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е©
оътРУДничим ма равноправни основи и във взаимен интерес е След изборите

ези-

Така е било и
парламентарни и^Ж^ри^ом «К спу^^сГа 
Н?6*4,?*”373 нз из9°Рната борба, победителите се радват 
на победата си, победените имат правото да се сърдят и да 
изнамират оправдания за поражението си (пък и да издир- 
ват действителните причини за несполуката си), анали
тиците откриват куриози и показатели за "политическо 
здраве" на обществото. Урните се натрупват в затънтените 
помещения да събират прах до следващите избори, резул
татите отиват в статистиката, свиват се партийните зна
мена. И животът продължава да тече по очертаното му 
корито...

Така е и след изборите за депутати в Съвета на граж
даните от 3 ноември. Разрешени са дилемите във връзка с 
носителите на властта през следващия мандатен период, 
разпределени са депутатските места. А какво показват 
първите анализи на изборните резултати?

Убедителната победа на левицата и абсолютното й 
мнозинство в долния дом на съюзния парламент (84 от 
общо 138 депутатски места - 64 спечели коалицията на СПС, 
ЮЛ и НД в Сърбия и 20 черногорските социалисти) недвус
мислено потвърждават доминантната лява насоченост на 
електората в нашата страна. Сравнени с показателите от 
изборите поез 1992 и 1993 година, резултатите на 
тазгодишните съюзни парламентарни избори излъчват 
няколко съществени заключения за съотношението на 
политическите сили и опции в нашето общество. На преден 
план изпъква значително увеличеният брой на мандатите 
на социалистите в Сърбия и Черна гора, съответно значи
телното увеличение на броя на гласовете, които спечелиха 
тези партии заедно с коалиционните им партньори. 
Например на съюзните избори през декември 1992 година 
социалистите в Сърбия получиха 1,4 милиона гласове, 
една година по-късно, на изборите за Скупщината на 
Сърбия, за тях се определиха 1,6 милиона избиратели в 
нашата република, докато на сегашните избори коали
цията на СПС подкрепиха 1,85 милиона пълнолетни 
граждани. И за Демократичната партия на социалистите в 
Черна гора е характерен подобен тренд. Преди четири 
години тази партия получи подкрепата иа 130 000 изби
ратели и 17 мандата, а тази година спечели 20 мандата със 

, 146 000 гласове.
Същото сравнение открива упадък в изборните рсзул-

та половина на 
сега получи ок-

На 13 ноември т.г. пр 
дентът на Съюзна република 
Югославия Зоран Лилия при
дружен от съюзИия министър 
на селското стопанство Тихо
мир Вребалов и съюзния ми
нистър за младежта и спорта 
Зоран Бингулац, посети Пи
рот и Пиротски окръг. Пред 
седалището на окръга през- 

- идентът Лилия бе посрещнат 
от началника на Пиротски ок
ръг и председателите на об
щинските скупшини в Пирот, 
Димитровград, Бабушница и 
Бела паланка. След това юго
славският президент посети 
каучуковата промишленост 
"Тигър", югославския тексти
лен гигант "Първи май" и село 
Крупъц в Пиротска община, 
село на предците му.

В следобедните часове се 
проведе среща на президента 
на СРЮ със стопанско-поли
тическия актив на окръга. Ви
сокият гост бе запознат от на
чалника на окръга Нешко Ма- 
дич и председателите на об
щинските скупшини в Пирот, 
Димитровград, Бабушница и

брани проблемите, с които се 
стълкновяваме, и насоките на 
по-нататъшното ни раззитие. 
Подкрепяйки сценките на 
Вребалов за огромните потен
циали на окръга в областта на 
селското стопанство и произ
водството на здрава храна, 
президентът Лилия отделно 
подчерта големите потенци
али на Стара планина не само 
за развитие на животновъд
ството, но и на туризма и из
ползването на минералните 
суровини.

В речта си Лилич каза и 
следното:

-С такива стопански по
тенциали можем относително 
бързо да се завърнем на рав
нището на обществения прс-

Зоран Лилич

Бела паланка Томислав Вел- дукт, което имахме преди въ- 
кович, Никола Стоянов, Зо- веждането на югоембаргото. 
ран Спасич и Александар А това, бих казал, е първата и 
Живковия със състоянието и най-важната ни задача, 
развойните насоки на окръга. 
и общините. В речта си пред 
членовете на стопанско-по-

Благодарение на нашата 
политика създадохме ^ус 
вия сръбският народ в ьосна 
и Херцеговина да бъде разно-

ло-

литическия актив, президен
тът Лилич изказа задовол- правен с останалите два на-

(На 3-та стр.)ство, че в този край са раз-

• ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА ИЗБОРИТЕ ЗА СЪЮЗНИ ДЕПУТАТИ
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Коолициято на СПС, ЮЛ и НД опечоли 64 депутатски места, а 20 депутата са от родовете 
ма ДПС в Черна гора

лявата коалиция си осигури мокротичнптп партия на со- 
64 депутатски места и мноз- циапистите - над 146 000 та
йнство в Съвета на граждан- сово и 20 депутатски места, 
иге на съюзния парламент. За Осем депутата в Съвета на 
коалиция "Заедно" са се гражданите има Народната 
определили към 970 000 изби- партия в Черно гора. трима 
ратоли, осигурявайки на това депутати са избрани-от лис- 
опозиционно обединение 22 тата на Съюза на войводин- 
съюзни депутата. Сръбската ските унгарци, двама Депу- 
радикплно партия получи 16 тати са от коалиция 1 Вой- 
депутатски мандата въз ос- водина и по един депутат 
нова на подкрепата на около имат Листата за Сонджак, 
780 000 избиратели. Социалистическата партия

На съюзните избори в Чер- в Черна гора и ОДА в Черно 
на гора най-успешна беше Де- гора.

от дясна 
"Заедно"

тати на политическите партии 
Коалицияполитическата сцена, 

оло 970 000 гласове, а иа съюзните избори преди четири 
години партиите, които съчиняват това обединение (СПО, 
ЛОС и ГСС тогава влезнаха в изборната борба в рамките иа 
Депос, а Демократичната партия беше самостоятелен 
"състезател") бяха подкрепени от 1,1 милиона избиратели. 
На републиканските избори през 1993 година този партии 
привлекоха общо 1,2 милиона гласоподаватели.

В сравнение със съюзните парламентарни избори от 
1992 година и Сръбска радикална партия осъществи 
значително по-слаб резултат. Тогава тя спечели 34 депу
татски места въз основа иа 1,1 милиона гласове, а сегаш
ното й постижение е 16 мандата, спечелени със 7С0 000 
гласове. Обаче броят на гражданите, които подкрепиха 
оадикалите на ноемврийските съюзни избори е по-голям 
от броя иа подкрепилите ги избиратели иа републикан
ските избори преди три години (тогава СРС получ

^^Й*иаЯтези, как то и на всички досегашни парламентарни
успяха ^аасааиз6орчтазаамяси)1[|Иги1рл.'»монтярн(ГтпП".'1Ло! 
УаНа ^ това вече става постоянна характеристика на иа- 
босите Политическите партии и коалиции остават до 
6т лат единственият "инструмент" зо осигурявано на депу
татски моста. Избирателното тяло показна стабилност от 
те на броя на гражданите, които излизат иа изборите.

Сърбия гДосуиаха 4,5 милиона пълнолетни 
граждани, а иа изГтерито преди четири относно три години 
техният брой бошп 4,7 относно 4,3 милиона.

Наблюдавани през призмата на лолитичоскин прагма
тизъм изборните резултати представляват начолон гарант 
за политическа стабилност в странота лоно през пърлите 
години иа мандатния период, /юницата има отвързани 
ръце тю само при съставяното на съюзно прппитолстпо, но 
и за гласуване на закони и безпрепятствено подоно на 
икономическата и външна политика но СР Югославия. А 
дали вте имаме стабилна политическа обстановка, това псо 
лак шо зависи ог успехите или ноуспохите на властта в 
разрешаваното на конкретните структурни, икономичооки 
и политически въпроси и проблеми.

ИМА СПСЧУГЧШ

мнозинство
В СЪВЕТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ

АНКА

модт-чуни

и около

Въз основа на данни от 
всички 36 избирателни копо- 
гии Съюзната избиратолна 
комисия съобщи окончател
ните резултати на изборите за 
долу гаги в Съвета на граж
даните в Скупщината на СР 
Югославия, които бяха про- 

, 3 ноември, 
вочо гласове е 

получила коалицията на Со
циалистическата партия о 
Сърбия, Югоолппокатп ле
вица и Нова демокрация - 
около 1 850 000. По този начин

5
На 3 ноември и

дони на 
Н а Й - вво

^ [ЧП*/1 V^А^ЮINНАN ук.г.



СЪРБИТЕ ИДВА ХУБАВИ ПРИМЕРА ЗА ДУХОВНО СБЛИЖЕНИЕ МЕЖДУ

Ьръбско-българска 

ЛИТЕРАТУРНА НАЗДРАВИЦА
"зб”™ •Сръ6““

про”ич“ • С,л'"1’“" СП"'”“"Я ОРИГИНАЛЕН ПОДХОД НА "ЗБИЛЯ-

В най-новия брой на "Збиля", белградски вест
ник за култура, изкуство и обществени въпР°с^' 
няколко страници (голям формат) са отделени за 
соъбско-българското литературно сътрудничество, 
(Зячинаниетона "Збиля' ("Реалност') е по-малко по 
обем но е твърде интересно по оригиналния подход 
към презентацията на българските литературни 
твооии' паралелно са отпечатани българският 
оригинал на произведението и неговият сръбски 
превод1 В специалната притурка, вдъхновено 
озаглавена със 'Сръбско-българска наздравица , 
са публикувани творби на Венцеслав Начев, гл и 
отг. редактор н а'Български писател , Георги Кон- 
стаитинов, заместник-министър на културата, Ник
ола Инджов, главен секретар на СБП, Елена Алек-

• В специалната рубрика "Западно от нас“ на 
авторитетното софийско списание Литературен 
вестник" тези дни са публикувани откъси от 
произведения на петима сръбски прозаици. 
Душаи Ковачевич, Драгослав Михаилович, 
Светислав Басара, Владимир Арсениевич и 
Милонко Паич. Публикуван е и кратък преглед на 
съвременната сръбска проза, автор на които е 
Желидраг Никчевич. Рубриката е подготвил 
Йордан Евтимов, млад български поет и литера
турен критик.

В авангардното литературно списание Вита- 
Б“ е публикуван разказът "Басът свири бас 

на Миленко Паич.

• ВЪВ ВТОРИЯ ТУР НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ 
БЪЛГАРИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛИХА ЗА КАНДИДАТА НА 
ОПОЗИЦИЯТА

ПЕТЪР СТОЯНОВ Е 

НОВИЯТ ПРЕЗИДЕНТ 

НА БЪЛГАРИЯ
Рационалните интереси са ръководство за ус

тановяване на икономически отношения между

българският, които са много повече от съседи, необ
ходимостта от много по-тесни духовни връзки о още

ПО "като рицари на духа и еизионери на бъдещето^ 
литературните творци от Сърбия и България много 
добро разбират тази необходимост и вече пооха 
ролята на предводители в развитието на КУЛТУРЛИ 
то отношения между двата народа. Все по-голям е 
броят на проводените книги и на публикуваните 
произведения във вестници и списания, все вов<^в 
са манифестациите в България, в които участват 
поети и писатели от Сърбия и манифестациите в 
Сърбия, □ които участват български поети и писа
тели.

Стоянов е известен като поборник за пазарни реформи 
и по-тесни връзки на България със Запада

Във втория тур на президент
ските избори в България, които се 
състоя на 3 ноември кандидатът 
на Обединените демократични 
сили Петър Стоянов (44) осъще
стви убедителна победа от 60:40 
процента над кандидата на упр
авляващата левица Иван Мара- 
зов и стана нов президент на 
страната. Вице-президент е То
дор Кавалджиев, също кандидат 
на опозицията.

"Няма да честваме победата, 
понеже нямаме морално право да 
се черпяваме, докато български
ят народ с 
зимата* -
съобщаването на изборните ре
зултати.

Новият български президент 
смята, че първата му задача е да 
помогне на българските граждани 
да преживеят предстоящата зима 
и за целта ще сформира Комитет
на националното спасение. "Бъл- " ____ Гт/ЧП11ЛП
гария е моята единствена партия" Петър Стоянов
ид1нГн™всич^ТълтериА мТгар борната кампания Стоянов се де_ 
че не отправи директни критики кларира като голям поборник за 
по адрес на правителството на пазарни реформи в страната и за 
Жан биденов, Стоянов преду- по-тесни връзки на България със 
преди, че веднага ще организира Запада, включително и за бъл- 
всенародна дискусия по най- гврско членство в ЕС и НАТО. 
належащите проблеми на бъл- България е изпаднала в остра 

ество икономическа криза. Не само по-
оянов е роден на 25 РаДи това. но и поради факта, че 

Пловдив За- социалистите имат реалната 
14 власт в страната (тя е в Народ

ното събрание и правителството) 
и ще я имат още две години, по
литическите наблюдатели пре

РЯГгТТмИ

се пита как ще прекара 
заяви Стоянов след "БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА 

ВЧЕРА И ДНЕС"
Така гласи темата на специалния брой на бел

градското списание "Савромоник", които излезе от 
печат тези дни. Обединявайки три обикновени броя 
в един, редакцията на това списание е представила 
на литературната общественост в нашата репуб
лика около 70 български поети и писатели - от 
Христо Ботев и Иван Вазов до съвременните вели
кани и талантливите млади литературни творци. 
Всеки автор е представен с по една творба, основни

мин

сова, редактор на "Български писател“, Андрей 
Андреев и др. Тук са и избрани творби на Момир 
Лазич, редактор на “Збиля", Джордже Сладое, 
Райко Петров Ного, Милосав Тешич, Предраг Бог- 
данович-Ция и други. Всички преводи са дело на 
известния поет от българското малцинство в СР 
Югославия Милорад Геров.

Специалната притурка в "Збиля“ е резу/п 
сътрудничеството между този вестник и "Бъ 
ски писател“, а връзката между сръбските и бъл
гарските писатели е установил Ганчо Савов. В 
рамките на новогодишния брой на "Збиля" ще бъде 
публикувана още една специална притурка с много 
по-широк избор на българска поезия и проза по 

ия начин - паралелно на български и на сръбски

Живели! Наздраве!

биографични данни и сведения за литературното му 
творчество. Подборът на публикуваните произве
дения е на Мила Васов и Зоран Вучич, които са и 
превели една част от тези произведения. Остана
лите преводи са на Радослав Вучкович, Велимир 
Костов, Цвета Котевска, Десанка Максимович, 
Синиша Паунович, Стеван Раичкович, Денко Ран- 
гелов, Момир Тодоров и Влада Урошевич.

В края на специалния брои на “Савременик" е 
публикуван кратък обзор на Ганчо Савов за връ
зките между сръбската и българската литератури и 
кратък разговор на същия автор с Десанка Макси
мович.

