
ЪттстВо От 22 до 25 авгус 
хърватските въоръжени фор
мации са извършили 27 
въоръжени нападения срещу 
ЮНА, в които двама армейци 
са загинали а седем са ранени. 
Това говори, че е започнала 
обща офанзива на Хърватско 
срещу ЮНА: От с. Сарваш 
/Славения/ е открит огън 
срещу три самолета на ВВ и 
всички са улучени. От 
поделението на ЮНА в Вело

бърдо два войника са ранени. 
В Бършадин е стреляно срещу 
три самолета, от които един е 
паднал а пилотът е спасен. В 
Петриня е стреляно срещу 
казармата "Шамарице”. В 
Осиек казармите са останали 
оез ток, а на гражданските 
болници е забранено да 
лекуват войници. Тези данни 
на прес конференция изнесе 
Д-р Бранко Костич, пред
седател на Комисията
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ЖЕСТОКИ СТЪЛКНОВЕНИЯ В СЛАВОНИЯ, БАРАНЯ, БАНИЯ И САО КРАЙНАТЕМА НА СЕДМИЦАТА

НОВА ЕВРОПЕЙСКА 
ПОЗИЦИЯ НА 

ЮГОСЛАВСКАТА КРИЗА
ОФАНЗИВА НА ХЪРВАТСКО СРЕЩУ 

СРЪБСКИТЕ СЕЛА И ЮНА
В Бараня и Славония, на 

Бания и на територията на САО 
Крайна дните минават в жестоки 
стълкновения. Решението на 
Председателството на СФРЮ за 
безусловно прекратяване на 
огъня не се зачита. Конфлик
тите, в които има повече 
загинали и ранени, дори и между 
цивилното население, се 
разгарят по всички кризисни 
области в Хърватско.

В околността на Вуковар 
тези дни беснееше същинска 
война, което потвърдиха и воен
ните източници. Стълк
новението е почнало след 
нападанието срещу казармата в 
този град от страна на 
хърватските въоръжени фор
мации - националната гвардия и 
полицейските части. Армейците 
успешно отбили нападанието. 
Едновременно стълкновенията 
между хърватските военни фор

мации с отбраната на Борово 
село и поделенията на ЮНА се 
разширяват. От няколко

боонРимноНтИан«п™ЙиС пВ,^™а ЖЕСТОКО И В ОКОЛ- В борбата участаували и два 
й Н0СГГА “А К™Н и ™Н самолета от типа "ястреб” и два

самолети Р наУ Военното В началото на седмицата °т типа ’Талеб-4". С огън и 
въздухоплаване шт жестоко бе и в граничните рте™ самолетите унищожили 
параходи на Речната Ллота области на Книнска и Синска барикадите и препятствията 

Ршп1лшти7логтп,,1 община. Танковите колони и °к°ло Киево, които били пред- 
“ ВСИЧКИ поделенията на ЮНА в понедел- варително. минирани . от 

СЬРЬСКИ СЕЛА Ник чезнаха в хърватското село хърватските формации. Същия
В понеделник преди обед Киево, отдалечено около 10 км Ден частите на ЮНА очистиха 

полицаите и останалите 0т Книн Хъпвятпгмтр отмини и така точно
хърватски фоомации нападнаха въоръжени формации бяха ТД че™РИ МССеЦйа °Т 
всички сръбски села около принудени да избягат към на полицейската
Вуковар: Пачетин, Бършадин, „л^на Козя? Зада едетнат в ^Тстта ^ъТкнин^чаоП? 
Търпинъе, Борово село и Бобота. Киево частите на ЮНА К 4 0 °
Б тази акция загинаха трима употребиха танкове, артилерм ^^пмжа^к^^книн^ка 
граждани от тези села, а ранени ц авияция. С артилериен огън е Книнска
са седем души, между които и стреляно по импривизираните 00щина- 
войникът Дарко Селакович. укрепления в селото. Улучени са

Докато траеше нападанието няколко къщи около които били полковник Борисав Джукич от 
на хърватските усташки фор- групирани хърватските бойци, Книнския армейски корпус, след 
мации във Вуковар и Илок са след това църквата "Свети блокирането на поделенията на

ЮНА в Цивляни и поставянето 
на барикади и мини около Киево 
единственият начин да се спаси 
изолираната единица на ЮНА е 
било пробиването през Киево.

КОНФЛИКТИ И В ЗАПАД
НА СЛАВОНИЯ 

Хърватските
разширяват военните конфликти 
и в западна Славония. В 
началото на седмицата те 
откриха
поделенията на ЮНА при 
мястото Струг с цел да засилят 
блокадата към Окучани. В окол
ността на тази важна

повикани в борба за отбрана Миховил” където били картечни 
всички способни граждани от 16 укрепления и позиция на 

минохвъргачите на полицията.еШШШШ
социализма и с интензитета си, и със същност си направиха 
на нищожен и интелектуален труд наЯ-смелите прогнозн и 
най-умните предварителни анализи, не се случи нишо 
надприродно: алтернативният модел на обществено 
устройство, наречен комунизъм или комунистическа държава 
отдавна не произвежда вътрешна жизнена енергия, а след 
задвиженото от перестройката на Михаил Горбачов интезивно 
международно разведряване остана и без най-силната си 
външна опора - без конфронтацията с "реакционния 
капитализъм”. Агонията на този умиращ диносаур през послед
ните години се продължаваше само от инерцията на 
"благородните цели и идеали”, в името на които е същствена 
началната офанзива на комунистическа идеология. Останал и 
без тази инерция /защото днешните хора все по-малко са 
Готови да дават бланко-доверие за неопределно време на ония, 
които им обещават, "светло бъдеще”/, този проект със силен 
грясък рухна в бездните на своята космическа илюзия.

И докат

години нагоре.

о реално можеше да се очаква, че след драмата на 
неуспешния преврат на СССР нищо нямя да бъде като преди, 
едва ли и можеше да се предположи, че под влиянието на то 
политическо земетресение за една нощ ще застарее един от ос
новните принципи на КЕБС - принципът за стабилност на 
европейските граници, който беше 
камък в основите на строещия се о 

но и цялата

Според думите на подел

вграден като крайъгълен 
бщоевропейски дом. И не 

платформа на Кон 
Европа все повече

само този 1фере
избле /принцип,

игурност и сътрудничество в 
под нахлуващата сянка на светкавичните про» 
голямата (досегашна) страна на земното кълбо. Ге 
ките

цията 
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условия на стария континент са радикално нови 
нов ден анулират проектирането в платформата 

ктивно развитие на обстоятелствата. Сп 
ики, една след друга, провъзласяват собствената си 

остоятелност и независимост от СССР; а някои европейски 
държави започнаха да ги признават като че ли този ход никога 
не е смятан за опасен прецедент и голяма политическа 
провокация.
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В цялата драматичност на сегашния европейски и световен 
политически момент като най-съществен изпъква фактът, че 
държавата-гигант, поне засега, се разпада без очакваните с 
голям страх апокалиптични сътресения. Европа е освободена 
от този голям страх и сега почти и не крие, че принципът за 
стабилността на европейските граници е внедрен в платфор
мата на КЕБС като един от основните принципи много повече 
поради страха от разпада на Съветския 
като реална нужност.

През призмата на този факт сега се очертава и реалната 
тежест на известното становище на Европа, по-конкретно на 
страните от Европейската общност за опазване на субек- 
тивитета и териториалния интегритет на Югославия. 
Подкрепяйки цялостта на СФРЮ, европейските сили и САЩ 
са възнамерявали преди всичко да осуетят "страшните 
последствия” от посткомунистическия разпад на СССР. Сега, 
когато се оказа, че този процес и не е толкова страшен /това 

утре може да бъде измама, понеже и в 
ветския съюз, кахто тези дни заяви Борис Елцин, тепърва ще 
решава проблемът с вътрешните административни граници/, 
опейската подкрепа на териториалния интегритет на 

Югославия като че ли губи цялото си значение. Австрия, 
Германия и други европейски страни, които и досега прикрито 
или даже и открито оказваха подкрепа на стремежите на 
Словения и Хърватско към самостоятелност вече имат и фор
мално покритие /признаването на отделни съветски републики/ 
Да признаят северозападните югославски републики като 
независими държави. Това ясно потвърждават и най-новите 

Алойз Мок, и Ханс Дитрих Геншер и Джани де 
Микелис, както и оптимистичните изказвания на някои 
словенски 
ността на 
Получилг 
полит

ОГЪН срещу'Врлик;
■ЗежевиБОтишиЬоратишхоаци
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стратегическа точка са 
стационирани хърватски 

колибронирани 
минохвъргачни батерии.
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И от Обровац пристигат 
вести, че този град е изселен. 
Жестоки боеве се водят в окол
ните села: Ичево, Рупи, 
Дубравица, Вуяк и Вочар. В 

нападенията
хиляда хърватски бойци.
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хърватското върховнищво започна да реализира стратегия 
активна отбрана" против "окупацията на Югославската народ
на армия и сръбските терористи.” Туджман е решил максимал
но да използува шанса за пълна интернационализация на 
хърватския проблем като единствения начин за отцепление на 
коплетната територия на Република Хърватско от Югославия. 
Така югославската криза, по всичко личи, започва да прераства 
в тотална война на територията на Хърватско, а може би нас-

рватско. 
новото развите на 

ия контине

на во 
най-»

•ар
изи

Войводата от Сомерсет (Горния дом) Хенри Белинген (Долния дом) 
и Джон Кенеди (кандидат за представител).

Британските парламентарни, които са и членове на британско- 
югославската праламентарна група, показаха голям интерес за 
становнищата на Сърбия в сегашната югославска криза както и за 
изгледите за нейното мирно решаване.

Гостите показаха разбирателство за основното становище на 
Сърбия, която се застъпва за мирно решаване на кризата и за 
зачитане волята на вснчкн югославски народи при уреждането на 
бъдещите отношения в Югославия. Те е внимание приеха 
откровеността на Сърбия към всяко добронамерно посредничество 
в решаването на югославската криза, която изключва каквото и да е 
чуждо военно присъствие в Югославия

Парламентарната делегация от Всликабритания можа да се увери 
в искрената, заинтересованост на Сърбия за автентично демок
ратично развита и модерна пазарна икономика. В разговорите стана 
дума и за отношенията на Югославия, относно на Сърбия е 
Икономическата общност, както и за проектите за икономическото 
развитие на Сърбия в предстоящия период

Разговаряно е и за стопанското и културното сътрудничество 
между Сърбия и Великобритания. Изразено с двустранно желани 
укрепване на взаимните политически и други контакти и за изд 
на икономическите отношения и сътрудничество.

й,,ж1Е?Ггям11й»
Председателят 1Га Република Сърбия Слободан Милошевич 

разговоря на 26 август с делегацията на британския Парламент:
хоро и в цяла Югославия. швКакво ще се случи в Югославия, доколкото тези дни 
Словения и Хърватско получат официално признание от някои 
европейски страни? Макар че при сегашното скорострелно раз
витие на събитията всеки опит за предвиждане е "вятър- 
работа”, по-иататъшното развитие на и военно-политическите 
обстоятелства и евентуалната развръзка на югославската кр 
най-вече ще зависи от становищата и ходовете на Европейската 
икономическа общност и САЩ. Ако ЕИО като цяло пр 
Словения и Хърватско, това вероятно ще бъде и непос
редствена подкрепа на териториалния интегритет на 
Хърватско, с което Сърбия няма да се съгласи. Това по-нататък 
означава, че войната 0 Хърватско ще ескалира още повече и ще 
предизвика международната, преди всичко европейска намеса, 
Целта на която може да бъде разделяне на воюващите страни 
по дължината на сегашната /административна/ източна 
гРаница на Хърватско. Изявленията на някои 
западноевропейски политици и политическите игри, чиито 
контури очертават все по-ясно „оповестяват” такава развръзка 
на юго-кризата, а дните пред нас ще покажат дали това са само 
празни надежди на хърватското върховнищво и неговите 
съюзници и помагачи.

иза

изнае

К.Г.



