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НАДЕЖДЕН ПОГЛЕД 
КЪМ ИСТ РИВЕР БАЛКАНИТЕ - ЗОНА НА МИРА

След двудневната сеснн на Контактната група за Босна 
в Берлин, на която „великите петима” са постигнали прин
ципно съгласие за смекчаване на международните санкции 
против СР Югославия, с доста голяма сигурност може да 
се каже, че наказателната политка на световната общност 
към нашата страна е загубила основните си опори, а всеки 
евентуален опит за ново изостряне на досегашния курс на 
ООН към СРЮ е лишен от всякакъв смисъл. Това, разбира 
се, не означава, че премахването на югоембаргото и реин- 
теграцията на СР Югославия в международната общност 
ще върви бързо и лесно, не само затова, че босненският 
конфликт няма да бъде потушен бързо и лесно, но и пора
ди голямата инерция на досегашното отношение на най- 
влиятелните световни фактори към кризата в бивша Юго
славия. Впрочем, от сухите и оскъдни изявления и инфор
мации относно берлинската сесия на Контактната група не. 
може да се разбере цялото съдържание на диплома
тическия пакет, но е безспорно, че в заседателните зали на 
Райхстага са обсъждани много въпроси, политически оп
ции и дипломатически пазарлъци и аранжмани. Малко по
вече светлина върху берлинския договор на великите може 
да хвърли оповестеното заседание на Съвета за сигурност 
на ООН, на което тези дни трябва да бъде приета резол
юция за смекчаване на югоембаргото /предполага се, че от 
санкциите най-напред ще бъдат освободени спортовете, 
науката, културата и цивилният въздушен транспорт/. Тога
ва ще стане ясно дали смекчаването на санкциите е „награ
да” на СР Югославия за досегашните й усилия за мир в 
Босна, преди всичко за скъсването на отношенията и с 
ръководството на Република Сръбска, или пък в него са 
включени нови условия и отстъпки /като например: между
народни наблюдатели на Дрина'.

От тази дилема в момента много по-значителни са ня
колко безспорни факти. Най-налред това е готовността и 
решимостта на световната общност и най-влиятелните фак
тори в нея най-сетне да валоризират положително енер
гичната подкрепа на глобалните усилия и акции за възста
новяване на мира в Босна, която идва от Белград. В много- 
бройните изявления на авторитетни световни политици и в 
дипломатическите анализи и оценки СР Югославия напо
следък се споменава като „решаващ фактор на мира” и 
„един от главните фактори за стабилност в целия регион”. 
Тази промяна е много повече от промяна в политическия 
речник, тя е доказателство, че на международен план по
степенно, но сигурно се променя в положителна посока 
досегашният „имидж” иа Сърбия и СР Югославия: от 
.агресори” и „главни виновници за гражданската война в 
бивша Босна и Херцеговина” те все повече се смятат за 

фактор иа мира и стабилността”. Постепенната по
ложителна промяна на „имиджа” е една от онези предпо
ставки. върху които вече се изгражда новият курс на ООН 
към СР Югославия, който - да се надяваме - ще сложи край 
иа хроничното наказване на Сърбия и Черна гора с резол
юции на Съвета за сигурност и начало на нова практика - 
обезсилване на дсегашиите резолюции до окончателното 
премахване иа ембаргото.

Този процес шеше да бъде много по-иитеизивсн ако и 
босненските сърои бяха казали „да” на мирния план на 
Контактната група. Те отново имат шанс да се включат в 
преговорите, понеже Русия и Франция подеха инициатива 
дзсе дадат необходимите международни гаранции за кон- 
федералио свръзване на Република Сръбска със СР Юго
славия, обаче и по-нататък ие е известно дали ръковод
ството от Пале ще промени сегашните си позиции. Защото 
лидерите иа босненските сърби, макар че допреди няколко 
седмици искаха силни международни гаранции за коифе- 
дералио свръзване със СРЮ, сега ие приемат и тази въз
можност, а ултимативно поствят нов иск: или обединение 
със Сърбия и СР Югославия, или Република Сръбска като 
самостоятелна държава. Международната общност проя
вява готовност да направи известни отстъпки, с помощта иа 
които да „въвлече” босненските сърби в умиротворител
ния процес, но едва ли може да се повярва, че е готова да 
удовлетворява и такива корави искания.

11а 7 септември председателят на Република Сърбия Слободан Милошсвич посети Враня и новоиз
градената конфекционна фабрика мри памуковия комбинат „Юмко”. Пред няколко хиляди граждани 
в комбината, я присъствието па представители на съюзни и републикански органи, представители на 
Пчннски окръг, Войските на Югославия и делови партньори от страната и чужбина председателят 
Милошсвич изрази задоволезззо от посещението си на този промишлен комбш!ат.