гарското общ 
Петър Ст( 
1952

тат на
лгар-май година в

вършил е юридически факу 
е адвокат по професия. ЕЗ 
тическия живот на България не 
беше известен вън от опозицион- 
ните кръгове все до убедител- ценяват, че на България предстои 

г досегашния двугодишна политическа криза.
Желю Же- Ме 03 неоснователни и прецен

ките, според които в България 
назряват условия за извънредни 

тарни избори.

лтет и 
поли-

Благородното начинание на белградското спи
сание е реализирано успешно с финансова помощ 
от Министерството на културата на Сърбия, Сдру- 

, фестивала "Смед- 
кото стопанство.

ната му победа над 
български президент 
лев на предварителните през
идентски избори в рамките на 
опозицията. По време на предиз- парламен

същи
език!

жението на сръбските писатели, 
еревска поетична есен“ и сръбс» К-Георгиев

• РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ЗАВОД ЗА РАЗВИТИЕ ИЗГОТВИ ПРОЕКТОПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ДО 2005 
ГОДИНА (2)

ЗДРАВА ХРАНА ОТ БОСИЛЕГРАДСКО
Електромрежата в Босилеградска 

община е на задоволително равнище, се 
казва в проектопрограмата за развитието 
на тази община до 2005 година, която 
изготви Републиканският завод за разви
тие. Покрай техническото оборудване на 
35-КВ далекопровод Босилеград-Долна
Любата и Босилеград-Долно Тлъмино, - волоснабляванвто назапланувано е да се строи мрежа с низко Да реши водоснаодяването на
напрежение на длъжина от 10 км и да се Центъра на оощината.
извърши реконструкция на съществувате ® областта на ПТТ системата, която 
на дължина от 16 км, преди всичко в освен лошата пътна мрежа е един от 
Голеш, Жеравино и Караманица. ограничаващите фактори в развитието на

_ -г- -I общината, са запланувани повече ак-
ПИТЕИНА ВОДА ЗА БОСИЛЕГРАДЧАНИ тивности. Според проектодокумента до- 

ОТ ЛИСИНА година трябва да приключи обзавежда-
Според проектопрограмата догодина нето на пощата в Д.Тлъмино и да се изгра- 

трябва да приключи доизграждането на Ди ПТТ мрежа в Рибарци. Бе запланувано 
системата за допълнително водоснаб- във втория етап да се монтират автома- 
дяване на Босилеград и Райчиловци, да се тични централи с по 200 телефонни номера 
изгради малка акумулация на Любатска в Д.Любата, Г.Лисина, Д.Тлъмино и Бистър, 
река над Босилеград, да продължи регули- В това отношение обаче има и друга въз- 

> на Драговищица и на Добридолски можност, която по всичко личи ще получи 
(към Добри дол). предимство: проблемите в ПТТ системата

Очаква се да се реши и въпросът с в общината да се решат чрез релеи и ан- 
отпадъчните води. Догодина е заплану- тени.
вано в Босилеград да се строи система за Няколко новини се очакват и в жилищ- 
лречистване на тези води. Запланувано е ното строителство. Запланувано е да се 
в Босилеград да се извърши рекон- изградят 25 апартаменти-20 за дефицитни 
струкция на водопроводната мрежа там, кадри и 5 за бежанци. От целокупното 
където е дотраяла и да приключи из- число апартаменти 10 трябва да бъдат 
граждането на канализационната мрежа, изградени до края на 2000-та, а 15 до 2005 
Ще продължи прокарването на канали- година. До 2000-та трябва да се построи 
зационна мрежа и в Райчиловци, чието сграда за потребите на Общинската скуп- 
изграждане да приключи до 2000-та Щина. Отборниците на тази скупщина по- 
година. В Д.Тлъмино трябва да приключи търсиха в документа да се запланува до 
изграждането на местния водопровод. До
година ще се изготвят и програми за про- прндмрнтрм уам
карване на водопроводни и канализаци- «гпнтстсп лмтьл
онни мрежи в Д.Любата, Г.Любата и Г.Лис- Налага се, казва се в проектопро- 
ина, което да стане във втория етап - до грамата, да се консолидира обществе- 
2000-та. ното предприятие "Кварц" и покрай дру-

Във втория етап е запланувано да се готоДа започне повърхностното екплоа- 
регулират потоците в Райчиловци, да се тиране на фосфатите в Лисина и да се 
реконструира и разшири системата за во- произвеждат така наречените "малки 
доснабдяване в Босилеград и Райчиловци, фосфати" - естествен минерален тор за 
а в Босилеград да се построи фабрика за кисели почви. Съществуват обективни 
вода. Очаква се до края на 2005 година възможности да се реализира и про- 
изцяло да се реши въпросът с водоснаб- гР®мата за експлоатиране и производ- 
дяването в общината, а Босилеград и по- ств° на орнаментен камък, с които общи- 
близките му селища питейна вода да ната разполага, 
получат от езерото в Лисина, с което ________

овце за мляко, се изтъква в проектопро
грамата.

Съществуват още конкретни програми. 
До края на 1998 година в Млекоминци 
трябва да се построи птицеферма, в Дукат 
ферма за коне, както и рибарник за 
пастърва. Кооперативно производство на 
едър и дребен добитък се планира в Дукат, 
Долна и Горна Лисина, Долна и Горна 
Любата и Бистър. В рамките на програмата

• Животновъдството и занапред главна опора в развитието • За
планувано е да се строят цехове за производство на изделия от кар
тофи в Г.Тлъмино, Г.Лисина и Г.Любата • Рибарници за пастърва в 
Дукат, Ярешник и Д.Ръжана • Питейна вода от Босилеградско на паз
ара

края на втория етап да се изгради сграда 
за потребите на Отделението на вътреш
ните работи, понеже съществуващите е 
дотраяла.

В комуналното уреждане до края на 
втория етап трябва да приключи плано
вото уреждане на Босилеград и цен
тровете на селата - осветление на улици, 
формиране на зелени площи, пазарни 
места... Според плана догодина трябва да 
започне изграждането на нова или уреж
дането на съществуващата депония в Кре- 
миково.

за производство на здрава храна е 
запланувано да се обезпечат машини и 
съоръжения за сушене, преработка и опак
овка на чай, горски плодове, диви и питоми 
овощия и пр. в Босилеград, Г.Тлъмино, 
Д.Лисина и Д.Любата. В Г.Тлъмино, Г.Лис
ина и Г.Любата са запланувани цехове за 
производство на хранителни продукти от 
картофи, а в Дукат програма за преработка 
на гъби, лечебни билки и на селскостопан
ски продукти.

И във втория етап
повече програми за производство на здра
ва храна. В Дукат, Г.Тлъмино и Г.Любата е 
запланувано да се строят козеферми и 
малки млекари. В Ярешник и Д.Ръжана ще 
се строят рибарници за пастърви, а в 
I .Тлъмино обект за изкупуване, пастериз- 
иране, сушене и опаковка на гъби. До края 
на този етап в Дукат трябва да се реализ
ира програма за преработка и опаковка на 
риби.

Производството, събирането, прер
аботката на горски плодове и лечебни 
билки, опаковката и изнасянето им на паз
ара също така заемат значително място в 
проектопрограмата. За целта се планира в 
Горна и Долна Лисина, Горна и Долна 
Любата, Горно и Долно Тлъмино и в Дукат 
да се изградят сушилни с необходимите 
съоръжения.

От значение е да се подчертае, че е 
запланувано от Босилеградско на пазара 
да се изнесе здрава питейна вода. За тази 
цел, както предложи Общинската скуп
щина, ще се ползват висококачествени 
води от извори на Църноок, Ръжана или 
Милевска планина.

ПРЕДИМСТВО НА СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО са заплануванирането 

поток I
В селското стопанство, което е една от 

основните развойни перспективи, живот
новъдството ще има предимство, се изтък
ва в проектодокумента. С въвеждане на 
агротехничски мерки трябва да се увеличи 
и производството на отделни култури, 
преди всичко на овощия и картофи. Изхож
дайки от природните условия, планира се 
да се развива рибовъдството, пчелар
ството, събирането на лечебни билки и гор
ски плодове. Най-кратко казано - очаква 
се целият край да стане природен резер
ват за производство на здрава храна.

До края на 1998 година са запланувани 
повече програми. В Дукат няма да се строи 
обществена овцеферма, както това бе 
запланувано в проектодокумента, но по 
предложение на "Напредък", 
носител на селскостопанското производ- 

в общината, трябва да се попълнят 
капацитетите на овцефермата в Радичев- 
ци, както и да се формират площи за произ
водство на храна за овцете. На сесията на 
ио, където бе взето това решение, бе 
подчертано, че по селата трябва да се 
формират малки частни овцеферми. В то
ва отношение за частните животновъди и 
кооператори трябва да се обезпечат т000

които е
ство

(В следващия брой: Неизползван тур
истически потенциал)

е Бряктйо15 НОЕМВРИ 1996 г. \
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Жеравино и Барйе отзивът е стотте!*^ Макс^СтояТо»Д'ИнМИТров " Рикачвво, 
тов, а гласуването е завършило в оаннитв Лог«м«ма . лЯНОВ "Назърица, Ярешник и 
утринни часове. Р 6 П?1ВМИ1*а\Х1 ДРаган Иванов - Караманица,

Никола Савов лрелсеяатпп мя пк !,°леш и жеравино. Тези отборници бяха 
щинската избирателна комисия ни уве На ?ПС' Югославската левицай^дГмо“&\Гс7ваМлаи^„Сас±Ит
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БосиХ^аеоеСиПа°иТ^^„-^Ч11 Д
опора нйт? една партия с национ^исти ^яРГ“В' канДиДат на ЙПС, и Боян Не- П 
чески претенции и че населението е опп« ^вв‘ кандидат на ЮЛ; в избирателна 
делено за политиката ?а мил и ®°"Р®' колегия 2 (Босилеград) - Никола Андонов, 
правие. политиката «а мир и равно- кандидат на ЮЛ, и Аце Костадинов, кан(штшт 11ва

1=в»;^жкн
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^рг^илрк\игооГновт^ноовокрБУо„ Жщг;=ж
Тлъ,аР„°оВ АКиаоТ ^и И̂КОгЛОВ ' Д°Г° избирателна колегия 8 (Гложие) - Влади- 
1Л.^..°'пС°™Р Сотиров - Груинци, То- мир Стойнев, кандидат на СПС и Милач-
йо;д1но§ИЖВБел Р̂Ив°а'ЙкГмит“а К° МИТ°8' КВНДИДаТ НВ Гру"а Гражданн

- Млекоминци и Ьуцалево, Златан Глиго- М.Я.
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23 ОТБОРНИКА
°84% 2ИградаТи 88,1% поЙЗД" "РВД УРНИТВ °В °3°ВаХа 8833 ИЛИ 85’9%

|53вНЕ?1нЕсНЕ7а
питиДН° 28, ДСБЮ 14 и един от радика- в избирателна колегия 10 (ул. "8 сеп- 

п тември", "Ерма", "Нишка", “Елин Пелин" и
итбипитиг, ур “ гласували 3831 "Бошко Буха"): Васил Алаксов от ЮЛ и
набиратеп или 43,3/. за ЮЛ 2071 или Тошко Алексов от "Заедно”,
ЛСБЮ4Р4 ,™Ж 1956 или 22,1%, за В избирателна колегия 11 ("Теслина", 
ДСТО425 ИЛИ 4 8/. изаСРСбеипиО,6"/,. "Нишава", "Шопска", "Бурел", "Железни- 
повгпял биратели 8'гРаД Димит- чарска“ и "Пастерова" до моста): Чедомир
ипиТО п избоРита 88 се отзовали 4705 Стойкович от СПС и Любомир Голубович 
или 84 /. От това число за СПС са се опре- от "Заедно",

Зог^и^ЛСБЮ1?!]"/8'!04;.30 "3аедно" „ в избирателна колегия 12 ("Хри 30,4/. и за ДСБЮ 7,4%. 8 лЪрвия тур на Смирненски", "Бора Станкович" 
™™и™ избори са минали само 10 кан- "Хр.Смирненски", "Борческа" и "Десанка 
5.(?иллт а СПС " то’ *Р?“ангвл Наков В Максимович*): Арсен Тодоров от СПС и 
мбираилвахтгая 16 (Бребевница, Пър- Слободан Манов от "Заедно",
I?™1!11НЦИ, Мъзгош и Моинци), Иван Лю- В избирателна колегия 13 ("Б 

избирателна колегия 17 (Висрчки ска" от рампата до центъра, "Бора 
Одороаци и Гулановци), д-р Никола Иор- ович", гВук Караджич", "Белграг 
Данов в избирателна колегия 19 (Радейна, "Раковски"): Зоран Геров от 

и Пъскашия), Снежана Георги* Алекег Радее ст "Заедно". 
ви избирателна колегия 20 (Сенокос, В избирателна колегия 14 (ул. "Хрис- 

Каменица, Браиковци и Болевдол), Ник- то Ботев", "Зеленгорска", "Каравелов" и

социалистите

сто
До
!ка

ал
Ст

кан- 
анк- 

ска" и 
и д-рШаковск

орги- Алекса Радев от "Заедно".етърлаш

СТАРА ПЛАНИНА Е ОГРОМЕН 
РАЗВОЕН ПОТЕНЦИАЛ

(От 1-ва стр.)
рода и да живее в Република Сръб- динамизация на производството и из- 
ска, която с прилагането на Дейтън* носа. Само по такъв начин ще стигнем 
окото споразумение и проведените до главната цел, а тя е известна на 
избори на практика получи и между* всички ни • повишаване жизнения 
народно признание на равноправен стандарт на нашите граждани, 
ентитет в Босна и Херцеговина. С дру- Искам тук да поясня нещо, имайки 
ги думи, ние запазихме СР Югославия предвид, че има не малко спекули във 
и дадохме решителен принос за съз- връзка с това ще има ли или не девал- 
даването на Република Сръбска. вация. Мисля, че нещата са кристал- 

Дали това е достатъчно, дали това но ясни. Девалвация няма да има и 
е добър резултат на политиката, коя- всички манипулации на тази тема 
то водихме? Смятам, че днес не би преди всичко са резултат на нечии 
трябвало да говорим за това. Защото лични желания и интереси, 
това, според мен, е най-големият ре- Политиката на валутна стабил- 
зултат, който бе възможно да се пое- ност и стабилност на цените е импера- 
тигне в обстановка, в която бяхме тив през идващата година. Това е 
принудени да правим всичко това. Та- предпоставка с подходяща фискална 
зи политика бе приета и получи приз- политика по-бързо да се стигне до 
нание и от международната общност нашата основна цел - до повишено 
на първи октомври, когато с едино- производство и ло-голям износ, за да 
душно решение бяха отменени санк- обезпечим средства за възпроизвод- 
циите към нашата страна в Съвета за ство и за развитие, 
сигурност. Тази политика получи, ако Ролята на правителството на СР 
не и по-голямо, в никакъв случай нв и Югославия, ролята на онези, които 
по-малко признание от нашите граж- получиха доверие в Съюзния парла- 
дани в изборите за съюзни депута- мент и привилегията да представят 
ти когато спечелихме убедителна по- своите граждани, по мое мненищ е 
беда над онези, които нямаха сили да неизмерна във врвмото прод нас. Оъ- 
поемат поне една част от отговор- щевремвнно тя в и голямо задълже- 
ността за съдбата на родината през ние.
изтеклите години, Когато говорим за целите във вре-

Ние бяхме критикувани и напада- мето, което е пред нас, трябва да го
ни и за стопанските мерки, които спо- ворим и за целите ни на външнополи- 
могнаха за стабилизация на икономи- тически план. Това несъмнено са по- 
ката и укрепване на националната ва- нататъшното и по-интензивно укреп- 

У У които по-късно прие- ване на добросъседските отношения,

“Кой ще спечели във втория тур?"ктурни промени, които ни предстоят,

ола Стоянов в избирателна колегия 21 
лни и I орни Криводол и Въл- 

слав Маноилов в избирателна 
Тома Николов в 
I рънски Одоров- 

в в избирателна коле- 
етачинци, Врабча, Скъ- 

я), Денко Младенов 
легия 25 (Барйе, Ьило, 

зрзар) и д-р Боян Давит- 
на колегия 31 (Желюша 

се и Грапа), 
ноември отиват: 

а колегия 1 (ул. "Сутйе- 
библиотеката

От 8833 пълнолетни граждан 
Димитровградска община, които 
гласуваха на С1
ноември 5158 са подкрепили канди
датите на СПС-ЮЛ-НД. Следовател
но, за листата на лявата коалиция са 
се определили 59 процента от гласу- 

ите.
Коалиция "Заедно“ е получила 

подкрепа от 1828 (21%), Сръбската 
радикална партия от 707 (8%) и 
Радикалната партия "Никола Па- 
шич" от 130 избиратели.

