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ЖКГ"1 “ юг°^
СЛОБОДАН

Декларацията на ЕИО,
които
неоснователно
обвиняват сръбския народ в
Хърватско за стълкно
венията в тази република.
- Смятам, че в докумен
тите е много важно това, че
сърбите в Хърватско са рав
ноправна страна в контрола
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теМА на седмицата

ПОД ОПЕКУНСТВОТО НА
ЕВРОПА

1>съществен ч
е
значителен напредък
заяви председателят на
Република
Сърбия
Слободан Милошевич,
добавяйки, че истинските
резултати ще се видят при
реализацията на под
писаните спораузмения. От
няколко неща, "които са от
значение за нас той
подчерта факта, че в подписаните документи не са
внесени квалификациите от

■ПЯ юто пламъкът на гражданска война а Хърватска
„слаи. асс повече се гасил ва в заспаипам да ^^рлн в относно
Европа я,
фактора, особено събитията в Съветския съю? още

юпгга на 2« срещу 29 август външните министри на Европейската
общност след продължителна н тежка дебата приеха декларация
к*гго ултимативно налага до 1 септември да се прекъснат в^ичю!
осмлия, да се обезпечи ефикасен контрол на примирието от страна на
европейска наблюдателна мненя н да се организира мирна
конференция, на която да участвуват членовете на федералното Пред
седателство ■ правителство, председателите на югославските
републики, председателят на Европейския съвет, представители на
страните-членки на Европейския съвет и на Европейските комисия,
ранено е също така да се оформнра авторитетна шесгчлеяа арбитражна
комисия, която в по-широк контекст на мирната конференции в срок
от два месеца трябва да взготви предложение за ново конституционно
устройство на Югославия.
Очевидно е, че Югославия все още е ”първа тема на Европа” в че
събитията в СССР остават на заден план. Европа значи е решнла да
дейстеува ефикасно и решително, слагайки по текът начин Югославия
под свое непосредствено опекунство, което ще рече, че абсолютният
суверенитет иа Югославия вече е под въпрос. Но по всичко личи, че
друг изход няма. Интернационализацията на югославската криза вече
по-дълго време е налице, а съвкупните обстоятелства в страната и в
Европа са такива, че намесата иа Европа, не каквато е да е, а решителна
■ плодородна, става почти императив и за Югославия, и за самата
Европа.
Вече на всичка е известно, че югославските антегоннзми са от
такова естество и на такава степен, че тяхното решаване в "домашна
обстановка” е невъзможно. Това показаха продължителните ялови
разисквания на различни равнища. "Говорът на оръжието”, както и
много пъти досега навред из света, също показа, че не е метод за
рошите на политическите проблеми и недоразумения. Ето защо става
■сно, че някой вън от Югославия трябва да се намеси. А защо това го
прави тъкмо Европа, е въпрос, който също има свой ясен смисъл ■
отговор.
* Европа преди всичко вече с години води акция за обединяване, за
създаване на така наречената "Европа без граници”. Сега, когато в
Източна Европа станаха такива грамадни политическиI промени,
«согато и Съветският съюз все по-малко е световна сила, а С1ъедннеинте
американски щати стават неприкосновена свръх-снла, Европа търси
своя ндеятитет и иска да бъде самостоятелен и Неприкосновен фактор,
който е в състояние авторитетно да решава не само проблемите в
'общоевропейския дом”, но и в световната общност. Разорителното
тектонно действие на югославското политическо земетресение, което
застрашава "европейското сданне” да се развали и от него се създадат
още двадесетина нови държавници, на Европа с такива претенции
шкак не й уйдисва.
Но иа Европа, особено на отделни влиятелни европейски страни,
каквнто са Франция и Англия, раздробяването иа някои европейски
Държави в момента, когато Германия се обединява с тенденция да из
ползува разпокъсването на Европа за осъществяваме на старите си амбицим, също тека не й уйдисва и съб ужда голямо подозрение
Ето защо Европа, "страхувайки се” за Югославия и нейното
бъдеще, фактически се страхува за себе си и за бъдещето си. Затуй и
опекунството й върху Югославия се явява като неизбежно я съвсем

СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА
ПРЕКРАТЯВАНЕТО
НА ОГЪНЯ

"Страните, подписали Споразумението
Решихя следното:
1- Прекратяването на огъня да бъде делот*°Рио въведио в Република Хърватско. Те се
^гласиха прекратяването на огъня да се
Сьстои от следните елементи:
- прекъсване с прилагането на сила;
- всички въоръжени формации и всички
които носят оръжие, без отлагане и
"^условно да се въздържават от откриване
*** °гьн и да се отрекат от всички активности,
к°ито могат да предизвикат въоръжени
к°ифлнкти;
- всички стьлкновяващи се страни без отл*гаие да спрат всички по- нататъшни
Движения, с изключение на ония, чиято цел е
оттегляне, за да се избегне непосредствен коиТа*т и да се оттеглят от сегашните или
Елитните позиции където имало или има
*0снии действия;
- стълкиовените страни, които са в непос
редствен контакт, да се разделят и оттеглят
аа позициите, които са извън досега поне на
Ръчното огнестрелно оръжие;
- минохвъргачките и другото оръжие да
пренесено извън досега на предларители° ечълкиовените страни;
* всички параяосипи сили /освен
®лицейските сили/ и нерегуларните част да
'Пхдаг разоръжани и разтурени;

ДОГОВОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЮГОСЛАВИЯ И
НЩНИТЕ РЕПУБЛИКИ С ЕВРОПА

МИЛОШЕВИЧ

ЗНАЧИТЕЛЕН НАПРЕДЪК

Д-Р

ФРАНЬО

над прекратяването на
огъня - изтъкна Милошевич
и напомни, че сърбите в
Хрватс^о за първи път
получават международно
признание,
Според
председателя на Сърбия
важен е и фактът, че
мисията на ЕО, която ще
участвува в контрола над
прекратяването на огъня
има единствено цивилен
характер.
- Когато става дума за
бъдещето на Югославия,
бъдете
уверени,
че
Югославия ще продължи да
съществува - заяви накрая
Слободан Милошевич.

ТУДЖМАН

Е ГОЛЯМА
ГОЛЯМА КРАЧКА ОСУЕТЕНА
ВОЙНА
ш
КЪМ МИРА
ш
сб-

бъде доволна от факта, че

ония, които.предизвиква
Ия 2 септември т.г. след полунощ в Белград бе подписано
войната в Хърватско найСпоразумение за прекратяване на огъня в Хърватско и Меморандум
сетне са принудени да спаз
за съгласие по разширяване на активността на наблюдателната
мисия на Европейската общност и в Хърватска - Контролът над
ват мира, а декларацията от
прекратяването на огъня в компетенция на ЮНА и
1 на хърватските
Брюксел наотоява за
власти и представителите на ср ъбското население в Хърватско,
непромнени граници и за
включени във веонните д ействия - Мисията на Европейската
ненасилствено и договорно
общност само ще надглежда и осведомява за прове ждането на
разрешаване на проблемите
прекратяването на огъня
След неизвесттното неделно
Според разпорседбите на
в Хърватско и Югославия.
следпладне и още по-неиз- Споразумението за пр екратвестната вечер в Палатата на яването на огъня ”с цел да
Федерацията на 2 септември т.г. осигурят всеобщ и ефикасен
Туджман заяви, че
точно в 1,40 часа бе подписано контрол над прекратяването на
европейските наблюдатели
Споразумение за прекратяване огъня,, страните подписали
ще контролират разор
на огъня и Меморандум за документа са се съгласили акъжаването на "четничкосъгласие по разширяване на тивностите по следенето да
терористките групи” в
наблюдателните активности на провеждат ЮНА и хърватските
На
пресконференция
в
хърватско и връщането на
наблюдателната мисия в власти и представителите на
Югославия.
сръбското
население
в Загреб председателят на армията в казармите, а
ючени във воен- Република Хърватско д-р Хърватско ще остави на
Споразумението
за *^РЛ1яс™ия?
Франьо Туджман между терена силите на Минипрекратяването на огъня са подпрекр
дси
другото заяви, че с подпис- ст
: гер ство на вътрешените
писали: Стипе Месич - за Предписал
седателството на СФРЮ и в
Що се касае до наблюдател ването на документите на Р абеоти и националната
качеството на колективен ната
___ мисия, в която всички ще ЕО "е осуетена голяма гвардия, които в докуменвърховен
комендант на носят гражданскиI дрехи и ник;ой война”, но битката за траен тите на ЕО са признати като
въоръжените сили, предсе- няма да но си оръжие, нейната мир още не е завършена, легални формации, и ще отдателят на Съюзния изпъл- задача ще бъде ”да следи и Република Хърватско, тегли само резер вните
нителен съвет Анте М аркович и осведомява за провеждането на според Туджман, може да части на гвардията”.
председателите на всички шест прекратяването на огьня...обаче
републлики, докато върху Мисията няма да участвув а в
Мемо рандугма заI съгласието ссвоя самото прилагане на т<ези
Д-Р ВАСИЛ ТУПУРКОВСКИ
и Ханс вай ден елементи,
по дпис сложи
сло
ьру к за Европейската об щност и
Наблюдателната мисия ще
ВЛ ней ните държави-членки.
почне сврлте активн 1ТИ ВЪЗ
можно“по- рано, а чисшото на
нейните членове ще бъде между
• дя се демобилизира запаснеят състав на 200 и 250, а може да се промени,
хърватската национална гвардия, а ЮНА да в зависимост от това, как ще се
се върне в казармите, така че пито едната договорят страните уч астннчки.
Тупурковски изтъкна, че
нито другата страна да не биха могли да Според Меморандума в
по време на мирния процес
преюдицират провеждането на наблюдател Наблюдателната мисия биха
ще се види съществува ли
участвували
и
представители
от
ните активности, посочени в параграф 2.
политическа воля за мирно
Канада, Полша, Швеция и ЧСФР,
разрешаване на кризата, а
Страните се съгласиха да осигурят, че но при това и други държави
ако не съществува, ще се
ефикасната реализация на горе посочените участници в Конференцията за
елементи по прекратяването на огъня неот- европейската сигурност и
види къде не съществува.
ложно да влезне в сила.
сътрудничество /КЕБС/ могат да
Той заяви, че мирната
дават персонал в наблюдателконференция за Югославия
ната ми сия, ако това одобрят
2. С цел да обезпечат всеобхватен и страните уччастнички.
_____
ще се проведе в два етапа. В

V ШШ'

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
НА ЮГОСЛАВСКАТА КРИЗА

ефикасен контрол над прекратяването на
огъня, страните подписали документа се
съгласиха актиностите по следенето да
изпълняват ЮНА и хърватските власти и
представителите на сръбското население в
Хърватско, включени във военните действия.
„
3. Страните също така се съгласиха, че с
помощта на югославските институции,
наблюдателната мисия на Европейската
общност и на нейните държави членки да
разшири своите моментални активности за да
!июже да участвува в горе посочените актив„ости п. следененхпровеждането на
споразумнието, а съгласно с разпоредоите на
Меморандум. със съгласие приложен към
това Споразумение, какъвгго го предложиха
Европейската общност и нейните държави
членки.
Страните, подписали това Спораузмение,
се задължават да гарантират сигурността на
членовете на наблюдателната мисия особено
чрез издаване на прецизни нареждания, така
ченито една единна нито отелен човек да
не смеят да откриват огън срещу мисията,
нито близко до мисията.
4 Всяко нарушаване на прекратяването на
огъня де бъде заявено на наблюдателната
мисия.

Шефът на холандската
дипломация и пр едседателств|уващ МИ ние:терския
съвет н а ЕО Ханс ван ден рук
след подписиването на
Споразумението заяви, че сега е
най-важно в Хъ рватско
възможно по-спешно да се установи истинско примири е и
след като се стигне до примирие
ЕО ще изпрати наблюдатели в
Хърватско. Той подчерта, че
"дванадесетмината”, са поели
^^^ч^а^^о^^^таналите
^Гор„ а ,ог„сл°Вс«ата “рит
.„.О^^Торни^рТ"»
™я.
Мао1о?ич
мшюшевич, Йович,’ Булатович!
Туджман, Лончар, Тупурковски,
Дърновшек, Кучан и др^ги.
Ханс ван ден Брук ще поднесе на своите колеги в ЕО отчет
на извънредното заседание на
“ХГиТрГведГно “"на
косто рПЗИСКШШ1е ад свикване
на мирна конференция за
Югославия. Свикването на тази
конференция може да стане през
средата ма този мсссц.

първия етап ще бъдат
утвърдени принципите за
траен мир: неменяне на

В подписаните документи е осъществена висока
на
интернастепен
циолизация на югославската криза - оцени д-р
Васил Тупурковски, член на
Председателството на
СФРЮ. - Тъй като Югославия е европейски субект,
тази интернационализация
е от голямо значение.

вътрешните и външните
граници, неупотребяване на
сила, гарантиране на
човешките права и на
правото
на
самоопределение. Разликите
между отделни субекти в
Югославия ще бъдат
преодолявани с помощта до
арбитраж. Във втори етаЪ
коннференцията
ще
разисква за бъдещите
отношения в Югославия.

Д-Р БОРИСАВ ЙОВИЧ

ОТ ПОЛЗА ЗА ВСИЧКИ
НАРОДИ И ГРАЖДАНИ
С по ра з у мс ние то за наблюдателната дейно

прекратяване на огъня и за
разширяване
на

ПО приехме, ръковод
от интереса на всички
(11а 2 ро

ШШШоТЖГУАШ) ПРЕЗ СЕ
..........
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разрешаване на югославската криза - заяви пред
Танюг д-р Борисав Иович,
член на Председателството
на СФРЮ.
И д-р Йович подчерта
значението на факта, че
сръбският
народ
в
Хърватско е признат като

"

1

"

ИЗ

КИРО ГЛИГОРОВ

с ВОЙНА
НИЩО НЕ СЕ
ПОСТИГА

създадат условия за мирно си.

НАДЕЖДИ ЗА ИСТИНСКИ
ДИАЛОГ
р Янез Дърновшек, член на
на
Председателството
СФРЮ, изтъкна, че не е из
ненадан от постигнатото
споразумевание, понеже е
бил уверен, че Сърбия ще се
съгласи с условията на
ЕИО.
Д-р Дърновшек оцени, че

на
изявление
словенската агенция СТА д-

голяма
тежест
на
споразумението
дава.
фактът, че зад него зас
танаха САЩ и цялата
световна общественост. Той
изказа надеждата си, че на
предстоящата
мирна
конференция ще се поведе
истински диалог.

МОМИР БУЛАТОВИЧ

ИЗПИТАНИЕ ЗА ЕО

Подписаната в Белград
декларация,
според

председателя на Пред
седателството на Черна
гора Момир Булатович, е
своеобразно изпитание не
само за Югослвия, но и за
Европейската общност.
Независимо от честите
проблематични и недо
статъчно дипломатични
изявления на кякои лидери
на Европейската общност
тази
декларация
ще
принуди ЕО да допринася за
разрешаването на югослвеките проблеми в унисон
с принципите, които
обединяват и самата
Европейска общност, а не в
зависимост от дневнополитическите й интереси.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ЖЕЛЕВ
0

МАКЕДОНИЯ признаваме;
МАКЕДОНЦИТЕ - НЕ
Признахме правото на самоопределение, включвайки и
правото на формиране на самостоятелна държава, като по
отношение на Хърватско, така и на Словения и Македония,
заявил президентът на България д-р Жельо Желев в ин
тервюто пред германския в-к "Зидойче цайтунг”. На
въпроса на журналиста дали България ще признае
независомост на Хърватско и Словения, Желев казал, че
България ”няма първа да предприеме такава крачка.”
Желев „подробно обяснил” и позицията на своята
страна към Македония, която се осбосновава върху три
точки. ”Първо, след 8 септември ние би признали
Македония, затова защото това е в унисон с нашите
външнополитически принципи. Второ, не се съгласяваме
да признаем македонците като нация, затова защото тази
нация е измислица на коминтерн е определени
политически цели, и трето, ние не желаем да се намесваме
във вътрешните работи на Македония и в правото на
самоопределението на гражданите в тази страна”, казал
Желев, като подчертал: "Признаваме държавността на
Македония, но не и съществуването на македонската
нация.”