АКТУЛЛНО 11РЕЗ СЕДМИЦАТА • АКТУАЛНОАКТУАЛНО •
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ СЪОБЩИ

СССР СЛВД НЕУСПЕЛИЯ ПРЕВРАТ

НЕ СЕ ЗАЧИТА ДОГОВОРЪТ 

ЗА ПРЕКАРТЯВАНЕ 

НА ОГЪНЯ

С УСКОРЕНИ 

КРАЧКИ КЪМ 

ПРОМЕНИТЕСФРЮ беогниша като даде преценката на ссдателството на 
Председат е лот вот о Комисията чс конфликтите все потвръдсно, че всички войници 

предупреждава съседните ескалират и чс от септемврийската класа

съоръжения не "Р^авлява П дРедатслството „а СФР10 Армията след този срок. 
иПзаСНЕ°вСоо“аМО Встм войници за прекратяване на огъня в констатирано бс също така, 
И^тРшпийска класГ1990 (след Република Хърватско Пред- чс войницитс, които до 

ппЩгьлжениедо ссдателството на СФРЮ реши „„„„авансто в Армията са 
мКиняше бдауволнени да продължи обсъждането на за„ършили средно училище и 
"едно трябГа да се този въпрос след като получи Имат намерение да се запишат на 

гъзлалат условия за нормално писан доклад от Комисията. факултет в учебната 19911)2 
функциониране на системата по Във връзка с някои открити година ще бъдат уволнени на - 
отбраната съгласно валидната въпроси с оттеглянето на ЮНА късно до 2 септември, под у'с- 
Конституция и съюзния закон от Словения, на които е довие да се са отрили цялата си 

От заседанието на Пред- посочено в писмото на Пред- военна повинност, 
ссдателството на СФРЮ, седателството на Република Председателството на 
състояло се на 23 август т.г. бе Словения до Председателството СФ1,Ю указа, чс в периода на 
съобщено между другото: на СФРЮ, бе оценено, чс не м0рат0риума и в преходния

^ трябва да се промени и че тези ПСрИОд трябва да се създадат
въпроси трябва да се решават в уСЛовия за нормално функци- 
непосредствен контакт и раз- ониранс на системата на 

Съюзния

няколко дни извънредно искал да посочи имена на
заседание на^ВЬрховиия съвет Михаил Горбачов предвес- главните актьора 
ти, че ще се извършат промени в концепцията и 
държавната сигурност /КГБ/, контрол върху армията,
стВрИана?аРИ'-ДуПГоДв^Вят'татГ ^“есТо^“ Ритата” „а Комуни, 
академик Александър Яковлсв, който миналата година тическа партия един след 
си подаде оставка в Политбюро на, ЦК на КПСС, а преди Д1>уг н^ЦК7 на КП
известно време и от поста шеф на съветниците ^олибюро иа ЦК на КП 
Горбачов на заседанието е предложен за вицепрезидент СС си подават оставки, 
на СССР. Група от петдесетина депутати са предложили 
Едуард Шевсрнадзе пак да бъде министър на външните 
работи па страната.

Наедно с процеса за 
прекъсване

УВЕЛИЧАВА СЕ 
ЧИСЛОТО НА 

НЕЗАВИСИМИТЕ 
РЕПУБЛИКИ

По конкретни мерки за 
по-нататъшното развитие 
и бъдеше на Съветския 
съюз ще се вземат на 
насроченото за 2 сеп
тември тази година засед- Неуспелият преврат,
ание на Конгреса на наро- чиято цел бе нещата в
дните депутати. Инак, на страната да се върнат на
проведеното преди старо ускори пътя на
няколко дни извънредно свътските републики
заседание на Върховния възможно по-бързо да
съвет презид-ентът на закрачат в ново време.
СССР Михаил Горбачов Заедно с това започна да
си призна, че след няко- ^ увеличава и числото на
лкодн-евната изолация по онези републики, които
време на преврата се е желаят да се отцепят от
завърнал в "съвсем друга, СССР, т.е. да станат
непозната страна”, като се независими държави,
застъпи да убеди депу- Преди няколко дни
татите и обществеността, решения за самостоят-ел-
че сега на всичко гледа ще се формира държавно ност приеха Белорусия и 
със "съвсем други очи”. В тял0) което да контролира Украйна, които приеха 
съюзния Парламент той дейността на армията, решения за самостоя- 
предвести, че републи- прИ това ше се ускроят телни армии, републи-
птнеепятТотЖСЛССТрД"аще военните реформи, които кански гвардии и сигур- отцепят от СССР ще ще дадат принос армията ностни органи. В повея- 
имат пълна свобода при повече да се професи- ето републики досегаш- 
избора, а че СССР ще онализира, заяви той. ните съюзни органи по
търси докрай да се гаран- сигурността и специални
тират правата на национ- РЪКОВОДСТВОТО единици се слагат под 
алните малцинства, че ще ууд републиканско кочан
ее компенсират имуще- ПАРТИЯТА-ГЛАВНИ дуване. Подобно е 
ствата на гражданите АКТИВИСТИ В предприята от "съюзно
които желаят да напуснат ПРЕВРАТА значение и подчиненост”,
една и заминат в друга които една република
република. Той също така след друга слагат под своя
предвести, че до прием- Михаил Горбачов след подчиненост, 
ането на нова консти- опита на преврата си даде 
туция най-висш орган на оставка на поста пред- 
управление ще бъде неот- седател на КП СС като 
давна формираният Съвет потърси партията да се 
на сигурност, в чиито саморазпусне. След тези 
състав покрай други ще новини председателят на 
бъдат и председателите на съветския Комитет за 
всички републики.

Съветският президент 
също така оповести, че ще 
се извършат изменения в 
законите и действуването 
на държавната сигурност 
и коренна реформа на 
КГБ в преходния период.

Председателството 
СФРЮ разгледа информацията 
на Комисията за надзор над
прекратяването на огня в Р народната отбраната съгласно валидната
Република Хърватско, позицията Р Р Ппелставителите на Конституция и съюзния закон, 
на ЮНА и на общонародната $ Р. г-ловения Във вРъзка 0 въпроса за финан-отбрана в периода на Република (ловения. сирането на ЮНА, Пред-
мораториума и преходния Председателството на седателството на СФРЮ наложи
период и в тези рамки въпроса за СФРЮ разлеждаI проблема за на Съюзния изпълнителен съвет,
положението и ролята на ЮНА попълването на ЮНА и в този 
в стълкновенията в Хърватско за контекст причините и им- 

с пликациите на наредбата на
съгласно с договора за 
функционирането на страната в 
периода на мораториума и със

. ___ своите законни пълномощия да
Словения и проблемите с ната отбрана, според която обезпечи финансиране на Югос- 

ЮНА Пред- войниците, чийто срок изтича в 
септември тази година, да ос
танат на военни учения още

откритите въпроси 
оттеглянето на ЮНА от Съюзния секретарият за народ-

лавската народна армия.
На заседанието бяха открити 

разсиквания за писмото на 
председателя на Република 

н Хърватско д-р Франъо Туджман, 
което е изпратил до Пред
седателството на СФРЮ на 22 
август тази година. Два члена на 
Председателството на СФРЮ се 
съгласиха със съдържанието на 
писмото, два члена потърсиха до 
срока посочен в писмото да се 
изпита съдържанието и 
утвърдят фактите, докато три 
члена на Председателството не 
приеха съдържанието на пис
мото.

попълването на 
седателството също така 
разгледа и информацията за 
нелегалния внос на въоръжение
и военни съоръжения. Председателството

Председателят на Коми- СФРЮ констатира, че такова 
сията за надзор над решение е в компетенция на 
прекратяването на огъня в Съюзния секретарият на народ- 
Репушмка Хърватско д-р Бранко ната отбрана и с мнозинство 
Костич информира" Пред- гласове уважи причините за 
седателството за развоя на нейното приемане. На 
положението в кризисните заседанието на Пред-

двадесет дни.

и с
В СЛАВОНСКИ БРОД

СРЕЩА НА КАРДИНАЛ 
КУХАРИЧ И ПАТРИАРХ 

ПАВЛЕ
Председателството на 

СФРЮ прецени, че покрай 
мерките в страната за осуетяване 
на нелегален внос на

Преди два дни и 
Молдавия прие-решение 
за независимост, така че 
от 15-те съветски републ
ики остава малко число, 

които това досега не 
направиха. По всичко 
личи, че ще се отсрочи 
подписването на съюзен 
договор според когото 
съветската държава трябва 
да стане съюз на суверени 
републики, т.е. държави

август във Патриарх Павле отвърна на 
франевашкия манастир в домакина с думите; "Вместо мир въоръжение, разоржаване И 
Славонски брод се срещнаха Между нас изкопани са толкова разтуряне на нелегалните

Югослвия, оглавявяни от хора и разрушени домове, международната общественост, 
патриарха сръбски г-н Павле и нашите молитви и плач чува специално съседните страни, 
гГнДф“рен^ЯНн.ЕЮСг“; «ВС " Европейската общност,
загребския кардинал г-н Франъо нали до ума и сърцето на хората, 33 нелегалния ВНОС НЗ ВЪОрЪ- 
Кухарич.

На 24

пр
Ка конституционнен конт

рол Сергей Алексеев 
заяви, че ръководство на 
Комунистическата партия 
на СССР е главен ак
тивист в преврата.” Заявя- 
вайки това пред жур
налисти той обаче не

жение и военни съоръжения, 
защото това представлява опас
ност не само за Югославия, но и 
за Европа и да се потърси и те от 
своя страна да допринесат да се 
спре с натрупването на оръжие в 
страната

изострените тонове на северозападните югославски републюЛ 
към федералните власти и увеличеното обвиняване на Сърба* 
тъкмо видят поведението на охрабреннте "ястреби”, които сега са 
освободени от страхувай ето, че в Югославия армията може Д* 
вземе нещата в свои ръце. Във връзка с това се припомня, че * 
съветския преден ешалон са «станали ключовите хора, начело с 
Михаил Горбачов, и Борис Елцин, които и преди преврата са 
водили съветската дьжрава.

Горбачов ■ Елцин преди преврата изнесоха интегрално 
съветско становище, а шефът на държавата и в съвместнат* 
декларация с Джордж Буш. Те се застъпват за спазване на Хе* 
зинската декларация и Парижката повеля, а това значи за 
редимост на границите и ненамеса на външни фактори. По ар** 
на посещението на Анте Маркович на СССР Елцин пред НИ'** 
лавскн журналисти каза, че не смее да се позволи Югославия Д* 
се разпадне, понеже онези ръководители които това искат Р 
направят ще понесат тежка отговорност пред сегашните 
бъдещи поколения.

Ако "ястребите” в Югославия, казва се в чуждестранМ** 
кръгове в Москва, трябва да извлекат каквато и да е поука 
последните събития в СССР /не охрабрение за авантюризъм/ 
би била: на всички да е ясен факта, че буквално марвД - 
политизиран през последните няколко години, е очяст 
политическата сцена от онези които са искали да го *ъвЛ<*аГ а 
кръвопролитие. Счита се, че това трябва да бъде п0РъЧ^,гК 
поука, която в Югославия трябва да разбнетрн маже* ^ 
глави на онези, на които кръвопролитието е средство за пост*

СССР и ЮГОСЛАВСКАТА КРИЗА

"ЯСТРЕБИТЕ” - КАТО 
СЪВЕТСКИТЕ 

АВАНТЮРИСТИ■ Шш.
Кардинал Кухарич и Патриарх Павле в Славонски Брод

Чуждестранните аналитици в Москва казват, че по време на 
преврата в СССР, както и след него се е потвърдило, че е било 
излишно страхуването на северозападните югославски републики 
от съвети задна на Югославия". Също така не се потвър 
дело ни предсказванията на германските чели! 
възможността от "югославнзацня” на Съветския съюз.

Поради това, казва се в тези кръгове, 
обстоятелствата посочват че тези същи сили в северозападните 
югославски републики не би трябвало да се охрабряват и да 
вършат неразумни акции след потушаването на преврата в 
Съветския съюз понеже ако така постъпят ще похарчат всеки 
кредит” в столиците извън Югославия и че ще затруднят 

положението си .В ъв връзка с това се припомня, че след падането 
на превратчните в СССР е дошло до засилване на войната в 
Хърватско и че се зачестили нападенията срещу ЮНА.

Наблюдателите в съветската столица

Целата на срещата бе да се 
търсят^ пътища за примиряване 
кофликтите и омразата.

През започване на раз
говорите кардинал Кухарич се 
обърна към патриарх Павл 
~ мите: "Евангелийският мир 
трича всяка омраза и насил 

което на други 
авото на по-си

които решават дали 
налите сп 
решени ми 
въз основа

възник 
ове ще бъдат 

справедливо, 
жествените и

ор
>ноРнНа°6о диха на 

ици за
човешките права, със запаз
ването на човешките животи, в 
интерес на общото добро, или с 

ъжие и с война, на всеобщо 
щастие и пропаст”.

а такава среща се 
ремски Карловци в

е с
логиката иДУ

ОТ| 1ие, с ор 
лага не1 
ал, в 
ного

се на 
лния. За жпр

то Първат 
състоя в С 
началото на май т.г. Главите на 
двете християнски църкви са се 
съгласили да се организират 
още такива срещи, за което е 
оформена и съответна комисия.

ва време ние сме така м
този свети мир”.отдалечени от 

Кардинал Кухарич добави, че 
"войната е проклетство на 
историята и веднаж би тряб 
да беде изключена от чове 
отношения”.

