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• ТЕМА НА БРОЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЕТО ПА СЪЮЗНИЯ ПРЕМИЕР РАДОЕ КОНТИМ В БЪЛГАРИЯ

НАФТА - ЗА КОРИДОР ?ХОРА БЕЗ 

ЕЛЕМЕНТАРНО 

ДОСТОЙНСТВО

Ако Комитетът за санкции разрсиш, съседна Бъ
лгария в скоро време ще достави па СР Югославия 
50 000 тона мазут, също толкова дизелов бензин и 4 
милиона кубически метра газ като хуманитарна 
мощ, беше съобщено между другото след двуднев
ните разговори на съюзния премиер на СР Югосла 
вия Радое Контим е премиера на България Любен 
Беров. Ма 5 и 6 декември в София от своя пък страна 
СР Югославия е съгласна да даде транспортен ко
ридор за превоз на стоки през югославска терито
рия до пазарите на Европейския съюз.

Премиерите на Югославия и България са се до
говорили също така да се създаде междудържавна 
комисия за развитие на междудържавно сътрудни
чество, което работи за подобрение на стопанското 
сътрудничество между двете съседни страни. В рам
ките на същото е и подобрението на граничния обо
рот, а същата комисия трябва да изучи и възможно
стта за откриване на нови гранично 
-пропусквателни преходи.

В разговорите също е била подчерната готов
ността на България активно да работи за суспен- 
зирането на несправедливите санкции, които освен 
че нанесоха опустошителни щети на Югославия, 
дълбоко засегнаха и стопанството на България. 
Двамата премиери подчертаха и необходимостта от 
по-чест диалог и взаимно информиране особено се
га след военния кнфликт на просторите на бивша 
Югославия. България е готова, както е изтъкнато в 
разговорите, да признае реалността настанала след

по-

Офанзивният хаос и безкруполното нахалство изтла
скаха на перифериите всички основни и градивни стойно
сти, върху които почива съвременния цнвилизиран свят. В 
господствуващия хаос на беззаконие на повръхностга из
плуваха и се наложиха крайно неморални, безсъвестни и 
егоистични прояви от категорията на най-долните пороци.

Ежедневно явление пред очите ни е ограбване на об
щественото, нахално обсебване /присвояване/ под мас
ката на развитие на личната инициатива и укрепване на 
частния сектор. Сгъртайки, създаденото през десетилетия 
от работници, един малък слой леко и бързо забогатява.
И това става пред наши очи и пред очите на онези, които 
създаваха това имущество, наречено обществено. _

За съжаление в този грабеж танеца водят и довче- & 
рашни фактори, които окачествяваха какво е морално, г? 
честно и съвестно, законно, обществено допустимо, а ка
кво - НЕ. Довчерашни ,,предани и съвестни” строители на 
соцсистемата - изведнъж се намериха в първия ешалон на 
поборниците за демокрация, чиято единствена цел е наха
лно и безогледно рушене на всички норми, критерии и 
ценности, създадени през десетилетия, за които ни зави 
ждаха не само от Изток но и от Запад. Обаче всички такива 
ценности, приети и уважавани и от западната демокрация 
и цивилизация, сега се окачествяват като фалшиви, разбо
йнически и насилие над народа.

Р

Момент от срещата па 
Любен Ьеров с Радое Контим

разпадането на бивша Югославия и от своя страна 
е заинтересована за положително развитие на съ
трудничеството си с Югославия.

В рамките на посещението си на Република 
България Радое Контим накратко посети и Дими
тровград и Пирот, където се запозна с актуалното 
положение и проблеми на населението.

Като наблюдава човек твърде маркатни прояви в този 
хаос, които дават тон на обществения ход - просто изу
мява. Между най-громогласните съдии на това, което ста
ваше в така нареченото тоталитарно време, немалцина са 
от онези, които се ползваха с позициите на привилеги
ровани. В това ,, гнусно" тоталитарно време този тип хора 
умееха да се ползват с различни изгоди, като например да 
заемат отговорни места /често без необходимата квали
фикация/ с високи заплати, да получават апартаменти по 
собствен избор или твърде изгодни кредити, най-подхо
дящи плацове и пр. На членовете на техните фамилии, тъй 
като са от категорията на преданите, вратите им бяха 
отворени навсякъде, където пожелаят; децата им при зае 
мане, да речем, бяха на първо място /та кой друг, ако не 
те/, докато кандидатите с големи предимства отпадаха 
като тринадесето...

На някои от тези ,,съвестни и предани" нищо не им 
попречи за едно денонощие да се обърнат за сто и осем
десет градуса и да се намерят на противния полюс, като 
че ли никога не са били на другата страна. В еуфорията на 
създаване на партии, носени от горещата жажда за власт 
и да представяват нешо на обществената сцена - не про 
пуснаха да се наредят между лидерите и лидерчетага и на 
такива партии, чийто програми са диаметрално против 
оположни на мирогледа, на който се кълнеха за вярност, 
дори и на такива като екстремно националистически и 
шовинистически, монархическо религиозни и пр. Мнозина 
лидери и лидерчета,, от довчера преданите сега дръзко и 

в това ,,проклято тоталитарно вре

ПА ПЪТ ЗА СОФИЯ СЬЮЗНИЯТ ПРЕМИЕР РАДОЕ КОНТИЧ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ПРАВА ПО 

СТАНДАРТИТЕ НА КЕБС
Общинската скупщина, което сс 
касае до осъществяване праната 
на малци нетното п мога да кажа 
чс тона с трайно определение на 
нашето праиитслстпо и СР Юго
славия. Имайки топа предвид си
гурно е, чс един от най-важните 
въпроси за които ще говорим в 
София е и положението на бълга
рското малцинство в С1ЧО. От 
тук, от Димитровград аз тръгвам

- Пие настояваме в осъще
ствяване правата на малцинства
та, при това и на българското ма
лцинство в Югославия, да 
следим нормативите предвидени 
от КЕБС, дори сс стараем да по
вишим тези нормативи, изтъкна 
Радое Контич, премиер на СР 
Югославия но време на почти 
едночасовия си престой в Дими
тровград на 3 декември тази годи
на па път за София.

Но време на престоя в Дими
тровград Контич сс срещна със 
стопанско-политическия актив 
на общината, където председате
лят на Общинската скупщина 
Никола Стоянов запозна високия 
гостс основните характсрпости 
на общината и осъщсстпяваианс 
правата на българското малцин
ство в Югославия.
• БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИН
СТВО ■ МОСТ ЗА РАЗШИРЯВА
НЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

- Аз съм импрссиониран с то
ва което чух от председателя па

с положителни впечатления, с 
което ще запозная българската 
страна. Същевременно ще изка
жа своето удоволствие, чс става 
дума за малцинство от съседен и 
приятелски народ с който няма
ме проблеми. Съюзното правите
лство счита, чс малцинствата в 
никой случай пс трябва да пред
ставляват спънка в сътрудниче- 

(//я2-рн стр.)
'ме^някои'грабилк ползвали се с привилегии и тормози п 
ли... С цел да изплуват на обществената сцена, те се пре Ц 
ставят като борци за демокрация, но както те я разбират: ■ 
тяхната дума итехният интерес да са катализатор на демо || 
крацията. Така правеха довчера, така и сега, но съвсем от || 
противоположени позиции.

Разбира се, хич и не помислям да твърдя, че в соц- к 
периода всичко е вървяло както трябва. Ако беше така - || 
нямаше да стигнем до това дередже, в което се намираме. д 
Но между жестоките критици на различни злоупотреби, ^ 
включително и привилегиите, имат морално право да се »

Р Ш
I ПОПРАВКА

Ньн постник „Братство" N0 1549 в статията под заглавие -Ин
терес за българското малцинство- изоставена е част от послед
ното изречение, което с изменило смисюш на същото. В печа
тания текст се казва „Според изявите дадени пред камерите на 
Царибродската телевизия и излъчени сетне и на ТВ журнала и 
Велко Вълканов и 1 Школа» Тодоров не намират, че малцинството 
е обезправспо въпреки чс това оспорваха представители на опо
зиционните партии, с които гостите но собствено желание се 
срещнаха".

Точния текст в спорното изречение трябва да гласи: 
... ВЪПРЕКИ ЧИ ЧОВА ОСПОРВАХА НРВДСТДВИТБЛИТВ 11АДСШО, 110 пей на остлпллитеопозиционни партии,
с които гостите по собс твено желание също се срещнаха".

I

Iнамерят онези, на които по един или друг начин е причи
нявана непраадда, които са преживявали тормози и пр., 
но не и лица от оня слой, който се ползваше с привилегии 
и всичко възхваляваше, особено водещата партия.

Наистина тези и такива лица имат ли елементарна чове
шка доблест и морал или единственото им начало е- целта 
оправдава средствата? За да се намерят не повръхносттв 
на обществената сцена - не избират ни начин, ни средства. 
Представлява ли зя тях нещо понятията - морал и доблест?

I
I
II

I Извиня 1шмс сс мп читателите и учаотттнте в разговорите.
Ав тор на с пи ни та А. Ташков
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МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ПРАВА ПО 

СТАНДАРТИТЕ НА КЕБС
ИЗКАЗВАНЕ НА 

НИКОЛА СТОЯНОВ 

ПРЕДПРЕМИЕРА 

КОНТИЧ
ш

(От Ева стр.)
ството, а мост за по-интензивно 
сътрудничество. Разбира се, това 
подразбира лоялност на малцин
ството към страната, в която жи
веят, което не е нищо ново, а 
просто един от нормативите на 
КЕБС за осъществяване правата 
на малцинството. От тези стан
дарти ние тръгваме и се стараем 
да бъдем дори и над тях.
• ДА НЕ ПОЗВОЛИМ НАРУ
ШАВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА

' Има обаче отделни случаи, 
продължи Контич, от отделни 
лица, които правят опити някои 
проблеми, преди всичко иконо
мически, да ги изполитизират и 
по този начин да се нарушат ме- 
ждунационалните отношения. 
Всеки такъв опит които създават 
омраза между хората от разл ич ни 
националности, трябва заедно да 
спрем на време, за да не пречат в 
сътрудничеството между двете 
страни.
• СЕГАШНОТО СЪТРУДНИ
ЧЕСТВО НА НИСКО РАВНИЩЕ

Говорейки за целта на своето 
посещение в България, Контич 
изтъкна необходимоста за подо
бряване на сътрудничеството ме
жду двете страни, което той оце- 
ни като незадоволително. 
Основна причина за това са са
нкциите на ООН срещу Югосла
вия които България последовате
лно изпълнява. Ние разбираме 
това, но трябва да изтъкна че оча
кваме от българската страна и тя 
да има разбирание и за нашето 
положение, подчерта съюзния 
премиер. Не трябва да се забрави, 
че стопанствата на двете страни 
са изключително комплементар- 
ни което подразбира условия за 
много по-интензивно сътрудни
чество особено след премахване 
на ембаргото. Затова още днес 
трябва да започнем със създаване 
на нормативна регулатива за 
осъществяване на сътрудниче
ство след санкциите. В този сми
съл особено значение има така 
наречения малограничен обо
рот, който нито досега нито днес 
дава резултати, а в бъдеще трябва 
да стане една от основните дей
ности в съвкупното сътрудни
чество между двете страни.

