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*БРСМ 1670/71* 2 ЯНУАРИ 1998 г.* ЦЕНА 1 ДИНАР
ПЪРВАТА КОЛОНКА ЮГОСЛАВИЯ*1 НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ВЪРХОВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЦЪРКОВНИТЕ ОБЩНОСТИ В

ЕОНТИНУИТЕТ ПОДЧЕРТАНО ЗНАЧЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЪРКОВНИТЕ 

ВЕЛИК0Д0СТ0ЙНИЦИ ЗА МИРА И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО, ВЕРСКАТА 

ТОЛЕРАНТНОСТ, ДОБРАТА ВОЛЯ И СОЛИДАРНОСТТА МЕЖДУ ВСИЧКИ ХОРА
П равителството 

Сърбия е уточнило 
Законопроект за Бю

джета на Републиката за 
1998 година в размер на 15 
милиарда и 995 милиона 
динара.Освен задоволява
нето на държавните функ
ции в областите на обще
ствените служби, социал
ните програми, голяма част 
от средствата от Бюджета 
са предназначени за на
сърчаване на промишлено
то производство и селско
то стопанство. Само за вто
рото са запланувани 950 
милиона динара.

Едновременно с Бю
джета Правителството ут
върди и икомоническата 
си политика за Новата го
дина. Основните цели си 
остават същите, както през 
тая, която изпратихме - 
стабилност на цените и 
курса на родната валута, 
ускоряване на производ
ството и увеличаване изно
са, повишаване на запла
тите върху реални основи и 
продължаване на рефор
мите.

на

. гославският президент Слободап Милошевич честити предстоящите празници и подчерта огромното значение на 
дейността на ръководителите на верските общности в полза на мира и сътрудничеството, таченето и разширяването на 
верската толерантност и сътрудничество, добрата воля и солидарността между всички хора • Сръбският патриарх Павле 
посочи настояванията за благоденствието на всички хора и за тяхното взаимно разбирателство и честити Новата година 
на президента Милошевич

^Г.ОСЛаВСКИЯТ пРезпДент Слободан Милошевич прие ръково- Ян Валент, суперинтендата на Евангелистко-методистката църква 
дизелите на верските общности у нас - Сръбския патриарх господин в нашата страна Мартин Хован, викария на Румънската пра- 
Павле, нпшкпя епископ Ириней и протодякона Момир Лечич, бел- вославна църква Мойсий Янеш и председателя на Отбора на Ад- 
градския надбискуп Франц Перко, генералния викарий Леополд вентистката църква Радиша Антич.
Рохмес, имама на Белградското Мюфтийство Мухамед Юсуф- На приема, на който присъствува и председателят на Комисията
спахич. върховния рабин в Югославия Цадик Данон, епископа на за отношенията с верските общности към Съюзното правителство, 
Реформаторската християнска църква в Югославия Ищван Чете съюзният министър Зоран Бингулац, президентът Милошевич чес- 
Семеши, бискупа на Словашката евангелистка църква в Югославия тити на най-висшите църковни великодостойници на верските об-

щности у нас предстоящите празници и подчерта голямото зна- 
чение на техната работа в полза на мира и сътрудничеството, таче- 

зЦШ нето и разширяването на религиозната толерантност, добрата воля 
I и солидарността между всички хора. 

жРя В обръщението си към президента Милошевич патриархът на 
Н|ш1 Сръбската православна църква господин Павле посочи усилията за 

благоденствието на всички хора и взаимното им разбирателство и 
РР|У8 честити на президента Новата година.

Новата година честитиха на президента Слободан Милошевич 
и ръкводителите на останалите верски общности в Югославия.

Домакинът и гостите имаха след това продължителен сърдечен 
разговор.
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Президентът Милошевич в разговор с гостите си

С тези основни цели и 
мероприятия на стопанска
та политика в Новата го
дина Правителството в 
Сърбия продължава после
дователното провеждане 
на програмата за икономи
ческо оцеляване, с която 
започна своя мандат преди 
четири години. Става дума 
за континуитет на една ус
пешна политика, с която до 
голяма степен беше постиг
ната хармония на целите на 
стабилността на цените и 
валутата, с целите на сто
панското развитие и пови
шаването на стандарта на 
населението, и най-сетне, с 
най-важните цели на ре
формите и изграждането 
на модерна пазарно-соци
ална икономика.

Задачата никак няма да 
е лесна. Продължената от 
Щатите ”външна|,стена на 
санкциите като че ли беше 
сигнал за “лобито длъжни
ци” да се опита (за кой ли 
път() да дестабилизира 
новия динар. Ако се съди по 
категоричността на съюз
ното правителство и най- 
отговорните в Югославска
та народна банка, както и 
решимостта на Републи
канското правителство да 
продължи рестриктивната 
валутна политика, и тази 
най-нова вълна ще бъде 
отблъсната.

Избирането на новия 
президент на Републиката 
несъмнено е още един ох- 
рабряващ фактор пред 

. пРага на Новата година.

ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ НА СЪЮЗНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 
И НА ГЕНЕРАЛЩАБА НА ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА

ЧУВСТВИТЕЛНО ЩЕ СЕ ПОДОБРЯТ УСЛОВИЯТА ЗА 

ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ НА ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКА
Президентът Милошевич честити на гостите си и на личния състав на Югославската войска Новата година и им пожела 
успех в изпълняването на отговорните задачи

президент укрепването на единството, мо- чувствително ще се подобрят ус- личния състав на ЮгославскатаЮгославският
Слободан Милошевич прие ръ- ралната подготвеност, високото ловията за по-нататъшно разви- войска, президентът Милоше- 
ководните хора в Съюзното ми- патриотично съзнание, както и тие на Югославската войска, 
нистерство на отбраната и в Ген- от засилената отговорност на
ералщаба на ЮВ,водени от мин- личния състав на Югославската на своите гости и чрез тях и на воргагге задачи, 
негъра на отбраната Павле Бу- войска, което осигурява високо 
латович и началника на Ген- равнище на боевата готовност и 
ералщаба на ЮВ генерал-полк- отбранителните способности на

нашата родина. Във връзка е 
Гостите честитиха на През- това президентът изрази увср- 

идента Новата година и му сност, че с но-нататъшната ре- 
пожелаха успех в работата. ализация на Програмата за уск-

Лрезидентът Милошевич орено стопанско възстановява- 
изрази удовлетвореност от отче- не и на програмата и задачите на 
темите резултати в обучението, реформите в нашата страна,

вич им пожела успешно да про- 
Честитейки Новата година дължат изпълняването на отто-

Бсз вечнозелена украса 
няма Нова горина. Особено 
за децата. Та кър е на друго 
място, освен Пор нея, Дядо 
Мраз ще ронссе Пораръка

овник Момчило Перишич.

си?
ОШкраЛ време наро

дът се е възхищава/а огй 
изящнаШа им красота. На
ли за нея, за най-Лрекрас- 
наСйа, се бе варила и Троян
ската война. Л името и е 
от горската красавица, ел
хата.Заседание на Върховния 

съвет на отбраната
Вечно са зелени, тън

ки, стройни...
Обичамш ра се китят 

елхи за Новата гори на е 
сравнително нов. Това е ка
толически обичай, разпро
странен и срер други наро-

Обсъдени бяха кадрови въпроси и финансирането на 
югославската войска

Под председателството иа югославския президент Слобо- 
даи Милошевич в Белград се пропеде заседание на Върховния 
съветза отбрана. На заседанието, на което присъствупаха през
идентът на Черна гора Момир Булатович, изпълняващият 
длч.жността президент на Сч,рбия Драган 1оимич, съюзният 
премиер Радос Контич, съюзният министър на отбраната Пав
ле Булатович, началникът на Генсралщаба на Югославският 
войска генерал полковник Момчило Перишич и секретарят на 
Върховния съвет за отбрана, генерал майор д-р Слободан 
Шунтич беше обсъдено текущото финансиране пп Югослав
ската войска и взети решения за произвеждане в по-горни 
чинове и за назначаване на отделни постове.

ри.
КогаГЛо ги сечем за Пра

зника, забравяме ли, че ше 
могат ”без наша Помощ "ра 
живеят межру 350 и 500 го
рици. Нека ра не забравяме 
и това, че три средни дръв
чета Произвеждат кисло
род, достатъчен един чо
век ра живее 60 Години. По
мислете си за това, Преди да 
ПосеЕнвШв към секираШа. 
Алтернативи има, нали?



СР ЮГОСЛАВИЯ - БЪЛГАРИЯ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ТУРИЗМА
ЙАРОДЪТВЙНАГЙЕ НАМИРАЛ

СПАСЕНИЕ ВЪВ ВЯРАТА Пл клля на януари 1998 година ще бъде подписана югославско- 
българска спогодба за избягване на двойното данъчно обла! а

Споразумение за сътрудничество в туризма "««"исаха 
югославският съюзен министър на външната търговия Борислав 
Вукович и българският министър на търговията и туризма Ва-

ЛТоНкраяИна януари !998 година ще бъде 'ЖЙГ'
кората сесия на

ВЪВ
роди: на|^н| посрещне и ознаменува,

I което сте свидетели всички вие, 
' I които през това празнично утро 

; I изпълнихте нашите храмове, би- 
.. 1 ло то тук, в родината, било то в
Ш диаспора в белия свят.

' • Поради това ние, вашите пас-
' I тири, бихме желали да видим 

I всички да се радваме с такава 
I радост. За съжаление, има още 

I I много сред нашия народ, които 
I не са п състояние или пък не жс- 

М I лаят да вземат участие в тази ду- 
ховна радост. На такива всс още 
са им прекалено скъпи преход- 
ните неща на този свят, земните

С традиционното поздравле
ние "Мир божи - Христос се ро
ди!”, патриархът на Сръбската 
православна църква отправи 
Коледно послание, в което, меж- 
ДУ другото, припомня:

- Всяка година на днешния 
празник вече цели две хилядо
летия с радост посрещаме и пра
знуваме рождество Христово ка
то тяло и наше спасение в Него.

.
И

югославско-българска гл к ' обс-ьдиха „роблема с високите
Министрите Вукови' “Литс превозвачи в Югославия, 

транзитни такси за ® рл оми към български партньори и 
задълженията на юг° . взаимни разплащания. Според мин-
липсата на сигурна с СКлон>!а да разгледа
възможността за намаляване на транзитните такси за автомобилни 

псво-ш " ьй като те не компенсират загубите от намаляването на 
тоанзитнйя поток. Според министър Вукович увеличаването на 
пгжвозитс през Югослкавия зависи не само от размера на таксите. 
Според него проблемът ще намери решение е възстановяването „а 

Югославия в ТИР-конвснцията.

а

НйНека да се радваме и да се ве- ■ 
селим и сега. Открай време тези § 
дни са назовани свети, а нека и » 
нашето веселие и нашата радост | 
да бъдат свети. Светата църква 
не иска нашата радост да възп- Ш® 
риеме световен характер, сами |Ш|| 
да си угаждаме чрез сетивата и 
вкусните ястия, а да си пожелаем 
да останем на висотата на духа, 
която да ни предлага размисли 
достойни на празника, изразени 
в песента: "Христос се ражда, 
славете го!”. _

В посланието си Патриархът 
подчертава : ”3а съжаление, на множеството пок- Спасител.
олення наши деца, през последните петдесет Коледа е пред всички нас, братя и сестри. Бог 
години бе осуетена коледната радост. Може би се ражда като човек - ”да живеем с Него за да 
като плод на такава политика и такова отношение можем така да изпълним с Бога и душата, и тя- 
към нашите деца и ние днес срещаме всички тези лото, понеже създадени са и душата, и тялото : да 
трудности и проблеми, пред които е изправен се изпълнят от Бога и да живеят с Бога, най- 
целият ни народ от всички страни. напред на този свят, за да можем да живеем с Него

Обаче, нашият народ, през всички свои не- и в другия, вечен и блажен живот през всички 
воли, без които никога не е бил, е намирал спа- векове и през цялата вечност. Това пожелаваме и 
сение във вярата и своята църква. Намирал е сили на самите себе си, и едни на други, поздразвявайки 
да осъзнае всичките грехове свои и своите про- всички Ви със стародревното християнско поз- 
пуски, да се покае и да се върне на правия път на дравление : ”Мир Божи- Христос се роди!”

Посланието на Патриарх Павле ще бъде про- 
поддържа и да празнува и в тежки условия. И днес четено във всички храмове на Сръбската пра- 
той, въпреки всичките си страдания и неволи, из- вославна църква на 7 януари 1998 г. 
питва радостта на Коледа, труди се достойно да го

ШЛИ
ИЖГЯКЛ блага, удоволствията и развле- 

| чекията, понеже предпочитат, 
"тварите пред Твореца . На та- 
кива желаем и те да опознаят 
истината на Сина Божи. Да раз- 

«Ж 2% берат и да почувствуват смисъла 
на Коледа, за да могат заедно с

* пас истински да се радват на рож- 
Богомладенеца

членството на

новини ОТ ШЪЖАРШ
От ялтенската в европейската карта?!

Решението на Европейския съюз от 13 декември в Люксембург 
извади България от ялтенската карта и я постави в европейската, каза 
министър-председателят Иван Костов на състоялото се неотдавна 
извънредно заседание на Народното събрание.

окончателно сме влезли в Европа, допълни той.
членове на ЕС да започне на 30 март

Патриарх Павле дението на 
Христос като на вековен приятел и

Това не значи, че 
Процесът за приемане на нови 

1998 година със среща в Лондон на външните министри на 15-те страни- 
членки и но 10-те кандидатки от Централна и Източна Европа и Кипър, 
реши ЕС. Същинските преговори с Полша, Чехия, Унгария, Словения 
и Кипър ще започнат през април 1998 година. С останалите кандидати, 
сред които и България, ЕС ще поддържа постоянен контакт, като за 
целта към ЕС ще се създаде Европейска конференция за постоянни 
контакти със страните-кандидати. Иван Костов определи това решение 
като практически равен старт в преговорите по разширяването на ЕС.

Парламентът има тежката задача да хармонизира българското зак
онодателство с европейското, посочи г-н Костов. Европа трябва да види, 
че сме се съобразили с нейните норми, независимо кога ще ни приеме 
за пълноправен член, добави премиерът.

светите си предци и празниците на своята вяра да

ПИСМО ОТ КЮСТЕНДИЛ

ДИАЛОГ, СЪОТВЕТСГВУВАЩ НА НАШЕТО ВРЕМЕ
- Повишаване категорията на гранич- 

аномалии, ако имаме предвид и сравним но-пропусквателния пункт ”Олтонамци- 
отношенията до преди настъпилите про- Рибарци”; премахване декларирането на

валута в размер на 100 ДМ при влизането 
Ето този нихилизъм - политически и в Югославия; премахване на статистичес-

Към края на миналия месец в гр. Кюс
тендил се състоя научна конференция на 
тема: "История и актуални проблеми за 
сътрудничеството
край”. Тя беше проведена по инициатива 
на земляческото дружество "Краище” в 
гр. Кюстендил. В конференцията участ
вуваха представители на БАН (Българ
ската академия на науките), на Държав
ния архив, Историческия музей в гр. Кюс-

министрации за коригирането на тези

с Босилеградския мени.

икономически, културен и религиозен - кия лист при излизането и влизането от и 
ни подтикна да предприемем нещо, с ко- за Българя; пренасянето на селскосто- 
ето да предизвикаме един диалог - диалог панска и животинска продукция без осо- 
активен и ползотворен на местно ниво и бени митнически ограничения произве- 
нивото на правителствата на двете стра- дена в родния край, както и собствена за 
ни с цел решаване на натрупалите се про- по-продължителен престой в Югославия; 
блеми, възникнали предимно през пое- увеличаване времето на престоя в родния

край (Босилеградско и съответно в Бъл- 
Ще се осмеля да твърдя, че същест- гария); участащата се младеж от Босиле- 

вуващите ограничения и формалности на градко и Димитровградско да ползва раз- 
контролно-пропусквателните пунктове ни облекчения, каквито има тя в Въл
на българо-югославската граница не са гария
от такова естество, за да не могат да се здравеопазването и пр; да се създадат ус- 
решат или пък да представляват ”опас- ловия за обучение на ученици в средното 
ност” за двете държави. училище в Кюстендил, както и ползване

Не може да има сътрудничество меж- на пенсии, стипендии, столови и др; в об- 
ду два близки региона и съседни държави ластта на здравеопазването да се изгради 
без активен и цивилизован диалог. В ета- нормативна база с по-ясни и конкретни 
па на засилване на връзките с далечни критерии за лечението на българите зад 
страни неоправдано се оставят на заден границата, както и за по-тясно сътруд- 
план националните проблеми от взаимен ничество; да се възстановят автобусните 
интерес. Проблеми, които в близкото ми- линии Босилеград - Кюстендил и обрат- 
нало почти не съществуваха. Няма сът- но, поддържани от българска и югослав- 
рудничество без трайни връзки и тър- ска страна; приемане на Закон за опаз- 
говия. Няма доверие без контакти и пъл- ване на чистотата на българския език, 
на обективна информация. гарант за националната ни идентичност и

Няма общуване при наличие на огра- развиване на националното самосъзна- ния застои в двустранното сътрудничест- 
ничения на пограничния режим на кон- ние; на базата на сключения договор за В° както межДУ двете общини, така и на 
тролно-пропусквателните пунктове и сътрудничество между България и Юго- 
митнически такси, без лични и контакти славил в областта на културата науката 
на държавно ниво, между кръвни братя, и образованието да се подпише спогодба меР5ния к^м решаване на конкретни 
близки и роднини. Без сътрудничеството между общините Босилеград и Кюстен- пР°блеми> без да бъдат накърнявани как- 
на хората от изкуството, литературата, дил като се вземат предвид конкретните ВИТ° И Да било интеРеси- Да се създаде 
детското творчество и др. условия; да се открият бюра за стопанска еДНа реа™а ^Д110™1^ за отворени

За да може всичко това реално да се и културна информация в Кюстендил и Вра™ на общуването и сътрудничеството 
осъществи, е нужна пълна либерали- Босилеград, а би било добре когато биха между Двата съседни града и между двете 
зация на пограничния режим на българо- се премахнали и таксите при излизане от СТраНИ’ Като се търси не това’ което ан 
югославската граница. Югославия в България разделя, а тъкмо обратно - което ни обс-
■ «а”а К™ФСРСНЧИЯ бе прието Настояваме, също така, медиите по- ДИНЯВа; сР°'1нитени истории’ куЛТура’ 
Обръщение до Президента, до предсе- често и по-обективно да отоазяват съби Роизповедание. Убеден съм, че то над

теЙсЙ™ съ^ГиТр™ СЙбраТ “ Минис' тията и проблемите на двете общини и да 5елява Над онези тъмни петна'НеКа Т° "" 
ГоГтоТе отправя исЛа БЪЛГарВЯ' В КОМВН™Рат Резултатите от спогодбата" бъДаТ ВИНа™ на ПреДеН ПЛаВ ипчо Дрсо.

