Председателят на 

В^то 1гмч^°Л.ЩеСТВеНИ ВЪПР°СИ’ макар че общо Сърбия И 6езсп°Рен лидер на социалистите Слобо- 
В36Тп0ВСоИЧКИ 06 застъпва2 33 пазарна икономика4 дан Милошевич заяви в няколко интервюта че от 
нр р п^Ли1,п3хо.ИЯТа На о6и1ествената собственост вз“чки сегашни модели на обществено устройство 

рНп™6Га,ТеМа На лявата част от политическия предпочита шведския социализъм. Ако това опре- 
спектър, особено ляво от левия център. За крайно Деление бъде вградено във визията на соииапмг 
ъя!Г1ПаР™ Т°Ва е "“нтраревблюцЕоннооУраб ™тв за Сърбия в новия век, тогава съо ™гурноо; 
соииаимущество", "преминаване от ^°же Да се твърди, че приватизация ще има а 

суров западен капитализъм от XIX отговоРът на въпроса "каква ще бъде тя" ще се знае
през идващата пролет. ^СВаяав

ваха първите становища на Югославската сдруже- Кирил ГЕОРГИЕВ

о ЕрштНо' 1 ЯНУАРИ 1996 г.



°ДИМИТРОВГРАД ЖЕРАВИНО, ГОЛЕШ И КАРАМАНИЦА ДНЕСв'7ид',продЪЛЖдвд
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

С ИТАЛИЯ СЕЛА НА ТРИМЕЖДИЕТО
• В тези три села, които все повече стареят и се обезлюдяват има само пет ученика в долните 

класове. Хората са изправени пред много трудности. Инициативи на ОС в Босилеград да се 
подбри селският бит и животът изобщо, който стана по-труден след сецесията на МакедонияДш^итров^^^.^^ум^р^^е0 преби ва^алВсоб^ен1икаГ набита1

лианската фирма "Мартинело", с която димитровградските ™ 
марци сътрудничеха и преди санкциите, а и по време на 
Сега е договорено продължаване на сътрудничеството и т^оше^5Н^>^°аВр°т=
авзпечат^Г^^—

водство на гумено-технически стоки, дихтунг плочи и ботуши.

стан^тепм^^у °® ТеЗИ дни 00 очакват и гости от Англия, представители на Хемпро , където също има значителен износ на
Ж?Л™ДеНИЯгТа на ™Д В хо^е “браЗотка на пазарите в Албания Македония и Грузия, както и Германия, с която и досега изнасяха

в

След разпадането на предишна Югославия, 
след сецесията на Македония, селата в най-юж
ната част на Босилеградска община - Жеравино, 
I олеш и Караменииа се намериха на тримеждие- от 
изток е Република Бългаия, а на запад БЮРМ 
дония. По-прецизно казано, само Жеравино _ 
с тримеждинен камък. Обаче и Голеш и Карама- 
ница. които на запад граничнат с Македония спо
делят съдбата на целия този край.

Намерили се на тримеждието, тези села, 
отдавна започнаха да стареят и да се обезлюдяват 
сега живеят относително трудно. Без оглед, че 
административно са свързани с Босилеградска об
щина, голямо число домакинства и хора са свър
зани с Крива паланка, Македония. Сега обаче пред 
или зад тях е границата.

-От нашето село само три домакинства нямат 
къщи в кривопаланешко, казва Борис Янев от Же
равино, който около 20 години работил в Македония 
и който, както и повечето други хрра от Босилеград- 
ско, след сецесията на Македония останал без ра
бота- поради "техноложки излишък". Сега не ми 
остава нищо друго освен да се занимавам със зе- 

делие и животновъдство. Обаче малка е ползата 
от това. На първо място нямаме пазар за добитъка. 
В Кривопаланешко веже не може да караме до
битъка, а босилеградските предприятия 
низки цени, ядосва

-Общо взето в тези села сега трудно се живее - 
изтъква тридесетгодишният Павел Стаменов от Ка- 
раменица. В магазина в Голеш стоки няма, няма 
какво да се купи и в Караманица. Телефонът, който 
е инсталиран в нашето село вече пет години не 
работи а причината не ми е известна. До Кара- 
маница рейс идва нередовно Голеш и Жеравино са 
откъснати от света В такива условия трудности 
имаме и със здравната защита.

В тези села днес деца почти не се раждат. 
Учителят Зоран Йорданов, който дошъл от Дукат и 
тук се оженил с колежката си Любинка, сега в 
голешкото училище учи само две деца! Тъй като 
няма деца, училището в Караманица е закрито вече 
няколко години. Дали догодина ще бъде открито, 
зависи дали ще има деца. -Това зависи от мен! - 
казва Стаменов, чиито две деца и едно на съседите 
му сега се учат в Горно Тлъмино, а третото му ще 
тръгне на училище догодина.

т.е.

аке- 
е село

ме
произведения на ГИД.

които
А.Т. ни дават

се Янев.

18320 Бтлкгоудгас! ^ 
ЕсЬгагсНа Кагйе1]а 1 Ц 
Те1ех: 16840 
Те1еГах: 010-63-112

СТРОЕХА КЪЩИ, 
УЧЕХА, ПАЗАРУВАХА.../ Тези села са сред най-малките в Босилеград

ска община. Във всичките три има около 60 домак
инства, в които живеят около 165 души. Жеравино 
и фактически е село с най-малко жители: 
в десет домакинства живеят 30 души 
характерни черти са важни за него. Първата е, че 
то е най-отдалеченото село от Босилеград, цен
търа на общината. От Босилеград до Караманица 
има към 45 км, до Голеш още три, а до Жеравино 
са разтегнати към 50 км. Втората е, че това село е 
сред малкото села в общината, което няма учи
лище и черква. След като тези краища били при
съединени към Югославия, границата минала през 
селото и тези две възпитателно-образователно- 
духовни ведомства останали в Долно Жеравино, 
България. Караменица, която се намира под юж
ните склонове на Бела вода, чийто Големи връх е 
на 1828 метра надморска височина, и от чиито

и чужбина и награжданите честити
днес тук 
Още двеНОВА ГОДИНА 

И КОЛЕДА
НОВ ПЪТ и 

ГРАНИЧЕН ПРЕХОД?ПЪРВО ЧАСТНО ПРОИЗВОД
СТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ В БЕЛЕШ Може ли тези “забравени" хора, както за хората 

в тези три села казва Стаменов, да живеят по-до- 
бре? В Общинската скупщи

че отговорът е поло
на в Босилеград 

жите;
казват, 

лен и че 
тези села не са забравени. 
Подчертават, че ще потърсят от 
ПТТ системата телефонът да се 
оспособи, че ще се извърши п 
меняне на дотраяли стълбове на 
електрическата мрежа (елек- 
тромрежа в Голеш и Жеравино, 
които построи Кривопаланешка 
община изця 
стлъбове) и 
прокарването на нови и почиства
нето на съществуващите некате- 
горизирани пътища. Ще се пред
приемат и други мерки, казват 
тук, та животът на тукашните хо- 
ра да

таят още две инициативи на ОС в 
Босилеград. Първата датира от 
1990 г. Отнася се до прокарва- 

:ина от 5 км от

На територията на Димитров
градска община, вярвали или не. 
са регистрирани 115 частни пред
приятия и фирми, от които 22 
междувременно са закрити 
Останали са 94. най-голямо число

рат пари. Никой обаче не прави 
фирма да оказва услуги на граж
даните и не 
казва Стоян 
фирмата работи повече работи, 
(но може да се нарече и нещо като 
технически) обяснявайки причи
ните защо “Падина“ не е само тър
говска фирма

Инак, в “Падина“ моментално 
постоянно настанени, с всички 
права произлизащи от закона за 
трудоустрояване, са само трима 
заети, а в зависимост от нуждите 
взимат се и други. Но и това е само 
временно решение тъй като фир
мата има нужда от постоянно нас
таняване на автолимар, специал
ист заварчик и шлосер. Що се от
нася до производството, фирмата 
произвежда всички видове аус- 

- пухателни търби за леки автомо
бил. вериги за всички марки авто
мобили, върши всички видове 
тенекиджийски услуги, защита на 
автомооили, прави кюнци за печ
ки. търби, железни огради и други 
железарски работи В магазина 
намиращ се в състава на работил
ницата се продават казани за то
пене на маст. всички видове тръ
би винкели, ламарини и пр а в 
отделна част има и хранителни 
стоки Тъй като фирмата се нами
ра край магистралното шосе и как
то казахме в състава има авто- 
лимарска дейност, предвидело е 
да се открие и част. в която да се 
мият и смазват кола Когато става 
дума за кола да напомним, че гук 
се произвеждат и части от лама
рина за разни марки коли За час
тната мина "Видлич“ в Мазгош гук 
е направена и уредба за сепара
ция на въглищота която наскоро 
трябва да бъде инсталирано

Да напомним и това че зае
тите тук имат сродно 450 динара 
но месеца и всички права, както и 
в държавна фирма

що да произвежда 
Вецков, който във од-

шт аа
от които са самостоятелни тър
говски магазини Производствени 
и оказващи услуги на гражданите 
са само 12. Една от тях, открита 
през април тази година, е и част
ното търговско производствено 
предприятие “Падина" в Белеш 
(ПТПП “Падина"), чийто собстве
ник е Вела Вецкова. Сигурно в 
селището Белеш това не е един
ствено частно предприятие, но е 
първото производствено и едно 
от първите от тази вид в общи
ната.

ш ло е на дърв 
че ще продължи

ени

ш
се улесни.
т значение е да се подчер-

нето на път на дълж 
Г.Тлъмино през Жеравинска ре
ка. Жеравино до Голеш. За целта, 
казват в ОС, е изготвен и проект 
и войскови части трябваше да за
почнат да го прокарват. Събити
ята на югославските п 
обаче отсрочиха акцията 
пак е актуална. Понеже се касае 

за участък от регионално значение, ОС неотдавна 
подаде иск до републиканското министерство за 
съобщения и връзки, като потърси средства. Иск е 
отправен и до Войските на Югославия, които да 
помощуват с работна ръка и механизация.

Втората инициатива датира от преди една го
дина и се отнася до откриване на граничен преход 
в Голеш, на югославско-македоснката граница. Да
ли ще бъде открит, зависи от повече неща, преди 
всичко от това как

-Всички правят само търгов
ски фирми с хранителни стоки, 
имайки предвид, че храна трябва 
«а всеки и за нея винаги се нами-

ростори 
. Сега тяУ/А

ПТПП"ПАДИНА” 

ДИМИТРОВГРАД
северозападен склон извира река Пчиня е из
вестна помилата на олово и ци1 
Мината е закрита още преди 25 
ложкито проучвания на нови находища са все още 
в ход Голеш. в което днес живеят около 40 души е 

по своето си Голешко поле, т е. плато. С

нк "Подвирове". 
■ години, но гео-

ЩШШ»звежда всички ви
дове вериги за сняг, провежда артолимарски час
ти . предава всички видове

известно
надморска височина от около 1250 м, с дължина от 
над един километър и широчина повече от 500 м 
това е единственото такова плато в Босилеградска 
община

Щшшщщ.ЩИ” ” гр*жяен”
Нова година 

и Коледа

: ще се развиват по-нататъшните 
Югославия и Македония. Засегала има повече къщи, в които 

тях царува сегашното време,
Днес в тези се 

никои не живее. В 
което свидетелствува за миналото, когото тук има
ло много повече домакинства и хора.

-В този край много повече хора имаше и далеч 
по-добро са живееше, когато со експлоатираше 
оловото и цинка в нашето село. казва Петър Милев, 
председател на местната общност в Караманица 
След закриваното на мината, която представля
ваше живот за нашия край, голямо число хора зами
наха да търсят работа в други краища и по-хубави 
условия за живот. Тъй като Криоа паланка е от
далечена само около 20 км, голямо число хора от 
нашите три села там намериха работа или пък си 
построиха къщи. Случи се така, че над 70 на сто от 
домакинствата и хората от нашито три сола да имат 
къщи в това македонско градче, подчертава Ми
лев .