• КАЗАХА НА ВРЪЩАНЕ ОТ БЪЛГАРИЯ:
Запознавайки съюзния премиер с характерноститс на 

общината Никола Стоянов, председател на Общинската 
скупщина между другото изтъкна, че Общинската скупщина 
наброява 33 посланика, от които 32 са българи по народност, 
Изпълнителният одбор при скупщината наброява 7 члена, 
петима от които същи са българи. В рамките на информатив
ната дейност два пъти месечно излиза вестник на български 
„братство". В самия град съществува каблова 
рсдством, която се излъчва почти във всички домакинства в 
града осем чуждестрани програми, първи канал на 
българската телевизия, трите програми на РТС и един канал за 
локална телевизия посредством който се излъчва всеки петък 
локални новини забава, музика. Наскоро трябва да започне с 
работа радио Цариброд. И телевизията и радиото ползват и 
български и сръбски език В състава на Центъра за култура е 
и библиотека, в която повече ог една трета от книгите са от 
български автори на български, а също или по-добро е 
положението в библиотеката в гимназията.

Косато става дума за училищата български език е застъпен
с три часа, а в местния тсапр често се играят пиеси от 
български автори.

формалности и губене наТоммца Раичсвич, член на 
н член на Гла-

те
време.правителството 

впия одбор на СПС, водел разго
вори с представители на БСП:

Душан Джорджсвнч, помо
щник-министър за инфор
миране:

- Има ли начин да се поправи 
материалното положение на ин
формативните средства на 
български език?

- Средствата за масова инфор
мация на малцинствата трябва да 
бъдат една от основните грижи 
на държавата, имайки предвид 
значението което СРЮ придава 
па осъществяване правата на ма
лцинствата. Обаче материалното 
положение на издателство „Бра
тство” не е проблем само за „Бра
тство" но и за всички останали 
информативни средства.

- Когаго се срещнат предста
вители на две партии, които са 
лево ориентирани, тогава много 
проблеми намиращи се па поли
тическата сцена в Европа, а осо
бено при съседи, доминират в 
разговорите. Разбира се и поло
жението на българското малцин
ство бе тема на разговор между 
двете партии. Считам, че най-до
бър път е откровен и принципен 
разговор. Просто този въпрос 
изобщо нетрябва да се заобикаля. 
Нс трябва също отделни случаи 
де се взимат като илюстрация на 
съвкупните отношения към ма
лцинството. В разговорите с БСП 
видях , че ге този въпрос поста
вят принципно.

Вслибор Попович, министър 
на труда, здравеопазване и 
социална политика:

Отговаряйки на въпроса има 
ли изгледи да бъде отново откри
та болницата и родилния дом 
каза:

телевизия пос-

л.т.

ОТЗВУК ЗА „ОТЗВУКА”
щателно сс избягва български 
език, специално от официалните 
власти, председателят на 
общината винаги говори сръбски, 
директорите по предприятията 
винаги говорят сръбски и прос
толюдието и обикновеният 
гражданин, като вижда това, и той 
винаги говори на сръбски. Защото 
това е забранено.

ВЪЛКАНОВ: Забранено ли с 
или просто така си говорят?

ШУКАРЕВ: Не с желателно, 
нс е желателно, нс е желателно./.../

ВЪЛКАНОВ: Сега ако 
говорите български, някой ще ви 
санкционира ли, ще ви каже ли 
нещо, ще ви направи ли някаква 
неприятност?

ШУКАРЕВ: А, гледай... ако 
явно така иска например в 
предприятието български да 
говори, той може да бъде ин
директно, индиректно... Нема да 
получи хубава работа, нема евен
туално паспорт, нема дете му да 
получи работа.”

Както виждате, г-н Шукарев 
по същство казва същото, което 
казвам и аз - че няма директни 
форми на нарушаване на правата 
на българското национално мал
цинство. А мога ли да си позволя

Бях наказан. Проявих наивно
стта да повярвам в добронамерено
стта на т. нар. Българска национа
лна телевизия и бях наказан. На
караха ме да мисля, че ще бъда 
равностоен участник в „Отзвук” 
/от 30 ноември т. г./, а се оказа, че 
са ме записали само за да могат да 
ме поставят пред съда на трима 
души, обзети от неприкрито поли
тическо пристрастие. Нямаше ни
то един от „другата страна”. Ня
маше ги представителите на ме
стната власт в Димитровград, ня
маше ги и представителите на 
другите опозиционни партии - 
същите тези, с които разговаряхме 
в Димитровград /от партията на 
Вук Драшкович, от партията на 
Шсшсл, от Съюза на югославски
те комунисти/. Нямаше ги, но за
това пьк тук бяха двама предста
вители на наброяващата нс повече 
от 25 души партия на г-н Шука
рев. Нямаше ме, разбира се, и мен - 
сякаш ис бях жив и здрав, тук, в 
София, готов веднага да сс явя, за 
да защитя своите позиции.

Нито веднъж телевизияз-а нс 
прояви коректността, за да ме пос
тави в равноправно положе с мои
те опоненти. Пуснаха бившия ко
мунист В. Енчев да залива екрана 
с антисоциалисз ичсска пяна, а ние 
с Николай Тодоров трябваше на 
фона на разиграния му гняв да сто
им тихи и невъзмутими. После 
пуснаха изпълнения с копнеж по 
нормалното Ф. Д. да изстреля 
срещу мен сравнително недълпгга 
фраза за „безпартийния комунист, 
който предава нацоинал ните инте
реси”, а аз естествено и този път 
трябваше да мълча. Упорито от
казват да пуснат интервюто, което 
Николай Тодоров и аз дадохме за 
телевизията преди още 10 дни. 
Крият от нашата общественост и 
записа, който собственият им екип 
направи по времена пребиваването 
ни в Димитровград. Явно нс искат 
да чуят нито поставените от мен 
въпроси, нито отговорите на десет
ките хора, с които разговаряхме.

Няма да се спирам по съще
ството на въпросите - предмет на 
разгърналата се дискусия. Вече 
писахме за това, което сме видели 
и чули в Димитровград. Ще от
бележа все пак, че местната власт 
там е практически цялата в ръцете 
на българите - председателят на 
Скупщината е българин, кметът е 
българин, 32-ма от 33-мата 
съветници са българи, секретарят

- С този въпрос се запознах 
днес и веднага да кажа, че това 
преди всичко е компетенция на 
република Сърбия, но аз поемам 
задължение да сс заинтересувам 
повече за това. В подготовка е, на 
съюзно равнище, нова сериозна 
реформа на здравната система, 
така че може да се очаква и такива 
конкретни случаи да бъдат 
разгледани.

Жарко Катич, министър за 
съобщении и връзки:

- Граничния пункт „Градина” 
в СР Югославия е най-значи
телния граничен пункт. Какво се 
предвижда тук?

- Моя идея е, че границите в 
днешния смисъл не трябва да 
съществуват, а формалностите 
до крайност да бъдат упростеии 
така че хората само с лични па
спорти да могат да минават на 
една и друга страна без сегашни-

ИЬ/!КО Ь1>ЛКАНОН

на социалистическата партия с 
българин, директорът на гимна
зията и директорът на основното 
училище са българи, зрима от 4- 
мата съдии са българи, осем от 9- 
тс по-големи предприятия в града 
се ръководят от бъл гари, главният 
редактор на телевизията и радиото 
е българин. И всичко тона при по
ложение че българите са не повече 
от 53 на сто от населението на об
щината. Никой не отрече тези 
факт31. Оставям на вас да решите 
какви изводи следва да се 
направят от тях.

Нека кажа също, че приказ
ките за насилственото изпращане 
на доброволци на фронта се 
оказаха чиста лъжа/това пролича 
и от въпросния „Отзвук” - нс 
забелязахте ли, че но този въпрос 
гузно мълчаха/. Били са наистина

да кажа повече от това, което казва 
г-н Шукарев?

Имат ли българите от Запад
ните покрайнини проблеми? 
Имат, разбира сс. По тези 
проблеми трябва да сс решават в 
дух
сътрудничество със СРЮ. Никой 
ие би могъл да спечели /поне 
никой от нас, българите/ от евен
туалната ни вражда с братския 
сръбски народ. И най-важното е да 
отворим широко границата и във 
всеки

н а приятелство и

задържани няколко души, но това 
е, защото, когаго са получили по 
надлежния ред повиквателни за 
мобилизация в редовната югос
лавска армия, са сс отказали да се 
явят в казармите.

Спорният въпрос бе въпросът 
за езика. Изрично питах всички 
представители на опозицията и 
лично г-н Шукарев - в какво се 
изразява нарушаването на правото 
му да говори български език. 
Имам точен касетофонсн запис на 
целия ни разговор и ето какво 
научаваме от този запис.

„ВЪЛКАНОВ: В

От присъствуващите директори на всички димитровградски 
фирми, само директорът па „Свобода" има храброст да попита 
нещо съюзния премиер. Да ли поради това че в началото на 
срещата бе казано, че премиерът и придружаващите го мини
стри на правителството имат време само малко повече от поло
вин час, или поради други причини изостанаха въпроси на ос
таналите. На журналистически въпрос защо само половн час, 
Контич изтъкна че би останал колкото трябва, да е имало 
въпроси.