Нашето искрено намерение беше

тендил, местни интелектуалци и творци, 
както и предстасвители на широката об
щественост на града.

Защо бе организирана тази среща?
Един от отговорите на този въпрос е 

и този, че до преди деветдесетте години 
сътрудничеството между двете общини - 
Кюстендил и Босилеград - бяха на едно 
завидно ниво и още повече между насе
лението, свободната търговия, лични и 
делови контакти на държавни служители 
и др. Възможно е и тогава да е имало 
какво да се желае, но не сега е мястото за 
подобен анализ, а такъв би бил полезен.

Последните години (от осемдесетте 
години до 1997 г.) са години на силни ик
ономически и политически промени и в 
двете съседни страни България и Юго
славия. Те са съпътствувани и от много 
конкретни проблеми вътре във всяка ак- 
туална страна и от друга, част от тях се 
пренесоха и между роднини и близки от 
населението на двете общини. Изпитва
хме остри потребности от помощ едни 
други, изразяваща се дори и в елемен
тарни неща: храна, лекарства, дрехи и др. 
Точно в този момент, когато населението 
от Кюстендилско и Босилеградско беше 
свикнало вече на една традиция да об
щува помежду си, тази възможност му 
беше отнета.

Администрациите от двете страни, ув
лечени в решаването на собствените си 
проблеми от по-глобален мащаб, не 
обърнаха и все още не обръщат 
ние на по-ниско равнище. Може би има и 
недостатъчна заинтересуваност и 
тойчивост и от местните държавни

ледното десетилетие.

транспорта, квартируването,

Милчо Арсов

фона на историческото минало и прев
ратности и сега съществуващите реал
ности да потърсим взаимности за ускоре
но провеждане на диалог, съответству- 
ващ на нашето време от политици и дър
жавници от местно и национално рав
нище.

Ние искаме да подтикнем онези сили,
от които зависи извеждането на сегаш-

национално ниво.
Да се премине от етапа на добри на-

на

внима-

нас-
ад-

на
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Разговора
води:
Алекса Ташков

Интервюто взе: 
Манол Янев

СОТИР СОТИРОВ, председател на Общинската 
КратТ, нагоди,шша е удобен момент да се Пре

цениш резултатите от реализираните акции 
се очершае_ трасето на развойния Път за 
оощинаша ирез следващата година. Затова ио- 

Председателя на Общинската скуПщина в 
Босилеград Сотир Сотиров да ойгговори 
колко въПроса във връзка с развойните Пости- 
жения на общината През изтичащата и за Пла
новете за насшъйващаша година.

През последните две-три години Правител
ството на Сърбия и отделни републикански 
ституции предприемат съответни мерки за по-уск- 
орено развитие на неразвитите краища, включи
телно и на нашата община. Докъде се стигна по 
този път?

- каза
скупщина в Босилеград------------

за допълнителното водоснабдяване.
А в областта на стопанството?

- Не само в нашата община, но и в Републиката 
стопанството все още чувства поседиците от 
ономическата изолация. Поради това, постиже
нията ни не са на желаното равнище. Няколко 
предприятия са представили свои програми, 
поради икономическата ориентация на Прави гсл- 

на Сърбия приоритет да имат пред
приятията с износно производство, реализирането 
им е временно отсрочено и най-вероятно ще бъдат 
изпълнени през следващата година. Но въпреки 
това през тази година нашето стопанство осъще- 

известен растеж на производството, а 
Кобос и Чорапара" отчитат добри производ- 

резултати, дори приемат нови работници. 
Съживява се производст вото и в Цеха на Елек
тронната индустрия, в дървообработвателното 

предприятие "Бор"...
* какво е състоянието в 

извънстопанската сфера?
- И в тези области е осъще

ствен определен напредък, най- 
много в сферата на здравеопаз
ването. В Здравния дом в Боси
леград са набавени няколко нови 
медицински съоръжения. За 
средното образование са осиг
урени компютри за 60 000 дина
ра. Ремонтиран е покривът на 
Културния дом, започна да ра
боти локалната радиостанция, 
която ежедневно излъчва петча- 
сова програма. Изготвен е про
ект за строене на ТВ-ретрансла- 
тор, определена е и локация за 
него, така че наскоро и жите
лите от южната част на общи
ната ще имат възможност да 

мата на РТС. 
преодоляването на 

сегашното трудно положение на предприятията и 
фирмите в общината са необходими млади и спо
собни специалисти. Съгласни ли сте с това мне
ние?

- оцени председателят на Общинската скупщина в Димитровград 
НИКОЛА СТОЯНОВ -------- ---------------------------------------------------на системата

и да * Господин Стоянов, през цялата година сме писали за всичко, 
което се прави в нашата община във всички области и нашите 
читатели са запознати с постигнатото. Затова в този предново- 
годишен разговор Ви моля да споделите какво очаквате от Новата 
1998 година?

- Очаквам 1998 г. да бъде преди всичко година на сериозна 
икономическа и обществена консолидация на Сърбия и Югославия. 
Защото през настъпващата година трябва да започне провежда
нето на стопанските реформи като необходимо начинание, с което 
ще бъдат създадени условия за съживяване на нашето стопанство 
и за динамично по-нататъшно развитие на страната. У верен съм, че 
този процес ще започне успешно и в нашата община, тъй като в 
димитровградските фирми се полагат големи усилия за преодолява
нето на проблемите, които се появиха в периода на санкциите. 
Началните резултати на тези усилия вече са видими и това е опора 
за моята надежда, че стопанството ще се консолидира.

* С какво още обосновавате своя оптимизъм?

молихме ик-
на пя

но

ството

IIII-

стви

- Ускореното икономическо ствениразвитие на не
развитите краища в Сърбия е една от предпо
ставките за равномерно развитие на републиката 
като цяло. Това становище е в - През следващата година 

очаквам да започне реализаци
ята на развойната програма за 
граничния преход. Тази програ
ма трябва да реализираме заедно 
с всички фактори в Република 
Сърбия и СРЮ. Това сигурно ще 
бъде начало на пълна икономи
ческа и не само икономическа 
стабилизация на общината.

* В плановете на общината

основата
платформа на СПС в "Сърбия 
2000 - крачка в новия век", както 
и в Програмата за развитие на 
24-те икономически най-изоста- 
нали общини и Програмата за 
развитие на Босилеградска об
щина до 2005 година, която из
готви Републиканският завод за 
развитие. Въз основа на тези до
кументи през изтичащата годи
на предприемахме съответни 
дейности, от които някои са ре
ализирани, други се провеждат, а 
трети ще бъдат осъществени 
през следващата година. Както 
виждате, Сърбия има развойна 
програма за един по-дълъг пе
риод, за влизане в XXI век. В 
рамките на тази перспектива ще 
се развива и нашата община. За да реализираме 
споменатите програми, е необходимо максимално 
ангажиране на всички общински фактори и 
значителна финансова помощ от републикан
ските институции, която и досега сме имали".

* Посочете по-конкретно какво от заплану
ваното през текущата година успяхте да изпъл
ните?

на политическата

селското стопанство винаги е на 
първо място. Какви са Вашите 
очаквания във връзка с тази об
ласт?

- В селското стопанство съ
що очаквам засилена активност. 
Очаквам най-после да създадем 
нова концепция за развитието на 
селското стопанство и живот
новъдството, за да използваме 
по най-добрия начин конкрет

ните предимства на нашата община в тази област. Очевидно е, че 
ние вече нямаме време за отсрочване на тези процеси и реформите 
трябва да засегнат и тази област.

* На последната си тазгодишна сесия Общинската скупщина 
провъзгласи 1998 г. за година на културата.

- Двата юбилея, 110 години на театъра и 100 години на биб
лиотеката, заслужават да "получат” една година. Решението на 
скупщината трябва да бъде своеобразен стимул за крачка напред 
във всички области на културата, в институциите на културата. И 
тази "година на културата" по свой начин трябва да допринесе за 
развитието на общината.

* В комуналната дейност миналата година са ангажирани много 
повече средства от предвидените. Ще бъде ли така и през след
ващата година?

- Да, очаквам темпът на дейностите в тази област да бъде поне 
на същото ниво. Тук преди всичко имам предвид продължението на 
работите по канализационния колектор от граничния преход към 
града и втората фаза в изграждането на спортната зала. Когато 
става дума за града, сигурно е, че ирез следващата година ще про
дължим започнатите активности, но този път (крайно време е) ще 
обърнем повече внимание на центъра на града. Очаквам през 1998 
година да започне реализация на студията "За по-хубав Димит
ровград". Градът трябва да започне да получава по-хубава физ
иономия, по-културен, така да кажа, изглед.

* А местните общности?
- Изключителна активност в местните общност и (не във всички, 

разбира се), бе проявена през тази година. Аз очаквам това да 
продължи и през 1998 година. Но и тук трябва да обърнем много 
повече внимание па крайградските местни общности, които за
почват да изостават. Разбира се, ще се ангажираме и там, където 
жителите на местните общности имат интерес.

* Нашето послание към гражданите?
- Добро здраве на всички, много щастие и още повече успехи 

през Новата 1998 година!

Сотир Сотиров Никола Стояновследят програ 
* Мнозина смятат, че за

- Напълно съм съгласен. Потвърджсние на 
това е и фактът, че там, където има добри кадри, 
стопанството отчита напредък и обртно - пред
приятията, които нямат специалисти, все още тъп
чат на едно място. Общинската скупщина, подпо
могната от някои републикански институции, 
предприема съответни мерки, но те все още не 
дават очакваните резултати.

* Броят на безработните продължава да е гол
ям. Има ли възможности и надежди за тяхното 
скорошно трудоустрояване?

- През тази година са приети на работа към 200 
души. Десетина от зях са приети в дървообрн- 
ботвателното предприятие "Бор”, а останалите в 
"Кобос”. Това не е малък брой, поне за нашите 
условия. С това обаче не се изчерпават всички 
възможности за приемане на пови работници. 13 
това отношение е нужно и останалите производ-

"Видим е напредъкът във всички области. Все 
пак най-добри са резултатите в изграждането на 
инфрасгруктурната система, където и бяхме "най- 
тънки”.

През годината, която си отива, са ремонтирани 
10 км от международния път Власина - Босиле
град, за което са изразходвани 5 милиона динара; 
за асфалтиране е подготвен двукилометров учас
тък от пътя Босилеград - Враня през Бесна ко
била, където са изразходвани около един милион 
динара; модернизиран е и пътят от Горна Лисина 
към Долна Ръжана с дължина 2 км, за който са 
изразходвани около 500000 динара, които осигури 
Републиканската дирекция за пътища.

Добри резултати постигнахме и в разширява-
него, прочистването и и вграждането „а пови мес- доход||„ д(| сц С11 1Т с фирм|1 „
•ГНИ пътища. Такава дейност имахме в 20 мес ни 'ятия от „К|гьга „ навън него. Примерът
общности и изразходвахме над 600 (XX; динара. "Кобос” и "Чорапара" красноречиво потвърж- 
Асфалтирахме няколко улици в Босилеград и ня- даватова Смятам, че в това отношение най-много 
колко подготвихме за асфалтиране, за което из- помогне "Симпо".
разходвахме над 4(Х) (XX) динара. Дов ършихме . ^()И са най-важните задачи, които трябва да 
строежа на двете жилищни сгради с но четири сс реализират през 1998 година? 
апартамента, нисковолтовата мрежа разширихме •’ ■ за „ас щ0 бъде да до-
с десетина километра, довършена е първата фаза |п р||шм ВСИ,|КИ а",Плаиувави, а нереализирани

през тази година развойни програми, особено тези 
от областта на стопанството. Разбира сс, топа не 
означава, че ще занемарим инфраструктурата. I) 

област усилията си ще насочим най-много 
телефонизацията па местните общности. И

ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В 
БОСИЛЕГРАД
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В 

ОБЩИНАТА ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1998 ГОДИНА 
И КОЛЕДНИТЕ 

ПРАЗНИЦИ

тази 
към
по-нататък щс подобряваме положението в здра
веопазването и учебното дело. Необходимо е тру
довите колективи да отворят вратите си не само 
за младите хора е виеше и полувисшо образование, 
но и за средииститс, защото без млади и трудолю
биви работници няма добри перспективи.

С пожелание за ио-ускорено скономичсско 
развитие и по-щастлив живот и здраве честитя 
Новата година на всички жители на общината, 
каза накрая председателят на Общинската скуп
щина в Босилеград Сотир Сотиров.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В ДИМИТРОВГРАД

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1998 ГОДИНА 
И КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ
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ОТ ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКАТА ГРАНИЦА
НИКОЛА ВЕЛКОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
НИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШ- 
НИЦА: ГРАНИЧАРИТЕ И МЕСТНОТО 

НАСЕЛЕНИЕ СПЛОТЕНИ В 

ОПАЗВАНЕТО НА 

ДЪРЖАВНАТА БРАЗДА
-българската граница сс подобрява

ДА НАПРАВИМ ОЩЕ 

ЕДНА КРАЧКА 

НАПРЕД ПРЕЗ 

НОВАТА ГОДИНА

Пише: Зоран 
Миладинович

• Всички показатели сочат, че обстановката на югославско
• Чувствително намаление на пограничните инциденти.ежедневно

През 1997 година граничните поделения към 
Югославската войска пазеха държавната граница 

сложни военно-политически, дипломатиче-
На въпроса ни дали е дово

лен от постигнатото през годи
ната, която току-що си отиде, 
председателят на Изпълнител
ният съвет на Общинската скуп
щина в Бабушннца Никола Вел- 
ковпч казва:

- Не е в моята природа да бъ
да напълно доволен. За нас, ръ
ководната гарнитура в община
та, това е първата година на ръ
ководни постове и затова аз каз
вам, че тя е експериментална.
Имайки предвид това, бих казал, 
че можем да бъдем доволни.

Защо?
- Когато дойдохме на тези по

стове, стопанството беше в ока
яно състояние, което имаше от
ражение и през отминалата 
година. Все пак през 1997 г. много неща се промениха. Вече има 
фирми в общината, които работят с пълни мощности. Да тръгнем 
от ”Тигар". Тази фирма имаше определени проблеми при плас
мента и набавката на суровини и работеше с намалени мощности. 
В края на годината започна да работи на пълни обороти и по всичко 
личи, че и през Новата година ще продължи така. "Лужница” 
винаги "скърпваше положението" и работеше до|зи по време на 
кризата. Нещата не са се променили много п сега. ”Лисца’ работи 
без прекъсване с пълен капацитет, има уговорени сделки благо
дарение на своята фирма в Мюнхен и тези дни трябва да приеме 
нови работници. В конфекция "Първи май” до август производ
ството беше напълно прекъснато. След това беше назначен нов 
директор и от октомври - ноември там вече се работи с пълни 
мощности. Това е успех, тъй като тук са заети 350 работнички. 
"Текстил колор” засега също работи, но тук проблем е големият 
брой "режисти". Той работеше за домашния пазар, имаше цялостна 
производствена система, която сега просто ”не върви” и трябва да 
се търси решение. Тухларницата е дадена на частно лице и в състава 
на фирмата "Юпитер” работи много добре. Аварията се случи 
преди края на сезона, така че това няма да се отрази на общите 
резултати. Но има и две предприятия, за които не може да се каже, 
че са успешни. Това се предприятието за ръкоделия и ИМТ. Съ
щото е и с "Балкан” във Велико Боньинце, но те са в състава на 
МИН от Ниш и споделят съдбата на МИН.

* А частниците?
- Най-голяма частна фирма е ”Д-компани”, която твърде успеш

но работи за ”Тигар”. Останалите са за дребна търговия и малки 
кафенета. Значи, може да се каже, че 90% от мощностите в стопан
ството на общината в момента работят сравнително успешно. Ние 
считаме това за свой успех, макар че вероятно има нещо и като 
стечение на обстоятелствата.