СТРАНИЦА 2

ПОЛИТИКА НА СЪРБИЯ

БЕЗ
ЧУЖДЕСТРАННА
ВОЕННА НАМЕСА
Югославката криза, която ™чспл «‘активизира
Югославия и Европа наложи " “®ят0Л« застъп4тази
външната политика на Сърбия, 'която «застьпю таз
криза да се реши на мирен и Демокр „Югославия не
Присъствието на чуя«(сстра1И пойски
»иго 1
приемаме, подчерта ™дан Милошевич по вреМич

една от страните в
стълкновенията и като
такъв ще участвува в.
над
контрола
прекратяването на огъня.
Той оцени като много
важен факт вграденото в
документите задължение да
в се разформират всички
Цашатастрана и отделно от паравоенни организации в
Е"Тс°Зна?ГкаНза.р^

Д-Р ЯНЕЗ ДЪРНОВШЕК

ВЪНШНАТА

Македония се застъпва
за последователно спазване
на Декларацията и час поскоро да се свика мирна
кон фере}щил за Югославия
-хзаяви на пресконференция
в Белград Киро Глогоров,
председател на Република
Македония. Отговаряйки на
въпроса какви са изгледите
за спазване на договора и за
стихваме на обстановката в
Глиогоров
страната,
изтъкна, че ескалацията на
военните стълкновения
показа, че по този начин не
може да се постигне нищо,
понеже войната ще ни от
веде в обща катастрофа. Тъй
като Декларацията е под
писана от председателите
на всички републики, това
означава, че всички трябва
да спазват договора.
АЛИЯ ИЗЕТБЕГОВИЧ

ДА ПОЧАКА
МЕ И ДА
ВИДИМ

ш
г*::
щ

*\
у

В няко друга страна под
писването иа такава
декларация би предиз
викало еуфория. Обаче при
нас няма еуфория, понеже
трябва да почакаме и да
видим
как
ще
се
осъществява подписаната
Декларация - между другото
заяви в разговор със син
дикални представители
Алия Изетоегович, пред
седател
на
Пред
седателството на Босна и
Херцеговина.
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА САЩ ЗА
ПРИЗНАВАНЕТО
НА
СЛОВЕНИЯ И ХЪРВАТСКО

НЕ Е ДОШЛО
ВРЕМЕ
Съединените американски
щати са готови веднага да
ус тановят дипломатич1ески
от ношения с трите пр ибалти шки републики Л итва,
Ле тония и Естония/, които
миналата година п:ро възгласиха
ост,
казал
президентътПнаI Сащ Джордж
Буш.
Същевременно акериканският президент е на мнение,
че още не е до шло време САЩ
да признаят Хърватско и
Словения. На въпрос от страна
на журналист когато Буш се
обърнал преди няколко дни към
нацията дали САЩ ще признаят
независимост и на други
съветски репуб лики той казал,
че "балтишки те републики са
по-инакви.”

през последната и повече
година - ***а войводата ог
Сомерсет, който аоди ра^
говори с Милощсаич.

ЗА ВСИЧКИ НАРОДИ
ЕДНИ И СЪЩИ КРИТЕРИИ
- За всички народи
трябва да се прилагат едни
и същи критерии • ката
председателят на ПарламеибулатовДойто пребивава»
Сърбил и води разговор с
председателя
иа
Скупщината на Сърбия
Александар Бакочсвич, като
оцени че е п в

мипис^рнавъншнитсрГбота на СТрбД пребивава в Бои. застъпването на Сърбия
югославската криза да се
Председателят
на лав Йованович в Германия решава като се спазват
Република
Сърбия и
неговата среша с правата иа всички народи
самоопределение.
Сло&дан Милошевич на 28 германския
министър на
Бакочевич
и
Павич
август направи посещение Геншер даде принос герман
във Франция /по покана иа ците по добре да се Обрадович казаха, че
президента на тази страна запознаят със становищата Сърбия се застъпва за
Франсоа
Митеран/, ца Сърбия за разрешаване мирно и демократично
придружаван от министъра На кризата, да се намалят разрешаване на югос
на външните работи на затрудненията в билатерал- лавската
криза
като
Сърбия
Владислав нитс отношения, да се изтъкнаха, че Сърбия приз
Йованович. По време на раз- открият дипломатически нава правото на всички
говорите Митеран изразил пространства и да се
народи на самоопределение,
голяма готовност да даде осуетят двустранните но че търси това право да се
принос за справедливо недоразумения,
признава и на сръбския
решаване на югославската
Когато след разговорите народ
криза В разговорите с жур- с реншер го запитаха жур
налисти Милошевич заяви, налисти какво са приели
Председателите на двата
че прекратяването на огъня неМ11Ите 0т становищата иа
Хърватско
зависи Сър6ия
Йованович парламента се договриха
в
изключително от реш- ПОдЧерха два елемента, парламентарни делегации
ението на хърватските власс
прекъснат
ти
да
държавния терор и атаки
върху сръбските селища в
Хърватско.
- Присъствието на някои
чуждестранни армии в
Югослваия не приемаме,
подчертал Милошевич.
”Считам че Европа трябва
да
ни
помогне
на
политически начин и
икономическо сътруд
ничество, а чужда войска не
принос
в
даде
ще
решаването на кризата”,
заяви той, като подчерта че
сръбите в хърватслео не
нападат хърватски градове,
че досепГ сърбите само са се •'
отбранявали, че те не могат
да бъдат агресори ако
отбравяват свойите домове
и села.
I
С. Милошевич и Ф. Митеран по време на разгово
няма
Сърбия
териториали претенции, но Елиссйския дворец
сърбите които живеят в Първо, приема се факта че
компактните територии-в Сърбия се застъпва за мир и
Хърватско
живеят
в стабилност а не за война и
Югославия и в нея искат да второ, приеме се правото на
останат и никой няма право самоопределение и на
да ги отвлече от нея въз ос сърбите в Хърватско.
нова на едностраничиви
4
акти, с които е нарушена
съществуващата югос
СЪЗДАДЕНА
конституция.
лавска
Защото, ако хърватите имат ПОГРЕШНА КАРТИНА
право на самоопределение
Че Европа има погрешна
защо същото това право не представа за събитията в
би имали и сърбите, попита Югославия потвърди и
Милошевич, който добави, неотдавнашното посещение
че със становището на на великобритански пар
Франция към Югославия се ламентарни дейци в нашата
изгражда становището на странаТ Сегашните трудЕвропа. - Радвам се на това, ности
в
Югославия
понеже
считам
че представляват
нейна
становището на Франция вътрешна работа. Но, ние
във
формирането
на признавама право на
европейското становище самоопределение
може да даде принос това включвайки в това и
становище да бъде справед- правото на националните
ливо и конструктивно и да малцинства”. Това каза на
афирмира интересите на проведената
пресковсички
народи
в нференция в Белград през
Югославия”. Оценявайки миналата седмица войотношенията
между водата от Сомерсет, член на
Франиця
и
Сърбия Грония
дом
на
.председателят Милошевич великобританския Парлаприпомни, че те през мент, оглавяващ великцелокупната история са обританската делегация, в
били твърде добри и изрази която бяха и Хенри Белиннадежда, че и занапред ще гем, член на Долния дом и
се задълбочават и успешно председател на Консервразвиват.
ативния съвет за Източна
Становището на Герма- Европа и Джон Кенеди, канния към решаването на дидат за депутат.
нашата криза не бе винаги
. Дойдохме
за ла
постоянно. Поточно казано, разширим погледите за
Германия и отворено обстановката в Югославия
започна да обвинява Сърбия и
мисля
че
повече
и да потвърждава апетитите направихме отколкото
си
за
излазане
на повече западни политици,
Адриатическо море. Раз- Защото,
хората • във
положенето в Германия Великобритания
и
в
бе РезУДтат и на неос- страните на ИкономичесПосещението ката общност имат твърде
на министъра на външните изопачена представа за
работи на Сърбия Владис- събитията в Югославия

Ш

на двете републики наскоро
да обменят посеще нияиа
делегации
свой
среща ;6е
сегашната
изтъкната историческата и
духовната връзка между
сръбския и руски народи.
Договориха се сътруд
ничеството занапред да се
задълбочава и развиваСъгласиха се че трябва да
укрепва и икономическата
връзка.
Хазбулатов се съгласи,
че в решаването на югос
лавската криза не могат да
се натрапват опции на от
делни страни и обеща че
Русия ще окаже помош И
подкрепа на Сърбия с цеЛ
правлно да се разрешат
проблемите в Югославия
СЪРБИЯ
ДАДЕ
КОНСТРУКТИВЕН
ПРИНОС
В понеделник в Белгр^
председателят МилошевИ1
води разговор с делегадИ
на американския Конгрес,
която бяха Френк Волф *
Кристофер Смит, чЛено»
на Конгреса. Милошевич Н
представителите
11
амер^ика«с»сия ^СвНЕ
говори за усилията
Сърбия югославската кр*
Да се реши на мирен
легален начин, чрез К>п
лавските институции
зачитането прават? .
югославските народи *■
самоопРеДеление.
Гостите от САШ *
разиха удоволствие пор*2
конструктвния принос
Сърбия в постигането
договора и подписването
споразумение за по
тическо разрешаване ?
югославската криза.
\
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^ИЛЕ ЙОВАНОВИЧ, председател На Общянс

«та скупщина в Бабушница:

ПРОМИЦИД НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ В ДИМИТРОВГРАД

•*

ЮБРАН ИНИЦИАТИВЕН ОТБОР

ПО-НАПРЕДНАЛИТЕ
ОБЩИНИ?

След СПС, СПО, СЮ.Кдвижение за Югославия и
ДСБЮ и Демократичната партия
стъпи на многопартийната сцена
в Димитровград. Това стана с
промоция на партията на 31 август. Пред почти пълната голяма
зала на Центъра за култура, за
основните определения и
становища на Демократичната
партия говори д-р Зоран
Джинджич, председател на
Изпълнителния отбор на
партията.
Критикувайки
сегашната власт в републиката,
той изтъкна, че Демократичната
партия се застъпва за остър
завой и деполитизация на всички
области,
особено
на
стопанството. ”Все още народът
е отговорен пред властта, а
трябва да е обратно”, каза той.
Отговаряйки на бройни
въпроси на присъствуващите,
между които и за националните
малцинства в Сърбия, Джинджич
изтъкна, че в настоянията да се
обединят всички сърби,
националните малцинства са
запоставени, особено когаТо
става дума до възможността им
да се обадят, посредством
средствата
за
масова
информация, макар че имат
гарантирани всички права:
Голям
___у. интерес
, ,
сред

По поаод Деня на осовобождението

“ Гп“
Диметровградска(йшщки^ц^Мнле ЙОВАНОВИЧ* " ощвщГ'™?™"™"'" "•■^«"■«елпн™

„«шествево относително добро обществено
^ ““гне на обществените ден ности.
икономическо развитие. Изградени са значителни
_,___
______
промишлени мощности и инфраструктури и обекти,
^ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПО-ПЪЛНО
,иднмо е променена икономическата структура на
РУДНИТЕ ЗАЛЕЖИ
заселението, повишено е общото му образовано
равнище и пр. Все пак, най-съществена характерна
«Вече ипч-»»» «к_______
черга в икономическата смляна общината е тава,Р че цол^Ге”^Какио г
тя все още се числи към стопански най-изос- ■<^»п.З 4 Н?9ЛГПВЙ,1ГГ9 ,|а И111Н РУЛНИ ЗЯЛеж И
таналите в Република Сърбия.
бог,тс™У,Т™? °6щ"на °-“>“тата*т енергийни
Трябва обаче да изтъкнем . сподели Йовадовнч Ьсейн^г"^ СуР°*,п“ "н"'п "очил"камщ ".ъглекио
. че благодарение преди всичко на общото развитие 5*сеии ЕРМ» и шистите в околпостта на с Ралин
„«ЯВ, са изградени забележителни промишлени и
““«““и • мина Ерма, направени
други мощности, овладяно с производството на ^„Л„„ГОДИН“ ' Установено, че басейнът обадвща
шкрок асортимент произведеиин /автогуми, пласт
от 35 к,; км' » съдържанието на
„кови «Делия, конфекция, процесии съоръжени.,
»»““процедто.о . р.,йо„ от 7 ки км.
глинени изделия и др./. Отделно трябвв да
к*>ме °т Министерството по минно дело и
штъкпем, че значително е засилено и развитието иа
а п>”* Утаърджааането на предложението
селското стопанство: създадени са десетки мииифео- “»>Дсщото развитие на отделни мини да се има а
ми за овце, юкци; организирано съвместно пвонъ "Р*9**» " откриване „а мина Ерма зарад високото
МДСТВО на месо, мляко н под,
им к*"»«тва
Но н покрай това икономическото положение на ,.,.„^1,. Мет*л мте в Бабушнишка община
общината в настоящия момент е неблагоприятно, с същест»У»*т находища иа червен боксит.
Аяденция към влошаване в последните години: Извърша» са подробни и комплексни геоложки я
бяло да става дума за ползването на произ
км.
водствените фондове, н потенциали било да става *“ " * утвръдеио, че бт иемегаля съществуват
дума за промяната ка производствения асортимент “жходищ* **
беитомитска глина и барит.
се предем
■ приспособяването му към асе по-строгите пазарни
"* багтон*тск* ™
язвек
в, било да се касае за осъществените
424 000 т*
стопяяс ки резултати през последните няколко
В 1991
годния. Искам особено да подчертай, че зитруд- находища югоизточно и източно от Бабушница в
» е «дни от мерата иа селата Пасича, Важа, Сини глава, Стол и
яай-гелемште ограничаващи фактора в по- Киеваа
община
яешо изисква предприемане на спеши» мерки за ШИРОКА АКЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
осъществя кане на саиационии програми, при

народният6представиТел^член
на Партията на Югославяните
Михаело Ковач. Говорейки за
югославянството, той изтъкна
че то ще живее повече от самата
държава. "Обаче държава, в
която има 11 на сто деца от
национално смесени бракове, ие
смее да позволи таква "мръсна”
дилема за децата да се определят
между майката и бащата,

Срел димитРовгРадяяни и тази
партия' мояк » се
ч* '
сравнително голям. Остава това
ш изучц сформираният отбор в
състав Предраг Димитров, пред«дател, Любица Христова,
Слободан Алексич, Катя
Каменова и Тодор Алексов, след
к0'т0 6и ®ил избран местен
„ ор н9 тази партия в
ДИМНГР°ВПИД
А.Т.
ЗАПОЧВАТ ПОДГОТОВКИ ЗА ИЗБОРИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

НА ПЪТИЩА

ми

бЬзоечн създаване на предуслеиия за по-бързо из
лизане вт кръга на изостана,!нте среди. Желая да
•Състоянието иа пътните-съобщения а
с.
кажа в това, че тук не се касае за преодоляване на обшИРГГЯ НС МДММ
И ДЛ
изключително т«*:ко положение, не повече се касае Нагпка 1 ЙЛИКР бъшпе!

мщото съвместният
н^ия™”
’ '
На
промоцията
присъствувака и същата
Прйветствуваха представители
на СПО и ДСБЮ /Демократичния съюз на българите в
Югославия/. Ако трябва да се
дава преценка, по броя на
присъствуващите за интереса

ОБЩИНСКОТО СЪБРАНИЕ - 25
ДЕЛЕГАТИ

Бабушнииа: Паметникът на освободителите
» съжмяяяане на производствените й и вести ги* и.
1МЦОто според наша п редей ка, върху тази основа се
създават определени жзгледн за подобрение на
икономическото положение н иа изягъистокаиските
Дейности.
Разаптието на последните е в пряка зависимост
®т нивото на икономическата развнтост на
общилжта, както и от икономическите мерки в тази
•власт, които непрекъснато бяха рестрмктивнм,
«•гето се касае за отделянето на средства за
на общите потреби.

