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° АКЦЕНТИ ОТ РЕЧТА НА ЗОРАН ЛИЛИЧ НА ТЪРЖЕСТВОТО ВЪВ ВОЕННАТА 
АКАДЕМИЯ В БЕЛГРАД

° АКТУАЛНА ТЕМА

1:1 - ОТ ПЪРВИ 

ОКТОМВРИ ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ МЕЖДУНА
РОДНИЯТ ЛЕГИТИМИТЕТ НА СРЮПрез първия полугодишен период след декември- 

**®*ата суспвнзия на ^^Ународните санкции съживява
нето на производството и цялата икономика в СР Юго
славия не се осъ!цестви нито според големите надежди на 
обикновените" хора, нито пък според оптимистичните 

официални предвиждания. Разбира се, ревитализацията 
на стопанската дейност е обемиста и комплицирана 
задача, така че през първите месеци никой не очакваше 
чудо във вид на стопроцентово ангажиране на производ
ствените мощности, големи заплати, високо жизнено 
равнище и голяма социална сигурност на населението. Все 
пак онова, което се случи в началния етап предизвика 
сериозна загриженост: югославското стопанство прак
тически не успя да се "отлепи" от ембарговското си рав
нище, много, много бавно се увеличава износът, пред
приятията и занапред са "без динар" оборотни средства, 
много голям е външнотърговският ни дефицит...

Кои са основните причини за това?
Мнозина наши еминентни икономисти най-често 

споменават две основни причини: войната в непосредстве
ната ни близост и икономическите санкции заставиха 
процеса на транзицията у нас, така че югославското 
стопанство не успя да придобие структура и нормативна 
основа, необходими за работа при условията на пазарната 
икономика; доходът на стопанските предприятия и органи
зации п ре кале но е обременен с обществени даждия, които 
"изяждат" не само голяма част от средствата за заплати, 
но и почти целите оборотни средства (на 1 динар заплата 
се плащат над 1,20 динара данъци).

Съобразявайки се с основателността на тези анал 
критики, управляващите социалисти насочиха дейн< 
на правителствата и парламентарните си групи към тези 
две огнища на нашите големи икономически затруднения. 
В резултат на една такава насоченост в началото на лятото 
в Скупщината на СР Югославия, без участието на опоз
ицията, бяха гласувани най-важните системни закони: 
Закон за предприятията и Закон за основите за промяна на 
собствеността над обществения капитал, които заедно със 
Закона за трудовите отношения и Закона за стачките 
популярно бяха наречени "икономическа конституция" на 
страната. Това е нашият модел на транзицията, това е 
нормативната основа, на която нашето стопанство, по 
мнението на социалистите, трябва да изгради новата си 
структура в унисон с изискванията на пазарната ик
ономика. Месеците пред нас ще бъдат "дни на проверка" 
на вградените определения и гласуваните решения, още 
повече, че краят на годината ще бъде период на предиз
борна и изборна дейност. Макар че дотогава има ^оста 
време, още сега е известен централният пункт, на които ще 
се кръстосат политическите копия: запазването на 
обществената собственост и доброволната приватизация. 
Изхождайки от конституционната разпоредба за равно
правие на всички видове собственост, социалистическите 
ръководства, министри и депутати осигуриха законен ле- 
галитет и легитимитет на обществена собственост, 
преки че в периода на критическото преразглеждане на 
самоулравителния социализъм именно обществената соб
ственост като "антисобствеиост" беше определена за един 
от главните виновници за неефикасността на обществе
ното развитие и за много други несполуки на социал
истическия експеримент. Социалистите обаче са уверени 
че при променени условия и обществената собственост 
може да бъде ефикасна. В унисон с това определение за 
обществената собственост е и законната 
според която приватизацията не трябва да става под зак
онна и друга принуда, а само като самостоятелно ( добро
волно"?решение на общественото предприятие при прод- 
ваоителиа преценка на обществения капитал. Опора на 
опозиционните критики е сТановищото, че нашето об
с?во м може да се развива на основите на пазарната 
икономи "а всв докато не стане общество с доминантна 
частна собственост. Затова, според опозиционните пред
ставители приватизацията на обществения 
трябва да се извърши в кратък срок и да бъде всеобхватна

" Ъ"шГзиас втората основна причина за актуапиите 
неблагоприятни стопански процеси у нае - препалената
оро^ря6в«ТД*^«^задвижат аНоложителнвта пЖ През

Н;г.-сгр.г”.‘яа акьияьз
заплата да ое плаща най-много 1 динар данъци и обла- 
гания Това, разбира се, няма да е достатъчно за по-ин- 
теизивио съживяваме иа стопанската дейност, но ще бъде 
насърчаващо начало иа една положителна тенденция, 
която трябва да ни доведе до размер иа, обществените 
даждия, неслъващ икономическото развитие на общест
вото.

Във Военната академия на Банйица (Белград) тези дни беше извършено тържествено 
промоциране на най-новото поколение югославски офицери. На устроеното по този 
повод голямо тържество говори президентът на СР Югославия и председател на 
Върховния съвет на отбраната Зоран Лилич, който между другото изтъкна:
"И в то)зи тържествен за нас 

момент трябва да бъде 
телни за сериозността на актуал- 
ната военно-политическа об
становка в нашето по-близко и 
по-далечно окръжение. Защото 
последиците на нарушения 
геополитически биланс в цен
тралната част на Балканите още 
не са изчезнали. В някои све
товни метрополи се хранят илю
зии за всемогъщието на силата и 
диктата над легитимните права 
на народите. Това е късогледа 
политика, която не вижда опас
ността за всички народи и 
държави независимо от големи
ната, икономическата сила и 
политическото им влияние, тя не 
иска да види опасността, пред 
която би се намерил съвре
менният свят, доколкото над
делее силата в международните 
отношения и доколкото военният 
фактор вземе превес над си 
на разума и правдината. Още от 
самото начало на кризата в пре
дишна Югославия ние ясно 
съблюдаваме тази опасност. 
Мирът е наша опция и 
вихме всичко за него.

ска война.
Изборите в Босна, които ще се 

състоят на 14 септември са 
крайъгълен камък на мирния про
цес. За да не се позволи обструк- 
ция на изборите, необходима е се- 

юзна и ефекасна п 
ще повече, че не всич 

лика Сръбска, мюсюлманско-хар- 
ватската 
са за из 
обаче, че тези избори ще донесат 
прелом в мирния процес и ще пре
махнат от позициите във властта 

ите ръководства, 
що така сме уверени, че ръко

водствата и интитуциите. които 
ите ще 
всички

ползват от еднакви граждански, 
национални, верски, 
други човешки права 
според най-високите европ 
стандарти. И така тряб! 
остане.

м съзна- културни и 
и свободи

:ейски 
ва да

Изпълнявайки задълженията 
си от Дейтънското споразумение 
и застъпвайки се за цялостна ре
ализация на Основното спора
зумение за Сремско-баранската 
област, нашата страна 

да допринася за 
вателната реализация на тези 
кументи с увереност, че това е 

динственият път към стабилен 
|р в региона. СРЮ взе активно 

участие в преговорите по разо
ръжаването във Виена, сътруд
ничи с международния Трибунал 
за военни престъпления в Хага и 
във всички области ангажирано 
допринася за последователна им- 
плементация на М 
разуь 

И
тая, че искрено прие 
зумението за регионален контрол 
над въоръжаването, 
раики готовност да допр 
за намаляване на напрежението 
и недоверието между народите от 
тази част на континента. Затова 
сме загрижени от постъпките на 
някои сили вън от ре! 
на думи се застъпват за мир, а на 
практика доставят нови коли
чества оръжие на една от стра
ните в неотдавнашната граждан-

К одготовка. 
ки в Репуб-

Федерация 
борите. У

и ван от тях
верени сме

прод
пое

ъл-
ле-жава

ДС
Д не

Съ
легитимн

ми
ще се оформят след избор 
работят за ползата на I 
народи в Босна.

Ние решително 
яваме определението 
последователна реализация на 
мирното споразумение и затова 
очакваме и международната об
щност да изпълни задълженията 
си към нас - да премахне окон
чателно санкциите против СРЮ и 

ни създаде възможност за 
ърза. и пълна реинтеграция в 

международните политически и 
Финансови институции. Затова е и 
разоираемо нашето становище, 

мирният 
де завър

ще 
си :

отсто-
за мир и

изи и 
остта ирното спо-

лата мение.
] този път искам да подчер- 

хме спора-

деклари-
инесемние напра- 

Потвърде- 
1 правилната на това наше 

определение е и фактът, че СРЮ 
е единствената мултиетническа и 
мултирелигиозна държава на те
риторията на предишна Югосла
вия. В нашата страна живеят 

от 24 народи и национ-

ние за

че
6ъ

проц
>шен

ес не може да 
безгиона, които успешно 

окончателното премахване на • 
санкциите и възстановяването на 
международния 
СР Югославия.“

легитимитет награждани 
ални малцинства, които се въз-

° АЛЕКСАНДРА ИВОШЕВ СПЕЧЕЛИ ЗЛАТЕН И БРОНЗОВ МЕДАЛ НА XXVI ОЛИМ- 
ПИИСКИ ИГРИ

НАШЕТО ЗЛАТНО МОМИЧЕ ОТ АТЛАНТА
въ-

АЛЕКСАНДРА ИВОШЕВ от националия олим- всички граждани в нашата страна. Това бяха ед- 
ор иа СР Югославия спечели златен инствените медали на югославяните през пър- 
медал в състезанието по спортна вата половина на игрите.
XXVI олимпийски игри в аморикан- Олимпийските игри в Атлантд бяха открити 

град Атланта и доносо първите големи ра- на 19 юли с величествено тържество, което пре- 
дости не само на любителите на спорта, но и на мина под знака на великия юбилей на олимпиз-

ма: 100 години модерни олим
пийски иг

пийски отб 
и бронзов 
стрелба на 
ския

ри. Двадесет и шеста
та олимпиада е абсолютен рек- 
ордйор по броя на участниците 
и страните-участеат към 11 000 
спортисти от всички 197 стра
ни-членки на Международния 
олимпийски комитет.

Известни като ненадминати 
майстори на шоу-бизнеса, аме
риканците направиха от юби
лейните олимпийски игри не
виждан спектакъл и профитен 
бизнес, но не успяха да осуетят 
напълно терористичната запла
ха, макар че са предприели най- 
стрги мерки по опазване сигур
ността на спортистите и зри
телите. Два бомбени атентата 
внесоха голям страх в олимпи
йското сели 
трагедията в 
несоха човешки жертви. Игрите 
обаче но бяха прекратени.

що-

капитал

ще и 24 години след 
1 Мюнхен отново от-

Алоксандрл Ивошов: Машото златно момичо
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• УСПЕШНИ РАЗГОВОРИ НА СРЮ С ЛОНДОНСКИЯ КЛУБ

НОВИ РАЗГОВОРИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ • РУСКА СТОПАНСКА ДЕЛ ЕГАЦИЯ ПОСЕТИ НАШАТА 
СТРАНА• Лондонският клуб и СР Югославия се затьпват за нормализация на взаимните си 

отношения и са доволни от постигнатите досега договори

ВСИЧКО Е 

ПОДГОТВЕНО ЗА 

ЮЖНИЯ КЛОН НА 
ГАЗОПРОВОДА ПРЕЗ 

СЪРБИЯ

Към края на юли в столицата на Велико- на нови информации, за да со създадат ус- 
британип со водиха тридневни разговори ловия за нормализация на отношенията и под- 
между делегация на Съюзна република писвано на окончателно споразумение . 
Югославия и представители на така наречения Шофът на югославската делегация и 
Лондонски клуб, който обединява около 400 съюзен министър Вук Огнянович изказа задо- 
световни комерчески банки, кредитори но волство от розултатито на разговорито и 
предишна Югославия. Разговорите са оцонони изтъкна, че става дума за ропрограмираио на 
като успешни и е направен договор за нови старите дългове и създавано на условия за 
разговори през първата половина на соптом- нормализация ма отношенията ни със сво- 
ВрИ. товния финансов лозар.

В официалното съобщение се изтъква, че и 
двете страни са доволни от напредъка, който "Присъствието на югославската до легация
е осъществен в преговорите. ''Лондонският в Лондонския клуб о жолатолно и очакваме 
клуб и СР Югославия се затъпват за нормали- коректно и навременно споразумение, с което 
зация на взаимните си отношения и са доволни да со преодолее сегашната ситуация - заяви 
от постигнатите досега договори", со казва в Роберт Гинджо, председател на юисМонхотъи 
съобщението. "Времето до продължението на банка и шеф на проговорите лекия екип на Лон- - 
преговорите ще бъде използвано за събирано донския клуб.

По-нататъшната реализация на газовия аранжман трябва 
да бъде още по-успешна, защото това е сделка с голямо 
значение за СР Югославия и Руската федерация и за целокуп
ното руско-югославско стопанско сътрудничество.

Това' е основната оценка от разговора на премиера на 
Сърбия Мирко Марянович с руска стопанска делегация, която 
тези дни пребивава в нашата страна.

Премиерът на Сърбия и събеседниците му от Русия еди
нодушно констатираха, че изграждането на южния клон на 
газопровода през Сърбия трябва да започне час по-скоро, 
понеже е извършена навременна и качествена подготовка за 

голямо стопанско начинание. Реализацията на този 
проект ще създаде възможности не само за редовно 

• Възстановяването на икономическите връзки между СР Югославия и Босна и Херцеговина има ^^дяване^ стопанството и ^^ниетов Сър^иясгаз, но 
ството*в'^Члия'^егисжР^'&е,июайзтъкнгио^1разгГовсфитеНнаСл1о6од!?нСМил1ошевйч,ЯНикола<Шаи- различн^^опан^к^отрасли, понеже спор§д "разпоредбите"
нович и Милан Милутинович с Еюб Ганич и Ядранко Пърлич • Многобройни срещи и разговори на аранжмана руският газ ще се плаща със стоки на
между директори на фирми от двете страни домашната промишленост. Така се откроява възможност за
Мирният процес в предиш- рена реализация на стопан- мализация на отношенията сточни доставки на стойност над 200 милиона долара годишно 

на Югославия бавно, но ските договори, които ще между двете страни и са об- в една посока.
сигурно върви напред, а едно бъдат подпидеани, но и за съдени мерките, които трябва В разговора бяха обсъдени и много други аспекти на 
от красноречивите доказа- свободно движение на хора, да бъдат предприети за югославско-руското икономическо сътрудничество, като е 
телства за състоятелността стоки, информации и капитал, целта. Министрите Милути- оценено, че многобройни стопански предприятия и отрасли от 
на тази оценка е и първото Същевременно това ще бъде нович и Пърлич се съгласиха, Сърбия и Руската федерация имат хубави възможности за 
посещение на политическо- и принос в ревитализацията че гражданите от двете стра- полезно сътрудничество, а също така и за съвместно излизане 
стопанска делегация на мю- на стопанските субекти, връ- ни трябва да пътуват в двете на трети пазари. -
сюлманско-хърватската фед- щането на бежанците и нор- посоки само с пътните доку- • Изграждането на магистралния газопровод Ниш - Димит- 
ерация в Белград през вто- мализацията на всекиднев- менти, издадени от компе- ровград ще бъде едно от най-големите инвестиционни и строи- 
рата половина на юли. Бос- ния живот на хората. Прек- тентните за това органи без телни начинания в Сърбия след суспензията на санкциите 
-нската делегация, огла- ратяването на водната възРос- долълнителни формалност^ ЙГЯЗДЖ га^

Гчонстатирано е’ че юго провод и още 150 милиона долара ще бъдат вложени в изгра- 
... анич, во- споразумение създаде ус- славските органи са пред- ждането на дистрибутивната мрежа. Начинанието ще бъде реал-

ди разговори с председателя ловия за насочване на всички приели всички необходими изпрано със сдружени сили на партнйори ор Русия и конзорций
мерки, за да се създадат ус- на домашни предприятия (НИС ^Прогрес", "Прогрес-газ трей- 