при
ски и стопански обстоятелства, което изискваше ■ 
допълнителни усилия от страна па граничните 1 
войски. Те са обезпечавали сигурността на 2 740 И 
километра държавни граници (включително и ад- ■ 
министративните граници с новоформираните К 
държави) и 'го 1 760 километра сухопътни, 187 Щя 
километра па реките, 50 - на езерата и 143 кило- Щ

Я 5 щш

метра по море то.
Това беше и тема на проведеното през декем

ври съвещание в гр. Пирот, в което участвуваха 
най-отговорните по тези въпроси в Югославската 
войска, Министерството на вътрешните работи, 
Митницата п органите на властта в пограничните 
общини.

%
Н. Стоянов с група военни наблядава 

показното учение

стоки от над 18 милиона динара. Само 49 01 гях се 
падат на границата с България, което също така

неле-

СПОКОЙИАГРАНИЦА
Никола Велкович Според преценката на междудържавната

мисия, положението на съвместната граница меж- е само 2% от общото число на опитите за 
ду Югославия и България е стабилно и добро, гално преминаване на държавната граница, или 
което красноречиво се порвърждава от намале- 39% по-малко отколкото преди една година. Вси- 
ипя брой инциденти в тази част на държавната чко това говори, че обстановката на югославско- 
граница, а именно, през десетте месеца от нача- българската граница всекидневно се подобрява и 
лото на годината на югославско-българската гра- че става дума за една от най-стабилните граници в 

___________________тази част на Европа.

ко-

ГРАНИЧАРИ СМЕ ВСИЧКИ СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИМЕР
За участниците в съвещанието в Пирот, 

войниците от поделението на майор Горан 
Псткович от Пирот проведоха показно уче
ние, на което демонстрираха действията на 
граничарите при откриването на нелегално 
преминаване на границата и залавяне на на
рушителите. На добре организираното и про
ведено учение в района на заставата ” Гради
на” присъствуваха и председателя на общин
ската скупщина в Димитровгртад г-н Никола 
Стоянов, представители на МВР от Димит
ровград и на Съюзното управление на мит
ниците. Председателят на общинската Скуп
щина в Димитровград Никола Стоянов за
позна присъствуващите с особеностите иа то
зи край като пограничен район и особено под
черта, че на практика почти всички жители на 
общината са едновременно и граничари.

Голямо значение за успешното изпълняване 
на задачите на пазителите на границата има дей
ността на службата за поддържане на граничната 
бразда и техническите съоръжения към Съюз
ното министерство на външните работи. В съзву
чие със споразуменията и конвенциите на Юго
славското правителство с правителствата на със
едните страни обозначаването на държавната 
граница се прави на всеки 15 години. Това се из
вършва от граничарите и специалисти по геодезия 
от нашата и съседната страна. Това лято именно 
такива работи са проведени на югославско-бъл
гарската границата и то на дължина 85 километра 
така че всичко е подготвено вза аерофотогра- 
метрично снимане.

Голямо значение има и плодотворното сътруд
ничество между всички институции в опазване на 
държавните граници - Югославската войска, Съ
юзното министерство на външните работи, Ми
нистерството на вътрешните работи и Съюзното 
управление на митниците. Това сътрудничество е 
на изключително високо равнище и се отразява в 
постоянните контакти и обмена на информации 
на всички равнища от значение за сигурността на 
границата и съвместна работа по опазването 
държавната граница.

Особено важно в това

ница е имало само шест инциденти, което е с 14% 
по-малко, отколкото през същия период мина
лата година и представлява само 2 процента от 
общия брой нарушения на границата на нашата 
страна. За съпоставка нека да кажем, че на грани
цата с Албания е имало 97 такива инцидента, в 
повечето от които е било стреляно с огнестрелно 
оръжие срещу югославски граничари и наша те
ритория. - Очевидно е, че инцидентите на грани
цата с България са спорадични - бе констатирано 
на съвещанието.

През отминаващата година пазителите на гра
ницата са осуетили 2 584 опита за нелегално пре
минаване на границата и пленени най-различни

* Не споменахте селскостопанските кооперации...
- Да, втората част от проблемите в нашата община са земедел- 

кооперации. Кооперацията в Звонци успяхме да раздвижим с на
ските
назначаването на нов директор - Боян Миланов.Там вече всяко село 
получи магазин посредством кооперацията, съживяват се хлебоп- 
ерницата и мандрата. Подготвя се изкупуването на дребен добитък 
и се надяваме, че кооперацията скоро ще стъпи здраво на краката 
си. Обаче кооперацията в Бабушница има сериозни проблеми: раз
продадени са доста машини, има доста дългове. Търси се решение.

Що се отнася до обществените дейности, необходими 
риозни усилия в Центъра за култура, за да бъде извършена цен
трализация. Сега има няколко основни училища - всяко за себе. 
Предполагаме, че ако ги обединим, ще бъде и по-сфгино, и по-до
бре.

отношение е сътруд
ничеството между граничарите и местното насе
ление. От кран време сътрудничеството 
граничарите и местното население по протежение 
на югославско-българската граница е била на 
завидна висота, което може да послужи и като 
образец за другите гранични райони в страната.

между

са се-

ПЧИНСКИ ОКРЪГ- 
ВРАНЯ

ПИРОТСКИ ОКРЪГ 
- ПИРОТ

* Като човек от производството и като председател иа местното 
правителство, какво очаквате от Новата година?

- Без много илюзии и големи планове очаквам сегашното поло
жение да се запази и да се направи поне още една крачка напред 
през Новата година. ЧЕСТИТИ ЧЕСТИТИ

А. Ташков

НОВАТА 1998 
ГОДИНА 
И КОЛЕДНИТЕ 
ПРАЗНИЦИ

НОВАТА 1998 

ГОДИНА 

И КОЛЕДА
ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

БАБУШНИЦА

0 А1А^98 Г°ДИНАШКОЛЕДА
с пожелзйия за добро здраво и успехи във живота и работап,

НА ГРАЖДАНИТЕ В 
БОСИЛЕГРАДСКА 

И СУРДУЛИШКА ОБЩИНА, 
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА КРЕПКО 
ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И УСПЕХИ

НА ГРАЖДАНИТЕ В 
ДИМИТРОВГРАДСКА 

И БАБУШНИШКА ОБЩИНА, 
ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ 

ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И УСПЕХИ

■

тш
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В "АНИТЕКС" В БОСИЛЕГРАД УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ 
ДЕЛОВАТА 1997 ГОДИНА В НИШАЖИМИР Й0ВАН0ВИЧ’ ПРОФЕСОР ВЪВ ФАКУЛТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА ТРУДА

Нова производствена ВПЕЧАТЛЕН СЪМ ОТ 

ДИМИТРОВГРАДСКАТА 
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СИСТЕМАпрограма

а отнлннцата е обзаведена с най-съвременни машини, суро- 
ганте се внасят от Италия и качеството на изделията е на световно 

Произведени са 150 хиляди чифта чорапи на стойност 
пг» лион Д|1НаРа • През годината, която настъпва, ще стартира 
програма за производство на мъжки чорапи

Частната фирма за производство на дамски чорапи ”Анитекс” 
от Босилеград успешно приключи деловата година и постигна ус
пех. с какъвто трудно могат да се похвалят и далече по-големи 
подобни предприятия. Годишната продукция от 150 хиляди чифта 
чорапи е на стоиност милион динара. Собствениците на работилни
цата Драгана и Павел Иванови 
тото,

Пише: Лилия Нейкова
Като комшии се познаваме и поздравяваме ве

че няколко години. Но никога не сме разговаряли 
каква е професията ни и какво ни интересува. 
Скоро обаче на една опашка” се засякохме и за 
да съкратим времето, подехме разговор. И разго
ворът стана твърде актуален за Димитровград. Аз 
прецених, че за читателите на "Братство” щс е 
интересно неговото мнение, а още повече то тряб
ва да заинтересува ”Комуналац” в Димитровград.

Уговорихме си среща и г-н Дражимир Йова- 
нович ме прие в своя работен кабинет. Голямо 
бюро, много папки, специални прибори, разно
цветни дебели моливи и навсякъде книги, 
сания. А през отворената врата към другата стая 
също така се виждат много книги и папки. Те са, 
казва г-н Йованович, на моята съпруга, тя е про
фесор по Римско право в Правния факултет в 
Ниш. Понеже имам високо мнение за жени, които 
тълкуват римските закони и днес са интересни за 
цивилизацията, помислих си, че това може да е 
някоя много строга и много сериозна матрона. А 
тя влезне да се поздравим - руса, красива, нежна и 
млада особа, за която веднага ще помислиш, че е 
поетеса или актриса от мелодраматичен жанр. Тя 
наистина е "поетеса”, но на латинския език и пара
графите му там на старото, неувяхващо по зна
чение - римско право. А господин Дражимир Йо
ванович пък, роден през 1945 година, е от родния 
край на Нсманичите, роден във Видово, Рашка 
област. Гимназия с завършил в Нови пазар, а 
Строителния факултет - в Ниш. Магистратурата 
си е завършил преди няколко години в Белград и 
сега готви докторска дисертация. Трябва му още 
година и половина време. Казва, че понякога само 
за едно изречение му трябва да прелисти десетки 
списания и страници. Господин Йованович препо
дава във Факултета за защита на труда в Ниш три 
предмета: Защита на водите, Индустриални обек
ти и тяхната локация в индустриализацията и Сис
теми и съоръжения за пречистване на отпадъч
ните води. А заглавието на доктората му е: "От
падъчните води като фактор, който определя 
локациите на индустриалните комплекси”. И до
бавя като обяснение:

- Фабрики и индустиални обекти ще трябва да 
строим на локации, които да са в унисон с ус
ловията на природата, та отпадъчните води да не 
нарушават бита на хората и чистотата на окол
ната среда.

* Г-н Йованович, чия беше идеята да посетите 
Димитровград?

- Проучавам негативното влияние на от
падъчните води във всички градове на Понишави- 
ето. Във връзка с това се запознах с един млад 
хидроинженер от "Комуналац”, който е завършил 
в Суботица. Той ми беше домакин и ми показа 
системата за пречистване на отпадъчните води на 
Нишава, която е направена в края на канализа
ционната мрежа на Димитровград, край село 
Жслюша. Посетих това съоръжение и ми направи 
впечатление, че то е полезно и технологически

казват, че са доволни от постигна- 
макар че и разходите не са малки. Те смятат, че и работниците 

могат да бъдат доволни, тъй 
динара на месец.

Съпрузите Иванови стартираха преди шест години с минимален 
брои съоръжения и с пет работника. Днес на осем съвременни 
машини работят 20 работника, предимно жени. "Затворен е произ
водственият цикъл, суровини обезпечаваме от Италия и 
произвеждаме дамски чорапи, които по качество са на световно 
равнище , казва Павел Иванов. От производственото хале сега 

„ „ 12 вида чорапи - Саманта ’, "Ирена", "Катарина", "Елиза- 
бета , Ексклузив . Синди и т.н., които безпрепятствено 
биват път на домашния пазар.

Иванови се готвят през настъпващата година да 
производствена програма - за производство на мъжки чорапи. В 

ще набавят една съвременна машина с необходими 
съоръжения. За целта ще дадат 250 хиляди динара и ще осигурят 
работни места за още най-малко пет работника.

Работилницата се помещава в неподходящи помещения на пред
приятието Прогрес , за които Иванови месечно плащат наем в 
равностойност на 600 ДМ. Изграждането на собствен обект ще 
бъде една от основните ни задачи занапред", каза накрая Павел 
Иванов.

им получават средно по 800като

спи-

г-н Дражимир Йованович

целесъобразно. В литературата пречиствателни
те съоръжения се наричат БИОАЕРАЦИОННИ 
ЛАГУНИ. Видях, че в съоръжението процентът 
на пречистените води е твърде висок, а самата 
технология е основана на биологически процеси, 
които имитират естествения начин на пречиства
не на водите в природата, както е и в народната 
поговорка "Вода каро премине през девет камъка, 
вече се е пречистшта”. Впечатлен от това съоръ
жение, написах специален труд, който представих 
на Югославския конгрес за защита на водите през 
1996 година, проведен в Улцин. Трудът предиз
вика положителни реакции, защото се разбра, че 
това съоръжение постига висок ефект на пре
чистване на водите в Югославия от 97% по би
ологическите параметри ВРК 5. Обясни ми фор
мулата, за да можем и ние, обикновените граж
дани, да разберем стойността. Формулата означа
ва международно название за биологическото 
потребление на кислород за пет дни при лабора
торни условия и при температура 25°С.

На 25 октомври 1997 година Министерството 
на околната среда в Сърбия е връчило на Фа
култета за защита на труда в Ниш сертификат и 
признание за специалистите, професори и научни 
сътрудници при изработването на студии за защи
та на околната среда. На Конгреса на еколозите 
м-р Дражимир Йованович е представил повече от 
двадесет скици и фотографии на съоръжението 
при Желюша. Предоставя ни две снимки да ги 
покажем на читателите.

Накрая честитим на професора заслужените 
признания, пожелаваме му бърза връзка с "Кому
налац” в Димитровград, където да покаже своя 
труд. Пожелаваме му и успешно сътрудничество 
с хидротехническите служби в региона, които са 
наистина нови, нужни и целесъобразни за защи
тата на природата и на човека, който, разбира се, 
щс строи и нови фабрики, но трябва да изнамери 
място и начин да защитава околната среда.

Зад нас остана кабинетът на професора, в кой
то се работи тихо, упорито, постоянно и задъл
бочено.

Сега вече има думата г-н Емил Соколов, ди
ректор на "Комуналац" в Димитровград.

излизат
си про-

въведат нова

началото

в. в.

ЖЕЛЮША

И път, и цветен телевизор
Благодарни за асфалтираният път и скъпия подарък - цветен 

телевизор, учениците в основното училище в Желюша изпълниха 
подбрана културно-литературна програма. За представителите на 
предприятието ” Нискоградня” от Пирот, което положи асфалт- 
ната настилка на пътя от главното шосе до тяхното училище и 
гостите си от Димитровград, председателя на Общинската 
скупщина Никола Стоянов и други гости, те изпълниха едноак- 
товки и декламираха стихове на български и сръбски поети.. Ди
ректорът на "Нискоградня" Градимир Нешич връчи на училището 
цветен телевизор, който бе докомплектуван и от директора Цен
тралното основно училище в Димитровград, Димитър Гюров, с 
масичка за телевизора и плеер.

Изпращайки гостите си, малчуганите от Желюша поръчаха,че 
ще подготвят още по-добра програма когато отпразнуват и асфал
тирането на игрището си. Та нали те, децата, от всичко най-много 
обичат играта.

А.Т.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 
СУРДУЛИЦА

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА 
ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1998 ГОДИНА И 
КОД^ЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ

ДИМИТРОВГРАД

Нова антена за радиолюбителите
Оссмш1Дссетметров стълб 

издигнаха тези дни работещите 
н Електроразирсдслитеното п 
Димитровград, който щс служи 
за опора на антена за радиолю
бителите и града.

Специалните антени за ради
овръзките на радиолюбителите 
досега се намираха на сградата, 
ностоена на мястото на "Жор- 
жоното, тъй като и партера са и 
помещенията с уредите на ради
олюбителите. Равният покрив . 
на сградата започна да пропуска Ц 
вода и радиолюбителите и тех- ■ 
ните антени излязоха "виновни . ш 
Стигна се и до недоразумения ■ 
между жилещите в сградата и ра
диолюбителите, но накрая се 
"разбраха” и антените бяха мах- пата сграда ще бъде поставена антената,
пати от покрива. Но за да може да работи ради- -Надяваме се, че след поставянето на антената 
олюбителският клуб, трябват и антени. Затова няма да ни обвиняват за смущенията на кабелната 
посредством спонсори те успяха да поставят си- телевизия в града, казват радиолюбителите, 
оменатия 18-метров стълб, който беше изработен 
от металния цех на ГИД. Между стълба и съссд-

с )ОЕИ5Е5
У1_А01С1М НАИ
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.Я,-на всички граждани в общините 
Босилеград и Сурдулица честити

ч©етм™
НОВАТА 1998 И КОЛЕДА

Издигане на антенния стълб

с пожелания за нови стопански успехи, общ напредък 
на общините и по-хубав живот иа хората ог тази част на отр^ИАта^

А. Т.

О2 ЯНУАРИ 1998 г.



НОВИЦА ИВАНОВ, ЛИТЕРАТУРЕН ТВОРЕЦ ОТ БЕЛГРАД:
Ю
0)НАШЕНЕЦЪТ В ГОЛЕМИЯ ГРАД - 

ТОВА Е МОЯТ ЛЮБИМ ГЕРОЙ
Е

(ТЗ О- 
I Оа е.а.*г ах х 
з: ^по-отблизо да погледна, а 

отгатна как влияе върху 
в го

нено време, и 
след това и да

всичко онова, което се случва
Г-н Иванов, какво направихте на лит

ературното поле през 1997 година и до
волни ли сте от резултатите си?

