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ПЪРВАТА~КОЛОНКА "
вСоЪта?д сърв°ияЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТ'

ПОМОЩ НА ОБЩИНИТЕ И 

ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА 
С АНАЦИЯ НА ЩЕТИТЕ ОТ 
ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ

ЗАПОЧНА ВТОРИЯТ ЕТАП НА ОБНОВЛЕНИЕТО НА 
СТРАНАТА

ПРОДЪЛЖАВА 
ИЗГРАЖДАНЕТО И 

САНИРАНЕТО НА КЪЩИ, 
БОЛНИЦИ, МОСТОВЕ...

Криминологията е дока
зала отдавна, че престъпни
ците се завръщат на место
престъплението. С европей
ското си турне, приключило с 
посещението в Космет, това 
за сетен път потвърди и "пъ
рвият сексефонист - балкан
ски касапин", сложил кърва
вата маска, за да прикрие гн
усните си секскандали и лъжи.

Какво показа посещение
то на Клинтън в Косово и Ме- 
тохия?

• С отпускането на средства за санация на най-застрашснитс обе
кти н домакинства се обезпечават необходимите условия за живот 
и раоота на населението в пострадалите райони

На заседание във 
председателствано от премиера

• Навред из Сърбия се изграждат жилищни обекти, в които преди 
началото на зимата ще се заселят гражданите, останали без до
мовете си по време на натовскитс бомбардировки •Изграждаттсе и 
нови здравни домове и резервоари за петролни деривати #Все 
по-голям е броят на възобновените мостове

Във валевския жилищен ква- кцията за обновление на стра- 
ртал ”Милорад Павловия”, най- ната оповестиха, че в навечер- 
голямата в момента площадка ието на ноемврийските празни- 
за изграждане на жилища в стра- ци 126 семейства ще получат кл- 
ната, миналата седмица журнал- ючовете на новите си жилища в

вторник, Мирко Марянович, Правител
ството на Сърбия взе решение 
за оказване на помощ на голям 
брой общини и предприятия за 
санация на щетите, предизви
кани от природни бедствия. С 
това решение Правителството 
продължава да отпуска интер- 
вентна помощ на общините и 
предприятията, пострадали от 
наводнения и земетресения, 
като обезпечава безвъзмездни 
средства за санация на щетите, 
предизвикани от природните 
бедствия. С отпускането на тези 
средства за най-застрашените 
семейства и трудови колективи 
се създават необходимите ус
ловия за живот и работа на насе
лението в пострадалите райони.

Освен че потвърди теза
та на криминолозите, тази 
визита пред лицето на целия 
свят разобличи ароганцията 
на доказания лъжец и копум- 
пиран диктатор, с която по
газва всички международни 
правови и етически норми. 
"Великият поглавица от ве
ликия Бял дом" забрави не 
само Резолюция 1244 на све
товната организация, но и пр
еди броени дни подписания 
от самия него документ на 
Деветата конференция на 
ОССЕ в Истанбул, с който се 
гарантира суверенитетът и 
интегритетът на СР Югосла
вия и в южната сръбска пок
райнина.

Не успял да хване през
идента на Руската федерац
ия в лукаво подготвената за 
Истанбул примка, избягал 
като без глава пред гнева на 
гърците, посрещнат с проте
сти във Флоренция и София, 
палачът отмени договорено
то си посещение в Македо- 

се озова в Космет, за

ДОСЕГАШНИЯТ БАЛАНС Е ИМПРЕСИВЕН
Балансът на труда на над 140 000 строители от над 200 пред

приятия, участвали в първия етап на обновлението, който бе 
реализиран под покровителството на Дирекцията за об
новление и с финансови средства на правителството на 
Сърбия, е повече от импресивсн. В подкрепа на това 
твърдение е достатъчно да се изброят само санираните и но
вопостроените мостове.

Тук ще припомним, че в първия етап са възобновени след
ните мостове на автомагистралата Е-75: на Дунав при Бсшка, 
на Ясеница при Велико Оратйе, на Велика Морава при 
Миятонац, на Нишава, южно отТрупале, на Нишава в Ниш и 
надлезът край Трупалскс шумс. Пострен е и понтонен мост на 
Дунав на пътя Нови Сад - Варадин.

На три места отново са свързани бреговете на река Ибар. 
Построен е нов бетонен мост и е саниран старият железен

магистралния път Кралсво - Нови пазар, а също така 
е построен и мост над тази река в Бървсннк на пътя към 
Копаоник. В тона мясго е саниран каменният мост на пътя 
Кралсво - Рашка. 11а две места отново са свързани двата бряга 
па река Южна Морава: във Владичин хан е построен нов мост, 
а недалеч от Прибой Врански е саниран повреденият бетонен 
мост. Построен е и нов железен мост над Велика Морава на ре
гионалния път Варварин - Чичевац. Възстановен е и 
железният мост на Западна Морава в с. Ясика на пътя 
Крушевац - Крагуевац, а над река Ябланица в с. Чсновац на 

Лссконац - Лебане отново е построен бетонен мост. Във 
Върбас е монтиран подвижен мост на канала Бсздан - Бсчсй, 
докито в Житшце е изграден бетонен мост.

Па сръбските жн линии ся завършени четири моста: над 
Южна Морава и Гърделнца(жн линия Ниш - Прсшево), над 
Лим (Белград - Бар), в Подина (Ниш - Косово поле) и във 
Ватин (Белград - Вършац- държавната граница).

Мирко Марянович

ПРИКЛЮЧИ ДВУДНЕВНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ОССЕ мост на

НАЛОЖЕН КОМПРОМИС
• Представителите на 54 държави приеха Харта за европейската 
сигурност, споразумение за намаляване на конвенционалното оръ
жие в Европа и заключителния документ, който представлява 
промие на Русия със Запада относно оценките на актуалннтс 
политически въпроси

ком-
ния и
да изтърси нов куп лъжи, 
най-срамната от които е, че " 
в областта е установен мир и 
че идва времето на обнов
лението". Тези думи изгово
ри лъжецът без да му мигне 
окото в деня, когато в Ко- 
совска Митровица бяха наме
рени нови жертви на албан
ските терористи, сред които 
и едно бебе. Както можеше и 
да се очаква, той не само, че 
не спомена, че Косово и Ме

са съставна част на Съ
рбия и СРЮ, но .дори и не 
призова тамошните сърби да 
се завърнат на прадядовски- 
те си огнища.

Показателно по своему 
и заобикалянето на най-мла
дата държава на Балканите 
- възловата страна в подго
товките и провеждането на 

война в Евро-

Девстата конференция на според първите оценки на чуж
дестранните осведомителни аге- пътя

Организацията за сшурност и 
сътрудничество в Европа при- иции, представлява компромис 
ключи миналия петък в Истан- на Русия и Запада относно оцен

ките за най-акгуалнитс полити-бул.
Представителите на 54 дър- чсски в ъпроси.

приеха Харта за европей- Хаграта трайна да предложи 
възможности ОССЕ да действа 

по-бързо при случай на

жави
ската сигурност, споразумение 
за намаляването на конвенцион
алното ор ъжие в Европа и за
ключителен документ, който,

много 
евентуални конфликти

споменатия квартал. Жителите 
на валевското село Причевич

(На З-та стр.)

иегитс завариха картина, която 
само понякога можеше да се па

на ко-
(На 2-растр.)тохия дп през годините, когато се из

граждаха десетки хиляди 
ща за пазара. Напук на нроли-

жили-
НА КОНФЕРЕНЦИЯТА В ИСТАНБУЛ БЕШЕ 

ПОТВЪРДЕН СУВЕРЕНИТЕТЪТ И ИНТЕ
ГРИТЕТЪТ НА СРЮ В КОСМЕТ

сигурност и сътрудничество в Европа 
Истанбул суверенитета и териториалния 

Косово и Метохия и, както нре- 
ллбанди, че са 

на неалбанското

впия д ъжд и гръмотевиците, ст- 
валевскага ”Ябла-е роителите на 

ница” и белградските фирми 
”Рад”, ”Трудбсннк” и ”Комг- 
рап” безспирно строят, за да спа
зят заплануваните срокове

Огранизацията за 
(ОССЕ) потвърди в 
интегритст на СР Югославия и 
дадоха агенциите, предупреди посметените- 
длъжни в пълна степен да уважават правата

иа даушГииап, конференции „а ОССЕ и Истанбул, с която 
тдаи ОР. яишаиия <гьщ« тика настоява та мултиетии-еско 
общество и Косово и Метохия и ьт основа на принципа та 
"съществената автономия ..ри идното опитване на сувср-
енитсттГи териториалната цялост .... Югослония .

и из-
най-мръсната 
па, с която що приключи 
гашното хилядолетие. [ 
Македония си изигра ролята 
и сега не му е нужна.

Логиката е ясна - не е да- 
— когато и Тачи, и 
бандити ще бъдат 

отхвърлени като изслужени

преварят настъпващата зима. 
Този път те са мотивирани не от 
печалбата и стремежа да запа
зят репутацията си на пазара, а 
от голямото желание да изгра-

се-
Нали

лече денят, 
неговите

дят нови жилища за хората, чи- 
ито домове и апартаменти бяха 
разрушени по време на натон- 
ските бомбардировки. От Дире-коне.

В. Богоев



НАЛОЖЕН КОМПРОМИС
(От 1-ва стр.) Чсчня, тъй кита нп Русия сс 

признаип суисрснитста и пра
ното
тероризма, а на ОССЕ най-сетне 
са отпорени пратите на Чсчня.

Според други тълкувания за
падът е приел руската концеп
ция нп Хартата за европейската 
сигурност като при това е успял 
да я
рамки. Тези оценки не са съвсем 
без основание, като се има пред
вид, че Джордж Робсртсън е 
първият генерален секретар в 
историята на 
имал шанс да говори на конфер
енцията на тази организация.

Освен него на конферен
цията в Истанбул имаше и други 

като Иляз

възможност в документите на за
ОТ МАРГИНАЛИТЕ НА НАУЧНАТА СРЕЩА В СОФИЯнгинентн, контролирането нп ОССЕ официално дп со включи 

спазването на човешките права д0Ктринпта зп ограничения 
н провеждането на изборите, ка- супср0нитет при случаи на хума- 
кто н в реконструкцията на зп- „итпрнп катастрофа, т.с. прппо- 
сегнатнте от война региони.

й да сс бори против

АГРЕСИЯТА НА 

НАТО ПРЕДИЗВИКА 

И ЕКОЛОГИЧНА 

КАТАСТРОФА

то на външна интервенция п ре- 
Гласуването на документите шаването на вътрешните конф- 

беше предшествано от интензи- ликти. Вместо това в Хартата сс 
вна дипломатическа дейност на уТОчнява чс 'страните членки 
релацнята Русия- Запад, в рпм- "опаковп" в натовскитедават отчет пред своите граж

дани и са отговорни за прила
гането на постиженията на 

което ги смята т

кнте на която отделните зппад- 
ннепрани се стремяха с помощта 
на "картата Чечня" да изнудят ОССЕ, гтради 
чувствителни отстъпки от Мо- за предмет на навременната и 

легитимна грижа на всички чле- 
интервенция при случай на НКи нп организацията", 
вътрешни конфликти н хуманн- Според бритлнскитп агенция 
тарни катастрофи. Рой гсрс в документа се подчер-

Ако се СЗ.ДН за изхода на тези та,ш и ”пълното еназаане па те-

НАТО, който • Обща изненада от факта, че докладите за екологичната катас
трофа, предизвикана от бомбите и ракетите на НАТО и САШ, не 
бяха включени н официалния дневен ред • Намеса иа италианските 
експерти

еква относно правата на пъншна

Продължилите I \ седмици и Българската академия на науки- 
бомбардировки иа НАТО и САЩ те, предизвика фактът, че докла- 
срещу СР Югославия тази пролет дите, посветени на екологичната 
предизвикаха екологична катаст- катастрофа, предизвикана от бом- 
рофа не само в Югославия, но и в битс и ракетите на НАТО и САЩ, 
съседните балкански държави. не бяха включени в официалния

Това се изтъква от млргинали- дневен ред. 
ите ма Втората регионална конфе
ренция за промишленото замърся- София поясниха, че дневният ред е 
ване, проведена тези дни в София уточнен още през миналата година 
и организирана от Балканската ас- и че няма място за други теми , 
оциация за околната среда, макар както бяха охарактеризирани док

ладите за екологичните последици

преговори въз основа на съдър- рнториалнпта цялост на Руската 
жаннето на Хартата и заключи
телния документ, козът, нареч
ен Чечня, не изигра докрай же- рМИ'\
ланата роля. Че така ще стане, Тези формулпции потпърж- 
показа още първият ден, когато да,шт оценките на западните ин- 
с категоричното си слово през- алптици и кореспонденти, че в 
ндентът на Руската федерация Истанбул Западът и Русия са 
Борис Елцин изключи всякаква "спасили образа си” по въпроса

неочаквани гости,
Ахмадоп, представен като ръко
водител нп дипломацията на Че-

федерация и остро сс осъжда те
роризмът пъп всичките му фо-

чня или отделни представители 
на сръбската опозиция и през
идентът на Черна гора, макар че 
ОССЕ е организация на държа- 
вите, а ие на иаргииге или на 
отделни части от държавите.

Организаторите на срещата в

че тази тема - преднамерено или не 
- не беше включена в официалния от бомбардоровките на химичес

ките фабрики, рафинериите, енер- 
На тридневната научна среша и гийните обекти, фабриките за из- 

София участваха експерти от Бъл- куствени торове и други химиче
ски гиганти в Югославия. Обясне
ние за тове е, че тези други теми”

ПРИКЛЮЧИ КОНФЕРЕНЦИЯТА НА КП НА БАЛКАНИТЕ
дневен ред.

ПРИЕТИ СА РЕДИЦА РЕШЕНИЯ И 
ИНТЕРНИ ДОГОВОРИ гария, Румъния, Гърция, Македо

ния, Албания, Италия и СР Юго-
ще бъдат в дневния ред на следва- 

Югославските учени от рафин- щата срещата на експертите, най- 
ерията в Панчево, ЦИП в Белград, вероятно през ноември следваша- 
Фалкултета по химия и физикохи- 
мия и Сръбското химическо дру
жество бяха подготвилуи четири 
обемисти и документирани докла
да за пагубните последици от на
товските бомбардировки.

Участниците в срещата допъл- на САЩ и НАТО, а видните бъл- 
ниха югославските експерти със гарски интелектуалци предупреж- 
своите виждания за последиците, дават, че бомбите на НАТО са от-

славия.Председателят на СКМ: НАТО убива хора и в Македония
Двудневната конференция на балканските кому

нистически партии, организирана от Новата юго
славска комунистическа партия (НКПЮ), приключи 
с приемането на редица решения и интернн договори.

В работата на Конференцията участваха лиде
рите на КП или ръководителите на международните 
сектори на Гръцаката КП, Българската КП "Георги 
Димитров”, Българската социалистическа партия - 
марксистка платформа, Румънската КП, Съюза на 
македонските комунисти и НКПЮ, както и секре
тарите на НКПЮ за Черна гора, Босна и Херце
говина и Хърватско.

Освен Декларацията, в която комунистите кате
горично повдигнаха глас против американската аг
ресивна империалистическа и експанзионистична 
политика на Балканите, Кавказ, Средна Азия и Аф

рика, на срещата беше прието и решение за основава
нето на Балканска конфедерация на кому
нистическите партии, със седалище в Белград.

Балканската конференция на КП ще се проведе 
най-късно след половин година в София.

Председателят на Съюза на македонските кому
нисти Марян Митсвски подчерта, че в Македония 
НАТО ежедневно избива хора, предизвиквайки на
рочно автомобилни и други катастрофи.

В изявление за агенция ТАНЮГ Митевскн преду
преди, че покрай огромните материални щети, нане
сени от НАТО на най-младата република в света, 
огромен брой души са загубили живота си в повече 
от 150 автомобилни катастрофи, предизвикани от 
войниците на НАТО.

та година в Румъния.
И докато в София пристигнаха 

вести от далечното Токио, че япо
нската ТВ излъчва сериал за по
следиците от екологочната катас
трофа. предизвикана от агресията

които НАТО предизвика в целия ровили Балканите, на научната ср- 
регион и особено в България, Ру- еща в София всичко това, по нечия 
мъния и Македония. заповед или формални причини,

Обща изненада сред около сто- трябваше да се премълчи.
Организаторите бяха спасениитдаата участници в тази между

народна конференция, състояла се от италианските учени, които под
чертаха много по-големите после
дици от натовските бомбардиров
ки, отколкото, да кажем, са после
диците от изпускането на мазут от 
една фабрика.

Така на бяло видело излезе ис-

(Политика)

Г~лобални плесници за глобалната аро- 
I ганция, така обективните аналитици 
коментираха последното европейско ту- 
рне на балканския касапин - Бил Кли- 
нтън. Със сетни сили избягал от тур
ските левичари и колективното против
опоставяне на гърците, и в третата ст- София, 
рана-членка на НАТО -Италия, Клинтън 
беше посрещнат от демонстранти с ло
зунга : "Не на войната на НАТО!“ И мла- ти. Ракетите са лансирани от подвод- 
дите социалисти в съседна София го ница в Басренцово море, а бойните гла- 
посрещнаха с лозунгите "НАТО фаши- ви са улучили целта на полуостров Кам- 

- световни терористи" и "Бил-де- чатка, отдалечен няколко хиляди ки- 
бил". Отказал се от посещението си в лометра. Това е руският отговор на аме- 
Македония, най-лъжливият и най-копу- риканските планове за нарушаване на 
мпиран президент на САЩ не пропусна антибалистичното ракетно споразу- 
обаче да се срещне с лакеите и про- мение от 1972 година. Не потвърждава 
тежетата си - терористите на Хашим Та- ли това и думите на командващия 

Космет, нарушавайки току-що под- руските военновъздушни сили генерал 
писаната Декларация на конференци- Корнуков, който предупреди Америка и 
ята на ОССЕ в Истамбул, с която се Запад да не се намесват вътрешния 
признава териториалната цялост на СР проблем на Русия - Чечня: "Само да им 
Югославия. Престъпникът се завърна припомним, че Русия не е Ирак нито 
на местопрестъплението. Югославия. Нека не си мислят, че ние

космически кораб с екипаж на борда. 
Подготовките на първата генерация ки
тайски астронавти са започнали отда
вна и сега се чака избирането на ки
тайския Гагарин.
/-съюзното правителство прие предло- 
ЧУжението нови югославски послани-

тината за това, че самолетите на 
САЩ и НАТО са хвърлили 25 000 
тона експлозиви и бомби, забра
нени от международните конвен
ции, които НАТО не спазва, такаР уските военноморски сили тестира- 

ха успешно две балистически раке-
ци на добрата воля да станат национ- 
алите ПО волейбол: братята Гърбич, СЛ- ООН «другите международни зак- 
ед това Танаскович, Вуйевич, Мештар и 
съюзният селектор Гаич, както и атле- 
тът Топич и състезателката по спортна 
стрелба Ясна Шекарич. Почти нищо ня-

както не спази нито Хартата на

они, когато започна агресията.
Последиците от Чернобил би

ха били много по-малко трагични 
ако истината беше си прокарала 
път в обществеността и науката се 

ма да се промени в живота на тези мла- беше обявила 
ди хора - с добрите резултати, високи

сти

в защита на граж
даните, беше посочено от трибу
ната на срещата в София.

Фактът, че домакините на сре
щата в София се опитаха във фор
малните изводи да се избегне

спортни признания и с потвърдения си 
патриотизъм, значи по най-добрия на
чин, те ще представят своята родина 
навред по света. Това е само още една 
група нови дипломати, известни на ог
ромното мнозинство югославяни не са
мо с това как изглеждат, но и с това
КаКВО КОНКреТНО Са направили За СВОеТО в българската столица.