■ Значи ние пропуснахме шанса! - констатира журналистът 
който постави въпроса.

- Разбира се! - отвърна Контич.

българин, дошъл от Запад
ните покрайнини, да виждаме 
наистина българин. Стига сме ги 
държали в изолация от самите 
себе си, стига сме ги третирали 
като чужденци.

Ще приключа с няколко ду 
за главния герой на „Отзвука” г-н 
Шукарев. Боя сс, че той нс съзнава

ми

роляза, която са му отредили. 
Жалката роля да запали огъня на 
враждата с един братски съседен 
славянски православен народ. Той 
пряко обслужва определени ан
тинационални цели.какво се 

изразява нарушаването на правото 
ви да изучавате български език?

ШУКАРЕВ: Изразява се от 
това, защото... явно, ако... най-

ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ 
(„Дума” - София, 

3 декември 1993 г.)е Ерц-тетВо
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БОСИЛЕГРАД

ОТ БОСИЛЕГРАДСКО ЧЕТИРИМА 

КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ДИМИТРОВГРАД

ИЗБОРИТЕ МОГАТ 

ДА ПОЧНАТ
На избирателната листа в из

бирателната колегия 4 Лесковац 
се намират и четирима кандидати 
за народни представители в Пар
ламента на Сърбия от 
Босилеградска община. Двама 
кандидати има СК-Движение за 
Югославия и по един Социалис
тическата партия на Сърбия и 
Демократическата партия на 
Сърбия.

ВЛАДИМИР МЛАДЕНОВ, 
кандидат на СК-ДЮ 

/ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА/

СЛАВЧО НИКОЛОВ, 
кандидат на СК-Движснис за 

Югославия /Обединена левица/

Роден е през 1946 година в с. 
Църнощица. Завършил е 
полувисше икономическо 
училище в Ниш. В Ав
тотранспортното приедприятис 
в Босилеград е работил 15 
години, от които няколко бе 
директор на предприятието. В 
Горската секция две години е 
шеф на счетоводството. 
Понастоящем е счетоводител в 
босидеградската Гимназия. Член 
на СЮК е от 1971 година. Като 
кандидат на СК-ДЮ е отборннк в 
сегашния състав на Общинската 
скупщина.

ръководител па цеха за сушене па 
овощия и зеленчуци, председател 
на Изпълнителния съвет на 
Общинската скупщина, а в 
предишния и сегашен състав е 
председател на Общинската 
скупщина. Сега е член па 00 на 
СНС в Босилеград. За постигнати 
делови резултати повече пъти е 
възнаграждаван с различни 
награди и признания.

Д-р ДРАГАН АНДОНОВ, 
кандидат на Демократическата 

партия наСърбня

Всичко с готово за пред
стоящите избори в Дими
тровградска община. Остава 
още изборните материали 
да бз>дат доставени и сетне 
разделени но избирателни
те места. В името на изби
рателната комисия, която за 
избирателна колегия 5-Ниш 
се намира в Ниш, Иван 
Янков, секретар на Об 
нската скупщина каза, че за 
разлика от преди, избира
телните списъци сега са под
редени най-щателно, така че 
изпуска или нещо подобно 
едва ли може да се случи. В

скупщина, народен посла
ник в предишния състав на 
скупщината.

Бил е секретар на Общи
нския комитет, сетне пре
дседател до разпускане на 
СЮК.

Кандидат на Социалис
тическата партия.

ИЦКО МИЛЕВ,
щи-

подкрепа на това твърдение 
е факта, че този път броят на 
избирателите е увеличен за 
над 1100 лица. Това е напра
вено благодарение ангажи
рането на заетите в органите 
на управлението, които са 
ажурирали списъците попи- 
свайки избирателите от 
къща до къща. Сега в общи
ната, която е разделена на 42 
избирателни места, три от 
които в града, има 10 548 из
биратели. Крайния срок за 
приключване на избирател
ните списъци сбил трети де
кември, а ако някой по която 
и да е причина не е записан, 
това посредством съда може 

медицински факултет и да направи до 16 декември, 
специалнзиация по вътрешни Вече са определени изби- 
болести. 13 години е работил в рателни одборн за всички 42 
Здравния дом в Босилеград, две в избирателни места в така 
Скопие, а понастоящем държи наречен постоянен състав, 
частен медицински кабинет в докато за разширен състав 
Босилеград. Сега е председател или за надзиратели от стра
на 00 па ДПС в Босилеград и »а на определи и партии,
ч;|с" "а     отбор па Демон- ^.ратещшта комисия в Ниш.
ратичсската партия на Сърбия. 1

СОТИР СОТИРОВ, 
кандидат на Социалистическата 

партия на Сърбия

© роден през 1954 година в 
село Врабча, зает като пре- 
подавстел по техническо

Роден с през 1951 година в 
Босилеград. Завършил е

Роден е 192» година в 
Босилеград. Пенсиониран е като 
подполковник па ЮНА. След пен
сионирането в Босилеград е 

известни 
политически дейности: бил е сек
ретар на първична организация 
на бившия СЮК. лва мандата е 
председател ма бившата 
Общинска конференция на запас- 
ните офицери. Сега е пред
седател на Общинския отбор на 
СК-Движение за Югославия, а 
ведно и председател на неговия 
изпълнителен отбор.

образование, физика и хи
мия в основното училище в 
Димитровград, апсолвент на 
техническия факултет в 
Чачак.

изпълнявал

\ Кандидат е на Сръбската1 радикална партия.
Роден е през 1944 година в е. 

Груинии. Завършил е 
икономически факултет. 
Изпълнявал е повече трудови и 
обществени задачи: началник за 
стопанство в ОС в Босилеград,

зорки николов.

Съответната служба в 
Димитровгад до сега с изда
ла четири удостоверения за 
кандидат-посланици и то за 
Никола Стоянов като канди
дат на СПС, Зоран Николов 
кандидат на СПО, Инко Ми
лев кандидат на СРС и Тра- 
йча Милошев кандидат па 
СК ДЮ.

НИКОЛА СТОЯНОВ,

II. Б.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОРНА СПС И ДИМИТРОВ ГРАД

ЕДИНОДЕЙСТВИЕ В РАЗРЕША
ВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ

в защита на малцинството, представлява голяма 
злоупотреба, дори и коглто отиваше дума за 
хуманитарна помощ. Всичко гова е част от специал
ната война и жестока офанзива срещу общинското 
ръководство в момента когвто нрави огромни 
усилия в дните па тежка икономическа криза, да 
помогне на населението. За това говорят активнос
тите за откриване нп мина Мъзгош, обезпечаването 
на 250 тона въглиша за най закъсалите, снабдяване 
на селата от общински запаси и подобни.

Машите информативни средст ва, както 
телевизия и в. „Братство" не отбелязват, или ис 
следят това на съответен начин. И подкрепа на това 

Стоянов някои членове на СПС 
търсеха и сменяване ня отговорните редактори, на 
което реагира Драган Колев считайки че в дните на 
еоидентни разногласия в самото редакция па 
местната телевизия, е необходимо до се поправя г 
усилия за стабилизиране па положението в същата.

В общата политическо обстановка посещението 
на Димитровград от страна но съюзния премиер 
Радое Контич означава п одкрепа па определението 
на тази среди значи, че стратегията на общинското 
ръководство сполучила подкрепа от ръководотвото 
пп Югославия и Сърбия в борбата за опазване па 
националния идсититст и борба срещу национализ
ма Топа е най-добрата препоръка па избирателите 
пред настоящите избори. В тази посока трябва до се 
действува както в града, токи и в селата, защото 
стратегическите цели ни тази среди не могат да се 
осъществява г без депутат ни когото всички вра га да 
са отворени, какъвто е случаят с кандидата за 
народен представител Никола Стоянов.

А. Димитров - А. I «пиков

Политическата ситуация в Димитровград и 
предизборните активности бяха обсъдени на 
заседание па членовете на Социалистическата 
партия на Сърбия в Димитровград, проведено на Н 
декември. В уводния доклад на председателя на 
Общински отбор па СПС Драган Колев бе 
изтъкнато. чс настоящето общинско ръководство е 

способно да се бори за разрешаването наединно и
всички проблеми. Това особено сс прояви в акциите 

подчерта Колев, проблемитесрещу опитите, както 
па българското малцинство да се интер
национализират, което с усилията на общинското 
ръководство па СПС, включвайки и работата при 
всички среши на делегации от Югославия и 
Ьългария, успя да върне нещата на правия нъг.

Участвувайки в разискванията кандидатът на 
СПС за народен представител Никола Стоянов 
подчерта, че тази среда, а ведно и ръководството, се 
е намерило между два отъня - екстремния сръбски и 
български национализъм, което ло голяма степен са 
допринесли и средствата за масова информация. 
Затова били необходими големи усилия на 

институции, както в Сърбия, така и в 
Ьългария да се изтъкне и докаже, че определението 
на болшинство от населението на тази среда е за 
сближение и свързване ма двата най-близки народи 
на Балканите, а не намеци за промени на границата, 
която е трайно определена и трябва да сближава, а 
ие да разделя народите. В тази насока, подчерта 
Стоянов, някои информативни средства от Ьълг ария 
даваха изключително ло/па картина за нас, като 
пишеха че сме обезправено и застрашено мал
цинство, граждани от третостепенно значение и 
подобни. Всичко това, как то и призивите да се стане

местната

роден през 1961 година в 
Димитровград, строителен 
инженер, завършил в суб- 
отица. Частен бизнесмен.

Кандидат на СПО.

становище па

ТРАЙКО МИЛОШЕВ, 
роден през 1945 година в 
село Сливница, завършил 
полувисшо селскостопанско 
умилите. Ръководител на 
кланицата в Димитровград.

Кандидат на СК ДЮ.