Борис Александров от Караманица, който по- 
настоящом работи във Враня и който преди години 
бе на временна работа в чужбина, казва:

-Построих триетажна къща в Крива паланка, 
трите ми деца со учат там, но по всичко личи, че 
съм погрешил. Моя е само хубавата къща, децата 
ми там са чужденци! Но не с такава съдба съм само 
аз. От нашето соло в Паланка днес има над 30 
домакинства (в Караманица днес има 35 домакин
ства - бел на автора), докато в Босилеград само 3. 
Подобно е и с голешани и жеравинчани. изтъква

отношения между 
хората от тези три села, впрочем както и хора от 
южната част на Босилеградска община, които жи
веят в Кривопаланешко и по-близките до него ме
ста, имат трудности. Досега нашите органи не им 
създаваха трудности. Позволяваха им границата да 
минават само с лична карта. Македонските органи 
на хора от тези краища, които са югославски по
даници, а имат къщи в Кривопаланешко или там 
работят, издават специални удостоверения за ми
наване на границата. Всички обаче такива удос
товерения не могат да получат и границата минават 
"нелегално".

Представители на едно число босилеградски 
предприятия подчертават, че граничен преход тря
бва да се открие и по една друга причина - пътят 
през Голеш е най-късият път, който свързва Бо-. 
силеград и Македония.

Щ

А.Т.

ДИМИТРОВГРАД
БЕНЗИН ИМА, ПАРИ НЯМА

Васко БОЖИЛОВ .След махване на ембаргото, на бензиностанциите, по-точно на 
тази на границата, за втори път дойде определено количество 
бен-ин И докато първия път количеството бе сравнително малко 
и ^ разпродадено на добре осведомените, второто ко-
личество е около 7 тона и вече няколко дни свободно се продава^ 
аГаче навалица изобщо няма Или всички си имотЪноин, което е
^^г^Ж^^^Жнуждо пари 
ще се намерят, стига бензин да има.

истината.

А.Т.
гои

О1 ЯНУАРИ 1996 г.ЕрятстЕо



ирсдулсЬс за произведи^ 
ко«ф«вци|е и пролет роба

СА ОХ».
Босилеград
ЖИРО РАЧУН *41»401«7»

— 017/77-412 * 017/77-433 * ФАКС: 017/77-070

гУЧИТЕЛСКИЯТ 
КОЛЕКТИВ 

НА ГИМНАЗИЯТА 
В БОСИЛЕГРАД 

честити

IОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
в Бабушница

Тга.; ЦЕНТРАЛА - 0|7/*74»1 • ДИРЕИЮР

На своите работници, купувачи и гражданите
честити

на гражданите в общината 
ЧЕСТИТИ 1996 Г.

и Коледните празници
1996 Г. и

Коледните празници
пожелания ш още по добри резултати и лично щастие

и Коледа
Т«1«/оо-41г»к;11а_________
Кот.7П7Т1яо 010/61-4*9 
4|го тяешш: шия пет

ОР РаЬлка патв§1а)а
В05КО ВОНА 2шшшшш

на учениците 
и техните 

родители и на 
всички граждани в 

Босилеградска 
община

IIф ГАВН1КД 1АЙМАСЕШ5К1Н |( НЕМ118К1Н РЯ01»УООА
НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ 

И ГРАЖДАНИТЕ 
ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1996 г.

*б000 II бкОнаС 1А У1ЯЖО»* 199 111НОМ ЪО 244 1|11* 1962Ь 19Ьбв »9 бЬЙ

ЦГ\ ЗА СУШЕНЕ IIА «ВОНИШ 11 ЗЕЛЕНЧУЦИ - Вшитрад
на гражданите в Босилеградска община

и КоледаЧЕСТИТИ

НОВАТА ГОДИНА 

И КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ
Мебелна фабрика "Васп.1 Иванов Ниле“ 
произвежда секции, кухни и други мебели 

с високо качество и по твърде
достъпни цепи.

“3 дравие“ 1* снето ино известна фирма за при.то- 
дство на лекарства. Цехьт н Босилеград а.с сушените см 

из делим е все почест “пм:г“ м па световните п.риези.

5. И Р. К. ИепаГех
Телефон: Директор 
Факс:
Жиро рачун:
18320 Жел.уша 

— 010/61-164
42802-685-1-6436

Ш Ш йавно предузеЬе - ДимитровградЩ) х/Соиуналац
18320 Димитровград. Ул Балканска 30 • Тал. централа 0КУБ2-764; Директор 61-689; Тех. рукоеодилац 62-178; 

Тех. база: 62-682. Пумпна стаиица 82-117 . Факс: 61-689 • Жхро рачун 42802-601-2-2229

ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДИС
ТРИБУЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 

"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ" НИШ, КЛОН 
ПИРОТ, ДЕЛОВА ЕДИНИЦА 

ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД
НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ И ГРАЖДАНИТЕ 

ОТ ОБЩИНАТА ЧЕСТИТИ
Произвежда 

ямболии, покривки, въл
нена прежда и останали ви
дове тъкани и върши ус
луги на гражданите. •

На своите клиенти и де
лови партнъори, 
гражданите чест

вълнени
На своите потребители и гражданите на 

Димитровградска община пожелава весела 1996 ГОДИНА 
и Коледните празници

НОВА ГОДИНА И КОЛЕДА
както и на 
ити

Нова година 
и Коледа

„ ШЩОШПЬ’
Щ ДИМИТРОВГРАД

1П
„АУТ0ТРАНСП0РГ ‘©Ц® •" Босилеград

СПИБооиегмк 6*4*1130-60 Г6-1Я14
Тел директор 77-271 Комерц. одел,. 77-261

р
ДОМЪТ ЗА 
СТАРИ И 

ПЕНСИОНЕРИ
Iш
8

Телефони: директор 63-104, комерческа 
служба 63-487 и 63-173, склад 63-296 

На всички свои потребители, делови 
партнъори, трудещи се и гражданите 

честити
На своите сегашни 
и бъдещи клиенти 
пожелава приятно 

прекарване на 
Новогодишните и 

Коледните 
празници.

ЧЕСТИТИ
1996 г. и Коледните празници

на гражданите и пътниците сил
$8я

ПРЕДУЗЕТ.Е КОНФЕКЦИМ Централа (010)

Щ

1 8320 ДИМИТРОВГРАД 
, _ 1 Балканска 109-

Телефони:|директор ‘(010)63-289 
комерщцала <010) 63-288 ] 63-183 
тел. факс — фин. дир. (010) 63-687 

, жиро рачун 42802-601-6-705 | 
• Димитровград

сЛ ХИМИТРОТРАЛ! СпяларСА ПОТПУНОМ ОДГОВОРЕЮШЪУ 
Диммтрокграя — Балканска 94 Ймй™* 83

Телекс 16*33 1
Тслсграм: .СВОБОДА" - Динктро.град. *. Р. 42802-601-1-1557 кол СПП - Дишпроаграл

ДИМИТРОВГРАД 
на своите работници и потребителите 
и на всички граждани в общината 

ЧЕСТИТИ

■

ЗЕМЛ>ОР АДНИЧКА ЗАДРУГ А ДИМИТРОВГРАД 1

НА ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИТЕ
ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1996 г. и Коледните празници
НОВАТА 1996 г. 

и Коледните празници
с пожелания за всичко най-хубаво в живота 1

Ш;

о 1 ЯНУАРИ 1996 г. ВрштЦо
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г.1 ВоХ^ЖАРНА СТАНЦИЯ - ПИРОТ *
1 ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ I 

-ДИМИТРОВГРАД ВЕГОЕМА-Щ1 I. на животновъдите и всички граждани в общината и страната
честити

Те1. 48-528 Ргцегйша 16 Гах. 45-249 
На всички свои потребители, делови партньориII НОВОГОДИШНИТЕ 

I И КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ |
и граждани честити

1 НОВАТА 1996 ГОДИНА 
И КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ

• в0в:чГвки^;8кГнцега^гж^у^ловия ”реформа" - пйяп#*
• пишещи и изчиелителни машини
• делова галантерия - рибони, дискети
• училищен прибор

I с пожелания за много щастие 
радости и успехи в работатаI*

и гтр.

ДЕТСКАТА ГРАДИНКА 
“ДЕТСКА РАДОСТ“

В БОСИЛЕГРАД
на родителите, на децата в градинката 

и на всички граждани в общината 
честити

. !

т ж ж ш
| • ДЕТСКА ГРАДИНА 8 
I® "8 СЕПТЕМВРИ" - » 
I ® ДИМИТРОВГРАД I
Ц » »
Ш * честити а

шише

пекараI• НОВАТА 1996 г. и Коледа
като им пожелава лични успехи и щастие и 

колективни завоевания в издигането на 
бъдещето ни - ла

8 I
|! НОВАТА 1996 » 

ГОДИНА 
И КОЛЕДА

В 8& ОЬЩЕОТ1ШЮ IIРГЛ МРМЯТИГ
Димитровград

на всички свои потребители и граждани 
ЧЕСТИТИ

8лодрасд^дщи^е поколения. 8 а
§ на всички деца и граждани % 

в Димитровградска община « 
щ и СР Югославия, пожела- ® 

вайки им много игри, ра- * 
® дости, здраве и успехи 8

:

ЯВНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕРНИЯ Ш\ \1Е" 
ГОРСКОТО СТОПДИГПЮ БББ ВРАНЯ 
ГОРСКИТЕ УПРАВЛЕНИЯ В БОСИЛЕГРАД 
И С> РДУ. ШЦл

НОВАТА ГОДИНА 
Коледните празници 1

шшг
честитят

1996 год. и Коледа
на всички граждани в двете общини, с поже

лания за големи трудови постижения и лично I вая кан
•УГОСТИТЕПзСКО ТУРИСТИЧК&-ЛРЕДУЗЕТ.Е СА П.О. 

Ул. Маршала Тита бр. 41 Димитровград

Фах: 61-137,
Хотел: 01 (№$188, 63-370. 61-988
Фах: 63-370
Рест. .Гацимо“: 62-884

Телефони:
Директор 
Факс: 010/63-574 
Р.Т Градина: 61-410, 63-493

централа 010/63-180 
)10/63-574: 0ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА2

В БОСИЛЕГРАД НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАД 
ЧЕСТИТИ051011ВА11)Е 0.0честити

НОВАТА 1996 г. 
и Коледните празнициНОВА ГОДИНА 

И КОЛЕДА
ГЛАВЕН ФИЛИАЛ

ВРАНЯ
АИЛ V» К /К ЛГ.МИТР.Г.И

клиенти и иснчкн
ГРАЖДАНИ

на всички деятели и почитатели на културата, на 
всички граждани в Босилеградска община и страната 
с пожелания за лично и семейно щастие и успехи

ЧЕСТИТИ
Д. Г. П.тм». шку/. УУ/ЛУ*

1996 г. и 

I КОЛЕДА
1Г1РА\/&НЬА\

№ ДИМИТРОВГРАД, Балканска 86
4ЛЯЙИЙг “ДУНАВ“ V ниП-сигур- 

ши а юго«:.Ш11<:ка фирма .<а 
.111 \грмчонка па .шца и иму* 
пщ:1 па. .1|пм(>р1И‘Г() печели и 
1Ю1М1.р4«даа/1 и <: 11111:11111111111 

.упслнчинищото се 'шии 
КЛНГПТИ.

честити/Киро рачун: 42802-601-7-341 
код СПП Димитровград 
Телефони:
централа (010) 62-231. 61-48Ь.

63-166. 62-693 
63-369 
61-488

*
1996 год. 