Оелики бял господарю от великия Бял сме напълно безсилни". отечество. . ,
В дом, ние много се смяхме и се шегу- *т*ази седмица Китай изстреля първия Е °ЛНа Федерация
вахме по повод на вашия "случай I си космически кораб без екипаж на торния теомин зЯ бЯг,яТ оконча’
Левински". Сетне, когато с кървавата борда, с което стана третата страна- елния термин за баража на юношески-
маска, сеейки смърт и изпепеляване в членка на ексклюзивния космически Англия^зТевоопейокото Юг0СЛавИЯ и 
Сърбия се опитахте да прикриете този клуб на Русия и САЩ. Корабът "Шенд- й ° първенство.
ваш срам и позор, изчезнаха усмивките жоу" (Божии кораб) направи 14 обик- мяпт ?ппп топ!Уб°И ^се състои на 
от нашите лица. Тогава ние ви прокле- олки на Земята за 21 часа, колкото пре- |аоселон2я°°0 година в испанския град 
хме, поръче на Клинтън българският пи- кара в космическото пространство. Ка- 
сател Анжел Вагенщайн в навечерието кто се оповестява

чи в
темата за екологичната катастро
фа в журналистическите комента
ри, беше свързан с оповестеното
идване на американския президент

”САЩ са много отдалечени, за
да могат самите те да почуетват 
последиците от експлозиите на 
"крилатите ракети” и бомби - ко
ментираха журналистите, като по
сочиха, че след военната и медий
на агресия срещу СР Югославия на 
бяло видело ще излезе и истината 
за екологическите размери на бру
талната агресия на САЩ и НАТО 
срещу СР Югославия - една сувер
енна европейска държава.през следващата го- 

на "историческото 'му посещение" в дина Китай ще изстреля и първия си
(Политика)В. Богоев
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ПРОДЪЛЖАВА 
ИЗГРАЖДАНЕТО И 

САНИРАНЕТО НА КЪЩИ 

,о.. ЛРЛНИЦИ’М°СТОВЕ... ’
вече
заселиха в нови

в ПЪРВИЯ ЕТАП НА ОБНОВЛЕНИЕТО В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ЗАВЪРШЕНИ СА 5085 ЖИЛИЩА
няколко фабрики 10 км ^ЖНа Морава и е завършена санацията на 27 повредени училища,

нямат такъв проблем -
модерни къщи.

проблемите^а'общината^^пен 3аГу(зени Два летни месеца 
леските въпроси, усърдните строетелГна ”Р ИМуществен°-*>РиДи- 
град и Тимоградня” от ЗайчарРще догоня неРгопроект” от Бел-
може да се направи от ин*оп!,Д нятсроковете. Такъв извод 
град, където до началото К°ИТ° °Т тоз»
апартамента, 16 локала и няколко къщи ^ бЪДЗТ 3авъРшени 47 

Въпреки обстоятелствата 
осигурят пари, материали и 
новлението на Сърбия не 
благодарение

към края на миналата седмица те се
Във Враня, Сурдулица и Вла- 

Дичин хан, където агресорите от 
НАТО разрушиха или повреди
ха 5156 къщи и

ЗАПОЧНА ВТОРИЯТ ЕТАП 
НА ОБНОВЛЕНИЕТО

Най-голяма част от работата 
завършиха вранска "Новоград- 
ня", белградска "Хидротехни- 
ка” и лесковски ГИК, както и 
голям брой подизпълнители.

"Влагайки големи усилия и 
^значителни средства, правител
ството на Сърбия и Републикан
ската дирекция за обновление 
дадоха своя огромен принос за 
възстановяването на този край, 
а също е голям и приносът на 
общинските скупщини в бомба
рдираните градове и на строи
телната оператива в окръга”, 
изтъкна Часлав Ристич.

Във втория етап на обновле
нието се изграждат 71 къщи, ко
ито трябва да бъдат завършени 
до 29 ноември - 34 във Враня, 22 
във Владичин хан и 15 в Сур
дулица. До Деня на Републиката 
трябва да бъде завършено и из
граждането на Специализирана
та билница за гръдноболни в 
Сурдулица, за което са подсиг
урени 30 милиона динара, както 
и санирането на Дома на мла
дежта и универсалния магазин 
във Владичин хан.

До края на тази година ще 
бъде завършено обновлението и 
изграждането на казармата 
”Сима Погачаревич” във Враня, 
неколкократно бомбардирана с 
общо 24 проектила с голяма ра- 
зорителна сила. Необходимите 
за това средства в размер на 4,5 
милиона динара ще подсигури 
холдинг компания ЮМКО.

"Големите потенциали на ст
роителната оператива и опитът 
от първия етап са гаранция, че и 
вторият етап на обновлението 
ще бъде завършен успешно", за
ключи началникът на Пчинскн 
окръг Часлав Ристич.

поради

апартаменти, в 
първия етап на обновлението са 
завършени 5085 жилищни 
ници, докато във втория 
работи на 71 обекта, заяви пред 
Танюг началникът на Пчинскн 
окръг Часлав Ристич. Той — 
чни, че от общо 5156 къщи и апа
ртаменти, които бяха

еди- 
етап се

при които въобще не е лесно да се 
енергенти, въпреки факта, че за об- уто-

пристига нито 
на големите усилия на динар от чужбина, но 

правителството да осигури 
реални източници, както и на Дирекцията за

започна и втопатаЛаз0™'"''г СТР°,ГГеЛН’ веднага “ед първата втората фаза на обновлението. Навпеп из (Чпй,,. „
възстановяват и изтраждат повредените и разруГеш, обек™
на хорттаР оТщТа^ибИОР,П'еТИТе беЗСПОРно е ж"™щният проблем 

бомбГпв, Трив Над главата с" по време на агресор-
бомбардировки. Както е и обещано, всичките те ше 

посрещнат зимата в нови къщи и апартаменти. Затова! работи! 
пълни обороти по завършването на многобройн.гге 
обекти в Куршумлия, Кралево, Чачак, Лучани. Сомбор, Белград 
СуботиЩ,. Жабляк, Крагуевац. Нова Пазова. Пожега, Рашка, Нова 
Варош, Нови Сад... Трудно е да се изброят вс.гчкн строежи, още 
по-трудно е те да се рангират, но това и не е необходимо. Защото, 
както неотдавна каза премиерът Маряновцч, за правителството не 
съществуват малки и големи градове, малки и големи строежи. 

Голяма работа

разруше- 
повредени при натовски-

огромни средства от 
обновление ни или

те бомбардировки, 2746 
Враня, 1560 във Владичин хан и 
850 в Сурдулица.

са във

ГОЛЯМА ПОМОЩ ОТ 
ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДИ

РЕКЦИЯТА ЗА ОБ
НОВЛЕНИЕ

ските

"В рамките на първата фаза 
на обновлението

Часлав Ристичжилищни
и изграждане

то правителството на Сърбия и 
Републиканската дирекция за 
обновление вложиха в тоя край 
общо 126 600 000 динара, 
ито 62 300 000 в Сурдулица, 35 
800 000 във Владичин хан и 28 
500 000 във Враня", каза Ристич.

И общинските скупщини в

"За по-ефикасното саниране 
на повредените фамилни къщи 
собствениците им получиха 830 
000 цигли, 35 000 м2 прозоречно 
стъкло и значителни количества 
цимент, беомал и дървен мате
риал", подчерта Ристич.

В обновлението на моста над 
Южна Морава на автомагистра
лата Е-75 недалеч от Прибой 
Врански Тютюневата промиш
леност ДИВ е вложила 1,5 млн. 
динара, така че този обект е 
приведен във функция в предви
дения срок. Реконструиран е и 
мостът над Южна Морава във 
Владичин хан, за който холдинг

от ко-

в рамките на втората фаза на обновлението, 
трябва да приключи към средата на идущатакоято година, очаква

и строителите на мостове. Привършва вече санирането на още 
един дунавски мост, това е мостът на пътя Смедерево - Ковин, а 
мостовете на

тези места са отпуснали значи
телни средства за обновлението 
на повредените къщи. Общин
ската скупщина във Враня нап
ример е отпуснала 6 милиона ди
нара за тази цел. Към посоче
ната сума трябва да се добавят и 
1,5 млн. динара, които е отпус
нала холдинг компания СИМ- 
ПО за санирането на пострада
лите къщи на нейни работници. 
Освен това, на собствениците на

автомагистралата Е-75 от Белград до Ниш, които 
бяха пуснати в действие на 11 октомври, трябва да получат 
’ дублъори". Изграждането

свои
на левия бетонен мост край Трупале, 

доколкото позволи времето, ще бъде завършено в началото на 
следващата година, докато бетонните мостове при Миятовац^! 
Гърделишка клисура трябва да бъдат готови до пролетта. Според 
календара на Дирекцията за обновление на страната, наскоро 
трябва да започне санирането и изграждането на три моста в Зла- 
тиборски окръг и да приключат работите на още един мост над 
Дунав на пътя Бачка паланка - Илок, както и на моста над Расина 
в Биволе. В първата половина на 2000 година "Мостоградня", МИН 
и ГОША ще построят още един монтажно-демонтажен мост над 
Дунав в Нови Сад, а за началото на април е запланувано пускане на 
движението по участъка на автомагистралата Е-70 от Панчевския 
мост до канал Каловит, чието изграждане започна през октомври

в

компания СИМГТО е отделила 
4,5 милиона динара,
ските предприятия "Делишес” и 
ФОПА са подсигурили по 2 мил-

докато хан-
новоизградените къщи тази ко
мпания е дарила мебели на стой
ност 1,2 млн. динара и им е от
пуснала безлихвен потребител
ски кредит за набавка на оста- 

Разбира се, с това не се изчерпва списъкът на инфраструк- налата необходима покъщнина, 
турните и други обекти, които трябва да бъдат възстановени или

йона динара.
Завършена е и санацията на 

27 повредени училища, няколко 
фабрики, 10 км пътища и някол
ко здравни обекти.

т.г.

повторно построени.

<ЕД)с §огЬ Юшей
обяснили, мс ио-примамливо за тях е зам- 
разснотс^мссо, което на ниска цена се внася 
от Гърция, от което могат веднага да правят 
колбаси или салам.

Какво ни предлага Западът за цялата 
тази беда? Какво е това, което толкова 
много привлича чуждестранните инвести
тори в една опустошена страна? Евтината 
работна ръка и националните ресурси.

Толкова за отвореното общество. Лич
но аз живея бедно, но все пък някак си ус
пявам. Най-силно мс заболява, когато видя 
старци и жени как ровят по контейнерите.

Преди слома на комунизма, аз и много 
други вярвахме, че комунистическото пра
вителство разпространява лъжи за САЩ. 
Вярвахме, че неговото предупреждение от
носно Америка беше само гола пропаганда.

От 1989 до 1993 година аз бях акти
вистка за демокрация. Това беше преди 
да разбера какво всъщност означават 
Международният валутен фонд, Светов
ната банка или траненационалните кор
порации и тяхната експанзионистнчна 
политика. Излъгани бяхме от примамли
вите приказки за демокрацията и отво
реността. Днес, десет години по-късно, аз 
бих желала да не бяхме.

ДРУГИ ПИШАТ
бсзработнитс.Доссга те допълваха скром
ния си семеен бюджъст с допълнителна ра
бота и града, или отиваха при родителите си 
на село, за да отглеждат плодове и зелен
чуци за през зимата. Всичко тона имаше 

икономически смисъл, когато

помощ и облекчения. Сега, след паде
нието на комунизма, забелязвам как всс 

деца напускат училището. Роди-
ДЕСЕТ ГОДИНИ 

БЕДА
повече
телите нямат възможност да им купят
обувки и облекло, а да не говорим за уче
бниците и тетрадките.

СИНДРОМЪТ НА КОНТЕЙНЕРА 
Обстановката никак не е по-добра и 

за възрастните. Една приятелка на майка 
ми през 1989 година получаваше пенсия 
от 105 лева на месец. Тази сума сега падна 
на 45 лева, което е малко повече от 24

няклкъп
пътуваха на половин цена. Сисд Нова го
дина и от тона няма да има никаква полза.

(В Бълтрия съществува демокрация 
1989 година. Какво се случи с тази де

мокрация и със стопанството на стра- 
последнитс десет години')

от
ПРИМАМЛИВИ ПРИКАЗКИ ЗА ДЕ

МОКРАЦИЯТА
В момента изживяваме неописуеми тру

дности, въпреки които финансовият магнат 
Джордж Сорош ни нлгоплря да отворим гра
ниците си, за да станем отворено общество. 
Ние в България по най-трудния начин на
учихме какво означават тези благозвучни 
лозунги. Те означават унищожаване на про
мишлеността, която успя да преживее в

пата през
Международният валутен фонд и 

Световната банка успешно глътнаха бь- 
лгарската промишленост. Те настояваха 

българските обе-наза приватизацията
фабрики. В много от случаите 

лакейски пр-
щатски долара.

Има голям брой хора, особено сред
от 30 години, които нямат нос-

кти и по
българеното правителство 
иложи съветите на Международния 
лутен фонд и продаде фабриките на най- 
могъщите чужди компании, а те най-че
сто ги ликвидираха (нов 
беди конкуренцията!)

Какви са резултатите? Цели хорди - 
по контей-

възрастните
тоянна работа. Тс не са нужни никому, ни
кой нс им предлага работа.За работите, ко- 

ежедневно сс предлагат посредством

ва-

България. Турски стоки заляха българския 
пазар. Чорапите, които сс произвеждат вито

медиите, се търсят изключително млади хо
ра Ако имате щастието да сте по-млади - 
какво ви се предлага? Имате шанс в нопцтс 
фирми да работите 12 часа на ден срещу 
никакви пари.

През следващия януари
останки от нашата социалисти- 

страна. Правителството 
да дава субсидии за превозването на студен
тите, възрастните и за майките с деца. Това 
означава, че хората щс бъдат принудени 
или да останат в градовете

най-силно щс засегне пенсионерите и

начин да се по- България, струват един лев, а видях турски, 
които сс продават за половин лев. Наскоро 
всички ние ще станем безработни 
ще носим турски чорапи.

Цял куп хранителни и други стоки с 
лошо качество свободно сс внасят в Бъл
гария, с което пряко сс подриват родните 
производители. Един мой роднина има ми- 
ниферма -.общо четири крави. Две години 
вече той не може да продаде телците. 
Изпадна съвсем. Компаниите, 
занимават с изкупуване на телешко месо му

и всички
безработни и просяци ровят 
нерите, търсейки някаква вещ или стар 
хляб.

щс изчезнат и
последните 
чсскаНашето социално битие се разпада. 

Преди 1989 година България беше социа
листическа страна. Всички ние имехме 
безплатно здравно осигуряване и о ура 

За родилките и възрастните дъ
беше обезпечила материална

няма повече

които сс Благовеста Дончеваили в селата,
зованис.
ржаватя което
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В ТРЕТА АРМИЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА ВОЙСКАСЪОБЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ОТБОР НА СПС

ВРЪЧЕНИ БЯХА ОТЛИЧИЯ НА 

ПОДЕЛЕНИЯ И ОТДЕЛНИ ЛИЦА
ПОСЕЩЕНИЕТО НА КЛИНТЪН 

В КОСМЕТ ■ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 

ПОЛИТИКАТА НА НАСИЛИЕ
На тържество в казармата "Бубански герои” Павкович е отличен с Орден на свободата, а ко- 

във вторник в Ниш, командващият Трета армия мандващият Прищински корпус на ЮВ генерал- 
на Югославската войска генерал-полковник Не- подполковник Владимир Лачаревич с Орден за 
Лойта Павкович връчи отличията, с които по по- храброст. С Орден на Югославската войска II сте- 
вод 16 юни - Деня на Югославската войска пей е отличен генерал-майор Томислав Младе- 

бяха отличени от иович, а Орден за заслуги II стенен получи полк
овник Илия Тодоров, комендант на 63-а парашу-

• Обида за всеки честен гражданин на Балканите *Всички трябва 
да знаят поуките от историята на човечеството, че всяка политик» 
на световен хегемонизъм и насилие има кратък живот

Социалистическата партия 
на Сърбия смята, че посещени
ето на американския президент 
в Косово и Метохия е още един 
акт на насилие и представлява 
срам и обида за всеки честен 
гражданин на Балканите, съоб
щи Информационната служба 
на Главния отбор на СПС.

С масовите си протести гра
жданите и народите на Балкан
ите по най-добрия начин пока
заха какво мислят за политиката 
на американската администрац
ия, която се характеризира пре
ди всичко с хегемонизъм, нерав- 
ноправие и употреба на сила в 
международните 
Това особено изпъкна по време 
на бруталното бомбардиране и 
агресия на НАТО срещу Съюз
на република Югославия, се под
чертава в съобщението.

Балканската криза бе преди
звикана от опита за натрапване 
на интересите на великите сили, 
в конкретния случай интересите

поделения и отделни лица 
югославския президент Слободии Милошеиич.

С орден "Народен герой” са отличени 125-га, тна бригада на Югославската войска, докатосОр- 
549-та ,| 37-а моторизирана бригади и 63-а пара- ден за храброст е удостоен полковник Милан

Джякоиич.

на американската администрац
ия и нейните сателити, за сметка 
на интересите на балканските 
народи и д ържави. Затова и по
сещението на американския 
президен т в Косово и Метохия с 
само продължение на полити
ката на насилие и нарушаване ни 
международното право и сувер
енитета на страните, която сс 
прилага от американската адми
нистрация още от началото на 
балканска та криза, сс посочва в 
съобщението.

Обаче всички трябва да зна
ят поуките от историята на чо
вечеството, че всяка политика 
на световен хегемонизъм и на
силие има кратък живот и с пре
ходна, а свободата, истината и 
равноправието на народите и 
държавите са истинските и ве
чни победители, се изтъква в съ
общението на Главния отбор на 
Социалистическата партия на 
Сърбия.

шутни бригади.
КпмпндппщиятТрстя армия генерал Нсбойша

ПРОМЯНА НА РЪКОВОДНИЯ ПОСТ В ПИРОТСК- 
ИЯ ГАРНИЗОН ■

ПОЛКОВНИК РАДОВАН 
СТОЙКОВИЧ- НОВ 

КОМАНДИР
шШтщ

От 29 септември т.г. командир на Пиротския гарнизон 
Югославската войска с полковник Радован Стойкович.

СтоЙкопич с роден през 1953 година в с. Стрижевам, Бабушнишка Ц 
община, където завършва първоначално училите. В Пирот Щ 
завършва горните класове на основното училище и гимназия, а след 
това се записва във Военната академия в Задар, в която се дипломира през 1976 година. До сега е 
службувал в Гнилане и Враня. Преди две години завършва и Генералщабната школа.

На неотдавнашното тържество по повод Деня на пехотата полковник Радован Стойкович кратко 
заяви: "Щастлив съм, че се върнах в Пирот и че командвам единица, която продължава 
традиции на Трети пехотен полк, прославена единица от нашия край, която е участвала в битките за 
сопобождснис на Пирот и в освободителните войни от 1912 до 1918 година. ’

на
0 11отношения.

светлите

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СП В ДИМИТРОВГРАДВЛАДИЦА ИВАНОВ, СЕКРЕТАР НА ОО НА ЮЛ В 
ДИМИТРОВГРАД

ПЛОДОТВОРНА ДЕЙНОСТДОКАТО СЕ ГРИЖИ ЗА 
МЛАДИТЕ, ЮЛ НЕ ТРЯБВА 

ДА СЕ СТРАХУВА ЗА 
БЪДЕЩЕТО СИ

На последното заседание на Общинския отбор на годишните колети и за възможността Новата година 
Съюза на пенсионерите (СП) в Димитровград да се посрещне организирано в клуба на пенсион- 
членовете на този орган анализираха дейностите на ерите. На това заседание ще се приеме и рабаланена 
Съюза от последното заседание, проведено на 19 ок- финасовия план за настоящата година, 
томври до днес. Изчерпателен отчет за дейностите на 
Съюза през този период бе изнесен от водача на тази 
пенсионерска организация Цветан Еленков.
Изложбата от ръкоделия на димитровградските пен- 
сионерки, откриването на клуба на пенсионерите в 
село Желюша, пребиваването на димитровградските 
пенсионери в братски Александровац Жупски са 
само някои от многобройните дейности, конто ОО на 
Съюза на пенсионерите в Димитровград е отчела 
през този период, който е оценен като твърде 
успешен и плодотворен в дейността на органи
зацията.

Б. Д.