Изхождайки от утвърд «нит енасоки иа понататъшно стопанско В оби
ществено развитие на
б*6 ушвищка община а въз основа иа наличните
условия и предимства, конто нма, както И
подкрепата иа ония активности, които са аъа
функции ка стопанското и
производството ма здрава храна, нейния пласмент иа
пътното стопаистяо се посвещава дължимото
виимаи^ защото между другото то трябва да
спомогне м да се застави миграцията иа селото. Използването н ма полезните изкопаеми е немислимо
без добри пътни съобщеиия.
С цел сел ата да се свръжат с центъра иа
общината само в настоящата Година за изграждаме
ЗАПОЧНА ДИСЛОЦИРАНЕТО НА
в саяирмм иа местим мътиш» иа дължима от 29 км
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МОЩНОСТИ
ще се изразходват общо 23 160 000 динара, от която
сума 1* 530 000 динара са средства от солмджрос изгпяжпрниетп на иех на "ТКГБ^в село ността, « 4 630 000 динара са собствени средства

Ещиьп чпоин
от

Сййои мте

Р "Ч°му».стсш1а

П р едсто я щ ит е
общински избори коренно
ще се различават от
досегашните. Този път няма
да се дирижират от едно
място. За пръв път и на
общинско равнище ще
бъдат многопартийни,
Подготовките провежда
Общинската скупщина,
която е длъжна до П октомври да приеме нов
статут Ма общината и да
уточни нови избирателни
единици.
Имайки предвид, че на
общините остава само
°•к°кмунална
самоуправа
броят на
бъдещите ртбориици се
намалява значително,
Бъдещото
общинско
събрание ще има само 25 от-

Стред ъц, ^сетие „.^пътнщ^ до
^трижевац-1Провалеиик, .Бабушиица-СурачевоГорчиици-Камбелеаац И Др. В ход е и
реконструкция иа »гътя В.Бонмицм-Зявидмнци. От
1972 година насам в общината е въведено местно
самооблагане “ изграждан^ реконструкция и модеринзация иа пътните съобщения. С оглед иа
станалите неотдавна наводнения правителството на
Сърбия е изготвило санационца програма за
ньзобиовяваие.на пътищата. В Бабушиишка община
„редимство е дадено на изграждането на пътища м
„«„равна на водоснабдителните обекти в Рядиняицй> д_ и Г.Кърииио, Войници и Звонци, сетне в?
г.Огрижевац, Проваленик, Братишевац, Ресник,
Камбелевац и Александровац, както и иа
построяването на резервоар от 500 м. кубически за
потребите на гр. Бабушинца. За санирането и
ИзГраЖдането пя водоснабдителни обек^“ са
обезпечени 20 021 000 динара, от които 8 008 000 са
средства от солидарността., 3 004 000 динара е от„успал Републиканският фонд зя насърчаване разПцТнего в изостаналите краища:, 5 005 000 динара от
Общсстиения фонд за води в Република Сърбия, а 4
004 000 динара са собегвеии средства. Набелязани са
редица мерки и активности за осъществяването на
тези задачи.

Магея АНДОНОВ

живее. По този начин
заинтересоваността му за
разрешаване на проблемите
трябва да бъле много поголяма, а работата на
скупщината шхфикасна.
- Вероятно.-9.; с
така
еди'ниии'ИТ^яма
единици няма РлГЛсе
да се
съгласят някои местни
общности, които досега са
имали свой делегат в
скупщината, но факт е че

има местни общност само
тъс Седем избиратели и те
естествено не могат да имат
свой инзопник
г
к
ЩО се отося до Статута
“»
общината,
Изпълнителният съвет,
които заедно е комисията
разисква за проектостпута,
*он«татира, че първата
*еР®К«
има
много
„„„ татъми'
много
меот* или
?а"??ст° преписани от
срок
-за
сесия
на
Скупщината
да се
допълни
н същият
значително
5од<Лрл » да може м Йде
оосвдн и накрая приет,
А.Т.

.

Пуедпдааии е И мерки » реконструкции иа

I

БАБУШНИЦА

игиттг. КагЦЗает»зтвмгг двете “клов«иЛ*Тот иът“Б6.'/*шиици-з»А'ядаг“5

‘Ш-ПМШй МГПТП1 йбижЗдС
Воини»™ и
Преди всичко Бабушиишка община, като една
п иай-изостаиалите общини в Република Сърбия, а
•свеи това и гранична община, но мое мнение
^служава особено внимание в политиката на
регионално развитие и Сърбия, както от
етаковнщето на политиката иа насърчааане раз••плето в недостатъчно развитите краища, тщ<л и
•«то гранична община. Изхождайки от досегашното
обществено- икономическо развитие и покрай
••правените досега усилия, необходимо се налага да
иредириемат редица мерки и дейс! вия с цел да се
овезнечи по-ускорено развитие на този край. В тази
•••сока ще бъде необходимо да се направи и следното:
д» спре опустошаването иа селото; да се
^габилизмрат ядрата иа стопанското развитие в
общината, при стремеж за по-нататъшно развитие на
производствените и услужиите мопцикгги и цехове
* ангажиране на частния капитал. В тези рамки ше
е необходимо да се прави разместване на произ•одс-гвеиите мощности по местните общности,
както вече е направено в Огрелъц, а наскоро ще стане
" * Звоипи, Любе раджа и другаде.
Пебходимо е в най-1гълна степен да се Използват
сьп1ест*ува111ите потенциали в туризма, селското
•'Юпаиство и в другите стопански области при
'•влаляваие иа ония произведения, което могат да
Г1»смат напред развитието иа общината, по-пълно

борника, от които десет са
от Димитровград, а останалите от местните
общности. Градът е поделен
на десет избирателни
единици (на териториален
принцип), така че всеки отборник ще представлява
онази част на града, в конто
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ГРИЖИ ЗА
БЕЖАНЦИТЕ
Общинската организация на
Червения кръст в Бабушница е
създала щаб, който е поел задачата да
се грижи за бежанците от Словения и
Хърватско. Както ни уведоми
Слободан Момчилович до края на
миналата седмица броят им е бил 14.
Всички са настанени при роднини и
бдизки. От своя страна Червения
кръст бт парични самопожсртвования
им с обезпечил известни суми пари.
Сьщо така с организирана акция
по събиране на средства. Досега в
акцията са се откликнали Ветеринарп ата
станция,
кооперация
"Бабушница”, образователният център

”Вук Караджич”, ”Боки”, оси.
училище "Младост” във В.Бонинци
като е събрана сума от над 40 000
динара. Започват да се обаждат и от
делни лица, предлагащи парична
помощ или жилища. Например
Стеван Стоядинович, шофьор от с.
Горчиици е готов да отстъпи къща в
родното си село на по голямо
семейство.
Вноските за солидарна помощ на
бежанците се изпращат следната
джиро сметка:
62801-678-544
Общински отбор на Червения кръст.
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ЛШШШ8ИШГ
ЗЛ)>АД РАЗМИРИЦАТА

ОТНОВО В
БАЩИНОТО
ГНЕЗДО

наричали "бооаици .
- Как сс отнасяха към нас преди?
- До преди родииа-дне-нямахме проблеми - клапи Бранимир.
: Откак започна размирицата добавя
!^0
няш
там. зашито сме с.рби7

|у5ч година, когато главно отвтимана ммя на
-богатите» селяни в общината но с съществувала
евиленния на площите и сега с трудно да се ускори
тангата с връщането на течи имоти. Налага се чеодетски
специалисти площите да "обработят” чча терена. Но също
така се ччалага някой да заплати тези ратноски. Членове на
Комисията за връщане на оз взета ч а земя казват, че разнос
ките -фябва да заплатят онези, коию подават исковете

Ф Ф Ф

рачмирНИТЕ години никога не са донасяли радост и щастие.
***? попожени? което първо захвана Словения, а сетне и
Хърватско'всели неспокойствие в сърцата на хиляди и хиляди
изгославянн Особено в незавидно положение са хора от ДРУ'
кчмишаГс години живеели в Словения и Хърватско, а сега
принудени да се изселват.
И в Бабушнишка община има бежанци от северозападччитс

семействата^на Брашч\вф н^шчвт1ДоПчч1ч1Чончоч'^раз и^естраГко^что
отишли там на работа, а тези дни се завърнаха без нищо и ш о окю.
Избягали, за да спасят голите си животи, дет о се казва.
Посетихме ги тези дни в село Стрелъц, на 28 август, на
Богородица, когато им е "слава”.
НАЙ-ВАЖНО Е ДА МИ СА ЖИВИ И ЗДРАВИ
Отново е ишумно в семейното гнездо на Лазар и Порт
оима синове и три дъщери. И всички "из
Дойчино вич . От гледали тр|
летели" от гнездото ко гато по раснали създали си семейства и са
1али
този
пасивен
край. Но...Времената се менят. Отлетяха
напусн
хубави-те дни...
Мило ми е, че Бранимир и Ясмина се завърнаха живи и здрави
с децата си тук - казва Лазар. Ще се снамерим някак си.,.Как са могли
да отраснат, ще могат и да живеят отново. Пък нека се потрудят да
си създадат по-добри условия. Ние сме готови да делим и това ксоето
имаме - добавя ?
И така старата им къща на десния бряг на Мурговица отново е
оживяла. Ако нищо друго - Лазар и Гюрга сега са спокойни. И ос
таналите всеки ден се обаждат по телефона да питат за бежанците
и за родителите си...
12 ГОДИНИ ОТИДОХА НА ВЯТЪРА
- Не ми е право - казва Бранимир Дойчинович. Дванадесет годйни
със съпругата ми Мира работехме в Словения - и сега трябва да
почнем отначало. Аз бях като настоятел, а Мира като помощна
работничка в основното училище "Франц Лескошек-Лука в
Любляна - казва той. С години живеехме под наем..Преди две-три
години си взехме плац и си застроихме къща. Свой дом, дето се казва.
ОСЕМ СЕМЕЙСТВА С 20 ЧЛЕНОВЕ ОТ ХЪРВАТСКО И
СЛОВЕНИЯ НАМЕРИХА ПРИЮТ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

УБЕЖИЩЕ В РОДНИЯ
КРАЙ

- "Мачкатица” е отделила 100 000 динара за бежанците. Десетина семейства са проявили готовност да приемат лица,
избягали от кризисните о гни ща
Според евиденцията на Общинския щаб за оказване помощ на
бежанци от Хърватско и Словения осем семейства с 20 членове,
които са били принудени да напуснат домовете си в северозападните
републики са намерили приют в Сурдулишка община. Всички
бежанци по произход са от този край и това обстоятелство до
значителна степен е улеснило обществената грижа за тези лица.
Някои от тях са се настанили в домовете на родителите си, докато
други са намерили подслон при свои близки. Засега, както изъкна
ръководителят на Щаба за бежанци Бранко Николич, в най-те.жко
положение е един ром, който "не имал къде да се върне”. Щабът за
бежанци и Червеният кръст в Сурдулица правят опит да му
осигурят една стая в сградата на Дома за стари лица, а общинската
организация на ЧК два пъти му е дала брашно и други стоки от
първа необходимост.
Щабът за бежнаци е призовал гражданите на Сурдулишка
предприятията, органите на властта и обществените
общи
ведомства да даряват пари и материални средства, от които ще се
отпуска помощ на настанилите се в общината бежанци. Първи са
откликнали заетите в общественото предприятие "Мачкатица”,
отделяйки 100 000 динара за лицата, които са избягали от ужасите
на войната и етническата омраза в северозападната частна страната.

Малко тържество в семеПството па Иранимир и Миряна отреди
две години - рожден ден на Синиша
- Как ви посрещнаха тук, в родна Лужница?
- Много добре. От Червения кръст вече поду1чихме парична
помощ от 4 000 динара, вече се готвим да си прав и нова къща в
същия двор, в ко йто сме отраснали - казва Бранимир.
- Може би от всичко е най-важното това, че ни приеха на работа
в новооткрития цех на ТКБ в Стрелъц. А съпруга ми и аз сме на курс
и надяваме се в скоро да почнем с работа...
УЧАСТТА НА ЯСМИНА
с Бранимир и Миряна Дойчинович от Словения се завърнала и
с^трата На Бранимир Ясмина с две невръстни деца: Ненад на 6 и
рордана на 2 години. Ясмина била омъжена за хърватина Иван
долинар. Преди известно време той се разделил от Ясмина, защото
е сръбкиня и се приключил към МУП-овцитс в Хърватско,
- За нас не иска ни даа чуе. Не дава ни динар издръжка за
децата...Какво да правим? -1вайка се Ясмина. Ет о - нещо родителите,
ервения кръст на първо
време - сетне ки аз се надявам да бъда
нещо Червения
пъ
на рабата
рабата в цеха на ТКБ. Най-важно е, че тук се успокоихме
приета на
- казва тя. Там бя1хме изложени на небивал тормоз.
Историята на Бранимир, Ясмина и Миряна не е усамотен случай.
Днес на стотици и стотици такива истории изписва неразумното раз
мирно време. Повампирява се в северозападните републики
Словения и Хърватско фашистка идеология и политика, за които
всички мислехме, че е отлетяла завинаги и безвъзвратно.
М.Андонов

колек^вът^а оешшншго1 училивш^Йом^Йомнович^Змай”еРот3
делили 7500 динара. Десетина сурдулишки семейства са провявили
готовност да приемат лица, избягали от кризисните огнища
К.Г.

В ОБЩИНСКИЯ СЪД В

БОСИЛЕГРАД

СНОВИ
КОМПЕТЕНЦИИ
С едно и също число съдии Общинският съд се готви да
изпълнява задачите си и занапр!ед, без оглед, че от началото на
идващата година ще се увеличат компетенциите му т.е. числото на
делата. Възможно е числото иа работниците да се намали с двама
души
Общинският
съд
в
Босилеград и занапред ще ос
тане и действува, т.е. не ще бъде
закрит, както преди няколко
месеца
в
рамките
на
реорганизацията на правос
ъдието предлагаше Мини
стерството на правдата в
Сърбия. Имайки предвид
досегашната работа на този
орган и специфичността на
общината
сстн*е
Мини
стерството анулира пред
ложението си. Занапред обаче,
както кловече други съдебни орI му гей щс действува с изменени, ло-точно кзззмо, нови

компетенции.
' С.ТРЛШШЛ4

ПАК ДА ЗАПЛАТИ
СЕЛЯНИНЪТ!

През юли т.г. Скупщината на
Сърбия прие закони за
правосъдните
органи
в
републиката, според които
правосъдието става единствено
на цялата- територия на
републиката. Съгласно с тези
закони в областта.на право
съдието ще се извърши
рационализация л действувапето
и работата им. Никола
Димитров, председател на
Общинския съд в Босилеград
казва, че този съд е готов да
поеме новите компетенции,
Както е известно според Законаза съдовете от началото па
идващата година ще престанат
да действуват съдовете т.
одруж.мия труд а компетенциите

СЛЕД ДВУДНЕВНА СТАЧКА В ОП "БРАТСТВО" В
ДИМИТРОВГРАД

СПАСЕНИЕТО Е В
РАБОТАТА
Още от началото на тази
година димитровградската
ОП "Братство” е изправена
пред редица проолеми,
които кулминират от време
иа време. Това се случи и в
началото на миналата едмица когато работниците
пресханаха с работа освен в
където прекъсване го на
производствения процес е
катастрофално. Основна

на основните съдове ще поемат
общинските. Също така едно
число дела, които досега
обсъждаха окръжните, сега ще
мине в компетенция на
общинските съдове.
Тъй като от началото на
идващата година ще започнем да
действуваме с нови, т.е.
допълнителни задачи считаме,
че ще се увеличи и числото на
делата в нашия съд, казва
Димитров. Имайки предвид
ефектите, които се очакват от
рационализацията и реорга
низацията считаме, че новите
задачи ще изпълняваме със
сегашните четирима съдии, без
оглед че окончателна дума за
числото па съдиите трябва да
даде Скупщината на Сърбия. Все
пак до някои изменения, когато
са касае за числото на работциците в босилеградския
Общински съд се очакват. Сега
тук работят П души-а според
критериите, които вече сс
оповестяват съществува .реална
възможност числото шу-аботмините да се цамали -с шдок
души.'

и.к

причина за двудневната
стачка са неизплатените
лични доходи за юни и
юли, но очевидно е, и това
на
изтъкнато
бе
извънредното заседание, че
проблемът е много посложен и датира от по-рано.
общата
Именно,
неплатежоспособност в
страната
накара
и
"Братство” да с енамери в
положение текущата му
сметка да бъде блокирана
повече
от
законно
позволимия срок. Това
доведе до фалит, който е
още в ход. От тогава насам
чсе получават гарантирани
заплати, които поради
недостиг на средства през
последните месеци в
републиканския
и
общинския фонд за резерви,
не са осигурени.
Какво да се прави при
това положение, е въпрос
подвигнат на извънредното
заседание. Според думите
на
ръководите
хора,
"Братство” в никой случай
не
е
в
безизходно
положение.
Това
се
потвърждава с факта, че
след две години за първ път
дължимата • сума
е
равностойна на дълговете.
Освен това интересът за
изделията на "Братство” е
голям, защото и редица
други подобни предприятия
са под фалит. Липсват обаче
готови
средства
за
стабилизиране
на
положението. На края
преовладя разума и бе
прието, чс спасението е в
работата, подобрение на
производството, качеството
и дисциплината, защото
никой друг не може да им
помогне ако сами нс си
Помогнат.
АТ.