>ркв
ган!вало

шките на мътни политически цели.в това, както и в

зо авгу^еСТРАНИЦА 2
БРАТСТВО •



гМНЕНИЯ я^мниинтга™"01“ 1А с"*кнл
НАСРОЧЕНА 

ПРОМОЦИЯ НА 

ДЕМОКРАТИЧНАТА 
ПАРТИЯ

ЮГОСЛАВИЯ - КАФЕЗ ЗА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ

МИШКИ

ШИРОКИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

СЛУЖЕБНА УПОТРЕБА 
НА ЕЗИКА 

НА НАРОДНОСТИТЕнадвисна

вучават национално-патетичните аукуриганияна

ЙЯ»'=ККЕ.С
. теориите на петдесетгодишния мир, а виновниците ткя-Г 
плурализма, демократизацията и либеризацията на печата 

Всички тирани знаят, че в условията на грааданската вой 
няма място за демокрацията. Между другото войната 
средство да се компрометира и девалвира стойността на 
демокрацията, за да се подготви почва за диктатура на някой 
нов Спасител. Такива стремежи са свойствени

насро чен^ промо ция^ Демократична та^ партияна 
СьрОия. Вече е потвърдено идването на членовете на 
главния отоор и лидерите на партията.

По време на промоцията ще се уреди инициативен 
отоор за формиране на местен отбор на Демок
ратичната партия в Димитровград към края на сеп
тември тази година. Тогава се очаква в Димитровград 
да дойде и професор Зоран Джинджич.

Промоцията на Демократичната партия ще се 
проведе в голямата зала на Центъра за култура в 
Димитровград в 17 часа. С това в Димитровград ще 
започне официално да дейстува още една партия 
Социалистическата, СПО, Демократичния1 — 
българите в Югославия и СЮК - 

. Югославия.

мипЙпш СЗИК^ И ПИСМ0Т0- Законът предизвика голям интерес не 
народни1е представители, но и в широката общественост, 

В гч.!л,ЛЪВСем Раз6иРаемо когато се има в предвид, че за пръв път 
ппаппрИЯ Се приема Закон, който цялостно регулира тоя колкото 

И нолнтически въпрос, от голямо значение за 
националното равноправие на народа и народностите в Сърбия

В Т? на Зак°на се предвижда, че в Република Сърбия
в служебна употреба е сръбски език и кирилицата, а в областите, в 
които живеят народности и техния език и писмо. Значи 
народа и определена народност са напълно равноправни.

Под понятието служебна употреба на езика и писмото особено 
се подразбира; общуване на органите и организациите между себе 
си и с гражданите; провеждане на процедура за осъществяване и 
защита правата; длъжностите и отговорностите на гражданите; 
устройване на различни евиденции; издаване на отделни документи 
за осъществяване правата и длъжностите на работниците във връзка 
с трудовите отношения; употреба на езика и писмото при изписване 
на названия на места и други географски названия, названия на 
площади и улици, названия на органи, организации, фирми, 
публикуване на публични възвания, осведомения и предупреждения 
към обществеността и пр.

ЧИСЛЯЩИТЕ СЕ към народностите имат право да употребяват 
своя език и писмо и на териториите, където техният език не е в 
служебна употреба доклкото това сами желаят и търсят.

В общините, където живеят числящи се към определена народ
ност служебната употреба на езика на народността се урежда със 
Статута на общината, а в автономните покрайнини, с техния Статут.

ПОНЕЖЕ общините в Сърбия, съгласно Закона за териториал
ната организация на Република Сърбия и локалното самоуправление 
до средата на октомври, настоящата година трябва да изготвят и 
приемат нови статути, тоя момент трябва да се използва в тях да се 
предвидят разпоредби за службена употреба на езика и писмото. В 
общините, където живеят народности, каквито са нашите общини, 
тази задачи е особено важна и трябва да й се посвети пълно 
внимание.

в

след 
съюз на 

движение за

на
е и

езика на
АТ.

и охранени, но вече изхлапели апаратчици на политическата 
диктатура, коите са готови пак да жертвуват един-два милиона 
човешки живота, за да отбранят сегашните си паразитни 
позиции и да обезпечат нови петдесет години привиден мир 
Но всичко това е сметка без кръчмаря.

Преодоляването на югославската криза не зависи

БЕЛЕЖКА

ДАЛИ Е ЗАСЛУЖИЛ 
ТОВА?

само от
югославските народи, защото тя е продукт не само на 
политическите амбиции на югославските народи и техните 
лидери. Югославската криза е продължение на Първата и 
Втората световни войни. Нерешените и прикрити политически 
въпроси от миналото като феникс изникват в бъдещето. Това, 
че ние съзнателно или под влиянието на политическите ин- 
доктринации оставаме слепи и глухи към тези въпроси няма 
никакво значение за хода на историческите събития.

Съществуват малки исторически истини, които изкуствено 
се прикриват, но не могат да се унищожат. Те продължават да 
съществуват и да влияят на сегашните и бъдещите 

събития. Югославската криза не може да се реши 
все докато тези истини не проникнат в съзнанието ни, а това е 
дълъг обществен и културен процес, в който трябва да забравим 
идеологическите, конструкции за комунизма и 
югославянството, с които добре натъпкаха главите ни.

Идеята за югославянство в първоначалната си форма е 
била да събере всички народи от Алпите до Карпатите и от 
Черно до Адриатическо море в една държавна общност. За 
реализацията на тази идея са били нужни дълги исторически 
подготовки във формата на един траен процес на културно, 
икономическо, комуникативно и политическо сродяване, което 
по естествен начин да доведе до формиране на една държава. 
Но Югославия не е формирана с цел да се реализира идеята 
за югославянството. Тази идея само е използувана от великите 
сили след Първата световна война да се формира Югославия 
като тампон-държава, която трайно да спре пангерманските ам
биции към Адриатика и Близкия изток. Така на югославските 
народи е предопределена ролята на кланичен добитък във 
Втората световна война. Заради интересите на съюзниците са 
паднали огромни жертви, Югославия добре е послужила като 
огромна бариера пред германското нахлуване на Изток, но тя 
не е донела прогрес и щастие нито на един югославски народ.

След три месеца тези дни е намерен бюстът на 
първобореца Бозхко Богданович, първоборец от този 
край. Бюстът се намираше в парка в центъра на града.

Безвестните засега похитители го свалили през 
една нощ и го захвърлили в тинята на р. Лужница 
недалеч от пазарището в Бабушница. Бюстът е непов
реден и в скоро време отново ще ”заеме” своето място.

Както вече посочихме, участниците в това ван
далско дело още не са известни на следствените ор
гани, макар че в тази насока се води следствие. 
Свободолюбивото население на Лужница обаче е из
ненадано от постъпката на тези "неизвестни герои”, 
които са се кощунствали с образа на своя земляк-пар- 
тизанен Божко Богданович, който като младеж актив
но се включил в редовете на Народоосвободителната 
войска и участвувал до окончателното освобождение 
на страната, а сетне се включил в обновяването и 
изграждането й до края на живота си. Затова е и 
съвсем неразбираемо отношението към него. Божко 
Богданович не е заслужил това.

политически

В.Д.

ДИМИТРОВГРАД
МА.

ОРГАНИЗИРАНО ЗА 
БЕЖАНЦИТЕ ОТ 

ХЪРВАТСКО
В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ДВАНАДЕСЕТ БЕЖАНЦИ 
ОТ СЛОВЕНИЯ И 

ХЪРВАТСКО
Суровата гражданска война, 

примирието 
и в Хърватско,

винаги досега от началото на 
стълкновения 
включили в

която въпреки 
ожесточено се вод 
почувствува 
Димитровград поср 
бежанците, от Сло 
Хърватско.

та
об

активно са се 
езпечаване на

парични и други средства за 
помощ на бежанците. Освен 
заплатените средства за сметка 
на Червения кръст на Сърбия, 
болшинство от предприятията а 
даряваха средства и на 
Общинската организация на 
Червения кръст. Така 
"Димитровград” 
хиляди динара, "Циле” 19 000, 
"Свобода” 20 хиляди, 
"Комуналац" 15, "Градня” по 
една надница, "Търгокооп” и 
"Пскара" по 10 хиляди а бонове. 
Освен парични средства "Циле” 
е дало определен брой легла, 
"Свобода" около 30 якета, ГИД е 
дал обувки. От Фонда за социал
на.защита са изплатени на 

о 2000 дина

се
В следвоенния период съюзниците с големи финасови дози 

лекуваха агонизиращата Югославия, за да я запазят за 
бъдещето и за своите стратегически интереси на Балканите, но 
и окото им не мигна, че югославските народи останаха без 
свобода и политическа права. Антагонизмите между югос
лавските народи нарастваха, но все пак не бяха непреодолими 
ако не беше чуждата намеса. Затуй сепаратистките и други 
стремежи, както и междунационалната война са не само локал
ни югославски събития

Те са съставна част на една нова /стара/ стратегия за фор
миране на Четвърти германски райх от Балтийско до 
Адриатическо море. Поведението на Австрия, Унгария и 
Германия не оставя място за съмнение, макар че официалните 
представители на тези страни /след намесата на Горбачов/ 
набързо преформулираха политическите си становища за 
Югославия Но дипломацията винаги е била параван, зад който

е криела съвсем друга политика.
Югославските народи не успяха да научат този ис

торически урок и затова го повтарят вече за трети път в това 
столетие Кръвата, която те проляха и проливат за чужди ин
тереси все повече и повече ги отдалечава едни от други и ги 
прави на непримирими врагове А истинските им врагове тъкмо 
това и очакват. Те се грижат само за собствените си интереси 
и хич не се тревожат от цената, с която югославяните плащат 
своята глупост.

Територията на Югославия е като вкусно парче месо, за 
което мечтаят много кучета. Тук винаги са се стълкновявали 
най-малко три взаимно противопоставени религии и най-малко 
четири политики за световна хегемония От всичко по-слаби са 
били стремежите на тукашните народи да запазят 
независимостта си. Заети с взаимни ежби, те бяха подходящ 
"материал” за манипулация комуто се поиска и колко му се

едством 
вения и

САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ ЗА ПОМОЩ НА БЕЖАНЦИТЕ 
И в Баб

чувствува пулсът на в 
положение в САО К|
САО Западен Срем, Славония и 
Барания, където сръбското 
население е подложено на 
небивал терор от страна 

"демокра
ан. Населението в 
ва Лужница в 

ед Деня на ос- 
ври, с 
следи 
рана, 
вност

Както е известно, хора от 
Димитровградска община са 
пръснати навред из Югославия. 
Скромни и трудолюбиви, те 
бяха уважавани и в Словения и в 
Хърватско, докато не се яви 
жесток национализъм в 
страната. Така и мнозина от тях 
бъха принудени да напуснат 
западните републики и със

В село Стрелъц от Любляна 
при своите родители се 
завърнаха брат и сестра със 
семействата си: Бранимир 
Дойчинович със съпругата си и 
две деца и Ясмина Дойч 
също с две деца. В с. 
Кърнино при родителите си се 
завърна Анкица Николич с две 
деца от Рибница в Словения. 
Нейният съпруг като военно 
лице очаква да бъде преместен в 
Босна н Херцеговина.

Според 
положен 
общината от 
Хърватско най- 
учат в Баб 

ИНак с 
Стоян Ла 

рил у
приятели в ДСтрижевац, докато 
Йован Митрович, родом от с.
Извор се е завърнал от Кг-----
в родното си място.

В Общинския щаб за 
изтъкват

'ушнишка община се
оенното 

ина игид 
л 20
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Славое заплати

инович,
ДолнонаХДЗ- 

<я” наеовската 
Франъо Туджма 
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ци

семействата си да потъ 
прибежище в Димигровгр 
община Според евиденцията на 
Отбора сформиран от Щаба за 
цивилна защита и Червения 

—I общината, досега са 
дентирани 26 лица, от които 

осем са дошли от Словения, а 
останлите от Хърватско, най- 

ого от околността на Вуковар 
инковци.

реят
адска дните пред деня Н1 

вобождението - 6 септем 
нескри 
събити

та загриженост 
шата ст

ри;
наята в

изразявайки ведно и гото 
да окаже помощ на хората
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ост Словения и 

вероятно ще сеДимитровград им* 
да поеме 80-100 бежанци, които 
биха се разпоредили и в частни 
и обществени помещения. Прис
тигналите досега главно са при 
роднини.

а възможн Общинската 
Червения кръст

организация на 
в Бабушница е 

сформирала Щаб за помощ на 
бежацци. До преди една седмица 
имаше 12 бежанци, от които 10 
от Словения и 2 от Хъ

ушкица.
още двама бежанци: 

ч от Вуковар е 
жище при свои

МН(
и В ли

«'бенамеДимитровгра 
риятия и учреж,

дските 
дения к
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ърватско.
о и А.Т.

.арловац
МНЕНИЕ
ЗАЩО МАЛКО СЕ ЧЕТАТ ИЗДАНИЯТА НА 

"БРАТСТВО"?
бежанци 
положението до известна степен 
им облекчава факта, че бежан
ците главно са немерили 
убежище при свои приятели и 
родителите си.

Средства, които се събират 
като самопожертвования за 
помощ на бежанците от ден на 
ден се увеличават а във вид на 
моментална помощ на бежан
ците са отпуснати 13 000 динара 
Но и покрай това в затруднено 
положение е семейството 
Дойчинович в Стрелъц с общо 
11 членове, което е поместено в 
две помещения.