съответните

роден през 1950 година в се
ло Горни Криводол, инже
нер-технолог, зает в ГИД Ди- 
м итро вг рад, актуален 
председател на Общинската
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• ДИМИТРОВГРАДОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЩАБ НА 00 НА СПС В 
БОСИЛЕГРАД ТРИБУНАНА

ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ
^ мия на Демократическата

партия и ДЕПОС до избира
телите и Димитровград, в ко
ето се канят гражданите на 
изборите да се отзоват, да 
гласуват по съвест за онази 
политическа опция, която 
допринася за укрепване на 
между националните
шения без оглед че тези 
отношения и сега се считат 
за стабилни.

Демократическата па
ртия, ДЕПОС и група инте
лектуални са раздвижили 
инициатива за формиране 
на царибродски демокра
тичен форум, извънпа
ртийно интелектуално тя
ло, което да се занимава само 
с локални, царибродски про
блеми.

Трибуната завърши с ло
зунга, че Демократическата 
партия е първа в сърцата, а 
втора на избирателните

л.т.

ДОВЕРИЕТО НА СПС 

Е ГАРАНЦИЯ ЗА 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

НАЦИОНАЛНИТЕ И 

ДЪРЖАВНИ ИНТЕРЕСИ 

НА ГРАЖДАНИТЕ

билност па гражданите ще 
бъде основна задача, както и 
борба срещу престъпността, 
корупцията и нелегалното 
профитерство. „Няма да 
зволим хората да бъда г огра
бени под защита на държа- 

във вид на разпи

На трети декември Демо
кратическата партия орга
низира в Димитровград три- 

бяхабуна, на която 
представени трима кандида
ти за посланици в избира
телната колегия Ниш.

по-

вата
„Дафимеит” или „Югоска- 
ндик” банки, изтъкна Дра
ган Домазст подпредседатл 
па партията който говори за 
икономическата програма 
на партията и въвеждане ред 
в тоталния хаос койз'0 сега 
цари в стопанството. „Сан
кциите са наистина голям и 
отежаващ фактор, но за беда
та в която живеее населе
нието виновна е преди

Представяйки програ
мата на партията дипломи
рания правник, журналист и 
публицист Томислав Папа- 
йотович от Пирот, професор 
доктор Радмила Ковачевич- 
Кушримович, професор на 
правния факултет в Ниш, 
дипломирания инженер 
Драган Баничевич зает в 
„Тигар” както и Радмило Бе- 
лич, кандидатза посланик за 
община Стари град в Бел
град изтъкнаха, че Демокра
тическата партия се залага 
за радикални промени чрез 
парламентарната система и 
функциониране на правова 
държава. Обезпечаване на 
материално-социална ста-

отно-

срещу всички видове контрабан
да, кражби на всички видове 
обществено имущество, малвер- 
зации, укриване на облагания и 
други видове незаконни работи. В 
условията па санкциите Социа
листическата партия на Сърбия 
ще се застъпва за равноправно 
разпределение на липсващите 
стоки, всестранна грижа за соци
ално най-застрашените хора, 
обезпечаване на нефт за есенната 
сетиба, енергенти за отопление 
на училища, болници, квартири и 
заведения, лекарства и други ме
дицински съоръжения. Ще се за
стъпва за подтик на произво
дствения процес и ще води енер
гична борба срещу галопиращата 
инфлацията.

- С победа на Социалистичес
ката партия на предстоящите из
бори - добави по-нататък Крумов
- ще се обезпечи сръбският народ 
да осъществи своите легитимни 
права. Политиката на СПС е 
възвърнала достойнството на на
шия народ, а успеха на пред
стоящите избори ще ни доближи 
до окончателната победа на прав
дивите идеали на сръбския 
народ, премахване на санкциите 
и създаване условия за всеобщ 
просперитет на нашата общност
- зключи Крумов.

В продължение на заседа
нието бе взето решение по-енер- 
гично да се ангажират в пред
стоящата предизборна активност 
не само членовете на щаба, но и 
други активисти-членове на 
СПС, общинските отборници и 
ръководства на местните общн
ости, като при това се проведат 
районни и местни конференции и 
събрания, на които избирателите 
ще бъдат запознати с програм
ните определения на СПС.

На 6 декември тази година в 
Босилеград се проведе заседание 
на Изборния щаб на Общинския 
отбор на СПС, на което предсе
дателят на Щаба, Никола Крумов, 
между другото представи избо
рната програма на Социалисти
ческата партия и задачите на 
Щаба в по-нататъшната изборна 
дейност.

- Социалистическата партия 
на Сърбия в своята предизборна 
програма представлява наш на
ционален интерес - подчерта 
Крумов, и добави: в програмните 
определения, едно от съществе
ните свойства на СПС е запазване 
на мира на територията на Съ
рбия и Съюзна република Юго
славия. СПС се е застъпвала и ще 
се застъпва, за решаване на вси
чки спорни въпроси между би
вшите югославски републики, да 
става по мирни и демократични 
начела. И занапред ще се застъп
ва за прекратяване на войната в 
Босна и Херцеговина и премах
ване на санкциите, които Съве
тът за сигурност на ООН наложи 
на Югославия. Ще оказва пълна 
подкрепа на сръбския народ в Ре
публика Сръбска Крайна и Репу
блика Сръбска да осъществят 
своя пълен легитимитет и нацио
нални права. Ще се застъпва за 
международна афирмация на 
Сърбия и СРЮ и включване в ме
ждународната общност и нейни
те институции. Ще се застъпва за 
съюзна общност въз основа на 
институции,правова сигурност и 
безопасност на гражданите; за ра- 
вноправност на всички граждани 
без оглед на национално и рели
гиозно определение и пълно за
читане на всички права и прина
длежности на народностите в 
рамките на нормите на КЕБС и 
други международни организа
ции. СПС води енергична борба

всичко актуалиата власт, не
способна и в такива условия 
да организира колко толко 
условия за живот”, изтъкна 
Домазет.

На трибуната са проче
тени и съвместните посла- лиеги.

• ОТ ПРЕДИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ - ДВИЖЕНИЕ ЗА 
ЮГОСЛАВИЯ В РАМКИТЕ НА 

ОБЕДИНЕНАТА ЛЕВИЦА
В рамките на предизбор 

активност Общинският отбор на 
Сюза на комунистите - Движение 
за Югославия в Босилеград в на
чалото на този месец проведе раз
ширено заседание, на което по
край другото утвърди конкретни 
задачи и активности във връзка с 
подготовките за предстоящите 
избори за представители в Наро
дната скупщина на Република 
Сърбия.

Владимир Младенов, прсдсе- 
датл на Общинския отбор на СК 
ДЮ в Босилеград, между другото 
подчерта, че предстоящите избо
ри са удобен момент Съюза на ко
мунистите - Движение за Юго
славия и всичките други лево 
определени партии и движения 
да потвърдят своята обществена 
стойност. Затова, а в осъще
ствяване на своите програмни це
ли и определения в предсто
ящите избори, с решение на 
Главния отбор, СК-ДЮ излиза на 
изборите в рамките ма Обеди
нената левица, а дали ще успее

нологически, икономически, де
мократически и културни норми. 
Новият обществен социалисти
чески строй, подразбира, спра
ведливо, и богато общество, в 
което гражданите ще бъдат ико
номически и политически в 
пълно равноправие във всички 
пори на живота. Ще се застъпва за 
прилагане на практика на всички 
положителни законни норми и 
парламентарни решения, макси
мално използуване на младите 
способни кадри и целиеходно по
лзуваме на всички природни 
ресурси.

В продължение на заседа
нието, членовете на Общинския 
отбор на Сюза на комунистите - 
Движение за Югославия утвъ
рдиха и приеха своя програмна 
активност за предстоящите избо
ри. При това бе формиран Избо
рен щаб, начело на Щаба е избран 
Владимир Младенов и опре
делени наблюдатели за повечето 
избирателни пункта в общината.

м. я.

11 а Общинският отбор на СК-ДЮ 
в Босилеград, съгласно избо
рната процедура, предложи и 
утвърди Владимир Младенов 
и Славчо Николов за възмо
жни кандидати за народни 
представители на Народната 
Скупщина на Република 
Сърбия, в избирателната 
колегия - 4 Лссковац.

зависи от това, как ще се орга
низират и активностите на всеки 
поотделно.

В продължение на заседани
ето, Младенов подчерта главните 
насоки на тази партия, като при 
това изтъкна, че основната цел на 
Пртията е, мир, свобода, равно
правие и обединение в една 
държава на всички граждани, на 
бивша СФРЮ. СК-ДЮ ще се бори 
за ново социалистическо обще
ство, ще се застъпва и бори за 
промени, като при това се обос
новава на най-големите тех-м. я.

ОТ ПРОМОЦИЯТА НАДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ В БОСИЛЕГРАД

ДА НЕ СЕ ПОВТОРЯТ СТАРИТЕ ГРЕШКИ тел да бъде не само произво
дител, но ида може свободно да 
разполага с това което произве
де. ДСС ще се застъпва и енер
гично ще се бори, срещу всяка
къв вид злоупотреби и 
разпиляване, мито и корупция. 
ДСС ще се застъпва и ще се бори 
за повишение на жизнения ста
ндарт на хората, а с това и за по
вишение на здравословното 
съ стоя ние, повишение на норми
те в областта на културата, 
образованието, физическата кул
тура и пр. С други думи Демок

ратическата партия на Сърбия 
на чело с Воислав Коштуница, ще 
се застъпва за силна държава, 
чийто основи ще стоят на закон
ни норми, мир и равноправие, за 
промени, промени не въз основа 
на сила, но за промени които ще
се обосновават на демократични 
начала. Затова както подчертаха 
Андонов и Янкович удобен моме
нт са предстоящите избори, из
бирателите не трябва да по
вторят досегашните грешки при 
определението си.

Съгласно изборната акти
вност на Демократическата па
ртия на Сърбия, в началото на 
настоящия месец в Босилеград се 
проведе промотивно събрание 
Па събранието присъствуваха и 
Небойша Янкович, член на 
Изпълнителния отбор на 
Главния отбор на ДСС, Ненад 
Стоянович, кандидатза народен 
представител в изборната коле
гия - 4 Лесковап, Иван Глигоров, 
прсдседа тел на Главния о тбор на

Демократическия съюз на бълга
рите в Югославия и Велин Стои
чков, секретар на Изпълнителния 
отбор на ДСБЮ.