- Като първо и най-важно, вече при
върших работата около новия ми сбор
ник от разкази и се надявам, че през пър
вите месеци на следващата година той ще 
бъде отпечатан в издателство "Братст
во”. В този сборник вложих продължи
телна и сероизна работа и съм доволен от 
това, което направих. Впрочем, без та
кава работа и не е възможно да се създаде 
качествено литературно произведение, а 
освен това аз исках да направя поне крач
ка напред в литературното си творчество 
и всячески се стараех да не разочаровам 
любителите на прозата от нашето мал
цинство, а и по-широката читателска пу
блика. Разбира се, както и за всяка книга, 
така и за качеството на новия ми сборник 
най-меродавно ще бъде мнението на лит
ературната критика и на читателите^

В първия си сборник от разкази Да 
дръпнеш еннджирчето” Вие се предста
вихте на читателската аудитория като 
автор, конто се занимава със съвременни 
теми, по-конкретно с живота на човека в 
големите градове. Такава ли е темати
ката и на новия Ви сборник?

- Да. Аз продължавам да пиша за тези 
хора, за тези нашенци, които са живеели 
там, в Краището или в други наши кра
ища, а сега живеят в една нова, много 
по-различна среда, но в душата и сърцето 
си пазят всичко онова, което са донесли 
от родния си край. Това е една интересна, 
многослойна и предизвикателна темати
ка, която продължава да ме привлича 
много и колкото повече навлизам в нея, 
толкова по-голямо е желанието ми да из
следвам това огромно богатство от нети
пично типични събития, преживелици, 
явления и герои на своето време. В новия 
сборник се опитах, (надявам се, че съм и

Мисля, че занапред вчава все повече.
"Мост” трябва да бъде отделено по-гол
ямо пространство за първите стъпки на 
начеващи те творци, защото това е много 
важно за тяхното по-нататъшно разви
тие. Преди известно време участвах в 
белградската промоция на "Другарче” по 
случай 35-годишния му юбилей, на която 
се срещнах с няколко наши творци, и 
всички се съгласихме, че и нашето детско 
списание играе твърде важна роля в раз
витието на малцинствената ни литерату
ра, защото много успешно насърчава та
лантливите за поезия и проза деца. Това 
с една наистина благородна роля. Надя- 

лредстоящия период в ”Брат-

тях
лемия град.

Започнах да пиша 
надявам да завърша К'ьм края 
година, и в нея ще има нещо ново, когато 
става дума за стила на писането ми. По
точно казано, в тази повест ще се опитам 

нов за мен начин да пресъздам 
психическите и интелектуалните вълне- 

пакюнеца в големия град с увср-

и повест, която се 
на 1998

по съвсем

пия на
е кост, че този нов стил ще се хареса и на 
критиката, и на читателите.

Публикувахте ли през отшумялата 
година свои произведения в литсра-вече

турни списания тук, в страната, или може 
би в България?

- За съжаление, публикувах само една 
новела в "Мост”, преди всичко затова, че 
съсредоточих усилията си върху втория 
ми сборник от разкази. Сега, когато за
върших тази работа, ще имам повече въз
можности за писане и през 1998 година ще 
се старая по-често да се появявам с твор
би на страниците на нашето списание. Ве
че имам няколко кратки разказа, които 
не са публикувани досега, и ще ги изпратя 
на редакцията на "Мост” за публикуване 
през втората половина на настъпващата

че ввам се,
ство” ще съществува постоянна литера
турна рубрика като още една значителна 
възможност за творческа изява на афир- 
миралите се вече автори, а също така и 
на младите творци.

По мое мнение за по-нататъшната
Новица Иванов

успял), да създада нови образи и пресъз
давайки по един специфичен начин тех
ния жизнен опит, техните преживелици, 
проблеми, душевни терзания, радости и 
размисли, да кажа нещо ново и съще
ствено за живота на нашенци в урбан
истичните центрове, да кажа онова, ко
ето нямах възможност да кажа в първата 
ми книга.

Тъй като първият Ви сборник е из
даден точно преди 10 години, предпола
гам, че междувременно сте извървели 
път на едно творческо узряване и че това 
узряване е повлияло да внесете и някои 
новости в обработката на темите и стила 
на писането...

- Разбира се. Аз настоявах героите на 
моите разкази да бъдат хора, които 
дишат в ритъма на съвремието и които 
живеят с всички капризи на своето криз-

афирмация и развитие на литературата 
малцинството ни е необходимо да има 

повече срещи на литературни творци и 
други литературни манифестации в Боси
леград и Димитровград. Вярвам, че най- 
сетне ще се съживи издателската дейност 
на "Братство” и че новоиздадените книги 
ще бъдат още един нов подтик за по-ин
тензивна творческа дейност на нашите 
поети и писатели.

на

година.
Какво ще кажете във връзка с лит

ературната дейност на творците от бъл
гарското национално малцинство в СР 
Югославия?

- На страниците на "Мост” срещам 
творби на наши изявени поети и писа
тели, което потвърждава, 
татък творят на майчиния ни език и този 
факт ме радва твърде много. Още повече 
се радвам, когато в списанието прочета 
творби на нови, млади автори от нашето 
малцинство и че техният брой се увели-

Вашето новогодишно пожелание?
- На всички граждани в нашата стра

на през Новата година пожелавам да ня
ма война, да имат добро здраве и да жи
веят по-щастлив живот. Пожелавам им 
също така да се сплотяват много повече, 
да се дружат по-често, да имат повече 
време едни за други. Това е един от най- 
добрите начини да разхубавим живота си 
в това бурно време.

че те и по-на-

ПРЕЗ 1997 ГОДИНА В ДИМИТРОВГРАД СЕ ПРОВЕДОХА РЕДИЦА ЗНАЧИТЕЛНИ КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УСПЕШНА ГОДИНА 

В КУЛТУРНО ОТНОШЕНИЕ
Една ” културна година” вече е зад нас, а друга, и официално провъзласена (от отборннците на Общинската скупщина), полека чука на вратата. 1997 
година изобилствуваше с разнообразни културни съдържания и понеже тя вече отмяна, изпитваме потребност да припомним на читателите за 
най-значителните културни прояви, които се случиха през протеклите 12 месеца.

Пише: Бобан 
Димитров

В димитровградската галерия бяха открити чак 16 
изложби. Толкова много изложби през една година със 
сигурност биха пожелали и много почитатели на изо
бразителното искуство и културни дейци от по-голе- 
мите градове във вътрешноста на страната. Сякаш на
шата 
мост

През тази година изпълни програмата си по въз
можно най-добрия начин и димитровградският само
деен театър "Христо Ботев". Общо са изпълнени зри 
премиери. На 17 март премиерно е изпълено детското 
представление "Карлсон, който живее на покрива", ко
ето режисира Стефан Методиев от драматично-музи
калния театър "Константин Кисимов" от Велико Тър
ново. На 29 май се състоя премиерата на комедията 
"Весел уикенд". Пиесата е режисирал Кирил Ангелов, 
също от великотърновския драматично-музикален теа
тър. Под ръководството на Ангелов димитровградски
те самодейци подготвиха и представлението "В открито 
море”, което за първи път димитровградската публика 
видя на 24 април. С тази пиеса театърът "Христо Ботев" 
се представи и на фестивала на самодейните театри в 
град Лебане. Актьорът Делча Гигов на този фестивал 
за своята игра получи ценна награда. Пиесата "Карлсон, 
който живее на покрива", която подготвиха членовете 
на детската сцена при театъра "Христо Ботев" в Лебане 
бе обявена за най-добра детска пиеса, 
димитровградчани Александар Алексич и Миша 
Каменов получиха награди като най-добри млади 
актьори.

През тази година театрална дейност проявиха 
новете на младежкия театър при Народната библио
тека в Димитровград. Те изпълниха театралното пред
ставление "Щръклица” (през август). С твърде 
вено представление се представиха и членовете на дра
матичната секция при основното училище "Моша Пи- 
яде в Димитровград, които през юни изпълниха пие
сата Пепеляшка".

На димитровградската театрална сцена през 1997 
година се представиха театрите от Пирот, Больевац, 
Поморие и други градове. Тази година ще помним 
това, че след дълги години е възобновена дейността на 
културно-художественото дружество към димитров
градския Център за култура. Ще я помним и по култур

ната манифестация "Мостове на културата”, която се 
проведе през февруари. Организатори на манифеста
цията бяха списането ’Мост” и Народната библиотека 
в Димитровград, а непосредствен повод за организиране 
на тази забележителна културна проява беше 
нето на новите книжки на списанието. Централно място 
на манифестацията зае литературната вечер, 
участваха поети от България и Сърбия, както и творци 
от българското малцинство в Югославия.

Силно културно впечатление през тази година на
прави и състоялата се през август литературна среща на 
творците, живеещи, родени или по потекло от Димит
ровградска община. В прекрасния амбиент в двора 
димитровградската библиотека тази литературна сре
ща премина на високо равнище. Тя красноречиво 
каза, че нашият град е не само (както предпочитаме да 
кажем) град на художници, но и град на поети и пи
сатели.

излиза-малка крайгранична община, представляваща 
между сръбската и българската култура, вдъхно

вява художниците да експонират картините си тук. По
читателите на живописта имаха удоволствието да видят 
самостоятелните изложби на Слободан Сотиров, Иван 
Колев, Богдан и Бранко Николови, Миряна Кръс- 
тевска, Озренка Майсторович, Йовица Илич и други. И 
известният димитровградски скулптор Димитър Илиев, 
който тази година отбеляза двоен юбилей - 20 години от 
завършването на Художествена академия и 30 години 
от първата си самостоятелна изложба - експонира сво
ите творби в галерията. Особено внимание заслужават 
и съвмесните изложби на участниците в Златиборския 
пленер "Класик 96” (открита на 31 януари), изложбата 
на художниците, които са участвали на пленерите 
"Погановски манастир” през 1995 и 1996 година 
(открита на 31 юни), както и изложбата под название 
Синята линия на битието” (проведена през ноември), 

на която бяха експонирани 36 платна от сбирката на' 
съвременното изкуство от Белград. На всичките тези 
изложби димитровградчаните имаха възможност да на
блюдават творбите на такива майстори на четката, как- 

Милорад Бата Михайлович, Бранко Милюш, 
Петар Омчикус, Зора Петрович, Божидар Дамяновскщ 
Марко Челебонович и редица други. За удоволствието’ 
на любителите на художествената фотография се по
грижи Мирослав Антов, по потекло от село Лукавица 
който понастоящем живее в Пирот.

И тази година не мина без традиционния пленер 
Погановски манастир”, който от година на година по

лучава по-голям "публицитет” и афирмира нашата об 
щина в културно и всяко друго отношение.

на която

на

по-

През 1997 година в Димитровград 
колко промоции на новоизлезли книги

се състояха и ня-
а младите на творци по

потекло от Димитровград - Петър Геров, Милорад Ге
ров, Миле Пенков и други.

Почитателите на българските песни и танци имаха 
удоволствието да присъстват на благотворителния кон
церт, който изнесе ансамбълът "Гоце Делчев” от Со
фия. В края на годината тук се представиха и културно- 
художествените дружества от Босилеград и Полска Ръ- 
жана.

и чле-

качест-вито са:

С една дума - голям брой изключително успешно 
организирани културни манифестации се случиха в 
нашия град през тази година. Понеже през следващата 
година ще бъдат отбелязани юбилеите на Народната 
библиотека в Димитровград и театъра "Христо Ботев", 
трябва да се надяваме, че в културно отношение 1998 
година ще бъде и по-успешна от 1997.

и по

ШшшШ2 ЯНУАРИ 1998 г.
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ЦЕХ ЗА СУШЕНЕ 
НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

- Босилеград 
на гражданите 

ЧЕСТИТИ

МР?!

р.Р. КЕРОКМА. N18РЕЬТА ВАЙКА А.Р. ВЕООКАР

Р031.0УМЕ ЗЕ01М1СЕ

цисд ЗТНАН1МЛбд ВАМА 8, 18000 N13 
Те1/Рах: (018) 547-454, 547-474

Те1. 48-528 
РгцегсЦпа 16 

Рах. 45-249
'V V

и

НА ДЕЛОВИТЕ СИ 
ПАРТНЬОРИ И НА ВСИЧКИ 

ГРАЖДАНИ ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1 998 ГОДИНА 
И КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ

г
На всички граждани 

ЧЕСТИТИ

ш шожадшш НОВАТА 1 998 ГОДИНА
И КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ

ДЕЛТА БАНКА - БАНКА НА 
УСПЕШНИ СТОПАНСКИ ДЕЙЦИ

Срби|а 

шуме
ПЪТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ОТ ОРАНЯ
ЧЕСТИТИ

НОВА ГОДИНА 

И КОЛЕДА

©г

ГЛАВЕН
ФИЛИАЛ
ВРАНЯ

ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ВРАНзЕ 
Ул. Лоле Рибара бр. 18

21-881
21-610
21- 785
22- 228

Тел. Директор....
централа .....
комерци|ала ОШ4АУфакс

051011ВА1«)Е 00На всички граждани от общините 
Босилеград и Сурдулица 

честитина всички граждани 
в Босилеградска 

и Сурддлишка община, 
като им пожелава 
многобройни успехи 

в изграждането 
на пътните мрежи, здраве, 

щастие и общ напредък.

На своите партньори 
и клиенти и на всички граждани 

честитиНовата 1998 година 

и Коледа НОВАТА 1998 ГОДИНА 

И КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ
»0 р,о. 17000 VIлп|с

^ |м ..............^ Го1оТоп: Угоп(е (017)
(Л) аКа рюгп) ™^»т/ МГА

и——— РойЮпзк! (пх 05

ОР МЕТАША ИМ0115ТКЦЛ УКД1Ч|Е р.о,

21*121. 122 иекарад. г. гь
■Г1РА\А\НЬА\

Димитров! рид, Балканска 86
Жщя. рачун: 42802-801-7-341 кол СИП Дииигрошряд 
Телефони: централа

техиичка бала
ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ СВОИ 
ПОТРЕБИТЕЛИ И НА ГРАЖДАНИТЕ

честити(010) 02-231. 61-188. 6-3-106. 62-695 
ОМ 3863-369 Телефакс

Нов$тз 1998 

щшв м 1Кшщй

на работниците и 
гражданите честити

ЧЕСТИТИВИШНИТЕ 

И КОЛЕДНИТЕ
шир

НОВАТА 

1998 и КОЛЕДАна деловите си партньори 
и на всички граждани 

в Босилеградска и 
Сурдулишка община

ОШтш 2 ЯНУАРИ 1998 г.
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IР ЦККА8
ВЕ1.А РА1-АМКА 'У--г-:т: т-тт.т::.у

ГЛАВЕН-
ФИЛИАЛ
НИШ

П.Л. "Циле"
- Димитровград

на своите потребители 
и на всички граждани 

в общината 
честити

18320 Бпш1гоу§гас1 
Ейуагйа КагйеЦа 1 
Те1ех: 16840 
Те1еГах: 010-63-112

НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ И 
ДЕЛОВИ ПАРТНЬОРИ И НА 

ГРАЖДАНИТЕ ЧЕСТИТИ
Новата 1998 година 

и Коледа
На своите партньори и клиенти и на 

всички граждани на Димитровградска 
и Бабушнишка община честити

ИМА 1998 ГОЛИНА НОВАТА 1998 ГОДИНА 

И КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ
с пожелания за 

икономически възход, 
големи трудови успехи 

и лично и семейно щастие.ИКОЛЕДА
ОБЩЕСТВЕНО
ПРЕДПРИЯТИЕ

"КОЖАРА"
- ЖЕЛЮША

"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ " 
НИШ, КЛОН ПИРОТ

05ИОУМА

ВАЙКА

УКА1М1Е
ПИРОТ

Таковска 3 честити
18000 ПИРОТ честити

НОВАТА 1998 

И КОЛЕДНИТЕ 

ПРАЗНИЦИ

ДЕЛОВА ЕДИНИЦА 
ДИМИТРОВГРАД 

ЧЕСТИТИ НОВАТА 1998 ГОДИНА 

И КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИНовата година 

и Коледа
като пожелава на деловите си партньори 
и гражданите ускорено развитие в 
предстоящия период, радост и успехи 
в живота и плодотворно 
сътрудничество с банката

на всички граждани 
в общината,

пожелавайки им здраве, 
щастие и благоденствие

ВЕТЕРИНАРНА 

СТАНЦИЯ- ПИРОТ 

ВЕТЕРИНАРНА 

АМБУЛАТОРИЯ 

- ДИМИТРОВГРАД

ЮЛ В БАБУШНИЦА
НА ТРУДОВИТЕ 

ХОРА И ГРАЖДАНИТЕ 
- ЧЕСТИТИ

В БОСИЛЕГРАДщш
№

'Ш0081.0УЕН8КА 1.ЕУ1СА

г на членовете на партията и на гражданите 
в общината честити

НОВАТА 1998 ГОДИНА 

и К09ЕДА
НОВАТА 1998 г. 