Иа гражданите на Враня той че
стити 50-годишнината от освобо
ждението на Враня от фашисткия 
окупатори нсговитслакеи,50 годи
ни свободен живот, за които каза, че 
са най-голям зад ог за ш ггсреситс на 
народа и на свободата, тъкмо пора
ди това, не гледайки и ие питайки за 
цената и лишенията, винаги трябва 
да пазим най-ценната стойност, ка
то основа за развитие иа всеки на
род. Искам, подчерта Милошсвич в 
речта си във фабрика „Юмко", да ви

текстилният комбинат повиши 
броя на работниците си с няколко 
хиляди души и трудно е на ония, 
които не знаят способностите на 
този народ да повярват, чебез чиято 
и да е помощ са построили модерна 
фабрика на стойност от35 милиона 
динара и представлява голямо ка
питаловложение за нашите настоя
щи условия и обстоятелства и дей- 
ствуване на стопанството под нати
ска на санкциите на международна
та общност.

Това именно говори, а затова пък 
и нашите резултати са още по- 
значими, за жизнеспособността на 
нашия народ, за жизненспособно- 
стта на нашата икономика, защото 
са постигната при голям натиск и 
при условия на ембарго.

Нотова, че успяхме да постигнем 
такива резултати под натиск и при 
условия на санкции, никой не бива 
да тълкува, че на нас ни отговарят 
I гатиск и санкции и че ние искаме да 
живеем под натиск и санкции. На
против, считаме, че час по-скоро 
трябва да се освободим от тях и час 
по-скоро отново да сс интегрираме 
в международната общност като
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честитя и високите трудови пости
жения, както в текстилния комби
нат, така и във Враня изобщо.

Фабриката, която днес пускаме в 
редовно производство показва с ко
лко сила, труд и мъдри решения с 
дългосрочни делови визии са вгра
дени в резултатите, които е осъще
ствил този комбинат и стопанство
то в този град като цяло.

Почти е невероятно, каза Мило- 
шевич, че през изтеклите три годи
ни на голяма икономическа криза,
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Мил отспим ньи Врани

ЧЕСТВУВАНЕТО ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИЗМА НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
С4СКРОМНО, но достойно

• След двугодишна пауза отново е чсствупан Дешгг литна ОС Никола Стоянов.
на освобождението на Димитровградска община от* а Преди това в хола на Културния дом бе открита 
фашн ни Та зи година ее чссгиа кръгла годишнина - изложба „Културното наследство на Днмитровград- 
50 го/шни от далечната 1944, когаго гозн кран бе ски край”, на коя го бяха изложени експонати от ме

стната музейна сбирка.
• Програмата иа честването бе скромна, но богата. • След сесията бойните от Втората световна война 
Централно място зае тържсстионата сесия на положиха венци прел наметната плоча на загиналите 
Общинската скупщина, на кояго за значенного на нрсзНОВ-а.
юбилейната годишнина, развитието на общината н • Вечерта на малката сцена ба изпълнена комедията 
ссч витал а обстановка в страната говори нрсдссда гс- „Професионални” от Душан Ковачевнч.

шгпювълно като доминиращо пре
ди пойната към промишлено разви
тие. Този завой поилия върху по-на
татъшното развитие, но и на съв
купния живот на територията на 
общината.

Закъснялото развитие на инфра
структурата, електрификацията и 
създаване иа качествен животна се
ло предизвика силни миграционни 
процеси към новоо ткритите фабри
чни хали и то нс само към центъра 
на общината, но и към вътрешно-
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освободен оз фашистката окупация.

ние па страната. От територията на 
общината в I ЮН-а участвали около 
131Х) бойци, от които 70 са знгшми, 
а пад стотина ранени.”
• ИНТЕ1 ПИ III10 СЛЕДВ0Е1II10 
ПРОМИШЛЕНО РАЗВИТИЕ

Спирайки ссвърху следвоенното 
развитие на общината, И. Стоянов 
посочи интензивното промишлено 
развитие с неговите шносовс и ми
нуси:

„С ускореното развитие на про
мишлеността е направен завой от 
подчертано сслскостонанско-жи-

• из ПРИВЕТСТВЕНОТО СЛО
ВО ПА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИА ОС 
НИКОЛА СТОЯНОВ 

Връщайки сс към септемврий
ските /ши па 1944 година и въо
ръженото въстание в тоя край, 11и- 
кола Стоянов, между другото, каза: 
„Със създаването па Царибродски 
партизански отряд съпротивата сс 
засили, а отрядът бързо нарастял 
в бригада, която в състава 11а 22 ди
визия относно осма, десета и двана
десета сръбски ударни бригади во
ди борби през следващите девет ме
сена до окончателното освобождс-1С. г.