и Коледа
На деловите си партньори в страната и чужбина и на Ц 

гражданите честити

тохпнчка база 
ТелефаксНОВА ГОДИНА 

И КОЛЕДА
КЕБАПЧИЛНИЦА 

"ТОДОР МАНГРОВ" 
В ДИМИТРОВГРАД

Я1Ш(< 1У1СД1Г

СА2На своито согашни и 
бъдощи клионти продлпгп 
висококачостпона скара и 
всички видово напитки по 
достъпни цени.

СТР „АЛФА ПЛАМ“<1»

18320 Димитровград 
Ул. Бвлквнска 6р- 60 
Т.П.: 010ЛЗЧ31; 62-878 НА ВСИЧКИ 

ГРАЖДАНИ И 
ДЕЛОВИТЕ СИ 

ПРИЯТЕЛИ ЧЕСТИТИ 
НОВАТА 1996 

ГОДИНА И КОЛЕДА

— куЬи Снимки за всички ви ута, 
мия 

величава 
снимки

на мин 
увосоле 

и,ув 
бели

допе документи за само ед 
4И услуги. Снима сватби и усолидни цони, качествени услуги 

с камера и фотоапарат, преснимава стари 
снимки и прави всички видове цветни и черно- 
на фотолюб!.„.ЗЕЕи резервни части за кухненски апарати, както и бои и лаково. 

^ своите потребители, делови партньори димитров-

снимк
ква

итоли.
На своите клиенти и гражданите чеотити

Нова година и Коледаградчани пожелава
НОВА ГОДИНА И КОЛЕДА

оВрягеЯо . 1 ЯНУАРИ 1996 г.



• ПРЕМИЕРА НА ТЕАТЪРА "ХРИСТО БОТЕВ" В ДИ
МИТРОВГРАД

0-
МОСТОяНлйд КУЛ
ТУРНА ИНСТИТУЦИЯ

ЕДНА ГОДИНА СЛЕД СМЪРТТА НА 
КАРИКАТУРИСТА И ХУДОЖНИКА 

МЕТОДИ ПЕТРОВ УСПЕШНО
ПРЕДСТАВЯНЕ НАРОДНА

БИБЛИОТЕКА
ВСЕ ПО-ВИСОКИ
ПРИЗНАНИЯ НА п лвемалки

Дмшеи шШШШШ ШЩш
славия загуби световноизвестния и световнопризнат кари- ст^ВЛ0Ния използвайки максимално текстуалните възмож- отеките, иощинска 1а ску. «ч» 
катурист, нежния акварелист, разкошен илюстратор, прек- Н0Сти на одноактовките на Чехов. . на ® ге ня
расен стенописец, - с една дума: незаменим творец в живопис- □ пъовата едноактовка "Мечка" артисите Лидия Панаио- ната си сесия, със, >онг ка си па 
ното изкуство. това Александър Златанов и Никола Андонов от първия миг 15 декември т.г, взе решение

Вече година в "Братство“ се препечатват "стари" пре- табнаха и до последния момент държаха вниманието на пуб- Градската библиотека да се 
живелици-осмивки на Бай Онзи" и едва сега разбираме колко ЛиКата в напрежение Особено блестящо бе изпълнението на отдели от Културния център и 
и днес са актуални и с каква далновидност с чувство на Лидия Панайотова (опечалената вдовица), чиято игра дей- да се обособи в самостоятел- 
правдивост в продължение на десетилетия е изграждан този 0ТВиТелно бе непринудена и естествена. Движението на сце- на културна институция под 
образ. ната и оамата игра разкриват талантлива актриса, на която название "Народна библиоте-

Човека Методи Петров, аа свободно МОгат да 0е доверят главни роли, Александър Зла- ка", към която ще работи и 
да бляснес цялата си широта и всеобхваноот Твореца Методи Петров тпнп ” л т„бата си външност и "дързост” успешно пресъз- Музейната сбирка, също една 
Още веднаж се потвърждава горчивата истина, че приживе творците танон зад . руои. ч ч ^ у , , "секциите" в състава на
са малко признати и че едва след смъртта им се разбира загубата и РрРР РУСКИ помешчик, а иеиъ ъп т* ^'тл „Гот ^„п-птима моитъп
не се пестят хвелбствени думи за тяхното творчество. Образът му бе убедителен и сръчен. Изпълнението на е о културния център^

След раздялата с Него Методи Петров е по-жив и от жи- с о6осо6яването на библи-
м г м м к - отеката в самостоятелна ин

ституция се създават реални 
предпоставки да се пристъпи 
към разрешаване на натрупа
лите се през десетилетия про
блеми в библиотечното дело. 
Прието е Народната библио
тека да се помещава в няко
гашното първоначално основ
но училище "Христо Ботев" в 
"Камик", интересна архитек
турна постройка, разполага
ща с голям хол и четири широ
ки "учебни" стаи, както и 
ги помощни помещения, 
ествено, необходимо е да се 
извърши комплектна рекон
струкция на вътрешността на 
зданието и да се приспособи 
към изискванията на съвре
менните библиотеки, което 
ще бъде поредната важна 
крачка в създаването на тази 
важна културна институция.

Решението на Общинската 
скупщина е съпътствувано с 
няколко законни изисквания.

ш
ЧЕХОВ НА БЪЛГАРСКИ• ачявгда» • КЪМ БИБЛИОТЕКАТА Е И 

МУЗЕЙНАТА СБИРКА

Налице е окончателно да

Сякаш трябваше да дойде смъртта на

вите.
На стотици димитровградчани имаха възможност на едно 

изложбено място да видят 60 негови акварели, да се въз
хищават на създадената от Него красота. С огромен интерес 
бе проследена и изложбата му на 80 карикатури и 40 акварели 
от софиянци. След тях тази възможност ще се удаде на кюс
тендилци, на габровци, на скопянци, на любителите на кари
катурата и живопистта в Бор и много други градове.

И колко тежка и скърбна да е загубата му, остава утехата, 
че Неговото творчество заживя пълноценно, истинските цени
тели на изкуството и карикатурата, на илюстрацията и сте- 
нописта, едва сега съблюдават разнообразната му творческа 
натура, изпитват чувство на гордост, че техният съгражданин 
и творец е покорил толкова високи върхове в творчеството и 
така радушно се посреща и високо цени от изкуствоведи и 
любители на това творчество и в други градове, И се изричат 
и пишат думи на признание за безспорен талант, за високо 
постижение:

Димитроврад (след една година от смъртта му) и занапред 
остава длъжник на Методи Петров. Дължи му една улица с 
неговото име, един легат с негови картини, един бюст, една 
фондация и още много други начинания, обещани пред ковчега 
му, че няма да се допусне на Забравата да вземе жестока дан.

Методи Петров не е между нас, но живее с нас и у нас.
Всяко докосване до картина, карикатура, илюстрация, 
нопис, спомен-преживелица, оживяват образа му, съживяват 
самия Него, като изключителен човек с мека и нежна чув-

неизмерната сичо^чтост^Впрочем* такава?съдбатанавели- Ростепенна Роля на слУга от Никола Андонов бе в рамките на За директор на бъдещата биб-
ките люде и на истинските творци: през живота да живеят коРД|Ггността . лиотека е избран м-р Драган
тихо и скромно, дори незабележимо а след смъртта си ла Общ0 тРимата ВДтисти действуваха монолитно, играха тв- Колев, председател на ОО на 
бляснат с цялото си величие мг « ърде ангажирано, без засечки, което предизвика въодушев- СПС. В управителния съвет са

ление и аплодисменти сред публиката. избрани: Асен Коцев, Марин
Ст.Н. Във втората едноактовка "Предложение" участваха Таня Савов. Момчило Андреевич,

Александрова, Делча Гигов и Слободан Алексич. Особено Катарина Симова. Десанка
внушително бе изпълнението на Делча Гигов, който прояви Велчева, а в Надзирателния
разкош в честите сменявания на настроението си и напълно съвет: Весна Николова. Крум
изгради пълнокръвен образ. Сравнително добро изпълнение Величков и Никола Йотов, 
даде и Таня Александрова, докато Слободан Алексич игра 
стандартно.

Сценографичното решение на Лидия Къркеланова допр 
се за автентично пресъздаване на атмосферата в Русия в края 
на миналия век.

„ Постановчикът Кирил Ангелов твърде сполучливо и умело 
е вмъкнал пролог, даващ на зрителите обяснения за дей
ствията, които ще се- развиват на сцената и интригувайки 
публиката със съдбата на героите, които ще видят.

Накрая трябва да кажем, че това представление на теа
тралните артисти е напълно по вкуса на димитровградските 
любители на театъра, така че представлението като цяло бе 
доста успешно.

Артистите изпълнили комедийките на Чехов:
От ляво надясно:

Александър Златанов, Лидия Панайотова, Таня Александрова, 
Слободан Алексич, Никола Андонов и Делча Гигов

сте-

°ИНИЦИАТИВИ

ФОНДАЦИЯ 
"МЕТОДИ ПЕТРОВ"

Ст.Н.

ин-

ДИМИТРОВ
ГРАДСКИТЕ 
САМОДЕЙЦИ 
ВЪВ ВЕЛИКА 

ПЛАНА

Група ценители и почитатели на творчеството на неот
давна починалия художник и светоизвестен карикатурист 
Методи Петров поде инициативата за създаване на фон
дация “Методи Петров".

Фондацията в основата си е политически независима, 
насочена към изучаване и разпространение на творческ
ото наследство на Методи Петров, относно изучаването и 
популяризирането му.

Фондацията има за цел да ускори, подпомогне 
сърчи създаването на легат на Методи Петров, за който 
вече положително се изказа съпругата му Венета Пет
рова, като предоставя част от картинните му безвъзмез-

За димитровград
ския самодеен театър 
"Христо Ботев" тази 
твърде успешна година 
ще завърши с още едно 
гостуване. Става дума за 
участието на театъра в 
така наречените "Масу- 
кини дни" във Велика 
Плана. (Бранимир Вои- 
нович-Масука е извес
тен преводач, поет и ди
ректор на театъра в Пла-

Ст.Н.и на-

ГОСТИ НА 
ПРЕМИЕРАТА

"ТОБЕЛИЯ"
НА АТФ ОТ СОФИЯСъщо така Фондацията ще се стреми към издирване и 

подпомагане реализацията на млади творци от Цариброд- 
ския край и от Републиката, чийто родствени корени са в 
този край, а живеят и творят навред из страната. За целта 
ще бъдат учредени целеви и периодични стипендии.

Освен това, Фондацията ще се ангажира върху издир
ване на спомоществователи, относно спонсори, събуж
дане на интерес сред културни институции и ведомства за 
културното наследство на Методи Петров, както и Общин
ската скупщина за приобщаване към трайно ознаменуване 
и популяризиране на постиженията в областта 
щното и приложно изкуство в този край.

Фондацията дейно ще участва в организирането на 
местни, междуселищни и международни културни прояви 
в областта на изкуството, както и установяване и разви
тие на контакти и сътрудничество със сродни по цели 
организации у нас и в чужбина. 4

Само три дни след преми
ерата на димитровградския 
театър любителите на това 
изкуство имаха възможност 
да видят още една твърде ус- 
пешна изява. Този път на Ак- 
тъорско-театралнз формация 
(АТФ) от София, която ое 
представи, о пиесата "Тобе- 
лия" по текста на черногор
ския писател Любомир Джур- 
кович. В случая ое касае за 
един от първите частни теат
ри в България, членове на ко
ито са предимно млади хора, 
току завършили театрална 
академия.

На премиерата на димит
ровградския театър "Христо 
Ботев' присъстваха: Георги 
Юруков, посланик на Репуб
лика България в Белград 
Гинчо Павлов, депутат в На
родното събрание на Бълга
рия и член на Комисията за 
външн§ политика, Бооен Пет
ров и Йордан Колев от Аген
цията за българите в чужби
на, и Иван Евстатиев и Мария 
Торева, директор и актриса 
на театъра от Велико 
ново.