И КОЛЕДАна животновъдите 
и гражданите 

честити

Новата година 

и Коледа
ТУо/гь ИС/г»Г*)/*

».р. 2л Атлмрлмлс тклМ1мл I г/.клои тккчпичк сльцчтекце влн1>*щсл

Новата 1998 год. и Коледа
Ш На всички граждани и трудови хора 

от Бабушнишка община 
ЧЕСТИТИ

о 2 ЯНУАРИ 1998 г. ШмшШ



Т&якЯа ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
18000 Ниш, Кей 29 декември 8 • Тел./факс: (018) 46-845
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РО "АУТОТРАНСПОРТ“ 
Босилеград

Жир. рачу! ид СПП Б.сшгеград бре) 4ШО-®1.6-1814 
Тел. Директор 77-271 Комерцодел. 77-261

Културно-информационният център 
на българското малцинство "Цариброд" 

и клонът на КИЦ в Босилеград

Мь а.о.о."ИБЕР"
IЧЕСТИТИ НА ГРАЖДАНИТЕ И 

ПЪТНИЦИТЕ СИ
НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 

И ГРАЖДАНИТЕ 
ЧЕСТИТИ

Iчеститят

НОВШ1998 ГОДИНА 

И КОЛЕДА
*НОВАТА Ш1 гадна

И КОЛЕДА
7

НОВАТА 1998 

И КОЛЕДА
на всички граждани в страната с 

пожелания за крепко здраве, 
щастие и многобройни успехи

:

й

I

п ваякая ДОИШ

Г В ДИМИТРОВГРАД И А

Телефони: Централа 010/63-180,
Директор: 010/63-574, Факс: 010/63-574,
Р.Д. Градина: 61-410, 63-493, 61-411, Факс: 61-137,
Хотел: 010/63-188, 63-370, 61-988, Факс: 63-370,
Рест. "Гацино": 62-284

Ме1»ународна и унутрашн>а шпедици]а:
Градина тел. 62-376, 63-199, факс: 62-376,
Магацин - )авна царинска складишта - 63-179.

Жиро-рачун: 62802-601-336 код СДК Димитровград

На трудовите хора, гражданите, деловите партньори 
и клиенти "БАЛКАН" честити

БАЛКАНСКА БР. 41, 
ДИМИТРОВГРАД

на членовете и привържениците 
на партията и на гражданите 

честити

Новата 1998 

и Коледа
о ш Ш]

на всички членове и привърженици 
на СПС и на всички граждани 

в общината и им пожелава 
многобройни лични и колективни 

успехи, щастие и здраве

като им пожелава лично щастие 
и успехи в превазмогването 

на трудностите

1Л

ПШлдл&с
(/ БАБУШНИЦА

енсскгшт- су&уиикл

"Ц&т&КА РАЧО&ГП"
I' Труссилс [17*12/

77

77
Босилеград

■ на деиаша, родителите и гражданите 
честити- на всички граждани 

честитина своите потребители 
и гражданите пожелава 

щастлива Новата 1998 година 

и Коледните празницикато им пожелава 
здраве и щастие

ХОЛДИНГ КОМПАНИЯ ■ ПАМУКОВ КОМБИНАТ 
•ЮМКО" ■ ВРАНЯ

пргдумм м иронии»» 
коиф<ш)« и протст роСА

са ао.
БОСИАСГрАД

ЖИНОГАЧУИ М|.ЮИИН>70 
ги., ЦСНГРАЛА - 017/77411 * ДИГТИЮГ - 017/774И * 017/774» * ФАМ0, 017ГП470

' В БАБУШНИЦА
П.Ц. "КОБОС" П.Ц. "ЧОРАПАРА" БОСИЛЕГРАД

на членовете на партията, 
на трудещите се 

и на гражданите в общината 
честити

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА 
ЮГОСЛАВСКАТА ЛЕВИЦА (ЮЛ)

В БОСИЛЕГРАД
на гражданите в Босилеградска община 

честити

на работниците и гражданите честити

НОВАТА 1998 ГОДИНА 

И КОЛЕДА
Новата 1998 

и Коледа Ш/1 м

ОШттШ® 2 ЯНУАРИ 199В г.



гю Зм&пйхд Р.О._____
тмм

”8 &е*ьтсилА-уи"
1} ^илимпуюЬл-улу

СЪВЕТЪТ НА СИНДИКАТИТЕ 
ВПЧИНСКИ ОКРЪГ-ВРАНЯ

Й Ц

1*Р^Р НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, . . .. * 
ГРАЖДАНИТЕ И КЛИЕНТИТЕ

ЧЕСТИТИ I
Ш*

па деидша, родителите 
и граждаиише честитиНА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И ГРАЖДАНИ ЧЕСТИТИ 10ВАТА 1998 ГВДИНА 

И КОЛЕДАНОВАТА 1998 г. 

И КОЛЕДА
1Ш з да

У и им Пожелава 
радост, здраве и усйехи

Iш 1ЦТДУЗЕ1.1: КОМФПКЦИМ Ц«Н!Р«Д* (010) «м-аю

Шагсг&оч*.
1ДаМЙ1СЙКДйй1 СА МОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЙУ Т*«фмс*1ГТ0Р 02-309

Лимит(и>мрлд—|)<1«анск« 04 Тсл«кс 16МЗ

Щ ДОМЪТ ЗА 
СТАРИ И 

щ ПЕНСИОНЕРИ 
4 В ДИМИТРОВГРАД

СЪВЕТЪТ НА
СИНДИКАТИТЕ
ДИМИТРОВГРАД

Т.днрам: „СЛОВОМ“ — Диниг|к.»г|м*. ж. р. 43ЯО1-0О1*М5б7 код СЛЛ — Дишяро»гр«д

своите работници и Потребители 
и на всички граждани в общината 

ЧЕСТИТИ

на

НОВАТА 1998 г. И КОЛЕДАНА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ ЧЕСТИТИ На своите клиенти 
и на гражданите 

в общината честитис Пожелания за всичко най-хубаво в живошаНОВАТА 1998 г. 

И КОЛЕДА
___

* НОВАТА ГОДИНА 
И КОЛЕДАД.П. "ПРОГРЕС" 

БОСИЛЕГРАД
уЕ;.::'А

ГИМНАЗИЯТА 

В ДИМИТРОВГРАД 
ЧЕСТИТИ© честити на гражданите.••ГЛАВЕН

ФИЛИАЛ
ПИРОТ

НОВАТА 1998 ГОДИНА 

И КОЛЕДАОШИАУохкияииос оЪ НОВАТА 1998
На своите партньори и клиенти 

и на всички граждани на 
Димитровградска и 

Бабушнишка община честити

* НА УЧЕНИЦИТЕ, 
УЧИТЕЛИТЕ, 

ТРУДОВИТЕ ХОРА 
В ОБЩИНАТА 

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА 
ДОБЪР УСПЕХ, 

РАДОСТ И ЩАСТИЕ

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ 
- ЛЕСКОВАЦ

ТРУДОВА ЕДИНИЦА БОСИЛЕГРАД

й

НОВАТА 1998 И КОЛЕДА
на потребителите и гражданите честити

■ .
■___________________ ______

Шзз.СштарГОРСКОТО СТОПАНСТВО 
от Пирот

на всички граждани пожелава 
здраве, щастие и 

извънредни успехи 
през

Новата 1998 г. и Коледа
18320 ДИМИТРОВГРАД 

Балканска 109
Телефони: директор (010) 63-289 
комерци]ала (010) 63-288 63-183 
тел. факс - фин. дир. (010) 63-687
жиро рачун 42802-601-6-705 

Димитровград

* Давно предузеЬе - Димитровград
■

I! *. На своите работници, 
потребителите и гражданите 
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1
НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ И 

ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНАТА ЧЕСТИТИ Новата 1998 г. 
и Коледа

и им честити

КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ ; 1998 г. и Коледа
лп„ илпспеоН

I ДИМИТРОВГРАД

ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА 

В ДИМИТРОВГРАД
СЪВЕТЪТ НА 
СИНДИКАТИТЕ 
БАБУШНИЦА

НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

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

На деловите си партньори и гражданите честити
На всички граждани в Димитровградска 

община, пожелавайки им успехи 
в развитието на общината и 

лично щастие

НОВАТА 1998 г. 

И КОЛЕДАв
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ОЛОВ ИЗЛ0ЖБА НА НАШИЯ ХУДОЖНИК БОГДАН НИК- ЕДНА ХУДОЖЕСТВЕНА КАРТИНА КАТО ПОВОД

ЦАРИБРОДСКАТА 

ВОДОЦЕНТРАЛА 

МОЖЕШЕ ДА БЪДЕ 

ВЪЗОБНОВЕНА

РАДОСТ ЗА ОЧИТЕ
Голям брой нишки любители на акварелната живопис, при

ятели и почитатели на художника Богдан Николов, между които 
наи-многоброинн бяха нишлиите от Димитровградско и Босиле- 
градско, на 24 декември вечерта изпълниха галерията на Салона на 
живописта Рам Арт в Ниш. Тук бяха експонирани двадесетина 
картини - пейзажи, рисувани в акварелна техника, 
продукция на художника. Изложбата беше открита от известния 
нишки изкуствовед и директор на Галерията на съвременното из
куство г-н Воислав Девич.

Художникът Богдан Николов по време на своята дългогодиш
на работа непрекъснато инспиративно е свързан с природата. В 
неговите акварели доминират планинските пейзажи, селските 
щи и селата, земята, небето и въздухът, както и светлината на 
слънцето през различните годишни времена. Все пак главна тема в 
неговото творчество е въздухът, който в различни природни ус
ловия обгръща предметите в природата”, каза между другото Де
вич, откривайки изложбата.

В каталога, който е печатан по повод изложбата, художникът 
Слободан Сотиров е написал следното за художественото твор
чество на Богдан Николов:

''Акварелната живопис

Пише: Венко ДИМИТРОВ

от по-новата

Художествената картина, чиято репродук
ция представяме на нашите читатели, се намира 
в апартамента на г-н Иван Царибродски в Кня- 
жевац. Нарисувана е с маслени бои върху 
но преди около седемдесет години от известния 
царибродски революционер Власаки Алексов, 
който - както вече в нашия вестник писа и Бог
дан Николов - бил и талантлив художник, ак
тивно се занимавал и с живопис.

Нашето намерение обаче не е да пишем пи
то за революционната, мито за художествената 
дейност на гоя наш знаменит съгражданин, но 
за мотива, нарисуван на картината. А понеже 
той е рисуван съвсем реалистично, та дори при
лича на фотография, по-възрастните димит- 
ровградчани на нея лесно ще познаят водоцеи- 
тралата и мелницата на братята Царибродски с 
вадата, пълна с вода, почти езеро. И ще си 
спомнят те с носталгия не само, че от тоя обект, 
тогавашният Цариброд, преди 70 години 
получи електрическо осветление, но и че водо-

но да станат и същинска атракция и най- 
привлекателното място в града. През 1984 го
дина, когато в Република Сърбия беше раздви
жена инициатива за изграждане на така наре
чените малки водоцентрали, тогавашната Ре
гионална самоуправителна общност по елек- 
тростопанство за Нишки регион бе заплану
вала да се възобнови старата водоцентрала в 
Димитровград. За тази цел Републиканската 
самоуправителна общност по електростопан- 
ство обезпечи необходимите финансови сред
ства. Оставаше Електроразпределителната 
трудова организация в Ниш и нейната основна 
организация на сдружения труд в Димитров
град да реализират тоя проект. Беше изготвена 
и необходимата проектосметна документация.

Защо това тогава не стана, не е ясно. Си
гурно е, че някакви обективни обстоятелства 
не са причина за това. Действително през 1986 
година електростопанските самоуправителни 
общности престанаха да съществуват, но елек

тростопанските обекти, които 
те бяха запланували, между 
които и водоцентралата в 
Димитровград, бяха залегнали 
в средносрочния план на Обе
диненото електростопанство 
на Сърбия за периода 1985- 
1990 година, с континуитет до 
1996 година. По всичко личи, 
че водоцентралата в Димит
ровград не бе възобновена по 
субективни причини или по
точно казано, поради неактив- 
ността и безотговорното отно
шение към тая задача на ръко
водствата на електроразпреде
лителните организации от 
Ниш и Димитровград и на то
гавашното общинско ръко
водство в Димитровград.

И така, вместо Димитровград да има соб
ствен източник за производство на ток, макар 
и съвсем малък, и пълноводна вада, почти ез
еро в самия център на града, той има една раз
валина и един безводен канал-сметище. Да, и 
една картина, която, за съжаление, само свиде- 
телствува какво е имал преди 70 години и какво 
можеше да си има и днес. Да свидетелствува и 
за това, че нашият град е имал хора с идеи, 
инициативи и енергични акции, но и такива, 
чиято бездсйност и безотговорност са спъвали

плат-къ-

винаги носи в себе си радост и 
разочарование, авантюрата на неизвестното, бърза реализация на 
интимното преживяване и тъга по пропуснатото. Няма нито една 
живописна техника, с която художникът така бързо да се иденти
фицира с творбата си, с която мигновеното въображение може с 
пълна сила да се изкаже или окончателно да се изгуби.

Акварелната техника винаги е била поезия. Акварела 
само тези, които носят в себе си младостта и радостта на пълното 
възхищение, безрезервното и фасцинантното съединение 
дата. Богдан Николов е един от тези, на конто акварелът 
пълно изразяване. Той не обременява своите картини с техноло- 

н формалните проблеми на художественото изразяване, а 
ни води в света, които обича. Обичаме го и ние. Този свят ни радва, 
както и него. Живописта на Богдан Николов е радост за очите.”

Отделно внимание заслужава и каталогът, който художникът е 
печатал по повод тая и предстоящите му изложби. Той е малък 
формат, а дванадесетте картини в него са печатани във вид на 
пощенски картички, които могат да се откъснат от книжката и 
ползват като празнични честитки например. Нещо оригинално, 
хубаво и полезно. Печатан е в тираж от 500 екземляра и може да се 
купи на цена от 20 динара. Той сам по себе си, както и изложбата 
изобщо отразяват голямата творческа енергия, която не стихва при 
тоя нашенец, познат освен като художник още и като журналист, 
публицист и изследовател.

Ето защо любителите на акварелната живопис и на хубавото 
изобщо очакват от художника Богдан Николов още много негови

използват

с приро- 
помага за

гичните

творчески изяви, още много радост за очите и душата.
В. Димитров

В ГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ В ДИМИТРОВГРАД

централата и вадата дълги години крассха 
градчето ни. Младите пък, които сега виждат 
полурухналото, а от скоро и опожареното 
здание и "сухата” вада, която сега е повече 
градско сметище, не ще могат да повярват, че 
техните връстници в тая вада преди години по 
цяло лято са се къпели и ловили риби.

Онова обаче, което не е известно нито на 
възрастните, нито на младите димитровград- 
чани е това, че преди дванадесетина години бя
ха създадени реални условия водоцентралата, а 
с нея и вадата, да се възобновят и да получат не развитието му.

САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА 
НА ИВАН КОЛЕВ

В градската галерия в Димитровград на 19 декември т.г. бе 
открита самостоятелна изложба от картини на художника Иван 
Колев. Колев е по потекло от село Желюша, но години наред живее, 
работи и твори в Бела паланка. На изложбата той се представи с 
около 40-тина картини, работени предимно в маслена техника.

Изложбата на живописеца Колев е и последната изложба, която 
е организирана през тази 
Димитровград.

година в градската галерия в

Б. Димитров само първоначалния си вид и предназначение,

нат до политиката, или до най-интимните си семейни 
работи. И винаги говорят на "ти"! За тях "Вие" е само 
множествено число. Не беше сигурен дори, 
двама ще кажат "вие", или може би "ти и ти”!

Дали и такива хора имат грижи? Разбира се, макар 
че си придават безгрижен вид. И на тях самите не им 
е лесно, ядосват се за дребни работи, за ядене и 
пиене, за жените и мъжете си, за слънце и дъждове... 

сегашното, за луксозни автомобили и красиви жени, за банкноти също, но разбира се,с по-малко нули. 
за живот "сега и тук"! И то, разбира се, си имат някои Запалянковците бяха побеснели. Ревяха, скачаха 
грижи, защоточовек без грижи още но сее родил. Ако и палеха факоли, вестници... "червените... червени- 
не всичките, поне повечото от тях се стремят да бъдат то...", - "черните... "черните..." 
нова "класа", да имат вили и мобифони, поршота, т0й почувствува притеснение. Липсваше му 
дори и собствен самолет... Титлите, сами по себе си, дуХ и тишина. Познаваше много добре това състояние 
не ги привличат! Безразлично им е дали с тях що се на душата си. Стана внезапно и тръгна към изхода, 
общува с "Ваше високоблагородие" ако нямат пот Едвам си проби път през тълпата. Страхуваше се да 
пари в джоба. А парата беше и си остава "висок- не би да се спъне, да падне... Ще има ли сили да стигне 
облагородие"! За нея девици ставаха куртизанки, д0 вратата? Едвам се добра до хола и започна на 
слепите виждаха, а сакатите бяха най-чевръсти. пресекулки да гълта тежкия въздух. Щом се посъвзе, 

Тези мисли като че ли му отнеха малкото въздух прескочи прага и излезе в студената нощ.... 
в тази бъркотия от викове, свистене, удари на топката Но и там го посрещна гъмжилото на ония, които 
и кошовете. Хвана яката на ризата си... Това бяха продаваха и купуваха новогодишните дреболии.Това 
грижите им, това бъдещото... ?! Охолство... му припомни, че до Новата година бяха останали само

Най-ровностните зрители няколко дни.
изпадаха в транс. Не можеше да повярва, че толкова "Хм... и Новата година... бъдеще ли е!?! Та нали от 
много се вживяват в тия състезания. Заболяза, че и Нея все нещичко се очаква..."
съседът му отляво беше станал и ръкопляскаше. Той пое обратната посока и ускори крачките си. 
Сетне се наведе и попита с гърлон глас:"! и за кои си?" Спря едва когато градът бе останал зад гърба му... 
Не му отговори. Смяташе, че е излишно. Само се Започна да вали тих сняг. Едрите снежинки кац- 
опита да се усмихне. Но обичаше нито тези обноски, ваха право върху душата му като мехлем! Радваше им 

интимниченето със случайни хора. Той добро с0( подскочи и се завъртя на един крак, а те кротко

редеше спокойно, като че ли не е в тази огромна 
С^зала, изпълнена с глъчка. Между петте хиляди 
души той беше сам, не го докосваше дори врявата 
около него. Само погледът му минаваше от едната 
към дугата страна, а сетне към часовника. Оставаха 
още няколко минути до "сражението". Трябваше да 
играят "червените" и "черните", но не даваше и пет 
пари нито за едните, нито за другите. Не бе дошъл тук 
заради тях, а просто защото навън беше студена 
декемврийска вечер, а той имаше много време.