■ж ловия на бежанците от Босна ; динг", "Беобанка'1, “Сартид 1913"...).
|| в Югославия да гласуват на 

общите избори в БиХ на 14 
щ септември. Изтъкната е необ- 
1 ходимостта да се уважава 
| континуитетът на СРЮ 
|; унисон с това уважаване БиХ 
* да действа в международните 

форуми и организации.
Изтъквайки необходимо

стта от възстановяване на

« ДЕЛЕГАЦИЯ НА МЮСЮЛМАНСКО-ХЪРВАТСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НАПРАВИ 
ДВУДНЕВНО ПОСЕЩЕНИЕ В БЕЛГРАД

ПЪРВА КРАЧКА В ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
ПОЛЕЗНО СЪТРУДНИЧЕСТВО това

ателя на нова на Дейтънското мирновена от подпредсед 
Федерацията Еюб П

■ т
«ДРАГАН ТОМИМ ПРИЕ КИТАЙСКА СТОПАНСКА 

ДЕЛЕГАЦИЯВщ
и в

ШШШШ УСПЕШЕН СТАРТ НА 
БАРТЕР-АРАНЖМАНАшВЯ де»1,■ Я скъсаните икономически връ- 

Щ зки, председателят на Сто- 
щ ланската камара на Сърбия 
Щ Влайко Стоилкович заяви, 
Ц че нашите фирми са готови да 
Щ участват в изграждането и об- 
Ц новата на Босна. "Дълго вре- 
Ц ме бяхме заедно и изгражда- 
Щ, хме стопански отношения. 
Ц които след възстановяването 
Я на мира може и трябва да се 

възобновят и подобрят в кра
тък срок" - каза Стоилкович и 

на Република Сърбия Слобо- потенциали към стопанската се застъпи за възобновяване 
дан Милошевич, подпредсе- и културната обнова и разви- на инфраструктурните систе- 
дателя на съюзното прави- тие и за конструктивно ре- ми' най-напред на транспорта 
телство Никола Шаинович и шаване на всички останали и телекомуникациите, за кое- 
външния министър на СРЮ проблеми. т0 6 необходимо час по-скоро
Милан Милутинович. В сто- В диалога на политичес- Да бъдат подписани конк- 
панските камари на СР Юго- ките представители от двете Ре1|]и ДОлови аранжмани. 
славия и Сърбия се водиха страни беше подчертано гол- Шефът на стопанската 
многобройни разговори меж- ямото значение на това посе- Делегация на Федерацията и 
ду стопанственици от двете щение като първа крачка в заместник-министър на вън- 
страни по голям брой конк- процеса на установяване на шната търговия и между 
ретни въпроси за взаимното всестранно взаимноизгодно родните комуникации Сеа- 
икономическо сътрудничест- сътрудничество. Външните Дета Церич заяви, че посе-

министри Милан Милутино- Щението и разговорите в Бел- 
В разговора с делегацията вич и Ядранко Пърлич из- гРаД са начало на бъдещето 

на федерацията предсе- тъкнаха в отделния си разго- 0ЪТРУДничество, прецизирай- 
дателят Милошевич подчер- вор значението на цялостното ки при това, че е необходимо 
та, че възстановяването на и последователно провеж- Да 08 създадат правни рамки 
икономическите връзки и съ- дане на Дейтънско-парижк- и условия за възстановяване 
трудничество между голям ото мирно споразумение и на стопанските връзки. Под- 
брой предприятия от двете създаването на условия за председателят на Стопан- 
страни има голямо значение провеждане на свободни ската камара на Федерацията 
за нормализацията на цело- избори в БиХ, конституционно Анто Домазет подчерта, че 
купните отношения и за ста- учредяване на БиХ и двата политическата част на деле- 
билизацията на обстоятел- равноправни ентитета и из- гацията трябва да подготви 
ствата и стопанството в ре- граждане на демократични институционална основа за 
гиона. Събеседниците се съ- институции на държавата въз възобновяване на стопанско- 

• гласиха, че възобновяването основа на равноправието на то сътрудничество и оцени, че 
на ПТТ-съобщенията и желе- трите босненски народа. Дек- югославските строителни 
зопътния, пътния и въздущ- парирана е взаимна готовност предприятия имат. възмож
ния транспорт ще създаде да се положат по-нататъшни пости да участват в обновата 
възможност не само за уско-

• Китайските стопанственици са доволни от качеството 
на произведенията на ИМТ, "Змай", ИМР от Белград, 
"Маевица" от Бачка паланка и "Морава" от Пожаревац, 
с които трябва да бъде платена внесената от Китаи 
нафта111®.' /-

,IIшш ш
Председателят Милошевич в разговор с Еюб Ганич

на-
Високите китайски гости при Томич

Председателят на Народната скупщина на Република Сърбия 
Драган I омич тези дни прие стопанска делегация от Китай. Основна 
тема на разговора беше реализацията на бартер-аранжмана между 
Нафтнатаиндустрия на Сърбия и китайската нафтна компания "Си- 
нохем Югославско-китайският бартер-аранжман предвижда 
плащане на внесената от Китай нафта с изделия на югославската 
промишленост.

Китайските

во.

стопанственици изказаха голямо задоволство от 
сърдечното им посрещане в нашата страна, както и от високото 
качество^на произведенията на ИМТ, "Змай", ИМР от Белград, 
Маевица от Бачка паланка и " Морава" от Пожаревац. Гостите израз

иха увереност, че изделията на споменатите промишлени пред
приятия от нашата страна с качеството си ще намерят път до 
таиските потребители, разбира се, при условие и цените им да бъдат 
конкурентни на големия китайски пазар. Югославската страна се 
съгласи с това условие, приемайки го като една от основните пред
поставки за успешната реализация на споменатия аранжман.

Вратите на китайския пазар са отворени за всички югославски 
производители, които имат какво да предложат на китайския ку
пувач , казаха гостите и изразиха надежда, че наскоро ще бъдат 
подписани първите договори. Обща е оценката, че реализацията на 
бартер-аранжмана е тръгнала добре и вече са видими първите й 
резултати.

ки-

усилия за постепенна нор- и изграждането на Босна.
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• В СЪЮЗНАТА СКУПЩИНА • ПИРОТжж ОФОРМЕН ОКРЪЖЕН ОТБОР НА ЮЛ
На 11 юли тази година в още: Видойко Петоов и вян 
ГвКРЪЖвН °Т' Д°нков ДИван Марков, Све-

“»“Аг
Снежана лич и Иван Маркович, а също 

а ГеооГи Димитровград, така и членът на Дирекцията 
ппГ»гппЛП р оВ от Димит- на ЮЛ Любиша Митрович,
&Ж»Г=лВлсъставана На 23 юли се навършиха 
тъйЪкятпе^ав,^>ОТборпопост' ДВ0 Г0Дини от формирането 
гюепгепятвп в длъжността на това движение на Юго-
С?б^р н§ ЮЛ в Лии^овгпяпЯ олавската левица Общо е нове и че влиянието на ЮЛ на 

Членове наЮклъжчвТвх' мнението' че ДН00 юл е поли- официалната политика в Ре- 
бор^^Ю^от^имитровградса К°ЯТ° п^л—а е голямо.

♦ Нови законопредписания за паспортите

спорно най-голямо внЖние пр^влич°аПРЗакоИнС?НзаЯ юга'

ният министър за вътрешни работи Вукашин Йокано
законяппрпри!,4° УцРеДяване на СРЮ приемането 
законопредлиоание има изключително значение понеже
ставляпя тпот1?С8еН Т0РИ™Рия и ефективна власт - пред® 
жава тРетия елемет за съществуването на всяка дър-

юго^г^вгк-гГ пг!пСв урежДа получаване или преставане на 
чам» т пплЕ 80, регулира се повторно полу- 
^авава на поданичество, решаване на недоразуменията 

СЪ|°зния и републиканския закон за тази материя
^о^Гч^вГ436380 ИЛИ Преставаяе Яа югосла

Депутатите приеха и Закона за паспортите, с който 
времетраенето за получаване на паспорт се съкращава от 
30 на петнадесет дни,-премахват се детските паспорти а 
й>Т?чИ5?ААОкумент °® съгласува с името и емблемите на 
ОгЮ. Иск за издаване на паспорт в бъдеще ще може да 
се изпраща чрез пълномощник и препоръчано, а при спеш
ни случаи паспорт ще може да се получи и за 24 часа.

8

вич.
на това

-много чле- Бобан Димитров

• ОПОЗИЦИОННИ ЛИДЕРИ ПОСЕЩАВАТ ДИМИТРОВГРАД

СИГУРЕН ЗНАК, ЧЕ 

НАБЛИЖАВАТ ИЗБОРИ
Така е било и така ще бъде срещу ДСБЮ и Социалисти- 

винаги - когато лидерите на ческата партия, а също така и 
отделни партии започнат да срещу останалата част от опо- 
обикалят градовете и селата зицията. Наистина не може да 
из страната, това е сигурен се отрече, че сред присъст- 
знак, че наближават избори. ващите Шешел измами и 

аплодисменти, но също така и 
От нещо подобно не е оспорвания чрез непосред- 

изключен и Димитровград, ствен диалог.
Юли е месец, когато предиз
борни обещания на димит- 
ровградчани дадоха наи-нап- Парошки, който сега е при- 
ред Воислав Шешел, а след дружен със своята партия към 
него и Милан Парошки. Пър- Демократичната партия на 
вият избра петък в 12 часът, Джинджич, своята визита 
пазарен ден, да се представи насрочи за 21 часът в неделя, 
на гражданите от Димитров- Въпреки това в общинската 
град. Най-вероятно това бе и зала се събраха доста хора. 
основната причина на пло- Парошки изтъкна, че след за- 
щада пред Центъра за кул- криване на преките телевиз- 
тура да се съберат доста хора. ионни предавания от Скупщи- 
Основното, на което той обър- ната, единствен начин за сре- 
на внимание бяха нападки ща с избирателите остават

• ОТ ПЕТНАДЕСЕТАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУП
ЩИНА В БОСИЛЕГРАД

В БОСИЛЕГРАДСКА 

ОБЩИНА НЯМА ШАП
За разлика от него Милан

От десетината точки на петнадесетата сесия на Общин
ската скупщина в Босилеград, състояла се на 19 юли тази 
година, централно място заеха две информации - информаци
ята на Ветеринарната станция в Босилеград във връзка с 
появилите се болести при добитъка (бруцелоза и шап) и ин
формацията за откриване на една паралелка с машинна спе
циалност, за което Министерството на просветата вече дадае 
подкрепа, както подчерта и просветният министър Др 
Младенович при неотдавнашното си посещение в Босилеград.

Покрай писмената информацията, която получиха отбор- 
ниците, допълнителни сведения във връзка с посочените бо
лести при добитъка даде Иван Стоилков, директор на Ветер
инарната станция в Босилеград, който между другото под
черта, че става дума за опасни заразителни болести, чийто 
преносители са и други животни, дори и диви и че могат да се 
пренесат и на човека На територията на нашата община 
положението все още не е загрижаващо. Бруцелозата е отк
рита при двадесетина случаи, при 9 овце на фермата и 12 овце 
на частни животновъди- Когато пък става рума за шапа, както 
подчерта Стоилков, засега не е открит нито един случай, 
обаче с оглед че и болестта е взела широк размах в съседни 
общини в Македония и части на Косово и Метохия, по наредба 
на Министерството по селско стопанство на Сърбия и тери
торията на Босилеградска община е под карантина. Ветери
нарната станция в съдействие с всички останали субекти е 
предприела съответни предпазителни мерки за осуетяването 
на болестите. За целта Общинската скупщина, покрай съще
ствуващия Кризисен щаб, формира и Общински оперативен 
щаб, чиято задача е следене на болестите и предприемане на
съответни мерки за тяхно осуетяване, ___

Когато пък става дума за откриването на една паралелка 
машинна специалност, която би работила в състава на Сред-

^в=Ь^
Жимнсто наедра паралелка машинна специалност е интерес 
на децата които не са в състояние средното си образование 
да продължат в Гимназията в Босилеград и Р°^1®ли™ 
^азСжра се откриването на тази паралелка, както бе подуеР" 
тзно никак не трябва да застраши съществуването на Гим
назията За решаването на този проблем бе взето становище 
работна група да изготви съответна документация за откри
ване на тази паралелка и до края на юли или в началото на 
август да се изпрати официален иск за откриването и.

агослав
Шешел говори пред 
димитровградчани

непосредствените контакти 
като този, който той използва
да изкаже становищата си по
въпроса за приватизацията на 
общественото имущество 
чрез разделяне на акции на 
всички заети, а разбира се, и
за нападки срещу управля
ващата партия, което е съв
сем естествено, тъй като това
е работа на опозицията. Неу
бедително обаче остана него
вото становище, че Димитров
град е по-богато място от не
говия роден Сърбобран във
Войво дина.

Парошки в Димитровград А.Т.

.ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА ■Ш
'■<: ' .

СТАРО
ПОЗНАНСТВО
Воислав Шешел, председател на Сръб

ска радикална партия и Драган Колев, 
председател на Общинския отбор на 

СПС в Димитровград, сега са люти 
политически противници. Това обаче не
им попречи да се срещнат неотдавна в 

Димитровград и да възобновят спо
мените си от Сараево, когато д-р Воис

лав Шешел е бил професор на м-р Дра
ган Колев, а пък студента Драган Колев 

е бил секретар на д-р Воислав Шешел 
в първичната организация на СЮК.

шшжшш
рационално и съгласно заплануваните активности.

Текот: В.Д.
Снимка: А.Т.
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. В БОСИЛЕГРАДСКИ "АВТОТРАНСПОРТ"« БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО

ДИРЕКТОРЪТ Е 
ОСВОБОДЕН ОТ ДЛЪЖНОСТТРУДНО И НЕИЗВЕСТНО ЛЯТО

• Повече обществени предприятия в Босилеградска община след санкциите не успяха 
да хванат крак с времето. През това топло лято едни се намериха в крайно трудно 
положение
През това лято едно число работници в стопан

ството в Босилеградска община бяха или все още са 
на колективна годишна почивка, други работят, а 
трети все още са на принудителна почивка и не им 
е известно кога тя ще прекъсне. От по-големите 
предприятия на колективна почивка досега бяха 
работниците в Кобос, засега най-голямото и по 
всичко личи най-успешнЬто предприятие в общи
ната. Очаква се тук производствените халета да се 
активизират тези дни. На колективна почивка са и 
заетите в цеха за сушене на овощия и зеленчуци, 
които ще започнат с работа след като пристигнат 
суровини от тазгодишната реколта зеленчук.
Колективни почивки не са правили и производ-

Работническият съвет на автотранспортното предприятие

"ДУНАВ" (НЕ) Е СОБСТВЕНИК НА СЕРВИЗА
Според думите на Глигор Петракиев, заместник-председател на 

Работническия съвет, който свика заседанието, Велинов не е реализ
ирал няколко решения на съвета. Взетото решение - каза той- да се 
о?крие магазин за смесени стоки не е реализирано. Не е реализирано 
и решението според което да се назначи комерциалист е предприяти
ето Петракиев каза, че някои авточасти са заимствувани на други, но 
чо същите не са върнати на предприятието, поради което то има 
материална щета, Нри това - заяви той на заседанието - между 
работниците се разпространяват слухове,_че и компанията за застра
ховка "Дунав", а не само "Автотранспорт , е собственик на сервиза, 
който работи под негов покрив в Босилеград. Според мнението на 
заместник-председателя на съвета, правени са пропуски Цели три 
години - директорът често е пътувал с лека кола лада , но шофиорът 
му имал служебни актове само за две маршрути!

Присъстващите членове на Работническия съвет не са доволни и 
от състоянието на возния парк в предприятието си. Асен Димитров, 
водач на рейс, потърси от Велинов отговор на въпроса каква е 
перспективата на предприятието,когато за тригодишно директору- 
ване не е набавил нито едно возило, а всички автобуси са дотраяли . 
Без набавка на нови рейсове предприятието не може да работи, 
констатира Димитров, като подчерта, че "трудовата дисциплина в 
колектива е спаднала до нулата“.