Освен театъра дома
кин в прегледа, които ое 
провежда от 24 ноември 
до 25 декември, участ
ваха театри от Прищина, 
Смедеревска Паланка, 
Ниш, Сивац и Смедере- 
во. На 22 декември ди
митровградчани се 
представиха с пиесата 
Нощ посред ден".

на изя-

ър-
Ст.Н.

А.Т.

Ф 1 ЯНУАРИ 1996 г. БрштВо



ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР КАТО ЛИТЕРАТУРНО ВДЪХНОВЕНИЕ

КАКТО И ВЕЧНАТА ПЕСЕН НА ЕРМА
Симеон КОСТОВ I -разказ-

Юнската

^^ибъ^3°
иелно нГбпюпяпДПрЯНа На Дървената ограда, без- инга закрилян^? пт5.ВеТ6 °КаЛИ' В малката Равн- Унизяваше, глобяваше и ограбваше. (Иъже би!ше и 
и ^ поъв п^тД1ВаШе ^ликолепната зелена гледка ойно и тихо бе.и! ?Гп.НИ гранйтни с*а™. спок- убиваше, жени и девойки изнасилваше, къщи оло 
вт^шейнлзлюбУваше очарователно на тая настио Кпай нет въяопя Погановският ма- жаряваше. Не мареше нито за ферманите на сул-
вю мнп ^™ СеГа' на Ангелина сякаш беше и бълбукат вот?г ^™ камък на камък скачат тана. нито за Алах, нито за Христос, правеше как- 
”е„А®' е' и какво е пред очите й! Тая мелан- но и оазкои^ппАГ, чаРовната ЕРма. която омай- вото си щеше. Напразно жалби и оплаквания дори 
пп2пи, б3е ненаДеино, след едно необикновено гранитнигхчп» 5'0йра в0Аите си между гладките в Стамбол. до народа правдата и защитата или не
промениГхкивзта^из^снови^но^акво^^ог^не Ь

вЯйгкгг |»»ЗД»
не знаеше? Може би раздяла от някой сън от н~пй на и^ат» !,=бИКНОВеното пРеДчУвствие на Ангели- приятели, всички пременени в християнски дрехи, 
мечти, от някой близък, от своя животможе би? колко лена тнв аръзка 0 това- че тя пРеДи ня‘ 00 от6иха ГОРУ в селото, пред църквата, знаейки, че 
Тя нямаше отговор на нито един от тези въпроси започнаха ^адеСетго5иТ и всички Г,0Пската красавица ще дойде на утринна молитва. 
От всичко, най-малко я плашеше и вълнуваше^' За женит°а Д°Р” и татко Но в момента, когато Ангелина, с майка си. се
дялата с живота. Ангелина все по-често м^слем?в нагака Истина 5™ °т1°ра С н-ея васочваше в тая приближи до църквата, турчинът като видя омай- 
за своята смърт та понякога лппм а0^0^^6^6 думите на майка и, и другите род- н°то и лице. витата и снага, грациозната й походка.
Причини за това наистина нямашеЯия^пЛи1Шта ?Гп™пНИТбаТа ТЯ не пРиемаше сериозно и вмес- веднага занемя. Сърцето му затуптя силно, а дъхът 
живееше по-хубаво от Гвечето мпи! »Р 4 ™?н=т Р' Се ВЗИРаше нагоре, към планината в спря и като че ли нещо му се завъртя в главата,
селото, но и в околията. Все пак беше й интересно6 ола Майка^^мзб^ Г°Ра' В К°ЯТ° изчезна Ник‘ и Д°сега беше виждал много хубави жени, не зна- 
когато виждаше, себе си умряла ^ада и хубава ла я убели че ВСе пак настояваше еше и броя на всички в харема си, но такава красота

шава. После ще бъде късно за обич ще ми дойде", каза и даде знак да тръгнат.

не пое-

б“омЖеН^иемМеч^ Д3 ИМа “М° мла*а 17 ^ инак времето' си ми^ава“^осле ще бъде ^сно ^ 
та- А Нихпга™хГт»шяаГИ Я ТеРзаеше мисъл- разкайване!" - говореше майка й. Докато тези думи, 
излъожи^Опи^яп^ се^Гс всичко това тои Да по еДя кой си път минаваха през главата й. йещо 

? °питваше се Да си го представи в такава като стрела мина през тялото й и тя се вледени
изчезваше ^ТозьГпъ^Никппя 3 ВИНа™ бягаше или пРеДнувствието заразилата и думата "сбогом", тя изчезваше. Този път Никола се показа пред нея, но свърза с името на Али Бег. Студени тпъпки пппя^-

*> ❖ ❖
Поп Мано беше строен и личен човек. Беше на

иЕетжГЙ яКЮйЯМа ='====15Е
мата. Г---------

никого, тя развълнувана, се затича към чеш- залегна нещо студено. Дали ще я сполети и това постоянно бе зает В свободното си воеме мякяпчр 
Взелата игра на водните струйки още повече нещастие? Нима тя да <йде една от толкова жени го имаше съвсем' малко^обикновено четеше или 
южни и тя започна бързо и удивително да се на безчестния турчин? Дали е заслужила това, най- рисуваше нещо за "душата си" Рисуваше предимно 
^ ^^?;^ЧуВСТсВуВаИКИ' 40 “АЗТЗ й лошо наказание? А какво бе сгрешила, за да бъде портрети найвета^городица Исус Христос^“ли 
из гърдите и дрехите. В един миг. тя застана, така наказана ... Тези мисли я разнищваха и тя на някой от светците, а понякога и близначетата си

малко наведена и с повдигната глава и очи. втрен- просто не знаеше за себе си... Ангел и Ангелина Разполагаше с шиппкипотайна

1Е1Е1ЕНТй
От чешмата се завърна слисана и сякаш ома- осГезчестена. Хордата на Кара Феиз. ни денем, ни Мано има винаги добро намерение Жените оотбено 

гъосана. На слокойствие- го почитаха и уважаваха, понеже беше умещ кра
млаА^ мъже или погуби или ги закара в Сив, добър и мъжествен. Винаги беше сериозен 

ангария. като роби да изсичат кориите и закарват к
Дълго време. Ангелина не беше чула нищо за дървата на далечните пазари. За кратко време 

Никола. И сега в тайнствените и злосторни пред- опустоши и оголи цялата околия на Цариброд 
чувствия. виждаше само него. Сърцето неудържи- Останаха само старци, жени и деца. И те бяха болни 
мо туптеше в гърдите й. а младата кръв зачер- 
веняваше лицето й. което гореше, и се обливаше в 
студена пот. Тя не можеше да си представи как 
точно сега изглежда неговото лице, дали е също 
като преди две години, когато се разделиха'? Едно 
беше сиг/рно. завинаги пред очите й ще остане 
пламъка, който бликаше от очите му. когато я гле
даше и милваше.

Никола беше синът на чичо Стамен, един от 
по-заможните стопани в селото Беше лично, русок- 
осо и весело момче. Хората го почитаха и увп 
жаваха защото бе умен и трудолюбив. Още ка- 
дете бе научил да чете и пише, което по това врем 
бе рядкост. На деветнадесетгодишна възраст, кг 
гато бе годен за женитба, едвам успя да се избави 
от турците и избяга в гората. Ангелина, дъщеря' 
на поп Мано, трябваше да бъде годеница на Никол/.
Но случи се съвсем нещо друго, и оттогава Ангелина 
и Никола вече не се срещнаха Няколко пъти той 
успя да й изпрати привети, но това бе само в на
чалото. Сетне изчезна всяка следа от него. Мноз- 

турците го заловили и убили а 
т в Сърбия и се придружил към 

въстаниците на княз Милош и там. в някое сра
жение загинал. Но това бяха само догадки и при
казки.

, тих
и достоен.

В тия краища народът още от най-ранни времена 
живееше тежко и бедно. Земята, хълмиста и поена, 
без пътища, пазарите далеч, а данъците 
Турците не питат дали годината е берекетна или не, 
те си взимат колкото си искат, а народът нека си 
гледа хаира? Покрай това, населението бе под
ложено на волята на различни разбойници, кър
джалии и нехранимайковци. Поповете, все пак. и в 

ия условия живееха по-добре. Нали, народът пази 
и последната пара за нелай боже, за да заплати за 
молитва, опело... Поп Мано, нещо от редовната 
служба, нещо от живописта, все пак изкарваше 
хубави пари, та имаше и на други да помогне. По 
времето на Кара Феиз, 
ваха и обираха, но той не се оплакваше. Много 
по-тежко, той поднасяше злодеянията и зулумите, 
които Кара Феиз правеше на народа, но нямаше 
какво да прави... Истина, няколко пъти пътува в 
'гамбол за да се оплаква в Портата, но нищо не 

стана.

големи.

няколко пъти го плячкос-

Народната поговорка: "От лошото и по-лошо 
има", съвсем се потвърди, когато вместо Кара Феиз 
дойде сина му Али Бег. Това разбра веднага и поп 
Мано и затова загуби всяка надежда за бъдещето 
на своя народ. Нито има кому да се оплаче, нито пък 
има начин народа да се отърве от това турско зло 
- мислеше си поп Мано. Щом като разбра, че тоя 
мръсник се заканва да грабне и дъщеря му Ан
гелина, поп Мано загуби и спокойствие и сън. Пос- 
оянно мислеше какво да стори за да избави Ан
илина. Знаеше и това. че турчинът не се шегува и 
нова, което е намислил, ще го осъществи. Много 

енергия и време поп Мано похарчи, най-различни 
идеи обсъди, но нито една не го успокои. Да я ожени 
ук в селото не вървеше, турчинът пак ще я грабне, 

да я скрие някъде, другому ще направи беля, да

ина разправяха, че 
някои пък. че минал

Щом се изкачи на балкона, Ангелина пак потъна 
в мечтите си. Там далеч, над острите планински 

плуваха бели облаци и бавно 
д, по следите на ужареното лятно слънце Се 
беше спокойно и тихо, сякаш потънало в някои

пълзеха нлвърхове, 
зала, 
лото
дълбок летен сън. Всяка година, по това време 
тези краища картината бе съща: селата и махали т<~ 
опустяваха, понеже коситбата още не започваше 
мъжете бяха далеч на печалба, жените по град 
ините. а децата с добитъка. На Ангелина се ха
ресваше тази празнота в селото, когато никои не и 
пречеше още веднъж да се полюбува на омайва
щата гледка. Струваше й се, че сега за последен 
път, спокойно и с удивление може да наблюдава 
всичко, което толкова години бе пред очите и.