МИНИСТЕРСКАТА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ• ОТ 
СЪЮЗ В БЛНСИНдаякав"*““-ВЕСТИ шаш!

ГРУПА
• НА ПОЛУОСТРОВ КРИМ, г^гт 
който е автономна република I К
всъставанаУкрайна, тези дни А "
са станали драматични по- Хелмут Кол дал тържествен
литчески събития. Най-напред На първото са изпратени германците никога
кримският парламент е отнел руските армейци на второто - да”забравят своите
някои важни пълномощия на войниците от САЩ, Брита- няма д 1 
президента Юрий Мешков, а „ия и Франция -„Един от най- 
една седмица по-късно прези- голеМите дипломатически 
дентът Мешков е суспендирал успехи п съвременната исто- 
работата на парламента, ану- рия>.

нодателни органи.

наблюдатели на Дрипа като условие за 
смекчаване на санкциите. Енергично определение против 
прем“на ембарго™ върху доставки на оръжие за боене,,-

лния въздушен транспорт. 
Германският външен ми
нистър подчертал, че бос
ненските сърби трябва да 
бъдат изолирани от евенту
алното смекчаване на сан
кциите против Белград, поне
же отхвърлят Мирнияпланза 
Босна.

Международни
западни закрилници, съю
зници и приятели 
половин век отбраняваха 
свободата в Берлин, сърцето 
на континента”. Кол благо
дарил на политиците, ди
пломатите и гражданите на 
Америка, Британия и Фран
ция за „един от найголемите 
дипломатически успехи в 
съвременната история” и 
емотивно подчертал, че „сега 
окончателно можем да 
кажем: свободата победи”.

които
ските м,ос,олма,,и.

В Бансин, градче на бал
тийския остров Узедом, тези 
дни се е състояла неформална 
среща на външните мини
стри на страните-членки на 
Европейския съюз, на която е 
оказана пълна подкрепа на 
Мирния планка Контактната 
група за Босна. Подкрепа е по
лучило и берлинското реше
ние на Контактната група да 
предложи на Съвета за сигур
ност на ООН смекчаване на 
санкциите против СР Юго
славия.

Домакинът на министе
рската среща Клаус Кинкел 
заявил на пресконференция, 
че ако Белград се съгласи с 
назначаването на междуна
родни наблюдатели на Дри
на, Европейският съюз ще 
обсъди предложението за 
премахване на санкциите от 
спорта, културата и циви-

Половин век след Втора та 
световна пойна Германия е 
.освободена” от чуждестран
ни войски. В началото на сеп
тември в къщи се върнаха по
следните руски армейци, 
една седмица след тях герма-

• ПРОТИВТАНКОВА ГРАНАТА
е екплодирала в спалнята на 
германецаХансКошник, адми
нистративен управител на Мо-
стар. Кошник не е пострадал, ______
а пред германската тв-стан- нската територия символи- 
ция САТ-1 заявил, че този опит чно напуснаха и войниците 
за атентат не ще го принуди да от Съединените американ- 
напусне Мостар и администра- ски щати, Британия и Фран- 
торския си пост. Германският Цця. И едните, и другите бяха 
външен минстър Клаус Кинкел тържествено изпратени от 
обвинил хърватските сепара- Берлин. Първите като „добри 
тисти за нападението. партньрои”, вторите като „за-
• ПАПА ЙАОН ПАВЕЛ ВТОРИ
ниеПРваХърватУСКОВна° 10°иТ{ Р-лика, германците им уст- 
септемврит. г. Обръщайки се Роиха отделни прощални 
към присъстващите на вечер- тържества, 
ната молитва в загребската На тържеството, от което

са изпратени американските, 
мери сили да прощава, а кога- британските и френските во- 
то е необходимо, да иска от йници германският канцлер 
други да му простят" и се за
стъпил за мир на Балканите.
Папата и хърватският прези- • ПОВИШЕНО ПОЛИТИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ 
дент Туджман разговаряли 
половин час на четири очи, но 
обществеността не е запозна
та със съдържанието на раз
говора им.

Участниците в минсте- 
рската среща на ЕО енерги
чно се противопоставили на 
предложението за премах
ване на ембаргото върху дос
тавките на оръжие за бос
ненските мюсюлмани. Пос
ледиците на едно такова 
решение би били несъблю- 
даеми, съгласили се западно
европейските външни мини
стри. Премахването на оръ
жейното ембарго може да се 
употреби само ако останат 
безрезултатни мирните 
усилия и средства.

С изтеглянето на чужде
странните войски от Гер
мания е завършен един бурен 
период от историята, но аме
риканските, британските и 
френските войски, зарзалика 
от руските, и по-нататък ще 
бъдат стационирани на гер
манска територия понеже, 
както изтъкнал Кол, „па
ртньорството и интегра
цията с тях в рамките на 
НАТО и Европейския съюз е 
перспектива и бъдеще на гер
манските въоръжени сили”.