РЕВОЛТ ИЛИ НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ?
Йордан Велинов заяви, че “Автотранспорт" е единственият соб

ственик на сервиза и подчерта, че авточастите са заимствувани и ще 
бъдат върнати и, че “съществуват обещания предприятието да получи 
един рейс от Съюзното митническо управление, а един да се обезпечи 
чрез кредити“. За трудовата дисиипДина, която според едно число 
членове^на съвета е дала голям принос“ да се свали директорът, 
самият Йорданов каза, че е спаднала при всички работници и че в 
такава обстановка “аз не бях в състояние всичко сам да контроли
рам“.

Колко членовете на съвета са били критични към досегашния 
директор и към себе си е въпрос, в който засега не навлизаме. Истина 
е, че рейсовете на “Автотранспорт“ са стари и износени, а предприяти
ето няма пари за набавка на нови. Товарният транспорт вече четири- 
пет години не работи поради, както официално казват в предприяти
ето, липса на работа, което още повече затруднява материалната 
ситуация. Не без основание е, казват тук, и твръдението, че на едно 
число заети в предприятието “лявата ръка не знае какво прави 
дясната“ и които чрез различни далавери се обогатяват за сметка на 
колектива.

В “Автотраспорт“ е публикуван конкурс за нов директор. Съще
ствуват различни приказки кой ще заеме този пост. Разбира се, 
неофициални, понеже мнението на целия колектив все още не е 
известно. Още повече ако се има предвид, че след заседанието на 
Работническия съвет бе насрочено събрание на всички работници, на 
което от 132-ма заети дойдоха само 37 души! Дали работниците по 
този начин изказаха револт към Работническия съвет поради смен
яването на Велинов или пък са незаинтересовани за състоянието в 
предприятието, за което трябваше да се разисква, засега също така 
не е известно.

занимаваше с експлоатиране на кварц все още не 
успя да обезпечи работа за всички работници. Тук 
сега работят само десетина души - пробиват или 
поддържат нвкатегоризирани пътища - и "зара
ботват" и за останалите двадесетина работника. 
Все още няма достатъчно работа и за всички работ
ници в''Изградня", в която след дохажданото на нов 
директор започнаха да се чувствуват положителни 
промени.

В най-трудно, даже неизвестно положение со 
намериха търговското предприятие "Слога" и 
фабриката за чорапи. Поради липса на оборотни 
средства магазините на предприятието с години 
вече са полупразни или празни, а заетите се 
намериха в окаяно положенио. Пред голяма неиз
вестност са и работниците в чорапарата, която има 
делово сътрудничество с ЮМКО от Враня. Преди 
десетина дни това вранянско предприятие 
почти всички свои средства от Босилеград и сега 
босилеградските чорапари страхуват дали не ще 
"останат на цедилка". Още повече ако се има пред
вид, че машините им са стари и износени, а нямат 
средства за нови.

В какво положение се намират предприятията, 
до голяма степен свидетелствуват заплатите на 
работниците им. В предприятията, които се намират 
в по-добра финансова ситуация средната заплата 
не е по-голяма от 500 динара. Това е "премия“ за 
онези с по 250-300 динара на месец, а още по-голяма 
за онези, които с месеци не получават заплати. 
Заетите в "Слога" не са полус 
септември миналата година. От 
ната досега без заплати са работниците в 
“Изградня" и в цеха на ЦДМ от Ниш.

ството и работата не са прекъсвали предприятията 
“Бор“, "Прогрес", "Напредък", "Изградня\ "Авто
транспорт".

Без оглед на годишните почивки по-голямо 
число от предприятията все още не успяха да 
хванат крак с времето. По-точно казано, нищо по- 
конкретно и значително не направиха след санкци
ите в производството, ползването на мощностите и 
въвеждането на нови производствени програми. В 
"Бор", "Напредък" и цеха на ЦДМ от Ниш се плани
раха нови програми с финансова помощ от фонда за 
развитие, но какъв ще бъде изход 
известно. Понастоящем “Напредък" 
пред една трудност: поради провъзгласяването на 
общината за застрашен от шапа край, предприяти
ето не може да се занимава с една от основните си 
дейности - изкупуването на добитък. ЕИ в цеха си - 
където се произвеждат кварцови печки и в което 
работят не всички работници - все още не въведе 
нова програма, с която да попълни мощностите си. 
Предприятието "Кварц", което преди пет години се

оттегли

ът, засега не е 
е изправен още

чавали заплата от
началото на годи-

В.Б.

• ИЗ КОНФЕКЦИЯ "СВОБОДА"

ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА 
ОТСРОЧВА ГОДИШНАТА ПОЧИВКА

тие и на Народната банка на Югославия, която 
финансова помощ е нужна преди всичко за ек
спортни цели.

Също така от Народната банка на Югославия се 
очакват домицилни лихви, което ще рече финан
сово облекчение на добрите износители. Генер- 
ланият директор Тодоров се надява, че и държа
вата ще създаде по-реални условия за нови инвес
тиции, за да могат да се модернизират техноло
гическите капацитети, относно да се подменят зас
тарелите машини. Това е необходимо преди всичко, 
понеже конкуренцията, особено от източно
европейските и азиатските страни е голяма и неу
молима.

Накрая г-н Тодоров изтъкна, че заплатите в 
момента не могат да се увеличават, въпреки че 
физическият обем на производството е нараснал, 
понеже фиксните разноски и задължения нараст

ват нецелесъобразно. Касае се за облаганията, 
'данъците, таксите, както и за комунални даждия: 
ток, вода, телефони и прочие. Единствено тяхното 
свеждане в разумни граници може да допринесе и 
за финансовото укрепване на предприятието, 
съответно и до увеличаване на личните доходи на 
заетите.

° ПРОДУКЦИЯ ЗА САЩ
Второто по големина и значение обществено 

предприятие в Димитровград (общо 764 трудоус
троени работници) - конфекция "Свобода" понасто
ящем работи с пълни мощности. Това е единствения 
път да се изпълни напрегнатата производствена 
програма. Както ни осведоми генералният директор 
на предприятието, годсподин Арса Тодоров, необ
ходимостта в момента да се използват пълните 
капацитети се дължи на срочно приети делови спо-

ловигодби. Именно, изделията ще се доставят на де 
партнйори в чужбина, според сключения договор, в 
строго определени срокове.

Трудностите обаче 
когато трябва да се наплатят вече доставените 
изделия, с оглед на наличната неплатежоспособ
ност на редица партнйори.

Инак конфекция "Свобода" е поела задълже
ние на пазара в Съединените американски щати 
(САЩ) да достави продукция, чиято стойност 
възлиза на почти милион щатски долара. Най- 
вероятно в този колектив ще се работи и през 
август, а колективната почивка ще бъде отсрочена 
за пр

Естествено в предприятието се надяват на фи
нансова помощ на деловите банки, Фонда за разви-

възникват в този колектив,
В.Божилов

• ПРОГРАМА ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА СТАРА ПЛАНИНА

ГОРНИ ВИСОК ИЗОСТАВЕН
ез есента. Съвкупната плош на Вирок възлиза на 582 км2, от които на Горни 

Висок принадлежат ■ 11 км или една пета част от площите. Въпреки 
това, оттук е идвало 50% от производството на мляко, сирене, 
кашкавал, месо... А на всичките тези произведения винаги, а и днес 
свободно може

Бобан Димитров

Да се сложи етикетата за здрава, природна, ек
ологична храна. Защо тогава в приетата неотдавна програма за реви- 
тализация на Стара планина е изоставен този район?

Наистина днешното положение в този район е почти катастро
фално с тенденция за по-нататъшно спадане на селскостопанското 
производство, тъй като най-активното население вече е напуснало 
тези краища, особено след 1965 година. Според сведенията на Йор- 
дан Маринков, агроном, дългогодишен завеждащ селскостопанската 
стокба при Общинската скупщина, около 180 жители на Горни Висок 
в 150 домакинства, със загрижаваща до крайност възрастова струк
тура и трудоспособност, просто не могат да поддържат някогашния 
интензитет на селското стопанство, особено на животновъдството в 
този район. А сведенията например за 1921 година показват, че Горни 
висок е произвеждал 70% от производството на кашкавал 25% на 
мляко, 27 А на месо, 18% на вълна. Или 8 хиляди агнета, 40 тона 
кашкавал, 20 тона сирене. Днес обаче фондът на 
е намален с 80%, на краве мляко с 60% 
с 90%, на агнета със 70%, а на вълна с-

• В ДИМИТРОВГРАДСКАТА "КОЖАРА"

ОТНОВО ДЕЛОВИ ВРЪЗКИ С ЧУЖБИНА
* ПРЕДПРИЯТИЕ ОТНОВО

1рярр§ тшшт
Моментално в Кожарата работят около 120 очаква се доставката и на домашни кожи за прео- 

работници, така че предприятието принадлежи към аботка. Н рвр
предприятия- Стойността на сключеното споразумение с

иЛ*КЛИТе Двадесет месеца в тази чуждестранни партнъори възлиза на 50 хиляди гер- 
фабрика се е работило само с 5% от разполагае- мански марки м р
мите мощности. Както заяви генералният директор 
на предприятието господин Звонко Виданович, сега

ндът на домашните животни 
, овчо с 80%, кашкавал дори 

вълна със 75%. Нищо изненадващо, 
? опо? предвид, че и населението в Горни Висок е намалено дори
с уи/о, въпреки големите капиталовложения не ____________

НО И обществото във форма на кредити за изграждане 
0 °в^®ФеРма-о6екти 33 угояване на юнци, механизация, изкупуване 

площите. Тези огромни потенциали 
функция, за което говорят следните д

-броят на говедата през 1995 (и 96). _    в 1иушг1л ч
дока-го в обществения ги няма.- При селяните са регистрирани 
УШ овце, при земеделската кооперация 800. Селяните отгг

само на местното
Бобан Димитров

на са далеч от предвидената
анни:
година е 354 в частния сектор, 

I около
• В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПРЕМАХНАТИ СА ДЕФЕКТИТЕ НА ТЕЛЕФОННИТЕ ЛИНИИ
Шанс за

брежното и безотговорно отношение на отделни държането на електоосн^лявпъъх^ ’ д'
лица в местните общооти. Поправките извърши те- потреби Затова Савов ДРУГИ
хническо-монтйорското отделение на ПТТ-пред- пошъвжане на ПТТ^ "р™“°ава °тДелението за 
приятието от Враня и Босилеград за които Общий- ното население занапред п^-отговорн^д^^Гот' 
ската скупщина отдели над 60 000 динара. насят и всички превити иоо^«.Т1ОВОрн° да се от'

Никола Савов, секретар на“ Общинската анека^одо^?ала^ чякГип^о00 премахват. 
скупщина в Босилеград, тодчерта, че соглйд на А 'Да чака и по няколко месеца,

м.я.

активизиране на изоставените мощности дава приетата 
през миналата година “Аграрна програма на Сърбия“, тъй като тя се 
обосновава на: решителната ориентация на обществото за развитие 
на съвкупното стопанство, на дългосрочните цели на аграрната поли
тика, на производствените мощности и достигнатото ниво на развитие 
на агроиндустриалния комплекс, на концепцията за насърчаване раз
витието на селското стопанство и на използване на компаративните 
възможности на отделни райони на републиката. Един от тези райони 
е и I орни Висок, преди всичко като район с природни условия за 
животновъдство, особено за овчарство, което би било почти без 
конкуренция с оглед на огромните площи под пасища.

А.Т.

О Бря-тстВо1 АВГУСТ 1996 г.



• ЗДРАВЕН ДОМ - ДИМИТРОВГРАД
• БОСИЛЕГРАД

ДЕЙСТВЕНА хигиенично- 
епидемиологична

СЛУЖБАв БосилщН опасна болест. Всред тях еРи Йоси^еград?к1 ор1дини провъзгласи за

Й1окЙ“5яИ Страни' ОСОбеНО КЪМ 6олеат в общината. По решение 
дония, няма шап, но състоянието -В обшимптч а на общинското правителство
е мобилно докрай. Компетент- попрода^батз аабРааена ку- казва той, животновъдите своите 
ните държавни органи, Общин- прснГзвел^шядобитък и стада трябва да пазят по-далече 
ската скупщина и Ветеринарната решениенаИзпъпчи? И мляк°>По °т границите с тези две съседни 
2Г“ЧИЯ пРеАпРиемат мерки, с на ОС е забоанено кпчиОТб°Р страни' особено от македонската, 
които да се спре пренасянето на кланицата Пл^!Н° клането в а кучетата и котките трябва да 
тази опасно заразителна болест колото да'се КЛаНв 6ъдат “творени. И разбира се,
на нейна територия. Особени пре- дитемиесов^Т НуЖ' Доколкото забележат промени в 
вантивни мерки, които по прецен- строг контооп8 н?^?Д-=„ТОВа под аДРав°словното състояние на до
ка на специалисти могат да за- казва Сптмп г-*3 ветеРинаРите- битъка, да осведомят щаба или 
пазят фонда на овцете, говедата дател „а ОСя^ИР°В’ ПреДСВ’ Ветеринарната станция4 
козите и свинете, се предприемат йинатоо нз° рад и к?ор‘ Ветеринарни работници по-
в селата край границите с тези Зстетаюне ЛиТГ 436 33 нает°"Щам °™ват по селата восуетяване и премахване на тази общината. Завършиха вече

дентирането на говеда, овце
кози и свине. Конт-----
вословното им със 
домяват хората, т.е. дават им 
напътствия във връзка с преван- 
тивата, откриването на тази 
болест и премахването й, по
точно казано избиването на евен
туално заболелите животни. 
Готвят се да извършат дезин
фекция на едно число обори, 
преди всичко в селата край грани
цата с Македония.

Колко сериозно са разбрали 
положението държавните органи, 
показва и повишената пред
пазливост на граничния 
Рибарци на юг 
ската границ
нонощен ветеринарен и са 
тарен контрол, върши се дезин
фекция на всички пътници и воз
ила, които влизат в страната и не 
се позволява внасянето на про
дукти от месо и мляко.

След набавката на нови

лТлГсГ ~ ~действена ” с по гол™ Успех изпълнява дейостта си в фада и 
м!?тЛНОСТТа' 3аслУга 33 това имат спомоществователите- тур- 
истическо-гостилничарското предприятие "Балкан" комуналното- 
лужното предприятие "Комунал^, Митницата Гздр^нияУцен ™рУот

Тази служба в Димитровград работи вече десет години. Нея в
по япмпв^бСЛуЖ8а7 ДВаМа лекари- (еДин специалист по хигиена, един 
по епидемиология) и три медицински сестри. В обсега на действието 
угшитпш?» прегледи и надзираване на заетите, контактиращи с 
хранителни продукти (магазионери, обслужващи ученическия стол и 
детските градини и под.), контрол на болни лица и на връщащи се от 

области, надзираване на бацилоносители и техните семей
ства, съобразно законопредписанията. При положителни резултати 
(присъствие на заболявания) се върши дезинсекция.

Хигиеничната пък служба контролира хранителните продукти 
като се вземат образци от съдове и прибори за ядене, от работни 
повръхности, облеклото и ръцете на заетите, работещи с хранител
ните продукти, за да се установи появата на заразителни болести 
^ъщо така се контролират работните помещения, ресторантите, 

ническите столове в училищата и предучилищните заведения, 
върши се и здравословно възпитание в рамките на хигиената.