От балкона, където стоеше Ангелино, селото 
изглеждаше като че ли е потънало в едно огромно

Илюстрация Никола Ст. Цвоткоо
■&
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избяга с цялото си семейство, пак ще го преследват -Когато Херакъл к®1‘хевакълналс? нито си ли нито^а дежда да излезе Оттази пропаст
и хванат, защото знаеше, че турчинът постоянно на Еурестеи, този за да го отбие, на Херакъ можеше да отиде само в смърт и нищо повече,
дебне къщата му. Умният и благоразумният поп жил да направи Д000* невъзможни подвизи ако на Бога да й вземе душата
мано не успяваше да намери отговор и изход от иска да осъществи намерението исло- Затова и няколко пъти се опита да се самоубие, но
положнието. варително знаел, че Херакъл поне1едас10 У ги в този миг ое намереше някой и разваляше

За красивата попска дъщеря Ангелина надалеч вията не ще може да изпълни. Едно от условията винаги в този ми > злата орис й взема
се знаеше. Нейната красота 'бе единствена и не- било да хване четирите диви кобили на тракийския ^мерението ^ Беше й ясно, че злата орис 
повторима. Много се приказваше за нейната хубост крал Диомед и да ги доведе при Еурестеи. Диамед правотс» не само на жив . но и н р^. Днгелина 
и доброта. Някои дори това свързваха с някакви бил син на Арес, бога на воините, та неговите ко Мина повече от едн I д ната лушанищо 
извънприродни явления, дори и с това, че баща й бе били били вързани с железни вериги за ясли от попадна1 в харем.а ^ли' ^ ' и преди докато 
божи служител и че общува с ангелите и светците, бронз, а Диомед ги хранел с живо месо от нена- не се ,1Р°“®ни. Един ден, к Р ко.
та дъщерята му е самодива. Дори и името й свър- дейните гости, Херакъл успял да открадне коби- беше мо^а Усети някакво НУДН Р Д У 
зваха с нейната красота, Ангелина - от ангелите. лите, но Диомед и свитата му го подгонили и той, ето я каРаше шепнешком да сега можеше^»

Ангелина пък, за себе си нямаше такова мнение, бягайки пред силния враг, пристигнал до една от- виждане и раздяла. Какво ли п мислеше™
Нито считаше, че е красива, нито пък. че е толкоз весна и непроходима скала, из чиито камъни бли- се случи? Нали най-лошото се сл^чи
очарователна както хората казваха. Често пъти си кала силна студена вода. Тогава, той пробил в ска- тя. Все пак. усещаше, че силите и ръщ .
мислеше, че е грозна и зла, особено, когато слу- лите проход, дочакал гонителите и всичките ги из- снагата и волята и се възстановяват тппя „
чайно и необмислено изговаряше нещо, което мо- бил в ждрелото, а Диомед хванал жив и го хвърлил да тълкува предчувствието си. може ой, 
жеше да нанесе вреда на събеседника й. Много пред кобилите, които го разкъсали. След това, в последното, което можеше да и се случи, мислеики 
обичаше семейните си, а най-много баща си. Той околността на тези гранитни врати направил още на смъртта, а ако е и това, тя едвам го чакаше, па 
беше единствения човек на света, който можещо да няколко пещери за да има къде да се укрива в следващия ден всичко се случи така бързо и нена- 
я разбере и посъветва. Тя си мислеше, че ако той случай пак някой да го подгони. Така били съз- дейно, както и преди една година... 
не беше, нейния живот щешо дп бЪде съвсем нещас- дадени Одоровското и Влашкото ждрело, както и От Стамбол, от Портата, в Цариброд пристигна 
тен. През дните, когато поп .Мано отсъствуваше от пещерите Гъеверица, Стражата, Костина дупка и ферман, Али Бег да се хване и убие зарад зулумите, 
дома, тя беше нещастна. Едвам чакаше да се за- др.‘ които бе сторил на хората. Когато узна за царската
върне и да му чуе гласа. Тогава, особено през дъл- И сега, силните светкавици и гърмотевици, как- присъда, Али Бег и този път реши да се послужи с 
гите зимни нощи, тя го молеше да й разказва за то и тъмата, която прекри цялата околия, като че хитрина. Знаейки, че заптиета и воини вече го тър- 
старите митове и легенди, времена и хора, а той ли бяха изпратени от Зевс, който помагаше на Хе- сят. той побърза да избяга. Повика Ангелина за да 
разказваше сладкодумно, тихо и увлекателно. Вся- ракъл в неговите подвизи... помисли си Ангелина. й отвори душата си. Каза й как много злини е сторил
ка дума проникваше дълбоко в нейния ум и я изпъл- л на народа, особено на християните и сега го гризе
ваше с радост. * * * съвестта и че напълно я разбира защо е толкова

В тоя ден, когато Ангелина почувствува чудно- От деня, когато Али Бег видя Ангелина, ежед- тъжна и нещастна. Съвестта го измъчва и затова 
ватато предчувствие, че нещо лошо и внезапно ще невно и изпращаше привети, подаръци и молба да той се разкайва, а нея моли да му прости. Каза й, че 
я сполети, спомни си за една приказка, която поп се срещнат. Но тя не искаше ни да чуе. Подаръците е решил напълно да се промени... Моли я да му 
Мано й бе разказвал преди няколко години. При- върщаше, а на поздравите не отговаряше. Това помогне за да разкае греховете си. а той ще мине в 
казката беше за манастира Св.Йован Богослов в избезумяваше силния турчин, та започна да се за- християнска вяра, с нея ще се ожени по християн- 
Поганово. канва, че ще я грабне жива или мъртва. Така й ските закони и заедно ще минат в Сърбия. ЕЗ Сърбия

Търсейки подходящо място за повдигане на ма- поръчаше за да знае с кого има работа и на кого не ще се придружи към въстаниците на княз Милош и 
настир. Константин Драгаш и дъщеря му Елена, се е пристигнала. така ще стане първия турчин, който ще воюва сре-
отбили в долината на река Ерма. Там, под една Цял месец Ангелина не знаеше за себе си. Нито щу турците. Ще стане първия християнски енича- 
огромна отвесна скала, където Ерма избликва от яДеше, нито думаше, нито мислеше. Погледът й рин.

седял Крали Марко. Двамата побратими ра- 6еше втренчен и празен, лицето подбухнало и бле- Ангелина веднага разбра, че и сега се касае за 
достно се прегърнали и Константин разказал на А° можеше ни да плаче, само от време на време някаква измама и подлост, но нещо вътрешно в 
Марко за желанието си. Марко се усмихнал, взел Дълбоко въздишаше и пак потъваше в някаква без- душата й говореше тоя път да пристане. Хвана се 
копието и силно го хвърлил към средата на от- Аънна празнота. Така сееше и ден и нощ, безцел1-- за сламка, за един лъч надежда и за първ път се 
срещната ливада, като казал: -Ето тук, побратиме1 и безжизнено. Из главата й_не изчезваше картина г.; съгласи.
Виждате ли, природата е омайна, мястото тихо и как с измама убиха баща й. а нея отвлякоха, ова в Сърбия въстаниците на княз Милош веднага 
скрито, има хубава вода и гора... На мястото пък беше единственото, което я свързваше с живот- В • занаха Али Бег и го предадоха на турците. а те из 
където се забило в земята, копието улучило и уби- тоя ужасен кошмар, тя виждаше само мига, ко:го пътя към Стамбол го убиха.
ло една мишка (поганец). Затова мястото за бъде- баща й падна смъртно ранен и нищо повече. Нищо Ангелина за кратко време се съвзе. Лицето й пак 
щия манастир назовали Поганово. По това време, ДРУГ° у® си спомняше, нито къде я водеха, нито блесна като слънце, очите й пак вълнуваха сърцата 
скалите над Одоровското ждрело били слети та какво й приказваха... Понякога през главата й пре- на младите мъже. За кратко време, между сръб- 
Крали Марко като замахнал със сабята си, ги раз- минаваше момента, когато Али Бег като някаква ските въстаници се разчу за хубавата българка 
секьл и направил врати за да осигури изход за Дива звер я стяга, удря и хапе, а тя нищо не чув- Ангелина. Мнозина войводи и други юнаци се опи- 
жителите на бъдещия манастир в случай на опас- ствува, нито се защищава. Той реве, пъшка, целува таха да спечелят нейната любов, но тя избра вой- 
нос^- ? и стяга, а тя е неподвижна и безжизнена. Все едно вода Петко, който най-много приличаше на Никола.

Черен облак, със светкавична скорост и закана и е какво ще й стори? В нея няма нито страх, нито За вълшебната красота на Ангелина беше се баз- 
се приближаваше към селото. Тя отича в стаите за живот. Единствено понякога почувствува мъка от чуло надалече и много песни се пееха за нея. 
да затвори прозорците. потта и вонята от тялото на Али Ьег. Между другите. като вечни останаха песните

и докато затваряше прозорците, а черния облак Как мина първия ден, така и цяла година. Ан- "Айде Анджо даповечерамо". “Анджелияженанай- 
със светкавици, и гърмотевици разтърсваше не- гелина си остана безжизнена и празна. Али Бег милия"...
_ 1°’Ангелина си спомни за една друга приказка за лудееше, викаше, биеше я, а след това молеше, Гальовните песни за хубавата Ангелина, както 

°^е от вРемето_на древните гръци. плачеше, но тя си оставаше винаги съща. Това го и вечната песен на Ерма. останаха да възбуждат 
която също разказваше татко и. дразнеше и полудяваше. На Ангелина всичко бе мечти и блянове.

Симеон КОСТОВ

камък,

ХРОНШШ
БАЛКАНСКИТЕ КОЛЕГАТА?° АКТИВЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДНИТЕ УЧИ

ЛИЩА ОТ ПИРОТСКИ ОКРЪГ ЗА
чеСВОБОДНОТО ВРЕМЕ 

НА УЧЕНИЦИТЕ Та нали навсякъде е така - чо
век с когото работим задно е коле
га. Аз и Крезо работехме заедно и. 
разбира се. бяхме колеги. Колеги и 
приятели. Ярани. болан!

Всъщност. Крезо не беше ис
тинското му име. Така го "кръсти
хме поради раздвоените му пред
ни зъби. Йебо те КреезоГ' - про
тестираше отначало той по типичн 
босненски начин, но лека-полека 
свикна с това прозвище. Сетне до
ри и самият той започна да се пред
ставя като Крезо. когато се запоз
наваше с непознати хора. Закачах
ме го за тази радикална промяна 
но той имаше оргинално обяснение 
за нея:

-Тук е голям грях да се делиш от 
колегите и другарите си. Щом все
ки от вас има прозвище, ще го имам
И 33!

Прав беше колегата. В колегиа
лната и другарската ни комуника- 
ция нашите истински имена едва ли 
имаха някаква роля и значение На- 
шите прякори, нашите втори, "по- 
пулаярни имена бяха истинското 
мерило за другарството ни. за ко- 
легиалната ни привързаност соли
дарност и всеотдейност. Аз напри
мер за всички бяхБуги-поради бъл
гарския ми национален произход
на иВзН6^аЛ°вТо°йнНаатааПРИЛ 1"2 Г°ДИ~

В началната суматоха хората 
имаха само две възможности - или 
боец, или бежанец. Къщата на Кое- 
зо се намираше край самата фрон-

• Неотдавна в димитровградската гимназия се проведе среща 
на актива на директорите от всички средни училища в Пирот- 
ски окръг, на която основен въпрос бе: "Свободното време на 
учениците и кака го използват те".
Подготявайки се за тази сре- дават предимство на активности- 

ща, гимназията е направила анке- те в Центъра за култура! 
та между 95 ученици в Димитров- И докато в големите градове 
градската гимназия на тази тема. младите жестоко се противопос- 
Резултатите се твърде интерес- тавят на акцията по затваряне на 
ни, още повече ако се има пред- кафенетата след 24 часът, дими- 
вид общата кампаня, която в тровградските средношколци и 
страната се води за работното тук дават твърде интересен отго- 
време на кафенетата и подобните вор. 29 от запитаните 95 са кате- 
заведения. горично за затваряне, а още 42 са

от анкетираните, 55% пре- на същото мнение, но само през 
карват свободното си време вкъ- работните дни, значи без петък и 
щи, пред телевизионния екран, а събота. Ако и тези се прибавят 
",а!?о ■” свободното си време към първите 29, тогава излиза, че 
убиват в кафенетата. О тези, дори 75% от запитаните са за зат- 

които ходят през свободното вре
ме в града 53,68% тук остават до

а остават и Остава само, а това е и за-
2 Интересно е’чесъ' ключение на директорите, Об
щият процент ученици закъсня- щинската скупщина
ВаТНя Ча00ве! НЬ1Те нейнй служби' да осигурят

ВЪПр°°а как родителите цялостно прилагане на общинско- 
5™,рат на излизането ™ д° по- то решение за работата на кафе- 
лунощ и по-късно, 60% казват, че нетата и подобните заведения в
реагират!Те ЗНЗЯТ “ Т°Ва И Не града 3а1Д0т° решение заработа
^ „ _ на споменатите заведения има и

Твърде интересни са отгово- то е в ред, но кел файда от него 
рите и на въпроса: "Ако Центърът колкото и добро да е Д|ко 
за култура би имал по-разноо- спазва Д
^ъ3к11Р°ГраМа и активнос™, на Освен този въпрос директо
ре бихте дали предимство - на рите са обсъдили и темата за пла
фш"оВта°тз™Т652. “Т Ка" ниране На образователния процес фенетата. , 52/о от запитаните и подготовка за работа. 4

варяне на кафенетата след 24 
часът!