че

МОДА ИЛИ ПОЛИТИКА...
тях чете нашите издания. Даже мнозина бащи и 
майки забраняват на децата си да четат "Другарче” 
например, под изговор ”за да не си развалят 
езика", а също така и заради това "какво ще кажат 
съседите..." За съжаление това стана МОДА 
нашите край 
година все по-малко се четат, а за това не малко е 
виновна и политиката.

Образованието и възпитанието в нашите 
краища до преди няколко години се провеждаше 
на майчин - български език, което сега, както 
знаем, не се прави. Защо, на този въпрос могат и 
трябва непременно да отговорят "отговорните", 
да не кажа компетентините!

Смятам, че това не е "трайното определение за 
непрекъснатото развитие на равноправието на 
народите и народностите.

Т.Пстров

истите, които творим 
тво" си задаваме 
нашите издания.

Твърде често ние журнал 
и пишем в Издателство "Брате 
въпрос - защо малко се четат 
Въпрос труден, но не и без отговор.

Защото, концепциите ни са застарели, езикът 
ни (майчиният?!) стана някак си "чужд" изборите 
на темите ни са неинтересни, разработките на 
същите са ни недоречени, литературното 
оформяне същотака не е на завидно равнище, даже 
има и плагиатство...

А читателите са тук, навсякъде около 
близките и по- далечни градове и села. 
вземем само например града, в който се "създават" 
нашите "рбжби" - вестник "Братство”, детското 
списание "Другарче" и списанието "Мост" - Ниш.

В Ниш живеят голям брой граждани от 
българската народност, 

ите общини. Обаче

и в
ща, където изданията от година наРазвръзката на югославската криза няма да дойде така 

лесно. Трябва да минат десетилетия, да се родят някои други 
Деца, които няма да обичат Вожда и Партията повече от баща 
си и от майка си и които няма да се отказват от нацията, езика 
и историята си в името на някои конструирани фикции. Ония, 
които се отказват от вярата, правата и нацията си не могат да 
ооичат нищо при другите. От това зависи дали Югославия 
ияхога ще стане естествена държавна общност или ще си ос- 

конгломерат от изкуствени граници, противопоставени 
интереси и измислени нации, който винаги може да послужи 
Кат° детонатор за Трета своетвна война.

нас - в 
Ето да

щаб на 
Бабушница

Общинският 
Червения кръст в 
настоява да разре 
проблем. Ведно апели

уш
този 

и към
ши

ра
пагражданите да внасят парична 

помощ на джиро-сметката на 
тази хуманна организация за 
помощ на бежанците.

преселили от 
>к процент от

които са се 
съвсем мал!наш М.А.Иван НИКОЛОВ
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МЕСТНИ ОБЩНОСТИ

ОПОРА ВЪРХУ 
СОБСТВЕНИТЕ 

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
И НАДЕЖДА, и страх

Ноетдавна, строителното предприятие Изгради* от 
Босилеград направи договор за изграждане на повече 
строителни обекти за потребите на Югославската народна 
япмия По думите на директора на предприятието инжинер

циците, които едвам изкарват и за минималните заплати.
Но и покрай това, в предприятието не са големи оп

тимисти.
- Наистина става дума за работа за по-дълго време и по 

побра цена, което ни радва. Обаче много повече ни 
пягоижава общата кризисна обстановка, при което 
положението се мени всеки час. Имаме сключен договор и 
вече започнахме с работа. Ако всичко върви нормално, а в 
настоящото положение никой това не може да гарантира, 
можем да разчитаме на по-добри дни за предприятието. 
Обаче ако положението още повече се изостри и при 
заключените договори, можем да навлезнем в по-дълоока 

- подчерта директорът на предприятието Кирил

регионалните които я свързват с 
другите обшини са в твърде 
лошо състояние. Само 31,1 на 
сто от тях са със съвремеи 
коловоз, а останалите са или 
насипани с чакъл или пък зем
лени. В още по-лошо състояние 
са 185-те километра местни 
пътища. Всичките са землени и 
няма възможност за редовно и 
безопасно движение.

Запланувани са капиталов
ложения и в областта на 
текстилната дървообраб-от- 
вателната и хранително- 
вкусовата индустрия. При това 
приоритет ще имат довършване 
на вече изостроеиите произ
водствени цехове и всестранно 
включване на Босилеградска 
община в туристическия проект 
на Власи на за производство на 
здрава природна храна, за което 
Босилеградска община има 
условия. Покрай другото, до 
края на този развоен период 
запланувано е увеличение на 
трудоустроените с около 40 на 
сто, от кое 
стопанството 
това в индустрията (-41 на сто), 
в туризма и гостилничарството 
(10 на сто), в търговията и 
оборота (с 10 на сто), в 
строителството (6,6 на сто), в 
образованието и културата (9,2 
на сто) и пр.

селските им пътища на най- 
критичните места са настлани с 
чакъл, а в селата Долно 
Тлъмино, Мусул, Горна Лисина 
и Извор са построени селски 
пешеходни мосчста В местната 
общност Босилеград приключи 
изграждането на канализацион
на мрежа на дължина от 420 
метра и канализация на дължина 
от 220 метра за атмосферна вода, 
а в Райчиловци е изготвена 
проектодокументация за 16 км, 
канализационна мрежа. От 
началото на годината до края на 
юни в 
Райчиловци 
изграждането на 256 метра 
водопроводна мрежа, както и 
изготвяне 
проектодокументация за 
регионалния път Горно 
Тлъмино - Жсравино - Голсш. 
Или от началото на годината за 
тези комунално-битови актив
ности в Босилеградска община 
са изразходвани над 1,9 милиона 
динара, от това 20 на сто ще 
обезпечи населението, като 
собствени средства, 30 на сто от 
местното самооблагане и 50 на 
сто Общинският фонд за 
комунална дейност.

Безспорно това са завидни 
резултати, с които до значителна 
степен ще се улесни животът на 
населението в посочените 
местни общности. Още повече, 
ако се има в предвид, че редица 
комунално-битови проблеми 
чрез местното самооблагане ще 
бъдат разрешени още в 11 
местни общности. Според 
заплануваните активности до 
края на годината в местните 
общности 
Доганица, Назърица, Ярешник, 
Бистър, Злидол, Буцалево, 
Райчиловци, Гложйе, Дукат, 
Долна Любата, Горна Любата, 
Мусул, Барйе, Плоча, Долна 
Ръжана, Църнощица и 
Босилеград е запланувано 
прокарване или почистване на 50 
км селски и махленски пътища, 
няколко мостчета, около 2000 
метра канализационна мрежа и 
посипване с чакъл на няколко

След проведеното публично 
обсъждане, през миналата сед
мица, проектопрограмата за раз
витието -на Босилеградска 
община през следващия пет
годишен период обсъдиха и 
членовете на Изпълнителния 
съвет на Общинската скупщина. 
Обща констатация и в местните 
общности, на членовете на 
Изпълнителния съвет е, че 
проектопрограмата всички свои 
запланувани задачи и активнос
ти дава основание за по-ускорен 
развоен период на общината. 
Още повече, че повечето от ак
тивностите през следващия 
период от пет години се обос
новават върху собствените 
природни ресурси, с които раз
полага Босилеградска община и 
с още по-гояяма помощ на 
републиката и предлр| 
ло-развитите общини и краища, 

рамките на всеобщото раз
витие на републиката

В Босилеградска община, от 
началото на годината със 

от местнотосредства 
самооблагане, средства на 
Фонда за комунална дейност и 
собствени средства на 
населението, в 17 местни 
общности са раздвижени 
комунално-битови активности: 
прокарване и почистване на 
селски и махленски пътища, 
прокарване на канализационна и 
водопроводна 
изграждане на пешеходни 
мостчета и други комунални ак
тивности, а до края на годината 
подобни активности са 
запланувани още в 11 местни 
общности. Обаче, надали 
всичките ще бъдат реализирани. 
Защото поради нередовните и 
малки лични доходи на заетите в 
общината се чувствува недоимък 
на средства, а в отделни местни 
общности е под въпрос бързото 
и ефикасно решаване на 
имуществено-правовите 
отношения.

мрежа

местната общност 
приключи

иятия от
накриза 

Велинов.
Велинов ни уведоми, не предприятието не отстъпва и 

от програмата за отваряне на инсталация за сепарация, 
където би се сепарирали четири вида чакъл, за който 
понастоящем има потреба, не само в Босилеград, но и в 
другите по-близки общини. Програмата обхваща и 
правене на четири вида бетонски тухли и произвеждане 
на кварцов пясък, който се намира в чакъла на Сушичка 
река

и в

проек-Инак, според 
топрограмата, през следващия 
петгодишен период е 
запланувано в Босилеградска 
община за различни ви 
развойни активности да бъдат 
изразходвани 1,3 милиарди 

нара. най-много 
индустрията и стопанството - 
550 милиона динара. Значителни 
капиталовложения 
запланувани и в областта на ин
фраструктурата - област която 
заема видно място в развойните 
определения през следващите 
пет години и основно предус- 
ловие за реализиране на ос- 

запланувани развойни

то най-много в 
(79 на сто), след

дове

вли
- Инвестиционно-техническата документация за тази 

програма е готова. Изготови я специализираното 
предприятие за тази дейност "Симах” от Смедерево. 
Програмата получи "зелена улица” от всички субекти. 
Републиканският фонд за развитие на икономически 
неразвитите общини също й даде положителна оценка, 
обаче това което е важното средства за реализирането на 
тази програма няма, нито ние в предприятието, нити в 
общината, нито във Фонда. Каква ще въде по-нататъщната 
й съдба, най-вероятно ще зависи от положението и по
нататъшната съдба, на Фонда и въобще от положението в 
републиката и

Югославия - добави Велинов.
Настоящото положение на това строително 

предприятие в Босилеградска община засега е крайно 
неблагоприятно. Предриятието според полугодишния 
финансов баланс е отчело загуба от милион и 212 хиляди 
динара и с отчетената загуба в края на изтеклата година 
от 667 000 динара, която не е погасена, сега възлиза на 
около милион и 900 хиляди динара Тенденция на спадане 
през първите шест месеца бележи осъщественият общ 
доход и доходът. При това тук и личните доходи са твърде 
низки - едвам възлизат на 2867 динара и същите по 
отношение на първото полугодие през изтеклата година 
са увеличени с 56 на сто.

Една от причините за това положение в ”Изградня”, 
какот подчерта Велинов, е спряната инвестиционна актив
ност. През първите три месеца от настоящата година 
предприятието почти не е имало никаква работа. Едвам от 
началото на април започва с работа в Крагуевац, но и тази 
работа не е била достатъчна за всички работници, а 
Босилеград няма никаква инвестиционна активност, което 
още повече влошава трудното положение на

Инак, както бс подчертано на 
заседанието на Изпълнителния 
съвет, състояло се през 
миналата седмица, когато пред
мет на разискване бе 
информацията във връзка с 
ангажирането на средства от 
местното самооблагане от 
началото на настоящата година, 
средствата се изразходват 
рационално и . съгласно 
заплануваните от страна на 
Общинската скупщина актив
ности. Досега тези средства, за 
активности, които са в ход или 
пък са приключили, са пол
зувани от 17 местни общности, 
повечето от които за почистване 
или прокарване на селски и мах
ленски пътища, в 12 местни 
общности на дължина от около 
40 километара / в Доганица - 1 
км, Извор - 5 км, в Ресен - 4 км, в 
Буцалево - 3 км, в Райчиловци - 
2 км, Паралово - 6 км, в Милевци 
- 5 км, в Дукат - 1 км, Долна 
Любата - 3 км, Долна Лисина -1 
км, в Горна Лисина - 7 км, и 
Босилеград - 3 км,/ от това 
десетина километра пробиване 
на ново. Покрай .това в местните 
общности Бресница и Белут

са
Да кажем и това, че 

развити 
щина е изгот- 
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"ГИД” - ДИМИТРОВГРАД
Караманица,

ремонт в
МЕТАЛНИЯ ЦЕХ

километра селски пътища.предприятието.
М.Я. М.Я.

СТОПАНСТВОТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРОДЪЛЖАВА ДА СТОПАНИСВА С ВСЕ ПО-ГОЛЕМИ ЗАГУБИ

В МИНУС Е И ТЪРГОВИЯТА
През първото полугодие на годината стопанските 

колективи отчетоха 7 590 000 динара загуба, от която 3 600 
000 динара се числи на ОП "Босилеград”. Имайки обаче 
предвид непогасените миналогодишни загуби, 
стопанството сега е в дефицит дори с 15 298 000 динара. 
Средният личен доход е малък и възлиза на 3673 динара. 
"Граждевинар” вече на съществува.

и последица на загубите. За 
сметка на това намалено 
вземане от стопанството до 
затруднения дохажда в 
дейността на обществените 
дейности, особено в здрав
ното дело.