I юкраи това се контролира водата за пиене от местни извори на 
територията на общината - например "Строшена чешма" и селксите 
гг^?1ааровоДи’ клаДенЧи. помпи и се върши дезинфекция на същите, 
едновременно веднъж седмично се обикаля пазара, а също така се 

1тролира отлагането на отпадъчни материали и се дават налът- 
ия на комуналната служба за правилно отлагане на боклука.
1ази година, съгласно общинско решение, е извършена дерати- 

зация със задоволителни резултати.
Както узнаваме, тази есен службата ще получи допълнителни 

помещения, което сигурно благоприятно ще се отрази върху условията 
и за работа и ще допринесе за още по-успешна работа, твърде важна 
за запазване на високо здравословно ниво на населението в общи-
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Животновъдният фонд пред сериозни изпитания • ДИМИТРОВГРАДСКИ ДЕЦА НА АДРИАТИКА

СТО ДЕЦА НА ДЕ
СЕТДНЕВНО ЛЕТУВАНЕ

° ГОЛЕШ
"ГРАНИЧНИЯТ ПРЕХОД" 

Е ЗАБРАНЕН

и работят в Македония минаваха границата на този 
неофицален преход и дохаждаха при свои роднини 
и близки. Минаваха я и хора от тези села, които тук 

Македония, преди всичко в Крива 
паланка, имат построени къщи. Нашите и македон
ски гранични органи толерираха това "нелегално" 
минаване и ги пускаха само с личен паспорт.

Че този преход е забранен, вижда се и по голя
мото число все ощ 
села.Тъй като голяма ча 
са отвъд границата и тъ

живеят, а в

Около сто деца от Детската градина и Основното училище в 
Димитровград прекараха десетдневно летуване (от 24 юни до 4 юли) 
в детския почивен лагер Баошич на Адриатическо море.

Децата бяха придружени от осем учители, две медицински сестри, 
една възлитателка, директора на Детската градина, детски лекар и 

луване.Приютът в детския почивен лагер Баошич на "ПКБ" 
бил извънреден, а децата от Детската градина са 
всеки ден и следобедни закуски. Хигиената също е била

Минаването на пътници на "граничния преход“ 
в с.Голеш, югословско-македонската граница, вече 
двадесетина дни е забранено. Този "стоп", който 
издигнаха нашите гранични органи, е в пакета мерки 
на общинската власт в Босилеградска община, 
имащи за цел да се осуети пренасянето на ша 
общината.

До провъзгласяването на Босилеградска об
щина за застрашен край от тази заразителна 
болест, хора от южната й част - Тлъмино, Кара- 
маница, Голеш, Жеравино, Доганица- които живеят

е неокосени ливади в посочените 
оспособните хора 
наването на офи- 

нено - вместо 
да заплащат 

високи такси въпрос е дали всички ще бъдат и 
окосени, казват тукашните хора в напреднала 
възраст.

ст от труд 
и като ми учи

Бас
тел по п

%алните гранични преходи е затруд 
чбва да минат по 200 км и

ошич е 
авали I 

_..соко ниво.

па в -ина тря по луч 
на вие

Организираното десетдневно летуване е било на високо равнище, 
децата са останали доволни от видяното и преживяното през тези 
десет дни и мнозина са изказали желание и догодина да летуват по 
същия начин.

В.Б.

Албена Котева

• В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА - " - ' $ ш < - Ш Ш

КОМУНАЛНО-БИТОВАТА 
АКТИВНОСТ ПРОДЪЛЖАВА

• ПРОГРАМНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДИМИТРОВ
ГРАДСКИТЕ ГОРАНИ

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА 
АКТИВНОСТИТЕ

Гложки дол до центъра на селото, на ново е пробит 
път Воденици - Големо осое до махала Баинци. В 
Долна Любата на ново е пробит път за махала Кг

В местните общности в Босилеградска община 
продължават активностите в областта на кому
нално-битовото устройство. Уреждат се, разшир- . . „ П|1
яват и прочистват местни и некатегоризирани пъти- и е прочистен пътят до махала Клаге. В М лекоминци 
ща възобновяват се скъсаните през зимния период са прочистени махленските пътища до Костенац, 
телефонни връзки, регулират се отделни потоци и Шупарци и Джорина махала, както и до селските 
лр. От началото до средата на настоящата година гробища, а в Босилеград е прочистен пътят за ма- 
такива активности са предприети в 15 местни об- хала Добри дол и Кремиково. Също така в тази 
щности и са изразходвани 275 хиляди динара От местна общност част от средствата са изразходвани 
това 218 000 динара са обезпечени от Общинския и за чистене коритото но река Драговищица, ко> 
фонд (сега вече Дирекция) за пътища и строителни на улица "Душанова" и уреждане и чистене кори- 
плоши 44 000 динара от местното самооблагане и тото на потока Изворщица.
12 ОООпинаоа от гражданите. В местните общности Раичиловци Рибарци,

Най-много средства са изразходвани в местната Злидол, Бранковци, Дукат, Назърица, Ярешник и 
общност Извор - 68 000 динара, от това 54 000 от Доганица където работата е вход, след това Мусул, 
Общинския фонд и 14 ОООдииара от местното само- Горна Любата, Буцалево и Белут за различни ко 
облагане. Средствата са изразходвани за саниране налио-битови активности са изразходвани от 
на каменния мост на пътя Босилеград-Извор. В до 10 000 динара, 
местната общност Бресница за поправка и Да кажем и това, че въпреки скромните сред- 
насипмне на иентралиия път е чакъл са изразход- ство и в Общинския фонд и прилива от местното 
вани 31 000 динара - 25 000 динара от Общинския самооблагане, комунално-битовите активности в 
Лона и 6(Ю0 аинаоа от местното самооблагане. По местните общности се провеждат съгласно утвър- 
?вме^т^а хиляди динара са изразходвани и в доната общинска програма, а предимство са имали 
Ж1е™^ГглДожй^. Долна Любата, Млвк- онези мостни общности ко,

Клгмлегоал уъпето също така по-голяма ганизирали, събирали и обезпеча-----
частТт соедства?^а ^езпече^и от Общинския сродства и разрешили всички имущостоено-право- 
фонд а по-малка от местното самооблагане и граж- ви въпроси, 
даните. В местната общност Гложие, покрай лро- 

разширяване на централния път от

махала кръст

• Движението на гораните в Сърбия тази година ознаменува 36 
години съществуване, гораните в Димитровград само пет 
години по-малко - 31 година съществуваме

На 14 юни тази година в Димитровград се проведе изборна кон
ференция на гор 
възобновяване < 
първите ак 
далечната 
-- 110 през 
залесяване на те

щевременно е и програмна и означава 
1 горанското движение в общината. А 

на гораните в Димитровград са проведени през 
* година, когато се залесени 5 хектара, за да се стигне 
1970 година. Десет години по-късно в акциите по 

риторията на общината се включва и Съюзна 
трудова акция до 1987 година. След това нейните акции по 
залесяване продължава локална горанска бригада, която работи до 
1992 година. От първите горански акции по залесяване през 1965 
година до края на 1994 година на територията на Димитровградска 
община са обхванати 3711 хектара площ. Ентусиазмът и масовостта в 
акциите пои залесяване, каквито са били до 1987 година, според 
даните на Йордан Маринков, дългогодишен ръководител и органи
затор на акции по залесяване, е спрял през последните няколко 
години. Освен известните обстоятелства изобщо в обществото и 
държавата, според Маринков, причините са и дълготрайната суша 
през 1992, 1993, 1994 година, голямата отдалеченост на терените за 
залесяване, неуточнената цена от Фонда за залесяване, а вероятно 
и интересите на трудовите организации, които също са участвали в 
залесяваното, на горското стопанство и други субекти.

От друга страна за отдалечените предели за залесяване е било 
необходимо изграждане на горски пътища. На територията на общи
ната такива пътища са построени на дължина от 5т километра, главно 

I превоз на гораните и фиданките. Тези 
граино от полза на населението, което 

оъщо е принос на гораните. Да не оговорим, че и в културно-възпи
тателната област гораните от Димитровград имат свой принос. За 
рисунки с тематика от горанските активности димитровградските 
горани печелят девет награди. Последната втора награда спечели 
Марина Костова от детската градина. За съчинения досега са 
пол

аните, която съ 
активностите нанала

<ции
1965

До
за.

ому-
1000

време са се ор- 
шали собствени

ито на

М.Я.

чистване и

• ПОЧТИ КУРИОЗ от чакъл, които са ползвани за 
пътища след това остават т~С КОКОШКИ НА БАЩИНОТО ОГНИЩЕ

От година иа година асе хораидаат
през лятото от вътрешността на Р транспорт не могат да се купят яйца за децата и затова си 
иИснабляванеИВъТввВи«к не работят магазините на докарахме и пет кокошки от нашата ферма. Всеки 
■гЗТш са съвсем лошо снабдени. За хляб ден сме имали ло три до четири яйца. 
тл^без ммхоли самоТизатовци и то за два хляба, Във всичките сола фактически може да се купи

Р в мандата в йнокос може да ое купи само краве мляко и нищо друго. Но не е далече
ако стигне. В мандрата е и дТколкото деня, че не само с кокошки, но и с мляко в прах ще
К0 мослои извара но трябва да се плати ходим на село. Засега такиоа са надеждите на ония,
я Ивовци и тогава да отива в Сенокос за които искат да прекарат поне десет дни на бащи-

ПЛа”а е^мейство, ло потекло от Каменица ^ “ °ГНИЩв'

учени пет награди.
На изборната конференция, на която присъства и Лепосава Соич 

от името на републиканското движение на гораните, гимназията и 
основното училище получиха златни отличия за досегашната см 
дейност в залесяването, а грамоти получиха Недко Гюров, Асен 
Коцоп и Венче Миланов. Дадени са и 15 значки на ученици-участници 
в акциите по залесяване.

Б.Николов А.Т.
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)V- КАДА СУ ПРИРОДНИ, ИЗРАЪЕНИ У НАХЖЕМЕНИХИ ТЕХНОЛОГИИ, КАД САЧУВАТУ СВЕ ОСО- 
^ БИНЕ СВЕЖЕГ ВОТА, КАД СУ ПРИХВАЪЕНИ И НАГРАДАМА ОВЕНЧАНИ ОНДА ЗАСЛУЖУ.1У ДА БУДУ РЕИ5Е5с \/1_А01б1Н НАЛ

02о N1155" МЕБУ СОКОВИМА 17510 Владичин хан, 
Светосавска 78, 

иугослави]а5 п* ,ОРАНЖ ЪУС', 
,ЗАБУКА', .БРЕ- 
СКйА',,БОРОВ- 
НИЦА', ,МУЛТИ 
НАРАНЦА', КОК- 
ТЕЛ .БОРОВНИ- 
ЦА - ГРОЖЪЕ'...

X Телекс: 16-747 
ЦЕНТРАЛА: 017/73-310 ^о 3120<

ш ^ Генерални Директор: 73-047 
Заменик ген. Директора: 73-560 

Комерци]ални сектор: 73-831 
финанси]ски сектор: 72-061 

Служба набавке: 73-968 
Сектор Маркетинга и разв.: 72-959 

Општи сектор: 72-778 
Сектор производнл-В.Хан: 72-959 

Фабрика "Хани" -Лепеница 
Централа 72-579 

Плантажа: 72-228

0 = МИ У .ДЕЛИШЕ- 
СУ‘ ИМАМО 

ЗЕДНОСТАВНУ 
ФОРМУЛУ 

УСПЕХА: ПЛО
ДОВИ ПРИРОДЕ 

УЗ ПОМОТ, 
3НАЕБА И ТЕХ
НОЛОГИИ ДО 

ВАС СТИЖУ У 
ПРИРОДНОМ 

СТАЕЬУ ЧУВАЗУ- 
ЪИУСЕБИСВЕ 

ДАРОВЕ НЕБА И 
ЗЕМТЬЕ

ОДНЕДАВНО 
НАШУ КОЛЕК
ЦИИ ПРИРОД- 
НИХ СОКОВА 
КОМПЛЕТИРА

X<
<с>><

ПРОДАЛНИ ЦЕНТРИ:ДСАНИ ЗАГОДА' 
КАШАСТИ СОК 
КОМ ЗЕДИНО 
МЕЛИШЕС' СА- 
ДА НУДИ КУПЦИ- 
МА УЗЕМГЬИ И 
ИНОСТРАНСТВУ

< * БЕОГРАД: 011/491-833 
ул. Вождовачки кружни пут 6

НОВИ САД: 021/52-951 
ул. Туркели)ева 72

СПУЖ: 081/44-934 
Подгорица

НИШ: 018/63-531 
ул. Мраморека 66

СВЕТОЗАРЕВО: 035/226-175 
ул. Капетана Коче 35

ЛЕСКОВАЦ: 016/41-630 
Ул. Нишка бб

ВРА/бЕ: 017/22-956 
Ул. Симе ПогачаревиЪа 66

2<
?Х . ЗА»1ЖАа шИк >*АСНш «-
Г“ Ш* НАКОН ДВАДЕ

СЕТ ГОДИНА 
МЕЛИШЕС' ПО- 
НОВО И ЗЕДИ- 
НО ОН ПРОИЗ- 
ВОДИ КАШАСТИ 
СОК ОД ЗАГОДЕ С ОЕИ5Е5Ш \/1_АО!С1Л НАЛ

/ ' .

година <

1 ПИРОТСКЕ 1 

БАНКЕ
Београдска банка 

"ПИРОТСКА БАНКА" 
Акционарско друштво 

Пирот

9 9
5 9
6 6

ДА
ВАШ НОВАЦ 

ВИШЕ 
ВРЕДИ

Дискретно и поуздано улагшъе у наше 
БЛАГА.1НИЧКЕ ЗАПИСЕ 

Т* Ваша сигурна добит:
- БЛАГАЗНИЧКИ ЗАПИСИ гласе “на доносиоца“
- Номинална вредност }едног БЛАГАЗНИЧКОГ ЗАПИСА !е 100 00 дин
- Бро] купхьвних БЛАГАЗНИЧКИХ ЗАПИСА одре*у1ете сами ЖШ
- Рок за наплату: -ЧЩш

ЗОдана 
вОдана 
90 дана

- Преглед врвдности БЛАГАЗНИЧКИХ ЗАПИСА на дан куповинеЩ
:• ,.т.

60 00

"в. Щ
•• •■■■■. ■ ...■.

Шш
„• -а

КОРАК ПО КОРАК, АЛИ СИГУРНО ДО УСПЕХА 1
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летИА дими'1'КзвграДцка културна пАНбРАМА '
• СРЪБСКИ 
АВТОРИ В 
БЪЛГАРИЯ

. ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ПЛЕНЕР "ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР '96" { 60& / / 4 №%

• ОТКРИВАНЕТО СТАНА В П
МАНАСТИРСКИЯ ДВОР ____________
ПОД ОТКРИТО -----------------------
Четвъртият международен 

пленер "Погановски манастир 
96 , за разлика от предишните, 
когато се организираше през 
август, тази година се проведе от 
8 до 18 юли. Промяната на датата 
не внесе никаква новина, но се 
оказа неудачна: четирима худо
жници по основателни причини 
преждевременно напуснаха 
пленера, относно заминаха на 
други пленери или пък се отзо- 
ваха на други свои задължения.

Пленерът започна

Тези дни българските 
читатели имат възможност да се 
запознаят с творчеството на още 
един автор от Сърбия 
любуват на неговите метафори. 
Става дума за поета Слободан 
Стоядинович, чиято книга "Да- 
найски дарове" през юли издаде 
частната издателска къща "Фли- 
орир", която вече няколко години 
се занимава с издателска дей
ност. Книгата от сръбски на бъл
гарски са превели Мила Васов и 
Красимир Георгиев.

Тази книга е само една от 
книгите, които през последните 
няколко месеца се появиха в Бъл
гария. Да припомним, че на бъл
гарски са преведени Йован 
Христич, Васко Попа, Зоран 
Вучич и Мирослав Цера Михай- 
лович, което говори, че в Бъл
гария нараства ин 
поезията на съвременни сръбски 
поети.

и да се

тереса за
с откри

ване на художествена изложба в 
Градската галерия на димитров
градския художник Перица 
Донков, понастоящем живущ и 
работещ в град Ниш.

След откриване на излож
бата многобройните посетители с автобуси
озоваха в Погановски манастир, където в манастирския двор под 
открито небе се състоя официалното откриване на Четвъртия между- 
народен пленер "Погановски манастир '96". Официалното му отрки- 
ване с кратка приветствена реч направи председателят на Общин
ската скупщина Никола Стоянов, който между другото изтъкна 
значението на пленера в изобразителното изкуство на града, като 
добави, че след тригодишно съществуване този пленер е успял да се 
наложи като значителна културна манифестация в Републиката и да 
придобие международен характер. В приветствието си до 
художниците-участници в пленера той изрази пожелание да творят и 
създадат красиви картини в този наистина изумително красив край в 
Димитровградска община.