т.е. съответ-

не се

Илюстрация: Миодраг СтояновичА.Т.
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° от МИНАЛОТО НА НАШИТЕ СЕЛАО-ФИ БРЕСНИЦА
- ОСНОВАТЕЛЯТ И МАХАЛИТЕ5
• Като

Узун поради големия му оъст Рплмта™Л0ра иНаят ^ядо Никола Ковачо, наричан от турците 
причини се преселили вУБългапиЯДп ки!!!пиИа Никола 6или от Влашко и неизвестно по какви 
станал едър,Рсилен и извъноелноВппмг!Е1!1!0 село Соволяно. Когато пораснал, Никола 
вземат войник но той не искят^Пг,г»я™^1СТаВИТеЛеН мъж' °женен вече, турците искали да го 
той избягал в Краището намеоил чумата, която взела да бие в с.Соволяно,
250 години. * раии^то’ намерил свободно място в Бреснички дол и се заселил. Това било преди

• уловиш Ги7оРГкараливв5ариИ: о * Ма™л* "ридол -

гйЕЕйая «яЖвйак
време в синора на Бресница дош- котлето мбил елин тмочин пн' Родоначалникът дядо Гюргая
пЖКГГ °ЪС °Т^аТа СИ Аар."Дед0^то ЖЯТкрЕ- ве^н^Г/ МаКеД°™я' Жи'
косГ„РлНОу°"1ВаеЛИ Да правят па- 1дето и ое ааселия в Бресница ВевЛ няколко гтоа ™ Пауновите имоти. Видял 5. Канарска махала - 2 къщи. 
о?Лиъ м ™ д?6ро не можа «а ги Основател е дядо Михаил Кача- 
Р7Рвв „ е 0бъРнал аа помощ към ро, който се преселил преди 50 
властта, която му дала отделе- години от с.Буцалево 
ЗиитеТт^ I Г0" Т™ УАРил на 6. Ковачева махала - 5 къщи 

Църнощица, убил Преди около 150 години тук се
?биТтЯиХят би°лСТпаограеЛбИеТне ЙГЙЖГ “ ЛЯД°

ои°чТа° Юл^ки гпъл° И Дне° СО на‘ 7- МаЛ|<° по на ваток от Ко- 
р Гпппоп ппТ 6 вачева махала, в местността Гер-
гРпьчпо?лДиоа^КАЗИ На СТари хора говиЩе. има една къща на Игнят селището не е било купно като Костадинов, дошъл тук от цент- 

би- ралната махала. Той е от Узуно-

Щ
■ "лтронот на Секре

тариата по опазване на жиз-
7 къщи. 

ИНИ от
на Градс 

управление в Ниш на 2
нената среда якото

1 де
кември в клуба "Колумбар" 
в Ниш беше представена ра- 
ботната версия на еко-фил- 
ма "Годишни времена на Ви
сок", чийто автор е Влади
мир Манич от село Изатов- 
ци_- Димитровградско, учи- 

_ първоначалното учи
лище "Свети Сава" в Ниш.

Както "Братство" вече 
писа на 15 март 1995 година, 
този нашенец, любител на

'одини във Влашко 
и тук се заселил преди 80-90 го
дини.

тел в

4. Сушичка махала - 2 къщи 
Основателят дядо Стоилко Су- 
шички дошъл тук от с.Сушица.

5. Ковачка махала - 4 къщи. 
Основател е дядо Георги Ковачо, 
дошъл тук преди 150 години от 
с Паралово, за да упражнява ко
вашкия си занаят и окончателно 
се заселил тук.

6. Махала Коларци или Ди- 
дарци - 2 къщи. Махалата се на
мира северозападно от центъра 
на селото, близо до реката. Дядо 
Милен, родоначалникът, произ
хожда от узуновия род.

Махала Ангеле 
къщи. Произхожда също от Узу
новия род.

8. граовска махала носи име
то по местността Граовище, къ- 
дето е разположена. Основател е 
Стоимир, отделен преди 80 годи
ни от Узуновия род . Сега маха
лата брои 5 къщи.

9. Близо до пътя, който свръз- 
Бресница и Зли дол се

Мито

природата и голям ентуси
аст, в продължение на пове
че години е заснел над 500 
снимки и 15 видео-касетки с 
60 часа материал за Висок
неговите непокътнати при
родни прелести и живота и
поминъка на хората. В течение на годината части от зас
нетите материали бяха предадени по телевизионните 
станции в Ниш. а в училището, игьдето работи Манич 
другите нишки училища бяха ползвани като едукативен 
материал по природознание. По такъв начин се събуди 
голям интерес сред просветните работници, културната и 
научната общественост в Ниш, а автора се сдоби с попул
ярност и признания, сред които е и провъзгласяването му 
за заслужил гражданин на град Ниш.

След проектирането на филма за дейността на Вла- 
Манич и еко-филма "Годишни времена на Висок"

Владимир Манич другите краишки села, но не е 
ло и така пръснато като днес. По
вече от жителите му по-рано жи
веели в центъра на селото. Днес Ярча 
Бресница има 26 махали, пръсна
ти о

вия №изо до нея, в местността 
фници, се заселил Цеко Пет- 
като домазет от с.Горни Ко-и по ров 7. овци - 3Т Явете страни на Бреснички ритен.

»лТ'о^НННтЧГяЖиа

редят така^ 10. |_|а северозапад от цен-
От лявата страна: търа на селото в местността Гра-

Оама къща на Аначко Габ- маге се нами 
решевски. Заселил се тук преди то име. Б 
35 години, а като дете е доведен от дядо 

Габрешевци. години.
2. Малко по на изток от гор

ната къща в Ранчин дол е самата 
15ъща на дядо Стойкови (Милан.
Иован и други). На това място са 
около 80 години. Основател е дя
до Славко, който с бабичката си 
и един вол, неизвестно по какви 
причини, се преселил в Ранчин 
дол от Косово поле.

3. Махала Козарска падина 
брои 5 къщи и от

дол.

ира махала със също- 
зрои 4 къщи. Населена е 
Узунови преди 100 - 120

11. Дъбярци - 4 къщи, също от 
Узунови.

12. Ж 
вана

димир
признателни думи и ласкави оценки произнесоха обще
ствени и научни дейци от Ниш, както и Венко Димитров, 
директор на Издателство "Братство“, и Драган Колев, 
председател на Общинския отбор на СПС в Димитровград, 
който отделно изтъкна значението на филма за пред
ставяне и популяризиране на природните, туристическите 
и стопанските потенциали на Димитровградска община, 
като същевременно заяви, че лично ще се ангажира в 
началото на януари филма да се прожектира в Димит
ровград. а Общинската скупщина и останалите субекти в 
общината да окажат материална и друга подкрепа на 
автора да се подготви пълна версия на филмапТодишни 
времена във Висока".

от с
ва селата 
намира една къща на Ле-
щаро.

10. Най-кр; 
десния бряг, бл

еравичка махала - осно- 
преди около 120 години от 
Георги Жеравички. дошъл

айнта махала по 
1Изо до с.Бранков-Дядо

тука от кюстендилското село

един род са: 
наричат ги още дядо Стаменовци. 
Родоначалникът дядо Стамен е 
дошъл тук от с.Буцалево преди 40 
години.В.Д.

4. Старопадинска махала 
или Боинска - 4 къщи. Основател

него. Пишеше ми. че съпругата му веднага 
започнала да работи, намерили апартамент, 
в който ще живее тя с двете им дъщери, а той 
и синът му се върнали в родния им град. 
Станал боец и вече получил чин. Къщата му 
не била разрушена, единствено била счу
пена 
което
както ми пишеше в писмото, не се тревожил 
от това.

Още не прочел писмото, получих теле
грама със страшна вест: колегата ми Крезо 
и синът му били разкъсани от темпирана бом
ба в момента, когаъто се опитвали да по
правят вратата на магазинчето!!? Мъж съм 
стягам сърце, опитвам се_да не заплача, но 
сълзите сами потекоха... Ех. Крезо. мой яра- 
не! Слисан от страшната вест и парализиран 
от голямата загуба, стоях нисъзнателен за 
реалния свят, а пред очите ми беше колегата 
с раздвоените предни зъби - пие кафе. раз
хожда се между панаирските щандове, над
преварва ме със скии, плува... В действител
ността ме върна въпросът как да помогна на 
съпругата и двете му дъщерички.

Трагедията обаче никога но идва сама. От 
морето пристигна втора телеграма с втора 
страшна вест. По-голямата дъщеря на коле
гата ми Крезо со отровила, когато узнала за 
гибелта на баща си и брат си!?! Но това не 
беше краят на семейната трагедия на Кро
зови. Една седмица по-късно узнах и третата 
черна новина: съпругата на Крезо починала 
от безмерна тъга и големи жалове...

Боже, господи какво ти сгреши добрякът 
Крезо!?

Моята любимица, най-малката дъщеря на 
Крезо, остана сама самичка на този свят 
Опитах се да я намеря и да я взема при мен. 
Казаха ми: "Вие сте само колега на баща и. 
но не и близък роднина. Детето остава при 
нас."

това линия и затова колегата ми имаше само 
втората възможност - бежанец.

В една ранна априлска сутрин ме събуди 
раздразнителният звук на звънчето. Отворих 
външната врата. Със свито одеяло под ед
ната мишка, с торба в другата ръка. с жената 
и три деца. пред вратата стоеше той. моят 
колега Крезо1 И много радост, и много тъга 
имаше в първите ни сълзи, в първите ни пре
гръдки. Ех. съдба! Преди месец пихме с него 
кафе на Требевич. преди три месеца зимува- 
хме заедно на Влашич. преди седем месеца 
бяхме на морето... Ех. съдба! Исках да го 
питам за много неща. за този. за онзи. за тях 
- живи ли са. къде са... Но уви! Сърцето ми 
замълча и заплака без сълзи.

Един месец колегата и семейството му 
прекараха при мен в Ниш, Войната се за
силваше. Крезо ставаше все по-нервозен, 
все по-малко говореше и всее повече време 
прекарваше пред малкия екран или край ра
диото. Да чуе и разбере какво става там, на 
полесраженията. Много го измъчваше лип- 

информации за многоброините му 
роднини и приятели. Искаше да им помогне, 
възможност нямаше. Но друга, много по-гол- 
яма мъка все повече натискаше колегата ми 
Крезо.

-Ние там, в Босна, от всичко най-много 
презираме страхливците и предателите. Аз 
непременно трябва да се върна там, да по
могна на другарите си, на сънародниците си, 
да отбраним бащините си огнища и правото 
ни на достоен живот. Не, аз вече не мога да 
седя тук... аз ще се върна... само да намеря 
някакво решение за съпругата и децата ми...

Решението "пристигна“ ненадейно. В 
един майски ден съпругата на Крезо получи 
писмо от един град на морето - викат я на 
работа. За пръв път в очите на колегата като 
че ли съзрях радост. Там някъде, в дълбо
чината на зениците му. като малко газениче 
трепереше светлинка. Светлинка на облек
чението!

Крезо замина със съпругата и децата си. 
Половин месец по-късно получих писмо от

вратата на малкото му магазинче, от 
били отнесени всички стоки. Колегата.