От значение е да се 
подчертае, че от 11-те 
предприятия дори седем са 
отчели загуба. Загрижава 
фактът, че в тях работят 620 
работника, т.е. 94,7 на сто от 
целокупното число работ
ници в стопанството. 
Имайки обаче предвид и 
миналогодишните загуби, 
които възлизат на 7 708 000 
динара и които не са 
погасени, целокупните 
дефицити в стопанството 
сега възлизат на 15 298 000 
динара. През първото 
полугодие на годината най- 
големи загуби отчете 
Общественото предприятие 
за търговия, производство и 
услуги "Босилеград” - 3 600 
000 динара. Строителното 
предприятие "Изградня” 
отчете загуба от около 2 785

000 динара, ОГРБор“ - 397 
000, Автотранспортно 
предприяте 708 000,-
Ветеринарната станция 98 
000,
занаятчийска кооперация 
"Квалитет” 150 000. Загуба

нямат само държавното 
предприятие "Услуга”, 
занаятчийската кооперация 
"Стандарт”, и частното 
предприятие "Победа”. 
Поради изключително 
тежко финансово полож
ение срещу строителната 
занаятчийска кооперация, 
чиято джиро-сметка бе 
дълго под финансова 
блокада е раздвижена 
фалитна процедура, т.е. ин
ициатива за закриването й, 
и по всичко личи, че тя нас
коро и официално ще 
угасне.

В настоящия момент 
приключва редовния /генерален/ 

в металния цех
задача и за тях няма колективен
отпуск.год(ишен ремонт 

на ”ГИД” /Гумарск 
- Димитровград/. О 
на ръковод 
Георги Пе 
колек
работниците всяка година се 
ползва за генерален ремонт на чистене на котела. Доколкото се 
машините, въпреки че и през обезпечат и някои вносни 
годината се върши ремонт на от- резервни части, ремонтът ш 
делни машини. бъде комплектуван и редовното

- Предварително приемаме производство ще може Да 
план: за електромонтажници, започне 
машинисти, строители, а след 
това предприемаме активности 
за обезпечване на резервни на 
части. Тази година голямо Ра
количество резервни части са ГУС™,-------- -„ги
потърсени на домашния пазар, а и за потРебители от ДРУ 
на чуждестранния са търсени стРани- В производствен 
онези, които не може само да пР0ГРама значително мя 
обезпечим. Трябва да изтъкнем, аа®!1?ат Различни вид 
че немалка част подсигурихме ^Рс^ро^т^в^за врата и
°Т ° ПеВй,Не1Та алатница ' прозорци/ в авто«”билн>т>

“• промишленост - от програма^
Инак ремонтът на машините за "Рено”, "Лада” и др. Следва /р 

на 7 август и ще се отбележи, че разработката 
продължи до 30 август, относно усвояването на отделни чаетх 
до 2 септември, когато започва извършва в самия цех, к06145,*. 
редовното производство в това рече, че налице са кадр°® 
предприятие. Ремонтът се технически условия
върши по групи, а всяка група задоволяване изискванията 

свой ръководител. Общо пазара, относно на различни, 
90 души, резпределени в потребители у нас и в чуЖ°и 

групи, доста успешно Ст.Н-
вят с тази отговорна

През просечния период 
стопанството в общината, в 
което бе изразена не само 
намаляващата се активност, 
но и останалите неблаг
оприятни тенденции, от 
които инфлацията и затруд
нената неплатежоспособ
ност на първо място, във 
фондовете за акумулация 
разпредели само 57 хиляди 
динара. Заедно с аморти
зацията, възлизаща на 1 872 
000 динара сега за възпрои
зводство стопанство раз
полага само с 1 929 000 
динара. Предприети са и из
вестни мерки за разтовар
ване на стопанството. През 
този период за обществени 
потреби са насочени 5 327 
000 динара. Тези средства в 
сравнение 
миналогодишните 
увеличени с 28,6 на сто и по 
отношение на останалите 
финансови показатели са 
"занемаряващи”. Но, този, 
да кажем доста полож
ителен ефект за стопанис
ването и повече е резултат

- Безспорно една от най- 
сложните задачи е почистването 
и ремонтът на резервоара и 
котела, относно почистването и 
подмяна на "греячите”, 
химическо пламенно димно и

Стопанството 
Босилеградска община 
продължава да стопанисва с 
намалена активност и със 
загуби. През първото 
полугодие на тази година 

пример 
предприятия и колективи, в 
които работят около 650 
работника /от 1 юли 
започна да действува още 
едно предприятие с 46 
души/ осъществиха общ 
доход от 99 214 000 динари в 
сравнение със същия 
миналогодишен период е 
увеличен с 66,8 на сто. Това 
увеличение обаче не 
представлява някакво ох- 
рабрение ако се има пред
вид увеличението цените 
на дребно през този период 
/75,5 на сто/ а потвърждава, 
че намалява стопанската ак
тивност. От общия доход 
разходите са по-високи със 7 
331 000 динара и възлизат на 
106 545 00 динара. През този 
период стопанството отчете 
загуба от 7 590 000 динара и 
тя преставлява 50 на сто от 
дохода. —

в ата инустрия 
поред думите 

ителя на този цех - 
йчев, периодът на 

тивния годишен отпуск на

11-тена

През посочения период 
средният личен доход на 
един зает в стопанството в 
общината възлизаше на 
3673 динара и в сравнение с 
този в републиката /над 6 
хиляди/ е много по-малък. 
Най-висок среден личен 
доход имаха заетите във 
Ветеринарната станция - 
9119 динара, в "Квалитет” - 
6888, "Автотранспорт” - 
5285, "Услуга” - 4758, "Бор” - 
3188. "Победа” - 2767 динара, 

275-те

Що се касае до обезпечаване 
работа, в този цех изтъкват, че 
бота има. Произвежда се 5* 

Швеция, Гърци*

сподели
с а заети

"Босилеград” получаваха 
загарантирани 
доходи, 
получени заплати /за май/ 
тук възлизаха на 3100 
динара.

вса започна
лични 

Последните

строителната има 
към 
няколко 
се спра

В.Б
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БОСИЛЕГРАД: ПОСЛЕДИЦАТА КАТО ПОВОД
СЛЕД ВТОРИЯ ЗАПИСВАТЕЛ1ЗД СРОКсега, под въпрос е дали трябва и 

да съществува.ПОЖАР В ЦЕНТЪРА НА 
ГРАДА

в СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩАСегашната борба за 
потушаване на пожара водиха 
главно смели босилеградчани и 
няколко души от милицейската 
станция. БОСИЛЕГРАД: В ПЪРВИ 

КЛАС - ТРИ ПАРАЛЕЛКИ
В събота вечерта в центъра 

на Босилеград ненадейно избух
на пожар в къщата на братята 
днтанас и Стефан Божиле 
който изгоря покр 
нанесена голяма материална 
щета. Причините за избухването 
на пожара все до преди няко 
„ни официално не б 
утвърдени. Преди избухването 
му се чуха две силни детонации 
на покрива на зъболекаря в 
пенсия Антанас, с което се пред
полага че пожарът е предиз
викан поради непрофесионалн 
съхраняване на газ или бензин.

Нещастието; което сполетя 
братята Божилов и пожаръ~ 
който се заканваше да 
съседните къщи и които едвам 
след два часа бе угасен, откриха 
няколко въпроси всред които и: 
как се съхранява бензина в 
частните къщи и как и защо не 
може по- ефикасно да действува

рам«итеП°иЖяаРНаТа слУ*6а в рамките на милицийската
= “ГР-7 =“ оглед дали пожарът е последица на 

заплаване нг безнина или че от
на?аТ„аапНПе„АНлТаНаС *>*"■« най- напред бяха изнесени и
Г„еДе ° К пожаРа сложени три 

бурета с бензин, който
ня2пм »пЯТН° обез,1ечавал за пЯ‘®и по-трудни времена”. 
Примерът на такива резерви на 
гориво в Босилеград не е 
усамотен и показва, че тези 
често ненужни запаси, могат да 
бъдат катастрофални.

просът за противопожар
ната служба заслужава по- 
широко, обществено, внимание. 
Още повече ако се има предвид, 
ролята й и факта, че тя на раз
полага и с най-необходими 
съоръжения за действуване и за 
потушаване на по-големи 
пожари. Даже, такава каквато е

Без оглед че тази борба 
започна с голямо закъснение, 
радва че тя приключи от
носително успешно, ако се има 
предвид, че последиците можаха 
ГД бъдат далече по-катастрофал- 
ги. Въпрос е обаче дали винаги 
к:оже така.

ов, в 
и беива

лко
яха

През втория залисвателен срок в първи клас се записаха 
достатъчен брой ученици, с което се изпревари надвиеш^? 
се възможност за закриване на училището.

тези предмети в основното, 
а след това и тукашното 
средно училище. За разлика 
от "катастрофата” през юни, 
когато бяха конкурирали 
90, а изпита издържаха само 
14 (38 издържаха тестовете 

един
математика), сега СХ 
полагаха 47 от които 32 
успешно, а от 70-те ученици 
които полагаха математика 
всички

В.Б.

В БОСИЛЕГР АДСКА 
ОБЩИНА

На сегашния класифика- ученика (двама повтаряли 
пионен изпит за записване класа), а се очаква да се

босиле градската “гимназия ““‘тЛзпиГа

ученика НптРИРаЛИ ™ изяьРжали в училища ученика, от които 70 вътрешността
ус"ешно _ изпължиха републиката, 
задачата. Заедно с 14-те 
ученици, издържали изпита Сегашните резултати на 
през юни, когато настана- ^®али(^икаЧионния изпит 
особено недоволствие ™ сърбохърватски език и 
преди всичко от работата в па^.^атикат-пР0светните 
основното училите в Работни1*и в Гимназията са 
общината, това число е °«енили като солидни. Тази 
достатъчно в първи клас да Успешност се льлжи преди 
има три паралелки. Момей- ВетИЧК0 на Допълнителното 
тално в първ клас има 86 °бУчение на учениците от V ппа оо страна на преподаватели по

Въ
ът, 
е и по СХ; аПРИБИРАНЕ поза

йт<
хван във

на

НА
издържаха изпита).

Инак, в тукашната 
Гимназия подчертават, че 
през тази година, която ще 
започне на 2 септември и 
която се посреща подго- 
товено, в 12 паралелки ще 
се учат около 300 ученика.

РЕКОЛТАТА
ДИМИТРОВГРАД

Сенодобивът и
зърнодобивът са по-малки от 
миналата година. Засега 
царевицата добре напредва - 
Горски и планински плодове в 
изобилие.

В Босилеградска община 
прибирането на реколтата 
пълен
сенокосът освен в планинските 
села, където все още неуморните 
косачи "бият” от сутрин до 
вечер, в останалите села 
приключи. Затова пък зърнените 
култури, в низките села се 
прибират със стремителна 
дейност. Характерно и за 
сенокоса, и за жътвата е, че все 
още се провежда ръчно и че 
добивът и от едната, и друга кул
тура по отношение на миналата 
година е по-слаб. Но и покрай 
това, селскостопанските произ
водители в общината са довол
ни, отделно от сенодобива. 
Защото сеното по отношение на 
миналата година сега е далеч по 
качествено.

- Сено като зоб - казва 
шестдесетгодишния селскос
топански производител от село 

Назърица, Ставри Цветков и 
добави - Да не бяха по време на 
сенокоса, честите дъждове, 
сеното щеше да бъде още по- 
добро. На онези, които както мен 
са сами, поради дъжда сеното е 
пожълтяло, но все пак много е 
по-качествено от миналата 
година.

НОВ КЛУБ НА 
ПЕНСИОНЕРИТЕ

В.Б

ДИМИТРОВГРАД: 

ВСИЧКИ УСПЕШНИе в
разгар. Наистина

Гзвършено е генерално 
почистване на всички 
помещения и кабинети, периода на така наречения 
поръчани са всички книги модел на "двуезично 
и останали материали и се обучение”, провеждан в 
очаква нормално започване обучението цели осем 

години, бълграски и 
сърбохърватски езици са 
изучаван: 
с еднакъв

Вторият (августовски) 
квалификационен изпит за 
записване в първи клас на 
гимназията, състоял се на 
21 и 22 август т.г., в димитр
овградската гиманзия е по- 
успешен от първия (юнски) 
квалификационен изпит. 
През юни от. 48 кандидаст- 
луващи - положиха с успех 
40 души, а от тях 30 са се 
записали в гимназията. 
През август кандидаст- 
вуваха 39 кандидати - 24 по 
сърбохърватски и 35 души 
по математика. И всичките 
успешно издържаха прием
ните изпити. Счита се, че 
след записването в първи 
клас на гимназията ще има 
две паралелки.

Инак в навечерието ш 
учебната година ьсичк* 
подготовки приключват.

Още повече, че в

на работата.
В димитровградската, ги

мназия обаче имат сериоз- 
забележки

отношение на учебния план 
по 6*1 ^гарски език за първи 
и вто^и клас който е и босилеградската гим- 
засгьпен само с по два часа. назия, договоряне и съвм- 
С оглед че материалът е естно действуване, относно 
обемист, едва ли ще може с насрочвана е взаимна сре- 
два часа седмично да се ов- ща, но окончателен договор 
ладее. Ето защо тук сериоз- няма. Тъкмо с общ договор 
но се обмисля да се изпрати и общ иск до Министерс- 
петиция до Мини- твото на просветата на 
стерството на просветата, двете гимназии би могло да 
броя на часовете по се изнамери и общо 
български (като майчин) решение, 
език и съроскохрватски 
език да се изравни.