На проведеното неотдавна Иванов припомня, че в дими- 
разширено заседание на Общин- тровградската организация на 
ския отбор на Югославската ле- ЮЛ членуват много млади хора, 
вица в Димитровград за нов сек- към които местното ръководст- 
ретар на този отбор бе избран во на партията проявява голамо 
25-годишният Владица Иванов, разбиране във всяко едно отно

шение. Стимулира ги да се вкл
ючват по-активно в партийния 
живот и им помага при организ
ирането на различни мероприя
тия. ” ”Докато Югославската ле
вица държи сметка за младите, 
не трябва да се страхуваме за не
йното бъдеще”, казва младият 
секретар на ОО на ЮЛ.

Владица е и един от лидерите 
на Актива на

ЕЛЕНКОВ НА ПЕНСИОН- 
ЕРСКО ТЪРЖЕСТВО В 

ШАБАЦ
Председателят па Общинския отбор еа Съюза 

на пенсионерите в Димитровград Цветан Еленков 
участва на тържественото заседание па Съюза на 
пенсйонерпте на Сърбия, което се проведе през 
миналата седмина в град Шибан.

На заседанието са разгледани възникналите 
проблеми в работата иа таза организация и 
проведените дейностите ирез тази година. Отчет 
по тази теми е изнесев от подпредседателя на <7П 
Лазар Татич. Дискутирани са и въпросите за акту- 
алиата обществено-политическа п икономическа 
обстановки в Сърбия и ролята на пенело пер «те в 
обществено-политическия живот. По този въпрос 
на заседанието говори председателят иа СП д-р 
Йован К ьркобабич.

;

Задачите на пенсионерската организация до края 
на настоящата година беше вторият въпрос, който бе 
фокусиран на заседанието. Бе дадена зелена улица на 
предложението да се набавят два апарата за измер
ване на кръвно налягане за местната организация на 
пенсионерите в Желюша. Един апарат ще обезпечи 
Съюзът на пенсионерите, а другият би трябало да 
бъде подарен от МО Желюша. Същевременно за 
димитровградската организация на СП щс бъде 
набавен един манометър с термометър.

На следващото заседание на Общинския отбор 
СП, което ще сс проведе между 15 и 20 декември 
щс бъдат взети окончателни 
членския внос

!

!
младите членове 

на ЮЛ, работещ към Общинс- 
[ кия отбор.

на
т.г.,

решения за размера на 
за следващата година, за ново-Б. Димитров

Владица Иванов

абсолвент в Машинния факутл- 
ет в Ниш. Този младеж 

на ЮЛ през март СЪЮЗЪТ ЗА ПРОМЕНИ, СПО И СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ В ДИМИТРОВГРАДе станал 
тази го-член

дина. За мотивите си да стане ак-
ИСКАТ ПРОМЕНИ...тивист на тази партия Иванов 

”Когато прочетох програ
мата на Югославската
казва:

1=11111 ==== 
чп вгички пк-тч/пгтни пп^по. . ние на прц|йинР-гп аа , г Р Не Според думите на Михаил Иванов, един от система, тогава цялата община ще представ-за всички актуални проблеми в на решението за избирателните колегии в липеоите нп мргтино т-лш, ттобшинят Ттм У лидерите на местния С311, този съюз и общин- лява една изборна колегия, уточнява Иванов,
нашата община. Като млад чо- I ™ й е Н3 ^ СКИТе отбоРи на СПО и Социалдемокрация пр- От този политик узнаваме ц това. че мес,-
век искам да дам своя принос в неосНоВа°^н“^а;а "°Д!ялба на легиите еди всичко се застъпват за пропорционална из- ният СЗП, СПО и Социалдемокрация нас- 
решаването на тези проблеми, няКОИ от които няколко песеткКИТе«С^еДИ’ ° ^°рНа система> която, по неговите думи, е в тояват и за промяна на състава на общинската 
от които стопанските са най-съ- имат правото да изберат един отб Иратели интеРес на гражданите, за разлика от мажори- избирателна комисия, тоест за създаването на 
ществени. Сиреч, искам да по- в някои градски и крайградски^ орник’докато урната системи, която е в интерес на партиите, нова комисия, съставена от представители на 
могна на своя град, в който въз- олкоститин гласополянзтепи п ГГ, Н<Ж Искът на най-значителните димитровградски всички релевантни политически партии, които
намерявам да живея и работя". избера, еДИ„ отбориик'. Изхождайки о™ реша, „а участва, „а изборите.

Б. Димитров
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в МЕБЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "УКРАС ЦИЛЕ- Б ДИМИТРОВГРАД

=м"с
ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ООН ЩЕ ПОМАГА НА 
БЕЖАНЦИТЕ И БЕДНИТЕ”Циле”, коотоТот преди няколкНОТ° ПреДПрИятие

състава „а Раб°™
панаира за мебели в Белград. По 
Ангелов

мерение да я свалят. Ангелов 
ото изтъква, че доколк- 

производителите на талашит върнат цената, 
и те са готови да направят същото.

„От дРУга страна, своеобразен проблем за ”Ци- 
ле тези дни представляват 
ния на тока. И то не

Световната програма за храна По думите на Божилова помощ 
към Обединените нации до края от Световната програма за храна 
на тази и през идващата година ще в Босилеградска община, освен 
осигури хуманитарна помощ за социално най-бедните хора, чийто 
11605 бежаади от Босна и Херце- брой не е постоянен, ще получават 
говина, Република Сръбска и Хъ- 31 бежанци от БиХ, РС и Хърват-" 
рватско.както и за социално най- ска, както и 269 пенсионери от 
слабите хора в седемте общини в Фонда на заетите, чиито месечни 
Пчински

в
участва на 

думите на Данче 
тт управител иа цеха в Димитровград ”Ук- 

рас-Циле успешно се е представил на панаира с 
комллетния си асортимент. Освен маещ столове
сТ" Г„еваеноТвИиИмСодРИНОВе (К°М°Д"«

И два нови модела на скрин за телеви-
маси и"?3“"" 8 ДиМИ^град, Два нови вада 
маси два нови модела столове. Интересът на 
посетителите към изделията на ”Украс-Циле’' 
според Ангелов, е значителен, посетители на ща - 

имало много. Договорени са значителни ко
личества мебели, а показаното на 
дадено.

ежедневните спира- 
самото спиране е проблем, 

колкото времето, по което се спира токът. Пред
приятието работи от седем сутринта, 
изключи в 10 часа 
Загретите бои

а токът се окръг, е подчертано на принадлежности не надвишават 
състоялото се през миналата сед- 584 динара, 
мица във Враня заседание на сек
ретарите на общинските организа
ции на Червения кръст в окръга.
На заседанието, на което взе уча
стие и г-н Салиман Омер, шеф на 
канцеларията на Световната про
грама за храна, са определени кри
териите за разпределението на та-

и това продължава до,два часа. 
и лакове за това време изотиват 

напълно. До края на работното време остават два 
часа, а за повторно загряване на същите трябва 
поне един час. Да не споменаваме, че недобоя- 
дисаните артикули трябва повторно да се боядис
ват. От ”Циле”

В.Б.

нда е
ЧЛЕНОВЕТЕ на двете 

димитровградски пенсионер- 
ски организации - Съюза на 
пснсионисрите и Съюза на 
инвалидните пенсинери, 
чиито пенсии са по-малки от 
800 динара, през тази сед
мица получиха помощ в 
храна (брашно, олио, сол и за
хар), която бе подарена от 
организацията ” Световна 
програма за храна”, 
работеща в рамките на ООН.

Б. Д.

щанда е про са се опитали да направят някакъв 
договор с Дистрибуцията” изключването 
ка да става в началото или края на работното 
време, за да може поне нещо да се планира и да не 
се правят ненужни разходи, но без резултат. А 
Циле” е почти единствената фирма в рамките на 

димитровградското стопанство, която континуи- 
рано работи и поддържа производството.

Що се на то-отнася до продажбата, 
върви добре, независимо

тя в момента
зи хуманитарна помощ.

Секретарят на Общинската ор
ганизация на Червения кръст в Бо
силеград Руска Божилова казва, че 
въз основа на утвърдените крит
ерии бежанците и бедняците в ок
ръга, включително и пенсионери
те с най-ниски пенсии , всеки месец 
до края на тази и през идната 
година ще получават по 12 кг бра
шно, литър олио, 150 грама сол и 
по килограм фасул и захар.

от поскъпванията, кои- 
искане на съответ-

инспекции новите цени трябва да бъдат 
ригирани, съгласно препоръката на Правителст
вото. Но това е

то се движат от 15 до 30%. По
ните ко-

твърде деликатен проблем, по
неже само цената на талашита 
двойно и Производителите му изобщо нямат на-

е скочила почти
А.Т.

РЕШЕНИЕ НА ИО НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ДА СЕ ПОВИШИ ГРИЖАТА ЗА 

ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ
БЪЛГАРСКИЯТ КОНСУЛ В БЕЛГРАД ПОСЕТИ 
КЛОНА НА КИЦ „ЦАРИБРОД“ В БОСИЛЕГРАД

В Босилеградска община до сега са построени 
13 обществени жилищни сгради с над 70 апар
тамента. От тях по една в селата Райчиловци и 
Бистър, а останалите са в града. Повечето от тях 
са с по шест-седем апартамента, а само 2 сгради 
имат по 11. В 4, освен апартаментите, има и де
лови помещения. Всичките 13 са изкупени от ча
стни лица и сега са тяхна собственост, а деловите 
помещения са собственост на държавни инсти
туции и предприятия.

И докато за апартаментите, много от които са 
преустроени по желание на собствениците, се гри
жат самите те, за поддържането на общата част 
от сградите (покриви, стълбища, комини, про- 
тивпожарни и гръмоотводни съоръжения, 
фасади и пр.) засега не се грижи никой, въпреки 
че тази област е регулирана със Закона за под
държането на жилищните сгради и съответно ре
шение на Общинската скупщина.

Съгласно тези законови предписания, всяка

ГОТВИ СЕ ПРОГРАМА ЗА 
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

ФИРМИ ОТ МАЛКИЯ И 
СРЕДЕН БИЗНЕС

поддържането им, да събират финансови сред
ства и да определят и договарят съответни 
дейности за поправки, подмяна или реконструк
ция, за което са длъжни в срок от 15 дни да осве
домят компетентната за тази дейност общинска 
служба.

Доколкото пък жилищната сграда не осигури 
необходимите инвестиционни дейности, това мо
же да го направи и надлежната общинска служба Консулът на Република Бъл- готви програма за сътрудничество 

гария в Белград г-н Ганко Димит- между фирми от малкия и среден 
ров и съветникът за икономически бизнес от двете страни, като оп> 
въпроси в посолството г-н Дете- овести, че по тази тема през сре- 
лин Димитров посетиха в събота дата на идващия месец в Белград 
клона на Сдружението на граж- ще се организира кръгла маса. 
дани КИЦ "Цариброд” в Босиле
град, където изнесоха сказки за вз- събрание на България тази година 
аимното сътрудничество на фирми е приело Закон за гражданство, ко- 
от малкия и среден бизнис от Юго- йто давал възможност за придоби- 
славия и България, както и във 
връзка с двойното гражданство.

"Сътрудничеството на малкия българите, живеещи извън Бълга-
могат да придобият българ-

чрез явното предприятие за жилищни услуги за 
сметка на собствениците на съответната жили
щна сграда.

Тъй като досега нито една жилищна сграда не 
е сформирала нито скупщина, нито пък съвет, а 
вече съществува нужда от съответни поправки, 
Изпълнителният отбор на Общинската скупщина 
в Босилеград на проведеното неотдавна засе
дание взе решение, с което живеещите в сградите 
се задължават до края на тази година да сформи
рат свои скупщини или съвети, които ще превзе
мат своите законни функции и задължения. Съ
щевременно ЯП "Услуга” се задължава от на
чалото на следващата година да поеме поддър
жането на тези сгради, а за тази цел собствени- 
тите им да плащат месечно по 20 динара за апар
тамент и 50 динара за делови помещения. ,

Консулът заяви, че Народното

ване на двойно гражданство. Той
каза, че въз основа на тоя закон и

и среден бизнес между България и рия,
Югославия върви бавно . В момей- ско гражданство. След забележка
та нямам точна информация за то
ва колко фирми на брой си сът
рудничат, но съм сигурен, чс той е Югославия и Р България не съще- 
малък. Те са предимно из обла- ствува договор за двойно граждан- 
стта на търговията, а твърде малко ство, той заяви: ” Това е точно, но 
ИЗ областта на производството. А практиката показва, че и двойното 
сътрудничеството на производст- гражданство е действителност”.

с взаимната Определен брой хора от Босиле
градска община, както се чу на съ-

жилищна сграда има свойство на юридическо ли
це. Във всяка сграда трябва да има формирана 

включени всички собстве-
та и въпроса на журналисти как е 
възможно това, когато между СРскупщина, в която са 

ници или ползващи апартаметнтите, респективно 
съвети, доколкото собствениците на сградата са 
по-малко от десет. Скупщините или съветите са 
длъжни да утвърждават годишни програми за м. я.

вени фирми трябва да 
ни цел”, каза съветникът в посол
ството Димитров, като подчерта, бранието, досега са придобили и 
чс като съседи ние трябва да си българско гражданство. 
сътрудничим.Той подчерта, че сс

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА „НАПРЕДЪК

БЕЗ ПОМОЩ ОТСТРАНИ ФИРМАТА НЕ 
МОЖЕ ДА СЕ СТАБИЛИЗИРА

В.Б.

В БОСИЛЕГРАДСКА „ИЗГРАДНЯ“
два начина: държавата да му отпусне кредит, 

или пък то да се сдружи е някоя икономически 
фирма Засега обаче не се виждат конк- 

нито но едната, нито по другата

ПОЛОЖЕНИЕТО СЕ ВЛОШАВА 
СЕРИОЗНО

ИОза сел-Тежкого положение в предприятието 
стопанство и изкупване "Напредък в Боси- 

и без помощ отстрани фир-
ско силналеград продължава 
мата не може да се стабилизира, констатираха 

Управителния отбор на предприя- 
фирмата е блокирана 

Дългът е между 500 хи-

В строителното предприятие "Изградня" в Босилеград 
жснисто всекидневно сс влошава и поне засега нс се очертава изход 
от задънената улица. Бъдещето на предприятието е още по-неиз- 

като сс има предвид, чс строителният сезон приключва 
Колко тежко е положението показва и фактът, че от февруари 
насам работещите нс получават заплати.

Една от основните трудности, пред които беше изправена фир
мата, през последните няколко години е липсата на капиталов- 

общината. "От 50-те работници работят само тези в 
администрацията, докато поради липса на работа останалите вече 
дълго време не работят. Кога ще имаме работа, не е известно. 
Положението става по-тежко сега, когато пристига зимата , казва 
Митко РангелоБ, изпълняващ длъжността директор на пред
приятието.

По думите на Рангелов съществувала възможност Изградня 
да започне доизграждането на сградата на боснлсградската гим
назия, но топа едва ли ще стане преди пролетта.

поло-регни решения 
възможност.

На заседанието бяха взети и две решения. 
Според първото, третите лица занапред за клане 
на едър добитък п кланицата ще плащат по 4,5 
динара срещу килограм месо о г закланото добиче 

беше 2 динара). Тона обаче не

членовете на
натието. Джиро-сметката 

от февруари т.г. насам, 
ляди и милион динара. В овцефермата има само 
260 овце, а капацитетите й позволяват да се от
глеждат 2500 овце и 500 кози. Механизацията е 
пропаднала. Магазините са закрити отдавна, 
ради неплатежоспособност не се купува до и 
„т селяните. Кланицата работи е минимални мо- 

трети лица. 11о 
инспекция обаче тя не 

възможно вре-

исстно

(досега тази цена
може значително да подобри финансовото

"на месец се колят от 30 до 50
поло-

ложения в
жение, понеже 
юнци. Според второто решение, фирмата ще об- 

публичен търг за продажба 
ханизация (два трактора, две косачки, едно само- 

кола “Рено -9” и то

на износена ме-мне- явинащности, оказвайки услуги 
ние го на ветеринарната 
изпълнява нужните критерии
менно да се закрие. 50-те работници над една го
дина не получават заплати... „„„„„

Членовете на УО смятат, че предприятието 
бивалото тежко положение

товарещо се ремарке, лека 
варна кола "Застава”), която поради липса на сре
дства за ремонт вее повече пропада.

и е

В.Б. В.Б.

може да преодолее не
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ПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТОВ БОСИЛЕГРАД ИМА 56 БЕЖАНЦИ ОТ КОСОВО И 
МЕТОХИЯ КРАЯТ ДЕЛОТО (НЕ) КРАСИ
НЕ СМЕЯТ ДА СЕ ЗАВЪРНАТ 

ОТ НАСИЛИЯТА НА 
ТЕРОРИСТИТЕ

След стълбите на тротоарите на дну- 
мостието, след осакатените дръвчета по 

улица, Димитровград получава 
още една’знаменитост” от този вид - вхо
да в новопостроения градски парк.

Когато своевременно бе прието ре
шение да се разширяват мостовете, едно 
от основните оправдания беше, че са те
сни и няма тротоар за пешеходци. "Ко
гато тръгне майка с количка, да 
движи по пътното платно, където мина- 

автомобилите”. Двумосгисто се раз-

глпвнатп

Косово и Метохия са псе още разтърсени от насилията на албан
ските терористи върху неалбпнекото население,преди всичко сърбите, 
и все още не е известно кога международната общност том с военното 

цивилно присъствие ще изрази готовност да защити невинното 
и създаде условия да се завърнат онези, които по принуда 

напуснаха родните си огнища.
Определен брой бежанциюттази сръбска покрайнина пристигнаха 
Босилеградска общинп. След това някои заминаха в други райони, 

така че в момента тук живеят 56 дуШи. Повечсто са при роднини и 
приятели, докато седем души са нпетаненн в хотела в града.

Симеон Григоров, работещ в Общинската скупщина в Босилеград, 
който се грижи за бежанците от всички краища на предишна и сегашна 
Югославия, казва, че почти всичките 56 души искат да се завърнат в 
Косово, но не смеят повторно да се излагат на свирепостито на албан
ските терористи. Те ще сс завърнат тогава, когато международната 
общност изпълни поетия ангажимент и им създаде условия за сигур
ност, изтъква той, като подчертава, че компетентните органи и служби 
в общината дотогава ще сс грижат за тях и ще им оказват помощ.

Засега най-голяма помощ на хората от Косово и Метохия оказва 
организацията на Червения кръст.

си и 
население

нс сс

и в ват
шири преди години, направиха сс тротоа
ри, но с басамаци (стълби) и майките с 
количка пак си вървят по коловоза.

Дръвчетата, някои дори и стогодиш
ни, са осакатени така, чс ще трябва да 
минат години докато получат старата 
форма. И когато всички помислихме, чс 
дойде краят на такива безсмислици, сто 
още една изненада на входа на новопос
троения парк хора та от железницата по
ставиха нова, полуавтоматична рампа то
чно по средата на стълбите. И за да не се 
навлиза в пространството, което опреде
ля рампата, е сложена ограда. Сега хо
рата минават и се кръстят: какво стана с 
хубавия парк и още по хубаво направе
ните стьлби от сенокосни плочи.

Паркът с иовопоставеиите пейки и входът с оградата и 
рампатаси

В.Б.

СЕРИОЗНИ ЗАТРУДНЕНИЯ В РАБОТАТА НА ЗДРА
ВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД

ЛИПСВАТ МАЗУТ ЗА 
ОТОПЛЕНИЕ И БЕНЗИН ЗА 

ЛИНЕЙКИТЕ

Има правило, към което се придър
жат проектантите на паркове и то опре
деля да се следват пътеките, които хо
рата сами са определили. Но има още ед
но правило, което казва, че всяко пра
вило има изключение. Май тъкмо това еЗдравният дом в Босилеград напоследък е изправен пред сериозни 

затруднения, които нито е в състояние сам да реши, нито пък 
значително да влияе върху премахването им. Това единствено здравно 
ведомство в общината пред зимния сезон няма мазут за отопление, а 
от един месец и бензин за линейките.

Д-р спец. Крум Накев, директор на Здравния дом, казва че не само 
босилеградското, а и други здравни ведомства в окръга нямат мазут за 
отопление ."Надяваме се до края на седмицата да пристигне известно 
количество
положение, от което сме засегнати всички, а най-много пациентите", 
заяви той.

Пациентите са най-засегнати и когато става дума за липсата на 
бензин за линейките. При всички други трудности, болните са 
принудени да си осигуряват бензин, за да пристигнат спешно в Здравния 
дом или пък да бъдат транспортирани в здравни ведомства във 
вътрешността. По думите на д-р Накев пациентите носят бремето на 
чужда безотговорност, защото Здравният дом е платил известно 
количество бензин, но дистрибуторите не са го доставили.

Как и кога ще се решат тези два остри проблема и кога пациентите 
ще бъдат сигурни, че здравето и животът им няма пряко да зависят от 
липсата на гориво, в момента не е известно.

с още един метър и поставена паралелно с ли
нията, а не под ъгъл от 90* на шосето, проблемътбило необходимо да се има предвид в случая с 

новопостроения димитровградски парк. На прак- напълно щеше да се реши. Разбира се, и оградата
можеше да бъде изоставена. Така краят на уреж- 

завършва със стълбите към жп линията, е дането на парка, респективно засаждането на дек- 
трябвало да бъде изместена към площада с не оративните храсти и дръвчета по време на ак- 
повече от два метра. И всичко би било наред. ЦШГГа по озеленяване изобщо не се оказа в духа на 
Защото жп линията не може да се измести и с народната "краят делото краси”. Напротив, 
това е трябвало всички да се съобразяват. Рам
пата, обикновената, е съществувала на това място питат кой е виновен? Дали тези, които замислиха 
и преди да бъде сложена полуавтоматичната и 
стълбите още по проект са навлизали в заграде-

тика това означава, че пътеката, кояго се

колкото-толкова да облекчим сегашното тежко
Сега, когато всичко е завършено, хората се

парка, тези, които го направиха - хората от же
лезницата, или хората от града, които тъкмо тук 
минаваха и определиха трасето на пътеката? По
следните най-вероятно, които не зачитат много 
правилата, още по-малко изключенията. А па
ркът с необикновения (да не кажем невъзмож- 

старата рампа можеше да стои паралелно с ли- ння) вход е факт, както и стълбите на двумости- 
нията, нима и полуавтоматичната не може? Раз
бира се, че може! И в този случай, след като я

ното от рампата пространство, а това от сигур- 
ностна гледна точка е недопустимо. Но...

И проектантите от железницата май се при
държат към правилата ”като жаба за кал”. Ако

ето. осакатените дръвчета и ...
А.Т.

преместиха с около два метра към линията, понеВ.Б.

0Животът'

ОТКРАДНАЛА, ЗА ДА КУПИ ЛЕКАРСТВА НА МЪЖА СИ<77-^-реди две години научава, че съпругът й е за
болял. Избезумяла, тя завлича ръцете в чекмеджето на 
предприятието, за да купи лекарство. И така от месец 
до месец. Сега касиерката Цвета чака обвинението, 
готова да 'изкупи греха си”.

ЗАЕДНО с група "нашенци” точно преди 28 години, 
завършила търговско училище, Цвета, най-красивата в 
семейството, напуска бащиното огнище и с шарената 
торбичка, характерна само за Краището, пристига в 
Ниш. Намира си квартира при леля Вена от Цариброд- 
ско и тъй като

дечица. Сега имаме внуци, заразказва ни Цвета.
- Заповядайте, влезте, зная за идването ви, само ще 

ви моля - недейте с този апарат!
Сядаме в уютно подредената стая на триетажната 

къща. Няма луксозни стоки. Правят ни впечатление 
обаче подредените с вкус картини по стените и послед
ният брой на нашия вестник.

- Точно е, че ме изгониха от работа и наскоро трябва 
да вземат решение дали ще ме предават на полицията 
или не. Точно е, че съм откраднала пари, но съвестта ми 
е чиста, парите изцяло съм изразходвала за лекарства 
за съпруга ми. Не са много пари, около пет хиляди 
марки, и съм готова с мъки да ги връщам, а греха си да 
изкупвам - с въздишки заприказва домакинята. - Трудно 
ми е да приказвам, своята стория повтарям вече сто 
пъти - в предприятието, пред близки и познати... Раз
берете ме. Трудно ми е. Боли... Но,

АКО СТЕ ОБИЧАЛИ ПОНЕ ЕДИН ПЪТ В 
ЖИВОТА СИ,

Не, всеки въпрос вече беше излишен, всичко се 
четеше от дима на цигарата. Притчата бе завър
шена. И затова се поинтересувахме за здравето на 
мъжа й.

- Сега е добре, лекува се още, но лекарите май 
са сбъркали. Казват, че не било рак. Има надежда. 
О, да, за парите, ще ги завърна на предприятието. 
Там, в родното ми село, имам гора, ще отида, ще 
сека дърва. Кориите не са ни на път, но ще "тегля”, 
дано съпруга ми оздравее ...

Думите едва излизат от устата й. Приличат на 
тези, когато пращате телеграма и плащате всяка 
сричка. Не, Цвета не се страхува от затвора, не се 
страхува от мъки. Иска само "стъкленото” при
мирие в семейството да се запази. Тя е българка, 
мъжа й е сърбин и държи на семейството си. Та 
нали тук, на просторите на бивша Югославия, има
ше войни, та именно тук се издъниха толкова брак
ове!

индустрализацията е в пълен разгар, 
още на следващия ден започва работа в електронната 
промишленост.

Е, в началото и е мъчно за татко, мама и сестрич
ките, но като си припомни за мъките по Гарищс, Ар- 
тина и Козарника, всичко спира.

Набързо се проявява като добра работничка 
чалникът, който става управител на

и на
ново предприятие, 

решава да я вземе като касиерка. Заплатата й е двойно 
по-голяма, а и работата е по-лесна.

Сега по-свободна, след като приключи работа, Цве- 
гаРата> където пристигаха хора от Край- 

щето. Тя искаше да им

Силният влаков сигнал, който проехтя в този 
момент, върна Цвета в детството й, когато пеша 
ходеше от родното село до Вранска баня да "хване 
влака. Припомни си за Артина, Падище, егрека ... 
Сети се за Колчина гарина, Явор, събора на Буков 
рид, хорото на Църноок... Поиска да пийне студена 
вода-при Кантона.

Мра^с пада по нишките улици. Някаква чудесна 
тишина задвладява котловината. Бензин няма и 
движението е спряло. Само от време на време ми
нават трактори, пълни със зеле. Вече е късна есен.

Ванче БОЙКОВ

ще ме разберете. Той, Власинеца, бе единствената 
звезда в живота ми и когато татко почина, и когато 

най-малката ми сестричка катастрофира,
Цвета зарида в плач, запали цигара и продължи: - 

Лекарите казаха - рак. Няма спасение! Три 
ми се превъртя, на очи ми излезна. Няма спасение ! Рак. 
Рак, повтарях тази дума. Поисках да 
сно, та целия свят да разбере моята мъка. Поисках да се 
самоубия. Поисках да помогна на мъжа си, но да не 
обезпокоявам децата, а и сина ми имаше проблеми със 
снахата.

та тича на
помогне, но и да разбере но

вините от селището под Весна кобила. Един ден там,
НА ГАРАТА, СЕ ЗАПОЗНАВА С РАДЕ ВЛАСИ

НЕЦА,

и когато ...
пъти света

викна толкова гла-млад строителен работник от близкия до Босиле
град град, с когото по-късно застава на "лудия камък”.

- Набързо теглихме заеми и построихме ей 
постройка. Сдобихме се с едно, а подире с още две

тази
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А до СЕЛО СЛИВНИЦА
мира село Сливница. Щом минем’ с ТТч нямам, за голямо съжаление!
кавица, а по-добре Джоннн , ' У‘ Приемаме извинението 
тутакси в Сливница. Пътят е аСсЬтат РеНе “ влизаме вътре. Къщата
до селото се стига (ако с” с ко^Г “ ЧИСТа- Вижда «*• 
минути. Първата

- Е, па да 
видите - кмет

не без мъм- ли е, късмет
е голяма и ли е? Ето ви и

че скоро е варосвана, а 
са наредени с вкус. Кметът на заповядайте, 
е с виеше образование и ди- Чукваме

тежшт. ле«>въдство. Разговаряме за се с чашките 
тежката селска работа; 
време и за

чоканчета, паза пет мебелите 
къща и сливнишката Сливштя 

воденица са край самия път и до самата 4
граница. Воденичарят Пера е на средна 
възраст и е много сърдечен и трудолю
бив човек. Историята на тази стара во- 
Деница е много интересна, но ние 
нямаме време да я разказваме 
бързахме да стигнем

плома за
за дъждовното 

малката група стари хора, не
способни за тежка работа, 
решителни да се борят до края на живота

и про
дължаваме ра
зговора.

- Трябва 
ни в селото 
една ск- 
ромничка 
бакалия,па да 
не бием пъг 
за псяка дре
болия чак в града, а и пътят да се 
направи..., иначе мъка е, мъка голяма!

- Извинявайте, другари, само да хвъ
рля на кравата един навиляк сено...! А ти, 
Ноцко, ще сипеш още по една, - нарежда 
кметът. Ракията е хубава, но намалява, а 
навън полека се стъмва.

Връща се Петър с краставица и ня
колко домати.

- Не е лесно да бъдеш кмет, а още 
по-тежко е да се пие без мезе - съгласи
хме се ние и пак се чукнахме с чашките.

След обширни разисквания по стопа
нски и политически въпроси, завърши
хме нашето посещение при кмета и тръ
гнахме да си изправим краката и обик
олим селото.

По пътя им разказвам историята на 
Сливница; за училището, което някога 
беше пълно с деца; за познати хора, ро
дени тук: професори, инженери, съдии, 
художници, икономисти и др. Сливница 
беше позната със своите свирджии, без 
които ни един събор не беше възможен.

В Сливница живееха мнозина добри 
майстори за строеж на къщи, а най-поз- 
натият беше лично Боро, майстор над ма
йсторите. Повечето сливнишки къщи

но жилави исега
понеже си. 

до самото селце, а 
I километър. Вр- 

щастие, ста-

...Все пак кметът изнася бутилка с ра
кия, някъде скрита (за недай, Боже!) 
слага на масата:

до него има още непълен 
емето е хубаво и, за и янаше
рият коларски път е 
стояние. Минаваме

сух и в добро съ- 
през напълно недок- 

осната природа, с приятно чувство за спо
койствие, тишина КАЛИНКА той е направил.

Един от старите майстори е и моят 
съсед чичо Марин. Професионален дър
воделец, знае всичко да направи, но го
дините не му позволяват вече да работи. 
Живее с дъщеря си Светлана и още е 
крепък старец.

Сега в Сливница живеят 15 души и се 
страхувам, че след 10-15 години (не дай, 
Боже!) селото ще запустее напълно. Те
зи черни мисли може би са за съдбата на 
всички села в Бурела. Дано си замине бя
лата чума оттези краища, а младите да се 
завърнат в къщите на бащите си.

Те и сега обитават по баирите на Бу-

и красота, която ни за
сенчва на всяка крачка. 

Влизаме в Сливница - най-хубавото 
Бурела. Въпреки че сме изпотени 

и задъхани от ходене, доволни сядаме до 
първата чешма, да си отпоченем и пий
нем чиста и студена вода, на право от ду
лата й. Тази първа среща 
водата е истинското запознаване секоло- 
пгчното и стопанско богатство на селото. 
В изворите и чешмите е душата на Слив
ница.

Около ги е в са сливи,
и мириаш постя - Погледни. 
Задълбочена, мълчиш студена.

село в

Тревата ше милва и шешии 
бръмбарите Послушай.
Ти Пак нехаеш, 
загадъчна, Пак мълчиш.

Горделивиие Прозра‘та, усамотена, 
викам - обичаи твоята красота 
безкрайна
А ши Пак студена, не ме виждаш.

В душата ши сПускам ръка гореща, 
до дъното каменно чак стигам. 
Пак мълчиш студена.

Глътиам твоята сълза блестяща, 
за довиждане и шейна ши;
- взе.ми ми душата, 
твоята каишка - мълчаливка 
ще ше чака

Отивам си от чегимаша.

с чешмата и

Тя обезпечава тука да се живее, може 
би трудно, но и с радост и надежда за 
по-щастливо утре. Но красавицата на 
Сливница е централната чешма с четири 
каменни корита, позната още като ^Ка
линка'". В нейните корита, пълни със сту
дена вода, се разхлажда бира и диня за 10 
минути. А за ракията и виното и да не 
говорим.

И така, лека-полека, навестяваме 
кмета на Сливница Петър Милошев. Но 
за пояснение да му кажем и прякора Кьо- 
са, та всички да разберат за кого става 
думата. Заварваме го вкъщи. Посреща 
ни с усмивка и добре дошли, с обезателно

рела, но с друга цел.
Тези разхайтени младежи прекопват 

ливадите, събарят стволовете на дъбо
вете, търсейки жълтици. До сега без ус
пех.

Поръчвам им: по далеч от Сливница, 
защото тя е цялата златна, а те са слепи 
за този блясък.

...Полека се спускаме към асфалто
вия път и наскоро ще бъдем в Димит
ровград.

Новица Младенов
Новица Младенов

ф©Т® ОКОИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ГОРАНИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

ИСК ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ
СРЕДСТВА

огромна част от засадените през тази пролет фи
данки са в добро състояние.

’*В момента е налице огромен интерес на граж- 
залссявансто. Настоящите климатични 

обезпечат нсоб-

Общинският отбор на Движението на гораните в
Изпълнител-Димитровград тези дни отправи иск до

отбор на ОС в Димитровград за отпускане
година 6000 динара за набавка

нания даните към
условия са благоприятни. Ако се 
ходимитс средства и ако се използват благоприят- 

тогава около 90 на сто от засадените 
изгледи да се развият добре, което 

на общината в близко

предвидените за тази 
на фиданки и провеждане на залесителни акции.

Ръководителите на организацията информират 
членовете на ИО, че междувременно цената на фи- 

100 процента. "Една фи- 
1,60 динара, така че би

Нитс условия,
фиданки ще имат 
означава, че на територията 
бъдеще ще имаме нови 5 хектара площи гора, 
биха се използвали за производство на дървесинна 

стойност надхвърля стойността на

данкитс е увеличена с над 
данка черен бор сега струва 
било добре, ако имате финансови възможности, да 
увеличите предвидените за нашето движение бюд
жетни средства на поне 12 хиляди динара , изтъкват 

отправения до ИО иск ръководителите на общин
ската горанска организация.

Те напомнят, че през пролетния сезон движение- 
около 35 хиляди фиданки, които е 

и констатират, че

които

ило-маса, чиято
жените за набавка на фиданките средства , 
в иска, който тези дни отправи до Изпълнителния 
отбор на ОС в Димитровград Общинският отбор 
движението на гораните.

се казва
в

на

за разкрасяването на Босилеград саДекоративнито дръвчета 
използвани най-целесъобразно - в училищния двор (доле) и край 

фонтана (горе)

то е разпределило 
набавило със собствени средства

Б. Димитров

(Снимки: Милан Миланов)ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ

ЗАВЪРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА
ЧЕРКВАТА

поне за топа не са давали пари. 
проведените работи е 170 000 ди-

дюлгери, така че”Св. Йоан Кръстител” в Трънски 
ремонтирана през 

ПО-КЪСНО основен ре- 
жителите на се-

Черквата
Одоровци за последен път е 
1919 г. Осемдесет години

Черквата пак направиха

Стойността на
Самите жители на селото и преселници са

събрали над 14 000 динара. Общинската скупщина 
ги е помогнала е 15 000, Министерството по ве
роизповедания с 4000 динара. Между многоброй- 
ните спонсори най-много си се отчели явното 
предприятие "Комунални” и фирмата "Металпц . 
Напролет предстои да ее поправи вътрешната 
декорация на черквата и да се сложи нов под. И 
когато всичко бъде готово, на Иопанден, 7 юли, 
тя ще бъде осветена отново.

мон г на
лото.

Както ни осведоми Ваел Алсксов от Димит
ровград, по потекло от това село, 
лучиля нов покрив и нова мазилка ’ ”
вътрешната мазилка е поправена. Подменена 
ламарината, а пространството около черква ше 
застлано със сенокоски плочи. Старият Д

много добро състояние. .-
Самата реконструкция е дело на Р ' 

селото. Те и без това еа известни като майстори

е по-

А.Т.още е в
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В ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ЗАПОЧНА ДА РАБОТИ 
МУЗИКАЛНА ШКОЛА

ЗАПИСКА ЗА ЕДНО ” ЖЕНСКО”
УЧИЛИЩЕ

трите сестри, покрай училище
то, помагат на майка си и пазят 
по-малката си сестричка Алек
сандри и братчето Нснад.

Учителката Яемина, която е 
и училището п Градинье от 
чалото на учебната 1991/92 
дина, ни кани е кафе .”И аз мал
ко да стачкувам*1. През 1986 го
дина тя е завършила Педагоги- 

академия във Враня и то 
сръбски и български език. 

Преди това е завършила

основното училище ”Моша Пияде" в Ди-Отдавна се стягам да отида дори и да проявява голяма ини- 
до училището в Градинье и все циатива, казва учителката. Те 
нещо ще се случи и това не ст
ава. Преди няколко дни колега
та от Радио Ниш тръгнал с ко
лата към селото и ме помоли да

Миналата седмица в 
митронград започна да работи Музикална школа, която се про
вежда по програмата на основното музикално училище от Зайчар, 
Обучението по свирене на пиано се ръководи о г Татяна Сивииская, 
рускини, живееща в нашата страна, завършила Музикална ака- 
демия в Санкт Петербург. Лекциите по свирене на акордеон се 
изнасят от пиротчанеца Бобяи Чирич, а лакциите по солфеж от 
Милова» Джорждсиич, който, както и рускинята Сивииская, е с 

Музикална академия (завз»ршил я е в Бел! рад).

двете с Алексндрп, която тя по
хвали, че е много педантна, бяха
в час по рисувпнс и наистина са 
добри художнички. И докато 
Александра живее тук, наблизо 

И така, без предизвестие, до училището, трите сестрички 
"нахлухме” в училището, което пътуват от Горно Градинье

ден пеша. Тс трите и кучето

на-
го-

му правя компания.

псе-
диплом от

За музикалното обучение на децата си техните роди/ели 01- 
делят по 200 динари месечно. Общинската скупщина в Димитров- 

задължението да компенсира пътните разходи на 
в Димитровград идват от Пирот.

е подведомствено на основното кн 
училище в Димитровград. В дво- им Лайка, което 
ра се играят само две ученички, пред врата та.

- Къде е учителката ви?
- В час е, а ние имаме физи

ческавинаги ги чака
па

в Пи- град е поела
музикалните педагози, които

Идеята за откриването на школата беше на родигсли1е на кала- 
нсотдавна посещаваха Пиротската нара

ни основното музикално училище от Зайчар.

Не ви ли посрещна на вра-

ческо - отговарят те.
Чукаме на вратата и влизаме 

в учебната стая - просторна, све
тла, с много цветя. И топла от 
печката, която гори. Това ми на
помни за моите начални учени
чески дни, когато в училището 
"в камъка" също се греехме с 
такава печка (парното дойде 
много по-късно). В средната 
редица, на първия чин. две 
малки ученички, две първок
ласният!, както разбрахме от 
учителката Яемина Иванова. 
Едната , Александра Тошева, 
чернокоса, другата синеока, с 
руса коса, вързана на опашка. И 
много симпатична. На въпроса 
как
Емануела Божилович. Учител
ката добавя, че тя е само на шест 
годиш! и в първи клас 
тръгнала заради компания!

Междувременно влизат две
те "физкултурнички" отвън. От 
имената им става ясно защо мал
ката Ема, както и викат, преди 
време е тръгнала на училище - 
те са и сестрички! Едната, Габ
риела, е в трети клас, а другата, 
Бранкица - в четвърти.

- Колкото и да е малка, ро
дена е на 29 януари 1992 г., нищо 
не й пречи да е добра ученичка,

глините деца, които до 
лелка

Б. Д.

СИМПАТИЧНА ЗАБАВА
В края на миналата седмица в димитровградското основно учи- 
(с "Моша Пияде" бе организирана забава, посветена на Деня налище

вещиците, който традиционно се отбелязва във Великобритания, 
САЩ и още някои сграни.

Програмата бе замислена от учениците, посещаващи добавъ- 
часове по английски език. В нейното подготвяне се включихачните

учениците от пети, шести, седми и осми клас на училището. Те 
възможност да видят един филм на ужасите, да участват въвимаха

викторина и в турнир по карти, в танцова забава и други сим
патични и приветливи за деца съревнования и игри. Координатор 

под мотото "Хей, другари, сега е

Първолачките Александра и Ема рисуват, докато учителката 
Яемина решава задачи със сестрите Бранкица и Даниела

тата - пита учителката и докато 
ние отговорим, малката Ема се 

е обажда, че то днес не с дошло, 
защото един човек ги докарал с 
колата.

Докато чакаме да излезе есе
нното слънце от облаците, за да 
направя по-хубава снимка (свет
кавицата ми отдавна не работи),
Ема отговаря на нашите въпр
оси — баща й Зоран не работи 
никъде, занимава се с "куфарна 
търговия", а майка й Снежана 
му помага и се грижи за дребния 
добитък, който отглеждат. Те,

се казва, отговаря:
на забавата, която се проведе 
време за ужасни неща", бе преподавателката по английски език 
Сузана Станкова.

Подобни прояви вече е имало в училището. Те се организарат 
духовната връзка на децата със страните, чийто език из-

рот школата за пъзпитателки. 
"Поне да има по 5-6 деца! 
Когато започвах, тук имаше 9 
деца, следващата година станаха 
12, после пак 9, след това 6, по
миналата година само едно, а 
ето тази - 4.”

На тръгване обещах да оти
да пак, за да ги заснема с кучето. 
Учителката ни изтпрати до вра
тата...

с цел
учават, да стане още по-силна.

Б. Д.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
Ето, това е записката за "же

нското" училище в Градинье. ОСЕМ ДЕЦА НЕ ХОДЯТ НА 
УЧИЛИЩЕА.Т.

В Босилеградска община по
чти всички деца ходят на учи
лище и общината се числи към 
средите, в които няма неграмо
тни или пък броят им е мини
мален. Стопроцентовото обхва
щане на децата в училищата 
най-често нарушават родители, 
които по различни причини не 
ги изпращат да се учат. Тази го
дина в основшгге училища в Бо
силеград, Горна Лнснна, Горна 
и Долна Любата и подведомст
вените им четирикласни учили
ща се учат 901 ученика. По една 
или друга причина на училище 
не отиват осем ученика, от ко
ито по трима от Горна Любата и 
Райчнловцн и по един от Радн- 
чевци и Бресница. От осемте де
ца пет би трябвало да са уче
ници от пети до осми клас, едно
ЙЯ»«11Я<ЯКЯЯЮ«ККЙЯ8Ю81Я!ЯЯЯ

в четвърти и две в първи клас.
Понеже според закона осно

вното образование е задължите
лно, управлението на училище
то в Босилеград е предприема
ло мерки децата да тръгнат на 
училище. Проведени са разгово
ри с децата и родителите им. Ка
кто узнаваме в училището, по
вече от децата не отиват на 
училище поради нарушените 
отношения в семействата им. 
Някои родители не ги изпращат 
и поради това, че в семействата 
им "е нужна работна ръка".

Тъй като усилията на учили
щето са останали безрезултат
ни, училищните власти са били 
принудени да възбудят углавни 
дела срещу безотговорните ро
дители. "На всяка цена нас
тояваме децата да започнат да се 
учат. Това правим не само по
ради факта, че основното обра
зование е задължително, но и 
поради простата причина, че бе
зотговорните родители нямат 
право да застрашават бъдещето 
на децата си", казва Тоше Алек
сандров, директор на Основното 
училище в Босилеград.

В момента не е известно как 
ще се реши проблемът и дали 
родителите ще се осъзнаят и из
пратят децата си на училище.

НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ТЕАТРАЛНА СЦЕНА

ЗАПОЧНА” МАЛКИЯТ 

ЙОАКИМ”
"Малък Йоаким" е названи

ето на театралния преглед, кой
то на 21 ноември т.г. започна в 
Димитровград. Той върви пара
лелно с Прегледа на професион
алните театри в Сърбия "Йоа
ким Вуич”, който започна на 20 
ноември в съседния Пирот и ко
йто ще завърши в края на нас
тоящия месец.

Първото представление, 
ето димитровградчаните имаха 
възможност да видят в рамките 

Малкия Йоаким”, бе пред
ставлението "Театър 
ка”, което бе изпълнено

представено на Прегледа "Йоа
ким Вуич”, тъй като става дума 
за театър от България, бе на 
прочутия Иржи Менцел.

Театърът "Йоаким Вуич" от 
Крагуевац в сряда изпълни пре
дставлението си "Мурлин Мур- 
ло”, по пиесата на Николай Ко- 
ляда. Режисурата и драматурги
ята бяха на Яно Чани.

Прегледът "Малък Йоак
им” ще продължи днес с госту
ването на зайчарския театър 
"Зоран Радмилович”. Този теа
тър ще се представи с пиесата на 
Франц Ксавер Кроц "Къщата 
на ужасите”. Представлението е 
поставено от Бошко Димитрие- 
вич.

пълнят пиесата на Богдан 
Чиплич "Зунзара". Режисурата 
на това представление подписва 
Велимир Митрович.

Във вторник ще изпълнят 
своето представление "Стюар
деси” артистите от Народния 
театър от Пирот. Режисурата на 
това представление е на Зоран 
Живкович.

Следва да се отбележи, че 
димитровградският театрален 
преглед със симпатичното наз
вание "Малък Йоаким" се про
вежда благодарение на усилия
та, които положиха хората от 
местния театър "Христо Ботев” 
и тукашния Център за култура. 
Както и преди няколко години, 
когато прегледът "Йоаким Ву
ич” също се провеждаше в Пи
рот, те и тази година успяха да 
увещат ръководителите на ня
кои, участващи в пиротския Пр
еглед театри, да изиграят своите 
представления и на сцената в 
Димитровград.

ко-

на
в налан-

мина-
лата неделя от вранския театър 
"Бора Станкович”. Текстът и
режисурата на посочената пиеса 
бяха дело на Радослав Златан 
Дорич.

Почитателите на театрално
то изкуство утре ще могат да ви
дят още веднъж тазгодишното 
представление на димитровгра
дския театър "Христо Бот
ев"” Кощана”, - 
Слободан Алексич.

В неделя в Димитровград ид
ват артистите от вършачкия те
атър "Стерия", които ще из-

Във вторник на димитровгр
адската сцена гостува театърът 
"Сълза и смях - нов драматичен 
театър” от София, който се пре
дстави с пиесата на Мирей Ши- 
згел "Машинописци”. Постано
вката на това представление, ко
ето, разбира се, няма да бъде

постановка на

В.Б.Б. Димитров
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ПРВДЮВНЛЕЯНДВРОДСКДТЛ

ОБЕМИСТА ПРЕПИСКА 

С БИВШИ УЧЕНИЦИ НА 

ГИМНАЗИЯТА

А нз Мй
ОТ В. " ЦАРИБРОД" УЗНАВАМЕ КАК СМЕ ЗАПОЧНАЛИ

ПАРТИИ И КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ЦАРИБРОД
ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 

ИЗБОРИ за X обикновено на
родно събрание от Цариброд са 
се съревновали четири полити
чески партии. Една от тях е На- 
роднолибералната партия (ста- 
мболовисти), създадена през 
1886 година, след второто разце
пление на 
Начело

XX СТОЛЕТИЕ

В
ото крило на Либералната пар
тия. Петко КАРАВЕЛОВ (1843- 
1903) е брат

като една от най-реакционните 
буржоазни партии.

Значи кандидати за народни 
представители в Цариброд на 
изборите през 1901 година са 
Милчо Каралеев, Сокол Д. Не- 
влянски, Дончо Игов и Тодор 
Тодоров. Най-известен между 
тях е бил Милчо Каралеев.

Бил е кмет на града и наро
ден представител. Като младеж 
е овчар при някои търговци-че
ркези. Веднага след освобожде
нието отива войник в Самоков. 
Там бил забелязан като ло-гра- 
мотен младеж и го изпращат в 
Шумен да следва ветеринарна 
школа. Завършва школата и пр
ез 1884 година става ветерина
рен фелшер в Трън. След абди
кацията на княз Батемберг той 
се определя на страната на Ста- 
мболов и до края на живота си 
остава верен на неговите идеи. В 
Царибродска околия бива изб
ран за народен представител за 
Великото народно събрание, ко- 
гато участва и за избор на нов 
княз. До 1920 година той е изби
ран няколко пъти за народен 
преставител от Цариброд, изби
ран е и няколко пъти за кмет на 
града, а е бил и околийски на
чалник в Свищов, Враца и Ва
рненско.

По време на неговото кмету- 
ване са направени нови сгради за 
основното училище и прогимна
зията до черквата. Много улици 
са оправени и построени чешми.

Миле Каралеев е бил личен 
приятел на Стамболов и когато 
в България народът се обявил 
против него, той предупреждава 
своя водач, но Стамболов му от
говоря:

- Аз преживях турския ята
ган, ако е рекъл Господ, ще умра 
от нашенска ръка.

Така се и случва.
През 1905 година Каралеев е 

бил и учител в Цариброд. Не
говият син Кирил Каралеев, ро
ден 1900 г., е завършил Цари- 
бродската гимназия, а също та
ка и отаналите му деца - Райна 
Карелеева, Михаил Каралеев и 
Тодор Каралеев.

на Любен Карав- 
елов. Следвал в Московския 
университет. След освобожден
ието е депутат в Учредителното 
събрание и заедно с П. Р. Сла
вейков и Драган Цанков е водач 
на Либералната партия. В. Ца
риброд Драган Цанков е изве
стен като основоположник на 
основното училище (1869 г.). По 
време на режима на Стамболов 
П. Каравслов води

Попаднахме пред трудната 
задача да събираме сведения за 
110-годишната

ВНИ участници в духовата музика 
на града; да напишем 
Данни за първенците на Гимназ- 

генерации; да изпратим 
въпросници на изтъкнати 
от нашия край, завършили 
митровградската гимназия, в об
ластта на

отделниистория на сред
ното училище (гимназията) в 
Цариброд-Димитровград. Имах- 

някакъв опит от юбилейното 
издание ”100

ията по
Либералната партия, 

на тази партия е бил 
Стефан Стамболов (1854-1895), 
български г 
ик. Участвал

ме хора
ди-години гимназия”, 

книгата преди десет години 
повече приложения, а не 

пълни и точни

но в
науката, икономиката 

и общественните дейности; да 
исторически фа- съберм данни за 

кти и документи. Към миналата 
книга

политик и държапн-имаше
е в национално-ре

волюционното движение. Роден 
е във

надарените 
млади хора в обастта на науката, 
спорта, шахмата, литературната 
активност и другите художест- 

и с доста вени области.

ожесточена
Велико Търново, учил е 

духовната семинария в Одеса, 
откъдето бил изгонен, защото 
имал връзки с руските револю
ционери. Стамболов е участвал 
в Старозагорското въстание пр
ез 1875 година. Участва

отправяхме критика, че 
някои исторически периоди са 
обработени накратко

ДЯТН " НМеНа' Н° ВСе МоЛЯ «а ““ «* прости, ако от 
пак, колкото повече минава вре- професионална деформираност 
мето (а изминаха точно десет го- на стара учителка, през целия си 
дини оттогава), толкова книгата живот давала бележки за 
е по-полезна и желана. Имахме 
случай да наблюдаваме 
страхопочитание и натрупана 
емоция я четат, по цяла нощ не 
спят и плачат, и искат да я по-

в подго
товката на Априлското въстан
ие (1876), а след това емигрира в 
Румъния. Известно е, че след ос
вобождението бързо забогатя- 
ва, като заграбва чужди имоти, 
занимава се със спекула и става 
един от най-едрите собственици 
в тогавашна България. От 1880 
година е народен представител, 
а от 1884 председател на Народ
ното събрание. Застъпва се за 
избирането на Фердинанд за 
цар. От 1887 до 1894 е министър- 
председател. Убит е в София от

зана-

:*ЧЯ'
ЩШШ

ние, пак направя някои изказва
ния в суперлативна форма.

Най-хубавият и най-грижли- 
во изписан документ е от зре
лостния изпит на випуска1945/46 

кажат на синовете СИ, за да видят година (преглдани са над 1200 
новите поколения при какви ус-

с какво

V

т тдокумента, главни книги, прото-

Милчо Каралеев

борба за създаване на демокра
тически свободи и за приятелски 
отношения с Русия. През 1901 
година е министър-председател 
на коалиционното правителство 
на демократи и либерали. От 
1896 година Каравелов преиме
нува Либералната партия в Де
мократична. Ръководител на па
ртията в Цариброд и кандидат за 
народен представител на избо
рите през 1901 година е бил ДО
НЧО ИГОВ.

Народната (Народняшка) 
партия е консервативна партия, 
основана през 1894 година в Со
фия. Ръководител на партията е 
д-р К. Стоилов, а по-късно Иван 
Еп. ГЕШОВ. Вестник на парти
ята е "МИР”. Председател на 
партията в Цариброд е ТОДОР 
ТОДОРОВ и кандидат за наро
ден представител на листата на 
Народната партия. Народната 
партия управлява страната от 
1894 до 1899 и от 1911 до 1913 
година. Каго представител на 
едрия банков капитал се оформя

ловия са учили родителите им. коли, данни...).
Имахме също така случай да от
ворим пред един бивш димитро- дения доставиха първенците на 
вградски гимназист страниците гимназията д- р Евдокия Герова 
на книгата и когато той намери - Давидкова от 1973/74 и Любо-

:Най-точни и най-пълни све-

своята генерация, с непогреши- мир Филипов, инженер от Бел- 
ма точност и бързина написа град, първенец през 1977/78. Пр- 
кой къде е и какво е завършил в офесионално точно, с развити 
живота си. Искаме да кажем, че собствени мисли и пожелания за

агенти на двореца.
Неговата партия е представ

лявала индустриалната буржоа
зия и е участвала в управлението 
на страната от 1887 до 1894 и от 
1903 до 1909 година. Във вън
шната политика е била оренти- 
рана към Австро-Унгария и Ге
рмания, а против Русия. Канди
дат за народен представител на 
листата на Народнолиберална- 
та партия от Цариброд е бил 
МИЛЧО КАРАЛЕЕВ.

Прогресивно либералната 
партия е формирана през 1899 
година от фракция на Либерал
ната партия. Тя се застъпвала за 
интересите на търговско-лихва- 
рската и земевладелчсската бу
ржоазия в България в края на 
XIX в. Кандидат за народен пре
дставител на гази партия е бил 
СОКОЛ Д. НЕВЛЯНСКИ.

Демократическата партия е 
основана през 1895 година от 
привърженици на Каравеловск-

макар и с недостатъци, книгата милия ни град - журналистът от 
от преди десет години има все Нови Сад Борис Гигов. 
по-голямо значение и тежест, 
защото е пръв опит да съберем в младежките бригади, идеоло- 
на едно място историческите гия на космополитизъм и с визия 
следи от над един век. Сега, в за бъдещето - Делчо Гигов. В 
списванието на новата книга, ко- историята на музиката пределе- 
ято ще е юбилейно издание през но ясно, точно, акуратно и като 
2001 година, хората от Гимназ- наистина върховни специалисти 
ията предприеха предварителни - братята Мирослав Младенов 
и обстойни мероприятия. Между от Ниш и Ивица Младнов от 
многото от тях - навреме да се Манхайм - Германия, 
намерят архивните материали, 
да се заплануват темите, които 
ще имат приоритетно място в 
книгата, навреме да се установи 
връзка с всички институции, ко- В историята на музиката, 
ИТО евентуално притежават да- която като духова музика на Ги- 

за историята на Гимназията, мназията е станала неин атрибут 
в продължение на 50 години съ- 

Ранко Василев от

С най-много трудови успехи

Най-подробни сведения за 
своята генерация - д-р Алек
сандър Чався от Белград и Ва
сил Каменов о г Димитровград.

нни
да се направят съвещания и до
говори за 
точността на материалите, да не 
се наруши равновесието 
на историята пред достиженията 
на днешната генерация и подо
бно.

дващия брой: 
Г КРИТИКУВА

В сле
В. 'ЦАРИБРОД

РЕЖИМА НА СТАМБОЛОВ
обема, качеството и ществуване:

София, Петър Стоилков от Бел
град и д-р Георги Соколов от 
Димитровград.

в полза

КЪМ ЮБИЛЕИТЕ НА "БРАТСТВО"на личности, 
прославили нашия край 

най-много помогна

В изнамиране
които са НАЧАЛОТО БЕШЕ ТРУДНОНие поехме задачата да стъ- от сърце

пим във връзка със съграждани, Цветанка Тотева - Воинови I. 
които днес не са в Димитровград Най-старите и най-акуратни 

от тях сведения, преподаватели в гимназията, д-р 
Развихме обе- Цветан Васов от Пергу - Авсг- 

писма и докумен-

излезе през юли 1955 година.
Първият брой на н-к 

начало се
1959 година в Пирот. От 1961 година насам той 
излиза в Ниш,откъдето 
факел се раз простра ня ва не само всред нашето 
малцинство, но и всред почитатели от други

Тазгодишните юби- 
Щ леи на информационата 
Щ дейност на българското 
Ц малцинство в Югосла

вия - 50-годи ши ината на 
в. “Глас на българите в 

§ Югославия” и 40-годиш-

"Братство”, който от 
печаташе на 15 дни, излезе на 15 юнии да потърсим 

спомени и данни 
миста преписка 
волствие
сърдечна, благородна и е неони-

любов към начинанието гимназията

-»—“гм1“ г.
«4-™-..—.-ч—--

книгата да бъде по

за която с удо- ралия изпрати 
можем да кажем, че е ти чрез братовчеда си Димитър 

Манов от Ниш, директорът
Томислав Гков, Ли- 

Савка Стс-

ш всяка седмица като
на

националности.
Онова, което е общо н за единия, и за другия 

вестник, е трудното им начало. По това време 
особени трудности имаше мри обезпечаването на

Тоя проблем

суема нината на в. "Братство”, са крупни постижения на 
на страната ни. Днес 

издателство "Братство", с модерно ведомство, в 
работят школувани журналисти и редак

тори, които носят бремето на отговорната задача. 
Какво беше началото?

на нашето малцинство и

дробни сведения за работата си 
преподавател. Получихме пи- 

София, Белград, Псрту- 
Нови Сад, Крагуеи-

виха
несат, щото 
лезна и добра.

Искаше се от нас да пишем 
до най-старите живи преподава
тели.
за най-учените хора 
среда, каквито 
Югославия и в света.

Да ни се обадят хора, акти-

което журналисти и сътрудници, 
постепенно се решаваше чрез идването на нови 
хора, които през цялото това време носеха и носят 
отговорното и тежко бреме на журналистиката. 
Редно е сега поне да им благодарим.

на
сма от 
Австралия, 
ац, Белоградчик...

и. "Глас на българите п Юго- 
17 януари 1949 година в Бел-

Първият брой на 
” излезе на 1славия

град Пръв главен редактор беше Драган Дой- 
чиноп, родом от е. Гложие, Босилсгрвдеко, по 
професия учител. Последният брой на вестника

Да потърсим точни данни 
от нашата Лилия Нейкова

Стоян Евтимовима не малко в В следващия брой; Какво пише 
Саека Стефанова7
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ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР В РАМКИТЕ НА "МЕСЕЦ НА КНИГАТА" В БОСИЛЕГРАД

РАДЕ ДРАИНАЦ - ПОЕТ, РОМАНИСТ, ДРАМАТУРГ, РАЗКАЗВАЧ...
-тълкуватели, общувайки с миналото и 
съвремието, подчерта Богоев.

Рпде Драиняц (истинското му 
Рпдойко Йоианопич) е роден на 26 август 
1899 година в село Търбуня край Блаце - 
Топлишки край, а починал на 1 май 1943 

Белград. Основното си образо- 
вание е завършил в Блаце, а гимназия в 
Крушевац. На 16-годишна вз.зраст мина- 

рз.бската войска през Албания.

На 18 ноември г.г. в малката зала на 
Културния дом в Босилеград се проведе 
трета поредна литературна вечер в рам- 

традицнонната културна мани
фестация "Месец на книгата". Този ПЪТ 
тя беше посветена на 100-годншнинатп 
от рождението на поета Раде Драиняц, 
неговото творчество и близките му връ- 

велнката бългпрекп поетеса Ели-

а ,у име е

китс на

година и

зкн с
савета Багряна, както и на ползотвор
ното литературно сътрудничество 
ду Багряна и широко известната югосла
вска поетеса Деспнка Максимоаич.

па със с
След тона заминава във Франция, където 

в Ница имеж- продължава школуването си 
Полие. Краят на Първата световна война 
го заварва и Париж. След освобождение
то се завръща в родината, кз.дето 
на да се занимава е литературна дейност. 
Той с поет, романист, разказвач, драма- 

есеист, публицист, летописец. Пи
ките

Пред любителите на литературното 
творчество за литературното дело на Др- 
аинац говори Банче Богоев, редактор в

започ

натия вестник.
- В литературното си творчество Раде 

Драинацсе представя не само като голям 
поет п визионер, но п като хуманист, кой
то вярва, че поетичната реч може да про
мени света и с такова убеждение остава 
все до края на живота си. Затова с такива 
мисли и чувства е наситена ио-голяма ча
ст от творчеството му, трудейки се чрез 
стиховете си да издигне интимното ниво 
на човека, да го осъзнае и подкрепи. Той 
пише за преходността в живота, за безк- 
онечността, за морала и хубостта, каза 
между другото Богоев и добави, че Раде 
Драинац се е застъпвал за промяна на 
света, но за такава промяна, която ще 
внесе хуманност в живота на човека и ще 
го освободи от какъвто и да е кошмар и 
депресии, както и за внедряването на

тург,
забележителни книги са стихосбирк 
му: "Афродитин нрт”, ”Воз одлази’ , ’

песник”, романът "Шпински з-
Ба-

Директорът Боян Миланов връчва 
награда на ревностна читателка

година имал среща с тази велика българ-

ндит или
ид”, сатирата ''Драголюб Йоианопич

Напалеон”, драмата А зил за

Момент от литорптурнатп среща
или

селячки 
безкучнике”и други.

На поетичната вечер, посветена на 
100-годишнината от рождението на Раде 
Драинац, Богоев говори и за близкостта 

неговата поезия с поезията на всли- 
бз.лгарска поетеса Елисавета Багр- 
И двамата, подчерта гой, са творили

достойнството. С други думи,етиката и
силата на поезията на Раде Драинац е в ска поетеса.

На литературната вечер ученици от 
Гимназията и босилсградското основно 
училище четоха стихотворения от Драи
нац и Багряна, както и свои лични твор
би, а директорът на Народната библио- 

Боян Миланов, която беше и ор-

това, че тя открива силата на хората и ги 
вдъхновява да се борят против всичко, 
което ограничава пълноценната изява на 
човека.

Заради това поезията и въобще лит
ературното му дело често пъти е напа
дано и от приятели, и от противници, за
ради това и до днес поетичното творче
ство на Драинац не е напълно изслед
вано, но с течение на времето то придо
бива сила, намира нови последователи и

на
ката 
яна.
между двете световни войни, но въпреки 
това нито един от тях не пише пряко за 
пойната. За пръчките на Елисавета Ба
гряна с Драинац и други сръбски поети 
говори и Всне Велинов, който прел 1976

тека
ганитатор на манифестацията, на най-ре- 
вностни читатели през миналата и тази 
година подари по една книга.

М. Я. (Снимки М. Миланов)

През това време един от милиционерите, застанал на вратата на стаята, с 
насочен автомат навътре, държеше под око всичко, следейки същевременно към 
коридора и външната врата. Друг милиционер, заел позиция до прозореца 
към гардероба и двата кревата

- Как се казваш? - попита шишко студента, като отвори пак личната му карта.
- Стоянчо Илков - каза студентът.
- Къде си роден и с какво се занимаваш? - добави шишко.
- В село Липа, Босилеградско. Студент съм, следвам история във ВПШ.
- Няма съмнение, лично тоя е, когото ние търсим - потвърди другият в кожното

КОЛКОТО да изглежда невероятно, ама действително човекът си пострада 
заради името. Не само заради личното си име, но и за топа на дядото, прикачено му 
като презиме. Да беше белята в личното му име Стоянчо, може би щеше да се 
избави от злото, но това на дядо му още повече го закова, че не му даде на никъде 
да мръдне, защото и името и презимето потвърждават самоличността му, че той 
лично е Стоянчо Илков и никой друг...

Цялата беда на Стоянчо Илков, студент по история, почна през една твърде 
мразовита декемврийска нощ. Захласнат в далечното минало на Балканите, той не 
чу какъв страхотен бой води нощта със следеняващта нишка кошава, нито усети, 
че печката в стаята му отдавна изгасна. Не само с мислите си, но като че ли лично 
бе се върнал цели столетия назад в размирното минало, ровейки да отгатне ис
торическите загадки, спотайващи се между наслойките на минали векове. Унесен 
в странците на книгата, студентът не чу нито звънчето в коридора, нито хлопансто 
на външната врата. Затова ненадейните удари в низкия прозорец, на който стък
лото зазвънтя, като че земет-

, следеше
в стаята.

палто.
- Хайде обличай се н тръгвай с нас! Арестуван си - заповяда му каегорично 

шишко.
- Ама такова... Защо? Да не е некаква грешка? - възрази плахо студентът.
- Къде нас не стават никакви грешки. Ние само гоним и арестуваме грешниците

като тебе. Ти си Стоянчо Ил
ков, нали? - намеси се отново 
другият.

- Да, така се казвам Стоян
чо Илков - потвърди студент-

АРЕСТУВАНЕТОресение люля къщата, навед
нъж го стресна. Стоянчо скочи 
от стола като подплашена сър
на и се дръпна към кревата в
ъгъла. Последваха нови удари с по-голяма упоритост.

- Кой е? - промълви той тихо, като че ли нещо го дави.
- Отвори, бре! Не питай кой е - обади се строг мъжки глас.
Стоянчо е стъписан и смутен от неочаквания посетител, който идва по ниедно

време. Докато той размисля кой може да е и какво да прави в това положение, в 
коридора звънецът писна тревожно и упорито. Помисли си да извика хазаите, да разглежда под двата кревата, а след това разхвърли чергите и дюшеците, като 
старец и бабичка, които живеят горе на етажа, но освен звънеца, на външната ги опипа внимателно. Шишко, с насочен пистолет, отвори и погледа в гардероба, а

ът, като че ли от това очакваше някакво спасение.
- Е, тъкмо тебе търсим. Всичко друго ще разбереш в Удба н там ще се обясним

- отвърна му другият.
- Докато той се облече, ние да обискираме стаята - нареди шишко. 
Милиционерът до прозореца с насочен автомат, подготвен да действува, почна

врата последваха ускорени удари с твърд предмет, та не му позволиха повече да сетне изхвърли всичко от него. Другият в кожното палто изпремята книгите, като 
протака около отварянето. Само що обърна ключа отвътре, входната врата, блъ- отдели няколко, които на тръгване наложиха на студента да ги вземе със себе си. 
сната от вънка, широко се отвори. В коридора се втурнаха трима милиционери и В тази леденееща от остър мраз декемврийска нощ и шибан от пронизващи 
двама цивилни с насочени дула срещу него и навътре. удари на ужасната кошава, студентът Стоянчо Илков, чиято мечта бе да разгадае

- Защо не отваряш, бре? Откога звъним на вратата... Къде са другите? - викна тайните от миналите векове на Балканите и да изкара на видело едни и други
му един шишко от цивилните с натиснато бомбе върху челото, та лицето му мътилки на човешката ненавист и стремежите за владение - съвсем неочаквано и 
частично се вижда, облечен в топло и лъснато кожено палто. - Къде са другите, наведнъж се намери в полицейската ”марица”. Блъснат вътре в полицейската 
питам те? - повтори той. кола, той таеше дълбока надежда, че фаталната грешка на неговото арестуване

-Тука долу нема никой... Сам съм в приземието. Хазаите живеят на етажа - бързо ще се изясни и скоро ще се върне в студентската си стая, за да продължи още
отговори студентът с видимо треперещ глас. по-упорито и по-усърдно да рови из книги и архиви и по този начин да даде свой

- Ти остани тук на вратата - заповяда шишко на един от милиционерите - а принос, че историята да бъде обективна учителка на народите.
другите хайдете вътре! Надъхан от такива стремежи, студентът Стоянчо Илков, който повече клони

ръгвайки към отворената врата на студентската стая, шишко блъсна Стоянчо към високите, отколкото към хората на среден ръст, с продълговато лице, черна 
да въРви напред пред тях. права коса, гъсти черни вежди, също черни очи, от които ви посреща вглъбено

- Дай си личната карта - викна троснато той на студента, като огледа зорко замечтан поглед и детски невинна добродушност - за насила прекрочи прага на
навред из стаята. уСЪПр0В0Ждан от нейни служители и милиционери. Преди да влезе, искаше му

Докато тоян то да извади личната карта от вътрешния джоб на палтото си, се да им каже да не го водят в това учреждение, защото той не е за тука, но някой 
закачено на метална закачалка между прозореца и неговия креват, другият ци- от милиционерите зад него го блъсна навътре и това негово желание си остана 
вилен, също с вишневочервено кожно палто и бомбе, почна да разглежда раз- пред външната врата.
творената книга на масата, която студентът, видимо, до преди малко бе чел. От тази нощ нечия невидима ръка отпочна да върти чекърка на съдбата му в

ишко разгледа внимателно личната карта на студента, па я подаде на другия обратна посока от намеренията и стремежите на студента по история. За няколко 
в кожното палто, ои върна книгата на масата и зорко разгледа личните данни на месеца, а после стана и година, го прокара през струга на затвора, изтезаван до 
студента, записани в личната му карта. Като огледа още веднъж началните стра- безсъзнание, и накрая го изпрати на Отока, за чието съществуване никога не бе 
ници на личната карта, обърна се към колегата си: чувал, макар че и география учи. (Фрагмент от новела)- Да, тоя е - показа той с погледа си към студента и подаде личната карта на Миле НИКОЛОВ-ПРИСОЙСКИшишко.

:.г'Г
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ОЩЕ ЕДИН ВЛАСАКИ АЛЕКСОВ в ДИМИТРОВГРАДСКАТА БИБЛИТЕКА ПРИСТИГНА

ДАРЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

НА КУЛТУРАТА
Картини на 
стая старите димитровградски художниЦИ може би са и вън вашата

Миналата година 
шия вестник публикувах
ме художествена картина 
на Власаки Алексов, коя
то украсява дома на Иван 
Царибродски от Княжев- 
ац. Този път публикуваме 
картина на същия худож
ник

в на- Шт В Димитровградската Народна библи- ман Хесе, "Чаровния бряг” от Томас Ман, 
отека тези дни пристигнаха стотина книги, "Госпожа Даловей” от Вирджиния Уулф, 
които бяха подарени на това ведомство от "Старецът и морето” от Ърнесг Хемин- 
републиканското Министерство на култу- гуей и редица други.111111 В пратката има и детски книги, както и 

ред подарените книги са и досегаш- публицистични творби с тематика, пряко 
ните произведения на прочутия южноаме- свързана с агресията на НАТО срещу на- 
рикански писател Карлос Кастанеда, но- шата страна, 
вите издания на книгите "Демиян” от Хер-

I
- притежание на Деса 

Гигова от Димитровград.
Стана ясно, Б. Димитровче димитров- 
градчанинът Власаки Ал
ексов е бил не само

-

НИ НА 1 ДЕКЕМВРИ В ГАЛЕРИЯТА НА КЛУБА НА ЮГОСЛАВСКАТА 
ВОЙСКА В НИШ ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТА

револ
юционер, но и талантлив 
художник. ШШтш тт&Голяма ИЗЛОЖБА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

ХУДОЖНИЦИ - ЛЮБИТЕЛИ
изненада, но 

голямо 
удоволствие за любите
лите на живописта беше 
картината - акварел от из
вестния български худо
жник Георги Машев, 
творена в Цариброд, 
дето две години той бил

''същевременно и

,Л

%
След успешното участие на димитров

градските художншди-любители на Прегле
да на изобразителното творчество 
дейците на Сърбия в Белград, на 1 декември 
тази година ще бъде открита тяхна изложба 
в Галерията на клуба на Югославската вой
ска в град Ниш. На изложбата ще бъдат

съ-
къ- на само-

преподавател по рисуване Щ 
тогавашната Царибродска 

назия. Намира се в дома на Емил 
Стоколов, а

тмтВ гим-
са захвърлени по мазетата, таваните 
и по други места във вашия дом, къ- 
дето се съхраняват стари предмети. 
Ако сами не можете да разгадаете за 
каква и чия картина става дума, по
молете да ви помогне някой от ди
митровградските художници.

Нашият вестник с удоволствие 
ще публикува такива картини, а Ху
дожествената галерия в Димитров
град би трябвало да регистрира всич
ки такива картини и техните соб
ственици и един ден да организира и 
изложба на тези картини.

експонирани над четиридесет картини на дв
адесетина художници-любители, които след 
четири изложби в Димитровградската гале
рия, сега за пръв път се представят по-ця
лостно извън родния си град. Като гост на 
димитровградските художници-любители 
ще се представи с няколко картини Саша 
Танчев, художник-любител от Ниш.

Организатори на изложбата са Култур
но-просветната общност и Дружеството на 
художници-любители от град Ниш.

Изложбата ще открие Радомир Антич, 
художник от Ниш. Началото на открива
нето с в 19 часа. Поканваме всички на
шенци, които живеят в Ниш, както и всички 
любители на изобразителното изкуство да 
дойдат на откриването на изложбата. Д. Р.

нашите читатели се
запознаха с нея също посредством 
вестника ни.

С голямо основание може да се 
каже, че картини от известни май
стори на палитрата, живели в Цари
брод преди 50 и повече години, ка- 
квито са Георги Машев. Соколов, 
Белмустаков, Власаки Алексов, Ив
ан Петров и други, се намират може 
би и във вашата стая, но вие толкова 
сте свикнали с тях, че не сте объ
рнали внимание кой ги е нарисувал и 
кога. Ето защо апелираме към вас - 
погледнете по-обстойно картините, 
които са окачени по стените или пък Драган Стратиев: "Слънчогледи", маслоВ. Димитров

А.IГУ V РОДИТЕЛИТЕ НА ВАСИЛ ИВАНОВ - ЦИЛЕ
нение на определението, те ни казаха, че 
пътува по чужбина с различни подпра
вени паспорти, че ползва международни 
влакове без билети, че не е изяснена не
говата професия и я казва в разни вари
анти. Остана ни в съзнанието нещо ст
рашно: пътува без билети, подправя пас
порти; за детската невинна душа това са 
наистина авантюристически постъпки, 
неприсъщи на обикновения човек.

Тук скоро, от негови роднини, две се
риозни братовчедки, едната Виолета, ко
ято живее в София и е на 82 години, и 
другата Младенка, на 75 години от Ниш 
(те имат още една жива сестра Вера на 80 
години), дъщери на Тодор Токунски от 
Пирот и съпругата му Надежда, узнахме 
последните подробности от живота на 
нашия "Джеймс Бонд”. Живял в Женева, 
писал се за журналист, след убийсгвото 

Джон Конедн 1963 година се обърнал 
с дълго писмо към Жаклина и описал ня
какви случки от познанството си с Ке- 
недн. Тя откликнала на писмото му с една 
значителна сума пари, с които нашене- 
цът изкарал последните години от жи
вота си.

Починал е в Швейцария, не попита
хме има ли наследници.

Написаното е потвърдено от негови
те братовчедки, а дали е познавал Ке- 
неди от Лондон или Швейцария, можем и 
да повярваме, а можем и да го припишем 

авантюристическо пъобра-

Понякога с критически песимизъм си 
помислям, че старите снимки са минорна 
тема в тежкия ни във всяко едно отноше- 

всекидневен живот. Но за старитение
снимки пишем от носталгия и инстинско 
желание да запазим имената на видни на
ши съграждани и да съживим спомена за 
хора, живели почти преди един век. За- 

излитваме огромно незадоволство, 
на Васил Ива-

това
че не е съхранена къщата

Циле. Щяла е да бъде истинска рс- 
Сега остава да махнат и послсд- 

- високия красив бор, който

нов
ликва.
ната следа 
беше точно пред входа на кухнята на тази 

- не го закачайте!къща. Моля, моля, моля
1930 година. На снимката са Есто Ив

анов, неговата съпруга Йованка, която 
години месеше пресфор - бс-двадесегина 

зсодиата питка да черковната нафора сл
ед неделното богослужение, кое го вярва 
щите поемаха преди дакуска като тяло 
Христово”, братът на Васил (Циле) -

на Тона Ковачев,

на

Гс- сз 1941 година се върнал и оженил за 
белградчанката Йелка, която му роди 

Нина и Иван. Поеле Илко ста-

Произлиза от Токунците, 
и почитае-

гражданите. 
които бяха няколко сериозни
МИ 'сеп,'е’лсГнко нГсдинот главните комунистически ко-

"Стария димник”, мисари, озлобен и отмъстителен към св-
кои то но честен начин

орги, Тинка, съпругата 
която също до смъртта

Йованка и месеше питката да на- 
с черковен дървен

си заместваше

тегка цките
Виданонич и неговия!
Бяха Пегьр и Кръста Токунски,

Митко Токунски, и имаха още един 
и снабди тел на олио

фора и я украсяваше 
печат"Ника победител”, Тона Ковачев и 
семейството на Мика Лазаров-гишляра, 

и сестра му Ружа. 
костюми, вра- 

зника на мана- 
- лека

оитс съграждани, 
бяха си създали семейство и къщи. До

синове

на 1948 година, когато стана политически
съпругата му Павлина 
Издокарани, в празнични 
товръзки и дрехи за нра 
стирчего ’’Св. Дими гьр • ПрсД гях

ракия. Празник, търже- 
слокойствис лъха

брат Тодор, гросист 
в Пирот. А 'тук, до черквата 
Токунац (Христо) ни двн пъти женен и
имаше от си- чуят нещо интересно
сме писали - Л юб „„ебипавял хме малки, за Младен се носеше мълва в
„ове Илко и Млад - И ^ обу. гряда> че е "международен хохщаплер”.
няколко . одини " Р войната пр- Като потърсихме от родителите а. обис-

беше Риста емигрант и остави на произвола на съд
бата семейството си. Илко имаше и по-
стар брат Младен. Сега читателите ще 

за него. Когато бя- на неговото 
женне и мощ на съчинение от вида назакуска и чашка 

сгвеност, почитание и лъжите на Барон Мюнхаузсн.
от лицата им.

А веднага от ляво е жирадо капела га 
е Илко Христов Токунски. Помнят го е ь-

Лилия Нейкова
щарс
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Ц0РИБРОДСКИТЕ ковачи
Подвие до бормашина, валцмашина за ламарина, ролмашииа за 

кюнци и олуци и друго. Заварваше се на меха с дървени 
въглихца и пясък или стъкло, за да не изтече желязото. 
Нали нямаше оксижени и електроди, и ток нямаше в 
някои ковачници.

Дядо Йоса от Лукавица беше най-добър майстор - 
колар. Само на Жольини направил повече от шест 
каруци. Когато майстор Йоса направи каруцата, слага 
я на равно място, вземе кантарче, закачи го някъде на 
каруцата и дръпне. Ако кантарчето се изтегили повече 

при задвижване на каруцата, той прави 
нещо на желязната ос, за да я центрира, защото някъде 
закача. А правеше леки и хубави каруци- Е, не като 

каруците на Йовковия Сали 
Яшар е челичните дискове и пе
сента на копелетата, но каруци, 
леки и подвижни като пеперуди, 
които не дрънчеха, не хлопаха.

В ковачниците се правеха и 
поправяха печки, олуци, пирони, 
огради, свердели, поправяха се 
плугове, ралици, а в по-извест
ните се изработваха кревати с 
лъвски крака и други украше
ния, центрефуги за мед, 
печките, лопатите, мотиките, 
точеха се брадви, сърпове...

Всекой майстор се беше про
чул по някоя тънкост в изработ
ката и поддържането на някой 
инструмент или сечиво. Младен 
- Кида беше познат по точенето, 
клепенето и каленето на брадви, 
Лека по изпипаните каруци, май
стор Коля Велин като коларок- 
овач, Руско Бачовски по прециз
ността си, Йова Македончето 
като специалист по всичко, а

Нейчин, като млад отива на работа 
Княжспац и след Втората световна пойна направил 

местната болница в Княжевац, а
али времето на 

товите услуги безвъзвратно отмина, изме
стено от индустриалните занаяти с автоматизирани 
уреди и компютърнзацни - не зная, обаче в спомените 
ни ще останат, както и в историята на града, мно
жество ковашки работилници, с приятния звън и отз
вуците на чуковете, съчетани с чудното съзвучие 
меха и наковалнята, с впечатляващите снажни и широ-

занаятчийотвото и на би-

операционна маса за
майка ми направи игли за плетачна машина, които 

се произвеждаха само в Германия.
Прочутият майстор Бсфис бил комунист, сътруд- 

Моша Пиядс, с когото се срещал при баба 
Суса. Стефан казва, неизвестният майстор му е кръс- 

добавя: ”На Свети Илия беше у нас на

на

ничил ена

гости и
разреши 5-6 дни да остана и кз.щи, за да помогна в 

земеделската работа. Изглежда, че е бил задподозрян 
от властта. Когато се върнах към 6-7 август, кумица 
Олга ми каза. - Куме, Пора го няма, отиде да гледа

тнпк икоплещестни мъже - ковачи и колароковачи, с прох
ладните и изрядно подредени и чисти помещения, а 
кон то се ковеше черпеното искрящо желязо, като при
добиваше желаните форми, изпипани от опитните ръ
це на майстора.

Ковашкият занаят с един от 
най-старите и особено процъф
тява, когато още нямаше сери
йни фабрични изделия.

Колкото ковачи, толкова 
приказки за техния мпйсторт 
А ковачи имало много. До "Ст
рошена чешма" ковашка рабо
тилница държал известният Ма
рко, след чиято смърт метали
ческия звън и ехото на чука и 
наковалнята не заглъхнали, за
щото Владо Ставров - Бадин,
Борис Нейчин и Георги Костов - 
Изатовски, дали нов живот, дух 
и мелодични звуци на ковачни
цата, чиято пространност, хлад
ина и наредба привличаха дет- 
сткото ни любопитство. И Лича 
Антов работи известно време в 
знаменитата работилница до че
шмата, после се премества в 
баба Савкиното.

Изкушавам се да изредя пои
менно по-известните ковачи с

мп
от шест кг

1ЪК.

а освен

Колароковачът Методи- Мета Павлов в своята работилница
риска да задръстя повествова
нието с хроникьорство, но почти всички ковачи бяха 
ярки личности, създали си име с умението да покоря
ват твърдостта на желязото и от него да правят сечива 
и друга железария. Майсторско умение проявяваха 
Крум Рангелов, Младен - Кида, Михаил, чиято рабо
тилница беше на ъгъла до мостовете. Всекой от ко
вачите беше известен по нещо, просто имаше тясна 
специалност. Имаше божа дарба и житейско умение да 
направи нещо, което другите не знаеха. Така си бяха 
създали име дядо Белчо от

особено за кубета на черкви, конто обковава с лама-
бранища”. Тон отишъл при Ваца Пашата в Бре- 
бевница и когато се върнал, излезнал сутринта към 
три часа и се обесил в ковачницата. Така някъде през 
септември 1936 г. завършва трагично живота си, отне
сен от вихъра на събитията, един от майсторите със 
златни ръце.

Майстор Гера останал с чираците да завършат по
ръчките, след това разделили инструментите и мра
чното, но оживено помещение временно заглъхнало.

За майстор Борис си спомням смътно, но фигурата 
на майстор Гера изпъква пред очите ми доста релефно. 
Това беше нестандартно висок, прав и сериозен човек, 
с големи засукани мустаци, истински еснаф, човек с 
динамичен дух, с градски привички и с разностранни 
интереси. Носеше черен костюм и в свободното си 
време обичаше да чете вестници. Завършил прогим
назия и ковашки занаят, той става член на Българ
ската работническа социалдемократическа партия. 
Така поради политическите си убеждения именитият 
майстор си имал доста неприятности. Беше заможен 
човек, занимаваше се с пчеларство и през 1908 г. взел 
участие в пчеларски конгрес в Москва в състава на 
официална делегация. Много обичаше лозето си и 
правеше най-хубаво вино по свой самобитен способ. 
Този строен човек с мечешки лапи и меко сърце, има
ше голяма библиотека, събрана преди Втората 
товна война. Беше словоохотлив и с артистично уме
ние разказваше за богатия си житейски опит, просто 
беше събеседник по желание.

Не знам как е извивал чука, как е оформял же
лязото в стройни форми, как го е подчинявал на волята 
си, но знам, че беше добър майстор - наставник, за
щото съм седял в ковачницата му и съм слушал прак
тическите му съвети, отправени към чираците. А 
ковачницата се събираха и мющерии, и хора, дошли за 
разговор и отмора. Насядали кой където намери, те 
разказваха или слушаха за разни случки и събития под 
чудния напев на ръчния мех, чука и наковалнята, ос
ветени от игривите пламъци, които като палави и раз
играни светлосенки се размиваха по лицаа им. Смях, 
закачки приключенски приказки и сериозни разговори 
оживяваха ковачницата.

Всяка обзаведена ковачница имаше много чукове, 
длета, пили, ръчен мех, наковалня, поне двадесет 
чифта клещи, двадесет

по форма, ръчна преса за рязане на шина,

рина.
Обаче аз имам най-добри познания За Крум Ран

гелов - Циганина, който извършваше ковашки услуги 
в "Строшена чешма" - до канала, в една почти срутена 
работилница, в която вятърът проникваше отвсякъде, 
а слънчевите лъчи образуваха златни звездички и се 
разсипваха на ситни огнени искри. В тази ковачница 
болнавият чичо Крум изкарваше коравия залък за 
семейството си с дребни услуги, особено с точенето на 
брадви. Язва ли имаше, херния ли, нещо в гърдите ли 
го стягаше, не знам, но работеше тежко, жилите по . 
кафявите му ръце изпъкваха, дишаше дълбоко и за
труднено, а от лицето му на тънки бразди се стичаше 
пот. Тон беше вече остарял. Ние, децата, ходихме при 
него осбоено през лятото, когато жегата ни караше да

Лукавица, Йова Маке
дончето, чиято ковачница се казваше "Енциклопедия” 
и беше полусрутена, защото той водеше нередовен 
бохемски живот, братята Павлови - Методи, Петър и 
баща им Павел, известни колароковачи, както и Коля 
Кирков - Велин, образец на мъж красавец, спокоен и 
благ по характер, напук на твърдото желязо. По лика 
и прилика, той можеше да бъде дубльор 
италиански киноартист Марчело Мастрояни.

Във въображението ми изпъкват образите на 
Борис Станчев, Младен Александров, Димитър 
Панайотов (Мита Сатин) от Гуленовци, Йоса, А 
Гьора от Лукавица, Лека от Желюша, Кирил Минев - 
Гърбин (Кала), Ангрл Савов от Гоин дол, Киро от 
Градинье...

Стефан Стефанов - Тудовски 
старите прочути майстори Борис Нейчин и Георги 
Костов хора усвоили тайните на занаята, освен него, 
чираци са били Коля Кирков, Мета Йолин, Киро 
Минев, Никифор от Радейна, Раца Манойлович - 
Ръжански, Гоша Търтин, Данча Циганчето. А 
казва Стефан - изпичаха занаята Викентия Йотов от 
Бребевница, Божидар Йованович от Петровац, Георги 
Алексов - Чавея, Коля Станков - Джими и други. Тези 
момчета работеха в ковачницата на ортаците Борис и 
Геро до 1935 г.

Майстор Серги (Белча) от Лукавица имаше рабо
тилница в Ингелезкото. Влада Бадин (прочут майстор, • 
работнически деятел и конспиратор, 
говата къща една вечер нощувал Моша Пияде) и Руско 
Гацев имаха работилници в баба Савкиното, майстор 
Цала Кръстев - Качамед до Лека Бомбонджията.

Някои от по-младите майстори, както и Руско 
Гацев и Лазар Нововереца бяха' шлосери, 
съвременни инструменти, придобивка 
време, и асортиментът на изделията им беше по-богат.

Вуйчо ми Крум Венков, изучил занаята при Борис

се подслоним на сянка, помагахме му като разпалвахме 
кюмура в духалото или въртяхме с двете ръце камен
ното точило. Той пък ни даваше дребни монети и ние 
бяхме радостни, че ще си купим билет за кино. Така за 
пръв път почувствах и сладостта, и тежестта на този 
занаят. Когато работеше, чичо Крум се гневеше, 
караше се на сприхавия си син Гошо, бършеше с ръкав 
едрите капки пот от челото си, пиеше обилно студена 
вода и когато завършеше работата, отпускаше се на 
пейката в сладостна почивка, като смучеше дълбоко 
цигарата си.

В тази ковачница видях как игривите пламъци от 
духалото изписваха треперещи фигури, цветчета и 
изображения, подобни на размити географски карти 
по лицето на майстора, придавайки модър мъртвашки 
вид на мургавото му изпечено лице.

С този изтощен човек ние, палавниците, си праве
хме престъпни шеги като го осветлявахме с голямо 
огледало от кьошката на Васа Мунн. Когато мигащото 
ярко отражение от огледалото го заслепяваше, той 
захвърляше чука и с ругатни се отправяше към Муини, 
защото знаеше откъде идва блясъкът. Тогава ние се 
разбягвахме с неприлично кнекане, защото ядосването 
му ни причиняваше удоволствие.

И ако знаете, че има оцеляла ковачница в града със 
стари традиционни инструменти, кажете, за да я съхра
ним в музейна сбирка за показ на младите.

на известния

сен и

си спомня, че мри
све-

с мене -

в

в мазето на не

имаха по- 
на новото

калъпа, за да се изкове
желязото Власти мир Вацеш
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•пълно осведомени 
сведения във вид на

Автор на скиците е д-р Йован Петровия.

Хоризонтален план на Джамънска пропаст - най-високият отворен понор от пегьрлашкия подземен
комплекс, гребеновидните символи означават пещерни украшения.

Белградски спелеолози над входа на Полова дупка (на заден план 
Смиловеко поле)

ТЕЬМА 011РКА

^ «сй;»,Г
Р1-АМ Г'-.-Т-г-

Т..
СЮОРОУАСКА РЕСМАЧ/~7.

\ Шг\

РН ОРИ

Нишки археолози от Народния 
музей в Арагонитната зала на' 

Попова дупка (ноември 1977 г.).Надлъжен (хоризонтален) план на Полова дупка (Главната 
пещера) с профилите на по-големите канали и отвесни 

комуникационни ями; гребеновидните символи означават 
пещерни украшения.

ииКДОПД ВШЪНА 
ЬмШ 1ЛЯЯ 
1ио.о4 мгилл

щ

План на Тъвна дупка - някога самостоятелна пещера, понастоящем 
членка на подземната система, понеже по-късно се свързала с 

Попова дупка.

.. ..
11||Ш 
?1|*Ш:шж&т Димитровградска дружина пред 

входа на Попова дупка. 1968 г.
ч<51\Р1.АМ

”7г-—'Н*Ос

V >/ч_Ч/----- ^

лл:-----
'ч-

•V

1.! СмеЬчпкът Шиш.0. белградски 
юг, е първият чопок, който се 

слус|ф в Данчулида (оригиналната 
соидотолстеуоа за събитието)

4 спелоо :/ ..
-ч, снимка

РР0Р11
....ОЛ■--сАЛ__ -~*Г**Т\с*

одмбиисА
• к

I щ.
моме
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Б ФУТБОЛНА НОВИНА ОТ БЪЛГАРИЯ

ПАЖИН ЩЕ ЗАМИНЕ ЗА ГЕРМАНИЯЙ ТАКА СЕ ПЕСТИ ТОК
от помещенията наПреди няколко седмици в едно 

желюшкия Културен дом бе открит клуб на пенсионерите. 
Обсъждайки въпроса аа затоплянето на клуба през зимния 
период, ръководителите на желюшката пенсионерска органи- 
зация взеха решение да купят една кварцова печка. Тези дни те

е и замениха в магазина, 
печка с по-евтината и 

Ръководителите на общин- 
организация на Съюза на пенсионерите в Димитровград, 

рамките на която работи и желюшката пенсионерска органи
зация. приветстваха това решение.

Дали на отбиващите се в пенсионерския клуб в Желюша 
сега е по-топло не ни е известно, но е сигурно, че толкова 
търсената топлинна сега няма скъпо да им струва. Впрочем 
това е и пример как се пести ток. Пример за подражение, бихме

Б. Димитров

Либерото „в софийския "Левскн” и бивш ^ начете налози™ ^Ф^ГниТвъ- 
болист на белградския Партизан р «Р лга5,я в момента ритат топка десетки сръбски

състезаващсе^ пърТагерманска дивизия^решиха

гарски футболен от^ф^^тгопара^^^оло^ител- “Ечалото „а

но на офертата на колегите си от )унде настоящия футболен сезон синият отбор се ръко-

Г.15ЙЖ.» п«™ ..... - -п— ч-~Р »»“■«
шампион на Бълга-

жин

промениха първоначалното си решенн 
в който са купили "гълтащата

тези дни е малко
ток

по-икономична печка на дърва.
ската
в

Б. Д.п Германия многократният
който привлече сръбския футболист врия,

сова ще си осигури "виза” за полуфиналното шах- 
състезание на Югославия, а ако и на това

ШАХМАТНА НОВИНА
матно

АЛЕКСОВА ЩЕ ОПИТА ДА състезание постигне забележителен резултат, тя 
СЕ КЛАСИРА ЗА ще сс класиРа и *а съи,ЗНОТО шахматно първен-

ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕН
СТВО

казали.

ство за жени. м п
На 27 новември в нишкия хотел * Амбасадор 
започне и младежкото шахматно първенство 
Централна Сърбия. До момента не разпола- 

информация дали някой млад Димитров* 
състезание.

ХУБАВ ЖЕСТ НА НИКОЛАЙ 
СТЕФАНОВ ще,'-4 наНай-добрата димитровградска шахматистка 

А пити Алексови ще вземе участие на първен
ството на Централна Сърбия за жени, което ще 
започне на 27 ноември т.г. в нишкия хотел ”Лм- 
басадор". Лко постигне добър резултат, Ллек-

гамс с
градски шахматист ще участва в това| НиколаЙОгефшшн. собственик на миньорското пред

приятие "■ Мъзгош” от Димитровград, тези дни дари 2 тона 
I въглища на желюшкия клон ни Съюзи ни пенсионерите от 
I Димитровград. Вьгл шията ще се използват за отопление на 

помещението на иененонерскня клуб а Желюша.
Освен иа желюшкия пеиспоиерскн клуб, Стефанов дари 2 

тона въглища а на пенсионера Асен Рангелов от

Б. д.

БАСКЕТБОЛ

ГЕРОВ 
ИЗБРАН ЗА 
ДЕЛЕГАТ В 

БСС

БОСИЛЕГРАД Иванов, а от гостите Анита Алек
сови срещу Васил Наксв, Младен 
Алексов срещу Милчо Стоичков и 
Анатолий Пецев срещу Зоран 
Костов.

Победата на шахматистите от 
На 20 ноември т. г. в Босиле- Босилеград изненада и най-голе- 

град сс проведе приятелска среща мите оптимисти. Защото шахмат
на осем дъски между шахматисти ната игра в Димитровград има по- 
от Босилеград и Димитровград. В дълга и по-богата традиция. Освен 
приятелска и сърдечна атмосфера това, всичките осем шахматисти са 
победиха домакините с 5:3. Ор- активни членове на ШК ”Цари- 
ганизатор на срещата беше Сдру- брод”, между тях и няколко с шах- 
жението на граждани Културно- матен рейтинг, докато шахматис- 
информационен център на бълга- тите от Босилеград, освен Новица 
рското малцинство "Цариброд” - Божилов, 
филиал Босилеград.

Победа за босилеградските 
шахматисти записаха: Новица Бо- ща шахматистите от двете общини 
жилов срещу Иван Стоименов, Ва- се пребориха и в бърз шахмат, 
нче Николаев срещу Владица Сто- където състезателният опит на го- 
янович, Драголюб Величков сре- стите дойде до пълна изява и те 
щу Синиша Георгиев, Славчо записаха убедителна победа - 22:3. 
Стаменов срещу Иван Станков и 
Драган Андонов срещу Михаил

ш
кПРИЯТЕЛСКА

ШАХМАТНА
СРЕЩА

Димитровград.

. : ... ■: : ■

е. д.
:

В АВТОБАЗАТА НА АМС НА ГРАНИЧНИЯ ПРЕХОД 
"ГРАДИНА" На проведената неотда

вна учредително заседание 
на Баскетболния съюз на 
Сърбия (БСС) легендата 
па димитровградския басек- 
тболен спорт Зоран Геров 
бе избрал за делегат на Пи- 
ротския окръг в БСС.

В качеспюто си па бас
кетболен делегат Геров уч
аства в края на миналата 
седмина на заседанието на 
председателството на БСС 
, както а иа учредителното 
заседание на БСЮ.

СЛАБ ИНТЕРЕС КЪМ 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ПРЕГЛЕДИ НА КОЛИ който първо-е
категорник, са без категория.

В рамките на сърдечната сре-Акцията ”3а сигурност в движението”, която всяка година се 
провежда в центровете на Авто-мото съюза на Сърбия за те
хнически прегледи на возилата и която трябваше да завърши в 
края на миналата седмица, ще продължи до края на настоящия 
месец, узнаваме от ръководството в Автобазата на АМС, 
намираща се в зоната на граничния преход ”Градина” край 
Димитровград. Те ни предоставиха информация, че собствениците 
на автомобилите в Димитровградска община от началото на ак
цията са проявили изключително слаб интерес да "проверят 
здравето” на своите автомобили, въпреки че прегледите са 
безплатни. До началото на тази седмица са подложени на контрол 
само 20-ина автомобила, което е много по-малко в сравнение с 
миналата година, когато по време на същата акция са прегледани 
над 200 коли.

В Димитровградска община са регистирирани около 1400 авто
мобили.

Б. Д.

м. я.

■:

■

Водоравно: 1. Роман наТолстой.
11. Египетски бог на слънцето. 13.
Град—държава в стара Гърция. 14.
Женско име. 15. 6 и 3 буква на аз
буката. 1 б. Малкото име иа тенисист
ката Пиърс. 18. Съкратеното назва
ние на домашна фабирка за произ
водство на селскостопанска механи
зация. 19. Милорад Екмеджич. 20.
Река в Африка. 22. Нация (син.). 24.
Малкото име на актьора Шариф. 26.
Иначе, другояче (син.). 28. Зрителен 
или звуков знак, с който се предават 
определени сведения (мн.ч.). 29. Же
нско име. 31. Държава в Азия. 32.
Тихо, скрито присмиване. 34. Река 
във Франция. 35. Мярка за електри
ческо съпротивление. 36. Гръцка бу
ква. 37. Лично местоимение. 39. Ма
рка руски самолети. 40. Малкото име 
на актьора Круз. 41. Мъжко име 44.
Град в Банат. 45. Красива птица.

Отвесно: 1. Планински масив в 
Италия. 2. Журналисти (син.). 3. Мал
кото име на вицепрезиднета на 
САЩ, Гор. 4. Вид подправка. 5. Бъл
гарско мъжко име. 6. Арабски княз.
7. Предлог. 8. Химически елемент. 9. Полски писател фантаст, Станислав, овал. 18. гора, 19. Др.20. Корито

34. Главният град на Тибет. 36. Вид 22. Шумен. 23. Опатия. 25. Крона 
неотровна змия. 38. Ехо, екот (син.). 26. Ом. 27. Бо. 28. Канал. 31. Орис 
39. Атлетически клуб (съкр.). 40.19 и 33. Вада. 35. Вино. 36. МОК. 37 
5 буква на азбуката. 42. Марка руски Корида. 39. Ята. 40. Ат. 41. Водо- 
самолети. 43. Дума, с която обикно- лази. 43. Ор. 44. Волан. 45. Лена.