Слсдвоснччата ччеччравдичча която чча известно
число селяччи ччаччесс
"ччародччата” власт, както им
отччзе едчча част от земята в
Босилсградска обчччичча все
още бавно сс премахва. 1ази
констатация сс потвърждава
с факта, че от приемаччето
на Закона за връщане земята на селяните в Сърбия
досега в тази обшила
плоши не са върнати на
никого. Но, не става дума,
че няма заинтересовани
граждани, които да търсят
да им се върне отвзетата
земя. Досега искове за
връщане на земя са подали
16 души, /земя отвзета на
130 души/, но двама от тях
не могат да ползуват разпоредбите от посочения
закон понеже земята им е
отвзета по време на аграрпата реформа. Но и съдбата
на искоте на 14-селяни, без
оглед че общинската
комисия ги е взела на
разглеждане, все още е
неизвестна . За какво се
касае?
Димитринка Николов,
референт в службата за
имущественоправови
отношения на ОС в Боси
леград и задължена да
работи с общинската
комисия за връщане на
земята казва, че трудности в
работата на комисията са
настанали поради това, че
за тези площи не съще
ствуват така да се каже
лични сведения. Именно,
през 1953 година, когато
главно отвзимана земя на
селяни, в общината не е
съществувала евиденция на
земята. Тази евиденция тук
е започнала по-грижливо да

място да се идентифицират
площите, които трябва да се
върччат, изтъква тя.
и общинското геодетско
управление подчертават, че
тази работа изобщо не е
проста и лека и че изисква
. оста врсме и труд. Казват,
че почти целокупната
абота е сложена върху тях.
Припомнят че службата за
ИМуществено-правови
отношения трябва да осведоми заинтересованите
^ляин кога ше се извърши
идентификацията и те да
заминах на терена,
Как да се ускори
акцията, кога може да се
очаква първото решение за
върната земя?
Владимир Стоименов,
директор на ОГУ и член на
комисията за връщане на
земята и Николова са
съгласни, /председателят на

се води 1955/56 година,
когато е извършено пописване на площите. Исковете
са доставени на общи
нското геодетско управ
ление понеже се налага
геодетски специалисти да
заминават на терена и на

комисията е на годишна
почивка/ казват че отговор
на въпроса сега не може да
се даде. Подчертават, че той
зависи от повечето неща.
Едно число парцели са
обраснали в търнаци, което
създава допълнителни трудиденпри
ности
тифицирането им. Съгл
асни са че акцията може да
се ускори със съвместни
сили на всички ком
петентни служби и органи.
Подчертават обаче, че ходът
на акцията 'зависи и от
онези които подават ис
ковете, т.е. от селяните на
които е отвзимана земя. Те
трябва да подадат искове до
ОГУ, което да извърши
идентификация на тези парй
цели. НО, според тях, тук
се създадат финансови раз
ходи и ще трябва да
заплатят онези които
търсят да им се върнат им
отите. Значи, разходите ще
паднат върху плещите на
онези, които търсят да им се
върне отвзетото преди 38
години - селяните!I
В.Б.

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

ЕДИНАДЕСЕТА СЕСИЯ НА
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
Съгласно утвърдената
програма за работа, днес в
Босилеград ще се проведе редов
на сесия на Общинската
скупщина На дневен ред са 13
въпроса^ а между тях най-голям
интерес ще привлече първият:
разисквания по програмата за
развитието на Босилеград ска
община за периода от 1991 до
1995 година. При това
председателят
на
Изп
ълнителния съвет, Сотир
Сотиров, ще изнесе кратък
преглед на реализираните
задачи и активности през
досегашния развоен период и
основните развойни насоки в
новата развойна програма, която
в ьз основа на данни и сведения
на ведомства и предприятия от
общината и заплануваните
задачи и активности в
развойните планове на репуб
ликата, изгогни Икономическият
ипетиту от Белград, На дневен
ред са и няколхо въ•проса от
областта на здравно то дело в
общината: отчет за реал
изираните задължителни видове
здравна защита «Ф(ез изтеклата
годи на и с ъ ст<-'ЯНИ сто и
проб.гюмите в реализирането .*а
езиците през настоящата годни •.
информация за работата из
Общинския фонд за здравна

защита и информация за
работата и развитието на ап
теката в Босилеград.
На сесията делегатите на
трите съвета ще обсъдят и
информация във връзка със
състоянието и проблем ите по
трудоустрояване в общината въпрос, който става все по-остър,
а малко има възможности да
бъде разрешен.
И още два въпроса, които сз
запланувани ще привлекат
вниманието на делегатите:
отчета за реализирането на
заплануваните задачи и актив
ности в областта па ннфрастру*турата и ангажирането иа
средствата от местното само
облагане. както и информация1*
във вързка със записиването иа
ученици в гимназията "Ива'
Караиванов" в Босилеград* К
настоящата учебна I991/у
година.
След редовната делова сеси
те се —зоведе
пр оде и тържественп
сесия на 1Оощннсхата скутиНн
посметена ия 47-годишната н
освобождение»о на.
.
.чеградчгл общия» от фйУ-*'*
8 сетех и, щ* която
^
с-Чово ще нш.тсе нред* «.>■ ан--4*1
но ОС Спаохн СяаеяоА

СРЛТСТНО

у, яСГ.НТКМ»М-1 !*•

БОРБА ЗА
ОЦЕЛЯВАНЕ

3 сегашните изклю„ително трудни стопански “ой съ“
условия у нас (дълбока ашените лица.
Р
Икономическа
криза,
^
преминаваща в някои сек- .. иякои данни безспорно
тори в хаос) предприятията 0иха сочили за стабилен
: големи усилия успяват да *°лектив с дългосрочна
подд-ьржат производството. псРспектива, ако не бяха
още повече за това сегашните трудни условия
-опринася и политическата за стопансване. Така
дкри:за, преминала в отделни напРИмер през последните
райюни на. страната в пет-шест години возният
положение на „ни война, ни паРк (специализирани
и_»
камиони за превозване на
мебели) нарасна на 21
Мебелната
фабрика камиона,
„
броят
на
..циле”все пак успява да собствените магазини се
свързва двата края, въпреки
иии
многобройните трудности,
_______
.
които
се
среща, увеличи на 40 и стоките се
Основният проблем е пласират (приблизително

ДВЯГ 14СУШИ1 “ 0'0Щ,М" Ягьакня:
.
СУ ШАРАТА” ЗАПОЧНА С
пр ТТЛ011Л
1 IV/II IВПуу
______
~
ТТРПТ/ПЙП 1ТГТЙЛ
След четиримесечен застой,
трудовата единица за сушене на
овощия и зеленчук в Босилеград,
която работи в състава на
общественото предприятие
"Злпавйе” от Пегкпвам Н«т т
на юли започна с пеловно птпгъ
вопство Понастоящем Р с,
ппепаботнат и сяшят мопкови я
глел това както ни ялеломи
п ъ к о в о п ит е л я т н а т пя по вата
епинипа Никола 4 нлонов н.е
единица пикола Андонов, ще
стоминиВч™киУкпомилДРлуГк
^
, ’

яб^ки, паштреняк и други
овощия и зеленчуци. Всичко
зависи от обезпечаването на
суровините.
-■
' СигУРН0 е, че сур-вини ще
има- Впрочем сега започва
техният сезон. Обаче какво и
колко Ше преработваме и сушим
ще завИСИ "РедИ ВСИ'*110 »т
цената им и дРугите
Тук преди всичко мислим на разходите около транспорта. Засега
°УР°ВИНИ обезпечаваме от
Агроиндустрийския комбинат

търсим - подчерта Андонов.
В нормални условия дневното
производство,
на
босилеградска сушара е 1,5 тона
и засега това производство се
реализира. През изтеклия месец
Тук е произведено 45 тона сухи
изделия, а е запланувано до края
“з?? тСХ-ХТГв0.
около
тона различни видове
сухи изделия Засия машините
работят на пълен оборот, а 96-те
заети за да РеализиРа
заплануваното производство,
работят и в събота, а не рядко и
неделя е работен ден. С това
донякъде ще бъде компенсирано
изгубеното работно време през
четирите месеца, а когато
машините поради надоимак на
суровини бяха в застой, а работниците приемаха редовно лични
доходи, които понастоящем

възлизат средно над3000 д|мр|.
Да кажем и това, че с оглед
на настаналите политически
разпри, които все по-зле се
отразяват и върху стопанския
живот, неблагоприятно се
отразяват и върху пласмента на
изделията на босилеградската
сушара. Най-големият им
купувач "Подравка” от КопривЗияНаи^Гза^^о
изделия, наистина засега, както
подчерта Андонов това не
загрижава много^ обаче след
време и този проблем може да
има неблагоприятни последици,
макар че и сега отделно
количество ще бъде предназначено за чуждестранния пазар,
което също така, с оглед на
нереалния курс на динара
спрямо западногерманската
марка, не е стимулативно,
М.Я

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПОСТОЯННО СЕ УВЕЛИЧАВА ЧИСЛОТО НА БЕЗРАБОТНИТЕ

НАМАЛЯВА ЧИСЛОТО НА ЗАЕТИТЕ
Загр|ижава не само голямото число на онези, които търсят
работа, н о и на онези, които остават без нея. Този факт потвърждават
и следните данни: в края на 1989 годи на на територията на
общината с работна книжка имаше 2225 раб<отника, а работа търсяха
1095 души, докато една година по-късно, числото на заетите спадна
на 2109, а на безработните се увеличи на 1239 душ и. През средата
на тази година с работна книжка бяха 2070, а числотоо на онези, които
се опитват да дойдат до нея се увеличи дори на 1300. С оглед на
. щината по всичко
обстоятелствата в стопанските организации _в 061
личи, че все повече лица ще остават без раб ота, т.е., че неминуемо
ще се увеличава числото на безработните.
От началото на тази година поради незавидната стопанска
обстановка в предприятията в Босилеградска община, числото на
онези, които работят се намали с 40, а на онези, които търсят работа
се увеличи с 60 души! Имайки предвид трудностите, пред които са
изправени стопанските колективи, преди всичко поради
увеличаващите се загуби в тях - през първото полугодие от 11-те
местни стопански колективи с 654 работника седем от тях с 620
души изказаха загуба дори от 7 590 000 динара-очаква се още повече
да се намалява числото на онези, които сега са в трудово отношение.
да
рез първото полугодие поради закриване на стР°и2елната
занаятичийска кооперация "Граджевинар 13 нейни работници се
“^риха в списъците на безработните. Официално не са съобщава,
нГпо всичко личиГче такава съдба ще сполети и 50- те довчерашни
работници в цеха за производство на ПВЦ кондензатори, койгго от
без
Нова година насам не работи. Съществува
пабота да остане и едно число работници я Общественото

Секция "Бар" - ново проникване на пазара и съобразяване
с неговите изисквания
““платежоспособността.
----Гърговските
фирми, на
които ”Циле” доставя
продукцията си със срок на
заплащане от 90 дни, и след
този срок не са в състояние
да заплатят, въпреки че
мебелите
на
”Циле
на
намират добър прием
пазара и търсенето им е на
задоволяващо равнище.
Поради ненаплатена, а
продадена
продукция,
предприятието с прикл
ючило полугодието със
загуба.
_
с
В
тази
борба
за
оцеляване решенията се
търсят в няколко насоки:
поддържане ритъма на
-—производството и съооразяване на програмата на
производството с изискванията на пазара, разширяване на собствената
търговска мрежа и протягане на краката, според
чергата.
Средната заплата на
заетите в ”Циле” е към 4
хиляди-дииарат а това е
средна заплата на заетите в
общината, докато в Република Сърбия тя е към шест
ХИЛЯДИ динара. От ОЙШО
около 450 мебелни предприятия, според заплатите,
”Циле” е в долната част на
ранглистата, докато според
стопанската си дейност се
нарежда между 50 найдобри мебелисти.
В период, когато особено
остро се говори зя текиологически излишък И ОТ.пускане на работници,
”Ци.1е” е заело становище:
V. не отпуска работниците,
а с течение на времето да се
осаобождава от такаиаречената "некачествена”
работна ръка С това се пели
преди всичко поддържане
жизнеспособността на фир-

80 на сто) чрез собствена
търговска мрежа, а през пос
ледните пет години само
два- три пъти се е закъсняло
със заплащане труда на
работниците, относно със
заплатите. Значителни са
влаганията в подобряване
на условията за стопанска
дейност и други капиталов
ложения.
В сегашният момент
обаче ”Циле” се среща с
почти нерешимия проблем
на склад за материали и
Суровиии, с оглед на месТОПОЛОжението
си и
ограничеността да построи
такъв склад. Но със
закръгляване не само техНОЛОгическия и производствеиия процес ”Циле юе
пак успява в тези трудни
и да поддържа редовно
производство и да се бори за
сравнително
поносим
живот в почти ”непоносимите” условия .на
стопанисване,

изостаналите краища, понеже тукашните стопански органпоации
нямат финансови възможност и за тази цел. Фондът оба*че вече
година-две не финансира нови програми и трудно отпуска средства
за разширение на съществуващите цехове. В Общинската скупщина
в Босилеград изтъкват, че съществуват възможности едно число
незаети (все още не е уточнено колко) до края на годината работа
-------ввцеха
да получат
I за конфекция, стопанисващ в рамките на "Цървена
зв<
звезда” от Кр ущ|евац. Една от неизползуваните възможности е и в
об ластта на Д!реб ното стопанство и1 бизнеса, които досега не дадоха
някой по-значителен принос в смекчаване проблема на без
работицата В частните фирми средно работят по двама-трима души.
Нови фирми откриват хора, които и сега са в трудово отношение и
които имат финансови възможности. Безработните, които тези
възможности нямат и които най-трудно живеят, без финансова
и занапред трудно ще
»
помощ отстрани, преди вс1ичко Ч|рез кредити,
могат да си осигурят рабо тно мячето.
В.Б.

Въпросът във връзка с /не/ трудоустрояването е^още по!болезнен,
одината
предприятията^ колективите тотално прес танаха да Iприемат нови
шочна
да се
ително
за
работници, но и поради факта, че знач
увеличава числото на онези, които за първи път търсят р абота.

година по-късно 1240, а сега това число нарастна на 1300 безработни!
Спомя списъците с които разполага клонът за трудоустрояване^!»
Босилеград сега работа търсят 503 неквалифицирани работници, 47
полуквалифицираий, 225 квалифицирани и 79 висококвалифицирани
работника. Със средно училище са около 420 души, от които наймиого машиибравари, металообработаателн, техници за работа в

Бабушница

ЗЪРНОТО СЕ ПИЛЕЕ...
Вместо да получим рекордни добиви от пшеницата
- тази година много зърно се разпиля. Поради лошото
време, в много райони в Бабушнишка община жътвата
е сериозно в закъснение. Добивите, както изтъкна
инженер-агроном Вукадин Тодорович ще бъдат
намалени с 30, дори и повече на сто! Продължител
ните дъждове намалиха хектолитрово тегло на
зърното, то е изпито,а на места полегналите пшеници
са - никнали.
В общината тази година са засети с пшеница 2300
хектара, а до края на август са ожънати към 80% от
площите. Освен лошото време върху закъснението на
. жътвата се отрази и недоимъка на комбайни, така че
’ беше издадено възвание за оказване на помощ от
страна на комбайнерите от Пирот, Лесковац и Бела
паланка. Мнозина от тях се притекоха на помощ
В планинските райони, където не могат да
•действуват” сеслкостопански машини жътвата вече е
завършена със сърпове.

МА.