мократичсската партия на 
Сърбия се застъпва за богато, ци
вилизовано и демократично 
общество, в което всички гра
ждани ще бъдат равноправни и 
пред закона и пред други 
обществени и други субекти. За 
развитие на всички стопански 
процеси, като при това се ползу
ват мненията на младите и спо
собни кадри; за възобновяване 
на селото и селското стопанство. 
Селскостопанският производи-

На заседанието, за програм
ните определения и насоки на Де
мократическата партия на Съ
рбия говориха д-р Драган 
Андонов, председател на Общи
нския отбор на ДСС в Боси
леград и Небойша Янкович. Те 
между другото подчертаха, чеДе- м. я.

о
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•МЕСШИГНА С ПРЕГОВОРИТЕ ЗА БЪДЕЩАТА СЪДБА НА БОСИЛЕГР АДСКИЯКОМЕНТАР

/НЕ/ЖЕЛАНИ
СПЕЦИАЛИСТИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ИНДУСТРИЯ ИМА ДУМАТАПовод за настоящите редове е участието на двама 
„нашенци на югославската изложба на откривателство и 
новаторство в Пирот. Именно на един щанд заварихме 
преподавателя по машинетво Внтомир Цвсткович, конто със 
своите средношколци от Пирот се беше представил с редица 
машинни изделия, плод на сръчните ръце на средношколците.

„Всичко, което тук виждате, можеше да се произведе и в 
Димнтроавград. Там бях преподавател но машинетво. Подехме 
инициативи за набавка на стругове и други алатн и прибори и 
аз предлагах да създаден „ученически цех", в конто освен 
обучение, трябваше да произвежда и за пазара. За съжаление 
не се прояви необходимото разбирателство, не срещнахме 
подкрепа от компетентните и всичко сс провали. В 
Димитровград прекарах петнадесетина години 
расни приятели там”...

Думите на Внтомир бяха 
разочарование ис горчивина.

Втората среща стана пред щанда „Света гора” на Георги 
Виденов, инженер, собственик на фирмата. Неговият щанд 
също бе богат с изделия от гумарската промишленост.

„В Димитровград някому не влизах в сметките, изиграха ми 
номер и бях принуден да напусна Гумарата. Започнах да роботи 
в „ нгър , а сетне открих частна фирма. И сто вижте: тези 
изделия можехме да произвеждаме и там...”.

Нямаме намерение да издирваме причините защо 
вина тези двама специалисти са напуснали нашия град. Целта 
ни е да поставим друг въпрос: умеем ли да пеним нашите хора, 
чнито творчески дух е неспокоен и конто не се нкхп,пяна в 
еснафското схващане на средата? Или: защо хората, конто с 
лека ръка пренебрегваме в нашата среда в друга среди стават 
твърде ценени специалисти и творци?' Не с ли това 
специфичният „царнбродскн синдром" за нетърпение към 
способните и инициативните? Сякаш имаме толкова 
специалисти, та тъй щедро гн разпиляваме навред.

Официално наведнаж се изтъква, че тъкмо хора 
знаят работата си конто имат творчески заложби и творчески 
дух са ни необходими Зашото само такива хора /разбира се п 
добри изпълнители/ гарантират висококачествено произ
водство и стоки, конкуретни на пазара

И тъкмо сега докато траят санк1ппггс и производството 
мирува, не е ли най-удобният момент да преоценим 
досегашната си практика на олтюшенне към специалистите, 
или както сме приели да я наричаме „кадрова политика", за да 
видим причините и да измъкнем поуки за нашето отношение 
към хората-спенналнстн и хората-творнн.

ха повече спорни въпроса. Един 
всред тях е и следния: колко и до 
кога „Юмко” да заплаща на „Зеле 
Велкович” понеже ще ползува не
гов обект, машини, съоръжения и 
работници. Лесковашкото пред
приятие търси от вранянското да 
му заплаща 5% от общата за
платена реализация в срок от две 
години. „ Юмко” е съгласен да 
заплаща 5%, само от профита и 
докато траят санкциите.

Сега вече „Юмко” започна да 
търси допълнителни условия, т. 
с. търси онова което не съще
ствува в решението на Мини
стерството - да започне да орга
низира производството в 
босилсградския цех когато той 
излезне от състава на „Зеле 
Велкович”, по-точно когато 
стане самостоятелно пред
приятие. С това свое становище 
той осведомява ръководството 
на Босилеградска община на 22 
ноември. Председателят на ОС в 
Босилеград Сотир Сотиров на 25 
ноември с това становище на 
„Юмко” осведомява Министе
рството за индустрия и търси от 
същото да организира разговор с 
представители на двете предпри
ятия и да се реши въпроса за съ
дбата на цеха и на работниците.

До преди два дни такова 
събрание не бе насрочено и 
съвсем е неизвестно какво ще ста
не по-нататък. Най-лошо би било 
ако босилеградските чорапари 
сполети съдбата на 50-те работ
ници в някогашния цех за прои
зводство на ПВЦ кондензатори, 
които не работят вече три 
години. Още повече ако се има 
предвед, чс решение за това дали 
босилеградските чорапари ще 
станат самостоятелно пред
приятие трябва да вземат не само 
те, но и „Зеле Велкович". Леско
вашкото предприятие засега не е 
готово да приеме такова 
решение

• Тъй като „Зеле Велкович” от Лесковап, в чнй го състав работеше 
босилсградския цех, не можа или не иска да организира произ
водството Министерството за индустрия ирис решение про
изводствения процес в цеха да поеме „Юмко^ от Враня • Двете 
предприятия все още не постигнаха договор за взаимоот
ношенията и работниците не работят ог 10 октомври т. г. 
Босилсградчани търсят помощ от Министерството.

и имам нрек-
Проблсмитс в цеха за произ

водство на чорапи в Босилеград, 
който работеше в състава ма те
кстилната промишленост „Зеле 
Велкович" от Лссковац, станаха 
твърде изострени през средата ма 
тази година, когато леско
вашкото предприятие прекъсна с 
производството в цеха. Засега всс 
още пс е известно дали пре
дприятието не иска или ис можа 
да организира производствения 
процес. Инак, трудностите в ра
ботата ма цеха датират от по-ра- 
но, да не речем от самото му 
откриване. Отношенията между 
босилеградските чорапари и пре
дприятието им в Лссковац зна
чително се влошиха преди три 
години когато тогавашния Фонд 
за по-ускорсно развитие па ико
номически изостаналите краища 
/той изгради цеха/ отпусна зна
чителни средства за набавка на 
съвременни машини за цеха. Ма
шините обаче останаха в Лсско
вац, а работниците в Босилеград 
продължиха да работят на стари
те, от които повече бяха в дефект 
или износени.

Какво се случи когато в босн- 
лсградския цех прекъсна произ
водството?

приятия пс сс съгласиха по
между си за бъдещия статус на 
цеха и за взаимните финансови 
отговорности и задължения в 
спора се намеси Министерството 
за индустрия в Правителството 
на Република Сърбия. Изхо
ждайки от Уредбата на Прави
телството па Сърбия според коя
то производствения процес в 
предприятията и цеховете, които 
пс работят с пълни капацитети 
или са прекъснали да работят до
като траят санкциите да орга
низират предприятия които това 
могат, Мипсстерството за инду
стрия на 28 септември т. г. прие 
решение производството в боси
лсградския цех да поеме „Юмко”. 
В решението е подчертано, че 
двете предприятия трябва да 
сключат договор за взаимните си 
отношения и задължения. Те то
ва обаче пс направиха и на 10 ок
томври „Юмко” прекъсна с прои
зводството. От тогава насам 
195-те работника в цеха не рабо
тят и пс получават никакви мате
риални принадлежности, и нс им 
с известно какво шс станс с тях и 
с цеха им.

наситени и е носталгия, е

и по чия

много

конто

Ст. II.

• ДИМИТРОВГРАД

КОЖАР АТА РАБОТИ • „ЮМКО” ПОСТАВЯ нови 
УСЛОВИЯ

• БЕЗРЕЗУЛТАТНИ ПРЕ
ГОВОРИчаст се и конфекционира в 

хигиенно-технически защи
тни средства.

От друга страна проблем 
е недостиг на мазут за прои
зводствения процес. Момен
тално има за 15-20 дена ра
бота, а има обещание от 
съответното министерство 
да сс доставя!' 25 тона които 
би били достатъчни ло края 
на януари следващата годи
на. Иначе, заетите 144 работ
ници в кожарата последните 
личните доходи са полу
чили за октомври на три 
пъти като последната част е 
дадена тези дни и то от репу
бликанския Фонд за изпла
щане на най-малките запла
ти. Това е все пак по-малко 
от необходимите средства за 
месечни билети за рейс. Ко
жарата е единствената фи
рма която на своите заети 
цялостно плаша превоза до 
рабо тното мяс то и назад. Ня
каква помощ в този смисъл е 
и оснособяване па собстве
ния камион за превозване на 
работниците от съседните 
села до кожарата.

Сигурно е, че кожарата 
не би била а такива труднос
ти да пс са санкциите, изтък
ват тук, тъй като н чужбина 
стоят към 100 хиляди долара 
реализирани чрез износ. По 
докато стои ембаргото и те
зи средства все едно ги няма.

А.Т.

Докато в най-големиге 
стопански предприятия в 
Димитровград машините 
стоят, по-малките колко то- 
лко работят. Между тях е и 
кожарата в Желюша, която 
от октомври насам работи 
почти непрекъснато, наи
стина само със 60 на сто от 
мощностите.

Според думите па Ни
кола Гьоргьев комерчсски 
директор основен проблем 
на кожарата е недостиг на 
сурова кожа и химически 
средства. 13 рамките на втора 
Югославия сурова кожа с до
карвана предимно от Далма
ция и Македония почти 90 на 
сто, а химическите вещества 
от Хърватско и Словения. 
Сега набавката на кожа е 
ограничена само на тери
торията на Сз>рбия и Черна 
гора, а химикалииге са от 
производители в Сърбия и 
то не всичките. При всичко 
това и за едното и за другото 
се търси плащане в герма
нски марки, които кожарата 
не може да обезпечи. Изхо
дът е намерен в сътрудни
чеството с частни фирми, 
които обезпечават сурова 
кожа и химически вещества, 
а кожарата работна ръка. I) 
момента иай-голямо делово 
сътрудничество е с фирмата 
„Крзнарие Магдовски” от 
Нови Сал, чиято кожа сс пре
работва в Желюша, а една

Двете големи предприятия 
успяха е Гордиев възел да за
вържат босилсградския нсх. Ре
шението па Министерството 
тълкуват както им уйдисва. 
Всъщност, такава възможност им 
лава и самото то. Сега с вече 
съвсем известно, чс и решението 
е трябвало да сс посочи кой какви 
задължения поема.