• СПИСАНИЕ НА 
БЪЛГАРСКИ И 

СРЪБСКИ ЕЗИК 
"ГЛАС НА БЪЛГА
РИТЕ В СЪРБИЯ"

От откриването на пленер

ните ефекти с временни мъглявини и му 
успешно пресъздадоха библейската атмосфер 
Ода" за любовта. Бурните и продължителни ръкопляс 

сравнително бройната публика в манастирския двор потвърдиха 
напипания дамар на основния замисъл на рецитала.

В продължение на десет дни художниците, дошли от разни гра
дове, наистина се вдъхновиха от прекрасния амбиент, добрата органи
зация и творческите възможности, които им бяха създадени на 
пленера. Тъй като все още много платна са с процес на доработване, 
"задължението" да оставят по две платна, някои от тях ще изпълнят 

след което Градската галерия ще организира 
ложба на участниците в тазгодишния пленер 

гановски манастир ’96".

и собствени леки коли се зикални съ 
а на

провождания, 
създадената 

:кания на
Издател Етнографското дру

жество от Босилеград,
Васил Станчев, лектор 
ски Лиляна Йованович, лектор за 
български Васил Андонов.

Списанието, както пише в 
първия брой, ще бъде опонент на 
всички българи в Сърб 
доброволно се сърбизир* 
основават политическа партия на 
наци 
бълг;
България, които ни считат за 
доотстъпници и еничари, само 
това, че Сърбия считаме за свое 
отечество".

В първия брой на списанието 
са поместени статии от миналото 
на България и Сърбия и взаим
ните връзки, а от политически 
статии е твърдението на ре- 

ята, че съ!
, един в стр

редактор 
за сръо-

ия, които 
ат, коитодопълнително,теожествена из

онална основа, на всички
В културната част на програмата самодейците-артисти при 

театъра “Христо Ботев“ от Димитровград изпълниха рецитал, относно 
Соломоновите стихове от "Песен над песните", посветени на любовта, 
изначално чувство, залегнало в Библията. Изпълнението на рецита- 
торите бе на високо равнище, а за пълния

ари от матичното отечество
• На тазгодишния пленер "Погановски манастир ’96" участ

ваха следните художници:
Слободанка Шобота от Панчево, Милан и Весна Сташевич от 

Белград, Владимир Рашич, също от Белград, Йеремия от Печинци, 
Павле Наскович от Алексинац, Георги Йосифов от Димитровград, 
понастоящем живущ и творящ в Нови Сад, Георги Георгиев, родом 
от Димитровград, живущ в Прокупие, Димитър Димитров от 
Димитровград и Долорес Дилова от София - Република България.

ро-
за

успех на рецитала 
значително допринасе играта на момичетата от балетната група при 
Пиротския народен театър. Постановчикът на рецитала Слободан 
Алексич умело е съчетал щедрия природен амбиент с гласовите 
възможности и с подходяща костюмография на артистите, а светлин-

ществуват два 
заната и един в

ставяне на първия брой 
в мотел "Рубин", община 

то Общинската 
силеград, както 

пише редакцията, не е позволила 
представяне на списанието в 
Босилеград.

Списанието се

дакци:
ДСБЮ
чужбиШЕЖКАТА СЦЕНА ПРИ НАРОДНАТА БИБ- 

ТЕКА В ДИМИТРОВГРАД ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ 
НА БИБЛИОТЕКАТА 
- НА 8 СЕПТЕМВРИ

• МЛА 
ЛИО на.

11ред 
стане

ПОДГОТВЯ 
НОВА ПИЕСА

чеваIц, защо 
на в Бо!скупщи

разлростран- 
Няма съооще-

В продължение на последните два-три месеца 
работите по реконструкция и адаптация сградата на 
воначално училище ^Христо Ботев" в “Камика"
Народната библиотека с музейната сбирка на града, като особено, само
стоятелно културно ведомство. Първият етап вече е завършен, книгите 

юеселени, така че в града понастоящем библиотеката не работи.
Тук, в новите помещения, предстои подреждане на книгите по азбучен 

и авторски каталози, за което ценна помощ трябва да окаже Народната 
библиотека от Пирот. Предстои сериозна и обемена 
димитровградската народна библиотека разполага с 
томове. С този книжен фонд според броя на жителите в общи 
Димитровградската библиотека заема едно от челните места в страната.

Следва обаче да се отбележи, че едно значително число книги са 
дадени на прочит и че все още са у читателите, па затуй от ръководството 
на оиблиотеката отправят призив до всички такива читатели да върнат 
взетите книги, за да може да се устрои пълноценна каталогизация. което 

ва да улесни читателите при избора

са интензиви 
някогашното 

, в която ще се настани

рани
пър-След успешния дебют с пиесата “Съмнително лице", 

окураженият екип на Младежката сцена (младежки театър) при 
Народната библиотека в Димитровград тези дни започна подго
товка на нова пиеса. И този път, както преди, младият театрален 
състав се е определил за произведение от югославската, относно 
сръбската класическа драматургия, респективно за пиесата 
"Покондирената тиква" от Йован Стерия Попович.

Вече са разпределени ролите и радващо е, че и този път почти 
половината от театралния състав ще бъдат дебютиращи артисти- 
самодейци. В новата пиеса (играна преди десетилетия от 
самодейния театър “Христо Ботев'1 и някогашните твръде ценени 
настрани самодейци) ще се представят: Борис Лазаров (и като 
аотист и като постановчик), Ана Велчева, Александра Симова 
Наташа Симова, Тереза Дерманова, Милан Давидович, Ненад 
Стоянович и Предраг Величков.

Премиерата се очаква към края на септември т.г.
Новоформираният Младежки театър проведе ноI 25 

среща-договор, но която освен решението за новата пиеса 
положително е оценил първото си представяне и предстоящите 
си гостуваиия съсЧСъмнително лицвЧмеждувременно на 24 юли 
гостуваха в Бабушница), а им предстоят гостувония още в Пирот, 
Власотинци и Бела Паланка.

чрез пощата.
кога ще излезе следващия

ява 
ние > 
брой.

Б.Николов
са п АДИ ЗА 

УТУРНО
• НАГР 
ЛИТЕРА 
ТВОРЧЕСТВО

работа, с оглед че 
: около 40 хиляди 

ната и града,
На тазгодишния конкурс за 

литературно творчество на тема 
"РАЗКАЖЕТЕ НИ НЕЩО ЗА 
СВОЯ ЖИВОТ", който организи
раха Агенцията за българите в 
чужбина и списание "Родна реч" 
от София, а чийто пропозиции 
бяха публикувани и в средствата 
за масова информация на бълга
рите в Югославия, лауреати на 
главната награда - безплатна 
почивка в България, станаха и 
трима ученика от нашите учи
лища: Ясмина Занкова от Босиле
град, Новица Иванчов от Бистър и 
Ясмина Ставрова от Желюша. Те 
ще присъствуват на заключител
ното тържество, което ще се 
проведе на 5 август в София, а 
след това ще заминат на почивка 
в една от почивните станции на 
Черно море.

взетите 
сетне тр

Същото се отнася и до 
години, не връщат взетит 
предприемат някакви мерки. Просто всеки гражданин, някогашен и 
сегашен читател, би трябвало да поразрови домашната си библиотека и 
да види дали има някоя книга, взета от библиотеката.

кн
яб на книги.

татели, които с месеци, па дори и с 
без опасение, че срещу тях ще се

онези чи 
е книги,

на биб- 
огатява 
начина:

Инак книжният фонд 
лиотеката ежегодно се оо 
с нови заглавия по три 
чрез изкупване от М1 
ството на културата на новоиз- 
лозли книги, които сетне без
възмездно доставя до биб
лиотеките, чрез набавка на нови 
книги от самата библиотека (спо
ред материалните възможности и 
финансови средства) и чрез 
дарения от частни лица и ведом
ства. Може би сега преди откри
вано на повито помещения на биб
лиотеката, насрочено за Деня на 
освобождението от фашизма - 8 
септември, е най-подходящия мо
мент за дарителство.

инистер-ИЗЛОЖБА НА 
ПЕРИЦА ДОНКОВ

г-пчп 41 няколко часа пропи отпочеане с робота на 
ппон^п? -Поганово '96' в димитровградската градска 
галерия бе открита изложба на димитровградския художник.

напомни, ие всички, следещи Р когато в Белград
^въошваНфакултета на изобразителното изкуство, па до

ловии°твматични^пасти^^ртттиите към

д-р.
• ИЗЛОЖБА НА 

ДИМИТЪР ИЛИЕВ В 
АЛЕКСИНАЦАр’

I 44 След изложбите на чертежи и 
скулптури в Димитровград и Ниш, 
димитровградският художник 
Димитър Илиев устрои подобна 
самостоятелна изложба и в град 
Алексинац. Изложбата се състоя 
от 5 до 20 юли, в организацията на 
Сдружението на художниците от 
Алексинац в Галерията на цен
търа за култура и изкуство в 
същия град. Наскоро същата 
изложба трябва д 
любителите на изобразителното 
изкуотво в град Прокупие.

Инак самата адаптация и рок- 
7"^ онструкция на сградата с 40

сто е финансирало Министер- 
отвото на културата на Репуб- 
лика Сърбия, а останалите сред- 
отвп е отпуснала общината.

Естествено, предстоят още 
доизграждане (във 

втория например трябва да се 
реши въпроса за отопление), но 
те ще се провеждат в зависимост 
от средствата, които се осигурят, 

Ст.Н.

на

Ш

етапи на

а видят и

Ст.Н.
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Пиша: Д-Р МАРИН МЛАДЕНОВ• ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК

ОТ МОЯ УЧЕНИЧЕСКИ ДНЕВНИК (4)
РЕШИХ - ЩЕ СТАВАМ БРИГАДИР » ЙК

Понеделник, 17 юни 1946 г. Пред оред с ПОЛуЧИХМв това-онова от колетите на УНРА: амери- 
приятеля си Гочо приказвах дълго. Аз реших, каз- кански панталони, обувки, торби, фаиелки, кас- 
вам, да стана бригадир! Той малко побледня и каза К0ТИ шаПки, гащета, лолуботуши, ремъци, канчета 
- "Аз не мога... здравето ми не позволява това! за храна, вехти пуловери... Нямаше ред при разпре- 
Жалко - няма да сме заедно. След обед дълги деление ( имаше кавга, всички искаха едни и същи 
разправии вкъщи. Майка ми плаче,^ баща ми работи, но нямаше за всички... Нашият Рашо дори 
начумерен, но не казва нито "да", нито не . оамо почнада вика, че един по-силен пиротчанец му взел 
повтаря: "Още е размирно време, синко! Олед някакви полу-ботуши с лъскави колчета... а 

еря баща ми се съгласи. Майка ми мълчи.. бабаитът ни Аге вече се перчеше между другите -
Вторник, 18 юни 1946 г. Прочете се наредба на екипиран като някакъв американски подофицер, 

директора: тези, които отиват като доброволци на 0пахме в една класна стая - върху слама, 
линията да бъдат изпитани през тази седмица!... раНо сутринта ни събуди тръба - готви се, зами-
След часовете - класово събрание: за бригадири се наваме| На пиротската гара се настанихме в
записаха шестима от нашия клас - Любчо и Пецо от товарии ваГ0ни. Нагласихме си горе-долв легла, 
Луковица, Веско от Пъртопопинци, аз, Мина Гърне- полегнахме и след час - писък! - карай към Ниш. 
то и Бока Мошко от Цариброд! Беше голяма изнена- Подехме песен “Прощавай, мамо, прощавай!“ 
да, защото се очаквало това да бъдат други. Поз- Осъмнахме в Ниш. Там - една невиждана 
дравлония и - песен. Изпяхме "Марсилезата , а блъсканица, врява. Железничарите правят нова 
след това "Гледай ме, гледай, либе... днеска съм КОМПОзиция. Пристигнали са и много други бригади, 
тука утре ме няма!".. Вечерта имаше академия в дален от нас, покрай локомотива, зърнахме г:г""::т; 
големия салон, посветена на писателя Максим босилефздчани - пееха, викаха и развяваха едно 
Горки. българско знаме! ..

ИЗПИТВАНЕ НА "БРИГАДИРИТЕ" Когато най-сетне влакът тръгна, почнахме да
Сряда, 19 юни 1946 г. Нас, бригадирите, така ни вадим раиещоза ядене^и

...Ние бригадирите се събираме отделно и си излязохме да се пюбуваие на п
говорим кой какво .ще носи, кои книги ще вземем, белият град, Белград беше пред очите ни, и-раснал 
какви одеяла и църги ще носим... върху баири. Почти никои от нашенците не бе

От магазин "Обнова" ни дадоха жълти памучни виждал до тогава то^и град... Като тръгнахме на 
фанелки. • <3апад пак бяхме пленени от гледките, чужди за нас.

За командир на трудовата чета е избран Милко Безкрайни равнини. Някакви тънки и високи 
н к к черкви. Някакви големи и дебели коне.. Села, ло-

големи от нашето градче! “Брей, брей, говореха 
нашите Бурелчани и Височани, - какви ниви, какви 
жита, какви царевици... Като гора, мама му стара!“ 

В Бръчко пристигнахме късно вечерта. Тъмно 
Настаниха ни в една огромна барака. Тръшна

хме се кой къде свари върху свежа слама. Нямаше 
много приказки. И Агето оъ

Сряда, 26 юни 1946 г. Нашата музика тръгна с умора си казваше думата...

П0Ч

нашите

Прачки.
Вторник, 25 юни 1946 г. Пред Павлиончето се 

състоя тържествен преглед на трудовата 
участието на музиката и голяма любопитна г 
граждани и младежи... Ние всички 
възбудени. Две -три майки не се въздържаха и 
хукнаха към своите шестокпасници да ги целуват и 
да плачат...

чета с 
па от 
хме

беше.

рзо млъкна. Общата

ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНА СТАРА СНИМКА
г—------ тт ш

У моите познати новинари 
от "Братство" виждам едно 
хубаво начинание. Събират 
стари снимки от нашия Цари- 
бродски край.

Така преди няколко дни 
видях в редакцията една вну
шителна снимка от 1918 годи
на. Събор или някаква годиш
нина на

*
НЕ-"- е;» •

4А*

царибродчани, участ- 
Ьалканската и Све-ници в

товна войни. Но кой да разга
дае снимката? Кой ще намери 
на нея своите дядовци, прадя
довци? Аз никои не можах да 
позная, но предполагам, че на 
нея ще е един мой познат, 
стар съгражданин - чичо Арсо 
Пейчев - Шушнарев.