(Изатовии, До 
ковия), Час ле _ 
колегия 22 (Куса Врана), Т 
избирателна колегия 23 (Т 
ци). Иорд 
гия 24 (Искро 
рвеница и Горн 
в избирателна ко 
Долна Невля и Ве| 
ков в избирателна коле 
над магистралното шо 

На втори тур на 17 
В избиратели

------ '•Нешково" до ОиОлиотеката, ул
рова" до моста, '"Радничка" и "Пар
ка"): Георги Георгиев от СПС и Ми- 

коалиция "Заедно".
В избирателна колегия 2 (ул. “Су 
\ втората част, и ул. "Нешково") м-р 

ИЛКОВ от

Горни Кривод 
№ИЛОВ В ИЗб

и на

ъюзните изб и на 3ор
И I

ан ПетРП°ВЦИ
а Невл

вал

Нешково"ска" отул. 
"Пастеров "Царибродски художници"): Деян Соко 

лов от СПС и Предраг Димитров от "Затизан 
хаил

I
ска“, втората част, и ул. "Нешк! 
Лппгпи Колов от СПС и Гошко М 

но".

Иванов от едно .тйо- В избирателна колегия 15 ("Ньегоше 
ва", "Васил Левски“, "Светозар Марко 
вич", площад "Освобождение", "Найден 
Киров", "Градинска", "В.И.Циле“, "Славян 
ска", "Сребърна" и "Софийска"): л-р Дра 
ган Каменов отСПС и д-р Ангел ИосифоЕ 
от "Заедно".

ДР‘Заедно".
В избирателна колегия 3 (ул. "Вла- 

саки Алексов", “Стара планина*, "Забър- 
дие", "Неманьина", "Черногорска", "Бран- 
ко Чопич", "Толстоева", "Флемингова", 
"Босутски жертви" и "Цприбродска"): 
Еленко Петров от СПС и Драган Стефа- 
иопич от "Заедно".

В из

В избирателна колегия 18 (Сми! 
ии): Сотир Панайотов от СПС и Ва 
Иванов от ЮЛ.

пов-
нко

рателна колегия 26 (Поганово, 
Бански дол и Планиница): д-р 

СПС и Жика Глигоров

В изби 
Драговита,
Васил Велчев от 
от ЮЛ.

В избирателна колегия 27 (Градинье 
и Бпчево): д-р Иван Станчев от ЮЛ и То
дор Тодоров от “Заедно".

В избирателна колегия 28 (Лукавица 
и Сливница): Милисав Николов от СПС и 
Милорад Алексов от "Заедно".

В избирателна колегия 29 (Белеш над 
шосето и Прача): Драган Рангелов от СПС 

цко Милев от радикалите.
В избирателна колегия 

между реката и линията): Иван Наков от 
СПС и Богдан Зарков от ЮЛ.

избирателна колегия 32 (Желюша 
под шосето): Иван Марков от ЮЛ и Зоран 
Николов от "Заедно".

В избирателна колегия 33 (Гоиндоп): 
Драган Димитров от ЮЛ и Стефча Денчич 
от "Заедно".

бирателна колегия 4 (ул. "Кирил 
и Методи .Строшена чешма", "Дотко Пет
ров", "Врело" и "Косовска"): Иван Аио 
СПС и д-р Иван Лазаров от “Заедно .

В избирателна колегия б (ул. "22 де
кември", "Потърлашка", "4 юли", "ЮНА", 
"Козприцп", "9 май", "Дрзпрска", "Лаза Ла- 
зпревич" и "Видлич"): Йордан Андреев от 
СПС и Зоран Рпдойчич от ‘Заедно“.

В избирателна колегия в (ул. "Иво 
Андрич", "Граничар" и "Светосавска"): 
Слободан Гюров от СПС и д-р Симеон 
Васов от "Заедно".

В избирателна колегия 7 ("Хилендар
ска", "Нушичева“, "Висок“ и "Живко Ррпот- 
-...... ): Коля Кузев от ЮЛ и Виктор Йоси
фов от "Заедно".

В избирателна колегия 8 ("8 март", 
"Младежки бригади" и "Първомайска") 
Стоян Тодоров от СПС и Тодор Алексов 
от "Заедно".

в от

лута. от онези,
всяваха за себе си същата програма, както със старите ни съседи, така и с 
За щастие на СР Югославия и нейните бившите републики на предишна 
граждани, ние отстояхме политиката Югославия. Уверен съм, че това а не 
на стабилни цени и стабилен курс на само наш интерес, това в и техен, и 
динара и това, бъдете уверени, ще наш интерес. Затова ви уверявам, че 
бъде основа и на икономическата ни всичко онова, което на този план до- 
политика през 1997 година. При това сега не е направено, ще бъде напра- 
се подразбират и необходимите стру- вено в най-скоро време.

и и
30 (Белеш

ски В

А.Т..........******* оЕряпгВо 15 НОЕМВРИ 1096 г.
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"ОРО СЕ ВИЕ КРАЙ МАНАСТИРА ОТКРИВАНЕ НА 

МАНАСТИРЧЕТО
II

■ ■ ■

един новамбиент: освен хрпмо на манастира, пос
троение прекрасна ограда с гиздави две манастир^
ски порти На зелените площи, на които тревата ГтУоТсвп^ГфТиачн^Гл3иПОпЙГф^=т^З

турен ансамбъл ^^тит царибродски свирджии:

(тръба)!И<?ло§омн0Панойотоо (кларинет)^иИАсен 
1<оцоо (китарп)Ъживява народният дух. залюлява 
се хоро край манастира. Двото духовности- черк 

народната со сляват в едно, сякаш едната 
идва или отстъпва място на другата да я подсили, 
да ги слее в едно. Такива са повелите на тради
цията: черковните празници са били и народни праз
ници, народните празници са се превърнали в черк
овни празници. и

Ехтят весели хора и буини провиквалия 
амбиента "Манастирчето . с'
", Веселят се и други, които но

Лото Господно 1996. Мосец Ноемврий. Донъ
СеТронологьт вероятно така би започнал да опис
ва станалото събитие на 7 ноември т.г. срещу 
празника Свети Димитър. Събитие, очаквано с де
сетилетия, за което неведнаж е биена тревога, да 
се спаси манастирът “Свети Димитър край самия

Г^^двам°ми!?алата годино*"Комуналац“ пое непе- 
ката задача, в която освен средства, е било необ 
ходимо да се вложат много сили, умения и дюлгер- 
ски похвати. Миналата година реставрацията на 
манастира започна, а тази приключи. Тази година 
започна обновата на "конака , а вероятно идущата 
ще приключи.

Надошлият народ (няколкостотин души) остава 
изумен: бялата сграда на манастира от почти руини 
изронва с цялата си красота в есенната пищност на 
багрите. Мекият есенен ден лее щедро изконна 
тишина и озарение.

Озарение за вярващите, че ето и официалните 
власти" най-сетне виждат пагубността от скъсва
нето с духовността на тези хора.

Озарение за многобройните любители на приро
дата, че този дивен кът е прекрасно място за 
излети, отдих и почивки.

Озарение за почитателите на културната ис
тория, че един културно-исторически паметник (тук 
е работило първото килийно училище на поробения 
от турците Цариброд) е спасен в последния момент 
от изчезване.

Озарение за младите, чиито любовни срещи 
няма вече да се насрочват в тягостните, задимени 

от цигарен дим и алкохолни изпарения

'■7-7'

I Iовната и
Щ

_
I в ам- 

Веселят маиастирче "Св. Димитърфитбатъра на
се "комуналци __
сдържат радостта си, че Манастирчото оживява, чо 
е като птицата Феникс.

Дори и невярващи не могат да сдържат, а да не 
запалят свещ, просто за здраве, или за спо^®" 
някой свой... В цялата тази манастирска атмосфера 
и обстановка изведнъж с цялата си сила се чувства 
колко човешката преходност е къса. И колко малко 
трябва на човек, за да стане по-човечен. Една от
давна насрочвана, но в скоростната забързаност 

отлагана, а сега се сбъднала приятелска среща 
й възобновения манастир. Една приятелска

Възобновеното

А

всеи задушни
"кафичи", а под светлия свод на едно изумително 
красиво място, чиято околност предразполага към 
изливи на най-нежни чувства.

Озарение за всички.
И всички лица са озарени. Без оглед дали са 

вярващи или природолюбители. Без оглед дали са 
млади или на преклонна възраст. Дали са дошли от 
любознателност или признателност. Дали търсят 
прекъсната или нова духовност.

Освещението става по църковен православен 
обичай. Църковни песни и обреди. Смирено и спок
ойно.

край
дума или едно ръкувано. Една сияеща радост 
чужди очи или една скрито отронена сълза. Едно 
буйно потропване в хорото до непознат, но близък 
човек. Един спомен, изплувал от забравата. Едно 
скромно дарение на храма-манастир. Един поглед 
върху изделания камък-кръст Една чист 
есенен въздух, наситен с покой...

И мнозина ще помнят Ден Седмии, на Месец 
Ноемврий, Лето Господно 1996. Ще го съхранят в 
сърцата си като светъл празник и спомен.

Ден, когато храмът-манастир "Свети Димитър" 
край Цариброд, след възобновяването му, е ос
ветен...

в

м
а глътка |!

Само най-старите димитровградчани помнят толкова много 
народ на манастирчето в навечерието на Св. Димитър. 

Хубавият есенен ден, 7 ноември, измами към 800 
димитровградчани

В два казана - курбан-чорба за надошлите. По
дарък на земеделската кооперация "Сточар" и на 
обущаря-царибродчанин Емил Петров. Бутилки 
вино и бира, подарък от "Комуналац . И попийване.

Стефан Николов

4 р ■
ПОДПИСАН ДОГОВОР МЕЖДУ ОС 
ДИМИТРОВГРАД И "САРТИД 1913" 1& 2,‘ АщПредседателяъ на Изпълнителния отбор на Димитровградска община финансира изгражда- 

димитровградската Общинска скупщина Зоран Ге- нето на кладенците и нейното участие 
ров подписа на 1 ноември т.г. договор с предсе- бъде само 10 на сто.
дателя на концерна "Сартид 1913ь отСмедерево за “ Водопроводните тръби ще бъдат направени до 

водопроводни тръби на дължина началото на идущата година в предприятието за 
тра, чиято стойност възлиза на 917 хиляди водопроводни тръби в Урошевац, намиращо се в 

динара. 90 на сто от необходимите средства за състава на концерна "Сартид 1913“. След достав- 
набавката на тръбите осигурява Републиканският ката на тръбите димитровградското предприятие 
фонд за води, в чиито планове проектът "Ивкови “Комуналац" ще продължи работите на този важен , 
воденици", до окончателното му завършване, заема обект за жителите на Димитровград, с което трайно 
значително място. Предвижда се изграждане на ще се разреши проблемът с водоснабдяването на 
нова водопроводна мрежа, кат^ замяна за старата града, 
и достраяла от извора до града.

* гв проекта ще
Х-. -

доставката на 
1750 ме I* . 1 ч* *

4^*.. .Л =. -
Възобновеното манасти 

поп
рче освети и преряза колач местният 
Аца Джорджевич

Б.Димитров

Ш !*■;
:,-5?гА

• гсЛ ие.па• НА ГКПП "ГРАДИНА“

НАШИТЕ МИТНИЧАРИ 
ПИПНАХА РЕКОРД

НИТЕ 373 КГ ХЕРОИН

ОСТЪР ПРОТЕСТ 
СРЕЩУ

НЕПОЧИТАНЕТО 
НА ЗРИТЕЛИТЕ

ч
>

След като на 13 октомври заловиха словенски 
камоин с чушки "пълнени" със 190 кг херион, мит
ничарите на граничния контролно-пролу 
пункт (ГКПП) * Градина" през нощта на 31 
срещу 1 ноември пипнаха рекордните 373 
Дрогата е била скрита в специален тайник на бъл
гарски камион, натоварен с 20 т българска керамика 
за Барселона. Шофьорът и собственик на камиона 
Цачко Цачев "нищо не знае" за скрития хероин, 
чиято стойност се преценява на 30 милиона щатски 
долара.

И докато преди десетина години главни актьори 
международния трафик на наркотици, преми

наващ през Югославия, бяха турски граждани на 
работа в Германия, сега рекордните количества 
превозват словенец и българин. Разбира се, въпрос 
е колко наистина са били запознати шофьорите с 
това какво, освен посочената стока, карат в своите 
камиони. От друга страна икономическото състоя
ние поне на българина е такова, че едва ли може да 
не приеме примамливото предизвикателство срещу 
няколко хиляди германски марки да прекара през 
няколко граници определено количество нарк
отици. Но в постоянната ндпревара между участва
щите в трафика на наркотици 
ледните от ГКПП "Градина“ са много по-ус

Успехът на митничарите от "Градина" не е слу
чаен, тъй като и преди ембаргото в рамките на 
предишна Югославия те бяха известни в света като 
непреодолима бариера за наркотрафика.

Що се отнася до българските митничари от 
ГКПП "Калотина", както съобщава БНТ, шефовете 
са наказани с последно предупреждение за увол
нение, зшцото в течение на три седмици са пропус
нали най-напред 190, а след това 373 кг наркотици.

А.Т.

Обръщам се към редакцията на “Братство", за 
да протестирам срещу Телевизията, която много 
често мени времето на излъчване на ТВ-журнала за 
българите в Югославия. Това предаване е всеки 
петък, но напоследък времето на започването му 
толкова често се променя, че вече никой не знае 
кога започва и кога завършва.