и равноправно, т.е. 
> брой часове.пони

Подобна забележка има

В старите помещения на Белградска банка димитровградските 
пенсионери тези дни получиха ново привлекателно Кътче за I 
и всекидневно пребиваване, игра на домини и билярд, за кафе или

почивка
чай.

Пенсионерите са к 
едили в свой кл

упили помещенията от банката и са ги
какъвто до сега наистина нямаха. За 

ждане 500
преур
помещенията са дадени един милион динара, а за урез 
хиляди динара. Старата сграда край двумостието също се реновира 
- поправя се покривът и фасадата. Самите помещения са дадени под 
наем, на кожарата за откриване на магазин. Както изтъква 
председателят на Общинския съюз на пенсионерите Любимир 
Мишев, от наема ще се плащат разноските в клуба.

Че пенсионерите не бездействуват, свидетелствува и празното 
пространство пред клуба. До скоро то бе зараснало в бурен и 
препълнено с боклук. Сега пенсионерите са го очистили, уредили и 
то налодобава на градинка, в която трябва да бъдат поставени две- 
три пейки - първите пейки в града.

Ст.Н.

В ЗВОНСКА БАНЯ МИНА С УСПЕХ

”ИГРА БЕЗ ГРАНИЦИ”
А.Т.

Поради ло 
ганизираната 
граници” в Зв
три-продължи само два дни 
и покрай това мина с голям 
успех. Както ни уведоми 
Александър Рангелов, управител 
на хотел "Мир” в Звонска баня и 

вните организатори 
ез граници” в тази 

28 отбора от 
ирот, Бела 

градове в 
и е т о . 

отбор 
15000 

жя ед-
1ЯТ&

рития басейн и двете 
17 и 18 август,

0 го

зшото време ор- 
забава "Игри без 

баня вместо 
. Но

ДИМИТРОВГРАД Що се отнася до 
зърнодобива, селскостопанските 
производители казват, че и тук 
добивът ще бъде под очак
ванията. При това вследствие на 
валежите зърното е неналято, а 
има и много трева. В Босил
еградска община царе-вицата 
засега добре напредва и ако 

. времето бъде благоприятно 
. добивът от нея ще бъде добър. 

Щ» ,4 Да отбележим и това, че 
* продължителните дъждове,
Влт ЧЙ благоприятно повлияха върху 
'Фтшт г°Рските и планински плодове.

Изобилствуващ е малинод- 
обивът и боровинките по 

ЩяЗ пределите на Бссна кобила, Бела 
ШЯШШЩЯ вода и Църноок. Както и досега 
мадЯДР и гъбите не изостанаха.

онска

ВЪЗОБНОВЯВА СЕ 
ПЪРВАТА

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
един от гла 
на "Игри 61 
забава участвували ; 
Димитровград, П 

лаика, Ниш и 
о н и ш а 

Първокласиралият се 
получил награда от 

ара, а второкласи 
Емичен пансион в

па др. 
в I

1
лин
носед"Ш

На отк 
вечери на
по повече от 60 

етители,
>абри организаторите 
обни спектакли и занапред 

вече за 
авата на

1 имало 
сти и 

което може само да
I

I нос
охр 
под
да се погрижат 
раз 
ба>||

на

по
аб< 17 и 18 август на открития басейн в Зв. баня - "Игри без 

граници"... /Снимка: Т.Петров/
■ - ■ . влечението и з

ските гости.
М.Я.-г-5Гч

•>4! -у- ^ От А.Рангелов също 
че и покрай неблагопр 
време - не 
обез 
От

•V1 узнахме, 
иятното 

спират заявките за 
печаване на места в Зв. баня. 
1 септем

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА
Въпреки значително 

намаленото число на тран
зитните туристи на 
граничния пункт "Градина" 
край Димитровград, тези 
дни входната страна 
наподобава на миналата 
година.

Бройните гастарбайтери 
- турци, се завръщат обрат
но за Германия и вече са 
задръстили площите и 
паркингите около обектите 
на "Балкан”. Въпреки 
значителното модерн
изиране и разширяване на 
тези обекти, транзитните 
туристи /турци) пред
почитат да седнат в тревата, 
отколкото на масите в обек
та. Навик, несъответна ус
луга или нещо трето?

ТУРЦИТЕ СЕ ВЪРЩАТПървата бензиностанция в Димитровград е изградшш 
след 1955 година. Тогава всъщност нищо не бе построено. 
Само заровиха цистерни и над тях бе поставена малко по- 
голяма будка, която и ден днешен е на мястото си край 
железопътната гара. За малобройните моторни превозни 
Средства в тогавашния Димитровград бензиностанцията бе
достатъчна. Но не за дълго. След изграждане на магистрал
ното щосе край него бе построена нова, а след няколко 
години още една бензиностапия край гранично- 
про11усквателния пункт. Първата бензиностаниция така 
загуби значението си и престана да работи.

Но нарастналото движение на моторизираните туристи щ 
ПО магистралното шосе и максимално увеличения брой на 
моторните превозни средства в Димитровград, от няколко 
години налагат активизиране на "^„^“"бетинос:

гари например 
"Неопланта” еновосадска 

ангажирала 80 места, а потдел
ните ангажименти са много.

Освен хотел "Мир" на 
Сърбия от Пи 
частните вил 
наши и 
тази з 
лековита

ълни са и 
пливът на 

чуждестранни туристи в 
асега най-евтина, но 

баня в Сърбия особено 
нарастна след прокарването на 
пътя в живописната долина на р. 
Ерма. Населението от Горно 
Понишавие с нетърпение очаква 
завръшването на участъка на 
пътя от Тр. Одоровци до Звонска 
баня и модернизирането на 
някои участъци от пътя от Зв. 
баня до Бабушница, когато ще се 
създадат условия за пускане на 
околовръстна рейсова линия 
Пирот- Димитровград-Звонска 
баня-Бабушница-Пирот.

|рот п 
и. На1

понеже по време на туристическия 
танции са почти недостъпни за димитровградчани. Затова

и Ще служи предимно за нуждите на гражданите на 
Димитровград за обикновен бензин и супер. МА.А.Т.А.Т.
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продължи и през идущата 
година.

Тези дни трябва да 
започне нанасянето на ас
фалтова настилка и на 
отсечката Трънски Одоров- 
ци - Звнска баня на пътното 
направление Суково - 
Ракита. Тази новопробита 
отсечка до голяма степен 
затрудни строителите, с 
оглед на явилите се след 
проливните
свлачища и необходимостта 
от построяване на подпорни 
стени. Все пак и тази 
отсечка е готова за асфал
тиране, така че нейното ас-

Димитровград едва ли пътища от Ниш, фалтиранс се очаква през 
някога досега е видял и "Нискогфадня” от Пирот и септември, 
доживял толкова механ- "Градня” от Димитровград. Въп фаза
изация на своите улици. А Между строителните строителство е и пътят 
това съвсем не е чудно, 0бскти построяването на Погановски манастир - 
когато се има предвид, че пътищата заема твърде Поганово на дължина 3 км. 
тук в момента работят важи0 място. В този Засега се работи върху 
четири строителни ор- стр0ителсн период е трасето на пътя, относно 
ганизации: "Водомонт” от завършено асфалтирането землищните работи.
Ниш, Предприятието за иа пътя Височки Оодоровци 

- Гуленовци, отсечка, 
свързва 
регионалния 
Димитровград -

ИНТЕНЗИВНО СТРОИТЕЛСТВО ИА ПЪТИЩА

КАНАЛИЗАЦИЯ 

ДО ВСЕКИ ДОМ
РЕДИЦА ПЪТНИ 

НАПРАВЛЕНИЯ - В 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН 

ЕТАП
дъждове

бъде. пусната в действие 
през септември т.г., налице 

условия 
Димитровград да разреши 
този твърде важен комунал
но-битов и екологически 
проблем.

В сегашния момент е 
завършена канализацията в 
улиците "Найден Киров" и 
"Сима Милоев” на дължина 
510 метра, и довършена в 
улица "Врело” на дължина

В програмата по 
хигиниезация 
Димитровград 
построяването на
канализация заема твърде 
важно място. С тази от
говорна задача се нагърби 
Фондът и в течение на 
няколко години постигна 
завидни резултати. Особено 
интезивна в построяването 
на-канализация е миналата 

когатб бяха 
8783 метра

иа
са всичкиВ период, когато се 

чувствува особен застой в 
строителството, 
Димитровградска община 
интензивно се строи. Касае 
се предимно за комунално- 
битовото строителство, 
което финансира Финдът за 
жилища, пътища и кому- 

дейност в общината.

и ав

Нареди строителството 
с споменатите

направления, Фоднът в 
настоящия момент изготвя 

(разширяване на отсечката проект за строителството на 
от града до Радейна). пътя Криводол - Славния.
Широчината на пътя е 5,5 __
метра, а с крайпътното през идущата година, 
плато

съснална
която година,

положени
и а

тези села пътнипът
Смиловци

Този път обаче ще се стори

6 метра. В от казаното личи, че 
настоящия момент в цялата територия на 
закючителен етап е Димитровградска община 
подготовката на цялата ще получи завидно пътно 
отсечка за асфалтиране: стопанство. Асфалтови 
нанасяне на настилка от плата Са се "проснали” или 
чакъл, изработка на буфер- «пълзят” към всички 
на зона. Очква се асфал- райони: Висока и Забъ- 

I тирането му, да започне в рДИето, Дерекула и Бурела. 
началото на септември.

1 Е5?Е
отсечката от входната 
бариера (”Кантона”) до ав
тобусната гара. Някои от 
тези улици, както например 

На територията на »д март” (в по-голямата си 
общината се строят още част) отдавна 
няколко пътни неотдавнашните проливни
направления. През лятото дъждове поотвлекоха нас- 
приключи асфалтирането тилката от чакъл, 
на отсечката Долна Невля - «Нискоградня”
Зарини воденици 
дължина 3,4 км. Тази 
отсечка е на пътното 
направление Димитровград 
- Долна Невля - Петачинци, 
а оттам с пътя Суково - 
Звонци.

ДВ;'

1

• > -- Инак подготовени са и

1 &-7. че това
модерните и най-каче
ствените регионални пътни 
направледния, в региона, па 
дори и в Републиката.

са готови и канализационни тръби и 
канализацията дойде до 
много домове. Общо през 
последните две-три години 
са положени към 16 
километра канализационни 
тръби, с което почти 90 на 
сто градът получи 
канализация. Според темпа, 
с който се строи, вече 
идущата година през 
пролетта Димитровград 
напълно ще получи 
канализация, относно 
канализацията ще стигне до 
всеки дом! А това е почти 

понеже

91 метра. Доста усилено се 
завършават работите по 
полагане на канализацион
ни тръби в квартал 
"Петърлашки пут”, относно 
улиците "Четвърти юли” - 
150 м, ”27 март” 
”Пролетерска” - 210, "Разсад
ник I” - ул. ”СКОЮ” - 466 м. 
В този период канализация 
се строи и в улиците: 
"Видлич”
"Петърлашки пут” - 199 м, 
”Джуро Пецар” - 107 м, 
"Селище” - 635 м и ”8 сеп
тември” - 50 м.

Едновременно се строи и 
канализация за атмосферни 
води.
канализация е положена в 
улиците ”Моша Пияде” и 
"Велко Влахович” на 
дължина 912 метра., както и 
в улица "Маршал Тито” на 
дължина 554 метра.

така че
с

на протакането си сама си 
създава излишни разходи.

Очаква се тези дни да 
отпочне асфалтирането им. 

МОСТОВЕ

94,

В момента усилено се 
инженерни части на Югос- строят и няколко моста: 
лавската народна армия преди всичко моста на 
пробиват пътя от Долна Желюшкия поток, а вършат 
Невля д<} Петачници. се подготовки и отпочва 

строителството на моста 
* през Нишава край Бачево. С 

известно закъснение се

В момента
279 м.,

Всъшност засега е пробита 
отсечката Долна Невля 
Скървеница на дължина 3
км, "относно завършени са .^тГошен^0^™° “
землищните работи. Тази „Т^сна сас<Ьалтова нас отсечка е и най-трудна за нанесена е асфалтова нас 
пробиване, за което ™лка на пешеходното 
свидетелствува фактът, че плато, а трябва да се 
са "прекатурени” над 60 посторят стъпала и каменна 
хиляди кубически матра стена. Строителството на 
пръст.. Сторителството на **®стов„е е Доверено на 
това пътно направление ще Градня от Димитровград.

невероятно, 
Димитровград може би ще 
бъде единственият град в 
Републиката, който има 
канализация до всеки дом.

Прибавим ли към това, 
че вече е построена най- 
съвеременна пречиствател
на станция, която трябва да

Засега такава

ПОДМЕНЯНЕ НА 
ВОДОПРОВОДНАТА 

МРЕЖА
Според някои данни реконструирани 1004 метра 

водопроводна мрежа. С 
оглед на недостиг на 
средства, все още към 
разрешаването на проблема 

сегашните не е пристьпено "по-сериоз
но”.