Бабушница

12 НОВИ АПАРТАМЕНТА

Ср*Д полумшшспгге им* 24 просветим работници (10 учители по
класово обучение, девет преподаватели по руски език и пр.), 3
^оиом^с™, 9 юристм...Сред вишкетмте работа търсат по шест .ористи, икономисти и просветни работници, пет лекари, четири селскос- У_ градя яа улица "Жяяояя Ижяоляч-Бъри»^ Сгра^г^е строена па
толжяски инженери, три лесовъдни инженери...
преглед на сградата Тази жилищно-делова сграда има 12' апарттмешги, от кокго 2
бота
Имайки п редвиД голямото число на онези, които търсят рас
в съотношение с числото на нетрудоустроените,кактг о и
съществуващата опасност да намюшвачи^юто ш^руд^ушр^^ н> дт
м пм1С,онщо > .и.ал.дяо осигуряване, а а деловит.
се налага въпросът,как тези проблеми д е о
официално „омещеяия се намират общм помещения за леасномерпте, сетне
всички събра.шя/акогютозивъпросаечесе Р
н^о може да „.модни, на мстрмоапгеяшгг. общност "Дунда”, а евдърящгел яа
сеИрщнават "ч^»иТазширя.аие^. «що делоано —яе е даещяк.

С1

съществудащите^проюводствени^алацитетзъ^о ^ И|(ономнчес,и
сова помощ на

Ст.н*
I
ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ПАРАЛОВО босилеградска община

МАХЛЕНСКИ ПЪТИЩА.
ТЕЛЕФОННИ ПОСТОВЕ...
П '■

че село Паралово е общност не бе готова да поеме
Въпреки, ^ аолометра 0т разрешаването на този проблем,
ал„ ,е тук миграцията Или пък механизацията но Фо ида
“ не е тъй рязка, мах- ш ,0мунолна дейност бе заето но
пътища в селото са в друГи места. Едва сега а
^пяи0 състояние. С изключение съдействие с Общинокия фонд
на една-лве маколи, останалите ,п комунална дейнрет започна
са
напълно
откъснати, уреждането на махленските
Няколкогодишните опити да „П,тища, и в това средно поразреши този ^"Р0^“™“™ големина босилсградско село.
безуспешни. И
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сквателнн
'гулиданена
търбии дагулиранена долините
цн и
те вече
мите^иа -™^^^6вада

- Булдозерът на общинския
фонд за комунална дейност^кече

пътя към местността Орлов дол,
Приданскои планинаъГора.Още

Кщ^е^-пр-оГиГк0

общсТост според

?Г.И«Н.°.-дТ.ОЗИпрТдълЛ21иВР.^ ?ъдИа’т=нТДНЙТР
2500 метра и прокарахме нов път местността Ломо и Стойков дол,
До край на годината в
на дължина около 3 километра където вече има петроен път местната общност в Паралово е
за махалите Падина и Ливада За отклонен от регионалния път запланувано разрешаването на
целта изразходвахме към 140 Босилеград - Крива фея. С това, още един, по-дълго време акхиляди динара, от които ние в както подчерта Велинов до туален въпрос. Става дума за
местната общност участвувахме значителна степен пътната поставяне на телефон в селотоо 20 на сто, 35 на сто са от мрежа в селото ще бъде акция която
средствата на местното разрешена. Покрай това скупщйна ркадвижн и по-голяма
к
я* „„ сто местната общност не забравя и част от работата завърши, до
учоствупа^бщинският фо»щ за
^ДоТмГЖТсГпйс
председателят0на местената
общност Кирил Велинов.
Велинов ни л/прппми че в ход
е разширяване ии прочистване на

планинските села Църиощица,
Ярешник, Назърица и Доганица.
Запланувано с и прочистване и
разширяване на този път както и

Милевци радичевци и Паралово.
> мя
5 СТРАНИЦА

щтебшт з иък&сш&о
ОТ НАЧАЛОТО ПА ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА

САМО ДВА ЧАСА ЗА
РОДНА РЕЧ

ФЕСТИВАЛ НА ФИЛМОВИТЕ АРТИСТИЧНИ
ПОСТИЖЕНИЯ НИШ' 91

' започна новата учебна година в
От 2-ри септември
с два основни проблема - да
Ти^иТдо^чнГуТиини аа първи влас и вал ще се
происжла обучението на български език
Първия проблем вече е преодолян, тъй като в ггърви клас
са записани 60 ученика в две паралелки. Вторият, обаче е
много по- сложен. Според програмата на Републиканския
институт за развитие на възпитанието и образованието
български език през тази учебна година в средните
училища ще се изучава само с два часа седмично. Г1о мнение
на преподавателите в гимназията това не е в ред нито е в
съгласие с двуезичното на обучение.
че този вид обучение след девет
експериментални години от тази година получи постоянна
форма.
Както изтъква директорът на гимназията Милутин
е обсъдил този проблем и е

ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ
В СРЕДНОКАЧЕСТВЕНИ
ФИЛМИ
Тазгодишният 26-ти
пореден фестивал на фил
мовите
артистични
постижения, известен още
като "Филмови срещи” в
Ниш, потвърди реномето си
на общоюгославски преглед
артистичните
на
постижения, въпреки че
филмовите артисти от
Словения и Хърватско не
дойдоха.
Нишката публика и
любителите на филмовото
изкуство в Република
Сърбия в продължение на
седем дни от 24 до 30 август,
имаха възможност да
наблюдават 12 филми,
производство на родното
киноизкуство.
центъра
на
В
вниманието обаче и тази
година не са филмите, а артистите
и
техните
постижения.
Най-високото признание
- гран-при ”Челе кула”
получи артистът Мето
Йовановски за ролята на Ич
във филма "Тетовиране” от
Столе Попов. Журито
присъди и следните
официални награди на фес
тивала: за ролята на
Тимотия във филма
"Вир,цжина - вид жени” от
Сърджан
Каранович

награди
Миодраг
Кривокапич със статуята
”Цар Константин”, а
статуята "Царица Теодора”
спечели Миряна Йокович за
ролята на Милица вън
филма "Малката” от
Предраг Антонисвич.
Голямата грамота за
женска роля получи
Миряна Каранович за
ролята на Божидарка в
едноименния филм, а
голямата грамота за мъжка
роля спечели Сърджан
Тодорович за ролята на
Мишо в същия филм.
Грамоти
получиха
Данило Лазович за ролята
на Миодраг във филма
"Малката” и Снежана Богданович за ролята на Анка
във филма "Моят брат Алекса.”
Наградите за епизодни
роли спечелиха Зоран
Цвиянович и Лиляна
Меджеши, докато за
дебютни
роли
бяха
наградени Ина Гогалова и
Мерсад Тука.
Обща констатация е, че
изпълненията на артистите
превъзхождат качеството на
филмите.
Ст.Н.

НА "СТРУЖКИТЕ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЯТА”

предизвика жив интерес
сред подбраната белградска
А ПККСИЧ
^
иА
ГжЛ.
^жттптт А ПГ ж
|^ЦЦ,Г1А 1 А 15

Слободан Алексич със
същата монодрама гостува
на
лятната
градина
"Мелодия” в Пирот, Дома на
младежта /лятна градина/
също в Пирот, кафича ”Де

да гостува в Алек"СКАДАРЛИЯ“** покана
м°л" ”Димитровграл’
сандровац Жупски и отново
Известният Димитровградски театрален артист
Слободан Алексич, след
успешното си представяне
на сцената в Димитровград
с монодрамата "Внимавай,
тук!”
от , Томислав
Г.Панайотович, <на 24 август
гостува в програмата на
"Скадарлия” от Белград в
къщата- паметник "Гюра
Якшич”. Тази монодрама,
известна още като "сръбска
псувнешка рапсодия”,

в Белград през септември
Монодрамата
т.г..
"Внимавай, тук!” е в поста но в ката на Раваси
Славомир Стефанович.
Успешното изпълнение
на с.Алексич, многократно
потвърди неговият талант и
показа по кой знае кой път,
че Димитровград разполага
с много талантливи
изпълнители /не само в
драматичното изкуство/, но
и в други области,
Ст. Н.

ТРЕТО ПОРЕДНО
УЧАСТИЕ НА ПОЕТА
МИЛОРАД ГЕРОВ

На състоялите се от 22 до говори по Радио Струга и
26 август, тази година, Радио Скопие за своето
"Стружки вечери на творчество, впечатленията
поезията” - международен си от "Стружките вечери на
митинг на поетите - и тази поезията”, както и за
година /трети пореден път/ стихосбирката под заглавие
взе участие и известният "Распеяното детството” в
наш поет от българската издание на Дружеството за
народност Милорад Геров.
наука и изкуство "Братя
Миладинови”
от Струга.
На тази манифестация ..
г
Милорад Геров се представи М.1 еров чете и свои
със своята най- нова стихос- с™хове.
бирка, неотдавна излезла от
За своето участие и
Милорад Геров приятелски се ръкува с мнозина свои познати печат, под заглавие изобщо впечатления от таз"Стружки
"Влюбеното момче”. Той годишните
поети- приятели
вечери на поезията”
М.Геров сподели:
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
годината и покрай общото безпаричие в
, - Трябва да подчертая, че
Босилеград са организирани четири солис- издателство
"Братя
тически концерти и едно театрално представ- Миладинови” от Струга
ление. Също така Центърът за култура в печата стихосбирка само на
Босилеград организирал и две представления участниците
на
на магии и илюзии.
Международния митинг на
Инак, Центърът за култура в Босилеград,
Д°г0в°рихме за
покрай общото безпаричие се среща и с 4
нови стихосбирки, а
жт
проблема излишък на работници, или ”тех- „„
^ноСТИХ0С^ИРКЖ
Ново настаналага кризисна обстановка зле ноложки излишък.” Наистина в последното
^ ^ Влюбеното момче
се отразява върху всички сфери на живота: в време се предприемат съответни мерки този
и
за
стопанството, обществено-политическия ' проблем да се реши с други допълнителни акждане на чужди
живот, здравеопазването, социалната защита, тивности. Именно от преди няколко месеца
ИЦИ'
образованието, културата, спорта и пр. в помещенията на Културния дом в
Освен това, юбилейните
Навсякъде се чувствува общо безпаричие. В Босилеград, фабриката за мебели от тридесети "Стружки вечери
Босилеградска община, безпаричието отделно Свилайнац, "Застава” откри магазин, където на поезията”, макар и без
зле се чувствува върху културнната дейност, двама работника от Културния център присъствието на лауреата
която само до преди няколко години работят, а от преди седмица-две, също в на наградата "Златен венец”
отчиташе сравнително добри резултати, своите помещения откри и книжарница, - поета Йосиф Бродски
Предлагаше на зрителите, различни -където също ще работят двама работника, /поради
кризисното
програми: забавни и народни песни, музика, При това както ни уведоми директорът на положение у нас/, изминаха
самодейни представления, художествени центъра за култура в Босилеград, Асен тържествено; под знака на
изложби, прожектиране на филми...
Михайлов, засега тук остава още един работ- искрено приятелство, разПонастоящем положението е съвсем ник повече отколкото нормативно е бирателство й мир между
друго. Вече по-дълго време филми не се запланувано.
- поетите от целия свят
прожектират. Самодейността е съвсем
Да кажем и това, че в Центъра за култура, Надявам се, че и занапред
заглъхнала, няма средства за обезпечаване на чиято културна дейност и занапред осташ Стружките вечери на
нови кннп., гостуването на отделни култур- задача номер един, се продават и билети и поеаията” ще останат
но-художествени дружества или пък групи за различни игри на щастие; лото, томбола и манифестация „а поетите
народни и забавни концерти е все по-рядко. В югоинстант-лотария а в по-нататашните си т
свят> чиято повеля е
центъра за култура в Босилеград, просто каз- определения имат запланувано и откриване еДинствена в евта; мир и
ват, че за по-съдържателни културни изяви на фотокопирница.
разоирателство! - заяви
няма средства. При това от началото на
накрая поетът Милорад
М.Я.
Геров.

ЗАМИРА
КУЛТУРНАТА
ДЕЙНОСТ
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възражение до министъра за просвета на Сърбия
Отделно недоволство в гимназията изказват и езиковите
специалисти, особено тези по български език, които считат,
че новата програма не съответствува на учебния материал
и е невъзможно успешно да се овладее с два часа седмично.
Българският език, който за повечето от учениците е роден
език, се сравнява с чуждестраните езици, а с години
хваления двуезичен опит с това е сведен на обикновена

Формалност.
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В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

УЧЕБНАТА ГОДИНА
ЗАПОЧНА НАВРЕМЕ
В трите възпитателнообразователни ведомства в
Босилеградска община /гим
назията, основното училище и
детскатаградника/новатаучбена
1991/92 година започна навреме,
според утвърдения от страна на
републиканските институции
училищен каледнар. В тях през
настоящата учебна година ще се'
обучават и възпитават, според
данните в самото начало на
годината 1385 ученика,
включвайки и 75-те деца от
Детската година, разпределени в
86 паралелки. За тяхното
образование и възпитание в
течение на тази учбена година
ще се грижат 140 преподаватели
и още 53 други работници заети
в
трите възпитателнообразователни всдомстеа.. ----В гимназията "Иван
Караиванов” през настоящата
учебна година ще има 12
паралелки с общо 302 ученика.
От това в първи клас 3 паралелки
с 86 ученика и във втори клас 3
паралелки със 71 ученика. В
трети клас има четири

Й тук отделен проблем е
недоимъкът на някои учебници,
преди всичко за пети
и шести
____
клас, където възпитателнообразователният процес се
провежда по новата учебна
програма. Характерно е и това,
че в осмокласовото училище в
Босилеград обучението в долЩе се провежда в
две смени, а в останалите в една.
Да кажем и- това, че тук.
обучението ще провеждат 106
преподаватели и още 42 други
работника.~г_. .
"Зи
В детската градника "Детска::
радост” новата учебна година
започна не на 2 септември, както
Г~~
Учителският съвет в
разширен
състав,
участвуваха и делегатите,
делегирани от страна на
Общинската скупщина и
местните общности, на ос
новното училище "Геоорги
Димитров" В Босилеград, на
заезданието си, проведено
пр ед началото на новата
учебна година, избра нов
директор. Именно от
тримата
кандидати,
членовете на Съвета, чрез
тайно гласуване, доверието
?ЛДцп1>™ тоше алек^сд™г в жилището™

паралелки С общо 98 ученика И
това 2 паралелки природоматематическа насока с по 25
ученика и 2 паралелки машинна >специалност с по 24 ученика. В
четвърти клас има общо 47
ученика, разпределени в 2 в другите две, но на 20 август.
и досега, има две
паралелки, една-икономическа Както
специалност с 29 ученика и една възпитателно-образователни
групи.
Една за деца от
паралелка природноматематическа насока с 18 ученика предучилищната възраст, или
Обучението за началото ще се тъй наРечена подготвителна
провежда в две смени, а както ни група с 50 деца и дРуга гРупа 33
уведомиха основен проблем е, че дец? от 3 д0 5-годишна възраст,,
все още някои учебници няма, с 25 деца- За възпитанието на
което създава проблем както на тези деца ще се гРижат 8 работ‘
учениците, така и на преп- ника от това 3_ма ПРЯК0 във
одователите. В това възпи-тател- въапитателно-образователния
но- образователно ведомство процес,
обучението ще провеждат 31
Директорът на това
просветни работника и още 6 предучилищно ведомство,
дущи други работници.
Владимир Стоичков ни уведоми,
В основното училище Теор- че засега нямат никакви
ги Димитров”. През настоящата проблеми. Всичко необходимо за
учебна година ще се обучават качествена и плодотворна работа
общо 1009 ученика, от това в навреме е завършена. Условията
долните класове 468 и в гордите за работа са -твърде добри и се
5^> Р^бределени е70 парзлеНЙ!'- очаква съдържателна в
(43 в долните класове и 37 в гор- целенасочена работа.
М.Я.
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“БАЛКАН” ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ
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разширяване и
ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ
НА МОЩНОСТИТЕ
- СТРАТЕГИЧЕСКО
НАПРАВЛЕНИЕ
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определения, модернизация и
разширяване на мощностите и
съответно подобряване на жизненото
равнище на заетите. Тук съвсем
правилно са схванали повелите на
времето - само с разширяване и
осъвременяване на мощностите може
да се държи крак с все по-острата
конкуренция на пазара.
В това стратегическо направление
са впрегнати всички сили и първите
резултати
са
налице.
Съществуващите туристическо- гос
тилничарски обекти - на граничнопропусквателния пункт, както и в
града / хотел "Балкан” и ресторант
"Гацино”/ - се числят между найсъвременните обекти от този тип.
Туристическият комплекс на
гранкчно-пропусквателния пункт
"Градина” се състои от три части:
туристическа, гостилничарска и
търговска. В туристическата част на
всички транзитни домашни и чужде
странни туристи оказва комплектен
граничен сервиз, свързан с гостил: ничарско-туристическите услуги:
обмен на валута, спедиционни работи,

на всички свои гости и клиенти,
на гражданите от Димитровград

ЧЕСТИТИ

—.ч.