11о време на преговорите ме
жду двете предприятия изнъкна-

„Празното пространство” сс 
опита да използува текстилната 
промишленост „Юмко” от Вра
ня, което предприятие от август 
до 10 октомври организира прои
зводствения процес в Боси
леград. Между „Зеле Велкович" и 
„Юмко” започнаха договори, ко
ито сс превърнаха в дълготрайни 
преговори. Понеже двете пред- В. Б.

шя1Я*■щ т т т..." ФЙ? х"

ХУМАННИ Ж1:( Т ИЛ НИКОЛА СТНФАНОН

150 ТОНА ВЪГЛИЩА ЗА СОЦИАЛНО 

ЗАСТРАШЕНИ ЛИЦА И БЕЖАНЦИ
тнв пъглища, » зависи мост 
от степента на звстрашспост. 
броя на членовете в семей
ството и други социални 
условия.

Никола Стефанов изрази

Собственикът па въгли
щна шиша „Мъзгош" Нико
ла Стефанов п договор с 
Общинската скупщина в Ди
митровград реши тези дни 
ла лале 160 топа въглищв за 
социално застрашени лича и 
за бежанците. Иъглищата са 
складирани в склада на 
„Търгокооп", а що бъдат раз
дадени но изготвени спи
съци от ст,ответните общи
нски институции, относно 
службата но социална защи
та и за бежанците. Поотделно 
застрашените от зима липа 
шс получат от половин ло три

желание да помоли лицата, 
па доиш дава помощ да пс 
преподават иъглищата, както 
каза „за дребни пари", но да 
ги ползват по прелнязначе- 
Н11СЮ им. Гой също така зая
ви. чс има възможности и за
напред да нм сс помага, стига 
помощта ла сс ползва за це
лта, за която се лави

Ст. 11.Николи Стефании

о
ЕРЯТСТВО • И ДЕКЕМВРИ 1993 Г.



БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 

„КУВЕЙТ”
ИЛИ СЛЯПО ЧЕРВО

• ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ИМА РАБОТИЛНИЦИ 

НЯМА”РАБОТНИЦИ

тона когато босилсградскитс стопански колективи и но точно 
пъководството им, чакат със скръстени ръце. Вместо да юнамираг 
проекти и възможности, начини и програми какво да предложат на 
минаващите, конто пребивават макър и на кратко в това малко градче 
на река Драговищица.

Какво правят особено онези в Босилеград, чиято професия е 
търговия, гостилничарсгво, производство на хляб и хлебни изделия, а 
отделно може да се говори за развитието на ловния и риболовен 
туризъм и подобно. Това са не само теми и въпроси за размисляне но и 
удобен момент за раздвижване на конкретни активности, за 
предприемане на такива мероприятия, коиго биха нодтикнали 
стопанското и културно развитие на общината. Поставя се въпР°с - 
какво могат да видят посетителите - гости, особено кога го поради едни 
или други причини останат в града пътници ог по няколко автобуса. 
Какво им предлагат тукашните гостилничари, търговци, културни и 
други дейци?

И при такива обстоятелства, за съжаление Босилеград продължава 
да спи в дълбок зимен сън. Трябва ли тогава Босилеград да очаква 
двехиляди и... за да нарасне броя на жителите му на повече от двадесет 
хиляди, а може би някои чакат да слстят „марсовци” или „ангели за 
да предложат и подтикнат тукашните лентяи и сторят чудеса 
невидими.

Като илюстрация ще си послужим с факта. На граничния пункт 
Рибарци, на който босилеграчани поне до сега не успяха да построят 
пито една обикновена колиба, а да не говорим за някакъв по-сериозен 
гостилинчарски или подобен обект. Нима не виждат ли те, примера на 
техните колеги през границата, които в крайпътните селища, а и на 

граница, откриха и откриват все повече смесени магазини, 
кафенета, зарзаватчийници и какво ли още не, с една единна цел - да 
привлекат минаващите гук пътници-гости.

Да, да има време, често казват тези „умни глави”, да не се учудваме, 
ако чакат не само по-хубави дни, но и вълшебни моменти за да покажат 
своя „неизползуван” талант, но изглежда талант имат за всичко, само 
не и за престрояване към условията и онова което диктува настоящото.

статистическите данни в 380-те работил- 
рабогят само 113 работника. Поне за то- 

облагания във Фо-
Според статистически данни в общината 

има 380 занаятчийски работилници, в които 
работят само 113 работника!

В областта на така нареченото дребно 
стопанство в Босилеградска общи 
числото на занаятчийските работилници. По
настоящем на територията на общината съще
ствуват 380 различни самостоятелни, т. е. ча
стни работилници. Повече от тях са из 
областта на строителството, а след това в 
търговията и гостилничарствого. От особено 
значение е да се подчертае, че за повечето с гари 
занаяти в общината няма занаятчии. Също та
ка трябва да се изтъкне, че през последно време 
се закриват и частни търговски магазини, 
то масовио се откриваха до преди една година.

В дребното стопанство в общината се чу
вствува и една твърдо рядка нелогичност: спо

ред
ници
лкова се заплащат данъчни

пенсионно-инвалидна осигуровка на 
че числото нанда за

работниците. Мнозина казват,
които работят в дребното стопанство ена намалява

онези
много по-голямо. Иелогичността, която се 

статистическите данни обясняват наявява в
следния начин: едно число работници работят 
па диво и за тях техните работодатели не 
заплащат данъчни облагания, а не малко е чис
лото на работниците, които са членове на се
мействата на собствениците на работилниците 
и са осигурени като селскостопански произво- 

който случай обществените облаците ли, в 
гания са по-малки.

кои-
В. Б.

БАБУШНИЦА

ЗАСЕТИ 2300 ХЕКТАРА 

С ЕСЕННИЦИ
Но и покрай венчко това - 
лужничани не се предават. 
Положиха големи усилни н 
нивите им не останаха непоорани 
и незассти.

при затруднени обстоятелства, 
преди всичко поради високите 
цени на възнроизводственитс 
материали: семе, торове, 
защитни средства и др. Това 
сигурно ще окаже въздействие и 
върху добивите.

И недоимъкът на работна 
сила представлява проблем. На 
село са останали предимно ос
тарели хора, които не са в 
състояние да обработват земята.

В Бабушнищка община тази 
есен са засети 2300 хектара с есен
ници, почти изцяло в частния сек
тор, докато в обществения са 
засети само 8 хектара.

За успешно изпълнение на 
тази задача са били необходими 
около 700 тона пшеница и 2 тона 
ръж, както и над 400 тона на из
куствени торове.

Планът по есенната сеитба в 
Бабушнишка община се изпълни

самата
ДЧ.

БАБУШНИЦА

АКЦИИ ЗА 
ПОПРАВКА 

НА ЧЕРКВИ И 
МАНАСТИРИ

Милко Александров

БОСИЛЕГРАД

ЗАПОЧНА ДОСТАВНВАНЕТО 
НА ОКТОМВРИЙСКИТЕ 

КОЛЕТИ

м
Раздвижена е инициативата 

на група граждани за обновяване 
на черковни здания в Лужница. В 
редица грешки досега, направени 
по различни причини - се имаше 
вандалско отношение към тези 
културно-исторически памет
ници. Тъй като днес гражданите 
могат свободно да изповядват 
своето религиозно определение, 
раздвижена е инициатива преди 
векове строените черкви и манас
тири да бъдат поправени.

Професор Станимир Мишич, 
Драгослав Манич и свещеника т 
от Лужница Сретен Велкович са 
посетили тези дни нишкия 
владика Ириней и Завода за 
защита на паметници и са 
получили 
напътствия какво трябва да се 
направила поправка та на култур
но-историческите паметници в 
Бабушнишка община. И 
общинската власт в Бабушница е 
изразила готовност да помогне 
тази благородна идея

*

I ^
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бликанските резерви, снабдител 
освен „Напредък" е и обще
ственото предприятие „Слога". 
„Напредък" ще снабдява насе
лението от селата: Гложйе, Долна 
и Горна Лиси на, Дукат, Долно и 
Горно Тлъмино, Църнощица, Би
стър и Добри-дол, а останалите 
ще снабдява общественото пре
дприятие „Слога". Да кажем, че 
според Уредбата на Министе
рството, всеки член на до
макинство има право на 10 кг 
брашно. От това са изключени 
жителите на Райчиловци и Боси
леград, с образложение, че те 
могат да се снабдяват с хляб от 
две те хлебопекарници.

Да кажем и това, че купони за 
безпла тен и с намалени цени хляб 
все още не са пристигнали, обаче 
според думите на Васил Йова- 
нчов, председател на Общинския 
щаб по снабдяване, това право 
ще осъществят всички онези ко
ито имат право на безплатни ко
лети и колети с намалени цени. 
Върос е само за онези които са 
отдалечени от града - пенсио
нерите и социално застрашените 
които живеят на село. За тях, ка
зва Йованчов, размисляме да им 
вместо хляб дадем брашно, или 
пък хляба да взема т от един пъ т.

м. я.

Поради редица обективни 
обстоятелства, преди всичко от
далечеността на общината от 
вътрешността, колетите със 
стоки от първа необходимост II л 
олио, 0,50 гр захар, 0,25 кг сол и 
0,50 кг прах за пране/ от органи
зираното снабдяване на населе
нието в Босилеградска община, 
пристигнаха с малко закъснение. 
Йменно съгласно Уредбата на 
Министерството на търговия и 
туризъм па Сърбия, тези колети 
най-напред пристигнаха за оне
зи категории па които са им и 
най-необходими - социално 
застрашените, пенсионерите и 
нетрудоустроените Едни от тях 
1100души, колетите ще получат с 
намаление от60 на сто, а 505 ду
ши безплатно. Останалите 9995 
души колетите ща пла тятпо цена 
която определи Министе
рството, а казват, че тя ща бъде 
реалната цена на посвените сто- 

- щ вклю чвайки в нея и разходите 
около превоза от Ниш до Боси
леград и по-нататък до съо-твет- 
ните села в общината

Снабдител на октомври
йските колети е общественото 
предприятие „Напредък" от Бо
силеград а в тях няма да има 
брашно.