За него ще е приказката.
Чичо Арсо Пейчев и Йосип 

Броз са пълни връстници.
Роден е през 1892, живял е 88 
години и починал през 1980.
Така завинаги запомниха си
новете му, че дори и ние, тех
ните познати. Чичо Арсо беше 
много красив мъж, може би 
най-красивият царибродча- 
нин, живял досега. С глава и
фъцкибог толкова бяхачед Отличени царибродчани, завърнали се от войната 1918 г.
тите му класически изваяни и Гюро (1921) и Крумчо-Чум- много добитък, лятно време и беше на кйошето в гаала ни
хармонични, а отоиката му ос- пата (1927). Вела, съпругата до 12(У овце, а зимно време там, където етга са боммта в
тана стройна и в наи-напред- на чичо Арсо, почина ненадей- оставяше до 70. Имаше много центъра Брат ми Санко тога
нала възраст. Пак от синове- но и много млада през 1%33 мляко, царевица и много ваосемгодишен са
;"“УЧв^ЧеПЪЛНрИШе°ТГ0ДИ- Г0Аина и не можеше да гледат здраве и юношески смях и умее да избира 1гн1?а и'л!жякяздяг3— -у. - рзд» ггг»;,*жд»р.т. „Рич,;.т” аздг ад 
мщягажг адчададгадгвдщ; ”»»- ■«>», -»
е заселил във Белината ма- нал през време на войните и беше месар, но беше и инва- совцете насаплнятямъГ,^ пРавнуци. А какво е най-хуба-
хала на Строшена чешма, тя имаше свои пет деца - лид, дясната му ръка беше или агнетаД М^Р' вото и поучително в живота
Станали са земеделци и око- Славко, Борис, Ангел, То- саката и не можеше всички утое лен тичя чии^д^1^"' На на това семейство? Никога не
товъди с ниви в Прогон, Ясен, дорка и Любинка. Събрала се работи да върши Помагаше ЖК се опп^1^ се скараха, живеят в братска
Селище, Лозе, Лаченица. вдовец и вдовица и събраха му често чичо Арсо като зане® Санко откаоап и адСплп ='г обич и почит вече сто години.
2Д^°п,'?пе,5?=?1ъ,,3?.Кара ИМ0Т еДивадесатдеца. сеше мляко до вкъщи в една тата от дамазлък? Подканям внуците на чичо
бяха ли достатъчни да хранят Колко трябваше да се ме- голяма ламаринена канта а Но кДво па па Ппав Арсо да седнат и изпишат ро-
едно многолюдно семейство? си хляб, да се прави качамак още две такива до мандрата поаво никлй^а ™РД.ВИ' няма Двоените данни на своята
Арсо взе съпруга от Желюша, и морузници, за да се нахрани на Гошо Николин В двете ни Сан™ Н-а Р°Да- Ще бъде внушителногкжадгг-гг куаддай; 6 юго‘
ЖЖГадаЛТпЙ Пилия нак...
(191.), Георги^и »ъи.ГнЛГДГ жйадв

.

Арсо Пейчев - Шушнарев

ства. И разказва се още, че 
болнавият ми баща, с нежно 
здраве и саката ръка, много 
пъти казвал:

-Ех, бай-Арсо, де щеше да 
му излезе краят да се съберат 
на едно място моите пари и 
твоето здраве.

Чичо Арсовите синове 
живеят в София. В Цариброд 
остана само Васил - Васко 
Шушнарев. Трудолюбив и 
културен домакин, по-рано 
прочут шивач, днес пенсионер 
и земе 
макин.
ството си за благородно пове
дение и неуморим труд.

Чичо Арсо доживя дъл
бока възраст и щастие да има

делец, овощар и до- 
Уважаван в семей-

1
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ИНИ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД
н2п^?трСа™Дж • водощзовод3^ канализацияавГ-^^|0улици!'СТВеНИ Пр0вКТИ " ГраДСК" УЛИЦИ'

• 4. Решение за изработка на градоустройствен проект за градски клозет край 
зеления и животинския пазар и за делови градски центрове на плаца на 
"Сточар" и на площада между железопътната линия и ул. Найден Киров".

• 1. Регулационен 
детска градина.

• 2. Градоустройствен проект за част от ГПП "Градина" край Ди

план за част от жилищния квартал в ул. "8 март" зад новата

митровград.

терИнйнзй ■=*т*
^1^т”,.1'1г?СрОЛОСТ на „кръстопътя на улиците ''8 Член 9. За реализацията на настоящото 
мсфт и оветосавска , на строителните парцели, решение ще се грижи общинското управление по 
цхзрмирани от части на кадастралните парцели градоустройствените работи.
' ' 38 и 3328 КО Димитровград Член 10. Решението влиза в сила на осмия ден

Член 2. Планът съдържи конкретна разра- отг/^еня на представянето му на общинското табло 
ботка на определенията в Общия градоус- в Димитровград.
троиотвен план на Димитровград. ГРАДОУСТРОЙРТВРН ПРОРКТ

Член 3. Територията, която е обхваната с АДОУОIРОИОТВЕН ПРОЕКТ
плана се намира източно от новата детска град- 30 част от гпп гРадина" край Димит- 
ина, северно от ул. "8 март" и южно от ул. "Све- РовГРаА
тосавска . Тази територия е част от жилищната 4 1 * пРиема се градоустроиствен проект за 
зона, така че тук може да се разреши изграждане часТ от гРанично-пропусквателния пункт "Град- 
само на обекти и иноталации. които са в Кие ™ кЖ

3156, 3157, 3160/1, 3161/2 и 3159/4 КО Градинйе. 
Член 2. С този градоустройствен проект се 

градоустройствено-техническите 
1 обекта:

1. Данни за локацията.
2. Градоустройствено-технически условия.
3. Графически изображения.
1. Данни за локацията. Обектът на инспек

ционната служба се лоцира в посоката на 
съществуващия обект на спедицията, на 
разстояние от 2 м, на регулационната линия на 
съществуващия

Обектът за »

Димитровград.
-ул. "Първомайска", от ул. "8 март" до края на 

съществуващия жилищен квартал. •
-ул. "22 декември", "4 юли", продължение на 

ул. ,ГЮНА" и продължение на ул. '9 май", ляво от 
петърлашкия път до края на съществуващия 
жилищен квартал.

Член 2. Проектите ще бъдат изработени 
основа на Общия градоустройствен план на 
Димитровград и кадастралните основи, издадени 
от Службата за кадастър на недвижимите 
имущества в Димитровград

Член 3. Проектите ще бъдат изработени от 
предприятие, което е регистрирано за тази дей
ност и ще бъдат финансирани от Димитровградска 
обшина.

Член 4. След като ги обсъди Изпълнителният 
отбор на Общинската скупщина, проектите ще 
бъдат изложени за публично разглеждане и 
същевременно ще бъде организирано компе
тентно разискване от специалисти, за което 
обществеността ще бъде осведомена чрез обява 
на общинското табло в Димитровград и в-к "Брат
ство" най-късно 15 дни преди публичното 
разглеждане и компетентната дискусия.

Член б. За публичното разглеждане и об
съждането на проектите от страна на компе
тентни лица ще се грижи Комисия, назначена от 
Общинската скупщина в Димитровград. По време 
на публичното разглеждане заинтересованото 
лице има правото да представи писмени за
бележки относно проектите и да ги поясни пред 
Комисията.

Член 6. Комисията съставя информаш 
работата си, която е съставна част на оо 
ванието на плана.

Член 7. След реализацията на настоящото 
решение Общинската скупщина ще гласува проек
тите.

въз

с предназначението й.
Член 4. В Плана се определят градоус

тройствено-технически условия за шест семенни 
жилищни сгради:

_ 1. Данни за локацията
2. Градоустройствено-технически условия
3. Графически изображения 
1. Данни за локацията. Семейните жилищни

сгради са лоцирани на една линия на 4м от регу
лационната линия на улицата - линията на елек
трическата мрежа от 4 КВ, минаваща до тра- 
фопоста, както се вижда от графическото изо
бражение на плана за уреждане на простран-
ството. „ 1 м от регулационната линия на автомагистралата
г ГРаД°УстР®иствено'технически и на 22,6 м от съществуващия паркинг.
Габаритите на обектите са еднакви - 9 х 10м. Обектът за митничарите се лоцира под 
Предвижда се четвъртият и петият обект да бъдат съществуващия навес.
слепени, за да се формира двойна сграда на две ^ Градоустройствено-технически условия, 
парцели. Четвъртият обект се помества поради уези условия са задължителни за всички обекти 
съществуващата градска фекална канализация, и се определят по следния начин: 
за да не се помества същата. Обектът на инспекционната служба има

Етажността е еднаква при всички обекти - П+1, габарити 22 х 8 м, етажност П + О, главен вход 
с наклонени покриви на две вор^л с еднакви кал- откъм съществуващия паркинг и помощен вход 
кани, обърнати към ул. "8 март . откъм съществуващата сграда на спедицията. За

В Плана се определя и нова улица с широчина да бЪдв хармонично включен в съществуващото 
5 м и по 1 м тротоари от лявата и дясната й страна, пространство, обектът трябва да бъде построен 
Улицата е перпендикулярна на ул. "8 март" и като система от зидове с отвесни и хоризонтални 
свръзва оста на ул. “Светосавска с оста на ули- желязно-бетонни цирклажи, фасадата му да бъде 
цата, която отделя квартал Реон I от жилищния обложена с бели фасадни тухли и конструкцията 
квартал Реон II. на покрива му да бъде изработена във вид на

Край трафолоста се формира тревиста площ с наклонена желязно-бетонна плоча с предписано 
широчина 6 м и дължина 18 м, която е пред- наклонение за покривка от кафява пластифици- 
назначена за манипулации около трафолоста и раНа ламарина. Актиката на покрива трябва да 

на временен обект - бъде изработена от армиран бетон и обшита с 
кафява пластифицирана ламарина. Котата на

определят I 
ловия за три

ус-

I паркинг.
контрол на паспорти се лоцира на

ия за 
осно-

Член 8. Решението влиза в сила на осмия ден 
от деня на представянето му на общинското табло 
в Димитровград и публикуването му във вестник 
"Братство".

РЕШЕНИЕ
за изработка на градоустройствен проект за 

градски клозет край зеления и животнския 
пазар и за делови градски центрове на плаца 
на "бточар'1 и на площада между железопът
ната линия и ул. "Найден Киров .

Член 1. Готви се изработка на градоус
тройствени проекти за:

-градски клозет край зеления и животинския 
пазар на кадастрален парцел 459, КО 
Димитровград (на съществуващата локация),

-делови градски център на кадастрални пар
цели 1280, 1281, 1291, КО Димитровград (плац на 
"Сточар"),

-делови градски център на площада между 
железопътната линия и ул. "Найден Киров" на 
кадстралните парцели 625, 624, 623, 622, 621,620 
и ТоОб/1, КО Димитровград.

Член 2. Проектът ще бъде изработен въз ос
нова на Общия градоустройствен план на 
Димитровград и кадстрална основа, издадена от 
Службата за кадастър на недвижмите имущества 
в Димитровград.

Член 3. Проектът ще бъде изработен от пред
приятие, което е регистрирано за изработка на 
градоустройствени планове и ще бъде финан
сиран от Димитровградско община.

Член 4. След като го обсъди Изпълнителният 
отбор на Общинската скупщина в Димитровград, 
проектът ще бъде изложен за публично раз
глеждане и ще бъде организирано компетентно 
разискване от специалисти, за което обще
ствеността ще бъде осведомена чрез обява на 
общинското табло в Димитровград и в-к "Брат
ство" най-късно 15 дни преди публичното 
разглеждане и компетентната дискусия.

Член б. За публичното разглеждане и об
съждането на проекта от компетентни лица ще се 
грижи Комисия, назначена от Общинската 
скупщина. По време на публичното разглеждане 
заинтересованото лице има правото да представи 
писмени забележки относно проекта и да ги 
поясни пред Комисията.

Член 6. Комисията съставя информаш 
работата си, която е съставна част на оо 
ванието на проекта.

Член 7. След реализацията на настоящето 
решение Общинската скупщина ще гласува 
проекта.

Член 8. Решението влиза в сила на осмия ден 
от деня, в който е представено но общинското 
табло в Димитровград и публикувано във вестник

евентуално за лоциране
будка, за което ще бъде решено допълнително. кафява пластифицирана ламарина, котата на 

Минималната широчина на парцелите е 15 м, пада на обекта трябва да бъде по-висока най- 
колкото е и широчината на съществуващите пар- малко с 30 см от котата на съществуващия терен, 
цели, на които вече са построени жилищни сгради. Външната дограма и браварията трябва да бъдат 

Осигурено е включване в съществуващата во- изработени от алуминиеви профили.
~ " ---------------------------------- Обектът за контрол на пастпорти трябва да

>ст П + О, два входа -допроводна мрежа. Тъй като съответната част на Обектът за контрол на пастпорти тряова да 
водопроводната мрежа минава под заплануван има габарити 6 х 6 м, етажност П + О, два входа - 
обект в Плана се предвижда изместване на тази единият откъм входа в граничния преход и другият 
част от водопроводната мрежа в планираната към изхода с гише до регулационната линия на 
улица на дътгжина 60 м. улицата. И този обект трябва да бъде построен в

За първите три обекта се формира вторична същата система и обработка, 
канализационна мрежа Ф200, която ще се включи Обектът за митничарите трябва да има габа-
в канализацията в съществуващия игахт на ул. "8 рити 2,70 х 4,5 м, да бъде лоциран под съществу- 
маот" две сгради се включват направо в ващия навес и до бъде построен в същата система 
споменатия шахт, докато шестият обект се и обработка кокто и предходните два обекта, 
включва в намиращия се пред него шахт. Член 3. Включването в олектромрожото,

Електрозахранването се осигурява от също- мрежата но ПТТ-съобщениято, водопровода и 
ствувашата мрежа, като при това се предвижда канализацията се реализира при условията, които 
изместване на част от подземната електрическа оа определени от компотентните за такива работи 
моежа която минава от трафолоста към Стар- организации и са посочени в елоборато, 
ческия дом Предвижда се изместването да бъде Член 4. Съставно част на това I ешоние е

Т постР°яван9Т°НаН0ВаТ0УЛИЧ°" изработен"^:Заводап?градоуот|Х)йотвовВДи 
дз Графически изображения. На графичес- подписан и заверен от Общинската скупщина в
(фдаст^аблн^аНоснова0^а^ществуващите ин- ^Член^Градоустройственият прое 
отял яли и новопроектираното състояние чрез от ГПП "Г радина1, край Димитровград влиза в сила 
плана за уреждане на пространството и плана за в д0Ня, в който Министерството на строежите 
парцелжзация,з който ще бъдат дефинирани потвърди съгласуваността на плана о Простран-

-Ътж:™,.. ™ »• ” рГениГ

член е.^р^Ч^7|,вГмн^т^наИпгеГнаЛсе ""Ч^.ГмТотеи са исроботкс но гродоустрой-

«г-жволително и позволително ^ ^раждане к Салай" Д° Ул- "Ге0Рги Димитров", с включващите
се получават от общинското управтюние по и щзне ~авл“вяд л' ЦИ| На кадастралните парцели 1603,
на инвеститора, придружено с дрказателств а 871 уа85ч 890 и 8!Ю, КО Димитровград, 
собственически и строителни лРаа?' м. ,ул “Нешкова", от ул. "Сутйеска" до Стацион-

се^довсГна™олзване"възтсноми-ш Ги ара ^ Димитровград, Уна к0Уд, парцел 1606, КО

кг за част

ия за 
осно-

©ЕрякчШо 1 АВГУСТ 1996 г.



• КИРИЛ ГИГОВ - БРЕЗНИШКИ

фашизма (от 1922 до 1944 Желюша и други.
ФУТБОЛЪТ В ЦАРИБРОД

В Цариброд, днес Димитров- от _ 
град, винаги е имало голямо ин- година)
тересование за спорта. В днешно Соколството в Цариброд от По сведения на основателите
време младите имат много основаването му до 1941 година. и първите активни футболисти в 
възможности да научат за него, СПОРТОВЕ В ЦАРИБРОД Цариброд днес жители на
да го упражняват. Но аз искам да ПРЕДИ ПЪРВАТА СВЕТОВНА Димитровград, преди всичко на 
разкажа за едно друго време, за ВОЙНА пенсионерите Истатко Станулов
времето, когото ние, младите ,„огтв„ппт пипни ланни и Васил Манов - началото на фут-
обичахме спорта от все сърце. Съществуват писани данни, олната игса в нашия грод е 1922
Имаше обаче хора, които го за- че към края на миналия век по- 0<5оазуван бил първият
браняваха. а ние скришом го точно през 1897 година в Цари- година^ шразуван^оил^първият
упражнявахме. Ще разкажа и за брод бил формиран Нишавски ФУ понесъл Ангел Пана-юнак", по аналогия на спортните ?ата топка донесъл мигелмими

соколски дружества, започнали иотов -Алексич. 
да се формират във всички слав- ти били Истотко Станулов Васил 

по почин на "Сок- Иванов - Циле, Ангел Игов Мла
ден Поп-Спасов, Йордан С.Нецев, 
Воислав Попович (Поп-Иовин), 
Крум Живков и Ангел Панайотов- 
Алексич. То започнали да играят 
футбол, но се наложило да имат 
противници, за да има същинска 
игра и надпревара. Затова уче
ниците от I прогимназиален клас 
образуват 1923 година още един 
отбор "Нишава“. Основатели и 
първи играчи в този отбор 
Тодор Спасенов, Васил М 
Крум Васов (Пулин), Предраг 
Яначкович, Никола Павлов, 

Иово Маке-

времето преди моята генерация, 
когато не е имало никакви мате
риални възможности да се има 
дори една топка, а камоли други янски^страни 
пособия. Но и тогава младите се олите" от Чехия.