уреждане на гостилничарски обект
край "Погановски манстир” за което
съществуват идейни решения. С оглед
че се касае за сравнително голяма
площ - около 11 хиляди квадратни
метра, предстои урбанистическа разработка-на-тази-месхнпст. ^агега-са ~
запланувани само поправки на
съществуващия обект, относно
неговото осъвременяване.
БОРБА ЗА ПО-ВИСОКИ ПРИХОДИ
В каква степен и с какъв ритъм ще
се осъществяват перспективите на
този колектив, зависи пред всичко от
сегашната борба за приходи, относно
от създаването на реални материални
предпоставки. Сегашният етап в развитието на "Балкан” може да се оцени
положително, но тук с’ голям резерв
говорят за изпълнението на
предстоящите_планове, с оглед
неблагоприятните тенденци в развитието на транзитния туризъм у нас,
поради вече известните обществени
причини. Касае се преди всичко за
рязко намаляване на потока туристи^
на които главиО-^се разчита в
предстоящия период.
Все пак-проличава известен
оптимизъм, защото все пак сегашната
криза е временна и колхото час поскоро се надделее, толкова по- добри
ще са изгледите и за успешна
стопанска дейност, и за ускорено
преспективно развитие,
Въвеждането на компюторна сис
тема в работата, усилията да. се
обезпечат квалифицирани кадри за
всички видове туристическо- гостилничарски услуги, доизградените и
модернизирани мощности дават ос
нование, че "Балкан” успешно ще се
приобщи към най- съвременните
туристическо-госТилничарски ор
ганизации в Републиката.

осигуряване на инЛмотт^-—__п°рцеланови и стъклени изделия,
служба
информатитгна—изделия от кожа и др/, както и раз—
нообразни алкохолни и безалкохолни
1ази година значителни средства
напитки,
са вложени в компюторизацията на
Хотел "Балкан”- ”Б” категория в
всички услуги, които се оказват на
Димитровград също поддържа
транзитните туристи през целите
комплекс
туристическо-гостилДвадесет и четири часа денонощието,
ничарски услуги. Хотелът разполага с
В гостилничарската пък част,
47 стаи със 103 легла, от които четири
са еднокреватни, докато останалите са
разполагаща с ресторант и 200 места^
двукреватни с модерни санитарни
аперитив-бар с 80 места, тераса с 200
възли и бани. Той разполага още съв
места, е извършена комплектна
ременен класически ресторант с
реконструкция, която повиши нивото
банкет-салон, аперитив-бар и съв
на обслужване на транзитни пътници,
ременно кафанекапацитетът му е 150
както и на останалите гости в този
места, кафене с 60~местагТВ-салон и
обект. Наред с това немалки средства са
зала за заседания с около 50 места.
отделени за озеленяване на площите
Ресторантът и^ кафенето предлагат
около обекта, а десетхиляди квадратни
разноообразен изббрнакулинарско из-.
метра паркинг се поддържа в изрядна
чистота. Чрез навеси са засенчени _____ куство - домашни ястия, скара, ястия
на-чуждестранни кухни, богат асорти
немалки площи на терасите.
мент напитки
В употреба е и летен грил за
След предаването на употреба на
експресно обслужване, както и за
из основи реновирания и доизграден
комплектно контейнерно сервизно
ресторант "Гацино”, за гостите и
обслужване с различни храни. Наред с
гражданите на Димитровград, както и
домашна кухня, тук се подготвят и
за транзихнще ^гътници, се
специални ястия, според изискванията
обезпечава богат избор на Национална маниващите туристи.
ни специалитети от местен характер,
изключително от таканаречената
"Здрава храна”. При това цените на
ястията са твърде популярни и
достъпни на широк кръг консументи.
^ Ресторант "Гацино” разполага със
120 места, а твърде подходящ е за организиране на увеселения - сватби,
тържества по случай заминаване на
войници и прочие. Цените са
достъпни на всички.
Ресторантът разполага и с лятна
градина и тераса откъм главната улица
В състава на "Балкан” е и
ресторантът в железопътната гара,
кафене "Блед”, кафене "Погановски
манастир” край едноименния манас
тир в долината на р. Ерма, кафенета в
Смиловци и Трънски Одоровци, както
и кафене в градския парк.
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ОСМИ СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТРОВГРАД
И ОКОЛНОСТТА МУ ОТ ФАШИЗМА

6^а? избораалко«йни й безалкохолни напитки, ястия на Домашната кухия
и приятни часове на отдих и увеселения

Ян

„„ Съвременният туристическо-гостилничарски комплекс на гранично- пропусквателния пункт
Градина - истински-обект на модерен туризъм: тук обслужването е качествено, бързо и приветлш

ПЕРСПЕКТИВИТЕ
Вече казахме, че стратегическото
направление е развитието на "Балкан”
е разширяване и осъвременяване на
съществуващите гостилничарски
обекти. В тази насока понастоящем се
реновира бившата кръчма "Галино”,
която трябва да се преуреди в пив
ница. Запланувано е главно
вътрешното й преуреждане, относно
облагане с дърво, въвеждане на парно
създаване
на
и
отопление
необходимия уют за такъв вид
заведения.
Предстои също така обзавеждане и
реновиране на мазето под ресторант
"Гацино”. Предвижда се превръщането
му в кът за младежта - един вид дискоклуб, с видео и останалите за това
изисквания. С оглед на мес
тоположението и средствата, които
ще се вложат, може да се очаква едно
наистина представително младежко
заведение, от каквото се нуждаят
младите от Димитровград.
I
В състава на туристическо-гостилничарския комплекс "Градина”
предстои проект за уреждане на
търговски помещения от типа
"Фришопове” на изходната страна, в
началните разговори определен ин:
терес проявява и ”Югопетр<)л”, но за
това начинание тепърва предстоят
разговори и договори, а ще бъде необ
ходимо и време, за да се осигурят небходимите средства за капиталов
ложения.
ь пер спектив4ШХО-Развитие на
"Балкан1’ се очертава и комплексно

УСИЛИЯЗА
ПОДОБРЯВАНЕ
НА ЖИЗНЕНОТО
РАВНИЩЕ НА
ЗАЕТИТЕ

•>

Второто стратегическо направ
ление, покрай осъвременяване и мод
ернизиране на обектите, е борба за
повишаване жизненото равнище на
заетите. В ”Балкан“ работят 153 души
и години наред заетите тук една
голяма част от дохода са отделяли и
за
развитието
на
отделят
организацията. В предстоящия
период наред с това определение
повече усилия, грижи и средства
трябва да се отделят и за подобряване
на материалното състояние на заетите,
относно личните доходи, които
въпреки досегашните добри резул
тати не са на завидно равнище. Его
защо борбата за всеки динар доход
трябва да се осъществява и с поголяма материална заинтересованост
на трудоустроените. В това отношение
значително въздействие трябва да
окаже и преустройството, както и
измененията на собственост над
средствата. Все пак всичко ще зависи
от приходите, които се осъществяват и
ще се осъществят, относно от
качеството на вложения труд
Ладгогов1м»Ш|
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МОЖЕ ЛИ ДИМИТРОВГРАД ДА БЪДЕ ЧИСТ ГРАД?

ЯВНО ПРВДПРИЯТИЕ

ОБЩЕСТВЕНАТА
ХИГИЕНА - ГРИЖА НА

II

КрШППЙЦ'
ДИМИТРОВГРАД

а?

всички

ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА ДИМИТРОВГРАД И ОКОЛНИТЕ СЕЛИЩА

ЗНАЧИТЕЛНО
ПОДОБРЯВАНЕ

Характерно в момента за водоснабдяването на
Димитровград и околните селища е; достатъчно и качествена
вода във всички домове. 31 такова състояние значително
допринесоха сравнително високите капиталовложения,
предимно за довеждане в изправно състояние на
съществуващите извори - "Пъртопопннцн”, "Ивкови
воденици”, "Манастирчето”. Процесът на изследване и
захващане на нови води, отночнал преди две години, значител
но допринесе за прилив на вода в градския водопровод: вместо
предишните 15 сега могат да се ползват 42 литра в секундата.
На извора "Ивкови воденици" е извършена комплектна
реконструкция: нов каптаж, подм енени азбестови със
стоманени търби през р. "Нишава”, купени и вградени две
нови помпи, вградени най- съвременен автоматически
хл^орннатор, реновирана къщичка и оградена първа водоохрана зона. В случай на нужда "Ивкови воденици” ще дадат
допълнителни количества вода.
С оглед че се касае за продължителен период на капиталов
ложения, техният размер няколкократно надминава в момен
та, вложената сума в началото.

Реновирона помпената станция в града
НЕОБХОДИМОСТ
ОТ
ПОДМЕНЯНЕ
ВОДОПРОВОДА
Градският водопровод има дължина около 20 км и не
съответствува на стандартите. Част от него -5-6 км е построен
още през далечната 1912 година. В пай-застрашените части на
града са подменени над 2 км, но все още около 3 км са стари
водопроводни тръби, ръждясали и с малък проток на водата.
Нестандартно са строени части на водопровода и в новите
квартали, където гражданите сами са довеждали водата, така
че размерът па едни тръби е по-голям, а на други по-малък и
затуй в някои части на града домакинствата остават без вода.
Следователно, необходимо е да се извърши генерален кадастър
на водопровода, а сетне да се пристъпи и към рсновирането
му, относно подменянето на водопроводните тръби.
Инак за една част от града /махала ”Чуй петел”/ е
извършен каптаж на извора ”Мапастирчето”, но с оглед на
ограничения прилив па вода, а и нецелесъобразното ползуваие
на водата /напояване на градини/ и тук се явява недостиг.
Изворът "Строшена чешма”, въпреки извършената
реконструкция /мнозина считат, че работата не е качествена/,
водата все още не се ползва за писне.
Общо, водоснабдяването на Димитровград и околните села
/приключени на районния водопровод/ е значително
подобрено. Съществува дългосрочна програма за решаване на
този проблем, но са необходими значителни капиталов
ложения, преди всичко за подменяне на водопровода/, така че
в сушните дни не по всички домове има достатъчно вода. Това
лято, обаче, което изобилствуваше с валежи, недостиг на вода
не се чувствуваше.

В състава на "Комуналац" за
обществената хигиена на града
са грижи обособена трудова
единица "Обществена хигиена".
Покрай нея съществува и
трудова единица, която се
грижи за поддържане на
хигиената на граничнопропусквателния пункт, която
стопанисва самостоятелно, от
носно сама се финансира.
Всъщност градската чистота
се финансира чрез Фонд за
пътища, жилища и комунални
дейности. Съществува програма,
за която дава съгласие
Изпълнителния съвет на
Общинската скупщина.
Най-много
забележки
гражданите имат за извозването
на боклука. В "Комуналац”
из тъкват, че това е и разбираемо,
тъй като това извоз ване сами
заплащат. Веднага обаче се
подечртава, че тази труд ова
единица разполага само с един
автосмет, чиято мощност е из
возване см етта от 60 контейнери,
В гр ада
~ обаче има над 200
конте:йнери, па затуй е приета
програма последователно извоз
ване на боклука по улици. Към
този план "Комуналац” строго
се придържа. Обективно обаче

Изследванията на извора "Ивкови воденици" в Бачевско
поле дават основания в перспектива да дойде до израз
комерческата база на граничио-пропусквателиия пункт, като
вложи определени средства. Засега проектни решения има.

ГНЕФ"
ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА
ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО,
ИНЖЕНЕРИНГ С МАРКЕТИНГ • НИШ

ШЕГ

иКпвю ПВКЕВ01 а томнц наш I имта м ва

3
ОеНЕНАЦА во2е ЛШКОУЮА 9
11000 N14 УЦ0061_АУ1А
ТЕ1. 019/40.136, 49099, РАХ 49094
ЯНО ЙАСЪМ 92900001-18029 N14 80К

Ф
ф

На всички граждани и трудещи се, обществени
предприятия и частни собственици
•
ЧЕСТИТИ

• ОСМИ СЕПТЕМВРИ ДЕНЯ НА
; ОСВОБОЖДЕНИЕТО
• НА ДИМИТРОВГРАД
ОТ ФАШИЗМА
•
като им пожелава високи трудови завоевания и
• лично щастие и успехи в живота и труда

СТРАНИЦА 8

Именно поради това в плана
на "Комуналац” е набелязано да
с е купи още един автосмет, като
по тоя начин се интеизивира из
возването на боклука. Инак и в
"Комуналац" оценяват, че има
пропуски, конто не винаги са от
субективно естество, най-често
те са последица на дефектите на
автосмета, па затуй се явяват зас
тои в извозването на боклука
Гражданите също могат
значително да допринесат за
чистотата на града, ако преди
всичко използват контейнери
според предназначението им, те.
ако те не се пълнят с отпадъци
от строителни материали, пръст
и п р. С една дума, градът може
да бъде много по-чист, ако
обществената хигиена стане
грижа на всички - и на службата
по поддържане на хигиената, но
и на гражданите

котушйц
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ
ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА И
СТРАНАТА
ЧЕСТИТИ

РАЗНООБРАЗНИ
СЕРВИЗНИ
УСЛУГИ
В състава на "Комуналац” работи и трудова единица

Новия каптаж на “Ивкови воденици-------

не е в състояние "да стигне на
всяко място и да из пълни
всички желания и изисквания иа
гражданите. Още повече, ако
автосметът се разваля и се
нарушава ритъма на извозване
на боклука.

ДЕНЯ НА
ОСВОБОЖДШЩТО ОТ
ФАШИЗМА
8 СЕПТЕМВРИ

за услужим дейности, работеща по принципа на
свободния пазар. Тя оказва на гражданите най-раз
нообразни услуги: занаятчийско-строителни,
водопроводни, канализационни, оправка на домашни
електрически уреди. Тази трудова единица работи също
по принципа на пазарни цени и не може да стопанисва
със загуба.
Инак тя разполага с целокупната необходима
механизация и уреди за строителство и поддържане и
оправка на домашните уреди.

■

с пожелания за още по-добри
успехи занапред.