В Сърбия и Югославия има много граждани от 
българската националност и с любов и очакване 
искат предаването да има точно определено време 
кога ще се излъчва, понеже за мнозина нашенщ- 
е единствената връзка с родния им край. Ос 
протестирам срещу 

И още една заб

сквателен 
октомври 
кг хероин. ;

-чЗ

.

Председателят на Общинската скупщина Никола Стоянов 
в разговор с поп Аца пред манастирчето

.еВ И то 
тро '■ у* ' ■ . Ч.непочитането на зрителите, 

ележка имам, която не е трудно 
да се изпълни. Много малка е минутажата на пре
даването. Поне да се продължи до десет минути, та 
да станат двадесет и пет, а не бедните дванадесет
ина, по време на които трябва да видим новините по 
нашите краища и села.

Мисля, че изразявам желанието на много 
граждани от Сърбия и Югославия, живеещи в много 
градове на нашата страна.

№ар А

\
{и митничарите, пос- 

пешни. Лилия Нейкова
БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА: Писмото на 

госпожа Нейкова наистина изразява желанието на 
йного граждани, числящи се към българското мал- 
цйнство в Югославия. Затова го пубикуваме с увер
еност, че компетентните от Телевизията и от нашите 
общини ще се съобразят с протестите, мненията и 
желанията на зрителите, заради които и съще
ствува ТВ-журналът, ида определят постоянен тер
мин и по-голяма минутажа на това предаване

_____
Какво >цо бъде тържеството, ако няма агнешка молитва! А кой 
знае да направи по-хубава, по-вкусна яхния от Сретен Шефа!

А.Т.

о ВчггегВо'• 15 НОЕМВРИ 1996 г.



ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 
РЕПУБЛИКАНСКИЯ СИНДИКАТ 

ПОСЕТИ"МЕТАЛАЦ"
АГРОСПЕЦИАЛИСТИ 

ПОСЕТИХА "СТОЧАР"
нов път в

С. ГРАДИНЬЕ
В село Градинье, Димит

ровградска община, към края 
на октомври започнаха рабо
ти по изграждане на местния 
път от автомобилния път до 
гробищта в така нареченото 
"Горно Градинье", относно 
старото село, на дължина от 
един километър и половина. 
Работите провежда специал
изирана едининица на Юго
славската войска от Пирот- 
ския гарнизон, осигуряваща 
механизация и работна ръка. 
За изграждането на пътя са 
необходими 80 хиляди ди
нара, а средствата, които 
съберат жителите на селото, 
трябва да възлезнат на 25 на 
сто от необходимите финан
сови средства. На всеки ди
нар, даден от местната общ
ност, Общинската скупщина 
отпуска два динара (в пари 
или материали).- •

Работите трябва да при
ключат до 20 ноември т.г.

В димитровградското обществено предприятие 
Металац на 1 ноември т.г. пребивава председ Р 

Републиканския отбор на металците при Републиканския 
синдикат г-н Чедомир Югович. Директорът на "Металац" 
Чедомир Стоикович запозна Югович с производствените 
мощности на предприятието и с текущата производствена 
програма. Гостът говори за прилагането на колективния 
договор, както и за задачите в Синдиката в трансфор
мацията. В разговора взе участие и председателят на 
Общинския синдикален съвет Димитър Веселинов.

ателят на
По инициатива на земе

делската кооперация "Сто- 
чар" и общинското ръковод
ство в Димитровград на 1 
ноември т.г. пребиваваха 
агроспециалисти от Коопера
тивния съюз на Сърбия: ма
гистър Милан Павлович и ин
женер Тихомир Манич, съ
ветници по планиране и раз
витие. Заедно с ръководите
лите на "Сточар" те обсъдиха 
проблемите на селското сто
панство и възможностите му 
за развитие в Димитровград
ска община.

Констатирано е, че разви
тието на селското стопанство 
занапред зависи от самата ко
операция, за която е казано, 
че разполага със солидни ка
пацитети, но е необходимо 
максималното им ползване. 
Само по тоя начин ще расте 
животновъдният фонд, а оп
ределени дейности трябва да

се пренасочат. В разговорите 
са обсъдени и възможностите 
за развитие на птицевъд
ството, коневъдството, ово
щарството и ловния туризъм. 
Също така е казано, че трябва 
да се възобновят селата и да 
се осигурят необходимите 
средства.

Финансовите средства ще 
се търсят от бюджета на Ре
публика Сърбия, в който 
определени суми са пред
назначени за ревитализация 
на селата, както и от Фонда за 
развитие на недостатъчно 
развитите краища в Републи
ката.

Б.Д.

• СЛЕД ПОЛОВИН ВЕК
н ЦИЛЕ" СТАВА "УКРАС"
С благословията на председателите на Димитровградска и Бе- 

лопаланашка общини, които са сложили своите подписи на договора, 
дървообработващото предприятие “Украс" от Бела паланка превзима 
мебелната фабрика "Циле" от Димитровград. След вписване в съде
бния регистър (това ще стане скоро) димитровградската фирма губи 
статус на правно лице и своя джиро-сметка.

И така след почти педесет години съществуване (основана е през 
1947 година от майстори дърводелци, внесли своите тезгяхи) най- 
старата димитровградска фирма правно престава да същестува. За 
това са се определили заетите в "Циле“ на референдум, а заетите в 
Украс с публично изказване. Според думите на сега вече бившия 

директор на “Циле" Сретен Ангелов след неуспешни контакти със 
Симпо от Враня и “Прогрес“ от Саърлиг, общ език е намерен с 
Украс“ от Бела паланка. Двете фирми се допълват, понеже “Украс" 

има машини за производство на масивни мебели, а "Циле" машини за 
така наречените ллочести мебели. "Украс“ има износни сделки, срещу 
които може да осъществи внос на суровини, които не са му нужни, но 
са необходими на "Циле". До Нова година най-вероятно нищо особено 
няма да се промени в организацията на димитровградската фирма, 
освен че 21 заети ще се пенсионират и ще бъде публикуван конкурс 
за дърводелци. Както изтъква Ангелов, *Украс" превзима задълже
нията и дълговете на "Циле“. Доколкото не се изпълнят договоренос
тите, възможна е ревизия на договора с "Украс".

За осъществяване на тези 
цели е необходимо по-голямо 
ангажиране на всички отго
ворни субекти, бе заключено 
по време на двудневните раз
говори с агроспециалистите 
от Белград.

Б.Д.
Б-Д-

ЗАПИСКА ОТ АМБУЛАТОРИЯТА В ИЗАТОВЦИ

И МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, И ПРИЯТЕЛ
Според официални сведения На вратата ни посреща ус- 

от Здравния дом мрежата от ам- михнатото лице на Елена Зла- 
булатории по селата в Димит- танова, медицинска сестра, 
ровградска община е най-развита която ежедневно е тук. 
в окръга. Една от тях е и тази в -Не само тук, в Изатовци 
Изатовци, поместена в някогаш- правя ни тя. -От Вълковия до 
ното училище, което своевре- Сенокос всички села са мои. Току 
менно бе преуредено. Поме- - що се върнах от Сенокос, 
щенията, чакалня и две стаи, са Виждайки нашето учудв 
чисти, подредени, макар че и какво се е завърнала от Сен 
есенното слънце добре напича тя продължава: 
през прозореца. -Ходих с “комбето“ на “Сто

чар" да отнеса лекарства на едни

хора! А често се случва и пеша да 
да до някое село.
Лекар тук идва всяка сряда. В 

останалите дни медицинската 
сестра е и лекар, и инжек 
даде, и често пъти трън д. 
вади. "Хората са стари, не виждат 
добре и аз съм тук и това да 
направя. Да не говорим за кръв
ното, температурата или кашли
цата при моите старци“. Често 
пъти хората дойдат тук просто на 
разговор. Тя е млада, като техно 
дете е и след разговор, често пъти 
най-обикновен, отиват си като че 
ли са изпили хапче за облек
чение. “А и на мен да не ми е 
скучно сама в амбулаторията“. 

Към един часа пристигна един 
кооперацията с моторетка, 

та защо я няма на “Голему 
1У“, “комбето“ т 
ло за Димитровград.
-Те днес ще ме отк 

лата, извинявай, 
да не ме чакате.

И така всеки ден, докато 
“комбето" върви. А казват, че 
наскоро ще спре. К 
тогава, ще 
Димитровград

-Не. вече си намерих квартира 
и тук ще оставам по цяла седмица.

Значи, изатовчани и остана
лите височани, не се стрхувайте. 
Вашата медицинска сестра 
остава с вас и през зимата!

оти

ции да 
да из-

- по-А.Т.

• В"ГИД"
ане с 
окос,САНКЦИИТЕ ПРЕМАХНАТИ 

- ТРУДНОСТИТЕ ОСТАВАТ
Б първото по големина и значение димитровградско предприятие 

“ГИД* вярват, че след премахването на санкциите положението върви 
към по-добре. Генералният директор Иван Марков очаква, че пред
приятието постепенно, но сигурно ще се стабилизира. Възобновяват 
се старите и се установяват нови делови връзки.

Па все пак в момента “ГИД“ е изправен пред редица проблеми. 
След разпадането на предишна Югославия вътрешните пазари са 
намалени, а голям проблем е и липсата на финансови средства. Тъкмо 
поради този фактор производството не може ефикасно да се организ
ира. Голямо затруднение представлява и глобата от 351 хиляди ди- 

наложена от финансовата полиция. Досега е 
ти 60 на сто от общо дължимата сума.
“ГИД* има 1С38 трудоустроени работници, но наскоро 

трябва да приеме още 25 работника, предимно с производствена 
лрофесионала подготовка. Инак за произведенията на "ГИД на 
чуждестранните пазари съществува повишен интерес: предприятието 
сътрудничи с няколко партньори от Италия, Германия, Англия, Гър
ция. САЩ и други страни.

Следва да се каже обаче, че заплатите засега закъсняват с около 
пет месеца, а финансови средства за организиране на някое по-съвре
менно производство, относно внедряване на нови програми, не 
съществуват. Затуй в 'ГИД' очакват и финансова помощ от Фонда за 
развитието на Република Сърбия.

ли-
току що не е тръ-

арат с ко- 
че не се обадих

нара, която им е 
изплатена поч 

В момента
акво ще 
остане

прави
ли вси

А.Т.Сестрата Елена с один от пациентите си
Б-Д-

• (НЕ)СЪЩЕСТВУВАЩА ДИЛЕМА____________

ПОСКЪПНАЛ ЛИ Е ТОКЪТ ИЛИ НЕ?
• ПЛОЧА• РАБОТНИЦИТЕ НА БО- 

СИЛЕГРАДСКА "СЛОГА"
ТЪРСЯТ СЪДЕБНА 

ЗАЩИТА
В Общинския съд е Босиле

град се води едно необикновено 
дело, когато се касае до броя на 
участниците - около 70 работника 
на тукашнато търговско-гостип- 
ничарско предприятие "Слога 
търсят от фирмата си до им даде 
заплати за периода от 1 септем
ври миналата до 1 септември тази 
година.

Заетите в това босилеградско 
предприятие (143 души) послед
ната заплата са получили за 
август миналата година. Тъй като 
загубиха всяка надежда, че ще 
вземат принадлежностите 
редовен път, недоволните работ
ници търсят от Общинския съд да 
наложи на предприятието им да 
им заплати минимална заработ- 
ка, която според отделния колек
тивен договор в търговията е зш 
динара иа месец.

Една част от останалите ра
ботници чакат и се надяват, че 
фирмата им ще намери начин да 

даде заплатите, Други са го
тови да се откажат от тези запла
ти с цел тя да заякне финансово, 
но голямо число са готови да пос
ледват примера на колегите си, 
които потърсиха съдебна защита,

ДЪЛГООЧАКВАНА
АКЦИЯ

цена, а това е почти един динар 
за един квч.

По-ефтината тарифа ще 
струва:

' До 
пари/квч

- от 251-2000 квч по 19,53 
пари/квч

- над 2000 по 58,95 пари/квч
На тази цена трябва да се

добави такса за толсшизия га от 
19,57 динара, както и такса за 
ремонт от 28,76 динара. 
Последната от Нова година що 
со намали на 20,55 динара.

Например, ако едно домак
инство со отоплява с тормоаку- 
мулационна печка и изхарчи 
1000 квч от нощната тарифа и 
250 коч от дневната, то що 
трябва дп плати 298,43 динара. 
Но ако со случи във иисоката 
дневна тарифа да изхарачи 
поне два квч повече, тогава 
съвкупната сума възлиза на 
409, 32 динара, което наистина 
о много и процентът на плате
жоспособните в този случаи о 
наистина малък.

Дали токът ни о поскъпнал 
или не, както личи, сами ще си 
определяме и измисляме.

От началото на октомври 
официално не се прилага така 
наречената зимна тарифа, ло 
която да плащаме тока и това 
би трябвало да означва. че 
токът не е поскъпнал. (Знае со, 
чо зимната тарифа е двойно по- 
висока от потната). Дали?

Също така официално е оп
овестена ло медиите така на
речената "блок-тарифа", спо
ред която семействата, кои го 
имат еднотарифен електромер 
ще плащат;

за изхарчен ток до .>00 квч 
по 17,46 пари за один квч

501-900 квч по 52,38

250 квч по 13,01 ни животът. И още нещо: гол
ям брой преселници от Плоча 
имат намерението да пос
троят вили в родното си село 
и новите пътища ще им бъдат 
още по-голямо насърчение за 
това

На 29 октомври 1996 го
дина в село Плоча (Босиле- 
градска община) беше най- 
тържоствено. Около петде
сет години хората от това пла
нинско село с около 50 домак
инства чакаха и дочакаха да 
им со направят махленските 
пътища!

В този ден започна про
карваното на път към махала 
Мъртвица. Хората от тази и 
други махали веднага се от
зоваха в акцията. Между тях 
най-активни бяха Анпни и 
Чодомир Стпнкоои, Любен 
Анпчков, Коота Николов и 
Дрпгпн Митов. Пътят и цяла
та акция имат историческо 
значение за селяните от тази 
махала и селото. Още повече, 
ако се има предвид, че поради 
неразрошаваните с години 
комунално-битови проблеми 
миграцията почти обезлюди 
Плоча. Сега поне на тези, кои
то са останали, ще им се улес-

Да кажем и това, че в про
грамата е запланувано да се 
прокарат пътища не само до 
всяка махала, но и до всяка 
къща. Обаче всяко добро има 
и зло: някои хора по един или 
друг начин искат да оспорят 
акцията, макар че това най- 
зле ще бъде именно за тях.

Прокарването на махлен
ски пътища в Плоча навярно е 
много закъснела акция. Ако 
тя беше организирана много 
по-рано, сега и в това планин
ско село щеше да има мла
дежи и малки деца, седенки, 
сватби и събори. Но по-добре 
някога, отколкото никога!