И не забеляза дори кога баскетболистите 
излязоха на паркета. Само чу как запалянковците от 
едната страна ревяха "червените, червените...чер
вените...!”, а от отсрещната им опонираха - "чер
ните...черните...черните...!"

Мачът започна.
Той хвърли поглед към единия и другия екип. Все 

млади, високи момчета, които нямат други грижи ос
вен топката и момичетата.

"Но животът ще ги научи" - помисли.
Спомни си за своята младост. Това беше нещо 

съвсем друго! Беше време на идеология, митология, 
на предания и герои! Така ни възпитаваха и очакваха 
такива да бъдем и ние. А то какво излезе - една 
бърканица, смут на идеи, на плановете за сегашното 
и бъдещето... И то какво бъдеще, да му се не види! С 
хубави идеи, хора и съоръжения. Само що трябва да 
протегнеш ръка и да си го вземеш. Дотогава ще трябва 
да слушаш и да си със здрав гръбнак!

"Не винаги, събрани в едно 
правят бъдещето!" - помисли си горчиво.

А тези долу, на паркета, дали се потят с топката 
поради "светлото бъдеще"? Не. Те водят битка за

Момир ТОДОРОВ
че и на

БЪДЕЩЕТО ЛИ • • •
- РАЗКАЗ -

въз-

Залата ехтеше.

миналото и сегашното
нито
познаваше такива хора. Винаги са готови да захванат с0 сипеха, все по-гъсти и по-едри... 
приказки за туй-онуй. Започнат с времето, за да стиг-
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НПЙПГО ЛИШНИ ПОЖЕЛАНИЯ
БОСИЛЕГРАД

СТАБИЛНОСТ И ПО-ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ
______ година желая раздорите тен младеж от село Райчилов-

заменят с договори, да се
МИР,

вата 
да се
стабилизира стопанския и по
литически живот, да се повиши

те насъгласия и противоречия 
да се заменят с взаимно до
говаряне за просперитет и раз
витие.

"Като млад и безработен 
човек, очаквам през новата 
1998 година по-добър и разноо
бразен културно-забавен жи
вот, да се стабилизират отно
шенията в стопанството и да се 
откриват нови работни места. 
Да се спрат всички незаконни 
деяния, да бъде година на мир 
и разбирателство”.

ИГОР ИВАНЧОВ, ученик 
в Гимназията в Босилеград: 
”От Новата година очаквам

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИ РИ:
РОВА. инкасатор в трудовата 
единица на Електроразпреде
лителното от Лесковац в Боси
леград: "Имам много желания, 
но ще бъда доволна, ако ми се 
сбъднат следните: да зацари 
мир и разбирателство нався-

ДРАГАН ТОДОРОВ, сек- 
съюза на бойците вретар на 

Босилеград: "През новата 1998 
година очаквам един път зави
наги да бъде преодоляна поли- 

криза създаденатическата 
след разпадането па предишна 

Политическите 
раздори в Сърбия и Югославия
Югославия.

палите съседки, а границите 
между тях да бъдат само фор
малност. Да бъде година па 
здраве и щастие”.

жизненият стандарт на всички, 
както и на нас, просветните ра
ботници, а на учениците - 
добри условия за учение и кул
турен живот. Да се обърне по- 
голямо внимание на селското 
стопанство и живота на село, 
да има по-малко бедни, а по
вече щастливи и здрави хора”.

МИЛЕ ПЕНЕВ, безрабо-

ВЛАДИМИР ЗАХАРИЕВ
собственик паБосилеград,

магазин: "Мир, разбирател
ство, здраве и стабилност са ос
новните ми желания за настъп-

но-

къде и всички недоразумения 
да се разрешават по благора
зумен начин. Стопанството да 
укрепне, да се открият нови ра
ботни места, а конкретно в на
шата община да се подобри 
културно-забавният живот”.

САВЕ НАСЕВ, безрабо
тен младеж от Райчиловци: 
"Преди всичко очаквам нас
тъпващата година да бъде 
мирна на всички простори, да 
се стабилизират всички обще
ствено-политически и ик
ономически отношения, да се 
създадат по-добри условия за 
работа. Да се стабилизарат от
ношенията между бившите 
югославски републики и оста-

да отстъпят мястото на сговор 
и разбирателство, стопан
ството да върви с по-ускорени 
крачки и ежедневно да се подо
бряват жизнените условия. 
Борческата организация да 
намери истинско място в об
ществения живот, а за младите 
да се откриват нови работни 
места”.

ИВАН АСЕНОВ, препода
вател в босилеградското ос- 

спортен живот. Политически- Новно училище: ”И аз през но-

много нещо. Преди всичко да 
бъде година на мирно разре
шаване на всички проблеми, 
без значение какви са те. Учеб
ната година да завърша с до
бър успех, а културно-забав
ният и спортен живот да се из
дигне на по-високо равнище. 
Стопанските колективи да 
стъпят здраво на краката си и 
жизненият стандарт да се по
виши.”

ващата година. Да се повиши 
жизненият стандарт на хората, 
да се подобри културният и

м. я.

ДИМИТРОВГРАД Борис Лазаров (журнал- 
Валентин Тошев, работник Стефан Митов, работник в ист): Надявам се, че ще жи- 

в мебелната фабрика ”Украс- ”Украс-Циле”: веем по-добре във всяко отно-
Циле”:

ката стабилност и стопанския 
просперитет. На себе си и на 
всички добронамерни хора по
желавам да ги служи здравето 
и да осъществят всичките си 
желания през 1998 година”.

Иванка Петрова (заета във 
военния отдел): ”През след
ващата година очаквам пълно 
политическо и икономическо 
стабилизиране на страната ни.

Жй5

Й1-
по себе си”.

Томислав Митов (серви
тьор): ”Нашата страна и Бал
каните като цяло нека да ста
нат оазис на мира, политичес-

Ь"

- Разбира се, че очаквам да 
- Какво очаквам от Новата бъде по-добре, отколкото до

година? По-добър утрешен сега. Засега все пак се забел
язва някакъв напредък. Аз

шение през следващата годи
на. В нашата страна, както и
навсякъде по света, нека да ца-ден, а това значи повече рува мир. Всички хора нека даработа тук във фабриката, ко- имам три деца и очаквам през А*., чосъществят бляновете си, за 

ето да ни донесе и повече пари. следващата година да ни из- които си мечтаят”
И нищо повече, защото ако платят най-после детските до- 
има пари - има и всичко друго, бавки. Щастлив съм, че най-

после избрахме председател и
Мира Басова (готвачка): 

"Преди всичко се надявам,
Всички хора нека осъществят 
желанията си и нека всички 
възможно най-добре служи 
здравето”.

Симеон Маринков, тапи- дано и това допринесе за по-до- 
цер в ”Украс-Циле”: брия ни живот.

Б.Д.

ЦАРИЦАТА
НАще работим повече и че ще пе

челим повече пари през след-
ЯБЪЛКИТЕ- Сега като фирма сме до- ващата година. Надявам се, чебре. Струва ми се дори, че ник- по света и у нас ще владее мирога не сме били по-добре. Все Тя наистина заслужава 
шова име. Най-голяма е в 

света. Тежи 1,38 кг, а 
обиколката й е 53,87

и че всички ще бъдем здрави и 
весели”.пак очаквам през следващата 

година заплатите да се пови
шат, за да живеем по-добре.
Вече 34 години съм в ”Циле” и 
се надявам искрено през след- тогава пде се живее по-добре, 
ващата година да си изкарам 
тук и пенсията.

- Какво друго да очаквам, 
освен добро здраве и редовно 
да ни изплащат пенсиите. И

Гьока Димитров (търго
вец): "През новата година на 
себе си, на своето семейство и 
на всички хора пожелавам 
предимно много здраве. Всич
ко останало ще си стигне само

см.

А.Т.
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120 ГОДИНИ ОТ 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 

ЦАРИБРОД ОТ ТУРСКОТО 
РОБСТВО

ДА СИ ПРИПОМНИМ- __ т?-:

ЦАРИБРОДСКИ КАЛЕНДАР
(Продължение от миналия брой)Пише: Димитър Йотов

цяло Горно п°нишавие тур-

упадък на престижа на Турция вщщте нГевротейск^общестГно
неНусНп"хъ0т^'йе3Гн^тааТ!|’ ИЗВЪРшени в БтГлп.рия и БоснГкакто и 
^ р- ‘ 4 сините реформи, бе основа за влизането на Русия и

"" ™ ВОЙНа с ТУРВДя. Във втората Сръбско-^рсйГвойна 
Сърбия е вече съюзник на Русия. Поради измененото политнческо-
ЙъГ=СК° ,ШЛГеН"С В ЕвР°ва "еж«У великите с,ши Гна
литйчегко стМеЖДУ АвстР°-УнгаРчя н Русия, беше изменен и по- 
—ко-стратегческият план на Сърбия във втората война с
есентй „П СИЛНата съпротива на Осман паша при Плевен през 
есента на 1877 година руските операции за освобождение на Бъл- 
ария бяха силно затруднени и затова лично цар Александър II 

поиска от княз Милан сръбската войска незабавно да започне вои
на, за да улесни преминаването на руската войска през Балкана в 
района на София. Затова главните военни операции на сръбската 
войска се водят по посока Бела паланка - Пирот - Цариброд - 
Драгоман - София, а помощни операции - по направлението Бело
градчик - Берковица. Затова два сръбски корпуса предприемат 
настъпление в това направление. Непосредствено преди освобож
дението на Цариброд сръбската войска води три големи военни 
операции: нишка, пиротска и при Бела паланка. За Нишкия фронт, 
стратегически твърде важен, е бил задължен Моравският корпус 
под командването на полковник Лсйшанин, който успява да ос
вободи Ниш и самоотвержено защитаваната Нишка крепост на 27 
декември, (или 8 януари нов стил) 1878 година. Турският комендант 
на Нишката крепост генерал Халил Зня и мутесарифът на Ниш 
Мехмед Рашид подписват капитулация. Двудневните операции за 
освобождението на Пирот завършват с пълен успех на сръбската 
войска на 16/28 декември 1877 след боевете, водени при Нишор и 
Суводол под командването на полковник Хорватович. В боевете за 
освобождението на Пирот участва и Симо Соколов от село Грозна- 
товци, Трънско, който е бил капитан в сръбската войска. Същия 
ден, когато е освободен Пирот, от Трън идва делегация при Симо 
Соколов и полковник Хорватович да иска помощ за въоръжаване 
на населението в Трънско. Според записките на Симо Соколов тази 
делегация се състаяла от трънските граждани свещеник Григорий 
поп Василев. Иван Грънчаров - Литкалото и Байкушсв. Соколов 
бележи: в полунощ на 17/29 декември ме повика полковник Хора- 
тович в присъствието на депутацията. дошла от Трън, да съобщи, 
че турците бегат и ми рече: "Симо ето твои трънчане, иди у твойу 
Бугарску и дижи устанак!”. Според записките на Симо Соколов, 
Хорватович е дал 600 пушки и 22 сандъка патрони, останали от 
турците в Пирот. Соколов продължава: "Същата вечер аз взех 
всичко това и потеглихме. На втория ден пристигнахме в село 
Врабча, гдето беше се събрал народ от селата, образувах две чети 
от по 100 души, раздадох им пушките и изпратих едната към 
Брезник, а другата към Кошарево, а аз с 20 доброволци заминах за 
Трън, където пристигнах на 14 декември и раздадох 200 пушки. В 
едно дълго и забележително писмо до Захарий Стоянов Симо Сок
олов пише: ”На 14 декември стигнахме в Трън, мое родно място. 
Трънчане и цяла околия се беше дигнала на оръжие и като стигнах, 
раздадох оръжието и наредих ги но военен ред и ги разпоредих на 
чети и коя чета на коя страна да иде, понеже турци, на брой 800 
души, бяха се оиътили от Враня към Трън, за да го оплячкат и 
изгорят и да изсекат населението, аз с доброволците и по-голяма 

въстаниците зех и през нощта отидох на Власина, селото 
дето турците се бяха улогорили 8 часа далеч от Грън. Заран 
предзоре нападаме ги от три страни и до 2 часа след обед разбиваме 
ги така силно, щото сме ги с ентусиазъм гонили до Сурдулица близо 
до Враня!” Това е станало на 21 декември 1877 година. Такива са 

Симо Соколов в деня на освобождението на Пирот.

В календара са внесени само По-важните да ши. Някои са изПусна ши нарочно, 
защошо няма достатъчно данни за шях, а много (това е сигурно) не са внесени, 
защошо_ за шях^не.се и знае, йо-ираво авторът на календара не знае за шях.

През годината ще се приемаш Предложения от читателите за събития, 
в миналото на Цариброд и Димитровград (след 1950). Разбира се, Приемаш 
Све\0№ Х°Ра> коишо имаш някои заслуги за града.

станали 
се и

1. Допълнителна мобилизация (1944).
8. Тържествено отпразнувана десетго- 

дишнината от народната революция в Юго- 
7. Открит паметник на загиналите в НОБ ви- славия. По този случай на гарата открит

паметник (1954).
8. Предадена за употреба новата сграда 

при черквата, изградена за гимназия (1954).
27. Първа стачка на работниците в Цари

брод (1910).

1. Излиза последният брой на в. ”Глс на бълга
рите в Югославия” (1955).

сочани (1952).
12. Първа среща на българско-югославската 

граница при Долни Криводол (1956).
18. Учителят Тодор поп Антанасович о г Цари

брод назначен за учител в Суково (1853).
18. Ханс Деришван в Цариброд (1555).
22. Народният представи

тел Урош Стаим говори в &
Народното събрание на Юго- К 
славня за положението в Ца- № 
рибродско (1936).

27. Георги Димитров на га 
път за Блед говори на гарата Ц 
в Цариброд (1947). (&!

* В Димитровград осно- Я 
вано предприятие за стокооб- 53 
мен "Сточар” (1957). ! ,

НОЕМВРИ

АВГУСТ
1. На царибродската гара Щт 

пристига първият влак (1888) Ш
2. Започва да работи пле- яЦ

нер на художниците от Цари- Яж 
брод с международно значе- Ш 
ние на Погановския манастир 
(1993). ж

15. За директор на гимназ
ията в Цариброд назначен 
Кирил Кямилев (1945).

23. Константин Иричек в 
Цариброд. Той е направил 
първата фотография на Цариброд и през 
Лукавица, Желюша. Планпннца е отпътувал за Цариброд приет,единен към Кралство СХС 
Погановския манастир (1883).

28. Феликс Каниц във Висок (1871).
28. Започва провеждането на аграрната рефор- българските войски пристигат до Цариброд.

12. Водят се най-ожесточените боеве в 
Сръбско-българската война (1885). На 
Нешково - борба за знамето.

14. Иван Вазов като участник в Сръбско- 
българската война пристига в Цариброд

90 години от рождението на Васил Иванов - Циле 
(третият от ляво - стои, с другари от Цариброд, 1926 г.)

6. По решение на Ньойския договор

(1920).
11. В Сръбско-българската война (1885)

ма в Царибродска община (1945).
СЕПТЕМВРИ

1. Започна да работи новата комунална система 
(1955).

Открит първият гимназиален клас с две пара- (1885). 
лелки (1914). 21. В Пирот започва съденето на хора от 

По решение на Министерството на народното Царибродско, обвинени, че са били членове 
просвещанис е открито Педагогическо училище в на ВЪРТОП (1926).
Цариброд (Учителска школа) (1947), което 
прост,ществува до 1952 година.

4. От учебната 1890/91 година до 31 VIII 1914 
училището се именува като третокласно и сетне лепне (1959).
ПРОГИМНАЗИЯ.

22. След известна пауза в "НИШАВА” 
възобновява излизането си (1913).

29. Градини получи електрическо освет-

29. В Цариброд осветен паметник на заги- 
По решение N° 167 от 26 VIII на Министер- нали български войници в боевете срещу

ството е открит I гимназиален клас с две пара- партизани в Сърбия (1943).
30. Стачка на учениците от гимназията 

(1943).
В края на ноември българският княз

част от

лелки на общински средства.
Директор Георги Г1. Николов.
5. Излиза последният брой па "Нишава” (1914).
6. Излиза от печат първият брой на "Нишава" Александър Батемберг посещава Цариброд 

(1909), гл. редактор Михаил Хаджиев
8. Цариброд освободен от фашистко робство 

(1944).
10. Започва да излиза вестник на български 

Пирот - "Свобода" (1955). Главен редак тор брод с тетрално представление (1910).
Тодор Славински. 6. Театърът "Христо Ботев" се предст авя

11. Открито първо училище в Цариброд (1869). па вечеринка с живи картини - кннемато- 
25. Създадена учителска социалдемократична граф (1910).

партия в Цариброд от 10 члена (1895). 8. За основното училище в Цариброд ку-
28. Убит Васил Иванов - Циле в Белград (1942). йена пишеща машина (1916).

9. Анта Гелов от Славния идва за учител 
в манастира "Свети Кирнк" при Смиловцн

записките на
По всяка вероятност военни операции около Цариброд не е имало, 
за щото под натиска на сръбската армия турската войска 
към София, а отам през Кюстендил и Враня кз,м Македония, която 
е все още под турска окупация.

(1885).се озтегля
ДЕКЕМВРИ

5. Работници от Пирот гостуват в Царн-
(В следващия брой: БЪЛГАРСКИ ДОБРОВОЛЦИ език в

О Сшраипа
”езда”

28. Първа царибродска бригада заминава на 
фронта (1944).

30. Излиза от печат първият брой на в. "Цари- (1881). 
брод" (1901).

13 Цариброд преместена Учителската
рия от Белоградчик (1879). Пръв директор Си- на просветата на Сърбия (1947). 
мсон Христов. Семинарията просъществувала до 14. Васил Иванов - Циле от Цариброд 
1 ддб г говори на студенскитс демонстрации при Ву-

ФОРМИРАН САМОДЕЕН ТЕАТЪР копня паметник п Белград (1939). 
"ХРИСТО БОТЕВ" (1888) 16. Цариброд освободен от турско роб-

ство(1877).
25. Железничарите от Цариброд се при- 

2. Формиран Околийски народен комитет съединяват към стачката на железничарите
в България (1919).

V 10. Училищата и Царибродска община 
окончателно минават към Министерствотоссмнпа-

Г| Малкаша 
■ IIчупи ош 

Щ Мюнхен е 
Щ ахнала огром-

__ Ч ниша тикнати
***** 1 соршаша ”Аш- 
’** 1 ,| ланшически ги-

Щ ганш”. _
Д Жълштио 

Щ га.лбо ош 75 кг 
<1 е шочно 
3 Ю Гп.йш 
Я По-шежко ош 
,1 "ездачкаша".

9 ОКТОМВРИ

(1944).
2. От 2 до 14 ок томври сс водят ожесточени 

сражения в околността па Цариброд и Вндлнч 
(1915).

4. Околийска конференция на учителите со
циалдемократи (1909).

6. Първа околийска конференция на 11ародния 
фронт (1944).

© ❖❖❖
,и Цариброд получава кино (1926).
* Сръбско-българска среща за правата на 

българското малцинство в Сърбия (1923).
Богдан НИКОЛОВе
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къщички, които се намирали на 759 м. ннд-

село най
СЕЛАТА ОТ ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

морска височина.
За миналото на моето родно

узнах от дядо Саида Нейков, който в 
началото на ноември гази година гьржест- 

г. , п,„,тп вено отпразнува своя деветдесети рожден 
Село Смиловци е най-голямото село в Заордието, заради което се събраха при него в род-

разположено в северната му част, в падината в под- Кз,ща, на бащин праг и огнище, децата
ножнето на планината Видлич, на 730 м надморска ви- от Ниш> Белград, Нови Сад, Будва, да 
сочнна, на кръстопътя между регионалния път от ди- честитятна баща си рождения ден. 
митровград за Висок и локалния пз,т, които свързва Освен в Трап и Породин, една махала от 
селата от източния дял - Брсбевница и Мъзгош - със Смиловци дила в Дучйс, близу до извора с 
селата от западния дял - Гуленовци н Одоровци. сз,с 0 а питейна вода> който сетне пресъхнал 

централно местоположение но и "° ФУ»К’<ИЯ™' . разказва дядо Сандо. - По време на турск- 
която винаги е имало, село Смиловци е било винаги робсхпосело Смиловци владеел турчин, щ
административен и стопански ценз-ър на Забърдието. ^ ^ казвал Исмаил. Турската кула с
Селото е електрифицирано, има водопровод, има авто- е чифлика, имота, била североиз- ШШ
бусна връзка с града, има черква, основно'Училище, от сслото изнад селските гробища, ЩЯ
местна канцелария, поща и телефони по къщите, амбу- останки от градежи и поради ШШ
латория, земеделска кооперация, два смесени магазина, Я местност и околността и сега се
кръчма, барака, така че жителите имат всички условия °X",При турчина Исмаил слугу-
за едни нормален живот. пали хопа от селото, които всички наричали

Някога наистина нашето село беше голямо, имаше л ' „ така от „смаиловци селото било наречено 
много къщи, голям брой многочислени семейства, мно- р
го народ - имаше повече от 350 къщи, над 1800 жители, и'ът който наричаме Долни кладенец, понеже 
около 70 ученика в димитровградската гимназия само ' ’ олу от селската чешма, съществувал и
от Смиловци, както казва смиловчанинът, примариус сРлото а се засели около него, но по време на
доктор Никола Цветков, но вълната на разселването Р ” робство само турци ге ползвали водата от кла-
захвана и Смиловци, както и другите села в Забърдието, УР ° I п_т ИсМаил харесал хубавата мома Дем- 
макар че може да се каже, че Смиловци все още се ^ иска УР сс ожсни за „ея и да я потурчи. Момата не 
държи и има перспектива. приставала и накрая му казала, ще се омъжи за него, ама

Село Смиловци като населено място се споменава за направи калдърма от Долни кладенец до чиф-
първи път в началото на седемнадесетия век. Първите дта Ре сц мъчат слугите, да газят кал кога ходят 
къщи на селото някога били в местността Трап на около ' „още освободи извора, всички да ползват
500 метра югозападно от последните къщи на селото “ Направил турчинът калдърмата, освободил 
сега. Къщите били малки, направени от дървен плет Я поУсРлото. Яхнал Исмаил коня, събрал
измазани с кал и покрити със слама, а жителите се р тръгнали за невестата, а слугите - Денкините
снабдявали с вода от близкия извор Породин, където, в У я _ ^0Р[|ЪТЯ до къщата уб„Ли господаря и избягали 
един период от време също имало жилища близо до ^ сестрата в Моикци, където най-младият останал с 
водата, за което свидетелстват останките от градежи, „ средният брат избягал в Брсбевница, а третият, 
конто орачите откривали при обработка на нивите в ^ • Р Д Р се скривал „живеел в гората по
Трап и Породин, разказват някои от по-старите мои ^ се прибралРв къщата си в Смиловци, но
СЪ ПрезИ1871 год. известният австроунгарски учен Фе- щурците не му отмъстили. ТазиI легенда дядо СТандо слу; 
ликс Катщ, който вършел научни изследвания в нашия шал от своя дядо, които му ка < ’ ,, - ‘ м Р
край, от Висока през селата Криводол и Вълковия стиг- зана с техния род, понеже н сега има Нейкови и в Мои- 
нал до Три пута на Видлич изнад Моинци, дошъл в "Ч".» в Бребевница, а в Моинци има и Денкина махала, 
Забърдието и на път за манастира "Свети Кирик” ми- Денкини ливади и с тези фамилии те са роднина. Пре- 
нал през Смиловци и записал, че селото тогава имало 60 Данията за Смиловци са като в народната песен.

СМИЛОВЦИ много

своето

Сватба в Смиловци 1930 г.
... Та пак го питат и го разпитват.

Даваш ли, даваш Балканджи Йово,хубава Яна натурска

"море войводо, глава си давам, Яна не давам на турска

ЩСлед освобождението от турското иго селото, до
тогава много пъти палено и унищожавано, започнало да 
сс увеличава и преселва около трите постоянни извора: 
Долни кладенец, Горни кладенец и извора, от който 
водата е каптирана и направен резервоара за селската 
чешма. Изворите заемали централната част на южния 
дял от селото, около тях бяха градините, а сега там е 
хубаво насаждение от тополови дървета, които красят 
селото.

През 1910 год. в село Смиловци имало 9о домакин- 
Според статистиката, през 1948 год. в 184домакин- 
живеели 964 жители; през 1981 год. в 184 домакин- 
живеят 403 жители; сега в 110 домакинства живеят

ис-

во-
ства. 
ства 
ства
260 жители, предимно стари хора, но има и млади. 
Характерно за село Смиловци е, че колкото и да е било 
изразено разселването, постройката на нови къщи в 
селото е винаги била присъща, във всеки двор почти, до 
старата е построена нова къща, а през последното де
сетилетие са построенни тридесет нови къщи и много 
от старите ремонтирани. Нови къщи се строят

(Продължава в следващия брой)
и сега.

Цветанка Андреева

има около 50 ергени, а само 6 девойки. Сега мноз-В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЕ 
УВЕЛИЧАВА БРОЯТ НА ЕРГЕНИТЕ

Пише: Васко БОЖИЛОВ село
ина стари ергени се каят защо не са се оженили и, както 
би казал Шекспир, ”когато имаш - сляп си за всичко, 
когато нямаш - тогава проглеждаш”, схващат в каква 
деликатна ситуация са попаднали. Мъка има и един 
"млад дядо” на 41-годишна възраст, който не иска да му

фабриките в Босилеград. Едни 
от тях се омъжиха тук, а 
останалите не мислят да се 
завръщат на село.

Стигна се дотам, че сватбар
ски песни в общината - особено 
в селата - не се чуват. Но и да се 
чуват, те се пеят за девойките, 
които напускат бащиния си дом 
и отиват в някой от градовете във вътрешността. 
Просто не искат да останат да живеят в селата и тук ”да 
се мъчат като майките си.”

НЕ САМО ЛИЧЕН, НО И ОБЩЕСТВЕН ПРОБ
ЛЕМ

Днес не е известно в кое босилеградско село ерген
ската мъка е по-голяма. В Долна Ръжана има 12 ергени, 
а двойно по-малко девойки, в Белут - девет ергени, а 
само една мома, в Назърица - 12 ергени, а две моми, в 
Зли дол -20 ергени за женитба, а само три девойки. В 
Горно Тлъмино има дори 32-ма ергени, а само 4 моми. 
Подобно е положението и в Д. Тлъмино. ”В нашето 
село, което е сред по-големите в общината, има към 50 
ергени, мнозина от които на 35-40-годишна възраст, а 
само 5 девойки. За кого да са, малко са”, казва Владимир 
Стойнев от Горна Любата, който, както и мнозина дру
ги, пее песента "измина тридесетото лято”.

В незавидно положение са и ергените в Дукат. В това

СЕЛА БЕЗ ДЕВОЙКИ
• В Босилеградска община от година на година намал
ява броят на сключените бракове • Някъде са се наме
сили родителите, другаде съседите, а някои не са могли 
да забравят първата любов • Сега мнозина искат да се 
оженят, но няма девойки • Общината няма решение 
как да помогне на ергените, с което до голяма степен да 
спре миграцията и да даде принос в развитието на се
лата.

се споменава името.
"Някога не можах да се оженя. Сега, когато 

дъщерите на моите моми станаха девойки, шансовете 
ми са малки. Но "никога не казвай никога” - всичко е 
възможно. Може би ще дойдат и моите "пет минути”, 
казва той.

От тази "болест” бледуват не само ергените в селата, 
но и един брой в Босилеград. ”Все още не се опасявам и 
се надявам, че не ще ме сполети съдбата на мнозина 
ергени, които навършиха 40 години. Не само в селата, 
но и в Босилеград има стари ергени. Това е ужасно”, 
казва 27-годишният Драган Стефанов от Назърица, 
който вече няколко години живее в Босилеград.

"Имайки предвид, че мъжете в нашите села са печал- 
бари и че жените са главният стълб в домакинството, 
проблемът на ергените не само е личен, но и дълбоко 
обществен”, подчертава 28-годишният Минко Стоиме
нов от Дукат. Доколкото не се предприемат мерки се
лата по-ускорено да се развиват, не само те, а общината 
като цяло все повече ще обезлюдява и все повече ще 
старее, допълва той.

Общинската скупщина в Босилеград засега няма 
конкретен отговор на въпроса как да задържи младите 
в селата и как да реши мъките на ергените.

Борис, Стоян, Димитър, Ратко, Стоядин, Алексан
дър... Презимето им е едно и също: стар ерген! Мест
оживеене: селата в Босилеградско и Босилеград. Някои 
от тях са били първородни чеда на майките си. Днес и 
те, и майките им се питат как да се оженят или да се 
"сдобият” със снаха. Повечето от тях засега нямат от
говор поради една ”проста” причина: няма девойки.

Въпросът прерасна в проблем, понеже днес в об
щината се увеличава броят на ергените, особено на 
онези, които прехвърлиха тридесетте "лазарника” или 
одавна са навлезли в четиридесетте.. Затова общината 
е изправена не само пред проблема как да се избави от 
кръга на десетте икономически най-изостанали общини 
в републиката, но и как да запази младостта, особено в 
селата, които все повече стареят.

НЕ ИСКАТ ДА ЖИВЕЯТ НА СЕЛО
Най-напред поради драстичната миграция, а след 

това и поради "бялата чума”, драстично спадна броят на 
жителите в общината. През 1971 година например в нея 
живееха 17 306 души, двадесет години по-късно -11 600. 
Прогнозите са песимистични и по всичко 
Босилеградска община ще посрещне XXI век с около 9 
хиляди.души. Нашите стари хора казват, че три неща не 
могат да се скрият: любовта, кашлицата и бедата. Ер
гените, особено по-възрастните, не искат да крият нито 
едното. Независимо от това, че няма кому да подарят 
любовта си и за коя мома да се оженят. Мнозина казват, 
че е дошло времето ергените с борина да търсят 
момите!

Съществува мнението, че в Босилеградско няма дос
татъчно девойки, понеже се раждат повече момчета, 
отколкото момичета. Статистическите данни обаче го 
опровергават. През 1981 година например на всеки мла
деж се падаше по една девойка, по-миналата година в 
основните училища в общината имаше 487 момчета и 
489 момичета, миналата - 465 момчета и 476 момичета. 
Отговорът на въпроса защо има малко девойки, а много 
повече ергени, трябва да се търси в друга посока. Мла
дите получават образование и повечето от тях, особено 
момичетата, остават във вътрешността. Освен това, 
голям брой девойки от селата намериха работа

личи, че

във
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ВСИЧКИ НЕЧЕСТИВИ СДЕЛКИ - НАЯВЕ
73-ГОДИШНИЯТ МИОДРАГ МИХАЙЛОВИЧ - КУРТА ОТ 
СУРДУЛИЦА ВСЕ ОЩЕ Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА 
МЛАДИТЕ БЪРЗОХОДЦИ

Минаха вече шест седмици откакто завърши 
есенната част от футболното първенство 
Сръбска дивизия - група Ниш, но слуховете, 
отнасящи се до нередностите по врме на опре
делени мачове, още са в центъра на вниманието.

Официални доказателства за тези машина
ции няма и до ден- днешен. Очевидно е, че ако 
се работи на мътно,това се прави на четири очи. 
Съотвътните органи и директорът на дивиз
ията са длъжни да направят един задълбочен 
анализ за есенната част от първенството.Това 
трябва да се извърши заради бъдещето на фут
бола и многобройните запалянковци на най-по
пулярния спорт в света. Редовността на ма
човете трябва да бъде над клубните интереси.

През първата част от първенството няколко 
срещи бяха обявени за срещи ”с висок риск”. 
Имаше много грубости, поради които няколко 
мача бяха даже и прекъснати. Така например 
ФК "Железничар” се оплакваше от грубата иг

ра на футболистите на ФК ”Ястребац” от Блаце 
по време на мача си в в този град. Водачът в 
таблицата ”Винер Брокер” се оплакваше, че е 
ощетен в мачовете, които изигра в Буяновац 
(срещу БСК), Ниш (срещу ”Синджелич” ) и 
Алексинашки рудници (срещу ”Рудар”). Много 
е странна и победата на БСК срещу "Динамо” 
във Враня. Тази съмнителна победа на БСК не 
отговаряше предимно на ФК "Балкански”. В 
края на първенството срещу несправедливите 
съдийски решения реагираха и от димитров
градския отбор.

Следователно, много клубове са направили 
сериозни забележки за редовността на първен
ството. Откакто се играе фубол, винаги са се 
чували такива слухове. Футболните органи и 
футболните деятели, които разполагат с необ
ходими доказателства за нечестните подходи, 
трябва час по-скоро да ги предоставят на об
ществеността.

на

ДРУГИ - ТИЧЕШКОМ, 

ТОЙ - БЪРЗЕШКОМ
Макар че е на преклонна възраст, Мнхайлович все още е активен 

оързоходец В тази дисциплина никога не се сървновавал официално, 
но, както казва, и сега далече по-младнтс от него му ” свалят шапка” 

Ако попитате в Сурдулица за 
Миодраг Михайлович, едва 
някой ще ви каже, че го познава.
Но ако потърсите бързоходеца 
Курта, както почти всички го 
знаят и наричат, тогава няма да 

проблеми да го намерите.
При условие, че не е на "служе
бен път” между Сурдулица и 
Владичин хан.

Беше петък. Срещнахме го 
пред Сурдулица откъм Владн- 
чин хан. Дърво и камък се пукат 
от студ, а той - по къси панта
лони. Толково леко "взима” раз
стоянието, че трябва да тичате, 
за да го настигнете. Излишно е 
обаче и да се опитате да поведете 
разговор. Просто няма време.
Както разбрахме по-късно, той

възраст. Бях футбо
лист на тогавашния ”Радник” от 
Сурдулица и на ”11 октомври” от 
Куманово, подчертава Михай
лович и продължава: "Разбрах, 
че съм добър бързоходец на 6 
април 1941 година, когато нем
ците бомбардираха Белград, 
където бях търговски помощ
ник. Тогава пристигнах пеша в 
Сурдулица. Не зная точно за 
колко време, но пристигнах мно
го по-рано от другите”.

годишна
ли

имате

СКУПЩИНИТЕ НА ВСИЧКИ СПОРТНИ КОЛЕКТИВИ В ДИМИТРОВГРАД ПРОВЕДОХА 
ГОДИШНИ СЪБРАНИЯ

МНОГО ЩАСТИЕ, СПОРТИСТИ!
През декември, и особено през втората поло- бва ри бърши завършени до края на ишзи година.

На всичките проведени заседания са билиот сурдулица до
БЕЛГРАД 

- ЗА 21 ЧАСА!

вина на месеца, редовни годишни събрания на 
скуПщитийе Проведоха всички ейоршни клубове обсъждани въйроси, които По Правило се обсъж- 
и дружества, съществуващи на територията на даш на всяко Подобно заседание. Обща оценка е, 
Димитровградска община. че всички клубове в общината През следващата

ВъПреки че такива заседания По Правило се година се готвят да активизираш дейностите си 
Провеждат През януари, февруари или евеншу- и да Постигнат още По-значителни ейоршни ре- 

арш, тази година бе наПравено изключение, зулшаши, ошколкошо През тази година, 
тъй като статутите и останалите норматив- На всичките ейор шисти в нашата община 
ни документи на сПоршнише колективи неПре- Пожелаваме много здраве и сПоршно щастие и 

трябва да бъдат Приведени в съошвеш- нека да Постигнат още По-добри резултати През 
сшвие с Постановленията, залегнали в новия За- следващата година. Както винаги, техните 
кон за сПорша (Приет в началото на тази го- ейоршни дейности и Подвизи ще бъдат ошбел- 
дина). Дейностите, насочени кт>м юридическата язани на страниците на нашия вестник, 
трансформация на сПоршнише колективи, шря-

Любовта към бързото ходе
не го карала постоянно да си пос
тавя задачи да изминава все по
вече километри. Стараел се да 
съкращава времето за веднъж 
вече изминатото разстояние. 
Много пъти е отивал в Пршцина 
през Владичин хан, Лесковац, 
Лебане, Медведжа, Снаринска 
баня и обратно. За Пршцина ми
навал и през Враня и Гнилане. 
Често маршрутът му включвал 
разтоянието от Сурдулица до 
Лесковац през Власнна, Църна 
Трава и Власотинце или пък 
през Гърделица. Няколко пъти 
”се съревновавал със себе си” до 
Белград и обратно. "Разстояни
ето от 322 км от Сурдулица до 
Белград в една посока измина
вам за 21 часа. За същото време 
се връщам назад. За последен 
път преминах този маршрут пре
ди четири години. Ще го помня 
докато съм жив, понеже тогава 
щях да пострадам от един авто
бус край Парачин. Ако навреме 
не бях отскочил в канала край 
пътя, това щеше да ми бъде 
краят. Но, сполай на Бога и на 
бързите ми крака!”, спомня си 
Михайлович.

Той казва, че все още е силен 
и здрав и че дължи здравето си 
на физическата си активност и 
на режима на живот. "През жи
вота си никога не съм тичал. Са
мо бързах и то поради любовта, 
която изпитвах към бързото хо
дене. Здравето е най-хубаво, ко
гато не го чувстваш. Ако започ
неш да го чувстваш, да те боли 
едно-друго, тогава вече е трудно. 
Аз го не чувствам благодарение 
и на факта, че никога не съм 
пушил цигари и никога не съм 
консумирал алкохол.”

Зад Михайлович са останали 
десетки хиляди изминати кило
метри. Годините вече започват 
да му тежат и той трудно се ре
шава да поеме на път от стотина 
километра. На въпроса какви са 
плановете му, той отговаря: 
”Все още съм мъжага в бързото 
ходене. Между Сурдулица и Вла
дичин хан най-често се намирам 
поради нарушеното здравослов
но състояние на съпругата ми 
Браиислава, която е с 16 години 
по-млада от мен. Често се налага 
с максимална бързина да взимам 
разстоянието от къщи до магаз- 

Чс съм ”във сила мъжка” 
показва и фактът, че никой в 
Сурдулица не смес да се наеме да 
тръгне с мен на път”, казва нак
рая Михайлович.

ално м

менно

Б.Д.

ОТ ГОДИШНАТА СКУПЩИНА НА ШК "ЦАРИБРОД"

СКОРО ЩЕ СЕ РЕШИ ПРОБЛЕМЪТ С 

ПОМЕЩЕНИЕТО
Шахматният клуб "Цари

брод” от Димитровград на 16 де
кември т.г. проведе годишно за
седание на скупщината си. На не
го бе анализиран и приет новият 
Статут на клуба, който е приве
ден в съответствие с новия За
кон за спорта. Обсъден бе и при
ет годишният отчет за работата 
на клуба през тази година, както 
и финансовият отчет. Присъст
ващите бяха запознати и с про
грамата
"Цариброд” през следващата 
1998 година.

При обсъждането на резул
татите, постигнати през тази го
дина, бе изтъкнато, че димит
ровградските шахматисти са ра
ботили при твърде тежки усло
вия, но въпреки това са постиг
нали сравнително добри резул
тати. През тази година ШК "Ца
риброд * участва на финалното 
състезание за купата на Мишки 
регион и зае десето място в кон
куренция с 12 отбора, от които 9 

Сръбската диви
зия. На това състезание особено 
добри резултати е постигнал де- 
бютантът в състава на ШК "Ца
риброд” Иван Стоименов.

Друго важно шахматно със
тезание, на което е участвал и 
димитровградският клуб, е пър
венството на Нишки регион. На 
него димитровградчани са се 
проявили в по-добра форма и са 
заели пето място в крайното

ните резултати на шахматисти- принудени отново да се пресей
те, бяха изтъкнати успехите на ват. "Убежище” е намерено в 
Бояна Алексова, Владан Игич и канцеларията на секретаря на 
Иван Стоименов, които през Съюза на спортовете в спортния 
1997 година са участвали на съ- център "Парк”, където е и днес.

По всичко личи, че най-зло- 
в своята категория. Младият бодневният проблем на клуба 
Владан Игич даже е получил бавно се приближава до своята 
звание шахматист-първокате- си развръзка, тъй като под три- 
горник. Членовете на клуба не буните на градския стадион в 
пестяха суперлативи и за най-до- най-скоро време ще се прнспо- 
брата димитровградска шахма- соби едно по-малко помещение, 
тиегка Анита Алексова, която което ще се използва от футбол- 
през тази година на "сениорско- ните рефери и димитровградски
те” първенство на Сърбия за же- те шахматисти, 
ни е спечелила третото място и е 
придобила правото да участва в на клуба за следващата година, 
полуфиналния турнир от пър- може да се каже, че тя е твърде 
венството на Югославия. Изк- амбициозна. Заплануваните дей- 
лючително добри резултати ности са свързани до голяма сте - 
ирез тази година е постигнал и пен с определени финансови

средства, които клубът ще по-

Миодраг Михайлович

си е поставил задачата да измине 
разстоянието от 22 километра в 
двете направления за 140 ми
нути.

юзни състезания за шахматисти

ОТКРИЛ ТАЛАНТА 
СИ НА

6 АПРИЛ 1941 г. на дейностите на ШК

"Две-три години съм по тоя 
маршрут. Всеки вторник, пътък 
и неделя. От Сурдулица тръгвам 
в 10 часа, а редовно се завръщам 
в 12 часа и 20 минути. Незави
симо от това дали е студено или 
горещо, дали вали дъжд или 
град. В тези дни и по това време 
съм тук”, започва да обяснява 
Михайлович.

Днес той е на 73 години, но 
едва ли някой ще повярва, че на 
плещите си носи такова бреме. 
Гордее се, че тежи, както казва, 
60 кг. Пенсионер е. Пенсията си 
заработил като търговски 
мощник на младини в Лесковац 
и Белград, след това 
шофьор в белградска "Хидроте- 
хника”, а няколко години бил и 
частен таксиметров шофьор. 
През цялото това време се зани
мавал с бързо ходене, не обичал 
да тича. Макар че е пенсионер и 
в напреднала възраст, и сега е 
така: докато мнозина други ти
чат, той бързешката ги настига.

11ашият събеседник казва, че 
прякора си Курта е наследил от 
баща си, а той от дядо си, когото 
е "кръстил” така някакъв тур
чин. Не м^ е обаче ясно дали е 
наследил оързоходния” си та
лант или пък любовта се е ро
дила по-късно.”Таланта ми най- 
напред беше забелязан от спор
тисти. Футбол играя още от 11-

Що се отнася до програмата

опитният Георги Петров.
ШК "Цариброд” през тази лучи от бюджета на ОС в Ди- 

година е бил изправен пред се- митровград. 
рнозни затруднения. През пър
вите няколко месеца на 1997 го
дина клубът е ползвал помеще
нието па предприятие "Кому- 
иалац”, но е бил принуден да се 
изсели оттам тридесетина дни 
преди финалното състезание за 
купата на Нишки регион. Това 
неприятно обстоятелство до 
голяма степен се е отразило на 
шахматистите и на това състе
зание те не са постигнали по-до
бри резултати. Дълго време те 
не са имали къде да се събират и 
да тренират съвместно. Към 
края на юли клубът е приспосо
бил едно помещение йод трибу
ните на градския стадион. Дей
ност» на клуба по това време 
отново се засилва. Купени са и 
две маси и 12 стола. В началото 
на октомври и при първите сту
дове помещението не е било под
ходящо, тъй като поради своята 
големина не е могло да се ото
плява добре. Поради тази при
чина шахматистите са били

Б. Димитров

На 30 декември 1997 година 
се навършиха 40 ДНИ ДНИ от 
смъртта на нашата майка, 
свекърва и баба

се състезават в
по-

като

класиране.
С помощта на фирма "Бал

кан” от Димитровград през гази 
година ШК "Цариброд’ е орга- 

в града -

БОЖУРКА СТАМЕНОВА 
от село Моинци

На този ден в 11 часа ще 
посетим гроба й на гробищата 
в Моинци и ще дадем пани-

Х1(?печалени: синове Драган, 
Славна и Милорад. снахи Дара 
и Миряна, внучки Албена и 
Кристина, братя, сестри и 
останали роднини.

визирал и два турнира 
турнирът "Цариброд ’97” и Пър
венството на клуба. Освен това е 
устроен и турнир за димитров
градските шахматни надежди и е 
организирана "Шахматна шко
ла”.

ините.

В. Божилов Що се отнася до индивидуал-

©2 ЯНУАРИ 1998 г.
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Ял... Дарданели!БОГДАН НИКОЛОВ КОАЕААРЕЕдин ясеновделчанин бил вой
ник по време на Първата балкан
ска война през 1912 година и цяла 
зима прекарал на Булаир. Там за 
първи път ял портокали. Във 
киднсвните си разговори 
цитс често казвали, че България 
трябва да изгони турците отвъд 
Босфора и да вземе и Дарданелите. 
Яссновделчанинът не бил наясно 
какво трябва да вземе България, 
но когато се завърнал в селото си, 
често се хвалел:

- Много вкусни портокали и 
дарданели съм ял на Булаир!

Йордан Миланов

пристанеше на децата па се играие с нас и изводи

ТгьмГнТсъмТ^ираГзащо тека баба вреви на 
деду, па по запитуйем, а она ми речеше.. Ка дойдеш 
на меру че ванеш за веру". Мене и това ми не отсичаше 
акълът Кара вара, кара вара, минуше се године, 
намоташс се осамдесе и охохо и све^ми се разясни - 
и това за "старейе - детиньейе и за меру - веру .

Ете опия дънове ко се приближава Нова годин и 
Коледа, я седнем уз огънят па премотавам клубето и 
се съсечам ко йе било ка бейо дете. Пущам си 
биоскопи", що би рекъл унукат, и ко смо чекали Нову 
годин и ко смо ишли по Коледу... А са ночи маренскье 

ночням "пущам биоскопи" и разна

готви СЬ-ИЦ|Е
ДоЙА«

с -БАБА МАрТА.

все-
войни-

Ш А ВИДЯХТЕ АЙ1 
г «минет

о-чвреки
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Хрумки- думкидар му
Наскоро някъде беше постро

ен часовник за да отброява послед
ните минути на XX век. При нас се 
установи мерене на времето с ме
сеци: месец-предизборна дейност, 
месец-изборна дейност, месец-без- 
дейност; и пак: месец-предизборна 
дейност.

дългье па си и 
сънища сънуйем. Онуя ноч ка съм се замлатил па ка
съм засънувал Коледу.

Кико седли смо с деда Миту увечер пред огньище, а 
узел та суче вървцу, оделъкьа иглу, начини гю на 

вървцуту... Па кико съвнуло се, я пременьен у нове 
пъртеничне дрейе, завързал сам вървцу преко рамо-. 
Събрали смо се сва комшийска деца: я, Ванча, Асен, 
Тома, Йордан, Аца, Васа~ Идемо од ижу на ижу, пред 
сваку ижу бъдняк, ни се струпамо около ньега, 
откършимо шумку, улазимо у ижуту и йош од врата 
започнемо да байемо: "Добро ютро, валила ви се 
година с младога бога и божича, със сребро и злато,

А

Г
он<Г ♦❖

Съществува една аксиома: 
”Ншцо не е дълго, ако добре се 
скрати”. Естествено, че това се от
нася за дърво, плат, хартия, ” 
кои хора "взеха” картата на Юго
славия за лист хартия и я съкра
щават според дадената аксиома!

Пене Димитров

... Ня-

УТЕХА мед и масло, мънечка ягншца, мънечка телчинка, 
мънечка ждребетинка, мънечка прашчинка, мънечка 
пиленца-., па върльимо шумкьете у кьоше и окамо: 
"Куту, куту бабина пиленца, куде одила све баби у скут 
носила." Домакьини ни дочекую, радую ни се, даваю 
колаче - кому с два, кому с три рога, ябълкье, вочкье, 
ореси, понекою пару, благосивляю ни..

После, кико пошли смо у деда Колину ижу, а она 
насред село, най-голема и най-убава, а деда Кола 
най-голем домакьин у село и при ньега най-лллого и 
най-убаво ни даваю. Кършимо шумкье оди бъднякът, 
улазимо на врата и починьемо па да байемо. А оно, 
нали йе пусто сънище, па на човека сващо дойде пред 
очи. Тикье одйеднуш кико не смо више комшийската 
деца, а царибродскьите директуре-.сви до йеднога, а 
деда Колин дом нейе деда Колин дом, него опщината, 
а кико деда Кола нейе деда Кола а преседникат... И не 
байемо више ко у другье иже що байемо, него: "Добро 
ютро, преседниче, валила ти се година с нове улице, 
нови

БОСИЛЕГРАДЧАНИ 
- НЯКОГА И ДНЕСЖивошъш е мираж, 

изчезващ след смършша. 
И все йак - не губи кураж, 
когашо гледаш в йрахша.

Босилеградчани някога си 
светеха с борина и газ. Днес си 
светят с ток, но няма с какво да 
си го заплатят. ❖

Живоша е и вяшър, и мъгла.
Босилеградчани някога бър

заха да отслужат войници и да се 
оженят. Днес бързат да изкарат 
пенсия, после да се женят.

- И шаз добра, 
ще каже някой.
- Така ли ни утешава шоз йоеш?

А аз му казвам във ошвеш:
- Тук не Помага ни рушвеш.
И макар че ням 
йпчнше 1н)

■1 ❖
'•'АЯ Някога босилеградчани на 

празник отиваха на гости. Днес 
на празник отиват в гората за 
дърва.

1
щ, щ| ❖вшираж,

■ураж!

щш,
Някога босилеградчани ле

жаха на рогозки. Днес лежат на 
работата.

т
г-,..

путища, нова предприятия, нову болницу, нову 
църкву, с по-голему производню, по-малечкье цене, 
по-големе плате, по-големе пензийе..." А деда Кола - 
преседникат де, весел, насмеял се, па със свакога се 
рукуйе и целивуйе, па растворил шишетия с разни 
пиялъци, па на сви сипуйе пийенье, със свакога се чука 
и свакога благосивля: те на Гумаруту Бог да даде това 
и това, на Свободу" това и това, на "Балкан" това и 
това, на Дом културу, на Гьимназию, на... на свакога 
кво си нема и кво му требе. А накрай рече:
- Куту, куту, дедина пилшца, куде одила и кво 

работила, на опщину повече паре доносила.
Сепну се та се разбуди, па се сети това що оратеше 

баба ми Ристена покойна

V

шш
Иван Николов

АСЕН Ш

"Честитки"рисува: БДиаштров
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Щ за остарело - подетиньело 
и за меру - веру. Понасмея се, обърну се на другу 
страну и па сам заспал.т*Г>6 7 Р 9
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СледвощияШ ~брой "на ~весШника ще

излезне на 16 януари 1998 г.
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