Цариброд (Димитровград) е 
получил водопровод още 
през далечната 1912 година! 
И колкото могат да се

НАДЗИДАВАНЕ НА 
ЖИЛИЩНА СГРАДАгордеят 

димитровградчани с това - 
още повече има място да се 
оплакват. Защото водопр
оводът е застарял, тръбите 
несъответствуват на 
сегашните потребности и 
създават главобиля и на 
комуналната служба по 
поддържане на водопровода, 
и на гражданите.

През последните 
няколко години Фондът за 
жилища, пътища и 
комунални дейности, наред 
с изграждането на 
канализация, асфалтиране 
на улици, прокарване на 
нови пътища на терито
рията на общината и други 
водове комунално-битова 
дейност, отделя известни 
средства за подменяне на 
водопроводната мрежа в 
най-засегнатите части 
(улици) на града. Само през 
изтеклата 1990 година са

Тази година наред с ин- Провъзгласени преди няколко години за "най-модерни" и ур- 
тензивното пътно строите- банистички изящни, равните покриви през периода от 
ЛСТВО, построяването на построяването им до днес се показаха не. 
канализация и по също се иа валежи (сняг) " проливните дъждове, доведоха до "прокап 
полменяволопооволната на покРиви> овлажняване на стени и изобщо до създаване на много

дължина 010 метра. квадратни метара жилищна площ Тези апартаменти са за пазара
Безспорно е, че Много по-важно е, че проблемът за овлажняване окончателно ще

сегашния темп на се разреши и че жителите в предишния "най-горен" етаж ще
подменяне на водпровод- отдъхнат. Не без значение е, че архитектурното решение наистин 
ните тръби и изобщо на е сполучливо и сегашният покрив се "слива" в амбиента, относно 
водопровода в Димитро- Д01Гьлва с жилищната сграда, построена до нея 
вград е доста бавен. Но след 
приетото местното самоо
благане от страна на 
гражданите и след прикл
ючване на канализацията и 
другите комунални,строит
елства, може да очакваме 
интензивиране на комун
ално-битовото строит
елство и в тази област.

подходящи Застояването 
ване"

на
се

Притурката подготвиха:
Ст. Николов 

А Ташков

СТРАНИЦА 6 БРАТСТВО • 30 АВГУСТ 1941



ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЛГРАД
ОТ 1 ДО 7 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА

|~ НЕДЕЛЯ, 1 СЕПТЕМВРИ 1991 | ' 7рима В Л0Дката" - драма 
22^п ' ?5нщ_на политика

' пЙ?°' ' 3а6аВН° ' «^ихална 
21Л0 - Дневник
а,40 ■ Новини на англиВски език 

„ оло Полунощ”01,45 - Новини 
01,50 - ЮТЕЛ

10.10 - Новини
10.15 - ”Паднхер Уилсън” - американски

филм
11,40 - Анимационен филм
12.00 - Новини
12.10 - Лятна програма
13.30 - "Около полунощ” /реприза/
15.30 - Новини
15.45 - "Кошмарни години” - филмова 

серия
16.35 - Анимационен филм
16.45 - Новини на албански език
17.00 - Дневник
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.15 - Лека нощ деца
19.30 - Дневник
20.35 - "Одисея в космоса 2001” -

американски филм 
22,50 - Дневник
23,20 - Новини на английски език 
23,25 - "Около полунощ”
00,55 - Новини
01.00 - Ютел

10,05 - Тайнственият чужденец, 
американски филм 

11,30 - Музикална програма 
12,00 - Новини *
12,10 - Лятна 

тивал.

7,25 - Тв справочник
7.30 - Гитариада
9.30 - Новини
9.35 - "Евокси” - аним. серия
10.00 - Музикален тобоган
11.00 - Научно-популярен филм 

- 12,00 - Знание-имане
13.00 - Филмова серия 
13,55 - Новини
14.00 - "Окс>ло полунощ” (реприза)
16.00 - Фестивал: документален

филм
17.00 - Игрален филм
18.45 - "Костенурките нинджа” -

серия
19,15 - Лека нощ деца
19.30 - Дневник
20.35 - "Как се познава любовта” - френска

серия 
22,10 - "Чс- 

прогр
23,05 - Дневник
23.35 - Новини на английски език
23.40 - "Около полунощ”
01.40 - Новини
02.45 - ЮТЕЛ

програма: Летен джаз фес- 
Ансамбъл БИ БИ Кини 

13,55 - Нощна програма, реклами
15.25 - Новини
15.40 - Години на кошмар, сер. филм
16.25 - Журнал на български език
16.40 - ТВ справочник 
16,45 - Реклами
17.00 - Дневник 1
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ 
19,10 - Анимационен филм 
19,15 - Лека нощ
19.30 - Дневник 2
20.30 -
20.35 -
21.30 - Реклами
21.35 - Културен магазин
22.35 - Фестивал на подунавските страни:

Румъния

ВТОРА ПРОГРАМА

\!& ' Тв СПРавОЧНИК
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградската
19.30 - Дневник
20.00 - "Индирект” -
20.30 - Репортаж
21.00 - Новини
21.05 - Документална прогр
22.05 - ”4

тв програмаи кратък програма, реклами
спортна емисия

деца, рекламианим.
рек
Зак

ламиама
он в Лес Анджелес

сери5|0ТВ0РеЦЪТ Д-Кищ” ' Д°маща

вторник, з сь.шиутври 1991 ||ри дами” - комерческа 
ама

ети

ВТОРА ПРОГРАМА

16,45 - ТВ справочник
16,50 - Тенис: "Америка-опън”
00,00 - Вечери на поезията в Струга

| ЧЕТВЪРТЪК, 5 СЕПТЕМВРИ ]

23,05 - Дневник 3
23,35 - Новини на английски език
01,40 - Новини
01,45 - Ютел

ПЪРВА ПРОГРАМА
6.30 - Сутринна програма
8.30 - Тв избрано: "Клуб 2000"
9.30 - "Как да обичаме конете”

за децата
10.00 - Новини 
10,05 - "Животът край Мисисипи” -

американси филм
12.00 - Новини 
12,10 - Лятна програма
13.30 - "Около полунощ” (реприза-) 
15,30-Новини
15,45 - "Кошмарни години” - филмова 

серия 
Ан

- програма ВТОРА ПРОГРАМАВТОРА ПРОГРАМА
16,45 - ТВ справочник 
16,50 - Тенис: Америка Опен: Четвърф 

/мъже/ и полуфинал /жени/ 
23,00 - Новини 
23,05 - Хари Мата Хари

7,45 - Тв справочник 
7,50 - Новини
7,55 - Токио: световно първенство по ат

летика
14.00 - "Сезам” - спортен следобед
19.30 - Денвник
20.00 - Токио: световно първенство по ат

летика
22.00 - Новини
22,15 - Спортен преглед
23.00 - "Войводина” - "Рад” (репортаж)
23.30 - Гитариада (финална вечер)

ПЪРВА ПРОГРАМА инал

6.30 - Сутринна програма
8.30 - ТВ избрано: Кемал Монтено
9.30 - "Майски ири” - програма за децата
10.00 - Новини
10,05 - "Отвъд Атлантика" - американски 

филм
11,35 - Анимационен филм
12.00 - Новини
12,10 - Лятна програма
14.00 - "Около полунощ” /реприза/
15.30 - Новини

| СЪБОТА, 7 СЕПТЕМВРИ 1991 |
16,35 - имационен филм 
16,45 - Новини на албански език
17.00 - Дневник
17,20 - Образователна програма 
17,50 - Анимационен филм
18.00 - "Как да обичаме конете” (реприза)
18.30 - Научна програма
19.00 - "Копче” - магазин на КОП 
19,15 - Лека нощ деца
19.30 - Дневник
20.35 - ЛОТО
20.40 - "Как се каляваше бунтовникът” -

филмова серия
21.30 - "Порота”
23.00 - Дневник
23.30 - Новини на англйски език
23.35 - "Около полунощ”
01.35 - Новини
01.40 - ЮТЕЛ

ПЪРВА ПРОГРАМА
т»
7.30 - Сутринна програма 
9,55 - ТВ справочник
10.00 - Образователен триптих
12.00 - Минах Левач, минах Шумадия -

музикално предаване
13.00 - Да питаме заедно
14.30 - Детско следпладне
16.05 - Игри без граници 
17,25 - Реклами
17.30 - Дневник 1
17.45 - 7 ТВ дни
18.30 - Вместо топ листа
19.10 - Анимационен филм
19.15 - Лека нощ, деца 
19,20 - Реклами
19,27 - ТВ справочник 
1930 - Дневник 2
20.30 - Реклами
2030 - Хумористическа серия
21.05 - Реклами
21.10 - Балада за

американс
22.45 - Дневник 3
23.15 - Спортна събота
00,00 - Новини на английски език 
00,05 - Около полунощ, реклами -

Случайни партньори, Алф, Поаро
02.00 - Новини
02.05 - Ютел

ПОНЕДЕЛНИК, 2 
СЕПТЕМВРИ 1991 15.45 - "Кошмарни години” - филмова

серия
16.30 - Анимационен филм
16.45 - Новини на албански език
17.00 - Дневник
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ I
19.00 - Студио 5: Телетуринг
19.15 - Лека нощ деца
19.30 т Дневник
20,35 - "Кръг” - политически магазин
21.40 - "Зовът на приятелите”
22.40 - Дневник
23,10 - Новини на английски език
23.15 - "Около полунощ”
00,45 - Новини
00,50 - Ютел

ПЪРВА ПРОГРАМА

630 - Сутринна програма 
830 - Тв избрано
930 - "Отвори прозореца” - програма за 

децата
9.45 - Деца, пейте с нас
10.00 - Новини 
10,05 - Филмова

Том Соер
11.20 - Музикална програма
12.00 - Новини
12,10 - Лятна програма
1330 - "Около полунощ” (реприза)
1530 - Новини
15.45 - "Кошмарни години” - филмова

серия
1635 - Анимационен филм
16.45 - Новини на албански език
17.00 - Дневник
17.20 - "Нещо повече” - образователна

емисия
1730 - Анимационен филм
18.00 - Програма за децата (реприза)
18.15 - Деца, пейте с нас (реприза)
1830 - Емисия за културата
19.00 - Студио 5: Борса
19.15 - Лека нощ деца 
1930 - Дневник

програма

програма: "Авантюрите на
ВТОРА ПРОГРАМА

17,25 - Тв справочник 
17,30 - Регионите днес
18.00 - Белградска тв програма 
1930 - Дневник
20.00 - "топ - спорт”
20,50 - Новини
20.55 - Забавен вторник
21.55 - Германски игрален филм

Грегори Кортез, 
ки филм

ВТОРА ПРОГРАМА

16,15 - ТВ справочник 
16,20 - Тенис: Америка Опен - смесен 

дубъл, (финале)

| ПЕТЪК, 6 СЕПТЕМВРИ 1991 |СРЯДА, 4 СЕПТЕМВРИ 1991 ВТОРА ПРОГРАМА
ПЪРВА ПРОГРАМА

6.30 - Сутринна програма
8.30 - ТВ избор: Зов на приятелите 
10.00 - Новини

14,45 - ТВ справочник
14.50 - Около полунощ
16.50 - Тенис: Америка Опен: Полуф

/мъже/ и полуфинал /жени/

ПЪРВА ПРОГРАМА

6.30 - Сутринна програма
8.30 - ТВ избрано: Ирфан Менсур

инал

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 2 септември 1.991 Година се 

навършааат 40 дни от смъртта на ТЪЖЕН ПОМЕН
На 28 август 1991 година 

сс навършиха десет тъжни 
години от смъртта на нашия 
мил съп

ТЪЖЕН ПОМЕН
Във вторник на 3 септември 1991 година 

се навършааат четнрИ десет дни от смъртта 
на нашия мил ■ никога прежалим син, брат 
н шурей

ТЪЖЕН ПОМЕН
На първи септември се навършват шест 

жни и болни месеца от смъртта на 
ичаиня ни син, брат, девер и внук

8.03.1991 - 8.09.1991 
Вечно ще скърбим за идшмятъ

об» руг, баща и брат

; 8* »

г1
-

р ■: -V

ПЕНКА МИЛЕВА
(1903 - 1991) 
от с. Долна Люобата 
На тези ден в 12 часа ще 

скъпатапосетим вечния дом на < 
нн покойница на гроби 
Долна Любата да го залеем със 
сълзи на дълбока 
благодарност. Ка

СТРАТКО
ПЕТРОВ

щата в

почит и вечна 
ннм роднини,

нашата мила н непрежалнма 
майка, свекърва в баба 
съседи ■ приятели да ни 
придружат.

СКРЪБЯЩИ: 
син Стамен, дъщеря Лидия, 
снаха Мирослава, внуци Ана 
и Владимир и многобройим 
племенник

м-р ГЛИГОРИЙ ТОТЕВКРАСИМИР ВЕЛИЧКОВСРЕТЕН МИХАЙЛОВ
от село Радей на.
Времето минава но никога няма да 

заличи спомените за тебе. Поклон пред свет
лата ти памет.