щитници, съюзници и при
ятели”. За да подчертаят тази

■нмямпшш
• ПИСМО НА радое ко
нтен ДО БУТРОС ГАЛИ

ДА СЕ 
ПРОДЪЛЖИ 
МАНДАТЪТ 

НА УНПРОФОР

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЕРОВ 

ДАДЕ ОСТАВКАТА СИ•ОКОЛО ТРИДЕСЕТ автори
тетни кубински дисиденти са 
арестувани след решението 
на президента на Куба Фидел
Кастро да позволи неогра- • НОВО КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО ИЛИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННИ ИЗБОРИ? 
ничена емиграция. Комисии по 
човешките права прецешяват, 
че арестуването на дивиден
тите е отмъщение на кубински
те власти на организаторите 
на бунта, който избухнал на 5 
август т. г.

Съюзният премиер Радое 
Контич тези дни изпрати 
писмо до генералния секре
тар на ООН Бутрос Гали, в 
което го запознава със ста
новищата на югославското 
правителство относно ман
дата на УНПРОФОР в Хър
ватско. Правителството на 
СРЮ оценява, че е необхо
димо да бъде продължен 
мандатът на „сините ка
ски”, който завършава на 30 
септември т. г. Доколкото 
не бъде направено това, 
обективно не може да се 
очаква напредък в опазва
нето на релатнвния мир н 
укрепването на умиротво
рителния процес.

парламентарните партии нямат доста
тъчно мнозинство, за да може да форми
ра еднопартиен кабинет. Тази въз
можност е под сериозен въпрос, тъй като 
не е известно кои би били коалиционни
те партньори - БСП и СДС са неприми
рими политически противници, а пар
тията на турското малцинство беше коа
лиционен партньор и на СДС, и на БСП. 
По същите причини е малка вероятно
стта да бъде формирано правителство на 
националното единство. Затова по-реал
на изглежда втората възможност- извън
редни парламентарни избори. Най- 
влиятелните политически сили в Бълга
рия, социалистите и демократите, като че 
ли са се определили за извънредни пар
ламентарни избори, приемайки оставка
та на Любен Беров с голямо мнозинство.

Правителството на Република Бълга
рия начело с премиера Любен Беров е
дало оставката си през миналата седми
ца Това решение на правителствения 
кабинет е срещнало изненадващо голя
ма подкрепа в Народното събрание, така 

• В СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ в на- че оставката на премиера и министрите 
мален броят на британските е приета с голямо болшинство гласове. 
войници. Това е отговор на Гласували саяголям брой народни пред- 
британските власти на ставители и от Българската социали- 
решението на нелегалната Ир- етическа партия, която досега подкре- 
ланадска републиканска ар- пяше правителството, и от Съюза на де- 
мия да прекрати терори- мократичните сили, който 
етичната си дейност.

използваше 
всяка възможност за остри критики.

България има две възможности за 
изход от правителствената криза Първа
та е да бъде сформирано ново коалицион
но правителство, понеже нито една от

• НАЙ-СЕРИОЗНИ КАНДИДА
ТИ за лауреати на Нобеловата 
награда за мир в 1993 година 
са архитектите на успешните 
арабско-израелски прегово
ри: Ясер Арафат, Махмуд 
Абаз, Йицхак Рабин и Шимон в 
Перес.

$
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА НАШАТА ПЛАНЕТА В КАЙРО

три МИЛИОНА БЕБЕТА ЕЖЕГОДНО УМИРАТ ОТ ГЛАД
ничеството". Същата ще има >чзспшш1 в конференцията огдруга страна предложението в Акционния план на международната общност па

бъдат включени абортът и планирането на семейството, понеже ги оце- 
няват като недопустими средства за намаляване прираста на насе-

народната конференция за населението чрез натрапване на въпроса за 
аборта като доминантна тема и отклоняване на разискванията от съще
ствените въпроси и проблеми.