НЕФ

МОДЕРНА
ОРГАНИЗАЦИЯ
СЪС СЪВРЕМЕННО
СТОПАНИСВАНЕ
Цветан Христов, сетолз™ като ед.« отРиъТ°ДИТел
ните организации със съвоемечиъ е™
най' модеРСформираното предприятие развива^тьогпп 3 дейности дрбено и инженеринг с мар“етанг Р
На едр0
НЕФ разви добри°връзк1Г>ще?ь'тул<ничЪЩеСТВувание
известни фирми в Републиката!^^^4™™0 С редица

°Т ПиР°”и™а
фа6рГкГ'^0сГДИваЕ„Фо'ГЛГиТе^И,СуМмСа6^НаТа
в ■ ДимитровградЦ(Г^Д),7оМнфРеСкКцаиТяа
Освен това НЕФ
търговска мрежа /засег^Га

&ГчТсГиГЖ
различни видове стоки за

дължимите суми наплашат чрез търсени стоки на _
пазара, остносно посредством компенсационната сис- ™
■ тема
Закупените стоки НЕФ продава срещу значителни •
отстъпки и с всевъзможни намаления, така че по тоя •
начин- значително се- подобрява-конкуретноспособ- щ
ността им на пазара
»
— Ето защо НЕФ се ползва е авторитет на
- търсен партньор, понеже снабдява потребителите
по.твърде достъпни цени е всички видове
промишлени стоки.
- =•
- осигурява разплащане между длъжници чрез ком- •
пенсионни работи.
ф
■ в инженеринга и маркетинга внедрява масово 4
производство и процесна индустрия.
#
• посредством НЕФ редица фирми значително ^
#
подобряват своята платежоспособност.
"
- за стоките с трайна употреба дава максимален •
гаранционен срок и предлага широк спектър на сер- ф
визно обслужване.
*
- за производителите е солиден пряк и косвен ф
пласьор на тяхната продукция.
В дейността на НЕФ важно място заема ф
обстоятелството, че предприятия, заинтересовани за ~
инвестиционни капиталовложения и за#
осъвременяване на своето производство 'срешУ ф
сооствена продукция могат да реализират това, без да »
отделят специални средства с предназначение за ин-

в

,отРеоители с найшироко потребление И СЪС
стоки трайна употреба.
В инженеринга с маркетинг внеппапа ....
производство и процесна индустрия Освен »
свои отделения този сектор има във Валево “ Зайча“'
Посредством НЕФ редица фирми значите
подобряват своята платежоспособност1ЪЙКато'

ппг...°бо,|?Х2.ването си предприятията могат да из- •
"°™ват,‘Шф. като,му доста вятевоя продукция, а за ф
УРЗДи и машшш посо,,аватРа:,лични алати- прибори, |
отк™»!!?.С™йте собственици НЕФ предлага взаимно
волитчЛИя “I магазини> като при това частните произ- ^
мага-тмъИ °6е»Й?чат п°мещения и сами обзаведат
като
а НЕФ ги снабдява със стоки и изделия, :
сътоулничрЛ-083 скдк>чват договор за взаимно
* НЕФУвсрИпо 7 ° И собственицитс стават работници на
’ се до оня момент, докато имат взаимен интерес- Ф

................................................
БРАТСТВО • 6 СЕПТЕМВРИ I*

ш

ФОНДЪТ ЗА
КОМУНАЛНА
ДЕЙНОСТИ
ПЪТИЩА

«мтвдевдо а

в ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В
ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ

в Димитровград
на всички трудещи се и граждани
ЧЕСТИТИ

8 СЕПТЕМВРИ

8 СЕПТЕМВРИ
ДЕНЯ НА
ОСВОБОЖДЕг
НИЕТО

пг5^-гИРОИЗВеада съвРеменни мебели по достъпни цени
ПОСЕТЕТЕ МАГАЗИНИТЕ НА „ЦИЛЕ” в Димитровград и по
другите градове в страната!

Честити

8 СЕПТЕМВРИ

с пожелания за успешно развитие
занапред

•5

«-XV V-:;

...

Д.Е5КОТЕК5 е

„ИЗГРАДНЯ”

III

■

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
в БОСИЛЕГРАД

ш
-ООСГ „ЧАРАПАРА"- ЛЕСКОВАЦ
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ - БОСИЛЕГРАД
на гражданите и трудовите хора в Босилеградска община,
Южноморавски регион и цялата страна
ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО - 8
СЕПТЕМВРИ
:

8 СЕПТЕМВРИ
на всички свои делови приятели,
потребители и гражданите на
Босилеградска община и страната

ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ
Ч Е С ТИ Т И

ДЕНЯ НА
ОСВОБОЖДЕНИЕТО
- 6 СЕПТЕМВРИ

АГРОКОМБИНАТ „НИШ“ РО „АНГРОПРОМЕТ“ НИШ

ооур
ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ НОВИ
ПОСТИЖЕНИЯ И УСПЕШНО БЪДЕЩЕ

ПЧЕЛАРСКА КООПЕРАЦИЯ ЗВОНЦИ
НА ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ, '

укшлЙас

71

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА

11
шабушНйЦА

ПРЕУСПЯВАНЕ В ЖИВОТА
ЛИЧНО ЩАСТИЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ

ГОСГИЛНИЧАРСТВО „ЦЬРНИ ВРХ”
На всички свои потребители, делови приятели, граждани и трудещи
се

ЧЕСТИТИ

ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА

6 -ТИ СЕПТЕМВРИ
„ТАЛАМБАС" снабдява населението с всички видове промишлени, хранително вкусови и
селскостопански стоки.

вСурдулица
СНУЕЧА 2УЕ2ВА
КШ)*ЕУАС
честити

11а всички граждани в Босилеградска оГкцнна
ЧЕСТИТИ

5 СЕПТЕМВРИ
на младежта и войниците, на
гражданите, работниците и
бойните в общината и странага

братство

• * ( тпптмр.ри рт

ОСМИ СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯ НА
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА
ОЩИНАТА

т

каю им пожелава крепко щраве, щастие
и нови лични постижения занапред
"МАЛИБУ” В ПРЕКРАСНИЯ ДМБПКНТ ПРЕДЛАГА
КАЧЕСТВЕНИ И БЪРЗИ УСЛУГИ. АКО ПОЖЕД ТПТ. ДА СИ
ОТИОЧИИЕТК И. ДА СЕ РАЗДЕЛИТЕ. ПОНЕ НА КРАТКО, ОТ
ВСЕКИДНЕВНИТЕ ТРУДНОСТИ И ГРИЖИ оди: У НАС С
ДОСТЪП 11И'ГЕ ЦЕНИ И ОСТАНАЛИТЕ ПРЕДИМСТВА
^ "МАЛИБУ” ЗА КРАТКО ВРЕМЕ СТАИЛ ИРИВЛЕК \ 412311И КЪТ
Ъ? ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ. ЗА ДА СЕ У БЕДИ' Г1V ДО И ДЕ1Т,:

ТРУДОВА ЕДИНИЦА - БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ

8 СЕПТЕМВРИ
ПОТРЕБИТЕЛИ, ползувайте двете глав
ни предимства на Пашата и нашата
конфекция: КАЧЕСТВОТО И
ДОСТЪПНИТЕ ЦЕНИ

и . Т1>лпши

-у.

I

Ш »*РМ4" ЗВОНЦЕ

18320 0|ткгоувгас1
Ес1уагс1а КагОепа 1
Тсюх: 16840
ТеюГах: 010-63-112

1

на гражданите и трудещите се в общината и страната

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ
ЧЕСТИТИ

8 СЕПТЕМВРИ
С ПОЖЕЛАНИЯ ДАНОВИ ТРУДОВИ УСПЕХИ
Честити

ГИД ПРОИЗВЕЖДА
- Лачени, дамски и детски ботуши
- спортски кецове,
- различни видове гумено-технически стоки съе и без метали и е
различно предназначение
- гърби и профили, намиращи широко приложение
- гумени фолии (различно качество) гумени нишки
- прибори, калъпи, различна метална галантерия и други
поризведения

З&гзиЬгоСо**

6-ТИ СЕПТЕМВРИ

ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА

на всички трудещи се и
граждани

на клиентите и деловите си
приятели, на гражданите и
трудещите се в Бабушнишка
община и страната
Честити

6-ТИ
СЕПТЕМВРИ
ДЕЛЯНА
УфГфТУМлз Т
ИБГООТ
ФАШИЗМА

6 СЕПТЕМВРИ

шек

Честити

ЧЕСТИТИ

8 СЕПТЕМВРИ

Ч Е С Т II Т И

В БОСИЛЕГРАД

В БОСИЛЕГРАД

ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА
в Бабушница

(I) ВАВУЙМЮА

ТО
„БОСИЛЕГРАД”

8 СЕПТЕМВРИ

на пионирите,
младежата и войниците, на
гражданите, работниците и бойците в
общината и страната

1
на клиентите и деловите еи приятели,
на гражааюсге и трудещите се в
Босилеградска община и страната

А

УСЛУГА

уегца

Босилеград
на гражданите и работници те
в Босилеградска община и
цялата страна

ЬаЬеИс

ПРААНЬА

Градинска РО
Строителна ТО

Г1РАЛУН1Я1

Честити

8 СЕПТЕМВРИ

8 СЕПТЕМВРИ
-ПРАЗНИКА
НА
ОСВОБОЖД
ЕНИЕЮ

РО ШЕХ „СТОЧАР”

Горско
стопанство
— Враня —

НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ, НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

ТО
н

Димитров град

ЧЕСТИ ТИ

Автотранспорт"

■

;
!-

I

^
-

'

?
г

Гвсйле гр а д
на пътниците си,
населението и работниците
в общината и
страната
ЧЕСТИТИ

ДИМИТРОВГРАД
е обществените предприятия „Нишава” и „Търгокооп” и кооперация „Кооперант”
на всички трудещи се и граждани
с

Празнина на свободата

1 '

'

ЧЕ С + И ти

:

8 СЕПТЕМВРИ

г

с пожелания за още по-добри успехй занапред

-: * ; •

- |

1

ГОРСКА СЕКЦИЯ
Босилеград

на гражданите и работниците в
Босилеградска община и цялата страна
ЧЕСТИ ТИ

8 СЕПТЕМВРИ

20

НШВОЕЬЕНТНАЛЕ
ТШРОМ 85-20»

•

ТСЦХ 18784

В

•

ТЕШвПАМ: Е1ЕКТПОУБА01МА

СУРДУЛИЦА ЧЕСТИТИ

5 СЕПТЕМВРИ
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
на всички граждани и работници в общината и цялата страна

РАДИА ОРГАНИЗАЦША К0НФЕКЦИ1А
СА НЕОГРАНИЧЕНОМ СОЛИДАРНОМ ОДГОВОРНОШйУ ООУР-А
ООУР „МЛАДОСТ” - ПРОИЗВОДНА а нс.0
ДИМИТРОВГРАД - м. ТИТСТОО
ЧЕСТИТИ

8 СЕПТЕМВРИ

На всички граждани и трудещи, като им пожелава по-добри резултати в бъдеще

СТРАНИЦА 10
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ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЛГРАД'
ОТ 8 ДО 14 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА 19•>»
Г_дпмшпаюиГ^Г~|
"ЬРвА ПРОГРАМА

'

8.00 - Будилник - реклами
9.30 - Новини
9.35 - ЕВОКС, анимациона серия
10.00 - Програма за деца

-

9,55 - Новини---10.00 - Разрешете ни да питаме
13.00 - Черта: спортно следпладне - Реклами
16.50 - Тенис: АМЕРИКА ОПЕН дубъл
(жени, финал)
21.00 - Новини
21,15 - Забавно-музикална, програма
21.50 - Тенис: АМЕРИКА ОПЕН, финал
(Мъже)

[

'

-

ВТОРА ПРОГРАМА

15,25 - ТВ справочник
15.30 - Регионите днес
18,0° - Белградска ТВ програма —

11.00 филм“ 2000'та”’ наУчн°-популярен
12.00 - Храната - здраве
13.00 - Островът с имане, сер. филм
13,55 - Новини
14.00 - Около полунощ- реклами
16.00 - Художествена програма --реклами
17.00 - "Красавицата от Алхамбра”,
испански филм
18,45 - Нинджа костенурките, анимационна
серия
19.10 - Анимационен филм
19,15 - Лека нощ, деца
19,20 - Реклами
19.30 - Дневник
20.30 - Реклами
20.35 - Как да запознаем любовта сер.
програма
23.10 - Дневник
23,40 - Спортен преглед
00,25 - Новини на ангийски език
00,30 - Около полунощ - реклами, Случайни
партнъори - Американски хроники Поаро
02,30 - Новини
02,35 - ЮТЕЛ

ВТОРА ПРОГРАМА

^-но-и

ПОНЦДЕПНИК, 9 СЕПТЕМВРИ 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА

6.30 - Сутринна програма, реклами
8.30 - ТВ избор
9.30 - Отвори прозореца, серия за деца
9.45 - Деца, пейте с нас
10.00 - Учебна програма
12.00 - Новини
12.10 - Избор от КОП - - 14.30 - Учебна програма, реприза
»
1530 - Новинй • ' ^ Т г"15.45 > Учебна програма, реприза
16.4СГ - ТВ справочник
■-*'
г
16.45 - Ховини на албански език
16,55 - Реклами
17.00 - Дневник 1
17.30 - Нещо повече, образователна
програма
18.00 - Отвори прозореца, реприза
18.15 - Деца, пейте с нас, реприза
18.30 - Видеоопис, предаване по културата
19.00 - Студио 5, борса
19.10 - Анимационен филм
19.15 - Лека нощ, деца - реклами - ТВ
справочник
1930 - Дневник 2, реклами
20.00 - Притурка на дневника
2030 - Драматична програма
2130 - Реклами
21,35 - Външна политика
22.05 - Забавно музикална програма
2230 - Дневник 3
23,20 - Новини на английски език
23,25 - Около полунощ - реклами - семейни
връзки, сериал - Американски
хроники

" в?евн»«

1*35 - ТВ справочник
20,00 - Музикална програма
20.30 - Репортаж —
21,ОО^хеМа На деня
22,10 - ЕДна домашна-еерия или документална програма

г

ВТОРНИК, 10 СЕПТЕМВРИ 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА

6.30 - Сутринна програма
8.30 - ТВ избор
9.30 - Програма за децата
10.00 - Новини
10,05 - Учебна програма
12.00 - Новини
12,10 - Избор от КОП
14.30 - Учебна програма, реприза
15.30 - Новини
1^>45 - Учебна програма, реприза
16.40 - ТБ справочник
16,45 - Новини на албански език
17.00 - Дневеник 1
17}30-^ Хората говорят: Съкровищница на
вековете
------- /----18.00 - Програма за децата
—18^0-к-Зеденият пръстен, екология
19.00 - Копче - магазин КОП—---- —
19,15 - Лека нощ, деца
19,20 - Реклами и ТВ справочник
19.30 - Дневник 2
19,55 - Реклами
20.00 - Притурка на дневника
20.30 - Лото
20.35 - Как се каляваше бунтовникът, серГ
филм
21,25 - Реклами
21Д0 - Контакт магазин
23.00 - Дневник 3
23.30 - Новини на ангийски език
23.35 - Около полунощ - Реклами, сериал,
Гинисови рекорди
01.35 - Новини
01.40 - ЮТЕЛ

ВТОРА ПРОГРАМА
15.25
15.30
1730
18.00
19.30
1935
20.00
21Д5
21.25

- ТВ справочник
- Около полунощ - реклами
- Регионите днес
- Белградска ТВ програма
- Дневник
- ТВ справочник
- Забавно музикална програма
- Тема на деня
- Такси блуз, съветски филм

СРЯДА, 11 СЕПТЕМВРИ 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА
6.30 - Сутринна програма
830 - ТВ избор
10.00 - Новини
10,05 - Учебна програма
12.00 - Новини
12,10^-Избор от КОП
1430 - Учебна програма, реприза
1530 - Новини
15.45 - Учебна програма, реприза
16,40 - ТВ справочник
16.45 - Новини на албански език, реклами
17.00 - Дневник 1
17.30 - Домашно кино: "За две парички
надежда”, италиански филм
СПОРТНА СТРЕЛБА

ФизитамсултурА
И СПОРТ

I

РЕГИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ДИВИЗИЯ - НИШ

РУЖИЦА
АЛЕКСОВА СВЕТОВНА И
ЕВРОПЕЙСКА
ШАМПИОНКА!
Още един голям успех пос
тигна тези дни Ружица Аленсова,

ОЩЕ ЕДНА УБЕДИТЕЛНА
ТТПКР1 7Т \

"БУДУЧНОСТ” /БАБУЙНИ^СВОБОДА” 78:107 /38:56/
Баскетболисте на "Свобода’' от Ди»«тР0“гРатд
продължават да побеждават и да тР?сиРа1''’’™ ^’ нГиш
дата шампион в Регионална баскетболна Дивизия -_Ниш.
Този ггьт те високо поразиха отбора на Будучност“ от
Бабушница дори с 29 коша разлика!
Най-хубава игра в този мач показа Веселин Матов,
който отбеляза 36 коша. Ето и табелката:
Базар-Гоце 12 9 3 980:795/185/ 21
Свобода 12 9 3 970:843 /127/ 21
Куршумлийа 12 8 4 803:706 /97/ 20
Пирот 12 7 5 880:817 /68/ 19
Весна 12 6 6 925:907/18/ 18
Топлика 12 4 8 847:861 /-14/ 16
Пролетер 11 4 7 778:869/-9/ 14/-1/
10 592:1058/-466/ 12
Будучност 11
БРАТСТВО • 6 СЕПТЕМВРИ 1991

европейско и световно първенство

реклами

^2
20,00 - Притурка на дневника
20.30 - ”2001", американски филм
22,25 - Реклами
22.30 - Сериозна музика
---- 23,00 - Дневник 3
23.30 - Новини на английски език
23.35 - Около полунощ - Реклами - Кафенето
"въздържател”, сериал
01.35 - Новини
01,40 - ЮТЕЛ