12ш

и

Б. Д. 191815 17

24 2520 21 22 23

ВОДАЧИТЕ НА ЛД "ВИДЛИЧ" ОПОВЕСТЯВАТ 
ОПАСНОСТ ОТ ТРИХИНЕЛОЗА 20 27 28

л

ЛОВЦИТЕ СА НАЩРЕК 3129 3»

Димитровградските ловци, 32 33 34свине, което не означава, че ги 
нуващи в^местното дружест- няма. В съседната Пиротска об- 

во Видлич , неотдавна бяха щина досега са регистирани уби- 
най-сериозно предупредени от ти диви свине, страдащи от три- 
водачите на това дружество да хинелоза. 
отнесат за анализ част от месото

чле
35 36 37

38 39 41 42

За опасността от трихинело- 
от диви свине, които заловят, за зата предупреждават и местните 
да се установи дали са били зд- ветеринари. Те изтъкват, че лек 
рави или са страдали от изклю- срещу трихинелоза няма и зато- 
чително опасната болест трихи- ва най-сериозно апелират към 
нелоза. Това е болест, която се-

от комари, блатна треска. 21. Леген- вено отричаме, 
дарен полски футболист. 23. Общин
ска скупщина (съкр.). 25. Атлетичес- 
ка дисциплина. 27. Църковни закони.
30. Река в Черна гора и Сърбия. 33.

ловците да бъдат предпазливи. Решение на кръстословицата 13риозно може да наруши здраве- Техният апел е отправен и към 
то на хората, дори и да предиз- димитровградчаните, които от- 
вика трайна инвалидност.

Водоравно: 1. Алабама, 7, Бел 
12. Пот. 13. Разкол. 15. Екс. 16гия.глеждат домашни свине, защото 

Според информациите, с ко- и те могат да бъдат заразени с 
ито до момента разполагаме, в тази коварна болсет, която пр- 
Димитровградска община авдж- едизвикват плъховете.

Град във Франция. 10. Малкото име 
на актьора Бандерас. 12. Един конти
нент. 17. Вид алкохолно питие. 19. 
Болест, която обикновено се пренася

иите още не се са натъквали на 
заразени с тази болест диви Б. Д.
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СПОМ ф СПОРТ
ФК "БАЛКАНСКИ" НА КРАЯ НА ЕСЕННИЯ СЕЗОН

рИЛАДИ ТАЛАНТИМОЖЕШЕ И ПО—ДОБРЕ
Тази година, по много неща 

историческа, имаше голямо 
яние и

място с 22 точки и само четири 
третокласи- 

те мача един е рег
истриран със служебен резу 
в полза на "Балкански”, а отбо
рът има седем победи, седем по
ражения и един равен мач. От 45 
възможни точки

гелов с 3 и П. Георгиев, Д. Кос
тов, Йовичич и Дончев с 
жълти картона. Най-добър 
лмайстор е Бане Гюров с 12 го
ла, който е и най-добър в дивиз
ията.

вли- точки по-малко от 
игра. рания. От 15- ТАЛАНТ ЗА ПЪРВА 

ДИВИЗИЯ
върху футболната 

Поради войната
по 2

пролетната ча
ст завърши след само един кръг, 

временната таблица бе замраз
ена. Никой

го-
лтат

а

не напусна дивизи-
В ДимитровградТова е винаги е година при треньора Алексан- 

имало футболни таланти. Мноз- дър Петров. След това тренъо- 
ина майстори на футболната

ята. статистиката, тя по
казва добър резултат, но е обща 
констатацията, че "Балкански”

са спечелени 
домакини

димитровградските футболисти 
играха осем мача, спечелиха ше
ст, един равен и един загубен

остани н пг, „„г , мач и осъществиха 19 точки или
остана и по-слаб, понеже фут- 79,16 %. Като гости те „гпаха 7

В„ една такава обстановка 22 
Балкански” или 48,8%. Като иг- ри са му Драган Гюров и Емил 

ра са родени в тези краища и са Иванов. Още тогава значително
за много малко из

пусна класирането в Сръбска 
дивизия и си остана член на Ни- 
шка футболна зона. Отборът

е могъл и по-добре. Ръководст
вото играли или играят във втора и надминава своите връстници. Зана отбора е запланувало 
той да се класира в горната 
на таблицата, а първото място

пръв път е взет в една селекция 
през 1997 г. - избрания отбор на 
Пиротски окръг, Зайчар и Вра
ня, а същата година и в отбора 
на Източна Сърбия и участва 
във финалния турнир в Ягодина. 
През 1998 г. е участник в тур
нирите за кадети на регионите в 
Пирот, Лесковац, Зайчар, Раж- 
ан. В момента е член на кадет- 
ския отбор на "Раднички” от 
Ниш, където му е учител Ми- 
лорад Янкович. Играе и на ля
вата, и на дясната страна и със 
своите 168 см е играч по задача 
или по

част

да не се гони на всяка цена. Като 
се имат предвид всички обстоя
телства, класирането е реално и 
очаквано. В отбора не са най- 
доволнн от съдиите, но и това е 
съставна част на футболната иг
ра.

Сега футболистите са на за
служена почивка, а Управител
ният отбор трябва да направи 
официален анализ на изминала
та част от първенството и да по
дготви редовно годишно събра
ние, което този път ще бъде и 
изборно. Ще се търсят нови хо
ра, които да могат да върнат от
бора в Сръбска дивизия, където 
му е мястото. Ако това стане пр
ез следващия сезон, още по-ху
баво, тъй като през следващата 
година се отбелязват 55 години 
от формирането на спортното 
дружество.

Състезаваха се и младшите 
категории на "Балкански”. Пи
онерите, които през последните 
години бяха най-добри в окръга, 
сега са трети след "Раднички” от 
Пирот и "Йединство" от Бела 
паланка. Но това е естествено 
поради смяна на генерацията. 
От пет мача те са осъществили 9 
точки, 4 по-малко от първокла- 
сирания отбор.

Кадетите заеха второ 
след отбора на "Раднички” от Пи
рот с девет точки.

Симпатиза-лунападател, 
нт е на "Цървена звезда”, а идол 
му е английският футболист Бе- 
кам. След средното образование 
има желание да следва ВИФ иАлександър Аца Нацков
завинаги да остане да работи 
във футбола. За близко бъдещеНа снимката на А. Т.: Пърият отбор на "Балкански"

Стоят (от ляво): П. Георгиев, М. Стоянов, Е. Иванов, Д. Тодоров. В. 
Пейчев, Д. Костов, Д. Йовичич, С. Димитров и треньорът Новица 
Алексов. Клекнали: С. Тодоров, А. Исич, С. Стоянов, С. Васов, Б. 

Гюров, А. Станков и Д. Митов.

първа дивизия и са стигнали и до желанието му е да спечели ка- 
национална селекция (ол- детското първенство на Нишкинякоя

импийски и младежки). Всички регион, а отборът му да се кла
сира за първенството на СРЮ. 
Също така да спечелят и първо

помним Глитор Пейчев, както и 
днешните титуляри Александър 
Кирков от ”Хайдук-Кула” и Си
мов от "Раднички” Пирот.

играха за димитровградския от- ния, спечелиха три точки или 
бор. Старите футболисти също 1428%.

—лека-полека се отказват, имаше
място в младежката дивизия, по
неже той често играе и за мла
дежкия състав. Разбира се, най-

Най-много мачове е изиграл 
и много контузени (Крумов, М. Александър Станков -13 и то 
Стоянов), които дълго време не без нито един картон. Следват 
играха (Крумов не изигра нито Перица Георгиев с 9 и Синиша 
един мач). Затова треньорът Димитров с 8 мача. Футболис- 
Новица Алексов бе принуден да тите на "Балкански" са получи- 
включва в състава млади фут- ли общо 27 жълти картона

През 1983 година е родена 
още една звезда - Александър голямото му желание е да заи- 
Аца Нацков. Днес е второклас- грае в националния кадетски 

състав. Познавайки го като се-ник в средното икономическо 
училище в Ниш. Първите си 
футболни крачки прави като де- 
ветгодишно момче в пионерския 
състав на "Балкански” през 1992

риозно и амбициозно момче, не 
са съмняваме, че желанията му 
ще се осъществят.

ИЛИ

1,9 на мач и 6 червени или 0,4 на 
мач и общо 7 мача наказание.

болисти.
През есенната част на пър

венството
рали общо 30 футболисти, игра- "заработил" Бане Гюров - 5. Сл- 

15 мача, а отборът зае 7 едват М. Стоянов и Неша Ран-

Д.с.място
за "Балкански” са иг- Най-много жълти картони е

Димитър Ставров ВЪЗПОМИНАНИЕни са
На 12 декември 1999 г. се навършват 30 ГО

ДИНИ от смъртта на нашия скъп
МАНОЛ РАНГЕЛОВ 
от село Бански дол

ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

СКАНДАЛ НА ИГРИЩЕТО ВЪВ ВРАНЯ си спомняме за теб,С тъга и признателност
мили татко.

Спомените за твоята добрина, честност, без
крайна обич и родителска всеотдайност ще носим в сърцата си 
докато сме живи.

с 3:0 за домашния отбор, а 
комисия ще

ран
дисциплинарната 
забрани на Манасиев и Ковач да 
играят и няколко поредни срс-

ър Ковач, остро и неспоргсмсн- 
ски реагирали, заради което еъ-

Футболната среща в послед
ния кръг от есенния сезон между 
"Раднички” от Враня и "Младо- дията им покачал червен картон.

без- След това започнал скандал, в 
който се намесили и Блажа Вои- 

, Ненад Йойич, Дарко Ди-

ТЪЖЕН ПОМЕНст" от Босилеград завърши 
славно. Няколко минути преди

щи. На 8 декември 1999 година се навършват 
40 ДНИ без нашата скъпа

СЛАВЕНА РАНГЕЛОВА 
от село Бански дол

Безспорно с топа нсспортс- 
понсденис Манасиев, анович

митров, Владимир Владимиров 
и Любомир Дииов, дори в про
токола съдията записал, чс Маи- 

сс бие, след

края на първото полувреме съ
дията Сърджан Стоич прекъсн
ал мача. Това решение лослед- 

като в 36 минута, при 
резултат 1:0 за босилеградския

°т6°Р, еян<; нару'“е”^ йтовсъщност трябваше да реши
отборН°Стоич охарактеризирал кой от тези два отбора ще заеме 

р I,- мепено и грубо и по- челната позиция в Дивизия га. 
"бГаст точка Футболие- ' Състезателната комисия ще 

"Младост”, най-напред се произнесе по случая и нлй-вс 
Владица Манасиев и Александ-

менско
след това и Копач са причинили 
много голяма щета на споя от
бор. Защого до скандалния мо
мент момчетата на Георгиеп им-

1 без теб, майко! Тежко и 
без твоите нежни думи, топлата ус-

Тъжни са дните нивало, след асиев посегнал да
ТОЙ прекъснал двубоя,

мъчно ни е
мивка, майчинска грижа, добрината ти, която така 

на нас, твоите близки, но и на
ко-

преисс на терена и играта 
била п тяхна полза. Това потвъ
рждава и временният резултат 
от 1:0. Голът е отбелязан от В.

али щедро раздаваше 
всички, които познаваше и уважаваше.

На 8 декември в банскодолските гробища ще залеем гробовете ви 
цветя и ще се помолим за душите ви, скъпи родители. 

Поклон пред светлата ви памет!
със сълзи икато

Манасиев.
- Бяхме по-добрият отбор и 

имахме възможност да запишем 
поне една точка от

казал 
титс на Вашите мили: дъщеря Крема и син Денко със семействата си

ако не три. 
този двубой. Не веднъж съм го- 
ворил, че решението на съдията 
със скандал не се отменя. Изне
надва мс, че това го правят фут
болистите с пц-дълъг футболен 

на бо-
болисти ол Димитровград и р Р г Гюро1и Саига

...*..ч-..—...
"Раднички” ■ Л:2.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 9 декември 1999 г. се навършват три години 

от смъртта на
МАРГАРИТА ДОЙЧЕВА 

(1947-1996) 
от Димитровград

Поклон пред паметта й!

стаж - казва треньорът 
силегрядекия отбор Георги Гео
ргиев.

Вечно опечалена сестра ВераМ. Я.
АС.

4;
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Са^иРа * забава
Моля, ййЗдокаким%&ршшш0тф трт ПОЛОЖИТЕЛНА

СТРАНАМиодраг Стоянович
Рсзстрикцията нп тока има и 

споя положителна страна, коме
нтират тези дни духовитите ди- 
митроиградчани. Може би това 
ще спомогне за увеличението на 
раждаемостта в общината, доба
вят те.

ПРАЗНИК% % “
Л - Мянчо, дидзяй се, евс гглядне чс стянс, децатя с унуците 

че дойду от Пирот и Ниш, а иийе йоще не 
стедзямо дя п.и пречекямо!...

- Айдс-яйде, кпо си се раакокодала, не видиш ли декя йе

0% смо почели да се

4 %
Е?й ИЗЛИШНА

ЧЕСТОТА% навънкл църна тъвиица...
- Тъвнейс ти тебе пред очите йоще от

Сенчу третият чайник с греянуту!
синочка кига

°/оЪ Ичрщяняйки недоволството 
"Гшчнесч.г”

илиря-чнисте с7>с
- Кво дя праимо, кигя се разнежяимо: щом се зададе 

Двяйесс и девети, няс ни стегне нещо мило декя че нядойду 
синове, сияе, черкье, зетове, унуци, и яко нейе греянятя дя 
ни олябяви гърлата, че се удушимо!

- Айде-де?!
- Текя йе. Я се сети колко године гьи посречамо тека. Овея

ш си от топа как първи
му, един димитровградски тър
говец, предлагащ стока на мсст- 

извика: ”Ис%%% пия пазар, в петък 
мн с ясно защо има пазар всеки 
петък. Народът няма пари 
достатъчно пазарен ден да има 
педна.ж месечно”.
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% %% разиядотинс се напълнс с жиеот, с радос, некико све 
си дойде на место, а без ньи цел у годин ми йе шуто_.

- Айде-яйде, сьга ли кига иде празник, че се сечамо кво йе 
било. Да знайеш и мене нейе лъсно да гледам кико по ижуту 
се мува йедна сгърбена бабичка и йедън кьечав старъц!

- За бабичкуту може да си праЕа, ама за старцатога 
я гледай ко се рипам!

- У-у-у, марси да те убийе, че строшиш клекявците, па 
после требе сакатога да те чувам-

- Море кига рече за чуванье, я ми кажи чуваш ли това ецо 
оставямо за Празникат?

- Сиренце и масло - имамо. Требе да идеш да докараш 
морузното от воденицу! Прасе туя годин и сам знайеш не 
смо чували па че отхреха гьерестият петъл, а може и некоя 
пилушка_ За ягнешко - че идеш при Сенчу! На маньък смо 
със шикьер и зайтин, ама "нишлийете" рекоше че донесу, 
при ньи могло да се купи свак дън_

- Море само да нема снег та автобусите да иду. Видиш ли 
ко йе съвило, страуием да не утрупа, кико тьгай че дойду?"

- Е по-рано имаше бензин, па доодеоше с таксетия!_
- Де-де, де-де, я и ти цел живот до Цариброд пъплимо и 

пъртимо пеш, па еве превърльимо седемдесе_
- Аууу, толкова ли стануше?"
- Несу сгануле, ама се търколье_
- Слушай, почемо да мельемо кико празне воденице, айде 

да се опраямо на работу. Еве я че идем малко дръвца да 
секнем, да подпалпмо кьумбето. Нека се напече арната, 
децата сигурно су поиз.мързла по автобусите. А ти бабо, праи 
що праиш, ама с пъ.шу търпезу да гьи сретнеш!

- Това йе моя грижа..
- Знайеш ли, бабо, дека деда ми беше прав: он кига се 

зададе празник, думаше: "Ещо празниците не дооде по-често, 
та покрай гоейете и нийе да йеднемо и пинемо по-арно!"

- Е, "Да йе свак дън Коледа - децата не би пас\а говеда!" - 
оратеше па моят деда!

- Да ми йе да знам кикво унуците орате за нас кико за 
бабу и за деду!

- Кво че орате? Не видиш ли дека млатимо празну сламу!
- Па баш и нейе празна Додека се нийе муамо нагоре- 

надоле из ижлякат, све че се найде по нещо. Ама кво че буде 
кига се нийе прекарамо?

- Епа съга баш га прекарамо! Иде добър дън, а на нас кво 
ли йоще не се мота по главу? Стига смо дробили свакикве 
вреле-некьипеле!

- Права си! Мене ме мучи само кико че дойду и кико че 
си отиду децата!

- Тети наша работа йоще не су дошла, а ти кико че си 
отиду. Това ми млого личи на онова нашинско: "кига дойде, 
кига че си идеш". Па че си отиду тека ко що су дошли.

- Чуйеш ли, кока бърмчи автобусат?
- Бърмчи ти синочньият чайник. Айде излази!
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Б. Д.
Цените

има си РЕД
Получул, според него, нено

рмално висока сметка за теле
фон п ток, един димитровград- 
чанин ядосано звъни по телефо-

не си:
ДРАГОВИТСКА ИСТОРИЙКА

Замлатува на:
-Това пощата ли е?

Не, "Дистрибуцията”.
- На вас после ще... майна

та... И троснал ядосано слушал
ката.

Един драговитчанин имал зета си повторно и казал: 
зет от Македония. Когато за пъ- - Сине, ние такава си пиеме, 
рви път той дошел на гости в само я ”спрегнемс” и по няколко 
Драговита, дядо му, както си е пъти, ако трябва!

СПЕШЕН
СЛУЧАЙ

Сипвал дядото, зетът пиелредът, заклал агне и седнали да 
се почерпят. Започнали от раки- ”на екс” и чакали да се изпече 
ята, а тя слаба, слаба - драговит- агнето. По едно време, едвам 
ска крушова, ”мека”, с два гради преплитайки езика, зетът казал 
по-силна от изворската вода! Зе- на дядото.

Развалило се нещо в електр- 
Здравния дом и хората 

”хаусмайсгора”. Той 
дошъл, гледал отсам-оттам и 
казал;

иката на
повикали- А бре дедо, чудна тая твоя 

водица. Хем слаба, хем яко зам-
тът я опитал, намърщил се и ка
зал на дядото:

- Дядо, ракийката ти много латува! 
слаба - водица и изпил чашката 
наведнъж, ”на екс”. Свил раме
не дядото, напълнил чашата на

- Това е спешен случай, ка
райте го за Пирот!Записал: 

Ц. Иванов
А.Т.

гнал ръка. Учителката го посочи
ла със свито сърце:

К^жиИванчо.

а другата го смуче. Коя от двете е 
омъжена?

- Ами, позачервила се учител
ката -тази, която го смуче...

- Не, госпожо. Омъжена е та
зи, която носи халка, а това дето 
вие го мислите - то е подсъзнание.

ПОДСЪЗНАНИЕ
Учителката предлага на деца

та да играят на букви: тя казва бук- Ш
ва, а децата казват дума, която за
почва с тази буква и я обясняват. 
Започнали...А,Б,...и т.н.

Поуморили се децата. Стигна-

1А
Тя, а какво знг

- Ами, госпожо, представете 
си, че по улицата вървят две жени 

ли до буквата П. Само Иванчо вди- и ядат сладолед. Едната го ближе, (От "24 часа")

^АОКН
Не е лудрисува ЬДтшграо

-1л мщо не)
_ Т&и дХ(ТГос,7оаЛЛ,

•»**'> т*1"' - Г1 и

*

Основател: Народна скупщина на Република Сърбия.
Ивдава: Издателство “Братство”, Ниш, Кей 29 декември 8.
Директор: Венко Димитров. Урежда: Редакционна колегия. 
Изпълняващ длъжността главен и отговорен редактор: Денко Рангелов. 
Редакция: Алекса Ташков. Бобан Димитров, Ванче Богоев, Васко 
Божилов, Кирил Георгиев, Манол Янев, Никола Цветков (технически 
редактор), Красимира Иванова - Ни колим (лектор-езнков редактор).

БттстНо Телефони: Директор (тел., факс) (018) 46-454, 
Редакция (018) 46-845, Комерсиала (018) 352-751.
Вестникът излиза всеки петък.
Годишен абонамент за ’99 г. е 104 дин. (За чужбина двойно повече).

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ

Джнро-сметка: 42500-603-1-9529, СПП Ниш.

Печата: ГП “Мншич”, Земунска 18. Ниш. Тел. 018/715-691