„Най-малко 200 000 жени в

„Над един милиард хора на нашата планета са принудени да живеят 
ничество от областта на ико- с долар и половина дневно. Два милиарда хора нямат здрава питейна 
номиката, екологията и защи- вода Три милиона бебета ежегодно умират от глад” - заявил президе- 
тата на човешката среда, съо- ||ТЪТ на Световната банка Луис Т. Прсстьн на Международната конфе- 
бщенията и туризма, както и за Рсиция 33 населението на нашата планета, която се провежда тези дни 
радетелите от областта на в е| ипетската столица Кайро. Престьн сериозно предупредил между- 
културата и делови хора В ра- наролната общност, че не предприема достатъчно енергични мерки за 
ботата на тази намчна спеша СПИране на неконтролираното увеличение на населението. Според най-

й ау а сРеща новите предвиждания населението в изостаналите страни ежегодно ще
паботниии и екгпепти от Вели Се уяелич!ва с 80 мш,иона жители пРез последното десетилетие на XX 
кобрщГя Т^талия,ИУнгария" 1%^° “ 6 ИЗВеС™° """™ Д°СТаГЬЧ"° Хра"а и -ар™р” за 
Германия Румъния, Франция, Международната конференция за населението в Кайро започна с 
!ърция, Норвегия, Украйна, остър спор по въпроса за аборта и планирането на семейството който 
молдавия и България. се води между Ватикан и мюсюлманските страни от една и САЩ и ос

вид на регионално сътруд-

американската федерация за планиране на семейството Жаклина 
Джексън и добавила, че „Ватикан с коравите си становища насърчава 

поради която жените и по-нататък ще умират по същитепричини .

ще участвуват над 30 научни

Абортът е позволен по един ии друг начин в 172 от общо 189 страни 
в света. В1 /0 страни планирането на семейството е легална дейност.е ьрятстВо • 15 СЕПТЕМВРИ 1994 Г.
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един равноправен народ, равно
правна страна, с пълно сътруд
ничество със съседите.

Считам, че всички ще си спом
ним, че именно преди няколко го
дини, влизайки в голямата югослав
ска криза, дефинирахме целите на 
нашата политика, дефинирахметри 
главни цепи; ще ви напомня; това е 
мирът, това е икономическото и 
културно развитие и борбата про
тив криминала.

Ръководени от интересите за 
осъществяване на такива цели, ние 
водехме политика, която нашата 
страна запази от войната, а съще
временно запази всички нейни 
граждани и целия сръбски народ от 
натиска за унищожение, поробява- 
не и загубване на свободата.

Такава приемствена политика, 
която на първо време беше по
дложена на голям натиск от между
народната общност, доживя свой 
успех, защото, както добре знаем, 
окончателният и последният ми
рен план, който е предложен от 
международната общност, предста
влява решение, което не може да се 
нарече пристрастно, защото пре
дложеното решение териториял- 
ното разграничение да се направи 
на половина, е едно, така да кажа. 
добро решение, което дава въз
можност по-нататък да се подобря
ва с мирни, а никак с военни сред
ства, със средства на нови страда
ния и лишения - каза Милошевич.

Трудно е да се намери народ в 
света, който да се наел да понесе 
толкова лишения, зарад свой дял, 
намиращ се извън границите му. 
Ние всички добре знаем, всички 
граждани на Сърбия, всички 
граждани на Враня, всички гражда
ни на СР Югославия, какви големи 
бяха лишенията нашият народ от
татък Дрина, Върбас и Уна да бъде

свободен, да бъде равноправен и да 
осъществи своите национални ин-
тсреси.Тезилишениядадохарезул-
тати. Създадена е Република Сръб
ска на половината на досегашна ре
публика Босна и Херцеговина с въз
можност за пряко свързване в кон
федерация със СР Югославия.

защита на всичките три народа, 
които живеят там.

БЕНЗИНЪТ ЩЕ ПОЕВТИ
НЕЕ - е съобщено тези дни в 
Нсфтната промишленост на 
Сърбия. От по-дълго време на 
бензиностанциите на „Югопс- 
трол” бензин и пефтни дерива
ти можеха да се купят само сре
щу купони. Предприемат се 
мерки занапред да се обезпечат 
необходимите количества бен
зин и др. гориво, като при това 
цената на бензина бъде 1,70 ди
нара за литър.

на на сътрудничеството, зона на ми
ра и зона на развитието.

Ние трябва, имайки предвид и 
пристъпвайки към тези въпроси на 
отношение към мира, да имаме 
предвид, че ние сме най-силният и 
иай-големият народ на Балканите и 
че поради това, толкова по-напред 
имаме задължение със своето от- 
ношепиеда не повредим интереси
те ] 1а по-малките и по-слабите 1 иро- 
ди, които живеят около нас и с нас, 
с тях желаем да развиваме сътруд
ничество, да развиваме добри от
ношения и да установим стабил
ност в целия регион.

Поради това, каквито и да били 
претенции, които биха могли да из
глеждат като искане да се получи 
нещо, което не ни принадлежи, 
трябва да се схва! [ат като най-голям 
удар па мира на Балканите, и на ин
тересите на СР Югославия, Репу
блика Сърбия и всички нейни 
граждани.

Затуй искам да ви уверя, че в по
литиката на мира ще устоим и ще се 
изборим тя да завладее на тези про
стори. А тогава ще можем да имаме 
много такива фабрики, да строим и 
да обезпечим културно и иконо
мическо развитие, с който да се гор
деят и бъдещите поколения, и це
лият наш народ.