Панорама от Бресница
Жеравино Тази махала се дели 
на Мановци - 3 къщи. Богоеви - 2. 
Радойкови- 1 и Колеви - 1.вси
чко 7 к

ци. е Шоин рид Брои 
къща на дядо Спасе.

11. Там, където Бресничият 
дол приема от дясната страна 

кярци - 4 къщи Маха- Придолския поток е разположен 
преди около 100 центърът на селото или Узунова 

години от дядо Стоилко. наречен махала, която днес брои 17 къщи 
Бекяро, защото се оженил 40 го- От тях 8 фамилии са от най-голя- 
дишон, и от Спасе Полето. Дядо мото-дядо Узуново колено-оста- 
Стоилко е от Чорбаджийска ма- налите са дошли по-после от ма
хала, а Полото от Жеравичка. халите: Симеон Ковачев от Жера-

14. Чорбаджийска махала - 7 вичка, Русим Атов от Чорбаджи- 
къщи. Намира со близо до учи- иска, Глигор и Тасе Ангелови от 
лищото. Основана е от дядо Фи- Анголовци (Попови орници). Бо- 
лип, който се отделил от брата си гоя Спасов от Слогарска Йордан 
от Жооавичка махала Кацарев от Сушичка, Цена Яна-

Близнлчка махала - 4 къ- киева от Жеравичка. Дядо Тодор 
одини от Бреснички. най-богатият човек в 

ричали Близна- с.Бресница, дошъл като домазет 
ко. отдолен от Узуновата фами- от Извор
лия (*) Всички данни в тази статия

са взети от книгата "Кюстендил
ско краищен на Йордан Захариев, 
която е печатана 1018 година.

Подготвил: Стефан Иванов

само една

ъщи.
Бек13.

лата е основана

сата на
5Р1

Основана пред 
някой, когото нар

и 120 гщи

От дясната страна, като се 
почне отгоре, махалите се редят 
така:

1. Сама къща на Иванчо Ни- 
колчов, засолил се тук преди ок
оло 40 години.

Не помогна ни обяснаниетом че аз и Крезо 
бяхме по-близки от рождени братя.

(В следващия брой: ШОКОЛАД)

ф1 ЯНУАРИ 1996 г.БрятстВо



т МЕМ0В1АМ

ТОДОР ВЕЛЧЕВ
(1921-1995)

ПОЧИНА
АСЕН

СТАНЧЕВИЧ

След тежко и дълго боледуване 
един от най-видните обществено-полити
чески и стопански дейци от българската 
народност в Югославия - Тодор Велчев. С 
предачната си дейност остави незаличима 
следа в цялотоПонишавие. Упорит докрай 
- не отстъпваше пред нито една трудност. 
Като такъв, надявахме се и този път да 
победи изпречилата се трудност. Но от
слабналото му сърце този път не издържа.

От прекрасното старопланинско село 
Славиня, тръгнал по пътя на големи пред
извикателства, както и мнозина негови съ
селяни - да се учи. Вихърът на войната 1941 
година го отнася в пленничество в Герма
ния. След свършването на войната - влиза 

първите редици на борбата за обнова и 
изграждане на страната. С прогресивните 
си схващания и отношение към задачите, 
наскоро се озова на високи отговорни пос- 

край - в Димитров-

почина

(1915-1995)

наука. Много труд и време полага в 
проучване на ягодата, като устано
вява генетическите особености но 
сортовете и по този начин у нас за
почва производството на ягодата 
"Занга фракоса' и "Серпри". Тези не
гови ягоди са по качествени и дават 
по-голям добив. Върху ягодите за 
създаване на нови сортове той ра
боти четири години.

Станчевич е учен-практик. Той 
създава нови сортове круши и съще
временно се занимава как да се пре
работват в компот, съхраняването на 
плодовете, особено на крушата "вил- 
ямовка". През шесдесетте години из
следва 46 сортове череши. Седем го
дини се занимава с тази работи и 
резултатите са от огромно значение 
за науката и практическото прило-1 
жение, което дава той.

Д-р Асен Станчевич е работил не 
само в кабинета, но е настоявал не
говият труд да намери и практическо 
приложение. Затова е писал много 
популярни статии почти във всички 
вестници и на радиото, а особено във 
вестник "Политика". Последната му 
статия в политика излезна един ден 
преди смъртта му.

Станчевич е известен значи и ка
то журналист и редактор. От 1948 до 
1953 е кореспондент на Танюг, от 
1952 до 1956 редовен кореспондент 
на "Политика от Чачак, редактор на 
"По/ъопривердник", редактор на спи
сание ЗугЬсловенско воЬарство" 
(Югославско овощарство). От списа
ние "Югославско овощарство" са 
препечатани много негови статии в 
чужбина.

В Чачак-Станчевич се ползвал с 
голямо уважение от гражданството. 
Много пъти е избиран за отборник, а 
през 1984 година е провъзгласен за 
ЗАСЛУЖИЛ гражданин на град Ча
чак.

На 16 декември след кратко бо
ледуване в Чачак почина професор 
д-р Асен Станчевич най-престижният 
и най-известния учен от нашето мал
цинство.

Д-р Асен Станчевич е род 
април 1915 година в село /IV 
Димитровградска община.

в

ен на 24 
|укавица, 
Гимнази

алното си образование получава в 
пиротската гимназия, а след това се 
учи в средното селскостопанско учи
лище в Буково при НегоТин. От ранни 
години започва да се занимава с на
учна работа. Като преподавател в 
много училища се проявява като от
личен педагог. Станчевич сътрудни
чи в много списания и вестници в 
страната и чужбина. От 1936 д 
е управител на разсадника в Ягодина 
и преподавател в Печ, Зайчар и след 
това окончателно се настанава в Ча
чак. По това време активно се зани
мава с изследователска работа в об
ластта на овощарството и през 1963 
година става доктор на агрономичес
ките науки.

С дипломната си работа "Проуч
ване биологията на цъфтенето и оп- 
лодяването при някои сортове круш
ки става забелязан като научен ра
ботник от висок ранг. И по-нататък 
той най-много работи върху хибриди
зацията и бележи големи успехи на 
много овощарски конгреси в страна
та и чужбина.

Едвам ли може да се посочим 
друг научен работник в страната из 
областта на овощарството, който за 
кратко време дава така добри резул
тати. Той е обнародвал над 1000 ста
тии в много вестници и списания. Сът
рудничил е в Архива по биологически 
науки (Белград), Архива на селскос
топанските науки (Белград), в много 
списания в Загреб, Нови Сад, Скопие.

Научните му трудове са превеж
дани в чужбина. А над сто научни 
труда е печатал в страната. За не
говата работа са писали много науч
ни работници, негови колеги, оцен
явайки го като един от най-извест
ните в областта на овощарството у 
нас.

родния
градско, сетне Пиротско като председател
и подпредседател на Околийския отбор, а известно време беше и прокурор.

Беше директор на "Синиша Николич-Драгош" в Пирот. Известно време 
провежда на работа в Стопанската камара в Ниш; сетне бива директор на 

предприятия в Ниш, а от 1972 година става директор на Издател- 
братство". Цели осем години прекарва в Издателството, а през 1980 

година, поради нарушено здраве заминава в пенсия.
В работата на Издателството остави незаличими следи. Направи много 

за консолидацията му, за което то завинаги му остава благодарно.
За всеотдайната си и преданна работа е получил редица отличия и 

признания.

тове, първо в

няколко 
ство

0 1948 Издателство "Братство"

0 СПОМЕН ттжт
ВЕЛЧЕВИ" ГОДИНИII

В историята на Издателство "Братство" 
Тодор Велчев остави голяма следа. Затова 
годините, които проведе като директор и 
главен редактор на "Братство" - наричаме 
"Велчеви години”. Дойде в момент, когато 
Издателството и финансово, и кадрово бе
ше западнало. За кратко време успя да 
стабилизира финансовото положение на 
Издателството, а сетне запретна ръкави и 
започна 
леми. На

да разрешава останалите проб- 
Братство" възвърна престижа му 

и то наново се нареди сред по-авторитет
ните седмичници у нас. Водеше и упорита 
борба за издигане на по-високо "езиково 
равнище" на изданията на "Братство". Го- 
дишните си почивки използвахме за език
ово и професионално дообразование. Раз
бира се, и Тодор Велчев беше с нас.

Тодор Велчев се натовари със задачата 
да изгради помещения на "Братство". Това 
стана през 1974 година. За празника на 
тРУДа - Първи май - ние се пренесохме в 
днешните помещения на Издателството.

Агрономическият факултет от 
Белград обяви в "Политика" даде 
специален не^олои, като изтъква, 
че в един съдбовен момент е прек
ратен учителският глас на д-р Стан
чевич, пресъхна неуморимото му пе
ро, но остават книгите му, научните 
му произведения, неговите сортове 
овошки да растат и да развяват се
мената заедно с учениците му нав
ред по света.

*шттш
Разреши един от основните проблеми във всяка трудова организация - 

заплатите. До идването му бяхме спаднали на "живуркане” Велчев се 
ръководеше от девиза: първо необходимите условия - а после работа На 
много работници от Издателството обезпечи жилища

Но най-големи резултати Станче
вич е постигнал в изследването на 
някои сортове и създаване на нови 
сортове круши, чиито плодове узря
ват най-рано в света, което се счита 
като принос в световната овощарска

адпоилмлииТ° му В пенсия пРез 1979 година, всеки следващ пенсионер 
търси за пенсионна основа да му се взимат оелчевите години“.

Матея АндоновБ.Николов :

■ БЕЛЕЖКА
ТЪЖЕН ПОМЕН

година се навършават 40 тъжни дни от 
иил съпруг, баща. свекър и дядо

На 9 ян 
смъртт

1996
ашия

нуари 
а на нЗА НЕВЕСТА В ДЕСЕТО СЕЛО

Светът остава на младите, казва народната -Какво да правя и къде невеста да намеря - 
поговорка. Ако тя обаче се приложи на обсто- казва един тридесетгодишен младеж от Горно 
ятелствата в Босилеградска община и ако в това Тлъмино, който иска да остане анонимен - когатоужгта&г“.

и°!юмчетата^Дукат. Младежна гб^гзджина ем- 
ява на младите. раст, който също иска да остане анонимен, казва.

И сред младите в общината през последните че 8 тяхното село има 78 млади, от които 66 
години се чувстват промени. През 1971 година м°мчета, а само 12 девойки!
отколкото еогени НПе^1т тИнипо°дГе двойки■ Имайки предвид съотношението между чие-

градска община ергените са пред дилема: на коя тъкмо°тогава протедаш"°' *°ГаГ° "™аШ НИЩ° ' мома да подарят любовта си и да не я крият и за прогледаш .
кои да се оженят, когато има малко моми!?

ПЕТЪР
ЕВТИМОВ

КАРАДЖОВ

а
а

-просветен работник в 
пенсия от Бистър 
- Босилеградско 

(1932-1995)

&С:иВ611ЧГк ^„ДаГдиаГперН^а°т5ИЩаТа 8

ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ:
съпруга Душанка. синове Ивайло и Евт
внук Милян Караджови от Бистър и Бо<

В.Божилов
ии, снаха Боянка и 
силеград

О 1 ЯНУАРИ 1996 г. БряктВо
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КАК СТАНАХ 

БЛАГОНАДЕЖДЕН
Й“«^благонадежден. Това е за оне™ гаито 
вярват в орисници. • *оито

Аз пък считам, че своята неблагонадеждност

Напротив, той се озлоби и винаги заемаше кон- 
трапозиция. Затова в къщи лека-полека ^почна- 
хме да му викаме Контрата". а

.1®™^ета на 6аЩа ми: "политически неблаго- 
надежден и аз сериозно се спънах в живота На 
различни конкурси за вакантни работни места ви
наги бях между първите, но никога пръв. Имаше 
моменти, когато за косъм ми се изпълзваше работ- 
бащаМЯСТО само онова "неблагонадежден"

ЗЛОБОДНЕВКА

м?,ом?Ве-И пР°чие- Знаех и за онази народна: "Ако 
имаш вуйчо владика и ти ще станеш поп .