Новица Станков

' от
пари/квчси по

от 901-2000 квч по 34,92

П°РИ/над 2000 квч по 82,06 пари 
за един квч

Този, които в домовото си 
имат вградени двотарифни 
електромери тока ще плащат 
по следния начин:

В скъпата (дневна) тарифа:
- до 250 квч ло 21,92 

пари/квч
- от

пари/квч или три пъти повече
- над 500 по 97,59 пари/квч, 

пет пъ ги повече от най-ниската

им 251-500 по 65,75

А.Т.
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17510 Владичин хан, 
Светосавска 78, 

аугослави]а

*■ , ч

Телекс: 16-747 
ЦЕНТРАЛА: 017/73-310 ^о 312

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

Комерч^ални сектор: 73-831 
Финанси]ски сектор: 72-061 

Служба набавке: 73-558 
Сектор Маркетинга и разв.: 72-959 

Општи сектор: 72-778 
Сектор производн>е-В.Хан: 72-959 

Фабрика"Хани" -Лепеница 
Централа 72-579 

Плантажа: 72-228

СО

В ашни''0ЕУ8Е8“ I*ттнюшжп и»: •
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ПРОДА.ЖИ ЦЕНТРИ:ИЗУЗЕТНОГ 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

ВРАН>Е: 017/22-956 
Ул. Симе ПогачаревиЪа 66

КВААИТЕТА
И ДОБИТНИК МЕ ДА/Ъ А: ЩГ"

ТРИ ВЕЛИК Е ЗЛА ТНЕ\-
■ СЕДАМ ЗЛА ГНИХ

СЕДАМ СРЕБРНИ) ПЛОДИ у широм
робних група■ ЕЕДНЕ БРОНЗА НЕ

ШII )с ОЕИ5Е5
У1_А01С1М НАИ

-
140. година щ 5II А?.'. Е

ПИРОТСКЕ I1 ш ::IБеоградска банка 
"ПИРОТСКА БАНКА" 

Акционарско друштво 
Пирот

9 шш5 БАНКЕ 9 а
6 6 1 1

140 ГОДИНА УСПЕШНОГ РАДА И ПОСТОДАЕЪА
1 МАЛИ ДИНАР 

ЗА
ВЕЛИКЕ отвари

| 31. ОКТОБАР-СВЕТСКИ ДАН ШТЕДЕЪЕ |
г ДРУЖЕШЕ САЪАЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА

НАГРАДНА ИГРА
г

ДАНИ БАНКЕ
30. октобар 1996.' година - Сала Дома култура

ПЕВАМО 
, ИГРАМО

МАШТАМО

НАгРАъуиемо
УЧЕСНИКЕ

• •ш р & :•! I
шш

Само:на)бол>и може да носи име кра^ у кома живи и ради.

ПИРОТСКА БАНКА АДЦй пиротйй:Г&

■ ЗЙШ!Ш! шшшяк!Кйа .:>Л:
И-.Г.:

КОРАК ПО КОРАК, АЛИ СИГУРНО ДО УСПЕХА 1
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ГЛАС НА ТРЕВОГА, ПРОТЕСТ
И ИНИЦИАТИВА • ДА СИ ПРИПОМНИМ

НА 21 НОЕМВРИ 1926 ГОДИНА В ПИРОТ Е ЗАПОЧНАЛ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС 1 
СРЕЩУ 15 ЧЛЕНОВЕ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ ОТ ЦАРИБРОДСКО>ч

Й ::У НЕВИННИ ХОРА НА 

ПОДСЪДИМАТА СКАМЕЙКА
.V, ,.

5?

& Съденето на граждани от Царибродско, обвинени, че били членове на 
"Въртоп" всъщност е продиктувано от борбата между Демократичната % 
и Радикалната партии в околията. Управляващата партия (Радикал- 1 
ната) обвинява някои видни хора от Царибродско, че били членове на % 
организацията "Въртоп",която действала за освобождение на * 
присъединените към кралство Югославия български краища.

Като организатор на "Въртоп" бил обвинен олич, който се борил да спаси авторитета на Де- й 
Лека Андонов Върдловски , търговец от Цари- мократичната партия искал на всяка цена аресту- % 
брод, кандидат за народен представител на лис- ваните да бъдат освободени. Затова той съобщил й 

Милан Николич, адвокат от Пирот. Върд- на Върдловски в София да остане там, докато не | 
| ловски имал голямо влияние в града. му се обади да се завърне. И точно преди |
I Председател на съда бил Дущан Живкович, започване на съдебния процес в Пирот Николич й
§ а съдии Р.Лазович, и Тихомир Иованович. Ад- обадил на Върдловски да се завърне в Цариброд.
« вокати: Милан Николич, Сада Ранчич, Люба На царибродската гара го чакал Милан Николич. 

Милич и Богдан Иованович. Държавният об- Когато влакът пристигнал на гарата, Милан успял 
винител искал обвинените да оъдат най-строго чрез свои приятели да вземе Върдловски от
наказани въз основа на Закона за защита на влака без знание на властта в Цариброд и със
държавата. своята кола да го закара направо в Пирот. Преди я

Не съм бил председател на тази организация, ла тръгнат от гарата, тоя казал на шофьора: 
заявил пред съда Лека Върдловски, дори не съм '‘Недей да спираш колата, дори и да стрелят по % 
знаел, че съществува такава организация. Аз съм нас..." 
член на околийската скупщина и не ми е известно 
защо ме обвиняват.

-Защо си бягал в България? - го запитал пред- 
§ седателят на съда.

и:
»н ; ;
1 И

вмййГ? Чшшж
ДА СЕ ПОМНИ, ЗА 

ДА НЕ СЕ ПОВТОРИ

тата на

На 12 ноември тази година се навършиха 111 години от кървавата 
битка на Нешков връх край Димитровград, водена по време на безс- 

братоубийствена Сръбско-българска война през 1885 
година. А на Гергьовден, на 6 май 1997 година, ще се навършат 110 
години от откриването на паметника-костница, където са събрани 
костите на падналите тук около 200 сръбски и български войници.

Изминалите 111 относно 110 години, години за повече от един век, 
са дълъг период и естествено те носят и забрава на събитията и с 
по-голямо, и с по-малко значение. Затова пък остават паметниците да 
свидетелствуват за тях, да ги пазят от забравата, но и да преду
преждават. Паметникът-костница на Нешков връх е един от малкото 
паметници-свидетели за абсурдите 8 историята на братските народи ^ 
- сръбския и българския. Гои все още свидетелствува и пази от § 
забрава трагедията през 1885 година, но той предупреждава сръбския 
и българския народ никога вече да не допуснат такава трагедия.

Това негово историческо и политическо значение обаче е в рязко |. 
противоречие със сегашното състояние на паметника. Той е в окаяно I 
положение, а снимката на нашия фоторепортьор, заснета тези дни, 
това ясно потвърждава. В такова състояние той сега повече свиде
телствува за голямото небрежие на двата народа и държавите им към ® 
тяхното историческо минало и за непочитане на свидните жертви, 
паднали и погребани тук.

Затова повдигаме глас,на тревога и протест, надявайки се, че 
компетентните от двете страни ще го чуят и ще знаят какво трябва да | 
предприемат и направят. Ние смятаме, че не е достатъчно паметникът 
само да се възобнови. По наше мнение паметникът-костница и окол
ността му трябва да се уредят като мемориален комплекс, който ще 
свидетелствува и пази от забрава трагедията на двата народа, 
станала тук, където ще се отдава почит на невинните жертви и строят 
мостове за братско сътрудничество и взаимно уважаване и приятел
ство. Мостове, какъвто е и. живият мост - балгарите, граждани на 
Република Сърбия, които живеят тук.

А червените божури, които всяка година през юни изпъстряват 
ливадите на Нешково ще бъдат оня природен декор на мемориалния 
комплекс, за които хората вярват, че символизират пролятата тук

мислената
По този начин Милан Николич искал да 

пред съда, че Върдловски "доброволно“ 
обадил на съда. "Ако беше член на организацията § 
и замесен в нейната работа, Върдловски нямаше й

каже 
се е |

1

I

кръв.
IВенко ДИМИТРОВ

• В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
Лукавчани, мобилизирани от властта за борба срещу Въртоп26 КМ НОВИ И 130 КМ 

ПОПРАВЕНИ ПЪТИЩА
бягал в България, продължил Върд- да се завърне", 

ловски съвсем спокойно. Там ходих с редовен Съдиите и полицията били смутени от такава 
паспорт, който правилно е визиран от околийския защита.

През настоящата година комунално-битовото строи^лстео. | Га^докГа НИКОЛА РИСТОВ - СВИДЕТЕЛ НАСИЛА
Босилеградска община мина под знака на интензивно % намира 0 документите, отнети ми официално. Аз Главен свидетел на процеса бил Никола Рис-
строителство: поправки и пробиване на нови пътища I" | ходих в България по частна работа, за да продам ТОв от село Сенокос, когото поли
струкция на асфаптната настилка на отделни уча ц свой имот, които там бе останал след окупацията накарала да признае, че е член на

километра местни и некатегоризир^илъти^.Пост^ен е желязно , ^ 6ип поводът за неговото отиване в -Е. добре, а защо обвиняваш с
%%% :°Г положени търби «а няколко | България и особено начинът, по който се зпвър- място, ще

Г^ложйе БарйеЧи лоч^лонастоящем се пробиват нови пътища и се ц ЦЕЛТА НА РАДИКАЛИТЕ ПРИсТе^това°председателят на съда заявил, че

ШШШШШЩШ! 1тшшшшт тлшв\
струкция н Р а „ова асфалтиа настилка и на участъка на : фалшифицирала избор за пП со задържи на скандшг, завършил по следния начин: осъдени |

А”ьйдг:
* На°1^лтаТН1Г радика‘литва^И1^рибТ[ЮДСкиИкрай п”Йа?и като невени Това били З.Ио&фов,

док^а6^ЯтТо^0бЧи9лСоВсаПМ"оРОпТро°дТп^Г,вПЙ1 
тпАя на ■Въртоп" и по врвмо на арестите в междупартиинит» борби пред изборите заобщин-
торите ни_ оърто ^__ и...,.» ... .иоа тпиип пп гки гъветниии. насоочони за същата есен.

•5 Цариброд 
к каква раб

-Не съм

1

цията насила 
"Въртоп" и че

останалите

селата

ЦЪФТЯТ ДЖАНКИТЕ!• В ГОЛЕШ
„ _ ____.... пя.ппложвно край югославско-македонската

люта зима.

бил

бил в София. Никой не знае точно по ски съветници, насрочени за същата есен.
каква райота е бил там. Но неговото завъртане Г - —........
било твърдо интересно и драматично. Милан Ник-

Богдан НИКОЛОВ

:ч\\\^<*'К%\^ччЧ«ччЧчЧ^^

о15 НОЕМВРИ 1996 Г.БрягстНо



• МБЖ снГ ?1«ЕйвйвшЛ
Яесковац

• ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ

БОТЕВ ДАРИ "БОТЕВ ДЕСЕТКИ, БИЗНЕС 
н И М^ЧТИ

Денят на просветните ра
ботници - 8 ноември тази годи
на бе удобен момент в Димит
ровград да се организир. 
среща с гости от съседна Ь 
гария. На тържеството в ди
митровградската гимназия 
присъстваха (освен просвет
ните работници и пенсион
ерите от гимназията) и Стоян 
Станкулов, аташе за култура 
при посолството на Р,Бъл
гария в Белград, Ангел Кон- 
дев от културно-просветния 
център "Васил Априлов", Сто
ян Джабазов, главен секре
тар на общо-българския кул
турно-информативен център 
"Васил Левски" и БОЯН БО
ТЕВ, правнук на великия бъл
гарски поет, революционер и 
публицист Христо Ботев. В 
качеството на председател 
на Отбора по междунацион- 
ални отношения в Народната 
скупщина на

ОЛИВЕРА НАСЕВА е студентка в ^ куро^Техно-
логическия факултет в Лесковац.отд успех -
химическо инженерство. Следва с изклан е 'д.вО! Е

средното « 6®^®ЖКК” °ТВоички изпити е положила с чиста

штш
ойшоственосТе би бикиовените студентски кре

5«Г- —

&г».*яяла тяихявт
съм аз!

• Кой най-много ти по
могна да разбереш, че си най- 
добрата?

-Професорите. Само че и 
те умееха понякога да сгре
шат, В началото.

• Прощаваш ли им?
-Опитвам се.
• Когато би се записвала 

сега, кой факултет би избра
ла?

а и
ъл-

Б.Ботов продппп на Т.Гакоп портрет на поота Ботоп тест...
• Предполагам, че десет

ките си изкарваш с упорито и 
редовно учене. Имаш ли вре
ме за така наречените сво
бодни активности?

-Макар че съм студент, аз

След като директорът на поздравителни слова удос- 
Томислпв Гаков тоиха и гостите от България.

Боян Ботев, правнукът нап а „ ппмл,л гимназията оъроия присъс- накратко говори за учител- 
тва кметът на оощина Димит- ска|а псюфесия (7% от насе. Христо Ботев, накратко го- 
ровград Никола Стоянов. лениеуо на земното кълбо се вори за великия поет: "Той е 
Сред гостите бяха и предсе- занимава с просветно дело) и наш съвременник, завладял 
дателят на Изпълнителния за най-важните данни от сто и не само кораба "Радецки*, но 
отбор на ОС Зоран Геров и шест годишната история на и кораба на времето. Бъде- 
директорът на Народната гимназията, тържеството с щето е неговия дом". Той дари 
библиотека Драган Колев на училището портрет на Хри

сто Ботев, творба на извест
ния български портретист 
Иван Соларов, създал образ
ите на плеядата български 
възрожденски дейци.

Със звуците на Ботевата 
песен "Хей поле широко, хей 
Балкан ти роден наш...", чле
новете на рецитаторската 
секция при гимназията изне
соха рецитал за живота и де
лото на Христо Ботев, които 
бе въодушевено приет от при
състващите.

Нека да споменем и това, 
че цялото тържеството бе на 
български език. Рецитала на 
български подготовиха гим. 
преподаватели Марин Савов 
и Милисав Николов.

-Същия.
• В коя посока ще тръгнеш
д факултета? 
-Постдипломно следване, 

съвършенство в работата, да 
работя в институт и в промиш
леността. Всичко отведнъж, 
ако е възможно.

• Накъде би тр 
радушно - към Бе 
родния ти край или в чужби
на?

-Последното е първо.
• Знаеш ли колко струва

сле

ъгналанай- 
елград, към

това?
-Много добре, даже. Но то

ва ще бъде необходимо, за да 
се изуча колкото мога и искам 
и да се завърна в родината. 
Надявам се, че родината ще 
ми помогне. Надявам се на по
мощ и от родния ми Босиле
град и особено от Фонда за 
младите таланти в науката и 
художеството при Министер
ството на просветата на Ре
публика Сърбия. Аз съм сти
пендиант на този Фонд.

• За какъв Фонд става 
дума и трудно ли се става не
гов стипендиант (да научим 
бъдещите отличници)?

-Този фонд съществува 
три години и с финансова под
крепа създава възможност на 
талантливите да следват по- 
лесно, да купуват книги, пома-

Оливера Насева

имам време и за бизнес. Сти
гам навсякъде. Обичам да 
чета хубави книги, да гледам 
добри филми и да слушам 
хубава музика.

• Какво би била, ако не 
беше "това"?

-Пилот!
• Знаеш ли да готвиш, да 

шофираш, да пееш песнички 
за лека нощ?

-Съмнявате ли се, че не

Боян Ботев (първият от ляво) А.Т.

• НОВИНИ ОТ БОСИЛЕГРАД- 
СКИТЕ УЧИЛИЩА

• В традиционната обществено-полезна акция уче
ниците от Гимназията и Основното училище в Босилеград 
събраха над 15 тона шипков плод, който продадоха по 2 
динара за килограм и за потребите на училищата обез
печиха над 30 000 динара. Парите ще бъдат изразходвани 
за помощ на бедни ученици и за ученически екскурзии.

• Ив едното, и в другото училище навреме са 
обезпечени по-големи количества дърва за отопление.

• Навреме започнаха да работят ученическите 
общежития в общината: в Долна Любата с 24, в Бистър с 
14 и в Босилеград с 6 ученика. В общежитията има места 
за много повече ученици.

ШИПКИ
ЗА зная?

• Не, само питам.
-А аз отговарям: не зная 

само да лъжа!ЕКСКУРЗИИ
м.я.

Милка СТАНОЕВИЧ

СРЕЩА-РАЗГОВОР С ПЕНКА РАДОВАНОВ^^Ч1^тел1^ ВК|1ЕНСИЯ^Т^ТО^ЙлЧЕр^^^^^^^^^^^^^ ^Ж**

УЧЕНИЦИТЕ Я ОБИЧАХА, КОЛЕГИТЕ Я УВАЖАВАХА
Няма ученик, когото е учила си дейност работи в основно ,.оимо г,

Пенка Радованова, да не пази училище "Георги Димитров". През мание да посвети на учениците. И щински и републикански състе-
свидни спомени за нея. Същевре- този период Радованова е учила след всеки час сам да направи зания.Завсичкотоватяеудосто-
менно няма нито просветен ра- много поколения. Повечето от тях Щателна оценка .за работата си. ена с различни признания

®ра6°ТИЛаТЯ’да сега са лекаРи. преподаватели, ™ е могло часът му да бъде включително и с Осмосептември-
не говори за нея с признателност юристи, икономисти, квалифици- по-плодотворен и качествен, йско признание
^8^еаНтИае-,3аЩОТО Радованова Рани работници, добри свпскос- ['оне аз ТОВа Винаги съм го имала в отговор на въпроса ни как е
^тса°^а <2Томност’ принцип- топански производители...Ра- предвид, от първия до последния станала учителка Радованова
ност, трудолюбие и човешка до- дованова изпитва голяма радост ден на Работата ми в училището - казва- ’ ^
брота, с личния си пример остави че и тя като тяхна възпитателка е подчерта Радованова. . Като малка изпитвах влрчр-

следа на ”еповторим дала принос за правилното фор- _ И сега- когато 6 в заслужена ние към фармацевтиката и меч-.■=г."".уР~г-=- ги
образователното дело^Босиле- учех'и^пГа^аТГр^™^ учЩтТ 9 НаЙ-МН°г° аарад"
ко^а^РадованойЗе 3®°' омръзна' С как^в 0лан и любов ' Ба да има успех в работата ниетоРми геТромеЗи все по^е
дини^абота^в^читпцето^замина лГсл^ия^ас^Ж^е^ГЕ^ аа™н СТ““

ко3и^Гзн^тПгНСл^еа%СИоГаТвеа РаД°ВаН°Ва урЗГи^рГи "п?5й^М“ Т

започнала = :■«* здкй
да ПР®3 1961 година, след благородна. Да всаждаш знания ?,се 01Д0 неформирани личности тателно-образователна дейност лила за учитр'пгкятаХ

полув^с^е педв- навици, да влияеш върху форми- Учителят трябва да прояви голя РаА°ванова е постигнала хубави 8
ГГГ"ИЧе’ сръ6- Ранет° на личността на младия мо търпение и упоритост в рабо- резултати и вобластта насвобод- Да кажем^Тп^0!,*1?3'
ски-руски в Белград, в основното човек е човешка и обществено- тата' Да изслуша детето-ученик и ните активности на учениците дованова е йипя ,1 „ ' Ра_

гУодинТллакЗСИНа - рид- Една полезна работа. Впрочемдецата когат° А°6ре'е подготвило урока Деин° 0 Работила с рецитатор: самГдобра уЗелка обичЗ»
ляйлтя заминава на са и наша, и обществена радост И когат° не е. Влизайки в учи- ската. Драматичната, литера- всички учениции
?чейиятвЪ?ок?«йИЧИН хаНса През за да работи с тях, учителят ™Щет°. в учебната стая, той тря- тУРна секции. Под нейно ръковод- колегите си но и лпЕТ’, °Т
гоая И яД ИДВа в Босилв' трябва да ги обича от сърце и да 6ва Да забрави всички домашни и ство Ученици от основното учи- майка и домакиня л 6р съпРУга.
град и все до края на учителската отдаде всички свои знания и ™чни проблеми и цялото си вни ™ще в Босилеград са участвали маика и Домакиня.

различни общински, междуоб-В М.Якево БрнктВо15 НОЕМВРИ 1996 г.
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• кит^рТдЖкции”'Ийр'вИлЕвАЧЕНИЕ НА МЛАДЕЖ- /• МИЛОРАД ГЕРОВ

НЕ БЕЗПОКОЙТЕ СЕ...ВЕЧЕР ЗА ПОМНЕНЕ 

И ПОДТИК
всвкиУкТйто имаше^честта

^ЕЖ^ИТЕСТРУДСЗвЙ^АКцЙи”Тот д^р^С/тободан^Восиле^"^^^^^^"^ ^НАЧЕНИЕ НА МЛА'

Не безпокойте се! -
Длъжник живота няма да ни остане.
той всичко щедро ни дари на тоя свят.
Но и роденият е длъжен всичко да подхване 
каквото търси се и както му е ред.
Не безпокойте се!- 
Не, никаква причина няма за тревога, 
в живота всеки на земята е добре приет. 
Безделният само, и който е в разпра с Бога 
навярно в живота си няма късмет.
Не безпокойте се!
Сценарият е същ - повтаря се от век до век. 
Не може ролята ни да играе никой друг. 
Човек - до края трябва да остане си човек, 
от тук до там - 
(до смърт, разбира се) 
и от там до тук!

-“вГо1:%Т^рГи3^аТиЯ^ГД6аИРсеа

"а*а_ п п ГплАг' Иоата се познава • Човекът, раздвижи младежка трудова акция за чистене и 
автора д-р Слободан Василев със съпругатЬ си уреждане на Белград. Това е само една покана за 
лично посрещаше и поздравяваше всички гости събуждане на заспалата младост, 
пред входа в Центъра за култура. Самото чувство, трябва да има повече и по-често, 
че сте удостоени с този привет, говори за от- Особено очарование и значение на книгата на 
ношението на човека към човек, за отношението проф. Василев се оглежда и в чувствата, които тя 
към стойностите и преди всичко за културата и предизвика, не само на промоцията, но и с появата 
топлината на неговия дух. Именно тази вечер бе си. Докато едни говореха за педагогическо-пси- 
показано, че "човекът е отразен в своята книга и че хологическите, други за историческите и прак- 
книгата е отразена в човека“. тически, трети за научно-изследователските, мо-

На промоцията в тържествения салон бяха рални и други аспекти и стойности, всички присъ- 
дошли не само именити университетски професори стващи свързваше "вълшебната мощ на труда", 
както и д-р Р.Крул, д-р Р.Ничкович, д-р М.Мило- 
шевич, д-р Д.Пантич, д-р Д.Дедич, д-р Д.Ручнов и 
др., но тук бяха и писатели, редактори и журнал
исти, студенти и участници в младежки трудови 
акции.

а такива покани/

което представлява “златната нишка" на тази 
книга. ВЪРТЕЛЕЖКАТА НА ЖИВОТА

Животът е безспирна въртележка 
в която час издигаш се, час летиш надоле. 
Таз безспорна истина човешка 
на този свят позната е отколе.
Едни изкачват се, други слизат - тъй, нали? 
Колкото е кадър, толкова всеки се върти... 
Едни на най-високото място са били 
на най-долното други. И между тях си ти. 
Във жизнената вечна въртележка 
която все върти се и не спира - 
едни въздигат се без съвест човешка, 
а други - честни падат и умират.

Авторката на тези редове бе възхитена и вдъх
новена от атмосферата, в която бе представена 
новата книга на проф. Василев. Докато артистът 
М.Утържан четеше части от книгата, чувствах как 
присъствуващите се радват, че с тази книга ни е 
върнато чувството за възпитателното значение на 
труда. И не само това. Повторно се оживя чувството 
на другарство и обич, съдружие и близкост, което 
толкова е необходимо на днешното време и човек. 
Още много нещо е необходимо на човека във вре
мето на изтичащия XX век, но преди всичко му е 
необходима духовна храна, необходим му е подтик 
за положително творене, за духовна и физическа 
трудова дейност. Всичко това може да се получи от 
тази книга, която е и история и педагогия на едно 
време, книга, която представлява и свързва ми
налото с настоящето и поканва към бъдещето.

За научната и педагогическа стойност на кни
гата се произнесоха д-р Раденко Крул, декан на 
Философския факултет в Прищина, проф. д-р Ми- 
хаило Милошевич, д-р Драго Пантич и ^р. Бе 
изтъкнато значението на книгата и нейната 
неоспорима научна и практическа стойност:

-Книгата на проф. Василев е твърде актуална и 
значителна по своята тематика, толкова повече, че 
в настоящето време значително е нарушена 
системата на ценностите, в която е по-важен оня, 
който не работи и не създава или се занимава с 
профитерство, от онези, които работят почтено и 
живеят от своя труд. - Д-р Р.Крул

-Студията на д-р Василев представлява резул- 
'научно-изследователска дейност, а според 
квантификация тя е и своеобразен учебник 

за младите поколения. - Д-р М.Милошевич
-Появата на книгата на проф. Василев пред- 

събитие за Раковица. Създа-

Др СлобОАЛН &КХАГ»

ВАСПИТНИ ЗНАЧА] 
ОМАААИНСКИХ 
РАДНИХ АШИ]А

КАКВО ТОГАВА?
Сега или никога!
Днес му е времето...
Не мисли за съвест, нито за морал. 
Няма да поникне на доброто семето 
и добре, че туй навреме си узнал. 
Сега или никога!
Карай си колата.
И без трудна работа се печелят пари. 
А който е честен тръгнал по земята, 
бутай го в огъня - нека изгори!
Сега или никога!

Какво по-ценно да кажа за делото, което ни 
събра около истината, а тя е в педагогическото 
значение на труда, в този случай изразено чрез 
младежките трудови акции на едно време, която ще 
свързва кора, епохи и поколения и ще ги насърчава 
съвместно да строят ново, още по-хубаво и щаст
ливо общество.

На края голяма благодарност на автора, органи
затора, участниците и на водещия програмата за 
хубавата и незабравима вечер.

тат от 
своята

Днес му е времето...
Взимай от живота всичко що ти дава, 
Нищо не оставяй!... Натежи ли бремето 
и пред Бога стигнеш ли 
■КАКВО ТОГАВА?

ставлява културно 
дена според всички изисквания и принципи на съв
ременните емпирични изследвания, тя представ- 

цялостеи научен проект, изхождащ от научна 
програма и научен план, тоест разглеждане на 
изследване като обществено отношение. -Милан 
Джорджевич, водещ промоцията...

Това беше вечер за възкресяване на спомени и 
миналото време и неговите харак- 

възродените стойности на

\лява
(От стихосбирката "Съчки от тамян").

Младенка Матович

• НЕОБИКНОВЕНА ИЗЛОЖБА В ДИМИТРОВГРАД
СКАТА ГАЛЕРИЯ

подтик както за 
терни черти, така и за 
това време и необходимостта от съществуване на 

подобни в настоящето и бъдещето.
когато някои ред от

• ИЗЛОЖБИ НА ДИМИТРОВГРАД
СКИ ХУДОЖНИЦИ

Б.НИКОЛОВ В БОР, 
Г.ГЕОРГИЕВ В 

ПРОКУПИЕ

същи или
Неописуемо е чувството, 

книгата ви свърже с една епоха, с нейната младсют, 
която строи гтътища, железопътни линии болници 

Всички присъстващи почувстваха 
младост, за ентусиазма, които 

времето, в което жи-

ПОВЕЧЕ ОТ ЛЮБИТЕЛИ

ЖИВ^То соЪтГрМ пръа път = онова.
ОЪС свои творои . Н което са изразиЛи авторите.

С° ПРп^?поиио Николов Зорииа От всички участници в излож
им Момчил™^ бата все пак трябва да изтъкнем
Лл^пни Гоооо Йоан аЬоксов, имената на онази, чиито произ- 
Ио?н Коцоо? Весна Николова, вадения оаолужават отдегшо
Г^ЖлЯ‘гА.^ ЗорамНСвигижков ]|М омч и тзАн-

ЕЗН?гГртгЬйлр аг— ждаяЦветков, Зоран Р ' дца ола донков, които не пести труд 
Манчич, Аца Василев и Саш. Ве- ^успаха на днешните млади

г.з°лтЕ:В:;^г^Га хиул6НННЕ7жян»

""•Гм те им са'най-различни: ници-любитепи ще бъде тради- 
пейзажи натюрморти, композ- ционна и всяка година ще се 

портрети, но преобладаоат състоИ-през ноември,
пейзажите. Някои от Д .Димитров

по-градове., 
носталгия за тази 
недостига на младите и на 
веем...
мисляГзаТЛходим^тГт^ГГГиГкйиги^да

станат образователно четиво на младите в учили 
щата и извън тях. Така чувстваха и Р“м"с"ях“ 
в-ички присъстващи на тази хубава вечер, Дори у

Двама от плеядата димитровградски худо
жници тези дни се представиха със само
стоятелни изложби на любителите на живо-

"ИСТВ рамките на културното сътрудничество 
между градовете Ниш и Бор галерията Мия 
Станимироеич" от Ниш организира изложба на 
акварели на Богдан Николов в галерията на 
Народния музий в Бор. Откривайки изложбата, 
Петар Иооанооич, редактор но програмата по 
жиоопис при Дома на културата в Ниш, между 
похгот каза, чо изложбата на Богдан Николов - 
Жжник. признат и у нас, и в сеото, е само част 
от живописта, с която борчани що се срещнат а 
по-нататъшното сътрудничество между Йи

Б°РГоооги Георгиев, който 26 години живее и

вото на толлишките художници, изтъкна, че 
досегашното си интересование за натюрморта 
ЖжнТкът все по-често замества с предели, 
зашото тъкмо в рисуването на пейзажи пеор- 
гиев намира по-големи възможности за изразя- 
аане, “е по-голяма свобода в изразяването на 
своите художествени разбирания. -----

• В НАРОДНИЯ ТЕАТЪР В ПИРОТ
АРТИСТИЧНА 

ВИРТУОЗНОСТ НА 
СЛОБОДАН АЛЕКСИЧ

Алексич игра лъжливата леля иа §> че у
султилност, женственост и про у тв г’рЪМо-
зрителите предизвика нестихващ смях р 
гласни аплодисмент. на Сл^одан Алексич

/гутюма* * пише по този повод редакторът на <ул

ет?ейкНороднв

ш и

иции, 
най-многоВ.Д.

В.Д. о
15 НОЕМВРИ 1996 Г.ЕМктВо



• ПЕТЪРЛАШКАТА ПЕЩЕРА

ЗАБРАВЕНА ХУБАВИЦА
В*риого/7нага лви^рв,изсладввнв^(вдь/ужинвог400ме^р^,

7р°Г™пУрагон»т, Ге"~ жнпот. иоиюсти* дотог.в,

Лвщвпр;7^7г
!в? Гл^ГлЖ^
но и всички централни вестници пиов« еж ЯПолитика‘ доведв

екилеГ беше сЛр&нил Чи Сретен Игов. който в лещервта 
откри кристали, приличащи на малък град.

алпмгкм ад НАЙ-СТАРИТЕ ДИМИТРОВГРАДЧАНИ (6)

ЦВЕТАНА КОЛЕВА - ГЕНЧИНА
и влага, нарочно за старите и 

печката.
от пронизващия студ
ГрГн&:ди™Т7ай°еГаЛреиовИтенджерка

мпяко о друг голям съд е топла вода, ще си пере 
дрехите а ори и един голям чайник. Цветана ме 
кани дами свари кафе, аз отказвам, но с удовол-

й Ропп живее на Градинския път със съпруга с 
Боро. За семойството на Генчо казва; чабаща муе 
дошеп от Радойна и се казвал Цеко Цонав съпру 
гата му Кана, красива и умна жена, била от Дра 
гоман. Цока починал 103* година, а Кана останала 
с пет деца: Трайко, Генчо Ицко Мита и Лейка. Жива 
о Пенка и жипоо а София. Генчо е бил Л01ЛИ* [ 
най-талантлив музикант, кларинетист, прочут не со 
мо в нашия край. Боз него не е станала нито една 
сватба или тържество а града, бил е изклк>‘‘’™™° 
надарен със слух, като после нотите му о показал 
Гоорги Шукарев. Но беше страхотен бохем и всичко 

оставяше по механите, а като дойдеше 
разнасяше перчема си по града и ур.р- 
, Иначе е имал добра душа и безкрайно е

Този път ще ви говоря за една дребна жена, за

тГслиси^от ^уй^петел"^Тгра/^т'

слабнало^сърце? да си^ГушГмгви») иахлябЛилЛ ходи

I
спечелено 
на номер, 
жеше речи 
обичал своя син Колето.

Цветана има своя собствена солидна и заслу
жена пенсия. Първо е била работничка при Димитър 
Бонев, 13 години е слугувала тдм, прала и боядис
вала памуци и платна. Няма къща в града, в която 
Цветана да не е мила дъските или прозорците. Своя 
живот е посветила на чистотата и хигиената. Първо 
се разболяла от малария, когато била на 18 години. 
Излекувал я един лекар от казармите. От приз
нателност тя после му прала ризите и старателно 
колосвала бялата офицерска шапка. На левия крак 
има дълбок белег, ухапало я зло куче в Джаджо- 
вите. После се взели с Генчо 1929 година. Родила 
момиченце и то починало, а после Колето през 1931 
година. Днес той има солидно семейство, а Цветана 
внук, които работи в СУП Белград, и внучка инжен- 
ерка, която е контрольор по качеството в една фаб
рика в Панчево и има много хубаво име - Маргарета. 
Цветана казва, че в семейството винаги тя е при
печелвала повече, после е станала прислужничка 
1 СУП Димитровград и там е излезла в пенсия. В 
една чанта Цветана си пази всички документи. Да 
са на едно място. Не се сетих само да я питам 
грамотна ли е. Аз й казах, че ще взема една снимка, 

ат Кана, свекървата й, и нейният 
осле взех и една, за нея ненужна 

квитанция от 1937 година, в която се вижда как се 
е плащал данъкът и че улицата се казвала "Свети 
Димитър".

Излизам от къщата й. Зад мен остана Цветана и 
многото снимки, наредени по витрните. Да гледа 
своите мили. Захлопнах вратата тя да си остане на 
топличко. Зад мене остана и една кичеста етажер
ка, подредена с шест чашки за кафе. Те не са укра
шение. Цветана ги е приготвила да черпи гости, като 
й дойдат, и ги държи спретнато и под ръка.

Лилия Нейкова

Цветана, свекървата й Кана и съпругът й Генчо

до банката да си вземе пенсията. Ще те срещне, ще 
те поздрави, ще попита как си, ще поздрави твоите 
и ще ти напомни понещо от миналото. И ще те гледа 
мило с топлите си, черни очи.

Ние никога не сме отделяли тях, ромите, от нас. 
Живеехме си заедно и по нищо те не се отличаваха 
от нас, може би само по малко по-мургавия цвят на 
лицето и малко по-жълтата зеница на окото. Цве
тана има само един син Колето, които беше стра 
красавец. Колето е син на Генчо, а внук на К 
чиито синове направо бяха красавци и по тях луду
ваха момите от града, и околните градове, особено 
по Трайко, който бе 
Мостар и по Ицко. Но по-нататък подробно ще изпи
шем имената.

Беше сутрин и черковните камбани се огласиха 
празнично. Вече стана и прохладно, времето за миг 
се промени коренно. От пек и страшна горещина 
полъхна влага и иглиста мъгла, които винаги идват 
от Мъртвината и току видиш, че комините вдигат 
пушек. Дървата и печките са единствената отбрана

в

където се вижд 
съпруг Генчо. П<

шен
ана,

ше във военното училище в

даз милсллскпо ~х<л гаоч{(илл(тгрсЛ'а.
Край кристалния стълб

Е^Е/70ГР “Ето малък град, заграден със стена. Когато погледна този 
малък град, екипът констатира, че картината е невероятна. Крис
талите приличаха на строителни обекти, малки по обем, но при
личащи на макет от строителни обекти и всред тях дървета.

-Арагонит! - извика радостно професор Петрович. Досега 
къде не съм го видял в нашата страна в такова изобилие“. А 
Слободан Стаич, тогава заместник-директор на Републиканския 
завод за защита на природата, откри кости и , 
потвърждават, че тук някога е имало живот, 
човек.

БЕШ
Преди половин век центъра 

на Босилеград хората нари
чаха СЕЛО. Когато слизаха от 
махалите, казваха "че идем у 
село". По околните хълмове и 
долини имаше десет махали, 
четири от които изчезнаха, а 
най-голямата, Добри дол, стана 
съставна ч§ст на Босилеград.

От тогава досега картината 
на Босилеград се мени. Той се 
разширява и увеличава. Мод
ерният живот все повече ни от
далечава от обичаите и тра
дициите. Едни се мениха, други 
изчезнаха. За обичаите и тра
дициите в Босилеград 
картинно говори Стойна Т.Ди- 
мова от семейството Диман- 
инци. *

ни-

и сле 
ук е

, които 
итавал71

За да се запази кристалният град в Петърлашката пещера, 
общината направи железни врати и постави катинар да не влизат 
хора, 
рата.

да не се унищожават сталактитите и сталагмитите в пеще- 
Очакваха се по-благоприятни времена, за да продължи 

изследването, да се направи път от Димитровград до пещерата и 
доведе електрически ток. Тогава се считаше, че ако общината 
получи малка помощ от републиката, Югославия ще получи още 
една Постойна, а Димитровград един туристически обект, който 
ще принуди всеки чужденец да спре тук и да види “най хубавата 
пещера в Европа".

Ето така се пишеше и говореше тогава! Но времето бързо 
измина, а подземната хубавица остана заключана с общински 
катинар и напълно забравена.

Сигурно не се касае само за недостиг на пари. Още много неща 
ни недостигат. Нямаме инициатива и обич към онова, което ни е 
дарила природата^.. Днес може би никой и не знае къде е ключът 
от катинара, с който е заключена хубавицата при село Петър- 
лаш!? Б.Николов

(Снимки: Петар Оторанов)

Сватба в Босилеград на 7 февруари 1937 година: невеста 
Стойна Костадинова Цекова от Иованковци, младоженец То
дор Гергинов Димов от Диманинци. Кум бил Стоян Гьоргьин, 
прочут земеделец и търговец от Босилеград, а кумица Ценка, 
старейко Петре Македончето, баояктар Асен Гогев. М\

твърде

узикан--Всичко си поддържам и 
всичко помня, което ме миха 
майка ми,, дядо ми и баба Йо- 
ванка. От никого и от нищо не се 
срамувах и не се страхувах. Ако 
искаме честна дума, никой и не 
ми пречеше да си поддържам 
обичаите. По различни поводи 
дохаждаха различни хора. Ок
оло моята трапеза имаше и има 
място за всички, казва днес 
баба Стойна.

Тя е родена през 1910 го- 
учила само 
мни когато 

ац през 1917 годи
на опожарил Босилеград, кога
то била слугиня в Ниш и Бел
град, когато като девойка била 
прочута по отглеждане на ко
принена буба, когато научила 
да работи на шевна машина... 
Пази я като "очите в главата 
си" и днес.

• ПО СЛУЧАЙ 120-ГОДИШНИНАТА НА ЧЕРВЕНИЯ 
КРЪСТ НА СЪРБИЯ

ГРАМОТИ ЗА
ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

По случай 120-годишнината на Червения кръст на Сърбия 
(1876-1996) тези дни бяха присъдени грамоти на заслужили ор
ганизации, предприятия, образователни и други ведомства за 
изключителна дейност в областта на кръводаряването, 
провеждането на хуманитарни и други акции на солидарност и 
под.

дина в Босилеград, 
в първи клас. По 
Коста Печан

На снимката от 1926 година са група босилеградчани, когато в 
Босилеград нямало ток, а улицата е осветлявана с фенери. 

Хората застанали пред фотообектива пред Диманинци,
Бояджиите и кръчмата на дядо Аризан. Тогава тук

фурна.

^Носители на това голямо признание от Босилеградска община

Гимназията, (Основното’учи/Гище и Общинската организация 
на Червения кръст.Стоян Евтимов имало и

В.Михайлов

«Е> БрятстВо15 НОЕМВРИ 1996 г.
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ваме на 
.:нати, че , 
на почина 
~им съпр 
е и дяд-

на тъга и скръб, съоб- 
роднини, приятели и 
на 3 ноември 1996 го- 
нашият мил и непре- 
г. баща. свекър, брат.

ща!
поз• МАЛЪК ПОРТРЕТ 46-ТО МЯСТО ЗА АНИТА

На 3 ноември т.г. официално е закрито световното младежко 
Пмштп^!.0 П° шахмат' проведено в Палма де Майорка - Испания, 
димитровградската шахматистка Анита Алексова спечели 4 
точки, като зае 46-тото място, намиращо се във втората част на 
таоелката. В последния кръг на състезанието Анита е загубила 
почти спечелена среща поради недостатъчна бдителност.

1ъкмо зарад това поражение тя не супя да се класира 
нагоре, относно в зоната до 10-тото място. Първо място в нейната 
конкуренция е заела състезателката от Полша Марта Елинска, 
спечелила общо 8 точки.

ди
жал1
вуйч

РУ
30

"СЛУЧАЕН"
БАСКЕТБОЛИСТ

ПО-

Никола Иванов - Нинко е
най-добрите баскетбо

листи в отбора на Димитровград- 
Панонияшпед". Макар 
само 18 години, в миналия сезон 
средно с по 32 точки на мач той бе 

фикасният играч ле само в 
бор, но и в цялата дивизия, 

в която се състезават димит
ровградските баскетболисти.

-Баскетбол започнах да играя 
съвсем случайно. Именно с 13 
години започнах да тренирам 
футбол в пионерския състав на 
"Балкански". Бях вратар. Обаче 
еДин Ден, докато чаках да започ
не един тренировъчен мач на 
пионерския отбор, някои мои при
ятели ме повикаха на съседния 
баскетболен терен. Тогава 
върши моята футболна и започна 
баскетболната ми кариера, 
сподели Нинко за началото на 
"любовта си" към баскетбола.

Никола Иванов е висок 190 см 
и най-много играе като плеймей- 
кър. Доста стреля, но съвсем оп
равдателно, защото има отличен 
процент на попадения в коша - 
приблизателно 60 на сто. В 
налия сезон е бил най-добрият 
стрелец от разстояние 6,25 м, от
носно най-добрият реализатор на 
“тройки" в цялата дивизия. Мачът 
между първенеца в д 
"Милан Топлица" от Прокупие и 
най-добрите баскетболисти в ди
визията се проведе с него в глав
ната роля. Отборът на дивизията 
победи със 72:51, а самият той 
отбеляза 31 точки.

Благодарение на него баскет
болният отбор на димитровград
ската гимназия стана окръжен 
първенец, а на съюзното състе
зание зае отлично шесто място. 
Младият баскетболист от Димит
ровград се опитва да 
в играта известния американски 
баскетболист Шон Кемл. Инак той

един от
БД.

ме има
• ТИМОШКА ФУТБОЛНА ЗОНА

"ПУТЕВИ" ПАДНАХА В ДИМИТРОВГРАД
"Балкански" - "Путеви" (Зайчар) 1:0 (0:0)

Димитровград, 2 ноември 1996. Спортен център "Парк’'. Зрители: 
към 1500. Съдия Югослав Ристич от Неготин, 7; Голмаистор Перица 

воРгивв в №-та мин. от дуспа. Жълти картони: Джуров и С.Стоянов 
от Ьалкански и Ж.Илич и Йованович от "Путеви".

Тази победа футболистите на "Балкански" подаряват 
бивш капитан и^вратар Милко Соколов, който все ощ 
болницата в Зайчар след контузия в мача с "Хайдук Ве

Самият мач мина в игра без много шансове. Всичко се случи в 10-та 
минута, когато Емил Иванов хубаво би свободен удар от 17 метра. 
Вратарят отби топката, която хвана неговият съиграч Илич, след 
което съдията оправдано свири дуспа. Сигурен екзекутор бе Перица 
Георгиев, най-добрият голмайстор в Тимошка дивизия.

До края на мача домакините имаха още две голови положения, 
по-сериозно бе на Иван Митов, който прехвърли вратата.

ПОРАЖЕНИЕ ОТ ПО-СЛАБ ОТБОР

и най-е 
своя от

КИРИЛ МАНАСИЕВ 
(1934-1996) 

от Долна Любата, Б 
градско

ос и ле-

На 12 декември ще се навършат 
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ от смъртта му. 
На този ден ще посетим вечния му 
дом в долнолюбатските гробища да 
го залеем със сълзи на вечна тъга, 
обич и признателност. Каним родн
ини и приятели да ни придружат.

на своя 
е се намира в 
лко".

ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ: 
съпруга Олга. синове Винко и Асен, 
снаха Лиляна, сестра Нада, брат 
Павел и многобройни племеннициза-

Никола Иванов На 26 ноем 
навършват 
смрътта на 
нелрежалим 6 
прадядо

ври 1996 година се 
ШЕСТ МЕСЕЦА от 

нашия обичан и 
аща. свекър, дядо ине признава много таланта, а 

казва: "Раднички" - "Балкански" 3:1 (2:0)
Лубница, 10 ноември 1996 г. Игрище на "Раднички“. Зрители - 200. 

Съдия: Драган Иванович (Неготин) - слаб. Голмайстори: Симонович в 
13 от дуспа, Николич в 35 и Млаленович в 87 мин за “Раднички" и 
Митов в 81 мин за "Балкански“. Жълти картончета: Гогич, Велич и 

ов и Ранг елов от "Балкански". Чер- 
Раднички“ и Пейчев от "Балкански"

-Само 30 на сто е талант, а 70 
на сто е труд. Аз много тренирам 
и през лятото, и през зимата. 
Искам да кажа, че Димитровград 
не бива да се отказва от колек
тивния спорт. Ние сме състеза
тели-любители, неполучаващи 
почти нищо, а доставяме голямо 
удоволствие на многобройни по
читатели на баскетболния спорт.

Никола Иванов планира след 
гимназията да следва английски 
език. Иска успешно да следва и 
да играе баскетбол. Всички, 
знаещи как играе и колко е голя
ма неговата страст към баскет
бола, считат, че е голям потен
циален играч, който може 
направи извънредна кариера, 
бъде ли така - времето ще по
каже.

ми-

Симонович от "Раднички" и Крум 
вени картончета: Д.Николич от “Р 

В XIV кръг на първенството в 
Тимошка зона "Балкански" госту
ва в Лубница недалече от Зайчар 
и загуби от домашния "Раднички" 
с 1:3. Макар и без шестима ти
туляри, димитровградският отбор 
претърпя поражение от по-слаб 
отбор. Домакините откриха ре- 

ата с удар от 11 метра, когато 
. _>дия отсъди като ду 

едно съмнително положение. 
След това лубничани започнаха 
да играят още по-грубо, а съдията 
ги толерираше. В 17 мин. младият 
Пейчев получи плесник от един 

и червено

В 35 мин. домакините вкараха 
втори гол след груба грешка на 
защитата на "Балкански". Във 
втората част на мача димитров- 
градчани бяха по-добри, но не ус
пяха да използват 2-3 хубави го- 

положения (улучиха греда- 
пак - 2:1. И ко-

ивизията

лови
та). В 81 мин. все 
гато всички очакваха 
домакините вкараха тр 
контраатака.

В последния кръг "Балкан
ски" ще играе срещу отбора на 
Кривел на 16 ноември в 
ровград.

• МЕЖДУОБЩИНСКА 
ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
ВРАНЯ

В ПОСЛЕДНИТЕ ДВА 
КРЪГА-ТРИ ТОЧКИ

ИГНАТ ИВАНОВ 
от Димитровград

По този повод на 23 ноември ще 
посетим |тюба му в димитровгг " " 
ските гробища и ще положим ц 
Поменът ще се състои в 1 
Каним близки и познати да ни 
придружат.

ОПЕЧАЛЕНИ:
семейства Ив 
Каменови

зулт 
слабият съ

раг
зет

венство. 
и гол отспа

РЗД- 
ветя. 

1 часа.
[имит-
|.С.подражава

домашен футболист 
картонче от съдията?!

Бобан Димитров
анови. Василеви.и

СЪСТЕЗАНИЕ БЕЗ СМИСЪЛ
декември 1996 година се 
шава ЕДНА ГОДИНА от нена-

На 7След мача "Хайдук Велко" - "Балкански" в Не- "Путеви“ от Зайчар, водещ на табелката, гостува на 
готин на 27 октомзри т.г. смисълът на състезанието "Балкански“ в Димитровград. А димитроградските 
в Тимошка футболна зона е загубен напълно. Това футболисти са единствените, които застрашават 
е зона, в която предварително се знае всичко: кой самия връх на табелата, 
г/би а кой печели, кой дава и кой взима. Но и това За мача и резултата не бихме говорили , тъй 
н^ би било толкоза трагично, да не става въпрос за като нехуманното решение на главния съдия въз- 
здравето на футболистите. мути както нашите, така и футболистите на домак-

И в спорта е нарушена системата на стойнос- ините, а публиката остана шокирана. Стигна се до 
тите по-голямо внимание се отделя за второсте- прекъсване на мача, което можеше да премине в 
пенни неща и хора, които са извън игрището, а много нежелано положение. Това все пак не се случи тъй

т^нтливи млади футболисти, някои от които по- върнаха и отстояха останалите пет минути до края 
^иоте^КТлммлеио даУупра1ляв°а? И° 'междувременно вратарят на -Балкански" се 
^'нт^на^^ааЙУГя^^ия^

елементарна к/лт-ура, а-а меда. . 9'доппи„е. правдата няма да остане сляпа. -Балкански иска

^ин^^л^да получи л^ти Д* ~ ЖГ

епилог, двама ФУ1**3™*'' |МПНЛятя^маса в зайчар- "Адмира" от Виена против ФК "Милан“ от Милано 
с»^та болница с^трикраТнадтерф^Грация на тънкото сплели победа^на зелената маса, защо това да не

Ч6РВ случая продължената ^ък^д^зи хора Т^ошкаР ф™6олнаГзоноНтрябвоН^да действат и

Зайчар^пратеника Битер" Рамакич^от Бор. Не. слу- «ши*и.енергично, Докато не о угаснала и лослед- 
чайно за този мач бе определен съдия от Зайчар ната надежда, 
защото вече следващата неделя отборът на

ВЪ

В последните два кръга от 
есенния полусезон футболистите 
на "Младост" от Босилеград спе
челиха три точки. В предпослед
ния кръг на 27 октомври босиле- 
градските футболисти като гости 
загубиха в Сувойница с 0:2.

В после 
ските фу
спечелиха три точки. Фу 
тите на “Трешневка" от Буяновау 
не се появиха на игрището край 
Драговищица, така че състеза
телната комисия

здния кръг босилеград- 
тболисти без борба 

тболис-

регистрира тази 
среща със служебен резултат 3:0 
за босилеградския футбе 
бор. Това е вторият отбор, който 
в течение на есенния полусезон 
не се появи пред любители 
футбола в Босилеград. Преди 
"Трешневка" това го направиха 

/тболистите на "Синджелич" от 
. евосоо в четвъртия кръг.

РАДОМИР АТАНАСОВ - РАДЕ 
от Димитровград

По този повод 
година в 11 ч 
димитровгр 
дадем паних 
на
близки и познати да ни придружат. 
Опеч
майка Драга, съпруга Цветанка, 
дъщери А мелия и Драгана, зет Ва
лентин. внучка Моника 
роднини

олен от-
на 23 ноември тази 
аса в капелата на 

адските гробища ще 
ида и ще посетим гроба 
ни покойник. Каним

те на
СКЪПИЯ

ФУ
Ле1 алени:

М.Я.
Д.Стпороо и останали

ОБЯВАI • ЛОВНИЯТ СЕЗОН НА ЗАЙЦИ Е ОТКРИТ, НО...
АКО НЯМА ЗАЙЦИ, ИМА ВЪЛЦИ!

Официално ловният сезон < 
на зайци бе открит на 3 ноем- 
ври. Множество димитров
градски ловци взеха учас тио в 
този тържествен за тях дан. ; 
Кой колко успешен е бил... о, | 
всеки си знао.

За Горан Величков, Ранко 
Иванов и Зоран Иванов пър
вият дон на ловния сезон все 
пак в бил успешен. Ако няма ? 
зайци, "добри“ са и вълците 
особено като този от около оО 
кг. Убил го е ГОРАН. С вълка 
се срещнали между Моинци и 
Пъртопопинци, къдото три- | 
мат а ловци били заедно, акъс- 
мота да го улучи имал ГОРАН 
ВЕЛИЧКОВ от См и ловци.

На снимката о Ранко Ива
нов с убития вълк.

На 21 ноември 1996 година ша се 
навършат ШЕСТ МЕСЕЦА от 
смъртта
съпруг, баща и дядо

на нашия нелрежалимПредлагаме Ви 
работа на

! животновъдни 
* ферми и в хотели в 
| ШВЕЦИЯ,
| ШВЕЙЦАРИЯ

и БЕЛГИЯ.
%« . ' • * •

/2*-\ 1ЧГ ч

» ■ ’ лЛ \ * ■ - V. >.г ботка
V, до 3000 ДЕМ. 

За подробни 
информации

ползвайте
ПЕЙЧО СТАНКОВ 

от Плоча, Босилоградско

Чакахме с надежда и вяра очите Ти 
топли, добри да дадат ни съвет, но 
както винаги Ти се усмихваше и 

пиеше своя поспеден завет, 
живееш в съ

"Инфопрео"
Ш01
Що ьрцата ни с пулса им 

ите дни!
бТ БЛИЗКИТЕ

до края на наш
Токот и снимка: А.Т.

Ф
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1 СаТиРа забава*

7Слри6аШ*фе«' е&ряк\

-ЧЕРЕ ПИШИ И МЕНЕ У "БРАТСТВО", 
ИМАМ 101 ГОДИНУ...

ш
!

■ давЕНй»
на мивуту йе най-жешко ама...

стигну там на морето обаде ми °епо 
тептонат да знам ко су стигни. У^вошш^ Тун

I ^е^че^гв \

I |
| несам завъртел броят оно некои си орати. *

ар по у Пирот, йер ние несмо овластени ;
, па ти кажемо^рекоше Децата ?пощуту.ДаДоше ми и :
\ боой том/ да се язим. Ка сам вече слезал у град’ реко ,
■ пд отипем и до истрибуциюту да питам ко да откачим 
. гакс/г/ за телевизорат що та немам еве дваес године
I Ти допитам йошнещЪ. Че отидем, реко и ДО милициюту | 

да §и питам за йеднога що украдал нещо /фирм/, па...
| ли знаете, никому нища.

У истрибуциюту шефат ме дочека убаво, даде и по 
каве, пита ме за сви старци що §и познава още ка 
уводише струюту. Све убаво, ама това що та пита и он 
ко у пощуту рече дека не йе овластен да дава изяве. . 
Това рече, работе шевовете у Пирот. Е, мислим си, у ; 
милициюту мора све да знаю, па они може све и да ми \ 
кажу. И там момчето ме убаво дочека, познаватио се, \ 
ама ме зачуди и оно - и они несу овластени да казую, | 
оти по правило службе това само може шеват у Пирот. 
Мислео да напцуйем ама се сети дека сам. у милициюту, 
та си преР,ута. Вану ме текъв яд и реко си - добре щом 
йе тека има и тука човек кой све знае кво стане у туя 
общину и он че ми каже. И търго при кметатога. Додека 
стиго од милициюту до рампуту, ядат ми помину и поче _ 
да правим сметЬе кво че кажем на м/етатога. Куде ; 
"Балкан" срето еднога порешчию из общинуту, дър 
весник и цъка ли цъка. “Кво цъкаш па ти дете, тебе ти 
барем лъсно".

-Дека лъсно бай Манчо, гледе кво пише у весникат, |( 
на общинуту одузели порезат на промет, одека са плату | 
че узимамо?

-Ко бре одузели?
- Тека убаво, одузели ония одозгоре!

на
:
IСвако пето ка[

■ Че питаш

:

АФОРИЗМИИСТОРИЙКИ ОТ ДИМИТРОВГРАД
БЕЗНАДЕ
ЖДНОСТ

Йордан Марков бе на времето съграждани и любители на чаш- 
си търговец и с баща му имаха два ката, докарали се в Балкан на 
■магазина дори. Но в комунисти- "висок номер . 
ческото време западна здравата В това време се поправяли
и веднаж на шега, на истина си мостовете към Строшена чешма, 
каза в "Гациното“: Вата Блажко живее в града, а

-А, бе, аз си мислех, че ще Гуката в бърдото на Строшена 
ия. Пък то излезе, чешма. Помислил си бата Блаж

ко, че Гуката не може пиян да 
мине през строещите се мостове и 
решил да го изпрати до вкъщи, за

:Страшна е съдба
та на човека, който се 
страхува да не загуби 
и онова, което няма. I.стана чорбадж 

че станах, рабаджия.
❖❖ БЕЗСМИ-

СЛЕНОСТ
❖

Много лошо станало на Иор- Да н® падне ® Ре*втв;Изпратил го до кръстовището 
в Строшена чешма, но Гуката 
помислил, че бата Блажко, като е 
на номер, няма да може да пре
мине мостовете и ще падне в 
реката. Затова го изпратил до 
рампата. Накефлисаните побра
тими се изпращали така цяла 
нощ.

Iжидан Марков. Не беше много въз
растен, но сърцето много отслаб
нало и леганал тежко. Събират се 
комшии, съжаляват го. Дошел и 
поп Ваца, негов пръв комшия. 
Дълго време се знаели, другару
вали, черпели се и на поп Ваца 
станало мъчно, почнал да рони

Ако песимистът е 
добре информиран 
оптимист, какъв е 
смисълът на оптимиз
ма?

ТРЕНИ
РОВКА

сълзи.
Погледал умиращият Йордан 

Марков, че поп Ваца плаче, ус
михнал се и казал:

-Е, поне защо ти плачеш, попе. 
Те, утре, от мен ще си спечелиш 
някой динар. И след няколко ми
нути наистина починал.

❖❖❖
. Стиго IОстави бирникатога и продължи за общину 

до вратата, вану се за бравуту, па си отидо. Помисли | 
си, ако отидем при кметатога, све му прекажем, куде | 
сам бил, кво сам питал, я ако и он ми каже, че и он... '
по-арно и да га не питуйем. Барем по-малко че ядуйем.

От Костадин Данев - Гуката е 
останала още една пословица в 
града. Търсела жена от мъжа си 
пари да си купи сол.

-Те ти луда 
пари за цигари, тя иска пари за 
сол.

Спането е трени
ровка за смъртта, ка
зват. Защо тогава та
ка упорито тренира
ме?

жена. Аз немам I
:❖

Костадин Данев - Гуката и 
Бата Блажко, познатите наши

Записала: Я.Нейкова Иван Царибродски

(Вии^оАе. лоЬпмяр шжщ> КОИ СА ПЪРВИ? Журналист интервюи
ра ловец:

-Кой е най-гопемият ви 
успех досега?

-Беше преди две годи
ни. Като по чудо се спасих 
от един непочтен глиган...

Запитали един лорд по 
какво се е увличал, дока- 
то е бил млад. Той отго
ворил:

Ч

-КА.ччАни СА То&А КОРА.
изворитв ПОК/\ЪДХ/\ К-ОМ|\ - 6аС* Асене, какво

ПРи^АЗВАЩ
-Жени и лов. 
-А какъв лов? 
-Лов на жени.

; гол К-ОВА
с. него ?

* ❖
Е1 Е Ш
е т е да ег
Ж\Е и

-Веднъж срещнах една 
огромна мечка...

-И напълни ли я с кур-

-Ало, изтрезвителното
ли е?

Резервирайтешуми? ни двеI -Не, но напълних гащи- места за довечера.
-Кой се обажда? 
-Двама, нещастни лов-

( те си...8 ❖ ❖ ❖ ци...
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