В името на това ви желая на 
всички много успехи, много успехи 
на този град и този край, на Южна 
Сърбия и на цялата ни Република - 
подчерта председателят на Репу
блика Сърбия Слободан Ми
лошевич, обръщайки се към присъ- 
ствуващите пред новоизградената 
конфекционна фабрика на памуко
вия комбинат „Юмко" във Враня 
Председателят Милошевич след 
това предаде на употреба новата фа
брика и направи обиколка на този 
наш текстилен гигант.

Считам, чс предложеният мирен 
план дава основа такъв мир да се 
осъществи и затова дадохме ма този 
мир подкрепа и желая с вас още вед- 
наж да споделя, а и с нашата обще- 
ственост, своето убеждение, че ми- 

Ние считаме, четова е честно пре- рът с най-големият интерес ма Сър- 
дложение, че това е предложение, бия, цяла СР Югославия, всички 
което може да се доизгражда в била- граждани ма Сърбия и СР Югосла- 
тералните отношения и че това с вия и интерес на целия сръбски на- 
предложение, което може да бъде род, без оглед на товадали живее па 
основа всички заедно да сс насочим левия или десен бряг на Уна или 
към мира, изграждането, развитие- Върбас, или ма левия или десния 
то, бъдещето на нашите деца и бъ- бряг на Дрина, или Морава, или 'Ги- 
дещето на новите поколения.

*
КОМЕРЧЕСКИЯТ дирек

тор на Деловата общност „Ю- 
олио” Гюро Маркович е заявил 
пред Танюг, че ще има доста
тъчно олио, и общността днев
но обезпечава по 250 тона, а на 
пазара се търси дори и до 500 
тона от тази хранителна стока. 
Тази „глад” за олио се създава 
изкуствено е разпространява
нето на слухове, че „няма да го
има”.....Ю-олио” ще направи
всичко пазарът да бъде зареден 
с достатъчно олио.

мок. Това е най-голсмият национа- 
Бих ви напомнил, каза Ми- лен интересна целия сръбски иа- 

лошевич, - а считам, че и птичките род и взимайки решение да дадсм 
вече научиха да повтарят нашата подкрепа па този мир, еднакво во- 
позицияотпървияденнакризатав дехме сметка за интересите наце- 
бивша БиХ - че винаги изтъквахме - лия народ, 
справедлив мир може да се пости
те само ако еднакво сс защитят ин-

Поради това нашето решение и 
има такава подкрепа в нашата стра- 

тересите на всичките три народа в на и затуй съм уверен, чс отстоявай- 
БиХ. Това е становище, повторено ки на политиката на мира, мие ще 
от Брюксел и Хага, до Бедград и бъдем решаващият фактор мирът 
Женева, до Лондон и Ню Йорк, па най-сетне да сс осъществи на този 
всички меридиани, и винаги еднак- развълнуванБалканскиполуостров 

:: също, че мирът е възможен, и вместо зона на ужаса-Балканите 
траен н стабилен, само при еднаква да станат зона на стабилността, зо-
во и *

ПОВЕЧЕ КРЕДИТИ • НА 
ЧАСТНИТЕ предприемачи! 
Последното заяви неотдавна 
създателят на новата иконо
мическа програма у нас д-р 
Драгослав Аврамович.

Той каза, че нашата страна 
е изживяла фазата на номина
ция на държавата и днес имаме 
силен частен, но и голям 
държавен сектор, който трябва 
да работи на съвременни 
начала за да не затъне. Не ни 
пада на ум - е казал Аврамович, 
да направим както в някои дру
га източноевропейски страни, 

I където в безценица разпрода
доха държавните предприятия.

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВРАНЯ
При посещението си па Враня председателят на Република 

Сърбия Слободан Милошевич е провъзгласен за почетен гражда
нин на град Враня. В решението между другото е подчертано и 
следното: .Слободан Милошевич, председател на Република Сър
бия се провъзгласява за почетен гражданин на Враня за 
нзключ1ггелщ[ заслуги - в опазването на мира в Сърбия и борбата 
му за справедлив мир на просторите на бивша Югославия - а за 
защита на националните интереси, свободата и равноправието на 
целия сръбски народ за установяване на единство в Република 
Сърбия и осъществяване на равноправие на всички нейни гражда- 

|| нщ за създаването на условия за икономическо развитие и прогрес, 
както и за подобрение на демократическите отношения в Сърбия 
и Югославия”.