На снимката, заснета през 1935 година: Ащата - Иван Йотов, 
Гона Тошев, Ица Полов, Сота Принце, Аритои, Никола Станков, 

Крета Петров - Исус, Аргир Златанов -Градинарски, Тоша Гради
нарски, Кола Потров - Китин, Санда Марков -Жъц, Бойча Дра
ганов, Митко Ташков - Беряиделийски. Пера Андонов, Боои 

Тодоров, Сокол - Цола, Васа Истатков, Маринко Делчев, Пецо 
Пейчев - Шушнарев

били
анов,

Димитър Павлов и
нчето. Две и повече години от- 
рите съществували поотделно 

и се състезавали, но само в 
рамките на града, понеже били 
млади. Често играчите минавали 
от отбор в отбор, играли в учи
лищния двор или на някоя ли
вада, понякога на казармите. 
Така било все до 1927 година, 
когато

§о°

от двата отбора бил фор
миран нов - "СОКОЛ", който 
станал официален градски отбор 
със своя управа. Председател на 
Управата^станал училищният ин-

занимавахас физкултура, спорт и Група юнаци от тогавашния спектор Йован Костич. Отборът 
атлетика. Цариброд в униформи отишли до 6ил верифициран и организирани

Моите лични спомени са за село Луковица и там направили състезания с футболисти от Пи- 
времето от тридесетте години на снимки. Така било оформено Рот и °ела Паланка. Освен фут- 
нашия век. За съществуването на дружество под ръководството на Солистите, които споменавахме, 
спорт и физическа култура до- тогавашните учители от гимна- До6Ри играчи били и воиниците от 
тогава разказаха ми моите съ- зията (прогимназията) Азов и кааармата Кетелеш и Аме-

етГов%алГ&0ВВасВиа; тгтао преде та вител и°н В<Юн ашкия оъжалениГне
Минев и Троян Гигов, димитров- конгрес в София 1898 год. Азов Сокол просъществувал до 1932 ГИР Градинарски Колио Бепевски\Лван Йото в Ащата, Гоко 
градски граждани. В часовете на бил учител по физкултура и до- година. Тогава се формира нов от- 1 ,аи™н> » «тьр шаяца и др.
^ж^лИаРниГдВа°Рра™а™ ХЗте^поГГл^говия? когРагоРГлноР^разв^а“ Гт^ намалено поведение. лански“ играчите: Васил Минев,
новаването на някои спортове в колега Сарчиджиев учител по ис- есът към футболната игра. В Интересно е да се каже, че Митко Ташков - Беренделииски и 
тогавашния Цариброд. Вече две- тория. Те готвели гимнастически малки* град имало и няколко по- отборите играели с девет играчи, Петко Ставров. Така новият от-
три години събирам сведения, упражнения и редовно две години мал1<и махленски отбори, освен еещото размерите на игрищата бор станал главен конкурент на
имена и детайли за успешното ги организирали на казармите Двата официални. Всички отбори били недостатъчни за нормална Граничар , официалния градски
провеждане на състезания, за 1905 и 1906 година Най-добър интензивно се състезавали. Тази игРа Финансови средства не отбор. Мачовете между двата от -
първата футболна топка, за коло- гимнастик бил ученикът Йордан г°Д“на, 1932, може да се нарече, съществували, играело се в тер- бора предизвиквали трескави
ездачи и гимнастици. Не мога да Влаев и като такъв участвал в че е била година на кулминацията ЛИЧИ. само един или двама от приготовления и след това били
претендирам, че това са хро- гимнастически състезания в п° 6Роя на Футболни отбори в играчите имали същински обувки, дълго коментирани. Но, когато
нологически данни, искам само, София през 1910 година града. Игрище било направено на |опки купували с доброволни градът трябвало да излъчи един
като любител на спорта, да съ- През 1910 година било офоо- “ястото. където днес е построен вноски, които събирали с месеци, отбор, градски представителен, 
живя спомена за някои случки от мено, а активно просъществувало Здравният дом. То било игрище на "°вв*в нямали пари за влак, играчите били избирани от двата
спортния живот в Цариброд. Мои 1911 и 1912 година и колоездачно Граничар“. Други по-малки игри- когато отивали в Пирот или Ьела отбора и играли под името
връстници ще намерят имената си дружество. То имало своя управа Ща билй на ‘Даскаловото“, “Дра- Увпанка качвали с в каруцата на “Граничар“.
в многото отбори, а старите судо- и свое знаме Това знаме днес ган°ви ливади“, “Казармите“ 1 °Д°Р Ковачев. Страничните В “Граждански“ били игра-
волствие ще си спомнят за своите притежава Илия Полов граж- "Покрай долната школа“. На гРеДи на гола правели от габ- чите: Илия Попов - Ица, Гоко
другари. Ще съм щастлив, ако данин на Димитровград 'Члено- "Драганови ливади" играели ровина. а напречната греда била Пайташев, Миле Стефанович-
младите почувстват колко отдав- вете на колоездачното дружест- Учениците от Гражданска школа. °т тел- иля въже. Гащета и блузи Флит, Петър Летров-Шая
но и с какъв успех спортът се съз- во имали специални сини шапки с игрището било далеч от града, нямали. Повечето от играчите Донкин. Тодор Зл
давал и развивал в нашия малък козйрка. Дейни колоездачи били Учениците скришом отивали там, играели с дълги гащи от дебело нарски, Маринко Делчев, Генадий
граА Петър Попов, Г ерасимРангелов ааЩ°т° голям противник на фут- °елско ленено платно. Давитков, Мичо Динич-Кромалац

Спортове в Цариброд преди (Гаца Калотски), Владимир Поп- °°ла °ил тогавашният директор 1 'ървата хубава футболна Костадин Петров-Коца Егеницин 
Първата световна воина Тодоров, Кръстю Поп-Андонов на Гражданската школа Драго- топка, същинска топка от кожа с и Кръстою Петров-Исуса 4

Футболът в Цариброд от осно- Петър Гигов, Ставрия Андонов - любСтоикович. Учениците трени- лл°ндер, отборът "Граничар“ Съществували и махленски
ваването му до Освобохедението “благайника", Гроздан Марков от рапи с цената на бой, наказания и получил по интересен, но доста отбори и във всичко се стаоаели

начин. Кръстю Петров да досегнат главните отботи 
откраднал топката в Траничар“ и "Граждански“ Ма- 

Любляна, когато футболистите, хленските отбори били-“Омуле“-
слет СВКо?оомнпт Н° соколокия от Долната махала, “Кърнишор“ - слет. В огромното си желание от Строшена чешма "Обилич‘-от 
поне веднаж да имат добра топка, .Черкеската махала' “Единство“- 
като се върнат в Цариброд, от^уй-петел Д
^Р™?а&нал еАНа- без някои “Малишан“ и "Борац“ били 
пъхналДв гтаягтьоъплондера и я състави от по-малки ученици. 
™"а,п 8 лазвите си. Като я В махленските отбори се 
показал на другарите си, те били създавали бъдещи добри фут- 
въодушевени. Тогава топките болисти, които продължавали
начин нГмо™ПдаИс1б2олНт?:АКЬВ тРаДиЧиите на своите по-големи 
нам за кожзт? ^ кб Р 15 ди" другари; Младен Еленков, Петър

уПченДицРи тов6аеДбНиТле См^Курм^иТта, Спас Со™:

Ч^К ар би и ЪЩв' ад-гМЖЖ
МГиРлачЧеИвКОйаошП^РОДВимКиИ™^Н°Да Р "аТише^к^^иГн 
Р°в (Мита пр:„Аиа)7™^ Църн^' Слободан Младенович-

Дойчев °МиркаоН Ра11ичЯ>' ,Г1анто ТУК искам да спомена едно от 
Кирил Марков цГ; Ц?рни' по-важните събития във футбола. 
Златанов ? ГипчпЧг5 Т ' Аргир 1°ва е футболният мач междуе;.,. д»4г°. ау д .йзетадткаг и»., яйвгавггкг': гздаадагякгз:
Лазаоевич^пНтн °Фи4®Ра- Брана мача в Цариброд настанало' ог- 
ковин Колй^Ий^и аТа мач’ Ромно интересование. През 1934
ЙГол"' §РаГИ °Т #Ирмата :БаТа"' “а аВаа футболен "р^Ги 
йоров - ДрНоКбАсГн Ташков с^Гна^ф^лйи^чо^0"6"

лааноавИДСаИн°дКаИЖъцеКСаНДЪР МИ' в ЦаВриС6ЛреоДдВаЩИЯ 6рОЙ: С°К°ЛИте 
От отбора “Граничар" се отде- н 14

образували отбор "Граж-

Колоездачното дружество. На снимката: Васил Манов, Илия 
Попов с знамето Риста Сергиев, Стойна Мицев, Влатко Влаев, 

Коля Живков, Младен Еленков

щ Крум 
атанов-Г ради-

штжштт
къща край черквата и ние го виждаме в количката под големия

------ букет мирисни бели цветя на крушата, край брезите на Културния
Лт, дом Обичаше хората, хората го обичаха Знаеше много оа тапа 
р? радваше се на всички подобрения и развитие на своя край обичаше

спорта, любител на дружеството "Партизан". Ще остане за нас в 
семейството ни легенда по две неща Той обичаше живота и бооешв 

Ш ?? храбро, с помощта на съпругата си и децата със страшната болест
Морбус Бехтерев. Още отдавна, през 1953/54 година започна да 
разправя на сестриника и децата си, че е участник е кървавата 
кланица на Сремския фронт. Ние със страхопочитание и ужас 

4* слушахме, че този фронт е бил ненужен и на него несправедливо са 
}/■: °или подложени на заколение младите момчета от Сърбия без
_____ един Ден войнишко обучение, на баражния огън на еъооъ-

жените германци. Останала ми е в спомените и картината която 
разправяше, че на реката Босут е събирал телата на своите разк- 
сани другари, разхвърляни по околните дървета и ги е прибирал в 
лодки. Точно от Сремския фронт Киро Брезнишки дойде с подпух- 
нали като възглавница колене, изписан от болница на хартия 

^ откъсана от италианска географическа карта. Оттогава потече
аГяаТвак6о°яЛтеоСйТ' КаТ° ”а ПЬрво вРеме го лекуваха о настойка от 

^ я стапият мкп л настърган коренът на билката "Брей". Донесе
■ образи тстанахаР-^инН-,ИН ^а6ан от пУтУмел, и така тези събития и 

по п^?^ТанаХа ааввнагв в оъсананието ми. Това беше билка много 
Ш А месТа а °Т копРивата и с вея мажеха подутините ®въглените

Кирил Гигов В един плик намерихме написани
ровград. В текста

съзнанието, че на времето когато направи тези 
несправедливо отнетата слава на любител - 
почитание към спомена на нашия брат.

БЕЛЕЖКА 
ЗА АВТОРА

Ш
А?

Ш: нито

и 4
V.

г

няма да правим Жй,“ °П°рТа В Д™ИТ- 
спомени - теисторик и ги пНоВднбаЯояам^Ч^ечНи\Ш^В5Е

Лилия НейковаЛИЛИ и
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спо
води равноправна борба, но до- г,„„1ааГ0Дишен победител е отборът "БИП Казабланка" от Димит- 
макините държаха малък превес РовгРад, наложил се с 2:1 над Трация-Гога" от Пирот Трето място

. МЕЖДУНАРОДЕН МИТИНГ ПО Жя^Н&вЪТ З»/
Р°В27А« п «ИТИНГ ПО СКОКОВЕ В ДИМИТ- РОв '.курИшу^лЛия°В"16 ' Же»

° ~1!?^,вди
Сърбия и Общинската скупцина в ДимитровталР т » 1° П0 СПОрт на "Р^^оне на първенството 
на атлетическия клуб "Железничар4от дЕмиЖгп-Д “ртнизацията Димитровградските баокет- 
привлекоха 1500 зрители. Постигнати са някппкоАл ^ аанията 6олис™ показаха, че могат да из-

СТУДвНОТО вра“а “оп;ГиЛдКа%Гз?вЛоГаТтеоЛ^  ̂А°6ра Иф3 И

зппНа^^Я^КР^^У^а™^н^®*^^см')ТАнгел Сте^Ьпмпнпх^5^ 20:? * РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТ 
(Ю0го^а(вЮи^Ш?^ИсмВИЧеШаМПИОН На Балкат е|У6Го ра °В|^радович ^^ИГРИ: СПОРТЕН РИ-

183смаАнтоанетаИСтТяном(БългариЛя1°Н18затоИЛ°ШеВа (БъЛГария) ' пп Състоя се С1Чв ®Дна Дисци- 
Юрка Христова (БългаоияЬ 1?П и аА, д3, рето И чвтв-ьрто място: плина на тазгодишните работ-
Белград) ' ьлгария) 170 см и Ясна Антониевич -170 см ("Таш", ническо-спортни игри в Димит-

7 56СсмЧаПоеНла„ДЪЛ^ИНа “ мъже: Даяя®л Мишич ("Таш" Белград) - ™
Ярослав Иванов (Б^Ггаоия)Н°7И?5 ?,РаАНИЧКИ". Крагуевац) - 7.41, предприятие "Металац" се прове- 
Данчевски (Македония!2* кп7'25' На “А“0 място се класира Тони Д® състезание по спортен ри- 
ГЙъпглпиог'к то А ) ' 6 91 ■ а осио “ясто зае Николай Антонов болов.

Скачане на зължин^^0610 прекъсна, зарад лекз контузия. Най-добри този път бяха
Стефанова -е икяяа“жени: |°™а хРистова - 6,23 см, Антоанета състезателите на "ГИД" - 925 
Бългаоия! ' трето място Ива Колева - 5,47 (всичките от т°нки, второ място зае съставът

в р я„ п на Пекара" - 380 и трето
югославски?» СЪЮЗеН тренй°Р аа възрастни и юноши на "ГИДИ" със 130 точки,
идно и « мтГч. Че турниРът е организиран извън- “°оа следпладне рибата не

с зрителите приемат атлетическия спорт. По- нълвеше, което се вижда от
Обрадович изказаха и Николай Антонов, както и Горан Резултатите(1 грам - една точка).

* Ср°РТН? СТРЕЛБА: ЯАЗАРЕВАЦ . ПРЕЗ НАСТОЯЩОТО ЛЯТО
нужица Алексова. националка за пара-олимпийските игри в Ат- В БОСИЛЕГРАД

Раконя*!?^ пр^ъ?твиетоенаТаселектора41МичаН|У1игтгавТ1?ч р1здовно дру^еТт^Г^л^а^ст^02-0™

^ стр®лбището в Лазаревац. В първия рапорт ^ия^ович ?оРдУина в Босилегр?Г^ проведе

-Алексова в стрелбата с двата вида пистолета - въздушен и МК врати Т]?аНИ^о?и^Г к?йтл “сплиИ 
показва отлична форма и резулт^ите дори са й по-добри от жрираха дв7?ас?ни Фиоми ™ 
важещите световни рекорди за инвалиди-стрелци. Раконяц бележи шСс^ото предприятие "м'^ю 
по-добри резултати с малокалибърен пистолет, но вярвам, че и‘с омерц" и кафенето “Малибу" 
въздушно оръжие ще постигне желаната форма. Младенович и Ник- участваха 8 о?бора Отборите 
олич тренират в Смедерево. а Кецман в Зренянин. Ще се опитаме пред бяха съставени отР младежи от
^Г=о°лн^^ГТа Да °ргани3ираме °ще една подготовка и Босилеград и Райчиловци. мноз- силни контролни срещи. ина от тях ^ активни футболисти

на футболния отбор ''Младост', 
подсилени с младежи от въ
трешността, дошли тук на гости 
при роднини.