Но аз нямах нито вуйчо, нито чичо нито пък 
кариерата миЛИЗЪК’ К°ИТ° °тане тР“ллт за

“ая личен прилшр^убедих
тъщата П°'силен от бащата е тъстът, а от майката

шас?и^ет1Хг^ет П° 9лУчайност, но изпадна чисто 
^ ми 6е високопоставена личност, а 

тъщата амбициозна жена. Още на сватбата'ми 
подшушна: 'Дръж се за нас, не обръщай се много 
към родителите!". Аз да си призная Гледах най- 
много невестата си. Това й се понрави затуй изчака 
мпГп^ва. Докато минат 6лаженитеУ дни на 
ви™й™«НДТВ°Т° ^ Ма Же 6и 6 ^Рсело подходяща 
«нкуТбя™13360™ “ Мвн>' ™

След многото разочарования дойде радостта 
Затова може би съм единственият, който в себе си 
гръмко вика: Да живеят тъщите!".

Стеник

ГОЩАВ ЪЕ
Сериозно проучвах моите съученици, чиито 

политически благонадеждни бащи им осигуриха 
хубави постове: директорски кресла, високостоящи Штшттт

• «юй медно време. У онова време имаше и
кажеошеоноващо цепуТ^ин ГОДИН ИМ

омъ%%7оТотин%%НТцелСживоТОТИНЯ 3 Ме"е “* Йе

порасоди се. погледай кво у кою 
кавену предлагаю за Новуту годим" - реко си

г„г,?5й'напред застаупред "Балкан". Чека се Нова' 
година, има музика и 120 динара за йеднога!

Алал вера! - реко си я. - "Тия синковци га забибео- 
или съглам! . ^

-Кво, Манчо, гледаш? - дърпну ме Ставрия за рукав. 
-Еве мислим се я дали да им платим с динари 

девизе - поче да се шегуйем.
Ставрия ме изгледа, прекърсти се. па рече:
-Манчо, да не си добил паре на лотото?
-Не съм, ама що и я да не се отпушим йеднуш у 

годинуту. па нейе свак дън Нова година! - карам си я 
шегуту, ама съм сериозън кико прасе у джибре.

Разбра Ставрия игруту. па рече"
-Ако, Манчо, ако, сигурно за тея паре че има богата 

гощавка...
-Е. да знам да че б у ду теквея ко що Ьи праве 

събираю на репрезентацийе.
-А. много ти здравйе. нема да су теквея: че ти даду 

по две-три Ьебапчетия. йедну плъескавицу. йедну ко- 
басицу и по шише вино за двоица... Може накраяти каве 
да има...

-Чекай. а на онея гощавЬе не се знайе кво и колко че 
се изнесе...

ПЕТЕЛЪТ НА 
Г-Н КОВАЧЕВИЧ

НАШЕНСКИ
ИСТОРИИКИ

•Преди ч35. години Ракита беше най-оживеното 
място в околността. Мина "Ерма" работеше, а 
популярното влакче "Чиро" осигуряваше на този 
край редовна връзка със света. Затова 
видни хо 
живот в

пролет тя насадила квачка. Излюпили се пиленца 
и колкото повече раснали 
приличали на петела на г-н Ковачевич. Това много 
ядосало видната госпожа. Започнала да дебне 
петлето на съседа и куп камъни хвърляла по него. 
Това силно обезпокоило стария офицер. Веднъж 
той облякъл офицерската си униформа, закачил 
всичките си отличия, грабнал сабята си и заел поз
иция в една слива. Съседката пак подгонила 
петлето, този път въоръжена с ловджийска пушка. 
В момента, когато тя взела на прицел "грешника" с 
намерение да го застреля, г-н Кова1 
сабята по пушката. После изръмжал:

-Ако не си знала, отсега да знаеш: това е 
петелът на господин Ковачевич.

толова повече

мнозина
ра решаваха да прекарат пенсионерския си 
Ракита. Така и г-н Константин Ковачевич - 

командир на граничарите, офицер на Кралство 
Югославия, минал през Албания, боец на Солунския 
фронт и носител на многобройни отличия- 
старческите си дни прекарал в това село.

Г-н Ковачевич отглеждал само кокошки и един 
особен петел-малък, с къса опашка, приличал 
повече на сврака, отколкото на петел. Първата 
съседка на офицера била видна госпожа на виден 
ръководител в мина "Ерма". И тя отглеждала 
кокошки и петли, но нейните кокошки били 
породисти, а петлите й били едри и гиздави. Една

ИЛИ С

чевич удрил със

Йордан Миланов

РЕКЛАМА ка сеСТРУВА СИХУМОР
-Рекламата е велика сила! 
-Как ще докажеш това? 
-Много просто. Когато кокош- 

снесе яйце. тя силно кудку- 
. Когато гъската снесе яйце,

След като оглежда вилата на 
своя пр 

-Ра:
но. за такава и на пет го 
ме осъдят, няма да е мно!

СВЕКЪРВИНА иятел,гос 
зкошна ви

:тът ка 
ла! Чес

зва:
стно каза

ни даката 
дяка 
тя си мълчи.

-Е, и какво?
-Нищо, само всички купуват 

кокоши яйца, а никой -

Стара свекърва учи млада 
свекърва:

-Ако сакаш да си си добра със 
снахата, ще се разбереш с нея: 
когато си сърдита, ще си сложиш 
тазе китка на левото ухо, а когато 
не си, на десното Снахата, щом те 
види^|

се дигне от леглото, то китката ще 
увехне!

ди
го!

-Тека йе! Ама не се знайе и колко че се плати!
-Кико не се знайе? - чудим се я.
-Епа лъсно! Йеде се и пийе кой колко може. а смет

ката се праи йутре дън. оти не се знайе кому кига че се 
иде дома...

-И колко йе сметката?
-И това не се знайе...
-Кико не се знайе?
-Знайе се - ама не се знайе... А тия оди "Балкан" нема 

датикажу...
-Нечу или не смею?
-И това не се знайе...
-Па чекай бре Ставрийо. кво се знайе?
-И я нищо не знайем, само тека съм чул - рече 

Ставрия и се поодзърну да не га йе чул некои...
-Та значи дека онея гощавЬе с туя за Нову годину 

немаю нищо зайедно. па нали 120 динара за йеднога 
човека не су малко паре? С бабуту че ни треоу две 
пензийе.

да се проводиш а ти си понеси у джеп и 
третуту - рече Ставрия и се одалечи.

"Е. нейе само "Балкан", а и не требе сви да и ду у 
"Балкан" - реко си я пой до по градат да разгледуйем на 
друга места. Оди навам-натам. гледа, дзвери се. ама 
нигде под стотку за йеднога не най до.

Оратим я на бабуту за това. а она че рече:
-Па бре. Манчо. с две стотЪе че купимо две пресетия 

по двайесе Кила. А с тъй свите празници през годинуту 
че дочекамо и испратимо!

-Тека йе. изгледа пак и си седимо пред телеви
зора т...

-Ако Манчо - поче 6абата умилято - че погледаш 
младиню. голотиню, па мож да се подсетиш ка смо и 
нийе били млади...

Я нищо не реко. завърте главу и си реко наум: "Кво 
йе баби мило това вой се и присънило..."

Ай де със здравйе!
Ега поне вийе дочекате Новуту ко що сакате!

МЕЧТА
гъши.

-Имам една мечта - казва 
един гангстер на друг - да ограбя 
някоя банка и да оставя отпе- 

ците от пръст 
1!

От в-к "Пардон", София

БЪРЗИНАще си знае'
да, ама докато моята снаха Малко охлювче към майка си: 

-Пусни ме да пресека шосето! 
-За нищо на света! След три 

часа ще мине автобусът

чатъг
тъща

тите на моята

А.Т.

° СПОРТ-ШАХМАТ

ИВАН СТОИМЕНОВ 
НАЙ-ДОБЪР° ЩЕ СТАНЕ ЛИ ДИМИТРОВГРАД

На енствоното пъ 
ившия н

рве
иш

проведе 
по шахмат за 6 
гион за кадети и пионери участву
ваха и шахматистите от Димит-

НОВА ЧУПРИЯ? ки ре-
-Ако сакаш

тата на школата по лека атле
тика, която в ТОЗИ! 
води Душица Деяно

Ако се обезпечат необх

Когато стане дума за равити- 
ето на лекоатлетическия спор 
Димитровград един такъв въпрос 
е съвсем уместен. Атлетичският 
клуб "Железничар“, който създа
доха неколцина ентусиасти, почу
вствували пулса на своя град. от 
година в година, дава все по-хуба
ви резултати и може един ден да 
стигне славата на Чулрия Ди
митровград вече има и член на 
националния състав Това е Души
ца Деянова, а в скоро време ще ги 
има още

Именно Деянова беше и повод 
тези дни Димитровград да посет
ят Светозар Кръстич, председа
тел на Атлетическия съюз но 
Югославия и Ивица Матиевич, ге
нерален секретар на съюза.

В щателен и полезен разговор 
с председателя на “Железничар" 
Васил Каменов и тренъора Алек
сандър Марков, Кръстич и Мати
евич се интересуваха за услови
ята при които Деянова се готви за 
състезанията в 1996 година, как- 
то и за 
ито

ровград.
В своята категория Иван Сто-граничен град 

>ва
холи-

мите средства, в началото на Но
вата 1996 година Душица Деянова 
и Тамара Стефанова би трябвало 
да заминат на 15-дневно подго
товка в София за предстоящия 
лекоатлетически сезон.

т в
именов спечели първо място в 
конкуренция от над сто участни
ци Домакин но състезанието бе 
основното училище "Родое Домо- 
нович". Победителите по катего-едителите по катего- 

ии са се класирали за първен- 
бия, което ще се 

януари 1996 го

рни са се к/ 
ството на С 
проведе от 
дина.

ъро
9-13

М. Андонов
Д.с.

ИНАТАИЗБРАН СПОРТИСТ НА ГОД 
В ДИМИТРОВГРАД

На 15 декември тази година в Димитровград се проведе избор на 
спортист на годината в общината, в организации на Съюза на спор
товете и под покровителство на Общинската скупщина

В препълнената зала на Центъра за култура и в присъствие на 
множество гости ласкавата гитла за 95 година спечели Предраг 
Костов член на футболния одбор на "Балкански" На второ място о. 
Тони Алексов член на волейболния отбор на "Димигровград-Воиводи- 
нащпед” който е член на втора сръбска дивизия На трето място е 
вратаря на "Балкански" Милко Соколов.

За най-талантлив спортист провъзгласен о петнадесетгодишния 
омир Пейчев, член на младия отбор (кадети) на "Балкански ,̂ 
Най-добър екип са волейболистите на "Димитровград-Воиводи- 

нащпед , а за най-добър спонсор е провъзгласена сподицията Вой
води на щпед" от Нови Сад, под чийто патпонат е клуба. Награда за 
принос в спорта получи ветерана Кръста Кръстев

От присъствуващите гости да споменем Драголюб Кочович, дирек
тор на карате-състава на Югославия (иначе димитровградски зет) и 
бившите членове на репрезентацията във волейбол Сре ген Джурич и 
Блаж СтояМович След избора 6о устроен бал на спортистите в хотел 
"Балкан" Д*с*

условията изобщо, при по
работят членовете на "Же

лезничар"
И Кръстич и Матиевич. както 

и мнозина специалисти по атле
тика досега, казаха редица пох
вални думи за работата на атле
тическия клуб в Димитровград, 

заботата на тренъора

Ми

както и за р 
Александър Марков. Също така, 

високо мнение за рабо-
н«ош ттчттч

дадоха \ оЕттстйо 1 ЯНУАРИ 1996 г.
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