Опечалени: баща Велин, майка Плов- 
дипа, брат Ивица снаха Даниела, баба Гина 

ПоследНО СБОГОМ и ог колегите - 
пазачи, пожарникари и службата за 
поддържане в конфекция "Свобода”

от Димитровград,
специалист по биохемия в Медицинския 

център в Кладово
Опечалени: баща Тодор, сестра Цветанка

от Тръне ки Одоровци.
По този повод на гробищата в Трънски 

Одоровци ще дадем пярастас, на който каним 
роднини, приятели и познати.

Опеч 
Роса. П]
Слот.—

от Димитровград

Годините минават, но 
болката но тебе, остава вечно в 
нашите сърца.

Твоите най-мили: съпруга 
Вимка, дъщери Марина и Ела и 
сестра Талка.

и братбаща Верча, сестри Йелиика, 
на, зетьове: Раша , Блажа и 

дан и останали роднини.
Последно сбогом на колегата и приятел и 

пазачи н пожарникари

' алени:
авли Архангел, със семействата си

од неговите другари - п 
■ конфекция "Свобода”
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РЕГИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ДИВИЗИЯ ■ НИШФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА ПОБЕДА - ЗА ТИТЛА!1
"СВОБОДА" ■ "БАЗАР-НИШ" 101:81 /44:33/
Димитровград, 24.0В.1991, спортният център ”П«рк". Времето 

ънчеяо, зрители 100 души. Съдии: Миловеи Вулоиии и 11'бойша 
клосаялсвмч от П

В отличен мач димитровградчани у 
солидния отбор на "Пазар* от Ниш с 20 
начин спечелила първо

л /-ГТ ГТГ А тмо игра, която показаха димитровградчани иИ В "СЪКРАТЕН СЪСТАВ” - 4™™!
европейски ггьрвениц

СЛм рокупие.
спяха да се наложат на 
коша такъвразлика и на

равнише на баскетболната 
нишлии заслужава повече

място. Високото

АРАМДЖИЙСКИ
СВЕТ

Нациомалният състав по ватерполо ма Югославия, и без д0 края на първенството ще се отиграят още три кръга, в които 
състезателите от северозападните републики, успя в Атина на 24 август "Свобода” има относително слаби противници, така че се очаква и 
във финалето с Испания извоюва първо място и златен медал. Този ТрИ победи и запази първото място до края. 
трофей е единственият, който липсваше на югославмскнте ватерполис- 
ти и ето, през изтеклата седмица те стигнаха и до нега

Още яаднаж се показа, че югославската школа по ватерполо е сред 
най-добрите в света и че непрекъснато открива нови таланти които 

естата на довчерашните членове на националния състяв. На

Д.С.

Скоро беше у един петок ой до на пазар с 
магарицата да докарам две чувалчета 
брашно. Замина преко моето, а оно младеж. 
Наклечале мои дечица како врани и дремат 
на слънцето. Вана по долната улица, 
кръчмите гръмат, та се лом дидза. 
Понадзърна, а он нема игла каде да пушиш. 
Пият, та слушат. Скупо ли е, не е ли, никой 
не прашуе Прозвира се по град кое разбра, 
кос нс разбра, па реко: чеке я да си идем.

Яна магарицата и накаде Радичевци Там 
че натоварим, по-близу ми е, та по-бърже да 
ойдем дома. Пред продавницата се трупа 
народ Ка натам, а оно бил дошъл пощар и 
дели пензиите на понзионерите, Иде 
суграма, окаве, надидзан-е, а я връза 
магарицата за една прошка, па се навре да 
видим шо стае

Пошаро седнал на едно трупче, пуна 
чанта пари и брои, та му очите излитаят. 
Кому четри, кому пет, кому шес милиарде, на 
едногова и повече. Пари, како кал! Па 1)и 
гледам тия пензионерите Нити са да речеш 
току стари, нити са Лилави, нити са борави, 
познавам Ли сите, имаят си и стока, и земя, 
работат си йоше, прави и здрави, па и 
пензия одозгоре

А я съм се уземи набил от работа и години 
ме наянаат, ама за мене нема. Улезна у 
продавницата, па се умоли на продавачката 
да ми даде брашното на вересия, па ка 
продадем Петкана че платим. Даде ми 
жената, види дека съм закасал, па натовари 
и си пойдо.

Идем тъка, па си мислим и пцуем прав- 
дина и живот шо съм дочекал Угаснал сам 
от работа, душа нема у мене и немогу да 
зберем пари да си купим брашно. А ка се 
само помислим шо съм стока продал, и 
млеко, и вуна и оше шо съм работил за овая 
държава и немого да заслужим за един залак 
леб да ми некой пружи са под стари години, 
ка сам се сплувал. А нее думата само за мене

Па айде и това да манеш, ние сме си 
вечим за уземи. Но како мисли овая държава 
да изведе народо из кризата? Младите без 
работа, работниците едва дишат како побогу 
нас селяците А за арамджиите има све

А оно бъш затова и не бива нищо.
Стоимен Шляпарата

р:
Мзаемат

последното европейско първенство нашият състав имяше в няколко 
мжчове за противник н съдийската двойка, но н това препятствве

ейската титла
НА ТУРНИРА ПО ФУТБОЛ В БОСИЛЕГРАД

успешно преодоля, така че след спечелването на еяроп 
венчкч европейски треньори (предимно югославвнн, с изклюрснис на 
Матутинович, който води отбора кя Испания) честнтх* на 

треньор Стаменич н на ватерполиегнте на големия успех. ПОБЕДИТЕЛ Е 

ОТБОРЪТ ”МАЛИБУ’
югославския

ма подготовките за предстоящото футболно 
утбол в Мсждуобщипска футболна дивизия Враня - 

ри, футболният 
еград организира турнир по футбол на 
аствувпха шест отбора, а състезанията се 
ю, що значи силите си отмериха всички 

гборът "Малибу”, на второ се 
отборът на месната общност

дината на футболния отбор "Младост" 
итана на първокласирания отбор Миле

В рамките 
първенство по фут 
група "Юг", което ще започ! 
отбор "МЛадост" от Бос 
малка врата На турнира уча 
проведоха по точка - систем 
отбори. Първо МЯСТО СП1 
класира отборът "Мимоза" 
Райчиловци.

КДУ' 
1С в началото на септсмв

ИЛ
р?

ч V ечали от 
а на трето

Председателя на Скут 
Владимир Стаменов на кап 
Цветков връчи купа

Инак, срещите бяха вълнуващи и интересни. Футболистите, 
повечето от които са активни футболисти на футболния отбор 
"Младост” показаха добра игра, което е охрабряващ факт 
тр.енъора Георгиев пред настъпавщото първенство.I ^ * 7 Ето и неговото мнение: - Турнирът бе интересен. Почти всички 
отбори дадоха качествена игра, за което потвърждава и големият 
брой зрители. Почти на всяка среща имаше по стотина зрители. 
Интересът щеше да бъде по-голям, ако футболният отбор имаще 
повечето средства да се обезпечат съотвенити награди или 

за най-добия футболист, най-младия или пък на най- 
айстор.

;о стоти 
лният о 

венити напечат съ

ч :’Ь признания и 
добрия голм

И наистина досега малко се отделя значение на спорта и 
физическата култура в Босилеград. Фондът, предназначен за тази 
цел, разполага със скрромни средства Може би в това отношение 
трябва да се ключат предприятг 
сектор. В това отношение вече се пр: 
борите "Малибу” и "Мимоза” п

МЖЕДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - НИШ, ГРУПА предприятия.
"ИЗТОК”

ията, преди всичко тези от частния 
чки. На от- 
ха частни

авят съотвени 
окровители Та

ЛЕКА ПОБЕДА Ето и окончателната табелка от състезанията в 
Междуобщинската футболна дивизия Враня група "Юг”

16 13 1/1
16 11 0
16 9 1/0/ 6
16 8 2/1/ 6
16 8 0
16 7 1/1/ 8
16 7 1/0/ 8
16 4 2/1/ 10
16 1 0

"АСЕН БАЛКАНСКИ” - "ГРАДЕГИН” /ГРАДЕТИН/ 3:0 /2:0/ 
Димитровград, 25 август 

1991 год. Спортният център 
"Парк”. Теренът тревист, 
времето слънчево. Зрители: 200 
души. Голмайстори: Кръста 
Кръстев в 6, Саша Крумов в 45 
от дузпа и на 3:0 Емил Иванов в 
60 минута Жълти картончета:
Радиша Стеванович и Миодраг 
Петрович ГГрадетин”/. Съдията 
Видойко Панайотович 
добър.

Челик 
Минерал ац 
Железничар 
Синджелич 
МЛАДОСТ/Б/ 
Младост /Й/ 
Младост /С/ 
Бурми 
Раднички

2 50:13 27
58:35 22
36:22 18

44:41-1 16
48:47-1 15
37:51-1 14
47:42-2 12
26:57-1 8

11:49 2

З.Станичич 7, Г.Маркович 6 
/ДПетрович/. 5

В първия кръг на 
междуобщинска футболна 

визия, група "изток" фут- 
листе на "Асен Балкански” 

отбелязаха против отбора на 
"Градетин” лека и висс 
победа. Новото първенство 
димитр 

очна

ди
бо. 8

ока

овградският отбор 
с известни промени, 

отново взе в 
ца Алексов, на

от Пирот

БАЛКАНСКИ:
нов 8,

цев 6 /С.Златкович/, П-Кос- 
тов 7, С.Крумов 7, Б.Станков 7, 
К.Кръстев 6, С.Глигоров 6, 
С.Димитров 6 /Н.Костов/, 
ЕИванов 7, П.Герогиев 7.

ГРАДЕГИН: ЗЛюбисавлевич
5, Р.Стеванович 6, С.Про! 
Ж.Джорджевич 5, С.Станкович
6, ДМладенович 5, Б.Петрович 5, 
Н.Станкович 6, М.Петрович 6,

зап
Кормилото му 
ръцете си Нови 
три дни преди започването му.
Направени са и известни 
промени в състава на играчите, 
върнаха се неколоцина стари
играчи. I ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА "Партизан” от село Желюша

"Асен балкански” е съставен ДИВИЗИЯ - ПИРОТ трябваше да се срещне с отбора
от добри играчи остава да лпАРТТ/П аол I18 НапРедък” от с-Извор, обаче
покажат и съответни резултати. ИАГ1 ПЗАп мачът е отложен. Във втория

«ръг ОТЛОЖИ МАЧА С "[,1ЪоГбсЖпе»л-ю1патни„ше играят сдимитровградчани ще гостуват шаттпгптл) пооеда от Държина
на "Свобода” в Горна Врежина НА11г11(Д Ь1С игрището на "А.Балканск

В първия кръг на 1 общинска 
футболна дивизия отборът на

15
АСЕН 

М.Соколов 7, М.Стоя 
М.Ко

М.Я.

14
КИЧ

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИВ следващия
на

в ТОЯ ЧОВЕК Е ЛУД!тровград.ДС.
Д.С

наше1*Щ от Босилеградско, шофьор, по професия, 
"^. ПИЛ на Работа в Градския транспорт в Белград като 
водач на градски автобус. Много бързо обаче му се случило 
да закъснее за работа - човекът не се събудил навреме.
пъле^Г,,,” 3“аРИЛ СВ0Я автобус на началната спирка, пълен с шумно протестиращи хора, готови да "обеся-? 
несъзнателния водач. Какво да прави завалията? Няколко 
мига се двоумил, сетне влезнал на средната врата и вед
нага започнал да досипва "бензин в огъня”: Р
вода^°„= 3°Я нехранимайко? Знае ли този глупав 
Кога ли те ^ ,7а *■““*»* ще остана без работа?Г,“га ™ ше им дойде акълът на тия от Ге-Се-Бето’ - уж
протестиРеВНаЛ нашенецът’ придружен от оше по-жестхжи

Лве-три минути по-късно шофьорът използувал крат
кото стихване на протеста и извикал: ’ Р
някакюРкии»*пГа бърсне! Хора, не се тревожете, аз имам някаква книжка от Армията, ей сега тръгваме'
.клюР,Г‘™п^1ПРк тьлпата ДО кормилото, седнал и включил двигателя. Хората изпищяли на един глас:

- Гоя човек е луд!

спокойноДотЛтЛ.еоИЗПраЗНИЛИ автобуса. А нашенецът 
този ден градска линШ “ Подльржа определената му за

/ТЧъ М. ПЕТРОВ----------- -------------------------------------------------

ВАКАНЦИИ”

К.Г.
С Указ ка президента на СФРЮ 

Иоскл Броз Тмто от 14 фебруари 1975 
годни издателство "Бра-гстао” е удос
тоено с Орден братство м единство със 
сребърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и 
графическа дейност и за принос в ра> 
мггето на брасгството н единството 
между каппгге народи и народности.

ДЛ^И°“т^т!во"&Тво’'?СЦКейМ Рспублика Сърбия. ИЗ-БрятстНо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ


