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• АКТУАЛНА ТЕМА * ПРЛЕДАД^К^ТЕ^ТУДЕНТИЛСТВОТО НА СЪРБИЯ МИРКО МАРЯНОВИЧ КАТО ГОСТНА

ТРЕТИ
НОЕМВРИ

* е: °Фанзивно развитие и пълно отваряне към света. • И през
курс наЩдин0роЛИпосПоРчаиВп^дс;д°аТтелТт М^рянов™3 На отабилни и стабилен

Пред нас са години на стоящия период. Готови сме 
бързо икономическо оздра-- за няколко години да компен- 
вяване, ръст на производ- сираме всичко загубено по 
ството, трудоустрояването и време на санкциите и да се 
жизненото равнище. Това приключим кт?м групата на 
няма да дойде само по себе най-успешните страни в 
си, но за бързо и успешно раз- транзицията - заяви М. Маря- 
витие разполагаме с всички нович на студентската трибу- 
необходими и човешки, и ма- на на Белградския универ- 
териални предпоставки. Цен- ситет. 
тралната част на нашата

Мяма нищо по-неизвестно от бъдещето, това е вечна 
2^1тНа’ Н° НИе’ гРажДаните на СР Югослгавия, след всичко, 

НИ 06 случи пРв3 изтеклите пет-шест години осно-
ска^^т^рост-^Г^с^лошото ^идва^хубагю време/‘ТЗац|отоане 
само поради положителното развитие на мирния процес в 
предишна Югославия, но и според теорията на 
вероятността малки са изгледите да ни сполети в близкото 
бъдеще политическо бедствие, което да ни изхвърли от 
релсите на живота със силата на разпада и войната в 
бившата ни държава, хаоса на рекордната инфлация, ем
баргото. Зад нас е времето на великите идеали и големите 
илюзии, на лошите преценки и несполучливите ходове, на 
необузданите страсти и безотговорната агресивност, на 
неприкосновените" национални и държавни интереси и 

фалшивия (свръх)патриотизъм. Надяваме се, че пред 
дълъг период на мир и икономическо развитие, на уск
орено разрешаване на жизнените проблеми на 
"обикновените" хора и на рационално, мъдро и отговорно 
отношение на властта към съдбата на обществото.

Това е основната характеристика на историческия мо
мент, в който ще се проведат ноемврийските съюзни и 
местни избори в СР Югославия. След полувековната доми- 
нация на еднопартийната система и петгод 
сгъстяване на историята 3 ноември 1996 година 
трябва да бъде своеобразно начало на нормализацията на 
обществото и нашия живот в него не само в конк 
практически смисъл, но и в по-широк историческ! 
текст. Някои елементи на предизборната надпревар 
мосфера като че ли навестяват такова място на избс 
дата в нашето ново време.

Най-напред тр 
на 3 ноември са 
които се провеждат при сравнително нормални 
политически обстоятелства. И на лявата, и на дясната 
страна на политическата сцена са направени големи обе
динения, като по такъв начин е релативизиран проблемът 
с прекалено големия брой регистрирани политически пар
тии и се улесняват избирателите при вземането на решение 
за кого да гласуват. Повиши се качеството на изборния 
"мач" и това допринесе да се изострят критериите при 
избирането на кандидати за съюзни депутати и общински 
отборници.

В предизборната

телен растеж на трудоус
трояването, преди всичко на 
млади и школувани хора -

дчерта той.
През идущата година, каза 

председателят Марянович, 
ще се нормализират напълно 
отношенията и ще се регулира 
членството в международ
ните финансови организации, 
ще се постигне договор около 
нашите задължения към 
чужбина и ще се подготвят ан
гажименти за навлизане на 
чуждестранния капитал.

Всички чуждестранни сре
дства и домашна акумулация 
ще употребим в пълна степен 
да се активизират нашите 
развойни предимства. А 
нашето най-голямо предим
ство, което на преден план 
изтъкват и чуждестранните 
инвеститори, нашата най- 
голяма индустрия е - индус
трията на знания, армията- 
млади и школувани специал
исти по всички профили, ви
сококвалифицираните работ
ници и добрите майстори, 
работещи и произвеждащи по . 
най-високи европейски и све
товни стандарти.

Стабилни цени и курс на 
динара, ръст на износа и 
производството, структурни
те промени и подобряване на 
жизненото равнище, ще 
останат основните цели на ик
ономическата политика и в 
предстоящата година - подче
рта председателят на пра 
телството на Сърбия Мирко 
Марянович.

по

- Уверен съм, че в идущата 
съвкупна стратегия е офанзи- първа година без санкции 

-вното развитие и пълно нашето стопанство, специал- 
отваряне към света. С такава исти и работници ще осъще- 
стратегия общественият про- ствят качествен скок в сто- 
дукт от около 1600 долара на паското и съвкупно обще- 
глава от населението за две ствено развитие на Сърбия и 
години може да го увеличим Югославия, при двуцифрен 
на повече от 2000 долара, при ръст на производството и 
постоянен растеж през пред- обществения продукт, значи-

насе

ишното 
може и

тен, 
кон- 

а и ат- 
орната

ре 
и I

ябва да се изтъкне фактът, че изборите 
*те многопартийни избори в СРЮ,първи

пропаганда и реторика на партиите и 
’ коалициите е извършено заместване на пламенните речи 

за нацията, държавата и историческите права с по-спокоен 
говор за мира, общественото развитие и ускореното 
решаване на жизнените проблеми на хората. Това е 
крачка напред в сравнение с предходните избори, макар 
че в предизборната дейност на някои партии и по-нататък 
доминира демагогията с неизбежните великолепни 
обещания. Дали поради това, че у нас откоадването на 
чужди идеи все още е "най-нормална" работа и затова 
партиите крият адутите си или пък поради факта, че за 
решаването на някои парливи обществени проблеми и 
въпроси ще бъде необходимо да се приложат и не
популярни мерки, най-видните партийни представители 
обобщено говорят за проблема в Космет, съживяваното на 
стопанските процеси, внедряването на логиката и прин
ципите на пазарната икономика в стопанската структура и 
дейност, приватизацията, безработицата, престъп
ността...На избирателите остава да четат между редовете, 
да съставят мозайки на политическия идонтитот и про
грамната насоченост на партиите от чути, лрочетони и пред
положени фрагменти, да поглеждат към миналото и да 
мислят за бъдещето, да теглят черта и да правят смотка, 
понеже и в изборите решаващ фактор е интересът...
П° За развитието на демокрацията у нас е много нажиона 
предстоящите избори да бъдат избрани хоро и партии, 
които са привързани към основните демократични лрин- 
и2пи и сродства. Но истински показател за домок- 
пгггичиостта на одио об1дество и на всоки избори са ус- 
ловията на изборната борба и спазването на законното

^ГкарТиа;ниявГи^мна ятагя
понважно°дориЙиКотвотговора^н^ въпроса^ко^Иц^Оъдо

ритв^та^зборите^ша^изключителио' го/пша отгсшоржзст

ПРв^аИЖ^асо, голяма о и отговорността на избирателите, 
понеже от тях в крайна сметка зависи дали в предстоящия 
период що имаме способна и отговорна власт. А имонно 
такава власт ние необходима, ако искаме час по-скоро да 
преодолеем последиците на "лудото" време и да започнем 
да живеем като останалия нормален свят.

важна

ви-
Марянович посети една квартира в 
студентското общежитие "4 април"

• СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИТЕ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТОПАНСТВОТО
Правителството на Република Сърбия 

на заседанието си от 24 октомври т.г. 
утвърди предложение за допълнение на 
Закона за контрол, утвърждаване и изпла
щано на обществените приходи и прие Уре
дба за условията за продължаване на срок
овете по наплащане данъчните и останали 
обществени приходи.

Данъкоплатците се освобождават от 
заплащано на лихви, изчислени за неусто
йки въз основа на данъци и други обществе
ни приходи върху лични принадлежности, 
приходи от самостоятелни дейности, печа

лба на корпорации, данък и оборот на ак
цизи. Заплатените лихви през 1996 година 
въз основа на ненавременно заплащане на 
задълженията върху обществени приходи, 
се признава на данъкоплатците като 

федит за 1997 година. Същевре- 
25 октомври е намалена лихвата 

за ненавременно заплащане на < 
обществените приходи от 0,4 на 0,2 на сто 
дневно. Съвкупният ефект на пристиг
налите задължения на предприятия и на 
останали данъкоплатци въз основа на 
данъци и други обществени приходи възли
зат на около 1,2 милиарда динара.

данъчен к 
менно от ‘
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• НА 27 ОКТОМВРИ БЯХА ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗИДЕНТСКИ 
ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ

• АФРИКАНСКО ТУРНЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА СР ЮГОСЛАВИЯ ЗОРАН ЛИЛИЧ

СРЮ МОЖЕ ДА БЪДЕ СЪЕДИНИТЕЛНО 
ЗВЕНО МЕЖДУ АФРИКА И ЕС СТОЯНОВ И МАРАЗОВ 

СЕ"КЛАСИРАХА"
ЗА ВТОРИЯ ТУР

"изберат" гласовете иа Жорж Ганчев (22 А) и други кан 
дидати • Вторият тур ще се проведе на 3 ноември

На 27 октомври 1996 година в България бяха птоведенк

общия брой избиратели в България). За втория тур на пре, 
идентските избори, който ще се проведе на 3 ноември сч 
"класираха" кандидатските двойки на Обединените демок
ратични сили (ОДС) Петър Стоянов - Тодор Кавалджиев х 

Демократичната левица (ДЛ) Иван Маразов - Ирина Бок-

• Подписани оа пет значителни междудържавни споразумения • Мирната политика на 
СРЮ получи пълно подкрепа
Президентът на Съюзна ре

публика Югославия Зоран Лилич «■ 
направи през октомври седе- | 
мдневнс турНе по Африка, в рп- | 
мките на което посети Зимбабве, |
Танзания, Гана и Гвинея. С през
идентите и други държавни ръко- , 
водители на споменатите страни ;ч .,■■■.•/ % 
нашият президент води твърде .V
КОНСТРУКТИВНИ И ПОЛДОВИТИ
разговори, в които е постигнато 
пълно съгласие за възобновяване \4д • . >',4' :>ч-'-:5 
и по-нататъшно усъвършенстване ,■
на билатералните отношения и 
икономическото сътрудничество.
- Посещението на югославската -
държавно-стопанска делегация в 4
тези традиционно приятелски ни Внж||||зК;/ ,• 
страни беше твърде успешно и ^
представлява истинско връщане «щайГ > 
на СР Югославия на между народ- **
ната политическа и икономи-
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&ш
Лилич и Симитис о Атина наред журнал- 

Лилич след
ческа сцена - заяви п 
истите президентът 
зав

ова
ръщането си в Белград. нето на Дейтънското споразуме- сети Гърция. Лилич и гръцкият
Подписани са пет значителни ние, неговата практическа реали- премиер Костас Симитис оцениха, 

междудържавни споразумения, зация и за успеха на изборите в че съществуват големи възмо- 
изтъкна югославският президент БиХ. "След това наше посещение жности за по-нататъшно разв 
и добави, че Мирната политика на СР Югославия може да бъде на югослаоско-гръцкото стопан- 
СР Югославия е получила пълна съединително звено между Аф- ско сътрудничество. Мирът и ста- 
подкрепа от събеседниците му в рика и Европейския съюз' - каза билната обстановка в региона са 
посетените африкански столици. Лилич. основните предпоставки за
На СРЮ е отдадено голямо при- На връщане от Африка през- напредък и взаимно повръзоане 
знание за приноса й в сключва- идентът на СРЮ Зоран Лилич по-

За кандидатската двойка на ОДС са гласували около 48, а 
за кандидатите на ДЛ около 28 процента от гласолс 

авателите. На трето място е кандидатът на Български:- 
изнес блок (БББ) Жорж Ганчев с 22 процента. Този дост.з 

добър резултат на Ганчев "принуди" политическитс- 
наблюдатели и аналитици да оценят, че именно неговите 
привърженици ще решат кои ще бъде президент и вице-лрез- 
идент на България през следващия мандатен период. Доколк- 
ото се определят за Петър Стоянов и Тодор. Кавалджиев 
кандидатите на ОДС ще осъществят убедителна победа, а ако 
ли ‘ганчевистите" решат да подкрепят кандидатската двойка 
на ДЛ, борбата за президентския и вице-президентския пост 
ще оъде крайно неизвестна. В този случаи решаващата роля 
може да изиграят гласовете на останалите кандидати, които 
отпаднаха след първия тур и избирателите, които не гласу
ваха миналата неделя.

§

• ПОСЕЩЕНИЕ НА ВЪНШНИЯ МИНИСТЪР НА СРЮ МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ В АВСТРИЯ

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
СР- Югославия и Австрия са съгласни в най- преди избухването на югославската криза. Двамата 

кратък срок да повишат интензитета на билатера- министри се застъпиха за създаване на условия за 
лните и икономическите си отношения до равни - съвместни капиталовложения и многобройни 
щето преди избухването на югославската криза сделки между стопански и други предприятия от

двете страни.
Милутинович беше приет и от австрийския кан- 

В цлер Франц Враницки. "Една от най-важните

Обяснявайки причините за сравнително слабия резултат 
на кандидатите на ДЛ, шефът на изборния щаб на левицата 
Георги Първанов заявил, че "една част от социалистите не 
са гласували, понеже са разколебани от непопулярните мерк/ 
на правителството в структурната реформа на стопанството' 
Според Ирина Бокова голям брой избиратели не са гласувала 
в първия тур по политически причини. "Това е един вид про
тест против политическите конфронтации в страната и протие 
липсата на диалог между политиците и институциите" 
заявила тя.

Външният министър на СР Югославия Милан 
Милутинович посети на 24 октомври Австрия. Г
разговора му с шефа на австрийската дипломация външнополитически ориентации на Австрия е да 
Волфганг Шисел е постигнато пълно съгласие в подобри отношенията си със СР Югославия. Ще 
кратък срок да се повиши интензитетът на положим максимални усилия за осъществяването 
югославско-австрийските политически и ик- на тази Цел“ - подчерта Враницки в разговора с 
ономически отношения до нивото, на което бяха Милутинович.

• РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ЗАВОД ЗА РАЗВИТИЕ ИЗГОТВИ ПРОЕКТОПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА БОСИЯЕГРАДСКА ОБЩИНА ДО 2005 ГОДИНА

НОВИ развойни пътища
Републиканският завод за развитие - __________________________________

Сърбия^-^готт* проектопрограма за°раза “а СЪЩеству- ТъпТа^и7иН
витие на Босилеградска община от-1996 до сЬактоо в^пйчяитивтп мя пйишиам!Д°Рега бяха ограничаващ ОС застанаха на становище в програмата
2005 година, целта на която е да се ак- Зскопвно птпитмо ио иДват ПО-хубавиI ДНИ Ф Планира се да се запланува и откриването на
тивизират всички природни ресурси ис фи- ускорено развитие не само на Ьосилеград, но и на общината като цяло безмитна зона.
нансова помощ на държавата да се избави -----------------------;--------------------—__________ __________________________ _______________ _| В проектодокумента е запланувано да
от кръга на най-неразвитите среди в репуб- , се изгради пътя. Босилегоад-Дукат-
ликата. Проектопрограмата обсъдиха ернизиране”'“|°пред“ри5тиТта" “ата’ предприятие да се набавят четири нови УЪГРВ*НИ град (Търговище), /осилеград - 
членовете на Изпълнителния отбор на ноотте™ нГстопатекоторазвитие В том реиса' понеже същото няма финансови Г. Любата-Крива Фея. които свързва 
Общинската скупщина, директорите на о?ношениГпредимство^?вРя"ва 1а се лале възможности това само да направи. И тази Босилеград с Враня. Запланувано е да се 
предприятията и организациите и отбор- предимство трябва да се даде задача] както 6е подчертано трябва да откРИе граничен пункт на югославско-
ниците на ОС и с няколко нови пред- на Фа0Риката за чорапи, в която да се има предимство к М македонската граница в Голеш За иелта
ложения и забележки- я върнаха на ’ Домашното ръкоделие, чието развитие «предвижда да се изгради пътя Рибарци-
доработване . зеленчуци и в цех?наУ ЕИ в които да се в об>1Аината пое Центърът за дизайн и мар- Г.Тлъмино - македонската граница.

въведат нови производствени програми/ л^^пНгГття^мНИгШп тРя6вв Аа разшири теизД,ОШИО(ак<11РД^)^агоАИНатРя^ваАа 
В проектопрограмата се казва, че уск- На съвместното заседание на ИО на ОС с «В ЛЛисииа' Д-Тлъмино, Горна пътнРЛпа™яяНпТруК4ИЯ и м°АаРнизаЦИЯ -

ореното икономическо развитие на общи- директорите на предприятията, а сетне и И Допна Л|°бата. „лааин?'^°°иле^Р?А-рибаРЧи. Във
ната ще спре миграцията, която обезлюди на сесията на ОС бе подчертано, че когато ПО-ДОБРИ РЕГИОНАЛНИ И МЕСТНИ зяпт™»././,6' до 200°-та година е 
ловенето селища, а съществува опасност става дума за модернизацията на ПЪТИЩА Г ТлъминолДк°е изгРаАи пътя Рибарци-
няколко селища и да изчезнат. Подчер- съществуващите предприятия през тази и Според развойната програма не само участък от Г ТпъмичпАп„м ЛР0,<аРа нов
тава се, че тя е в кръга на 24 наи-неразвити идващата година предимство за ползване Босилеград, а общината като цяло щ^св македонската ™мнив° Д Жеравино до 
общини в републиката, по-точно казано на средства от Фонда за развитие трябва развива ускорено За целта трябва л! ое “та път» Планира се да се
всред десетте наи-изостанали. В отделни да има фабриката за конфекция КОБОС. подобри инфраструктурата поели всичко к!^?о и пътя п Р Д‘Г°пРна Любата- 
области е крайно изостанала, осойно е На тези събрания бе подчертано, че в про- пътищата, които сеограничкващАфактоо в н1^005 го л /нДя Р® е’ А° ДуКаТ' До края 
инфраструктурата, в пътната и ПТТ мрежа, грамата по-значително място трябва да се сегашното развитие Р Щ Ф р година трябва да приключи
Стигна ое дотам, че повече села. оа даде на предприятието за обработка на Изграждането на регионалните КоикЖя®/^ ПЪТЯ от Горна Любата Д°
напълно изолирани от вътрешността. дърво "Бор". В това отношение през 1997 пътища е една ог главнитеРзалЯчи в :"■ Аасе извърши реконструкция и

В документа се посочва, че главната и 1998 година тук трябва да се възобнови отношение предимство ще имаАпътятВВлас “ Дукат-Цървени град
опора в развитието ще бъдат съществу- машинният парк и да започне производ- ина-Босилеград-Рибарци който спооел Каоамян^йа”,вто на пътя Г.Тлъмино- 
ващите, но все още неизползвани при- ството на мебели и брикети, а до 2000-та Пространствения план на' Съобия тляйя? 4 макеДон=ката граница,
родни ресурси. Посочени са сроковете док- година да се въведат нови, дребни про- да стане магистрален Той ще бъле не ммп мег™™ т.Т“Ъ№ ЛкШ0 ^тояние са и 
ога заплануваните задачи да се реализи- грами, производство на кибрит, дограма и от жизнено значение за мзв5?иД?я от топ в общината на длъжина
рат, както и това кои области да имат пр. Производството на тези "дреболии" общината но и инфоастоуктапен ио™ ?1п19° КМ' През «дващата година е 
предимство. Запланувани са три развойни трябва да се пренесе в районите на към България/ Този пъ? е запланувано да се разширяват и под-

идващата Тлъмино, Любата и Ръжана. На събранията градска община да стане безмитня ,пСЙЛх' държат пътищата Босилеград-Милевци, 
2000-та и бе дадена подкрепа на Автотранспортното посочено на сесията на ОС. Имайки пред^ л^7аИ-Йолчи7аА°арина иХлнк ЛюбГта9

--------  Духат. В плана до 2000-та година са
Всред суровините за метали, с които разполага Богилегпянокя «е-------------- ГоРна Лисина-Долна Ръжана-

олово-цинковите руди, концентрирани около Ь^сна кобим Гйп™ 6чина..са Ръ*ана Плоча, Бистър-Ярешник-
ната в Караманица не работи вече 25 години а понастоямюи™3”"43' Ми' Назърица-Доганица, Гложки дол-Гложие, 
изготвянето на студия, която трябва да дадк отговоо на^ъп РИКЛЮЧВа тая меГрад"0аралово'1'ъРНОок и Босиле- 
съществува икономическа оправдаемост бтново да ^ткнитя пР°Са дали ™!$'Изв0р 6 тРетия етап - А° 2005 година 
достатъчно са изследвани находищата на волфрам и зката Утеън^к Вс® 01це 1рЯч Да °?РазшяРИ. насипе о чакъл пътя
на неметали: фосвати, кварц, графкт и доломит -Значен^та ч-?^" 3 РезеРви °т Заграня (Дукат) към Караманица, както
развитието на общината ще зависи от това с каквГди^мика ^ пРе°Урси за и й? Св оспосо6ят 33 нормален транспорт 
изследванията и от това как ще се експлоатират оловото и мчикъ7ж родължат чки други мест™ пътища,кварцът", казва се в документа р олов°то и цинкът, фосватите и

НЕИЗПОЛЗВАНИ РЕСУРСИ

етапи - първият е до края на 
година, вторият до края на 
третият до края на 2005 година.

-Като полупланински край Босилеград
ска община разполага с различни при
родни потенциали, едни недостатъчно са 
изследвани, но които общо взето дават 
възможност и предпоставки за увеличено 
икономическо развитие. Всред най- 
значителните са минералните суровини, 
ливадите й пасищата, водите, горите и ус
ловията за развитие на туризма, изтъква 
се в проектопрограмата.

В областта на стопанството - казва се 
по-нататък - най-напред трябва да се из- В.Б.

(В следващия брой:
• Здрава храна от Босилеградско)0 31 ОКТОМВРИ 1996 г.. ЕрштВо
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812 КАНДИДАТА ЗА 

138 ДЕПУТАТСКИ 
МЕСТА

на7В1Т9Т79Тв^НланибнпР?ТеЛЛИТе Са записани имената

и могаТ Аа се променят само въз основа на 
съдебно решение най-късно 48 
изборите.

Югославия в 7°во7аяпиб«РаТеЛИТе В Съюзна република 
ййй 8 7 597 504' 8 списъците на избирателите са
Съобщя и ня ддязой 7 149 179 гРажДани на Република Сърбия и на 448 325 граждани на Република Черна гора
По отнощение на съюзните избори от 1992 година броят 
на избирателите в СРЮ е увеличен с над 200 000 (преди 
четири години в нашата страна бяха регистрирани 7 394 
пг граждани, които имаха правото да гласуват). Броят на 
гора с^2? 4*1 сТ В ^Ърбия е Увеличен със 181 322, а в Черна

За 138 депутатски места в Съвета на гражданите на 
Съюзната скупщина в неделя ще се борят 812 кандидата 
- 607 от Сърбия, където трябва да бъдат избрани 108 
народни представители, и 205 от Черна гора, която трябва 
да излъчи 30 депутата за споменатия съвет на съюзния 
парламент. Кандидатите за съюзни представители са 
излъчени от 32 партии, 7 коалиции и 10 групи граждани.

Съюзната избирателна комисия съобщи и броя 
дентираните избиратели във всяка от общо 36 изби
рателни колегии в СР Югославия - 29 в Сърбия и 7 в Черна 
гора. В избирателна колегия 23 - Ниш, в която е и 
Димитровградска община са регистрирани 321 369 
нолетни граждани, докато в избирателна колегия 26 - 
Враня официалният брой на избирателите е 292 235 (сред 
общините, които съчиняват тази избирателна колегия е и 
Босилеградска община).

В Сърбия броят на избирателите е най-голям в изби
рателна колегия 29 - Печ (392 967), а най-малък в 
избирителна колегия 5 - Суботица (166 487).

ПРОМОЦИЯ НА КОАЛИЦИЯ СПС-ЮЛ-НОВА ДЕМОКРАЦИЯ В ДИМИТРОВГРАД

НИЕ ИМАМЕ ВСИЧКО
Голяма предизборна про

моция организира на 18 октомври 
® Димитровград лявата коалиц 
^ И ^ова Демокрация),
л й ”и® имаме всичко, изтъкна 
Добросав Бйелетич, член на 
Главния отбор на СПС. Начело на 
нашата кандидатска листа се 
мира най-компетентната 
уважавана личност
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илошевич,

;Д У 
па-държавниците и шефе 

ртии - Слободан М 
Имаме модерна, прогресивна раз
война програма. Имаме единство 
на гражданите и трудовите хора 
без оглед на вероизповедание 
или национален произход. Имаме 
желанието да работим ощб по 
вече и да постигаме още по-голе 

резултати. Това ни квалифи 
а за изборите и за победата 

пред какво да заета

часа преди началото на
ми

Е
нем, имаме резултати, а този 
който има резултати има правото 
и да върви напред.

е имаме

Миле Илич и Драган Колев по време на промоцията"ПОБЕДАТА Е НАША"
Взимайки думата на про

моцията на лявата 
съюзни депутати, 
сегашен съюзен депутат и прт 
кандидатската листа на СПС 
и Нова демокрация в избирателна 
колегия 23, между другото подче
рта: "В никой случаи не бих бил 
тази вечер с вас, не бих се съгла- 
сил да бъда пръв на кандидатска- 
та листа, ако не бях сигурен в две 
неща. Първо, общата кандидат
ска листа на СПС, ЮЛ и Нова де
мокрация сигурно ще победи на 
предстоящите избори. И второ: и 
на локалните избори в Димитро
вград социалистите ще спечелят 
победата още по-убедително, 
само тук, но и в цяла Сърбия. На
ша обща цел е Югославия да бъде 
силна и стабилна страна, при
зната в международната общно
ст. Тъкмо затова се определихме 
за обща листа, затова начело на 
листата е Слободан Милошевич...

програмни опре-
са известни и ние не ги са интереси на болшинство от
амо ги подсилваме и все СПС Е ЕДИНСТВЕНИЯТ гражданите, изтъкна Никола 

по-успешно ги реализираме. Ние ГАРАНТ НА Стоянов, председател наОбщин-
сме за мир, свобода, за незав- СТАБИЛНОСТТА ската скупщина в Димитровград.

Югославия, за общ и преди пппожрнирто когятп Вече се добре знае, че това мал-
всичко за икономически напре- кога ° цинство има св
дък, за борба срещу криминала, ^ист"в'б!дано четоюшеета- °ърбия " СРЮ' Р
за интеграция със света, за равно- "?Рв” "ъвединственста^итюн ме му е "У™0’нито п'ьк има
— авие на всички граждани на Ц® ® от затваряне в автономия
_ ославия и по-добър живот. иИ-*яиопгТ«Гп Чиалми статуси. А малцинството

Властта се печели с най-силни —засилваше водена от поезиде^ не тря6ва да 6ъде ФактоР на
кадри, такива са кадрите на СПС. ®®я Милошевйч йо меме наогго- РаздоРи’ а само на сближение,-
А тази среда е отличен пример за ^а ® вРе^а нао, р° На промоцията в почти пълна-
правилно разрешаване на на- кателства опити?е да секвали та зала на Центъра за култура
ционалния въпрос и междуна- пктуалната власт без огл-д на присъстваха и Милован Криво-
ционалните отношения. СПС и а^Уалва^а вла®^ д®3 ®глвд_на капич и Александър Павлович,
досега се е застъпвала, а и зана- членове на Главния отбор на

общност. Защг: пред ще се застъпва за пълна гпг СПС. Живота Живковия, канди-
ръководство се кри- афирмация на българското мал- ™поеки силните опити за деста- Аат за съюзен депутат, и Слобо-
I и избягва да чу, цинство и за равномерно регион- бйизацияйнт1рнпцион^иЕция «3аКаЧирИ4' свГашен съюзен

апно развитие и особено за по- » осъществят лични ин- депутат'
бързо развитие на граничните твч « „ й няк^и др„ги които нв

коалиии
Миле И

на еви-

пъл- и не

Присъстващите на промоциятаНашите основни 
деления 
меним. С

• ПРОМОЦИЯ НА ЮЛ В БОСИЛЕГРАД исима
ое отечествоЮЛ Е ПАРТИЯ, КОЯТО 

УВАЖАВАТ И 
ПРОТИВНИЦИТЕ

езервно няма и 
нужда 
и спе-КЯ

ните общности. - В Босилеград 
през изтеклите осем години не с 
проведено нито едно събрание на 
местната 
сегашното 
от народа
мнението и желанието му 
попита Пенев.

- Югославската левица, която 
в нашата община беше форми
рана преди четири месеца успя да 
се омасови и да привлече вни
манието на огромно число симпа- 
тизианти. С появяването й на 
политическата сцена в Босиле
градска община заглъхнаха десно 
ориентираните партии и тя стана 
партия, която уважават и полити
ческите противници, каза д-р 
Любен Александров, предсе
дател на Общинския отбор на ЮЛ, 
на промоцията на тази партия на 
25 октомври в Босилеград.

Говорейки за дейността и по
нататъшните цели на ЮЛ в 
страната и общината, Алексан
дров изтъкна, че само с организи
рани и обединени усилия на цяло
то общество може да се върви на
пред и да се осуетяват и посте
пенно премахват извращенията в 
страната, особено престъпността.

На предстоящите избори за 
отборници в ОС в Босилеград ЮЛ 
излъчи 25 кандидата. От името на 
присъстващите кандидати за от
борници на промоцията говори д- 
р Боян Пенев. След като заяви, 
че изчезват цели домакинства и 
селища, той подчерта, че ЮЛ се 
застъпва тя да спре. Това о 
възможно само при условие 
общината да се развива ло-уск-

- в Босилеградска обшина ЮЛ 
не води политическа борба, за да 
превземе властта, а борба за 
оцеляване, борба против една 
част от неспособното общинско 
ръководство, което безотговорно 
се отнася към общинския бюджет 
и местното самооблагане и лично 
се обогатява, каза Пенев и до
бави, че ЮЛ не ще бяга от ор
ганизиране на събрания в мест-

А.Т.
В.Б.

ПРОМОЦИЯ НА КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО" В ДИМИТРОВГРАД
мките на предизборната дейност на партиите, опозиционната 

"Заедно, на 18 октомври т.г. направи промоция в голямата 
а на Културния дом.
В началото носещият листата за общински отборници на 

коалицията Михаил Иванов прочете листата на кандидатите за от
борници, относно листата, с която коалиция Заедно излиза на 
общинските избори. За тридесет и три отборникп на бъдещата Общин
ска скупщина коалиция ''Заедно" предлага 26 свои кандидати. Можду 
кандидатите се намират главно известни и ползващи се с доверие 
граждани от Димитровградска община. -

Поел димитровградчани за платформата на коалиция Заедно 
говориха ръководни хора от споменатите партии; Гвоздея Росич, 
Боголюб Пойчич, Илия Джукич и Тихомир Милоиюоич, как го и 
кандидатите та съюзни представители в Съвета на гражданите на 
Съюзната скупщина. Любишо Вучич, Топлицл Джорджоиич и Ьо- 
голюб Лазарович. Общо оценка и изказванията ни всички участници 
в промоцията о, чо Югославия изостава о стопанско, културно и 
соииално-битово отношение, че вина за това има властвуващага Со- 
циалистичоска партия, която води погрешни политика иъп всички 
области на живот и дойност. Разискващите поотделно со спряха върху 
стопанството, което не може да хване крак със съвременното произ
водство, налице е дълбоко разслоявано ма населението, като при 
това бе посочено, чо само 5 на сто се ползват с общо благосъстояние, 
докато останалите 95 на сто мизоруиат, и чо въпреки премахнатите 
санкции положениото не со мени коренно.

По отношение на външната политика, вместо приобщавано към 
великите водещи страни в свота, търсено на пътища и_ начини за 
компания със Запдна Европа, търсят со приятели сред наи-изостава-

В рВ1 
коалици 
зол

я ;
?!

дй1

От промоцията на коалиция "ЗАЕДНО"

частната инициатива, промахвано на всички бариери, изолиращ*- 
страната и установяване на твърде близки контакти със съседите 
по-специално с Република България.

Промоцията премина в полупразен салон, зарад, както казаха 
разискващите, страха, който всява влпетвуващата партия сред насе
лението. Ръководните от коалиция "Заедно" се застъпиха за пълнс 
зачитане и уважение на националните права. Само граждани, имащи 
пълни граждански права, могат да имат и пъпни национални права.

Ст.Н.

*4ИТК "алици^-Заедно^^изтькна нообходимостта от по-смело въве
ждане на приватизацията, мо но като плячкосвано на общоствоното
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ШИИ
КАНДИДАТИ ЗА ОТБОРНИЦИ В ОБЩИНСКИТЕ СКУПЩИНИ

I Д-р Драган Каменов, 1957, декар, канди- 
) дат на СПС; Д-р Ангол Йосифов, 39 

годишен, лекар, кандидат на "Заедно"; 
л Любомир Иванов, кинооператор, канди-

роден 1954, машинен дпт на ДСБЮ.
ЮЛ; Георги Георгиев, Избирателна кология 16: Петър Петров,

1944, зъболекар, кандидат на СПС; Ми- 1934, пенсионер, кандидат на ЮЛ; Архон- 
хаил Иванов, на 52 години, магистър, гол Наков, 1936, работник, кандидат на 
инженер технолог за гумени изделия, кан- СПС; Драган Стаменов, 38 годишен, 
дидат на коалиция "Заедно"; Никола Сок- шофьор, кандидат на "Заедно", 
олов, 1933, адвокат, кандидат на ДСБЮ. Избирателна кология 17: Владица Соти- 
Избирателна колегия 2: Стефан Виде- ров, 1969, селскостопански производител, 
нов, инженер технолог, кандидат на ЮЛ; кандидат на ЮЛ; Иван Любенов, 1937,
М-р Драган Колев, 1958, директор на пенсионер, кандидат на СПС.
Народната библиотека, кандидат на СПС; Избирателна кология 18: Ванко Иванов,
Гошко Милков, 31 годишен, застра- 4954, работник, кандидат на ЮЛ; Сотир 
хователен агент, кандидат на "Заедно"; Панайотов, 1939, работник, кандидат на 
Стоимен Колев, работник, кандидат на СПС; Димитър Даоитков, 42 годишен,
ДСБЮ. работник, кандидат на "Заедно".
Избирателна колегия 3: Зоран Иоцич, Избирателна кология 19: Николайчо Ма- 
1960, шлосер, кандидат на ЮЛ; Еленко ноо> 4955, технолог, кандидат на ЮЛ; Д-р 
Покров, 196», машинен инженер, кандидат Никола Йорданов, 1958, лекар, кандидат 
на СПС; Драган Стефанович, 35 годишен, нп спС.
строителен инженер, кандидат на Избирателна кология 20: Иван Найдо- 
Заедно ; Спасен Гогов, 1948, търговец, нов, 1939, пенсионер, кандидат на ЮЛ; 

кандидат на ДСБЮ. Снежана Георгиева, 1948, работничка,
Избирателна колегия 4: Шпира Тричков, кандидат на СПС.
1946, работник, кандидат.на ЮЛ; Иван Избирателна кология 21: Борислав Ма- 
Ацев, 1946, селскостопански техник кан- НОЛов. 1960, железничар, кандидат на 
дидат на СПС; Д-р Иван Лазаров, 1937, юЛ; Никола Стоянов, 1950, инженер 
детски лекар, кандидат на Заедно ; технолог, кандидат на СПС.
Славица Такова, 1967, работничка, кан- Избирателна колегия 22: Ценко Алок- 
дидатнаДСБЮ. сов, 1953. работник, кандидат на ЮЛ;
Изоирвтв/ша колегия 5: Синиша Панов, Часлав Маноилов, 1950, администра- 
1955, инженер технолог, кандидат на ЮЛ; тивен работник, кандидат на СПС;
Йордан Андреев, 1942, просветен работ- Милорад Алексов, 35 годишен, работник, 
ник, кандидат на СПС; кандидат на "Заедно".
Зоран Радоичич - Пици, 36 годишен, ИзЛрателна колегия 23: Милан Ми-

На ланов. 1933, пенсионер, кандидат на ЮЛ; 
лй на ДСБЮ ВеЛКОВ‘ Ра6отник- канДи- Тома^Николов,^1945, митничар кандидат

колегия 6: Никола ник, канд^ат на "Заедно“. А Р
юп КЗНДИ' Избирателна колегия 24: Слободан Ми-5андиад^Лн5ЛсвНр&ЖРвИС5Т3 

иТ^леиКааРкГеГ^Т^аКо3лаяДК0угев,

^Ж№Щ1вГО5^иТе5ИрЛаа^ Кр“Ж ЙГ“’ ,940> ^
ник, кандидат на Заедно', Избирателна колегия 9в-
^ЮИРр11отНнаик0^нТидат^ГйлРСт^ян Я**6“ ^псТ^^к^Глиго^о^9И

Сг1?;°^'ояоо9Алвксоп б!ИК' кандидат на машинен инженер, кандидат на ЮЛ; Асен 
^дид^Та-3™'.54 Г°ДИШеН' ТеХ"ИК' кандидат
Избирателна колегия 9: Жикица Итбипатолня п „ м =
Гюргевски, 1950, механик, кандидат на Станев Т952 лекао кандидатна^ЗЛ Л л
кандГаГнРаГЮ^&^4е6^РеМПа°нДГЧаТ2Л9 ^пЬГто^р"^! Т^диТеГр^оТ
годишен, инженер технолог, кандидат на НИК| кандидат на "Заедно".
Заедно , Злата Шукарева, 1951, админ- избирателна колегия 28: Трайко 

истративен работник, кандидат на ДСБЮ. Милошев, 1 945, селскостопански 
о»^!^3!6*1”3 кол?псо инженер, кандидат на ЮЛ; Милисав Ник-
Васил Алексов, 1952, икономист, канди- олов, 1959, преподавател, кандидат на 
дат на ЮЛ; Миряна Алексич 1948, поело- СПС; Милорад Алексов, 36 годишен, 
давател, кандидат на СПС, Тошко Алек- шофьор, кандидат на "Заедно", 
сов, 34иГодишен, търговец, кандидат на Избирателна колегия 29: Ицко Милев,
Заедно , Д-р Марко Ш у каре в, 1946, ги- 1945( преподавател, кандидат на 

”ДиДат на ДСБЮ СРС;Властимир Величков, 1954, работ-
Стой ко ви ч ^1945К ма ши не” инже^ка^ УГбв^рЖник ^Гспс'

ВУЧК°ВИЧ’ ЛР°ФеСОР:
Любомир Голубович, 63 годишен, лен- Избирателна колегия 30-Боглан Запкоп
^вТ^ГрЖиТ кРГдГат р-^нина^^^и^аР^^Л^^Гн
^бирателна колегия Т^ Обл^РБг^и йаК?в’ 1958- Работник, кандидат на СПС;

&Нараб11СГн^атНн&1 ^^и^ате/ж^колеги^Гз^-^Иовица Митов| 
датФа ДСБЮ Л°В' ’939' п“еР' канд- Д9р2Б;ЖвИитковИК1'95ГДлИеДкааТр,Нкан^и:

?9342ИР?е™ноНлаогК°^ндид1ат на^ЮЛ “"оТан Избирателна колегия 32: Иван Марков,

Геров, 1960, икономист, кандидат наС^С; г^тъо^олооов^дз?' Н3 ЮЛ‘
1946' СТОМаТОЛ°Г' ^ &1°ЛкГд^да1т93н9а

Избирателна колегия 14: Тбмислав Ми- °ЗаеВлно'Г°йоояНМи лтш'н'*андидат на 
тов, 1967, машинен техник, кандидат на паб^?ник' каняилат на ° ГОДИШен’
т^вкаНндСидТнаВСПС68' ветвр‘1наРен ЙзбиратеЗ^ле^ияДраган

Предраг Димитров - Дуруз, 41 годишен, н"ЮЛ-РЙванЛ>надеП942ли'СЙТ| кандидат 
аботник, кандидат на “Заедно"; Тютър Ли лат’ на (Лз г^г-т!*2, Р лб К| кан,'
СбТВ' 1941' Раб0™ИК' КЗНДИДаТ Н" годишен,"работник, кадат^а"‘Заедно’^ 
збирателна колегия 15: Милорад Вой- лГ^нГ^гбю088, 1954' работничка, канди- 

нович, 1940, пенсионер, кандидат на ЮЛ; д Д^ью.

1 дат на СПС; Митко Костадинов, лекар, 
кандидат на ЮЛ; Глигор Петракиее, 
работник е АТП, кандидат на група 
граждани; Раде Илиев, работник в цеха 
на ЕИ от Ниш, кандидат на група

БОСИЛЕГРАДДИМИТРОВГРАД
Избирателна колегия 1, Босилеград- 
цонтър: Драган Цвоткович, машинен 
техник, безработен, кандидат на група граждани, 
граждани; Георги Георгиев, треньор на Избирателна колегия 14, Долно 
футболния отбор, кандидат на СПС; Тлъмиио: Кроие Николов, пенсионер, 
Ивайло Димитров, професионален кандидат на СПС; Винко Христов, соб- 
шофьор в ЯП "Услуга1', кандидат на ственик на частен магазин, кандидат на 
група граждани; Боян Пенев, специал- група граждани.
ист-рентгенолог в Здравния дом, канди- Избирателна колегия 15, Груиици:
дат на ЮЛ. Сотир Сотиров, председател на ОС в
Избирателна кология 2, Босилеград Босилеград, кандидат на СПС.
(източно рт Добродолския кей и Ма- Избирателна колегия 16, Милевци: 
гурка): Йордан Йорданов, прело- Гоне Глигоров, директор на Гим- 
давателпотехническовъзлитаниевОс- назията в Босилеград, кандидат на. 
новното училище в Босилеград, канди- група граждани; Радко Стоименов, 
дат на група граждани, Славчо Ник- шофьор в "Изградня", кандидат на ЮЛ; 
олов, счетоводител в Гимназията, кан- Васил Стаменов, пенсионер, кандидат 
дидат на група граждани; Никола Ан- на СПС.
донов, ръководител на Сушарата, кан- Избирателна колегия 17, Църнощица: 
дидат на ЮЛ; Ацо Костадинов, Томислав Димитров, учител, кандидат 
зъболекар в Здравния дом, кандидат на на СПС; Доситеи Игнятов, пенсионер, 
СПС. канп
Избирателна кология 3, Босилеград Избиратели^
(Добридол с околните махали): Иван Белут: Иван Йорданов, митничар, кан- 
Евтимов, секретар на Основното дидат на СПС; Ми ле Милев, админис- 
училище, кандидат на ЮЛ, Елица Анас- тративен работник в АТП, кандидат на 
тасова, преподавателка в Основното ЮЛ. 
училище, кандидат на СПС; Ивайло 
Станчев, директор на АТП, кандидат на 
група граждани.
Избирателна колегия 4, Босилеград 
(отвъд реката и Параловски път):
Владимир Стоичков, директор на Дет
ската градинка, кандидат на СПС;
Евтим Митов, горски пазач, кандидат 
на ЮЛ, Владимир Младенов, пен
сионер, кандидат на група граждани.
Избира^лна колегия 5, Паралово:
Винко Иовев, ловолазач, кандидат на 
СПС; Стефан Костов, собственик на

Избирателна колегия 1: 
Миодраг Зарков,
техник, кандидат на

идат на група граждани.
колегия 18, Извор и

Избирателна колегия 19, Радичевци и 
Ресен: Иван Миланов, счетоводит 
“Слога“, кандидат на ЮЛ; Зл 
Глигоров, зает в Електроразпреде
лителното в Босилеград, кандидат на 
СПС.
Избирателна колегия 20, Млекоминци 
и Буцалево: Юлка Наков, собственик 
на частна фирма, кандидат на ЮЛ; 
Иванка Митова, магазинерка а “Слога“, 
кандидат на СПС.
Избирателна колегия 21, Горна 
Ръжана: Захари Рангелов, пенсионер, 

търговски магазин в Босилеград канди- кандидат на СПС.
дат на група граждани; Даноил Петров, Избирателна колегия 22, Долна 
референт по горско дело в Горското Ръжана: Станко Миладинов, селскос

топански производител, кандидат на 
СПС; Славчо Иванов, селскостопански 

_ производител, кандидат на ЮЛ.
Избирателна колегия 6, Раичиловци Избирателна колегия 23,
(над шосето): Влаико Евтимов, 
автоелектротехник в ОП “Прогрес", 
кандидат на СПС; Стоилко Смилков, 
началник в отделението по военни 
въпроси, кандидат на група граждани;
Стеван Стоименов, професионален 
шофьор в ОП "Слога“, кандидат на 
група граждани; Васил Тасев, зает в 
Сушарата, кандидат на ЮЛ.
Избирателна колегия 7, Райчиловци 
(под шосето): Ганче Василев, препо
давател в Гимназията, кандидат на ЮЛ;
Симеон Глигоров, ръководител на
пощата в Босилеград, кандидат на СПС; Избирателна колегия 25 Гоена 
раб*отнив°отдела пГи=Рд™ 
гражданааТ^ХнчеМНкнсолаев, "п регю^
давател по физическа култура, канди- ' селскостопански
дат на група граждани. производител, кандидат на ЮЛ.
Избирателна колегия 8, Гложйе* Избирателна колегия 26, Бранковци и
Милачко Митов, селскостопански паЙГк^дилат^ СПС™331*8' ГОрСКИпроизводител, кандидат на гоупа пазач, кандидат на СПС. 
граждани; Митко Петров! ръководител н колегвя 27. Злидол и
на Горското управление в Босилеград 4 ’ Винко Ев™мов' Рък°’
кандидат на група граждани, Васил 1^Й?“В Н® Ч8Ха На от Ниш в
Цеков, работник в Сушарата, кандидат Босилеград, кандидат на СПС; Винко
на ЮЛ; Владимир Стойнев, продавач Богословов, 
кандидат на СПС. Гг!:
Избирателна колегия 9, Горна Лис- избирателна колегия 28, Бистър:

Петър Яначков, селскостопански лПТ „п гпг ?-ает 8 9Г "КваРЧ"' канди-дат на ОМС, Стоян Максимов, препо
давател, кандидат на ЮЛ.- 
Избирателна колегия 29, Рикачево: 
Райчо Димитров, селскостопански 
производител, кандидат на СПС; Борис 
Лазаров, зает в АТП, кандидат на ЮЛ. 
Избирателна колегия 30, Назърица, 
Ярешник и Доганица: Максим 
Стоянов, селскостопански произ
водител, кандидат на СПС; Крум Цвет
ков, магазинер в "Слога", кандидат на 
група граждани; Васко Караджов, 
технолог, безработен, кандидат на ЮЛ. 
Избирателна колегия 31, Караманица, 
Голеш и Жеравино: Драган Иванов, 
откупчик в ОП “Напредък“, кандидат на 
сис; Денчо Георгиев, селскостопан-

тел в
атан

уравнение в Босилеград, кандидат на

Вл
СП Мусул:

Петър Александров, селскостопански 
производител, кандидат на ЮЛ; Иван 
Трайков, селскостопански произ
водител, кандидат на СПС; Йордан 
Трайков, селскостопански произ
водител, кандидат на група 
Избирателна колегия 24, Плоча и 
Барйе: Милча Лазаров, ръководител 
на Електроразпределителното 
Босилеград, кандидат на СПС; Захари 
Сотиров, ръководител на Аптеката, 
кандидат на ЮЛ.

граждани.

в

пенсионер, кандидат на

и на:
производител, кандидат на група 
граждани; Кирил Зарков, пенсионер 
кандидат на СПС; Анастас Василев, 
селскостопански производител, канди
дат на ЮЛ. *
Избирателна колегия 10, Горно 
Тлъмино: Боголюб Велинов, 
пазач, кандидат на СПС.
Избирателна колегия 11, Дукат: Крум 
Миланов, зает в "Слога", кандидат на
СПС; Минко Стоименов, селскостопан- 

производител, кандидат на ЮЛ.
Избирателна колегия 12, Долна 
Любата: Кирил Иванов, пенсионер, 
кандидат на СПС; Стоян Йорданов 
кръчмар, кандидат на ЮЛ.
Избирателна колегия 13, Долна Лис- _

Вене Велинов, журналист, канди- производител, кандидат на ЮЛ.

горски

ски

Стаа
ина:

• РЕАГИРАНЕ
трибуна наЛООн! СПС в Босилвфзд"3'"присъстваха^0 д1ц!та свап"“ учениЧ>"е са чули и по някоя дума от "политикат

>==124==--^"
обучението и ги доееде е валета на Купения ЯГЬГ. ^олЖГГ

ЗГе^^^^ГиГаш^г^а^и^тенитооабили 
трибуната на СПС^ам^те'им бяхаВД вършили" б^от^ф^шите

^зпълнение^а гостжге^п-3^а^чин хан и^сл^оъучени^ит^им
в рамките на босилаградския Център за култура^ 4 д!оега^^^внапиадл нито дву!?а ^локапни пътища, но той за

ЖУРНАЛИСТ С 
ДИОПТЪР

Тъй като журналистът Васко Божилов без 
аргументи раздава "уроци” и "петни" СПС в 
статията-пасквил "Политиката и децата" 
публикувана във вестник "Братство" от 15 
октомври, Изпълнителният съвет на СПС в 
Босилеград заключи да се публикува след
ното съобщение: в

о
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ЖлАегРАа^ушене на ЗЕЛЕНЧУК И овощия в
• ТЪКАЧНАТА РАБОТИЛНИЦА "НЕНАТЕКС" СЛЕД ПРЕМАХВАНЕ НА САНКЦИИТЕ

Пп°л3#н°§ЖГ РАБОТЯТ, КАКТО И ПРЕДИ

ШШМШ ЯШШт"'
съм»гтв!ил твениЧите и дали за тях има отпуск. Общо сега имат 36 работника и р;

„ ®”° значение премахването на санк- тят в.три смени - в събота и неделя не рабо 
и пг, целхът е Работил непрекъснато На въпроса как си осигуряват суровини, те
и по време на ембаргото. отговориха, че преждата сами си произ-
Лч1^?^,ДД.еиН^чката на тъкачницата веждат, а суровини за нея намират, на до- 
Д митринка Мадова сподели, че Ненатекс" машния пазар. Понастоящем работят със

монт на^аш^ите4^др^ите^съоръокениг?Г|<?ЛЗВаН И за Ре‘
на овощия и зеленчук в БосипеДД® ИЯ' ЦехъТза сушене 
ни уведоми ръководителят наРп^= и8° рабо1и- Както 
суровини са обезпечени до края на тази гпп ДТ АнДонов 
те два месеца на идната година година и за първи-

150тонавмоЧрЗЛПоТас^ящ1мИ|СвТоелНсх1 °° ™На ЧуШКИ и 

^°вЖ
бИЛСушенет'^а3^С ЗРС^"а^аИяа ^^леТрадската^сушара176

суша^ ЛР°^°а^3^^8а^аК°^°°':)а^а'1'яаИ®°аи^®^РзДз|<а°а 
ще се доСсТавя? етапнлТОрОСТеП0ННа Д0ЙНОСТ' сУР°вините 
шния неспопиипи! ^ 33 да не се повт°РИ миналогоди-
ститаха па ’ К°ГаТ° мо1Дностите на обекта не
радиНак^тДоагГя^об Я̂л^°ЛтЯвМоОТб°е К™0 КР°МИД' 

нашките в\т1ноГЛопиНа еНеР™Я 8 Сушарата са °т Алекси-
Всуиирата със задоволство подчертават, че над 50 на 

сто от продукцията им успешно се изнася на чужде- 
пазаР- а в магазините почти намят залежали 

се и нови партньори. Средната заплата на 
93 заети възлиза на 600 динара и всички работници 
получават закуска. г м я;

се на платен 
або- 
тят.

* БОСИЛЕГРАД НОТ° ПРЕДПРИЯТИЕ "ИЗГРАДНЯ" В

ПОЩОБРЯВА СЕ ФИНАН- 
ОВОТО ПОЛОЖЕНИЕС

Изградня" се съживява и се надявам, че досегашните загуби, 
дългове и лоши отношения ще останат в аналите на предприяти
ето само като спомен за тежки дни, каза преди няколко дни Симеон 
Йорданов, който начело на босилеградските строители застана 
пре^и

сложиха под покрив една жилищна сграда в Босилеград (две гар
сониери и два двустайни апартамента), която се строи от средствата 
на общинския фонд за солидарно жилищно строителство. Досега са 
изразходвани 180 хиляди динара, но тъй като инвеститорът няма 
средства, комплетното завършаване на обекта ще стане по-късно. 
Понастоящем строят жилищна сграда - съща като първата - за потре
бите на Министерството на вътрешните работи. Инвестицията 
възлиза на 440 хиляди динара, набавен е целокупния материал и 
доколкото позволи времето, обектът комплетно ще бъде завършен 
до края на годината. Директорът Йорданов казва, че едно число от 
работниците работят в Дечани и че съществуват възможности да 
получат работа и в Белград.

От значение е, че финансово се консолидираме, казва Йорданов. 
Работниците, а работят 65 души, получиха изостаналите си заплати 
за няколко месеца, получиха заплата за август, която средно възлиза 
на 300 динара, а тези дни ще получат и за септември. Малко е и все 
още е трудно, но доклокото "тръгнат“ инвестициите, положението ще 
се подобри, казва той.

"Ненатекс": качество и съобразяване с изискванията на пазараняколко месеца.
строителите от Босилеград понастоящем има работа. Те работи без прекъсване и без особени про- седем стана - на четири тъкат ямболии, а на 

блеми, които пораждаха санкциите, понеже три черги. От неотдавна произвеждат и нови 
тяхната продукция се пласира в Сърбия. Ин- модерни покривки.
тересът към тяхната продукция не отслабва, Попитани дали и при тях има работници, 
дори се засилва, така че не на всички могат постоянно отиващи на "отпуски по болест”, 
да откликнат в търсените срокове. Причината подобно на обществени фирми, Димитринка 
за това е високото качество на изделията. Все Мадова каза:
пак, премахването на санкциите безспорно -Нормално е да има боледуващи работ- 
още повече ще засили търсенето. ници. Но тук наистина става дума за деистви-

Мадови, като частна фирма, работят от телно болни. Това е малък колектив и най-до- 
1978 година, в собствената си къща в с. бре работим, когато всички сме на брой. 
Желюша. По това време произвеждат черги с Д< 
модерни мотиви. След време разширяват приятие наистина е една солидна фирма, на- 
асортимента си и започват производството ложила се на пазара с високо качество и със 
на вълнени ямболии. Поради увеличаване срочно изпълнение на поетите задължения, 
обема на работата приемат още работници.

а кажем накрая, че това малко пред-

А.К.

В.Б.

В ОП "СЛОГА" 
В БОСИЛЕГРАД

• СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА ТРУДОВИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ ЧАСТНИТЕ ФИРМИ В БОСИЛЕГРАД- 
СКА ОБЩИНА ТРЯБВА ДА ИМАТ

• ДИМИТРОВГРАД

ПЪРВА РИБАРНИЦА РАБОТНИЦИТЕ
ТЪРСЯТ

ВРЕМЕННИ
МЕРКИ

НАИ-МАЛКО 114 
ОСИГУРЕНИ РАБОТНИКА

Съгласно измененията в републиканския Закон за 
трудовите отношения от началото на този месец нито едно 
предприятие и търговска фирма не ще могат да работят, 
доколкото не приемат на постоянна работа най-малко 
двама работника. Под удара на този Закон в Босилеград- 
ска община ще се намерят 40 регистрирани частни магаз
ини с общо 27 работника и 17 частни предприятия, които 
са трудоустроили 10 работника. Вместо досегашните 37,

Яа?осигу^ж^работзЖаИЯВИтоваЯ число навлизат *соб-

СТВЗаразго1ка от частните м^азини^които^асвга работят 
гпавнитвлно успешно, само половина от частните пред
приятия о^ществяват някакъв доход. Останалите са рег
истрирани само формално, т.е, съществуват само на 
хаотия Официално не се знае дали в частния сектор има 
и рРаботници, които работят на^черно", без трудов стаж,

“ЧпГечетГ^Ис^сОтГниУЦРитНГ0на фирмите казват че 
тоудно ще могат да изпълнят законните условия и да
приемат^ работаДпо двама Раб^м,^п «Гн^Тиа за 
ват чв ще бъдат принудени да ги закрият. Наистина за 
незачитане на Закона не е определено закрива гв на фир
мата, а само парична глоба и забраняване на работа в срок 
от вдин месец. Ако и след това собственикът на фирмата 
не спазва законолредписанията, т.е. ако няма поне двам 
осигурени работника, наказанията се повтарят.

Общественото предприятие 
"Слога" в Босилеград може да се 
спаси от закриване, п тежкото 
положение - големи загуби, 
блокада на джиро 
празни и полупразн! 
дълго време б 
заетите не са получавали 
заплати дори от август миналата 
година - да се преодолее само с 
въвеждане на временни мерки, 
категорични бяха работниците на 
това босилеградско предприятие 

събранието си през миналата 
седмица.

-сметката, 
и магазини,

ез директор,

на

На улица "Балканска" в Димитровград срещу 
милицията тези дни е открита първата рибарница в 
Димитровград.

Рибарницата е собственост на Акционерно дружество 
"Даниеле" със седалище в Белград. Един от соб
ствениците на дружеството е димитровградчанин. 
Рибарницата е снабдена с всички видове замразена мор
ска риба на сравнително достъпни цени. Засега само се 
продава, а ако бизнесът тръгне добре, съществува 
възможност и зв откриване на малък ресторант с 
пържена риба.

Обсъждайки инициативата на 
работниците, Работническият 
съвет на “Слога" застана на 
становището да се проведе разго
вор с представители на Общин
ската скупщина, за да се изучи 
възможността Пра* 
на Република Сърбия да въведе 
временни мерки. Вторият вариант 
е да се публикува отново конкурс 
за директор на предприятието.

В.Б.

вителството

А.Т.М.Я.
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)/ и 1!ЛЛ10К0Л»1НМ 11слмо у „млттсл с ОЕИ5Е5
\/ЬА01б1И НАNСНН1ИШНА ПРОДАЛА шмиши: 17510 Владичин хан, 

Светосавска 78, 
^гослави1‘аТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ 

И СИНДИКАЛНУ ПРОДАЙ . Твлвко: 16-747 
0 312 
3-314

Гвнврални Директор: 73-047 
Заменик ген. Директора: 73-660 

Комерц^ални сектор: 73-831 
Финанси|ски сектор: 72-061 

Служба нвбавке: 73-968 
Сектор Маркетинга и разв.: 72-969 

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

Фабрика "Хани" -Лепеница 
Централа 72-579 

Плантажа: 72-228

ЦЕНТРАЛА: 017/73-310 д 
Факс. 7

ЦЕНТРАЛА: 017

73 310, 73 311, 73 312 
(локал 17)

СЛУЖБА Г1РОДАЗЕ: 017
72 378, 72 566

ПРОДАЛИ ЦЕНТРИ:БЕОГРАД 011/ 491 833 
„Вождовачки кружни пут“ 6

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. Мраморска 66

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

ЛЕСКОВАЦ: 016/41-630 
Ул. Нишка 66

ВРАУЬЕ: 017/22-956 
Ул. Симе ПогачаревиЪа 66

НО В14 САД 021/ 52 951 
„Туркели]ева“ 72

ПОДГОРИЦА 081/ 44 934 
СПУЖ

СВЕТОЗАРЕВО 035.' 226 175
Село Винорача

НИШ 018/ 63 531 
„Мраморска“ 66

I РАТА - ПЛАЪАНзЕ ОДМАХ
II РАТА - 30 ДАНА
III РАТА - 60 ДАНА

ЛЕСКОВАЦ 016/ 41 630 
„Нишка“ 66 )с ОЕИ5Е5ВРАКЬЕ 017/ 22 956 
„Симе ПогачаревиЬа“ 66 УЬАОЮ^ НАN
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• ДА СИ ПРИПОМНИМ

ПАМЕТНИКЪТ НА НЕШКОВО Е 
ПАМЕТНИК-КОСТНИЦА НА СРЪБСКИ 

И БЪЛГАРСКИ ВОЙНИЦИ
В„ Сръбско-българската 

воина през 1885 година след 
Сливница на Нешково 
Цариброд е водена 
драматичната битка. На 12 
ноември 1885 година тук са 
паднали около 200 българ
ски и сръбски войници. Две 
години по-късно е повдигнат 
паметник - костница, където 
се събрани костите на пад
налите войници в братоуби- 
иствената война. Памет
никът е открит на 6 май 1887 
година.

За съжаление днес този 
единствен съвместен памет
ник на сърби и българи е в 
окаяно положение.

при
най-

ЗАБРАВЕНО МИНАЛО: Паметник
при Цариброд

- костница на Нешково

МИХАИЛО КАТАНИЧ СПАСИЛ 
ЗНАМЕТО

а един момент знамето попаднало в ръцете на 
българските войници. Дашев, подофицер от 6-та 
дружина на Приморския полк, убил трима сръбски 

Легендарният сръбски войвода МИШИЧ, воиници и взел знамето от ръцете на сръбския 
участник в Сръбско-българската воина, пише в °ФиЧеР капитан Катанич. Но сръбските войници 
своите мемоари за битката на Нешково: ’ успели да върнат знамето. Капитан Катанич взел

"Един светъл епизод от сражението на 12 знамето и го хвърлил назад. При това той б 
ноември 1885 на Нешков връх, който в официал- Ранен на Дв® места от куршуми и прободен с нож 
ното съобщение на дивизията не е ни споменат, Два пъти- в тази битка участвувал и българският 
без съмнение заслужава да бъде споменат тук поручик Митров, който ударил капитан Катанич с 
Той свидетелствува, че колкото и да е бил паднал Рев°лвер. Впрочем, тоя ден на Нешково нямало 
духът на нашата войска все пак е имало воиник от едната и другата страна, а да не 
военачалници, които са се сражавали докрай и се геРои- 
жертвували, водени от обичта към отечеството и 
пазещи честта на своето знаме. Такъв пример е 
дал Михаило Катанич. Ето накратко описанието

“я"™ намирш?а,вГ1|ар,^^зд1иВ6ългарският „ опитан Катанич, ранен, 6иП лае-
княз Александър Батенберг издал заповед тоя и откаРан в еДна софийска болница и там
връх (Нешков връх) да се превземе и врагът да се По време на лечението Катанич бил
изгони оттам. За изпълнение на тая задача Зи ли
определени два полка от осем батальона с една п^рп?пялТ!Н*?а^ВЪрнаЛ 
батерея и към 4 часа след пладне със звуците на §  ̂ЖзабоавенС ле д две го дини погинал 
военната музика на Приморския полк нападнали нЕ0оии“лРп!еиа 
Нешков връх. Първото нападение на противника гЖГив ^«„п. птлпг.лиотп п иппгм.птппгт истър от тогавашното правителство. Обаче на
било отблъснато. В първия мрак неприятелят още Погое6ението на една баба майка на генепяп 
по-силно нападаше и започна борба на живот и „ пЛ 6рШ1,
смърт. Ние посрещнахме неприятеля и дойде до Г"г

: бороа с байонета и кундаци борба гърди срещу ла8 НУШ.ИЧ. участник а Сръбско-бълга
_ ин-тома рТъпАата г, «и,»;. ската воина, написал сатирично стихотворение,
гърди. Настана суматоха. Борбата продължи с -Срасна децо што питата знате,

похарчена муницията и нямащАе възможност да се ^ ^ога "оу™имате““’

придружени с полковата музика. српска децо, поставите бабе." 
зе оттам, че противникът плени г м 4

I пехотен полк, като го взе от нашия

ИЛ

1ма 
е б• НА ОВЦЕФЕРМАТА В ЛИПИНСКО ПОЛЕ ил

СЪДБАТА НА КАПИТАН 
КАТАНИЧЕДНА ОВЦА - 

ШЕСТ АГНЕТА ър
ге:рой, 

I. На
-За дваестина години, колкото се занимавам с овчар- 

ство и откакто е открита фермата, такъв случай не е имал»: 
- една овца да обагни шест здрави агнета, казва Троян 
Милошев, ръководител на фермата.

'ор-
Едно време, когато някоя овца близни (обагни две агнета), а тов; 

се случвало веднъж или два пъти на стотина овце, овчарите са биле 
наистина щастливи. Какво да се каже сега, когато на фер 
Липинско поле до момента, когато снимахме "шесторката*, е 
ври, 26 овце бяха обагни ли по три агнета, шест по четири, а близнаците 
да не изброяваме!

-Всичко това е резултат на изкуственото осеменяване и 
изкуствено предизвикан полов нагон и производство на повече 
яйчени клетки, казва Троян, ("ветеринарите това по-добре го знаят’ • 
-Проблем е обаче, че за всичките агнета няма достатъчно так.* 
наречения колострум. първото мляко от овцата, така че всичките 
както казва нашият народ, не могат да хванат сирище. Наистина ние 
се стараем да помогнем колкото можем, като с биберони ги храним с 
обикновено мляко, всеки ден по 5-6 литра. Но и овчарите са малко - 
само трима и не могат да наваксат. Ето, откакто влезнахте в обора 
една току-що бе обагнила три, а тази пък обагни четири агнета. Да име 
още един овчар!

В обектите на фермата на Липинско поле в момента има окоп-: 
триста овце, фермата има общо 1700, а земеделска коолераци- 
'Сточар", в чиито състав е фермата, около 3000 овце. А преди годин • 
само тук имаше и по шест хиляди. И три хиляди не са малко, н<: 
киселото мляко все пак се докарва от Белград!

Iмата е 
октом Iнаке,ствена 

ика, г- 
ваше

в непосред
•тивнна про! 

Радостгадостта 
знамето н 
загинал знаменосец.

ИД 
а X

ГЕРОИЗЪМ И ХУМАННОСТ
Капитан Катанич с няколко войник 

бяха край него, нападна като лъв група български 
войници. Ни куршуми, ни байонети, дори и кун- 
даците на неприятеля не бяха в със 

1ия капитан Катанич. Сл

ка, които
По време на борбата войниците от двете ар

мии показали героизъм, но към цивилното насе- 
да ленив и пленниците са проявили голяма хуман- 

ед като си ност. Една случка, която описва Бранислав | 
направи път до войника, които носеше знамето, Нушич това показва най-добре. Нушич с един 
взе го и го предаде на своите части. От- войник трябвало да съпровожда пленен българ- 
бранявайки знамето, убива няколко български ски войник от Калотина до Цариброд. Нушич бил : 
войника с револвер, но и сам бива ранен в главата подофицер, войникът му помагал, а плененият 
и десния крак и в този момент падна, защото беше български воиник бил ранен и тежко се движил 
изгубил много кръв. Имаше още толкова сили да по пътя. По едно време войникът попитал своя 
прехвърли знамето на един подофицер, който го началник Нушич ще му позволи ли да помогне на 
изнесе " ранения български воиник. Нушич му позволил и

СТРАШНО "УРА" СЕ РАЗНЕСЕ НА НЕШКОВ той взел пленника на гърба си. И вместо малко да
му помогне, пренел войника дори до Цариброд, 

връх в Нушич в своите разкази по време на войната пише 
българ- за още проявена хуманност и от едната, и от 

другата страна.

стояние
спрят героичн

А.Т. ВРЪХ
За драматичните борби на Нешков 

ъбско-българската война 1885 година в 
ата история

"...Пладне вече беше минало, а боят още не 
започваше: двете противни страни в това време 
правеха размествания на своите части. Към 2 
часа след пладне обаче сърбите от Нешков връх 
заболязаха българските ра 
помислиха, че вече започва атака, откр» 
йствен огън. Българите от в.Бабина глава 
ли това чакаха, за да се хвърлят напред. При това 
и огънят ма сърбите стана за тях 
едвам поносим, та трябвашо да 
се предприеме нещо. В един мо
мент от българските родово се 
раздадо розкият звук на сигнала 
за настъпление. Нищо но бе в 
състояние да спре атакуващите 
български части и последните 
решително тръгнаха срещу сръб
ските позиции. Страшно "ура“ се 
разнесе на Нешков връх, по 
чиито склоноое се катереха 
хиляди българи. Скоро со дойде 
до щикова борба. Върху гърба на 
Нешкоо връх се разигра грозен 
щиков бои, който со свърши с 
поражението на 12 Шумадииски 
полк и със завладяваното на 
височината от българите. Най- 
важният и най-славният момент 
от този бой беше кървавата 
бооба която се разигра около Борба за знамето -12 ноември 1885 год. Нешково - картина от 

у ' художника Гюджонов

ср
ск пише:

На 12 ноември 1885 година в битката за ;
200

хните кости се
знамето на Нешков връх са паднали около 

змествания и като български и сръбски войници. Те
------ иха уби- намират в паметника-костница, събрани две $

като че години след битката.
ЗАКУСКА

Богдан НиколовЩом но се 
грижат за тебе - 
погрижи се сам! 
Вероятно така 
си мисли това

I

скитащо кучо на , 
Димитровград 
ските улици, па 
твърде се
риозно и задъл- | 
бочено претър
сва поредното
кошче.

Дано тук има 
повече щастие
и си осигури же
лан ата "заку
ска“.

Снимка: А.Т. знамото.

оВчгге/Шо 31 ОКТОМВРИ 1996 г.



ПИШЕ: Д-Р МАРИН МЛАДЕНОВ
• ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК ЯНН1МН1И1ННШ

В РАМКИТЕ НА ДЕТСКАТА СЕДМИЦА 
В ДИМИТРОВГРАД ИЗ МОЯ УЧЕНИЧЕСКИ ДНЕВНИК (10)

"ИГРАТА МИ 

Е ХРАНА"
12 август 1946, понеделник

В нашия лагер се състоя 
голям политически митинг 
срещу Драголюб Йованович и 
неговата клика! Бригадата 
съпровождаше речите на на
шите оратори и на гостите от 
Пирот и Враня с възклицания 
- "Дола Драгогъуб! Доле ра
збран братства и |един- 
ства!"... След митинга, същата 
вечер, голяма веселба за на- 

бригадири и за съседни
те бригади...

ВОЕННО УПРАЖНЕНИЕ -
ЕДИН РАНЕН!

1щШ!ЯЯк
■лЩ

На 9 октомври т.г. по повод Детската седмица, предсе
дателят на Общинската скупщина Никола Стоянов посети 
обектите на Детската градина и подведомствените от

еления в селата Лукавица, Жепюша, Градинье и 
миловци.

В обектите на Детската градина посещението бе 
използвано да се предадат на официална употреба 
съоръженията за игри, подарък от Общинската скупщина.

8

ШИТ0

15 август 1946, четвъртък
Днес имахме истинско военно

НИ пушки С Д „

Ини» II ми
упражнение: дадоха 
''кьорави патрони" и ни разделиха 
на ''отбрана" и "нападение“. 
Нашата чета беше в "отбраната“, 
Момчетата толкова страстно се 
включиха в упражнението, че 
поручикът едвам ги сдържаше. 
След бройните "пребежкиь дойде 
и до схватка и имаше и такива, 
които стреляха съвсем от
близо...Един беше ранен... стре
лящият скубеше косите си и рида
еше. Ранения го откараха в бол
ницата в Биела...

"Един кът от палатката" - М.Младенов
знаме остана при нас!...С ка
миони отидохме в Букинье...

Превалява тези дни. Сту- разположихме се на една по- 
деничко е. Много трудно за ляна заедно с някои други 
работа... Нередовно снабдя- бригади... После прощален 
ване митинг -“Ви сте чаено изврши-

ли сво] задатак..." и прочие.
Нашата чета зае един това

рен вагон...Студено е и мрачно.

24 август 1946, събота

ПОДГОТОВКИ ЗА 
ВРЪЩАНЕ...

19 август 1946, понеделник
ЗАВ главния обект на Детската градина от името на 

Общинската организация Приятели на децата" Небойша 
Йотов подари на колектива една маска, а от името на 
Соколското дружество диплома в знак на дългогодишно 
сътрудничество.

След това малчуганите от Детската градина под ръко
водството на Небойша Йотов изпълниха програма под 
название "Играта ми е храна". Програмата бе изпълнена 
със съоръжения, направени от екологични материали. То
ва бяха упражнения с ластик парашут, голяма топка и 
тунел от платно. Освен^, топката, останалите "уреди" е 
осмислил и направил Н. Йотов. Въпреки че за пръв път се 
срещнаха с тези “уреди", децата ги приеха с удоволствие 

ост.
училищата председателят на ОС Н. Стоянов се 

срещна с учениците и просветните работници. Изпълнени 
бяха подходящи програми, а в разговорите децата израз
иха някои свои желания.

Два дена прекарах в бол
ницата (младежка) в Биела с 26 август 1946, понеделник 
диагноза - лек бронхитис, на
шенски казано

ли.
Събудихме се в Добой. След 

много престои... излязохме на 
главната линия. Чакане в Земун. 
Чакане в Толчидер. През следва-

Вече всички приказват за 
настинка, връщането, за родния край. Го- 

Там ме лекуваше хубавата бо- вори се, че ще получим някакви 
лничарка Нада, която често дрехи? И значки?... Вечерта щата сутрин бяхме в Ниш и се 
ми пееше "Марин 10, ма|'ко, ле- почнаха да разделят някакви юрнахме да купуваме бюрек... 
по име " якета, панталони, обувки... (Цялата бригада слезе в Пи-

рот. Тържествено посрещане и
22 август 1946, четвъртък 27 август 1946, вторник речи, а ние след това се юр 

Едвам намерих своята бри- Всички се готвят за път. 6вШв "
гада. Те са на ново място - Буки- Стягат се раниците и тор- лям младежки кеомес

сявтаиваг а;™,"™:.? як» -Г^«г^гг”~
рите другари беше много трогате- следващата бригада. Тя била Весело ни посрещнаха роди-
раздел ени* "новото мястсм-ю^еху- С “У^ика- телите, нашите^гариЧу-
баво - някаква черна и червена та...После строи за раздаване ченици, пионери.,Лак строи пак 
глина, навсякъде вода... на значки и провъзгласяване Ре4" и после - кои къде види!

на ударници... Преходното

нахме
оляма

ерта имаше го-

ира^Ц

А.К.
-КРАЙ-

!_________
Г 1

"ДЕТСКАТА СЕДМИЦА" 
ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

11

шмг

й
8 Йг&ш "Детската седмица" от 7 - 13 

октомври бе ознаменувана с ре
дица манифестации. Част от ак
тивностите на най-малките, ви
дени през фотообектива, пред
лагаме на читателите.

лVг1
-г —:

-шш,[Ш г

Ш&ШШш■ЗШ5
В градската галерия бе открита изложба на рисунки 

на ученици от първи до осми клас. Между първите 
посетители бяха и малчуганите от детската градина.

ЦенГтЛъваазя ”а„НпИ*®стаЧия се «>стоя на платото пред

ч
и п

I]
IШм Щ I Пз

51N
: V.';У? ЪргЛм* 

'СМ.Ш 1«✓ Г/ ,щ?

Ч* ■

УЩ^ТМ'ГМГ,Ш - -
\П

11 к!

-С-
Най-интересни за димитровградчани бяха маски

раните с наи-различни маски малчугани от детската 
градина, които минаха по главната улица на града. 
Имаше и малки милиционери, лекари, пирати, булки, 
арлекини... И всички бяха весели и важни.

В рамките на "Детската седмица" 
се изказаха" и малките художници, 
рисуваики на циментовите площи. 
Един от най-малките рисувачи е Деян 
Пейчев, които си намери място за рису
ване на средата на улицата.

пеливо°чакя?Дп»И1?-ИГра-ЯТ Пред "Уликата, другите тър- пеливо чакат да им дойде редът и да покажат какво

А.Т.

о БряктВо31 ОКТОМВРИ 1996 г.



• КЪМ "МЕСЕЦА НА КНИГАТА"
ИЗЛОЖБИ «111111
• В "САЛОН 77" В НИШПЪРВЕНЕЦ НА ЕДНА 

ПОРЕДИЦА 
И КОНТИНУИТЕТ НА 

ПИСАНАТА РЕЧ В 
ДИМИТРОВГРАД

9

ПЪРВА САМОСТОЯТЕЛНА 

ИЗЛОЖБА НА БРАНКО НИКОЛОВ
Николов дават големи възможности за експерименти в графиката* - изтъква... Съвпадението, че тази година за 

Месеца на книгата" излезе от печат 
стихосбирката на ученици от ос-

■ет°лгеи^%&акпБиий:-зарадва учениците, родителите 
културната общественост в 
Димитровград. Вероятно от имената, 
които се споменаха в книжката някои 
ще станат и останат писатели и поети 
на Димитровград и тази малка стихос
бирка Ще влезе в тяхната библиог
рафия. Това може само да ни радва.

Но, когато се радваме на това 
хубаво постижение, не трябва да 
забравим, че печатането на по-Ж 
етичната реч в нашия град има'®
ТоооИ1^ия' ^лга 87 години. Още през |д!
1909 година в Цариброд е издадена 
малка книжка със стихове и проза от 
царибродчанина Христо Гоцин и,-

в печзтаицата на МИНОВ и § -
лАДЖИЕВ. По същото време е
излезнала от печат още една книжка с ■ '.* . |
проза, но за съжаление с нея не разпо- а ' *
лагаме. >

ЦАГИГ.РОДТ, V-.. 5----- —,
>0б000б0боб60000б01

октомв^^вшв^кспониван^пъ^ватя81ГпГ "черната" графика, доксшкото се докосне до истин-
силни с^ин^Гчувства. стояност’ може Аа предизвика

тура" Николов се' првдстади ^"покл^нииите' на покопеИК° Никопов е представител на по-младото 
изобразителното изкуство и по-специално на поколение хУД°*<ници от нашето малцинство. За 
иикнно?Та с ДааДесетино най-нови графики от два 
тоноГ3' антиквитв™ и женски актове. Особен ин- 
какя стая посетителите на изложбата предизви- каха старите предмети, м
художествена трансформаци 
или наи-характерните си бел< 
тепсия...

- Тези предмети са неразделна част от бита на 
хората в нашите краища в миналото и по един или 
друг начин ние сме свързани с тях. Някои от тези 
старинни предмети се употребяват дори и днес, в 
края на XX век, и това малко учудващо обстоятел
ство ми внуши идеята да се поиграя със структурата 
им с помощта на своеобразна трансформация - 
казва Николов. 4

Изложените графики са работени в две техни- 
ки - дълбок печат и литография. Това са техники, 
изтъква художникът, които дават големи възмо
жности в графиката. ЛитпгпяАмото иапп>...ап

>: ;<ИМ И

СТИХ0ВЕ= 
="ПР03А които са 

я, но все 
ези: стара ютия, медна

претърпели 
пак са запаз-

отъ
ХРИСТО гоцииъ.

ч;

8

дожникът, които дават големи възмо- 
графиката. Литографията например 

осигурява пълна изява на чертежа, докато дъл
бокият печат предлага интересни възможности за 
създаване на атмосфера.

трансформация на структу- 
пре^мети и занапред ще бъде 

Николов. В след
ващия цикъл той ще се занимава с предмети за 
измъчване, които са ползвани за тази страшна 
работа от миналото до днес. От 
музей ще получи книга, в която са обра 
съоръжения, за да може да види и изуч*

руктурни характеристи! 
ози цикъл, подчертава Ни

Когато говорим за сегашните ни ус- ж 
лехи и сегашната ни актмвност върху о! 
литературното творчество и писаната 8ооо 
реч, не трябва да забравяме 
постижения в тази област в миналото.
Не трябва, а винаги, случайно или нарочно, това го правим. Историята 
на писаната реч и печата в нашия град е неразделна част от историята 
на нашия град и нашия край.

В нашия град Димитровград (Цариброд) книгите са печатани на 
български и сръбски (и сърбохърватски), забранявани на единия или 
АРУ™ език, димитровградската библиотека, рано създадена, е имала 
съдба, която също така е тясно свързана с историята на града 
Местно читалище, народно читалище, бежанско читалище, читалище 
само с български книги, читалище само със сръбски книги, биб
лиотеката е имала съдба да бъде прочиствана от нежелателни книги, 
книги са опожарявани, с книги от библиотеката на Цариброд са под
палвани печки, поради тях са преследвани автори или читатели.

Сега това време е само история. Но тая история ние не трябва да 
я премълчаваме. Защото тя говори през какви изпитания и трудности 
е минала книгата при нас.

Затова сега, когато се радваме на първенеца на поредицата 
"МАЛКИЯТ ПРИНЦ", трябва да си припомним как и при какви условия 
са печатани книгите в миналото, каква съдба са имали някои книги и 
цялата ни библиотека.

Нека стихосбирката бъде ПЪРВЕНЕЦ на поредицата "МАЛКИЯТ 
ПРИНЦ" и КОНТИНУИТЕТ на писаната реч в Димитровград (ЦАРИ-

Художест
рата на необикновени пред* 
любима тема на графика Б

венатанашите

ранко

един германски 
обработени тези

и техните
действителни 
графиките ми от т 
страшните 

ен сми

ки.ни. цикъл,подчер 
ще бъда 
I на раб

колов,стр< 
нов
художествената трансформация на структурата

пред
съл

мети т само повод, 
отата ми ще

а ос- 
бъдеи цел

него може да се приложи известната народна пого
ворка: "Плодът не пада далече от дървото." Той е 

много черна, даже морбидна, художникът син и3 нашИЯ известен художник и журналист Бог- 
противопоставя следните аргументи- Двн Николов. Живее е в Ниш и работи като препо-

- Аз не се ръководя от логиката: "Смей се за да Даватвл ло изо_бразително изкуство в нишкото ос- 
бъдеш весел и обратно". Душата ни може да остане новно училище Филип Филипович". През изтеклите 
съвсем празна, когато гледаме весели филми мягалко години се афирмира с участието си в авто- 
които не изискват интелектуално напрежение и РИТ0ТНИ манифестации на изобг 
емоционален ангажимент. А "черен" филм с истин- вз^У01“00 и представител
нас е^иСТи7нвт Н̂ГниЖааиУ на^иГкр^г нГр^т?" .ТиГ" На

им.
На забележката, че темата на новия му цикъл е 

,на, художникът

разителното 
ни колективни изложби.

К.Г.
Б.Н.

• В СОФИЙСКОТО СПИСАНИЕ “ПЛАМЪК*' АКВАРЕЛИТЕ НА МИЛЕНА МИЯЛКОВИЧ-НИКОЛИЧ
23 ХАЙКУ ТВОРБИ НА 
ДИМИТЪР АНАКИЕВ В съ тво на Гале-трудничес

рията от Пирот, Градската худо
жествена галерия при Културния 
център в Димитровград организ- 

жествена изложба на пи- 
удожничка Милена 
Николич. Пред мало-

Нашият известен хайку поет Димитър Анакиев тези дни за втори 
литературната общественост в Република Бъл- 
"Пламък^ - списание за литератора, изкуство и 

публицистика, което излиза в София - са публикувани 23 хайку творби 
на Анакиев, придружени с кратка биография и най-основни данни за 
досегашните литературни постижения на поета. Публикуваните хайку 
на български език е превел българският поет Димитър Стефанов.

- "Пламък" е издание на Съюза на българските писатели и еднс 
от най-авторитетните литературни слисания в България. Негов осно 
вател е прочутият български поет Гео Милев. Затова публикуването 
на мои хайку в това списание е голяма чест за 
повод за в-к "Братство" Димитър Анакиев, който понастоящем преби-

По подобен начин Анакиев беше представен през август 199- 
година в седмичника на СБП "Български писател", където бяха пуб 
ликувани 2бнегови хайку творби.

Ето три от публикуваните 23 хайку на Анакиев в Пламък :
Снегът задряма

път е предстг 
гария. В орой

авен на 
5-6 на

худо
ротската х 
Миялкович - 
бройна публика изложбата на 
акварели бе открита на 18 октом
ври т.г. в помещенията на Град
ската галерия и продължи до 25 
октомври. Почитателите на 
изящните изкуства в Дими
тровград можаха да се запознаят 
с част от творчеството на тази 
художничка - общо експозицията 
наброява 35 картир

Изкуствоведката Радмила 
Влаткович при откриването на 
изложбата сподели:

"Акварелите на Милена 
Миялкович-Николич са работени 
със сигурна ръка, лишени от нену
жни детайли и сведени до съще
ственото. Мотивите са дадени 
само в обозначения с три до чети
ри широки движения, което при
дава на картините лекота, а 
топлият колорит ги прави по
етични.

ира

наи-основни 
ани

мен - заяви по този

ни.

| Небето сиво 
да я няма, поглеждам в локвата се отложда 
все тъй нагоре.

Луната! Дори
на моката постеля

- гълъбче пие. от сухи трови.
К.Г.

• В ПЛЕНЕРА "РИБАРСКА БАНЯ"• ЗА ИЗЛОЖБАТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
ХУДОЖНИЦИ В ДИМИТРОВГРАД

ЗАДЪЛБОЧЕНА ПОДГОТОВКА
ПОПРАВКА

Картините са пълни с импре
сии, от които излъчват сетивни 
отношения към картинните сенза
ции, а избистрените и подчертани 
движения говорят за художник 
със специфичен сензибилитет. 
Поетичният стремеж от линии и 
цветове да създаде хармония на 
доживяни емоции и идеи цели и 
постига успешни колористични 
решения с високи художествени 
стойности. В търсенето на све
тлинни ефекти Милена внимате
лно изгражда своя свят на 
изтънчен колористичен звук, а с 
реалистичния си подход отстоява 
трайно художествено становище. 
Природата е изтъкната като част 
от самата нея и е доживяна като 
игра, в която споменът има спе
циално значение."

В миналия брой на вест
ника в статията "Как ли е 
поет да бъдеш" са допуснати 
две груби грешки. В 
началото трябва да стои: 
"Поезията, създавана от 
деца, има едно своеобразно 
ОБАЯНИЕ (сиреч локо-

е отпечатано. И в края на 
същия абзац:"... детето, 
съхранява огромна дове- 
рчивост в обкръжващия го 
свят, по своему коитактира с 
него и го пречупва през 
ПРИЗМАТА (а не "зимата") на 
датското си въображение .

Молим читателите за из
винение.

УЧАСТВА И Д. ДИМИТРОЕ;
След участието нп скулптора Димитър 

Илиев, художникът-живописец Димитър 
Димитров от Димитровград от 18 до 2*? 
октомври т.г. участва в пленера "Рибар
ска баня". Това второ участие на най} 
художник отново ще даде възможност на 
димитровградските 
брпзителното изк 
изложбата "Рибарска

Според правилата на пленера 
художникът Д.Д 
картини нп организаторите на пленера, не 
с оглед нп усърдието, което му е присъщо, 
вероятно димитровградските любители 
на живописта ще видят негови картини нп 
една от предстоящите изложби, работени 
в прекрасните предели на Рибарска баня, 

Ст.Н.

Срещите на димитровградските художници и тяхното 
съвместно представяне на димитровградските люби то ли на 
живописта, която съвместно организират Общинската 
скупщина, издателство "Братство" и Културният център в 
Димитровград, вочо няколко пъти се отсрочва. Причината за 
това е желанието: пребиваването на художниците в 
Димитровград и изложбата им добре да се организират, за 
което е необходима по-дълга и задълбочена подготовка, 
както и значителни финансови средства, от една страна, и 
финансовите трудности на общината, които настанаха през 
есента, от друга страна. Освен това някои от над 50-то 
художници, които са поканени да участват в срещите и 
изложбата, още не са изпратили своите произведения на 
Художествената галерия в Димитровград. По същите причини 
закъсняват и подготовките за печатането на монография 
"Димитровградски-царибродски художници", която готви 
издателство "Братство“.

почитатели на изо- 
видятуство да 

баня '96 .
имитров ще остави две

Ст.Н.в.д.

оЕряктВо 31 ОКТОМВРИ 1996 г.



гпшюшштшЩЗАПИСКИЗА НАЙ-СТАРИТЕ ДИМИТРОВГРАДЧАНИ (5) 1
ЩЕ РУХНЕ КЪЩАТА НА 

ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ!?
ПАРАСКЕВА-ПАРКА СИМЕОНОВА

I
Лпппскйпп Симеонова е си прави снимка, хвърлил кожуха спретната басмона рокля, с....«...~:гдагвг.п7р=

и пр^^до^ците^и^са^от^рада тъ - до- ГкТиТеГнГ ^ижГиТа
живялиАсаЧпокрай Шонтовата бавил. Била 1925 година и градът благородни и красиви, 
чешма. Така се казваха чешмите се сдобил с изключително тру- РЙдена е през 1902 година,
ни в града: Стояновата, Живани- долюбив, честен, справедлив и Първо ни казва,
ната, Шонтовата и много други - преди всичко добър човек. Ние, 'м™ ,5™ гпокойн и сиг- 
по семейства или махали. Днес по-възрастнито царибродчани си живот. Много ™
Парка живее под линията, ули- го спомняме като наи-честния ни урон, отколко го го 
цатасе асфалтира сега, в къщата, и най-добросъвестния ни гра- днес в бурито и Н0СГ°А^° на 
която някога от петърлашанин е жданин. Знаем, че Тоцо Бумбара, делби, воини, РазгРанй'1®^”' 
купил нейният съпруг Петър социалист-комунист, в задната По начало, тя о от Иовшините,
Симеонов. В къщата е живял с част на касапницата на. Перо стара фамилия от Цариброд, 
баща си Симеон и сестра си Симеонов е криел комунисти- Баща и Рангол Иванов е оил 
Иванка-Ванка. Дошли от Же- чоски брошури, списания, про- обущар и раснала е в семейство с 
люша, Петър отворил касапница: гласи и нелегална литература, още една сестра Ьлеика, която е

омъжена и живео в България.
Като дете е завършила бъл

гарско основно училище и три 
класа прогимназия. География й 
преподавал учителят Поп-Ник- 
олов и до днес си спомня гео- 

ичвските карти и земното 
о, които о показвал и ги е 

|Л за континенти и държави, 
„сле е станала госпожица и 

; | занимавала се с ръкоделия.
| Показаха ги. Изящни ти.шлаифери 

с бяла бродерия, възглавнички с 
шевици, кувертюра с невиждана 
изящност, ръчно 
драперии. Като е била девойка, 
другарки са й били Анка Пол-Спа- 
сова, Ана Мишина, Борка, Жорж 
Гайдаров, Алоксандър-Цале 
Шипов. Има едни снимки, които 
непременно трябва да заемат 
мястото си в евентуалния цари- 
бродски музей. Особено една, 
където са заснети жените, 
членки на женско дружество през 
1928 година и на която са три ген- 
ерации жени с гражданско и 
буржоазно потекло, което с 
години е подценявано неспра
ведливо и което е дошло време 
да се изтъкне като добродетел и 
високо качество. Пак ще подче
ртая ръкоделията на леля Парка, 
те са така запазени, а всяко има 
повече от 70 години.

Аз я питам и тя ми казва, че 
най-голямата й радост в живота е 
дъщерята й Л юдмила-Мила, 
която има хубаво българско и 
славянско име. Людмила живее в 
Ниш, аптекарка е, има свое се
мейство от син, снаха и внуче. 
Леля Парка всеки ден веднаж се 
обажда по телефона и си пого
вори с дъщерята. За подсилване 
на сърцето взима "дилакор", още 
стои сама, може да си сготви, а 
комшийките донесат продуктите 
от града.

Преди няколко месеца била 
много ядосана цял ден. 06 
че на

<П№

|.. .. граф
И ,- л ™ Босилеград има с какво и с кого да се гордее. От 

неговите недра поникна виден културен и обществен у^ец

наукит'еЧ(БАНК)01^ордан^6Захариев (1877 - 1965).
Захариев е роден в Босилеград, където завършава 

основното си образование, а средното в гр. Кюстендил. 
След това следва историко-филологическия факултет на 
Софийския университет, специалност география. Макар . 
че като отличник е имал възможност да избере град, в 
който ще службува (Русе или Бургас), той се връща в 
Кюстендил, където в продължение на 34 години е учител 
и директор на гимназия. През тези години той развива 
неуморна преподавателска дейност и огромна по обем 
научна работа. Особена ценност имат трудовете на За
хариев, посветени на Кюстендилски край и Краището, 
придружени с богат снимков материал. Висока 
научноиздателска стойност имат трудовете му:
"Кюстендилско краище" (1918 г.), “Село Слоко^щица"
(1935 г.), 'Кюстендилска котловина" (1936 г.) и др. Йордан 
Захариев е бил голям общественик, основател и първи 
председател на туристическо дружество в Кюстендил, 
председател на читалище иБратство", уредник на Град
ския музей и любител-актьор.

Родната къща на Йордан Захариев, построена в стар 
стил с чардак, се намира на долната улица. За съжаление 
тя току-що не е рухнала. Необходимо е да се вземат 
спешни мерки за нейната поправка, реставрация. На 
къщата би трябвало да се постави паметна плоча с името 
на този именит научен деец. Къщата би могла да се 
използва за етнологическа сбирка с експонати. Даже и 
улицата би трябвало да носи неговото име, или пък гим
назията в Босилеград.

От ежедневния печат узнаваме, че Републиката ще 
отпусне големи парични средства за 20 най-неразвити 
общини в югоизточна Съроия, между които се намира и 
Босилеградска. Ако една част от тези средства бъдат 

трябва, Босилеград няма да бъде 
Затова трябва да се ангажират мест

ната власт и интелигенцията от Босилеград.
Нека да вярваме, че в Босилеград още има умни и 

упорити хора, които ще отърват от забрава ценностите, с 
които могат да се гордеят и да вървят в крак с другите 
малки, но духовно богати среди.

учи 
! Пое

тъкани

Параскева като мома (1918 г.) и днес
тя беше до долната рампа, наши- ч Там, в задната част на магазина 
те съграждани знаят какво поня- са ставали скришни срещи и 
тие е това... разговори на напредничави

И сега просто се чудя за кого младежи. Идвал е Цале Шипин, 
първо да пиша и разказвам. Дали добър познат на младата Парка 
за Перината по-стара сестра Симеонова, тогава Рангелова, 
Банка (1898-1972) или за самия студент и бъдещ лекар, а когато 
Петър Симеонов (1901-1979). Ако го питали с какво се занимава, 
говорим за него, ще трябва да той казвал: 
започнем като в старите сказки, в 
които се разказва нещо красиво, Архангел Михаил, а после ще му 
чаровно; поучително, нещо, което стана помощник, 
ти пълни сърцето с любов към 
хората, към труда, към чове- година Петър Симеонов и 
колюбието: “Имало едно време" Параскева Рангелова, нашата 
или “Живял един добър човек“, днешна събеседница, тя казва, че 
Та, Петър Симеонов тръгнал от винаги е помагал на свои 
Желюша с баща си Симеон и сес- съграждани ако строят къща, ако 
тра си Банка и се настанили в правят сватба, ако купуват кола. 
града. Ще стават граждани. Оста- Перо непременно ще даде 
вили имота и нивите в Желюша, назаем. Били са в хармоничен, 
че и до днес си ги пазят. Дядо идеален семеен живот четириде- 
Симеон отишел на фотограф да сет години. Днес е пред нас, в

- Ами, сега съм в чакалнята на

А като се взели през 1941
използвани както
духовна провинция.адили,

Третата телевизионна про
грама ще се излъчва филма "Ана 
Каренина", а тя не може да го 
проследи, защото й работят само 
първият и вторият канал.

А е на деветдесет и четири
години! Вукица Иванова - СтоименоваЛилия Нейкова

• ДИМИТРОВГРАД

ГРОБИЩАТА НИ СТАВАТ ТЕСНИ
Според неофициални данни фирмата "Ю-стат“, по-точно това 

през последната година-две уми- прави известният белградски 
рат близо двеста души, а се архитект Ранко Радович, които е
раждат малко повече от шестде- проектант на спортната зала. днес, ще забележи големи 
сет деца. Разширяването на гробищата ще промени. От 1993 година започва

Димитровградските гробища стане в боровата гора на изток от интензивно уреждане на гро- : 
днес са на площ от около 30 сегашните гробища. Веднага да бищата. Тогава са направени и 
декара и максимално са използ- кажем, че боровата гора няма да първите шест крака стъпала от по 
вани. Затова "Комуналац" е пред- се сече напълно, а само частично, 100 метра дължина.
приел мерки за разширяване на т.е. ще бъдат изсечени само тези _____ _ _____________________
градските гробищас още около 15 стъбла, където ще бъдат гроб- са огРаАени и
декара. Вече се прави проект от ни те места. през 1994 година е поставена

главната входна порта, която

I

•> Т.“наистина е в подходящ стил и 
хубаво направена.

изградена е подпорна
стена на дължина от 70 метра
от главната входна порта 
нагоре край пътя. С това са
защитени гробищата и са осиг
урени 40 нови гробни места. •••

&„ И още нещо - целите гробища 
най-щателно са почистени, така
че човек просто не може да ги 
познае. Засадени са и 260 рози. За 
съжаление дори 160 са открад- 

Наша работа!През 1992 г. е обновена малката капела нати.. . над чешмата. Саматачешма е обновена през 1994 г,. както и цялата стена. Доведена е 
и вода на двете чешми. А.Т.
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СПОкт ф СПОРТ • ФУТБОЛ

МЕЖДУНАРОДНА ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА НА ВЕТЕРАНИТЕ

„ "ЛЕВСКИ" - "БАЛКАНСКИ" 2:1 (1:0)'
■ СпасовотГпЯЛ?9? '' Ст?Н“он "геР?н?"' зрители 200 души. Съдия 
КпаНиав °^ИЯ' Голмайстори: Воинов от дузпа в 15-та минута и 
за ^Балкански"8 “ Лввс*"'■ а 3°Ран 4 *Р«стов в 60 та минута

Васитев‘стаипД0’3^08, БогДа2°?' Аладжов,. Савов, Греков, Арсов, 
'пвоелино®' Воинов и Спасов. Игра още Ковачев.

|“«йЛи':ь“игТ'

второто полувреме КаТ° 3°раН ЦХристов УЛУЧИ гР«Дата през 
отйГп! пК™?„На гостУванвт° си в София ръководствата на двата 
и да ?танаДт традиционни СРв1ЧИТв Л3 обхванрт и юношеските състави

Съобщаваме на родн 
приятели.че в неделя, на 3 
ври 1996 година, ще дадем
ШЕСТМЕСЕЧЕН ПОМЕН

на нашия обичан и 
непрежалим съпруг, баща. 
свекър, дядо и брат

ШКИРГ^ШШ.

ИНИ и 
ноем-• ТАМАРА СТЕФАНОВА:

ЮГОсЙЖъХеЦ!"
Ло!НаАесвтг°Дишната Тамара Стефанова е голяма надежда 

тровградската атлетика. Атлетиката 
“®"ча °Ще с 9 години, а вече единаде- 
сетгодишна започва със сериоТни 
тренировки. Въпреки че е твърде мла
да, тя вече е натрупала забележителен 
спортен опит и е постигнала изклю
чителни резултати. Да споменем 
някои:

на дими-

на югославско пионерско първе- 
нство в надбягване на 60 метра в зала 
I амара спечелва бронзов медал, в юго
славската атлетическа лига тя е най- 
добрата атлетка по две дисциплини: на 
ао м с препятствия и хвърляне на копие' 
на редица атлетически кросове в 
различни градове на страната Тамара 
редовно се класира като първа, втора 
или трета. к

За своите досегашни успехи и общо 
за досегашната си "спортна кариера" 
Тамара споделя:

- Желая преди I 
)р Ал 
кг

СТЕВАН БОЙКОВ 
(1936 - 1996) 

от Долна Любата, 
Босилеградско

Поменът ще се състои в 13 
часа на долнолюбатските гро
бища. Каним близки и познати ; 

придружат.

СРАМНО ПОРАЖЕНИЕ
"ЛУЖНИЦА" - "БАЛКАНСКИ" 4:0 (2:0)

Фдормим*Жълти картончета: Андреевич от "Лужница" и М. Сте 
сов, Костов, Иванов от "Балкански".
ллп сБпЛ-аНС сИ ^ Соколов 5, Джуров 6, Стоянов 6, Димитров 5, Алек- 

I 6 Митов 5Ч0В 5’ КаМ0нов 5 (Иванов 6), Костов 5, Станков 5,- Георгиев

С това срамно поражение отборът на "Балкански“ значително 
I намали шансовете си за високо класиране. Не обижда толкова резул
татът, колкото отношението на болшинството титуляри. Крайно бе- 

I зотговорно отношение към играта, безкръвна игра и разхождане по 
I '|’вРна ‘ н® донася никакви резултати. Въпреки в непълнен състав (без 

Крумов и С. Стоянов) нищо не оправдава димитровградските

около
стори: Да

ни
оянов, Алек-

ВЕЧНОСКРЪБЯЩИ: 
съпруга Мара. син Ванче, 

снаха Сумчица, внук Дарян. 
сестри Милка и Верка и много- 
бройни племенници

даблагодаря 
1ндър Марков, а 
ме чака голям и

всичко
|ексана моя треньо 

след това да кажа, че 
упорит труд, постоянство и себеотри
цание. Надявам се, че един ден ще 
осъществя своето голямо желание: да 

да югославски първенец
надбягване на 400 м. с препятствия за възрастни. Сегашният ми 
поавя'пп^ЛИЗа 1 минута и 11 секунди. Предчувствам, че ще го по- 
"Р.а“” през следващия сезон, и то поне с 2-3 секунди. Същевре-
състезав1м тМПъпп=РеАЪК И -ВЪВ в™рата Дисциплина, в коятоРсе 
засега! 33 ми 1б см "а К0™е: РекорАът ми в тази дисциплина

6ъ I На 26 октом 
след кратко и те 
почина нашият 
непрежалим съпруг, 
вуйчо и чичо

ИВАН Н. МЕТОДИЕВ 
от Горна Лисина 
Босилеградсхо '

Поклон пред Светлата му 
Памет!

в ври тази година, 
жко боледуване 

скъп и 
баща. брат.

ут-

ВИСОКА ПОБЕДА
"БАЛКАНСКИ" - "СЛОГА" (КОБИШНИЦА) 6:0 (3:0) 

Димитровград, 19.10.1996 г. Спортен център пПарк".Зр 
души. Съдия .Джордже Стаменкович от Княжевац - 8.

Голмайстори: Пейчев в 6. Г.Геоогиев в 30 »

и тел и 500
Б.Д. енкови1-

/олмаистори: Пейчев в 6, Г.Георгиев 
М. Стоянов в 73 и Станков в 86 мин. Ж\ 
п Слога".

"БАЛКАНСКИ": Соколов 7, Джуров 7 (С.Стоянов 8), Димитров 7, 
Крумов 8, Пейчев 8, Костов 7 (Иванов 7), Истатков 7 (Н.Рангелов 8), 
Станков 7, П.Георгиев 8, Митов 7.

Играч на срещата: Перица Георгиев от "Балкански".

• ИЖЙЖПиГпВаЕнНиСяТВОЗА МЛАДИ и 79, Костов в 37, 
ълто картонче: Количич -

АНИТА СТАРТУВА УСПЕШНО Скръбящи: 
съпруга София, син Новица. 

Тонка и брат Стоичко със 
леля А ска с де- 

техните семейства и мно- 
ни роднини

сестра
семействата си. 
цата и 
гоброй

Най-добрата ди 
първенец по шахмат за 
октомври т.г. замина за

лавски 
ВА на 17 

аства

овградска шахматистка и югос 
■войки до 18/одини АНИТА АЛЕКСОЕ 
алма де Майорка - Испания, където уч 

в светозното първенство по шахмат за млади до 21-годишна възраст. 
Състезанията започнаха на 21 октомври VI ще продължат до средата 
на ноември.

Финансови средства за пътуването на Анита в Испания, където тя 
защитава националния цвят на Югославия, обезпечиха Общинската

ятия.
на сто от

митр

СЪДИЯТА ПОБЕДИ "БАЛКАНСКИ"
“ХАЙДУК ВЕЛКО* - "БАЛКАНСКИ" 1:0

На футболната среща в Неготин между отборите на "Хайдук 
и "Балкански централна фигура бе изключително слабият 

Пантич от Зайчар.
82-рата ми

Велко" На 16 ноември 1996 година се 
навършватсъдия

Именно вскупщина и димитровградските обществени и явни предпри 
Анита Алексова стартува успешно, печелейки 50 е

а вместо да покаже червено карт 
те Баджич зарад грубо нару1 
показа на бялата точка и о 

и публиката.
-Н по 
ица в

1инут
централния нападател на домакини

възможните точки. За съжаление в петия кръг поради недостатъчна срещу вратаря Милко Соколов, той 
бдителност загуби срещата от представителката на Летония. ! Дузпа, срещу което реагира

Б.Д. Че наистина е тежко кон

онче на 
шение 
тсъди

ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ
от трагичнат 

нашия скъп и незаб
а смърт на 
равимдори

1нтузек
боли

твърждава факта, че М. Соколов 
I Зайчар със сериозни стомашнислед 

повреди.
играта е настанен в

У"
• НЕВЕРОЯТНА ПРЕЖИВЕЛИЦА НА ИВАН ЦЕКОВ ОТ 

БОСИЛЕГРАД
Д.Ставров

ЗАГУБА И ПОБЕДА НА "МЛАДОСТ"
УиМСИЛИЛИ ГО ЧЕТИРИ ; В шестия кръг от футболното първенство в Междуобщинската

л||| г* г"ч а | м а | | а XIX| л г*> | футболна дивизия Враня Младост" от Босилеград на своето игрище
0 1 Н I 1 I Г~ 1 I А у\ I /А Г1/Л^ I XIV г10! загуби от футболистите на “Железничар" от Враня. Всъщност това бе

дерби в дивизията. Срещнаха се два отбора, които досега постигнаха 
наи-добри резултати и са претенденти за първото място. Победиха 

| гостите с резултат 3:2.
През първото полувреме босилеградските футболисти от- 

белязаха два гола (и двата гола вкара Владица Манасиев) и по всички 
| елементи на футболната игра бяха по-добри от гостите. Обаче през 
1 второто полувр 
; върши две проме 

Гостуващият отбо 
домакините и с 

I И в седмия 
, резултатна игра.
' ьЛевосое" с 5:б! Т

;

За Иван Цеков (23) от Босиле
град 5 октомври 1996 година стана 
ден, който завинаги остави дълбока 
сле

НИКОЛА Ц. НИКОЛОВ 
от Трънски Одоровци 

Димитровградска 
община

н в 11 часа 
_ му жилище, ще 

кресим спомените, ще поло- 
д цветя и залеем гроба му със

кога 
? по Не- 
юбие VI

(
I

в живота 
зи ден, кТо

гостуващия отбор из- 
започна да се м

еме, след като треньоръ 
ни, положението на терена 

все по-често и по-опасно атакуваше вратата на 
оя полза.
олисти показаха добра и 

футболистите на ФК

т на
ени. На тоя 

посетим веч 
въз: 
жим 
сълзи.

Вре
няма да зал
говата доброта, човекол 
благородно.

Каним близки, пр 
познати да ни придружат.

Опечалено семейство 
НИКОЛОВИ

ден
ното

ще
? подобрят състоянието на домашния 
\ си бюджет. С ледобе д се 
; около 4 ю/ от Босилеград, в окол- 
| костта на махала Преспал. В дъбо- 
| вата гора го нападнали стършели 
| - Бях на около 100 м от майка си.
= когато почувствувах слаб удар и 
| болка на главата. Опипах мястото и 
2 из косата извадих 
; Последва друга болка, па трет 
> стършел и трето ужилване. Докато 
2 виках уплашено и тичах към майка си, 

забеляза/ цял рой стършели. Т
посъветва да омотая якето около главата си и дока то го пре 
това, ужили ме и четвърти стършел. И бягах.. - спомня си Ив

бягането той хванал посока, която го водела към 
спасението. Към Босилеград и Здравния дом. у.

■ На около половин километър от Босилеград почувствах, че | 
Ь главата ми е подута, натежала... Очите започнаха да ми се р
\ затварят. Едвам забелязвах пътя. Започнах да се задушвам. |
| Когато пристигнах до къщата на Венка Димитрова, паднах. Майка |
$ ми й казала какво станало. Ц
? Животът и съдбата на младежа от този час били в ръцете на ^ 
^ почти Димитрова се втурнала да търси шофьор, които да го ^ 
I закара в Здравния дом. Щом разбрал какво станало, Владимир 
) Захариев взел колата си и веднага тръгнали,
: На сцената стъпва д-р Доница Йорданова и медицин
I сестра Милка Захариева. Следващите минути били съдбог 
| живота на Иван, който отдавна загубил съзнанието си.

I ^омчето^бшве^теърде^лошо състояние. По кожата имошо
1 ливидни оцветявания, което показваше, че отровата е отдавна |
) захванала^ кръвта и че изходът може да бъде трагичен. С
| прежени® на шок-тералия успяхме до го отървем от сигурна

| °МЪ?Кокво са правили лекарите не ми е известно. По едно време
2 започнах да дишам по-нормално, очите започнаха да ми се 

отварят, главата да се "избистрява". От очите на Йорданова 
разбрах, че кризата е минала, че сме победили смъртта, казва 
Иван. Благодаря на целия персонал, на Владо също така. I ои ме

| чакал през цялото време.. Закара ме и до квартирата ми.
В.Б.

итри гола реши срещата в свс 
кръг босилеградските футб 

Како гости те

намерили на

побед
Георгиев подчерта, че неговият ; 

отбор още в началото но играта имал надмощие и победата в нито 
един момент не било под въпрос. Особено е важен фактът, че побе- 

! дата е извоювана с поввчето млади футболисти, които тепърва ще се 
I офирмират. Голмайстори но срещата срещу “Левосое" бяха Мишо 
| Йойич - 2 и Дорко Димитров, Павле Гашевич и Митко Глигоров по един.

В следващите две срещи "Младост" ще гостува в Сувойница и ще 
бъде домакин но футболистите на лТрошневко" от Б’

зет иха мето минава, но ни 
ичи спомените ~ ~реньоръ еорги

иятолм и
стърше л

уяновац.
М.Я.я ме

авех
На 2 

ъри 
ина

1996 г. се 
ини откакто 

ият мил 
тел

.'1М | декември 
»т пет год| 

ти ни напусна наир 
. баща. дядо и И рия

нав
зао>.....
съпруг, оа

иаваВ ОБЯВА I С(3
СМ I
сьг

Предлогомо Ви 
работа на

ЖИВОТНОВЪДНИ
форми и в хотели в 

ШВЕЦИЯ, 
ШВЕЙЦАРИЯ 

и БЕЛГИЯ.
Месечна зоработка 

до 3000 ДЕМ.
За подробни 
информации 
ползвайте 

тел. (015) 26-881 
ОТ 7 ДО 20 ч.

"Инфопр»о"
УЛ'ШаА^Тц?адИхЧ1412'

: I
юкато : 
ани за :

БРАНКА ТАШКОВА ВИТОМИР ГИГОВ-ТОМА
Никога но смо се 

Дълго, но вр 
та за теб. Ти щ

На 26 октомври посетихме 
птоба й и положихме цвотя. 
Благодарим ма роднини и 
приятели, които ми придруж 
споделиха с мас нашата 0о1 
тъга.

разделяли 
оемето не 
(е живееш

толкова 
лочи тъ
оочно в нашите сърца.

Вечно опочолени:
съпруга Мапинка. син Ник

ола, снаха Халида, дъщеря 
Ягода, зет Йоан и внуци Мануела, 
Николина. Деян и Бранислав.

ъга 
в шиха и 

лка и
Сомвйотво Ташкови

ХХХГ/Х///ХУХ/Ж4Ж/////////ХХ/Х

С1>ЕрятстВо 31 ОКТОМВРИ 1996 г.

\



Х^с?М&}&*сатиРа * забава

ШШШа^ччччччччччччч^ччччччччч^чччччччч-^ччччччччччччччччччччч 4^^^ &

ТСарибаШурен, ебрял
' ___________ _ ■ _ _________ __ __ _ _ й

НЕЛОГИЧНОСТI ' По случай излизането от 
печат на стихосбирка на ученици 

I от димитровградското основно 
% училище радио Ниш предаде ре

портаж, направен на търже* 
й ството. Директорът на Народната 
8 библиотека в Димитровград Дра- 
I ган КОЛЕВ, българин, отговарг 
й поставените въпроси на сръб 
й език, а библиотекарят Момчило 
% ЛНДРЕЕВИЧ, сърбин, даде отго

ворите на български език. 
Нелогичност, нали?

БОГДАН НИКОЛОВ

ОБЕЩАВАНЬЕя на
'СКИ

Кво да ви кажем, кига по-умни сувече казалиГОт 
обричанье - дом не се разтура' или °йещаванье- лудо 
пяпованье^ Еве идем по некикве промоциие на

листчетията, тия що слушам, све по-малко им веруием.

■ давот^лГпо°<|)изкултура Ж
1 тровградската гимназия Никола й не само за работниците, &ма и за ония по канцелари 

Георгиев - Челата по своему | йете, за учителье и за пензионери, за доктурие и за
разпознава кое поколение кога е | све.'

| учил:
- Когато ми се обръщат с дру

гарю" - гимназията беше на бълга- | Да оуде царии^н, а</ '"1"'"'кпанбе7дНО'
реки език, когато ми се обаждат с \ дадемо на вас, оти она ие вашият маиданоездно. 
^професоре" - тези поколения § . Ако нас изберете - кажу трети - че налраимо свак
учеха двуезично, а кажат ли ми | аа има работу, деца да имаю работу, старци да имаю 

' ‘друже - гимназията вече е ми- \ работу

ЗгЗЕжЗЕ! ЯЙГГГ^ГЗ&”=. с;№^,
се пенсионирах преди въвежда- | младинята се шляе по каванете и кафичите. 
рето на "демокрацията“ в обуче- | . младос-лудос! - дочека ме йедън брадат. - Ка се
нието. | налудую, сами че дой ду на село, оти тъгаи, ако нас

| изберете, селата че процъфту: има да имаю и струю, и 
- воду, и пут, и кооперацията нема да им узима телчината 
I джабе и да не ги плача по целу годину, ама одма има да 
3 развърже кьесию...
\ Я зину нещо да кажем, ш/а прегьлтну. Защо па на | 
\ човека да създавам ядове и да се поти, ка и он знайе | 

Тази година гъбите в \ ека йе това льжа После се размисли: брей тека ни I
1?зХли|ГРиаТоКваа°тбТи абГеваМта В I обещаваше и за болницуту, и за границуту, тъгай

1 чували. Мераклии и гурмани се I оратеоше "От станицу до границуГ, дека на иляди че
1 събират на общи софри с ястия | работе у некикву зону и не знат.л кикво иоще.

само от гъба. В такава една ком- | Па си и реко: айце бре, нека малко посънуйемо с 
пания се намерили доктор й отворене очи: убавоие това що орате: и градът ни кико 

за онези, за които не стигне урда Симеон поп Аца и още няколко , че стане прав град, и работата, кико че ни оуде убава, 
ще им се дава цвик. души. След като гъбите били и кико сви че имамо, а не съга йедни си не знаю парете,

ПРИ ДОКТОРА "Той нИе запоил" дТ ядГпо I а №Утьи ие два вързую край с край. И уб аво ни йе тека
Поктооът- Гослолине вие едно време лол Аца казва- преД'ИЗборите: не ни плаше дека че ни одрежу токат,

имате Тзшиоение на стомТа - Защо се страхувате, ако I ако не смо го платили, дека че ни исключе теливоньете,
ПаТенТт Така лТтТТва ми НЯК0МУ св СЛУЧИ не1Ч0' Докторът е I милиционерчетата и она ни се усмиваю кига налраимо 

дайте удостоверение, за да искам ТУК Да МУ помогне. Ако той не му прекършаи, нема глобе... Ех, защо целата година не ие 
от комитета двойна дажба за про- ломогне, тук съм аз! предизборна, та да поживеемо на раатлък...
дукти. | Тека сй мислим и стиго дома, па поче от вратата:

- Бабо, от йутре нема да пийем, нема да пушим, нема

Б.Н.

"НЕ СТИГНАХ ДА 
СТАНА ГОСПОДИН"

- Ако нас изберете - обещавю другьи - Цариброд има 
да буде Цариброд, ко що си йе бил,_ границуту 'че ви

■

а

Ст.Н.

АКО НЕ ПОМОГНЕ 
ЛЕКАРЯТ,

ТУК Е ПОПЪТ!

• ХУМОР ОТ "КЛОПОТАР" (1919 Г.)
:СКЪПОТИЯТА НА ЖИВОТА

- Какви времена, какви вре
мена, ах господе, ми казваше 
завчера моята хазайка, в какви 
времена живеем?

- Животът е скъп, нали?
- Да скъп е. Например едно 

време аз отивах на пазаря с една 
кошница за продуктите и с една 
кесия с пари, е добре, днес е 
тъкмо обратното, трябва ми една 
кошница, за да занеса парите и * Мамо, слугинята е нещо 
това, което бих купила едвам ще откраднала?
се събере в кисията. " Откъде знаем, бе Гошо?

*** - Знаем. Видях когато бате
Любовта е опасна игра и снощи я претърсваше, 

тежко му който свикне на целу
вките като на бомбончета.

ОБЯВЛЕНИЕ
Утре комитета ще раздава на 

гражданите сирене.
За онези, за които не достигне 

сирене, ще им се дава урда, а лък

ГАРАНЦИЯ
жду кандидатите за отбор- | Да се смудзам по улице, а че се ватим съглам на работу. 

ници в Общинската скупщина в > Еве че стегнем кочинуту, че средим дворат, требе да 
Димитровград има дори 13 лекара 2 напраим пътечку до клозетат, че пасем говедата и че 
от разни специалности и разни | раним другуту СТОКу...

всичките "в скупщината11 ще има " ' Ч?*ай Манч° " стъписа се она - кве гьи дрънкаш, да
здрав дуй Но ИУ стопанството щ! « не се"е ?ткачила некоя дъска, па млатиш? 
работи по-добре. Няма кой да • - А неие! Решил съм да се кандидуйем за одборника,
дава толкова болнични, тъй като | па аве правим си прооу, че могу ли да обещавам на 
докторите ще бъдат на засе- | народ йедно-друго...
дания - коментират "олтимис- | - Къвти бре одборник? Ти не си ни за при стокуту а

I камо ли на народ акъл да даваш...
Ама оно чалъмат йе у това нищо да не праиш - а 

све да обещаваш!
- Знам я твоята обещаваня. Или си забоварил? 

х - Кво мислиш^ ма бабо, ако све кво се обещайе - се 
1 Смаело! Па знайеш ли Дека по улицете У е потече мед

- Айде-айде, никикъв одборник нема ти да стайеш 
м°а?ш п°оВцелИд%н?еШе: ™ ковеРенЧийе Да "Леш и да се

- Епа бабо, ти си опозиция! - ядоса се я.
- Кво съм бре? - подбочи се она.
- Опозиция - те кво си'

\
Ме

Двама трънчани се спрели 
пред един фабричен комин и се 
чудят как ли е побит.

- Абре, кико ли га успраише?!
- Па они га валяше, валяше и 

тегьй га побише...

*

(Избор: Б.Н.) А.Т.
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