Кога то пък става дума за сна
бдяването с брашно от репу-

■з■>.яш1
VГс-

ш
• БОСИЛЕГРАД: УВЕЛИЧАВА СЕ ЧИСЛОТО 
НА НЕТРУДОУСТРОЕНИТЕ

ЗАСЕГА НЯМА 
ШАНСОВЕ ЗА РАБОТА необходимите

В Босилеградска община, която се числи към 
икономически най-изостаналите общини в републиката, се 
увеличава числото на нетрудоустроените Понастоящем в 
общината има около 1300 лица, които чакат работа 
обществените предприятия или в частните фирми. Отособено 
значение е да се подчертае, че значително се увеличава числото 
на младите с полувише и више образование В списъците за 
трудоустрояване понастоящем се намират имената на над 100 
души, завършили полувисши училища или факултети.

В общината, чийто доход по глава на населението възлиза 
113 от средния в републиката в сегашното време под санкции 
работни места не се откриват. Даже в стопанството работа все 
по-малко има и за онези, които са в трудово отношение Това е 
една от главните причини защо младите нетрудоустроени 
лица не търсят работа посредством Фонда на борсата за 
работа. В неговия клон в Босилеград сега в списъците на онези 
които търсятработа се намират имената само на кьм900души.

в. ь.

Сред първите ще се санират 
черквите в Бабушница, Горно 
Кърнино и Горни Стрижевац. 
Явили са се и ктитори, дарители 
и др. добро де тели, които иска тда 
помогнат акцията успешно да 
завърши. Очаква се и всяка 
местна общност активно да се 
включи в нея Така и в Лужница 
свещените православни места и 
сборища наново ще бъдат 
доведени в ред

А. Чирич
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В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД артисти, певци или други 
културни дейци.

Имайки предвид тежкото 
време и все по-малките сред
ства които има културата 
струва се, че културната са
модейност е една от големи
те възможности за култу
рна изява. Какво е отноше
нието на Центъра към този 
вид културно творчество?

- В Центъра съществуват 
попе чето секции и групи на 
самодейни начала. За съжа
ление те са само на хартия, 
изтъква Миланов. Той казва, 
че бъдещата дейност на това 
културно ведомство трябва 
да се обосновава върху кул
турната самодейност, но при 
гова подчертава, че за това 
трябва да се изпълнят няко
лко условия. - Най-напред, 
казва Миланов, трябва да 
обезпечим средства за набав- 
ка на музикални инструмен

ти, народни носии и други 
съоръжения. Налага се по въ
проса за културната самоде
йност да менят отношение
то и училищата. Те засега за 
това почти не се интересу
ват, а за нас учениците са 
главен източник на талан
ти. Когато се касае за този 
въпрос ще се наложи и Це
нтъра да мени отношението 
си към него. Това ще пости
гне ако в своите редове прие
ме поне един, двама души, 
които сериозно ще разберат 
работата и ще се заловят с 
проблемите. Ако не се решат 
тези три, казал бих главни 
въпроса, културната самоде
йност не само ще замира, но 
напълно ще изчезне. А след 
това ще бъде трудно да се го- 
ври за няка-ква си културна 
дейност и Центърът не ще 
бъде в състояние да носи зна
мето на културата.

ИЗЧЕЗВА КУЛТУРНАТА 

САМОДЕЙНОСТ
йАпта“ИЖТпот?,щСЕ°|;АийГГИРА1"г "ЛФШ|МИ'С други Дейности

През последната година в 
Центъра за култура в Боси
леград се мениха трима ди
ректори, но културната де
йност на това културно зве
но в общината от това не по
лучи някаква си по-значите
лна
библиотечно дело и прожек
тиране на филми един път 
седмично Центърът с други 
дейности почти не се бави.

Какви са по-нататъшни
те планове и какво Центъра 
ще предложи на гражданите 
през тази зима?

- Главният проблем в по
нататъшното развитие на 
културната дейност в общи
ната е липсата на средства. 
Понастоящем нямаме сред
ства и за най-основни потре
би. Главната ни грижа сега е 
да запазим и онези дейно
сти, с които сега се зани
маваме, казва Боян Миланов, 
директор на Културния це
нтър в Босилеград.

Освен библиотеката в Бо
силеград, Цетнърът има би
блиотеки в Горна и Долна 
Любата, Горна Лисина и Би
стър. Тази в Г. Лисина не 
работи. Според думите на 
Миланов тези дни книгите 
от читалището, което бе по
местено в частна къща ще 
пренесат в основното учи
лище, с което ще се създадат 
по-изгодни условия за рабо

та. Библиотеката в Горна 
Любата работи два пъти , а 
тази в Долна Любата три 
пъти седмично. В Бистър пък 
библиотеката 
всекидневно.

- Филми прожектираме 
само в Босилеград. В селски
те центрове филми отдавмо 
не се прожектират, главно 
поради липса на средства и 
кола. И за филмите в града 
имаме големи разноски - в 
прогивстойност па 10 до 15 
германски маркп за един

филм. В кинозалата има 320 
седалища, а на филми доха- 
ждат едвам към 150 души. 
Една от причините защо хо
ра не идват е незатоплепата 
кинозала. Просто нямаме 
средства за дърва. Главната 
причина все пак е видеотех
никата, която се намира в 
голямо число босилсгра- 
дски домакинства, подчер
тава Миланов. Той изтъква, 
че Центърът поради недои
мък на средства не е в състо
яние да доведе в Босилеград

работи

Освен сполза.

В. Б.

СЛЕД ЮГОСЛАВСКАТА ИЗЛОЖБА ПА ОТКРИВАТЕЛИ И 
ПОВАТОРИ В ПИРОТ

Въпреки че млялият актив все още не е заживял пълноценно в 
своя трал и че на изложба та се представи главно с чертежи и скици, 
както и е два нови термоизолационни блока за строителството, 
председателят на актива Драган Стсфанович спечели сребърен 
медал„Михаило Пупин" за група открития, по-точно за соларна 
помпа.

ДРАГАН СТЕФАНОВИЧ 
СПЕЧЕЛИ СРЕБЪРЕН 
МЕДАЛ „МИХАИЛО 

ПУПИН”
Признанието за Стефанович, както изтъкна, е признание за 

целия димитровградски колектив на откриватели и новатори и 
представлява огромно насърчение към по-нататъшна още по- 
задълбочепа работа на това поле Занапред предстои сериозна 
работа в редовете си Активът да привлече още откриватели и Ц 
новатори, да оформи професионални тимове, които ще се 
антажират по предприятията върху открития и новаторства за 
пестене на материали, суровини и енергия и рязко намаляване на 
бракувани стоки. Същевременно ще се положат усилия за 
омасовяванедвижението за откривателство и новаторство.

Ш

На състоялата сеот23до26 ноември т. /: югославска изожба на 
откриватели и новатори в Пирот, неотдавна оформеният Актив на 
откриватели и нова тори в Димитровград сучастието си привлече 
вниманието на многобройни посетители. Между най-ценените 

А гости бе и югославският министър за наука и развитие Слободан 
I Ункович, който приятно бе изненадан от участието на 

димитровградските откриватели и новатори Ст. Н.

• КОМЕНТАР• ЛЕКА АТЛЕТИКА

| С П 0 Р Т | ДИМИТРОВГРАДЧА 
НИ В ПРАВЕЦ

ПЪРВИ И ПОСЛЕДНИ НА 
ТАБЕЛКАТАЛекоатлетическият клуб 

„Железничар” от Димитровград 
получи тези дни покана от лекоат
летическия клуб „Правец” от гр. 
Правец в Република България да 
изпрати шестима състезатели да 
участвуват в новогодишното 
улично бягане.

Това е още едно признание на 
„Железничар”, който в своите ре
дици вече има афирмирани 

и надежден и

„Асен Балкански” ще пре- 
зимупа на първо място. В първите 
десет кърга на есенния дял на 
първенстпото в Окръжна фут 
на дивизия Пирот той набра 21 
точки, като претърпя само две 
поражения - в третия кръг срещу 
„Единство” в Пабушпица и в петия 
кръг от „Прогрес” Пирот, и игра 
наравно в Габровац срещу 
„Напредък”. Останалите мачове - 
спечели. Па завидно равнище 
бяха и реализаторските способ
ности на нападауелния ред на 
димитровградчанн. Отбелязаха 
60, а отбраната успя да спре 21 
гол.

скоро време, напролет ще могат 
да си накривят шапка.

Дали наистина така ще стане - 
остава да видим. Дано.

Какво обаче да се каже за 
„Партизан” от с. Желюша? Той се 
класира на последно място и ако 
през зимата в клуба не се вземат 
по-сериозни 
оздравяване на положението - и 
напролет не могат да очакват 
нищо добро. От 13 мача 
желюшани спечилиха само 3, 
нерешени нямат и загубиха дори 
10!

Значи, не остава им нищо 
друго освен да запретнат ръкави 
и да предприемат всичко необ
ходимо, за да може и този отбор 
да възвърне старата си слава и 
реноме.

пистолет. На състезанието в 
Ягодина Ружица Алсксова 
участвува в състезанието на 
„редовните”, относно неин вал ид
ни липа.

Инак Ружица понастоящем се 
готви за следващото интер
национално състезание но спортна 
стрелба, което ше се състои па 11 и 
12 декември т. Г. , на което освен 
кн осланяни, очаква се да участват

• ПОРЕДЕН УII ЕХ НА 
РУЖИЦА АЛЕКСОВА

бол-

ОЩЕ ЕДИН 

ЗЛАТЕН 

МЕДАЛ
мерки за

състезател и 
трудолюбип треньор. Въпреки че 
„Железничар” работи при лоши 
услопии - бележи отлични резул
тати.българи, унгарци, п.рпи...