ВТОРА ПРОГРАМА
15,25 - ТВ справочник
15.30 - Около полунощ - реклами
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма - реклами
19.30 - Дневник
19,55 - ТВ справочник
20.00 - Гала премиери
22.00 - Тема на-деня^__
22,10 - Научна програма

15.45 - Учебна програма, релриза
16.25 - Журнал на български език
16,40 - ТВ справочник
16.45 - Новини на албански език - реклами.
17.00 - Дневник 1
17.20 - ПраЗНИТробок неизплакани сълзи,-_
образователна програма
17^0 - Фори и фазони, реприза
18.20 - Три ”Н”
18.50 - Екологически дневник
19,10 - Лека нощ, деца, - реклами - ТВ
справочник
1930 - Дневник 2 - реклами
20.00 - Притурка на дневника 20.30 - Законът в Лос Анджелес, сер. филм
21,15 - Реклами
21.20 - Хемингуей - IV част
22.20 - Музикална програма
22.50 - Дневник 3
23.20 - Новини на английски език
23.25 - Около полунощ - реклами
01.25 - Новини
01.30 - ЮТЕЛ

ВТОРА ПРОГРАМА
15,25
15.30
17.30
18.00
19.30
20.00
19.30
20.00
20,50
21.00
21.30
23.00

ЧЕТВЪРТЪК, 12 СЕПТЕМВРИ 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА
6.30 - Суфинна програма
8.30 - ТВ избор
9.30 - Майски игри, програма за децата
10.00 - Новини
10,05 - Учебна програма
12.00 - Новини
-------------1-----------12,10 - Избор от КОП
14.30 - Учебна програма, реприза

- ТВ справочник
- Около полунощ --реклами, реприза
- Регионите днес
- Белградска ТВ програма
- Дневник
- Сериозна програма
- Девник
- Сериозна музика
- Тема на деня
- Един автор - един филм .
- Игрален филм
________
- Снимка от концерт

СЪБОТА, 14 СЕПТЕМВРИ 1991

~ лправлииии

16,45 - Новини на албански език
17.00 - Дневник 1 -_._
17.30 - Сибир, пътепис
18.00 - Майски игри, реприза___________
18.30 - Неделя в четвъртък
9,00 - Студио 5: Телетуринг
19.10 - Анимационен филм
19.15 - Лека нощ, деца: Реклами, ТВ
справочник
-19,30 - Дневник 2
—19,55 - Реклами
20.00 - Притурка на дневника
20.30 - Политически магазин - реклами
22,35 - Дневник 3
23,4)5 - Новини на английски език
23.10 - Около полунощ - реклами
01.10 - Новини
01.15 - ЮТЕЛ
—

ВТОРА ПРОГРАМА
15,25 - ТВ справочник
15.30 - ОкбТютолунощ - реклами, реприза
17.30 - Регионите днес
_
18.00 - Белградска ТБ програма - реклами
19.30 - Дневник
19,55 - ТВ справочник
20.00 - Филмова вечер "Било някога на
Дивия запад”, амер. филм
22,35 - Тема на деня
22,45 - Пет до 12, програма за културата

ПЕТЪК, 13 СЕПТЕМВРИ 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА
6.30 - Сутринна програма
8.30 - ТВ избор
9.30 - Фори и фазони, серия за деца
10.00 - Новини
10,05 - Учебна програма
12.00 - Новини "
12,10 - Избор от КОП
14.30 - Учебна програма, реприза
15.30 - Новини
толет. Р.Алексова спечели още
един златем медал и то в отборно
класиране, както и в отборното
класиране с малокалибрен пис
толет.
Заслужава да се каже и това,
че Ружица Ал ексова в дисциплина въздушен пистолет в
конкуренция за мъже се класира
на трето място. Тя взе примата в
европейския и световния връх на
белгийката Соня Витенберг.
Разноските за участието на
шампионата този път пое югославско- австри йената фима
ЮДИТ-ТРЕЙД.

ДСтавров
ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ПИРОТ

ПЪРВА ПОБЕДА НА "ПАРТИЗАН”
"ПАРТИЗАН! /ЖЕЛЮША/ - "ПОБЕДА" /ДЬРЖИНА/ 4:3 Л:2/
Димитровград, 1 септември 1991 год.
Във втория кръг на тазгодишното първенство с”!!
"П артизан" от село Желюша сс наложиха над отбора на Победа
от Държина с 4:3.
„„ 2-0<ГЖелюшани°успя]|а
държиншши^тбелямха и трети гол и етана дори 3:1. Тогава "Партизаи” се размахна и показа, че може много по-добре да играе - за
кратко°време отбеляза още три гола и от отбор който търпи
поражение - стана победител.
В следващия кръг желюшани гостуват н Тсмска срещу отбора
на "Темац”.
ДС.

'

■

>

ПЪРВА ПРОГРАМА
7.30 - Сутринна програма - реклами
9.55 - ТВ справочник
—. образователен триптих
12.00 - Новини
12.10 - Музикална програма
13.00 - Да питаме заедно
14.30 - Новини
14.40 - Детско следпладне
17,25 - Реклами
: 17,30 - Дневник Т
17,45 - 7 ТВ дни
18.30 - Да живеес природата
19.10 - Анимационен филм
19,15 - Лека нощ, деца - реклами
19.30 - Дневник 2
19.55 - Реклами
20.00 - Притурка на дневника
20.30 - Нишки кабаре: "Нишка кабаришка”
21.00 - Реклами
? 21,05 - "Закон на мълчанието”, американски
филм
^ 22,40 - Дневник 3
23.10 - Спортна събота
23.30 - Новини на английси език
23.35 - Около полунощ - реклами
01.35 - Новини
01.40 - ЮТЕЛ

ВТОРА ПРОГРАМА
11.55 - Около полунощ - реклами
13.55 - Берлин: европейско първенство по
волейбол, полуфинал
16.00 - Музикална програма
16.55 - Берлин: европейско първенство по
волейбол, полуфинал
19.00 - Музикална програма
19,30 - Дневник
19.55 - ТВ справочник
20.00 - Малък концерт
20,15 - Музикална вечер
22,1,5 - Новини
22,20 - Говор на тялото, предаване по кул
турата

-V

Горна Брежина, 1 септември
1991I год.
Футболистите на "Асен
--------- ” —
Балкански”
от Димитровград на
си
гостуване
първото
ение
еп
ПОРАЖЕНИЕ
"Г-СлРо6ода‘ИЛ-о0р„Па°КаЖ
рна и режима
край Ни
Димитровгр адчан и играха
слабо. Домаки!ните бяха по"СЛОБОДА" /Г. ВРЕЖИНА/ - Добри и заслужено взеха двете
*а П1/-А игчпл" **-П
П’(\1
ТОЧКИ.
д.с.
•А. гБАЛКАНСКИ”
3:0 Л:0/

МЕЖДУ ОБЩИНСКА ФУТ
БОЛНА ДИВИЗИЯ - ГРУПА
ИЗТОК

ПЪРВО

НА ”А.
БАЛКАНСКИ”

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 15 септември 1991 година
се навършва
ЕДНА ГОДИНА
от смъртта на нашата мила и
никога непрежалмма съпруга,
майка, свекърва и баба

РАИВКА
СТАНОЙКОВА
от село Дукат, Босмлеградско
На тоя дем ще посетим
вечния й дом, ще положим цветя
и ще го залеем със сълзи. Каним
роднини, близки и познати да
прнсъствуаат на помена.
В ремето нгумсолммо минава,
но никога не ще мюже да заличи
спомените на Твоята човещина,
доброта, майчина обич в
безгранична любов.
Опнелеми: съпруг Стойне и
син Крум със семейството си

II СТРАНИЦА

ХУМОР • САТИРА • 3 А Б ,4 В А

КАРИКАТУРЕН екран

БОСИЛЕГРАДСКИ
ОСИЛИ

БЕЗ ДУМИ «ПЕРИЦА ИЛИЕВ

ШИВАЧКА
НА БОСИЛЕГРАДСКО.

ТРЯБВА ДА ПРОМЕНИ ИМЕТО СИ. АКО
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР НЕ МОЖЕ ДА НОСИ
ИМЕТО НА ЕДИН АГЕНТ НА КОМИНТЕРН, ТОГАВА
КАКВО ОСТАВА ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ, КОЕТО
НОСИ ИМЕТО НА НЕГОВИЯ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР?
С НЕПОКОЛЕБИМА ВЯРА ПОД ЗНАМЕТО НА
ПАРТИЯТА И С ПЕСЕН НА УСТА БОСИЛЕГРАДЧАНИ
НАПУСНАХА СЕЛАТА И ОТИДОХА В ГРАДОВЕТЕ.
СЕГА ТИХОМЪЛКОМ СЕ ВРЪЩАТ ОТТАМ С ТОРБА И
ТОЯГА - ДА ТЪРСЯТ ГЪБИ.
В БОСИЛЕГРАД СЪВСЕМ МАЛКО СЕ ЧЕТАТ
ВЕСТНИЦИ. НАЙ-УСЪРДНИ ЧИТАТЕЛИ СА ПЕН
СИОНЕРИТЕ, КОИТО ВЪВ ВЕСТНИЦИТЕ ТЪРСЯТ
САМО ЕДНО: КОГА ЩЕ ИМА НОВО УВЕЛИЧАНИЕ НА
ПЕНСИИТЕ.
БОСИЛЕГРАДСКИТЕ СЕЛЯНИ МНОГО СА
БЛАГОДАРНИ ОТ СЕГАШНИЯ ДИРЕКТОР НА ”АВТОТРАНСПОРТ". ЕДИНСТВЕНО ТОЙ СЕ ПОГРИЖИ ДА
ИМ СМЕНИ СПЕЧЕНИТЕ СВИНСКИ ЦЪРВУЛИ С
БРАКУВАНИ ВОЙНИШКИ ОБУЩА. НИЩО, ЧЕ СА С
ДВА-ТРИ НОМЕРА ПО-ГОЛЕМИ.
БОСИЛЕГРАДСКИТЕ КОСМОПОЛИТИ СА ВЪН ОТ
СЕБЕ СИ: ОТВСЯКЪДЕ ГИ УДРЯТ С ЖЕСТОКИ
НАЦИОНАЛИСТЕЧСКИ ПЛЕСНИЦИ. МАЙ И ТЕ ЩЕ
ПРИЛОЖАТ СТАРОТО ПРАВИЛО: ”АКО НЕ МОЖЕШ
ДА ПОБЕДИШ ВРАГОВЕТЕ СИ, НАЙ-ДОБРЕ Е ДА ГИ
ПРИДРУЖИШ.”'►
ОНИЯ, КОИТО ПРЕДИ НЯКОЛКО ГОДИНИ
ИЗХВЪРЛИХА МАЙЧИНИЯ НИ ЕЗИК ОТ
БОСИЛЕГРАДСКИТЕ УЧИЛИЩА ГОВОРЕХА, ЧЕ
БЪЛГАРСКИ
ИМ
ТРЯБВАЛ
САМО
ДО
БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА. ТЪЙ КАТО СЕГА СЪЩИТЕ
ХОРА ИСКАТ ПАК ДА ГО ВЪРНАТ, ЗНАЧИ ЛИ ТОВА,
ЧЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИМ ТРЯБВА - МАЛКО ПОДАЛЕЧЕ ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА?
МНОЗИНА БОСИЛЕГРАДЧАНИ В ДИАСПОРАТА
ОТДАВНА ЗАБРАВИХА МАЙЧИНЯ СИ ЕЗИК ОТКАКТО
ЗАПОЧНА КРИЗАТА, НЯКОИ ОТ ТЯХ ПОЧНАХА ДА СИ
СПОМНЯТ ЗА БАЩИНИТЕ ГОРИ, ПРАСЕТА, ТЕЛЕТА,
КАРТОФИ И ДРУГО, ЩОМ ДОЙДЕ ЕСЕН.
АКО СЕ СЪДИ ПО ДРАГОВИЩИЦА, "ЧОВЕШКАТА
СРЕДА” НА БОСИЛЕГРАДЧАНИ ВЕЧЕ Е ЗАМЪРСЕНА
НАСКОРО МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА И "ЧОВЕШКИТЕ
КРАИЩА”, ТОЕСТ УШИТЕ И КРАКАТА ИМ ДА СЕ
ЗАМЪРСЯТ ПОРАДИ НЕДОСТИГ НА ЧИСТА ВОДА.
ИВАН НИКОЛОВ

ШШтйрфштю

ГОЛ ЖИВОТ

- -юдкьв е ттггийнй^ / -иоии‘тичеаяил'11 \(шЯмя,голияг
ц тртийният жи&ур живот
ЛИ ЖИВОТ Увяс?
_е вогяъп ^ ло-гол/^-У
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С Уюо ям предал* на СФРЮ
Брсз Титв ОТ* 14 февруари 1975
оджка издателство "Братство” е удосТъ * Орда* братство я единство със
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Ете полск-полек дочекаме да видиме и това
чудо: како се растура държавата. Оно да ни прашаш
нас, ние знаеме и како се прави и пести дръжава,
оти едно време ни одраят кожляците додека я
понаиравият. Па да речеш да сме млого прокопсале
у нея - несме, ама ете биде мирно и некако се
котръляваше. Съга сме решиле сек да си тура
башкалък, па немож да се разберат кое чие е, та
затова тр>ебало война да се води. Оно си се знае кое
на кого е, ама секо гледа накаде него повече да е.
Само това не е све от домашни непогодби. Има
тука и една друга работа, текнуе ми мене ако ме
сите прават улав. Амеирканско е това масло, а и
германците помръднуят тука. Решиле се да прават
тука нови дръжави по нин си там тертип, оти ги
стружат доларите пусти. Работата е съща како
четиресе и първа, ама нема кому да докажеш оти
съга на бела брада никой не веруе, сите се клънат
у телевизоро и радиото и това що речат там това
веруят. Само тия работи ги дяволо измислил. Ама
нека: че дойдат умове, ама че си отидат кумове.
Море язък за тая челяд що гине млада и зелена,
а и на живите нека им е яка кожата Гледам едни
се понадуат че стане по-арно, ама тия не са
виду вале лошо та затова им се лъжа чини, а оно
щом се досъга не оправи отсъга па ич нема да се
оправи.
Нема правдина и това си е. Па на сиромашията
че се отпира гужняко, нече тия с тулбаните чижми
да обуват и пушка да наметнат, ако съга им метат
язиците по газовете. После, ако е здравйе да се
смири и да му излезнат краищата нанекаде, тия че
дойдат да ни наметнат сировио ярем на шия.
Лоши дънове идат да опустеят. Секо накосматело партии и война да води, а никому не текну
да ване да изоре две уморища. А овам секо зинало
дай па дай. Нема кой да дава повече, селяците се
свият на кривулийца. И па са ни нашибале по десет
милиарди данок, ако ние ни динар немож да искараме. Десет милиарди - тцъ, тцъ, тцъ! Па това са
две телци от по двеста кила! Коку искараш - на
дръжавата, а за тебе ич нема. А едни не знаят що
да прават с торба пари без капка пот. Па не война^
но и потоп че стане. На едни им е дошло до гуша,
а овия арамджии едва чекат да ги лъжат да идат да
им воюат за партии и за влас.
Партии и влас че има, ама леб и манджа нема
да има. Това че е цръно леле, ама за това съга никой
не мисли, но сите са зинале и прават сметка че
ванат бога за брада. Ка им цревата узъврат тегай и
акъло че им дойде, ама късно че стане.
Стоимен Шляпарата
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НЕВЕРОЯТНО, НО ТОЧНО

ОТ ДЪБ ■ НА ТЕПЕ!
Не винаги е някаква специална новина когато човек падне
от някаква височина и остане жив. Ако обаче някой падне от
дърво, но вместо на земята се намери на животно, което му
спасява живота тогава заслужава да се отбележи Преди една
седмица такава случка станала в с Гложие когато осемдесетгодишният Владимир Стоименов от махала Кории се
покатерил на дъб да сече лисници за говедата си, които били
под дървото. Ненадейно, най-вероятно поради невнимание;
стъблото под краката на все още крепкият старец попусиало
и от височина от шест метра той се строполясл низ дървото
За щастие не паднал на корените и камъните, но на теле
Стоименов минал даже без каквито и да е повреди
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ИМ. ИЗЕЖДА:
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ
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