Първо място зае. отборът 
"Чавдар", който във финалния 
мач победи "Малибу’' с 3:1 и 
спечели купата на организатора.

М.Я.

гол-

Ст.Н.

• ИН МЕМОРИАМ - ПОЧИНА СТЕФАН ТОДОРОВ МАНОВ
(1915-1996)

Един от най-въз 
ницата в Босилеград ето на болестните синдикалисти, участвал в оформяван 

оров Манов почина на 16 юлит.г. Роден е през 
година в с. Рибарци. Произхожда от бедно 

семейство.На иладини напуска родния край и 
поема най-различни професии навред из 
страната.

През 1944 година става боец на Босилеград- 
ския отряд, а след Освобождението изпълнява 
разни длъжности "по разпореждане'. Става 
бавчик в Здравния дом, относно Болницат

а си на доблестен и честен, и 
нсия през 1977 година.

йност - шест 
а си съпруга-

характер, 
тихомълком, но 

лжение и задача с

ефан Тодор 
1915

ва до- 
а. ТукЗдравния , 

явява качестват 
о такъв заминава в пе 

Притежава искр 
години се грижи за непод 
След смъртта й остава сам!

про
кат

еност и всеот 
за неподвиж! 

остава самичък, 
н е от онези тихи хора с мек 

ез живота почти 
I всяко 

може

гда
нат

ед смърт 
Стефанмясто минава

изпълн
щи пр<

шяващи всяко задължение и зада 
*ие. Затуй може би на пътя до вечнот 
ще се стекоха пенсионери, комшии, родн 
ятели, възрастни и млади.

му!

о му 
НИНИ

ИЯ1
По

рас
клон пред паметта

Стоян Евтимов

ТЪЖЕН ПОМЕН

Изминаха ШЕСТ МЕСЕЦА
от смъртта на нашата скъпа и непрежалима

ВЕЛА ТАНЧЕВА 
от с.Поганово

По този повод дадохме панихида на 20 юли на 
гробищата в Поганово.
С гордост и благородие вечно ще си спомняме за 
Твоя светъл лик и добрина.
Опечалени: съпруг Иван, син Нота, дъшери Милка 
и Криса, снаха Цветанка, зетьове Предраг и 
Златко и останали роднини, нейни близки и 
приятели

• БАСКЕТБОЛ: ВТОРА СРЪБСКА ЛИГА - "ИЗТОК"
Състезанието на баскет- отбеляза три победи:

И зток^се^р идвижва^къи1 края "ДИМИТРОВГРАД-ПАН-
си: остава? още^етчри 7ръгТД1 ОНИ™ПЕД"-" ’ '0Е7К°?°М,ИСТ"
края на първенството. Тези (НИШ) 106.97 (51,42)
четири кръга ще се изиграят от 17 И на този баскетболен мач 
август нататък, понеже настъпи димитровградчани показаха, че 
периода на годишните почивки, са солиден отбор, който може да МЛД/1РЖКИ луткппрн 
Димитровградските баскет- изненада и да победи и по-силни -гл/оЧмс> ил мл пк"м оолтм 
6о листи ще бъдат домакини на отбори. Както обикновено най- ' ога I и
баскетболните отбори "Топлица" ефикасен бе З.Геров с 32 точки, В ДИМИТРОВГРАД
и "Ниш", а ще гостуват в Бела Н.Иванов-29, Т.Алексов- 15 и пр. В традиционния Младежки 
паланка и Долйевац. "ДИМИТРОВГРАД - ПАН- турнир по футбол на малки врати,

Засега димитровградският ОНИЯШПЕД" - "ПОЩАР" (НИШ) който това лято се проведе от 
баскетболен отбор здраво се е ук- М*67 (37-341 ' 14-26 юли участваха 21 отбора с
репил на второто място, след * 1 * ' над 200 състезатели от Димит-
кТоплица" от Прокупие и най- Мачът е изигран на 3 юли и ровград, Пирот и Сливница 
вероятно това място ще залази до премина с много неизвестности, (Р.България). Едновре 
края на първенството. заслугата за което имаха нишките пръв път се организира и турнир

Инак в последните три кръга съдии, взимайки няколко несъот- м пионерски състави с общо 9 
"Димитровград-Панонияшпед" ветни решения. През целия мач се отбора.

(густ 1996 година се навършват 40 дни от 
на обичаната ни съпруга, майка и баба

менно за
ден ше дадем 40 дневна панихида на гро- 
та в с.Каменица.

близки да ни придружат, 
руг Ангел, синове Асен и Г 
, Сергей. Игор и Иванка

м роднини и 
алени: съп 
I Нинослав

еоргм.

5 6 7 8 9Водоравно: 1 - Стилистично 
средство. 10 - Една от страните в 
света. 11 -Академична титла. 12
- Прибор за писане. 13 - Едро диво
животно, рогач. 15 - Частица. 16 - 
Две еднакви съгласни. 17 - Част 
от тялото. 22 - Коне (поет.). 23 - 
Изпъкнало изображение на плос
кост. 25 - Гръцка бук 
малко, изчака. 21 - 
Химически знак са Алуминий. 30 - 00
Популярен танц. 31 - Марка руски 
самолети. 32 - Период в развити- О! 
ето на нещо. 33 - Две съгласни. 34 -7
- Разпределя по качество. 37 - 
Предлог.Т)9 - Отнасящ се до раз
валина. 40 - Остарявам.

1 2 3 4

10 1 1

ТЪЖЕН ПОМЕНш 12 и в безмерна скръб изиинаха
ШЕСТ МЕСЕЦА

скъпа 
баба

ЛЕВТЕРКА - ЛЕВТА ИВАНОВА 
от с. Горна Невля 
Димитровградско

В голяма болка
ва. 26 - Чака 

Свод. 29 -
и драга съпруга.та на нашата 

екърва. тъща иот см 
майка

ърт 
1. со1413

15

< Осоодомявпмо роднини и 
вол о събота на 10 август

1та в Горна Невля ще дадем помен.
<м всички роднини, близки и прият 
>щи на топ ден да дойдат в Горна Не 
но и този път да отдадем почцт 
а и незабравима покойница, 

очплони: съпруг Никола, с

приятели, че 
1996 в 10 ч«

: по тоя по- 
аса на гро-Ш 2119 201017Отвесно: 2 16лгарски въз

рожденски писател. 3 - Девета и __
четвърта буква в азбуката. 40 - 
Самотен, без другари. 5 - Извеет- _
на певица (Дряна), 6 - Србъско Ш 
мъжко име. / - Умисъл, иамер- л 
ение. 8 - Жител на Перу, преди 
идването на евпролейците. 9 - Ук- р“ 
ривател на хайдути. 12 • Река в ' > 
Източна Сърбия. 18 - Народен Г 1 
танц (разг.). 19 - Напевно дек- 
намиране. 20 - Иглолистно дърво.
21 - Податлива за обработка. 24 - .
Изпаднал в несъстояние. 26 - ■
Документ за самоличност. 28 - Г I 
Плодни зърна, разположени ок- _ 
оловръст на върха на тревисто -XI
растение. 33 - Чардак, веранда.
35 - Развалям, руша, 36 - Бивш IX 
нефтохимически комбинат в За- 
греб. 38 - Лично местоимение. ■

Решение иа кръстословка

Водоравно: 1 -Анатемо сан. 10
- Им. 11 - Талига. 12 - Батерия. 13 
-Опал. 15-Лисо. 16- А(сошиетед)
П(рес). 17 - Надир. 22 - Век, 23 - рг
- Аввт 33 - Ат 34 - Лаутали. 37 -
Ос, 39 - Наежен. 40 - Овощарски. _____

ели. 
евля, 

на нашата* 242322
инове, дъщери.

снахи, зотъово, внучки и внуциш 2625

Ш 292827 «яX еч
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 8 юни 1996 година се навършиха 
ПЕТ ГОДИНИ 
от смъртта на

СТЕФАН АНТОВ, 
пенсионер от с. Желюноша

3130

§5 ш зз32

3635ш 34

Но7
скръб и тъга. 
спомените за

Годините олод Теб са гад 
самота и отчаяние, а коит 
Твойто благородие и добрин 
Опечалона оъпруга Гинаш ИНИ нп

о само 
а ни крепят.

393837
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* сатиРа * ззбзвз

МОЛЯ, БЕЗ 
ДОКАЧЕНИЕ

ЧЕСТИТКА
В едно димитровград- 

заетитеоко предприятие, 
неотдавна събирали пари 
за честитка по вълните на 
радио Цариброд, Заетите 
искали да честитят нещо 
на своя директор с пе
сента: "Дай ни тате малко 
парички!"

Същата честитка могат 
да използват и заетите от 
почти всички димитров
градски предприятия.

БОРОВСЪЕ МУЪЕ
По идея на Иван Соколов

Оняпън реко на бабуту, айде че отидем до бая 
Ставрию от борово, зайедно смо делили добро и зло,. а 
имам та и за твърдога приятеля. Ватим аутобусат до
НеТм"еТдеП1Гс^ВУия%Ра°рВадува ми се токова 
притрепча от радос, а да завика, а да не завика, па 
прегъптну и ме питуйе:

-Кико стиже, Манчо, умори ли се?
-Зорле бре, Ставрийо, ама да ти кажем вие направо

°Те-СКвовдаПтиИраспраям, Манчо, праимо нийе путища, 
излезе све наяпово. Праимо на све четри стране, 
да дойдеш до Борово требе да имаш здрави зуби, 

та да си държиш душуту.
-Еее?
■Па първо праимо путпрекоГрапу. Сечамсе, збрамо 

се млого народ, жене и деца, и с тьрнокопие, секире и 
лопате, пробимо путат за неделю дъна и това наздраве.

Мину малко време и рекомо “Нейе добър тия пут , 
па решимо: че га праимо преко Бански дол. За тьега 
свако домакинство накара по 50 кубика камик, наси- 
памо га, ама и он бърже пропаде.

Е дойде време, че пробивамо пут на Невлю, та 
автобус дани дооди. Тува работимо и ручно, исмашине, 
понаправимо га, ама автобус не дойде.

А после правимо пут и преко Прачу, зарад овчарни- 
кат у Боровско полие. И съга, бае Манчо, мани що 
пропаде путат, ама пропаде и убав овчарник. Откараше 
овцете йоще йесенъска и досъга не су се върнали. 
Оставише само четри кучища, она извиваше йедну 
неделю док не §и подавише вълците...

-Ти развърза торбуту с мукете. а?
-Ела кико. Еве и теливон имайемо, ама га отсекоше, 

демек не може да га одржаваю. Прачамо и кметатога 
при председникатога у Цариброд, ама не може да га 
прими. свак пут бил зает. А може и да йе бил, он тъгай 
имаше две вункцийе: и директор и председник...

-Айде мани селскете работе, Ставрийо, ко се 
справляш с косидбуту?

-А за ню узо рецептуту на “Сточар'...
-Кву "рецепту“? - чудим се я.
-Еве ква: лани косише Боровско полйе негде около 

"Свети Илию", а збираше га млако преди Петровдън туя 
годин на сукаре, на сукаре. Ко що видиш: целу зиму и 
пролет сеното може да стои неприбрано...

-Еее?!
-...А туя годин травуту згазише. смърсише и че чека 

на другу годин да се коси!
Епа туя "рецепту" съм узел, Манчо, и мислим добра 

йе, оти они имаю агрономие, стручняци, сигурно знаю...
-А с жетвуту и вършитбуту?
-А с ню завършимо отдавна, откико се прекара бая 

Методия от Селище, он ни вършеше с клюсетина, а 
съга нема с кво, та и не сейемо...

Пооратимо си йоще за йедно, за друго, за младиню 
и убаво време, йеднумо. пинумо по рекию, а он рече, 
"Айде че идемо у продавнуцуту на “Търгокооп“ (тека си

он ока), та да пийемо и по пиво!“.
Ка тамо продавач се истедза ко ялова лисица на 

пъртину и ни гледа. Гледамо и нийе, гледамо, ама нема 
нищо, да мааш с тоягу, нема кво да удариш. У йедно 
кйоше осталадва-три шишетия оцът, у другото толкова 
кисела вода. Питамо го има ли нещо за пийенйе или за 
йеденйе, а он каже "Све йе това що видите", а нийе баш 
нищо не видимо, па се завъртемо и си излезомо.

На поодък Ставрия ми рече да не се лъжем зимнйо 
време да поодим, оти че ми тресе еликоптер...

ДРУЖЕСТВО
Че любителите на куче

та не са малко, показа ре
вюто на кучета по време на 
Деня на предизвикател
ството. Собствениците на 
кучетата решават тези дни 
да сформират киноложко 
дружество.

-Поне

ама
ама

кучетата по рож- 
оъдат цариброд-дение ще 

чани, ако децата не могат, 
коментира един от тях.

А.т.

НАШЕНСКИ ИСТОРИИКИ
- Леп\л сине грож^е, да га не

по]еду Бугари!
председателя на общината да го 
запознае със заявлението на 

рко и след това му казва: 
-Тези хора са били твои гости, 

не може да се плати сметката.
-Да, но аз поканих само Иван 

Караиванов. Сметката е за 
неканените гости.

ЗА НЕКАНЕНИТЕ 
ГОСТИ СЕ ПЛАЩА! Ми Записал: Б. Николов

МИРКО ГРАДИНСКИ важеше 
за човек, който умее да пести и в 
това направление работеше в 
своя дом и се стараеше да пре
несе тази черта и в държавните 
органи. Той кореспондираше с 
народния представител Иван 
Караиванов, председателя на 
Сърбия Петър Стамболич и други 
известни хора в общината и ре
публиката.

ПРЕДИЗБОРНИ 
ВЕЩАНИЯо

Димитровградско винаги е 
11 |р]\\Л СИНЕ било интересно в изборните ком-

гплм/тГс па г* л ис бинации на всички партии и днес,
I гиЖг)С, ДА I А ПС и преди.
ПОЦЕДУ БУГАРИ!" Така един кандидат за депу-

л тат от Царибродско преди вой-

ния ^едстави?елПЙКВАНЛкЖЙ1 юГ^лавия^в^лошиха следвай“ "“г”4 нал Горната си агитация с 
ВАНОВ пи му гостува в Гиалини Югославия се влошиха след вли това какво всичко ще се направи 
Той псиеЙ пУокйн!та но^него аането на Варшавския пакт в в селото ако нег^ го из6еНрат. юи приел поканата но с него Чехословакия. Към границата с Понеже не вилел мост в селото 
тръгнали и шефът на УДБа, пред- с. пгяпия нпгочрнм чягти на ю-ж не виДел м°ст в селото,
милиТшонери °а6ТхНрааТнаа ^ ЮгГлГск^ Гв ЕЕТ ^Гм“™0 40 Щв

двама директори на предприятия Йото!Ускслнсс^а Жвед в ое публТкат^“' °бЗДИЛ
, от Димитровград. Всичко минало а та на войниците било каза- кякои от публиката.

добре. При Мирко има какво да се ™н, е^ерГфйздЖов™. търЖ.Го“?^™™
жал всред лозето, гледал хуба- обещал кандидат-депутатът.

А Пъскашия и ден-днешен 
няма мост, още по-малко река.

А.Т.

яде и пие и всички си заминали

А0В°ТреШния ден Мирко Град- Т0°^'0Трно“ ^ в^
сметка* да3|Гу0(^аап.пати 'оГшд^а 
шест души. Ица Попов отива при лозето и МУ казал.

На

др к» "НОВА СТРАНИЦА"

• Мистър Смит отива на ресторант. Сяда и вика келнер
- Душице, искам една пържола и една приятелска дума! 
след малко келнерката носи пържолата. Мистър Смит я пита:
- А къде е приятелската дума?
Келнерката се навежда над ухото му и прошепва:
- Не яжте пържолата, развалена е!
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