По почин на Съюза на 
спортните стрелци в Югославия, 
докол кото Дим итровг рад осигу ри 
отопление на стрелбището в 
Димитровград, има изгледи да 
гостуват националните инвалид
ни лица на Югославия, с което ше 
се потвърди високия рейтинг ма 
Ружипа Алсксова у нас.

М. А.След изключителните успехи 
в Болоия, Липи. Мюнхен, Малме, 
София... Ружица Алсксова зарадва 

почитател и 
дим и гровградската спортна 
общественост с оше едно високо 
постижение. Именно в чггвьртия 
кръг на Купата па Сърбия но 
спортна стрелба тя спечели първо 
място и стана носител на златен 
медал в категорията въздушен

• НА 24 ДЕКЕМВРИ В 
ДИМИТРОВГРАД

С какин надежди се посреща 
пролетия дял на първенството, 
който ще започне към средата на 
март?

11е трябва много умуване и да 
се каже, че главна болка на „А. 
Г*алкански”, както и на другите 
футболни отбори в дивизията - са 
от финансов характер. Есенният 
дял някак си скърииха. при много 
мъки и тършуваме... Напролет, 
при наличието па скоротечна 
инфлация и хронично безпаричие 
- не се очаква нищо хубаво.

И димнтроигадчани, както и 
други, ще се опитат през зимата 
да си намерят /ако успеят/ спон
сори, които да понесат поне част 
от големите финансови разноски.

По същата причина в „Асен 
Балкански” през зимата няма да 
оргонизирит 
подготовка в някой спортен 
център, защото, просто и ясно 
казано, нямат необходимите 
финансови средства. А от 
подготовката па отбора през 
зимати, еотестиено, ще зависи и 
старта им в пролетния дял на 
първенството и борбата за 
влизане в но-вмеш ранг на 
надпреварванс. Сили и кадри за 
такъв подвиг димитровградчанн 
имат, остава значи да сс сдобият и 
със средства. Ако и в това 
отношение намерят изход в по*

исвоите СПОРТИСТ НА 
ГОДИНАТА 

АЛЕКСОВА - ИЛИ 
ДЕЯНОВА?

Ето и табелката от есенното 
класиране:

Ст. II.
13 10 1 2 60:13 21На 24 декември в 

Димитровград ще се проведе 
традиционното вече избиране на 
спортист на годината. Като най* 
ссроизни кандидати и поотдел- 
нитс ст 
Ружица
стрелба/ и Душица Деянова - ат
летика, а в колективните - 

отбор на „Асен

1. А. Балкански

13 0 2 2 43:12 202. Прогрес

• ШАХМАТ 13 8 2 3 30:28 183. Напредък

ОЖИВЕНА ДЕЙНОСТ 4 35:27 1613 7 2зртоис тази година са 
Алсксова /но спортна

4. Пьрчсвац

13 8 2 3 31:16 165. 1-димстао/Сар/
И Бабушпина повече от двадесе т години съществува и успешно 

работи шахматен клуб „Лужница", в който па тази древна игра сс 
посвещава голямо внимание. Н клуба граждани те от всички възрасти 
и професии прекарва т приятни ча совс.

След 24 години клубът получи свои помещения. Това пешо 
щ,действува за оше ио-оживената му дейност. Само чрез настоящата 
година са организирани пет турнира, па които два пъ ти трио място 
спечели Драгослав Манич, а по слип път Радомир Пиколич, Еатко 
Младснович и Слободан Костич.

Турнирите по/шомагаха и стопанските организации в общината 
като „Лужница", ДП„Дасица", „Първи май", „Тскстидколор" и други.

Шахматният клуб „Лужница" планира в скоро премела организира 
меч-турнир между „Лужница" и гимназия „Чук Караджич" по повод 
деня па последна та.

11 7 2 1 24:21 146. Лужницафутболният
Балкански”. 6 16:30 1213 5 27. Танаско РанчИнтсресованисто за топа 
събитие в Димитровград е 
усилено, защото и Алсксова, и 
Деянови разнесоха надалеч 
сланата на родния си град, а и ед
ната и другата нямаха почти 
никакви условия зп тренинг. И 

„Асен» 
последно време

6 23:22 11по-сериозна з13 48. Омлалпмпц

7 30:45 1113 5 19. Пой. Цсн ММ

7 23:28 10213 410. Младост

7 19:37 813 2 4II. Драго»!футболистите 
Билкански” в н 
устройваха приятни часове па 
своите привърженици, защото 
успяхана - и като домакини, и като 
гости - па-чссто да побеждават и 
заслужено застанаха начело на 
табелката.

на
9 20:40 713 3 112. ХаПлук
9 18:33 713 3 I13. Слот-Мара»

13 3 0 10 14:43 614. Партюан

Д. Стмрч»д. с.Д ЧИрИ'|

ОБ/чтШо
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Дойде петък и я пяти да се стсдзам за пазар. Оно пема кво 

зиайс коо да купуйец ама те реко че купим кромид лук, а може 
и малко сиренце, о ги нашето се попрекара.

Постсгну опиши, та у Цариброд. Айлс че се разсодим 
първо из пазарището, па после чеузимам, помисли си.

Идем тека я, народ се попасъбрал, бута се, пазари се
„Колко шушпете?" - питуйе йедна граджанка.
„Десет марЬе!" - одговара вой муж, подкачил се на камион, 

та гледа одвисоко.
„А за динари?”.
„Неможе!”- одсечеон.
„Колко яйцата?" - чуйем по-натамо питуйе друг.
„Три за маркуГ- одвърча женица със шамийу. - „А яйцата 

суда им се не нагледаш-немайу концентрат!"
„Къв те концентрат сполстел, жено, /ъсга не смо видели 

годину и половина?!”
„Колко сиренето?" - питуйе трет.
Яначулиуши, нали ия требела купим сирене
„Две и половина марЬе, ама за тебе може и две!"...
У това време однекуде излезе сва т Тога оди Строшену
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В РЕЗЕР
ВОАР МОЖЕ 
- В ТУБИ НЕ!

КАФЕ ПО ВЕЧЕРНО ВРЕМЕ

- Мерси, вечерно време кафе не пия, защото, когато пия, ие 
мога да спя.

- Странно. И моята жена е същата, само че когато тя вечер 
пие кафе, аз цяла нош не мога да спя. Митничар от бълга

рската страна на югосла
вско-българската граница 
на Градини върнал жена 
от Димитровград, която 
носела туба, за да пренесе 
бензин, като й напомнил, 
че в резервоар може, но в 
туби не може да се пре
нася.

ЖЕНИТЕ СА ПО-ИЗДРЪЖЛИВИ

Един господин казва:
- Жените са много по-издръжливи и търпеливи към 

болките, отколкого мъжете
- Кой ви каза това, лекарят ли?
- Не Обущарят.

чешму.
„Свате, ко поручеп си! Я ми кажи, кве су тея марЬе, та сви 

ора те пенете у марЬе?”
„Па кве че су - Ьермансбе!"
„Добро де, ЬермапсЬе, та ЬермапсЬе! Ама одека на народ 

марЬе? Нали тия съв народ не йс бил у Ъерманийу?"
„Не йе бил у Ъерманийу, ама оди границуту йе преиосил 

нафту и бензин, продал 1]у и те му марЬе..."
Я постиспу динарйете у джепат и нещо около сърце вати да 

мидзебне.. Тия петък изгледа нищо помада купим.
„Да ти распраим нещо - поче сват Гога. - Тия дни нашият 

поп отишъл да опойе мъртавца. Питал га брат ли, сват ли на 
мъртавпатога колко чеузне за оповуватъсто.

„ПетмарЬе!" - рекъл попат.
Овия слсгъл с рамена, кво че пран човека т.
Почело опелото, а ой теЬи ватил попа гота за рукав:
„ Стой, попе, колко рече че узнеш?". „Па пет марЬе - рекъл 

попат. „Е тъгай очуда га опойеш на Ьсрмансъи йезик!"...
Я вати да се смейем, ама спедзебнем, нищо иемада купим...
И тека стану.

Върпу ссдома и оди портуту заока:
„Бабо, давай дамаджансте, че идемо у странство, 

лимо марЬе!”

„Убил тсмареп, иийсли смо за странство. Йсдва 
ноЬе по пащу землю, та че идемо до Ъерманийу!’’...

„Ква тс Ъсрмания нашла, че идемо до границуту за иавту и 
бензин. Ега куде йе Градиъьс!"...

„Ама мърднулли си?"...

„Мърднул не мърдпул - че идемо, ако очеш и кромид, и 
сиренце, и... ’’

» Пя яо че минсмо бре? ’' - опипя сс оиа.
„ Шиляви смо нийс ко ов ъ с, че се промъ кнемо нскико!" ■ реко 

я и замстну дисадзите с билпъците на рамо...

Жената се върнала. 
След известно време отно
во се озовала на прехода. 
Случайно попаднала на 
съшия митничар. Носела 
в по-го-ляма торба резер
воара от„Фичото” си.

- Какво е пък сега? - 
попитал митничарят.

- Ама нали казахте, че с 
туби не може да се мине 
границата... - добавила 
жената

МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ
„ДОБРА СМЯНА”...

Ако едно време преди 40 години 1д;шо никога пс се повтори/ 
граница та беше,, опасна", днес тя, кога то са пи притиснали санкциите 
- за мнозина е спасение Разбира сс, най-много за тези които живеят 
по-близо. Отбивах се при приятели и другари - повечето от тях ги 

Нямаше. И тия които си бжа у дома, нещо час по час шушнеха по 
телефона:... „довечера е добра смяна!"

Ох, брей, да му се не види?! Какво ли е топа добра смяна...
Взех, че и аз направих какаото правеха и тс: с туби в ръце, с по- топло 

облекло и - „па протона". Там намерих и приятелите и мнозина други, 
които още не бяха успели да„загреба т” от вълшебна течност, наречена 
„пафта”...

Като „награда” за хи
тростта на жената митни
чарят й позволил да мине 
границата ида пренася бе
нзин колкото си иска, до- 
като той е на смяна

в.д.М. Андонов
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