I

• БОСИЛЕГРАД ОЗНАМЕНУВА ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Динамичен петдесетогодишен развоен подем
• За петдесеттедишното следвоенно развитие на обшнната говори стсма на Г1 ГТ-събщенията, за кое- е нарушавания правата на българ- 
ггредседателят на Общинската скупщина в Босилеград Сотир Соти- то са изразходвани около 1,5 ми- ското малцинство или пък негово заслужили предприятия, местни

лиона динара. асимилирано. Истината е само та- общности и отделни лица предсе-
• Воъчени 42 осмосептемврийски признания, награди и грамоти. След това в доклада си Сотиров зи, чс ние ползуваме всички на- дателят на ОС Сотир Сотиров по

=Е~ =Б=~
•'в^авечершдтмнГпразника се проведе литературно четене и модно
ревю с изделията на „Кобос” от Босилеград последните две десети

В продължение на сесията на

ОСМОСЕПТЕМВРИЙСКО ПУБЛИЧНО ПРИЗНАНИЕ по- 
Л УЧИХ А. Йона н Псткопмч - Хокн. генерален директор на ..Здравмйс” 
от Лескопац, С ганиша Янич, генерален директор на „Юмко” от Враня, 

Г.псилсспалска обшина честву- ЛО 50 дена, В ОСНОВНОТО образова- МилорадВасилковнч, генерален директор 11«„Елсктроднстривуцня” от
ва 8 септември Деня ма осво- ние сс учат над1000ученика а в
боЖДеНИСТО. По ТОЗИ ПОВОД В при- 1 имназията В ьосилсград ОКОЛО от Ьосилсград. Нпан Христоп, директор на ДП „Бор" от Босилеград,
п гтиие на боойни ГОСТИ ОТ Ниш, 300 ученика. Завидни резултати Гонс Григороп, директор на Гимназията п Ьосилсград, Васил Такса,
„ к гя ппгтигияти И В областта на директор на ДП „Кобос” 1юснлеград, Васил Попанчоп, председател наЛесковац, Враня И Сурдулица, С , Пт мин лгкяп ИО на ОС п 1н>силсград, Радомир Иоймч, командир на Отделението накакто И Представители на стопан- здравеопазване! и. и I БДИМ лимр т/грешиите работи п Ьосилсград, Ссман Юлии, командир на гранична-
СКИ И обществени предприятия и И едно здравно ведомство, при ти застана „Сммно”, Пене Нслиноп. журналист от Косилсград, Ратно
ве[10метна, се 1ШОВСДС тъожсстве- твърде ЛОШИ условия за работа, Димитров, просветен работник от босиля роденото основно училище,ведомства, се проведе I ьужъи! о у,' и А, ,гри, Цане Андоноп, зъболекар п Здрлпиин дом н Ьосилсград, Пенка Радова-
на сесия на Общинската скупши- днес наша га оощина има го лека повя, просветен работник от босмлсгрядското основно училище, осте
на На СесИЯТа ДОКЛаД За СЛеДВО- ри И 36 здравни работници СЪС стпсното предприятие ПТГ-сьобщении Ниш- Сектор за развитие, Заво-
РНИОТО петлесетгодишно разви- средно И полувисшо образование, Д» за у|Л»||и:ч.м ог Ниш, ДП „Бор” от Босилеград, 1 имназията в Боси-енното п иди-ч I идишпо раз легвяд, ДП „Кобос" ог Босилеград, Отделението но вътрешните работи
тиенаобщината изнесеПредседа- пристойно Обзаведен здравен в Босилеград, Здравнин дом в Босилеград, ВП 1739-1 Босилеград, Дет-

Общинската скупщина дом, 4 здравни станции И 3 амоу- ската градинка „Детска радост” II Босилеград, Нсгсрииарната станция
латооии. Видими са резултатите ■ п Босилеград и местната общност в Долна любата.

„ „ „ областта на културата спорта Й ОСМОСЕПТЕВРИЙСКИ НАГРАДИ ОТ ПО 150 ДИНАРА ИО-След като подчерта, че нерио- ИВООЛ С У УР ’ ' Ц аШШ ЛУЧИХА: Пст|.|| Гонен, работник и „Автотранспорт” Босилеград, То-
ДЪТ ОТ освобождението ДО ДНСС С й другите ООЩССТВСНИ ДС-ИШД.1И. Н, дор Дойчнноп, работник ДИ „Бор" Босилеград, Кладнмнр Анастасов,

„ „ичиииипч пязппсн ВСИЧКИ ССЛЗ са електрифицирани. селскостопански прои-зподитсл от Долно Злъмнно, Славко Пелинов,
изпълнен С динамичен V Пап 50 на СТО са свързани С теле- Сотир Сотиров работник в ДИ „Кобос" Босилеград, Иван Тасев, селскостопански
подем, И ЧС ВСЯКа ГОДИНа С Имала Д * п .... . „ ....... ||и>изводнтсл от Грушщи, 'Гонка Тодорова, работничка в Детската гра-
СВОИ раЗВОЙНИ резултати, Соти- фонна ЛИНИЯ И пъти-ща. В X Д летия С помощта на 1 спубликам дИ111са Босилеград и Зрянко Георгиев, селскостопански производител от 
пло коТзаии- изграждане на път, който ще н нашата община са изградени пя- село Белут.
Р мГл ..амомонотЯмт,тенчове- свърже селата Броеница, Зли дол, К0Лко стопански обекта, в които ОСМОСЕПТЕВРИЙСКИ БЛАГОДАРСТВЕНИ ГРАМОТИ ПО-
к в^ГвсГдГпГ;6: Лрешник иИазърица закоетоще д||Сс работят „ад 600 работника^
вл някое от В1 ЗПИТаТСЛНО-обраЗО- бъдат изразходвани над 170 000 Затова, добави той, неприемливо ЛМрад, д.р Любен Дойчнноп, лекар п Здравни дом в Босилеград, Винко 

институции Детската ДИНара, а ТвЗИ Д|,и и Официално и нспримцинпо С твърдението Па Андонов, просветен работник и Гимназията в Босилег|1ад. Ефтнм Ка- 
ПГ п У на тя тя гш е [IV - машата община ЩС бъде Демократическия СЪЮЗ пабълга- ряджов, работник в Общинското управа™ ие аБосилсгрод, Петър 3 а|>свградинка В групата за нреду- „„„„ппата си .......,,,„...... ,, ,,,, рябтннк и ДП „Бор” и 1и1силсгряд и Стоян Василев, първоначаленчилишна възраст посещават око- включена в радио-релейиа та си ритс в Югославия за каквито и да уЧ1тл „ босилсградското основно училище. м ц

телят на 
Стоир Стотиров.
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СКРОМНО, но достойно
/ОгЬшстр/
стга на страната С това се изострят 
много проблеми и в града, и на село. 
Градът се обременява с тежки 
жилищно-комунални и други про
блеми, а селата с обезлюдване и без- 
перспективност. Разпънати между 
тези две крайности, а при по
ложение на материална невъз
можност ускорено да се решават, 
проблемите се множат и под нати
ска на времето все повече изострят.

Много от тези проблеми по-къ
сно са решавани, смекчавани: пъ
тища, електрификация, водопрово
ди, но процесът на миграция не спи
ра и днес - практически е завършен. 
Останаха празни села със 
старчески семейства и с все по- 
сложни здравословни и социални 
проблеми...

Ускореното развитие на община
та започва с развитието на по-голе- 
ми стопански организации, с което 
предимно се разрешава заетостта 
на населението, така че процен- 
туално сме във върха в Републиката. 
Но така въсока заетост има и друга 
димензия. Тя говори за структурата 
на стопанството и трудово-интен
зивния му характер, носещ със себе 
си много проблеми.Въпреки всички 
слабости, стопанството успява да 
оцелее и през последните години 
преди ембаргото се насочва към па
зарно проспособяване В момента,

като мост на добросъседство, съ
трудничество и свързване.

През целия този следвоенен пе
са така

когато проличаха първите разулта- 
ти към пазарен запой бяха въведени 
икономическите санкции.”

По-нататък Стоянов говори за 
пагубното действие на санкциите и 
усилията на трудовите организа
ции да оцелеят. „Своите основни 
определения общината дефинира и 
своето развитие ще базира преди 
всичко на развитието на граничио- 
пропусквателния пункт като цяло
стна икономическа система, разви
тието на животновъдството и сел
ското стопанство и осъвременява
нето и прсструктуирансто на про
мишлеността”

Поотделно накратко Стоянов го
вори за комунално-битовите про
блеми, състоянето в здравеопазва
нето, образованието, културата, ин
формативната дейност и спорта
• ДОБРИ МЕЖДУНАЦИОНАЛ- 
НИ ОТНОШЕНИЯ

.Връщайки се днес към събития
та отпреди50 години, не можем, а да 
не изтъкнем една голяма стойност, 
създавана през целия този период, а 
чиито резултати днес получават 
особено значение Това е развитие
то на междунационалните от
ношения и пълно, ясно и недвусми
слено определение на средата към 
своето отечество, съседа но и по 
въпроса на ролята на малцинството

риодвсички тези принципи 
здраво внедрени в схващането па 
хората че не са ги променили ни
какви опити и натиск за манипула
ции без оглед откъде идват.

И тъкмо затова, че такива опити 
се явят, трябва ясно да повторим 
тези принципи днес. Нашите трай
ни определения са да живеем равно
правно с всички граждани на Сър
бия и Югославия, в съществуващи
те и трайно дефинирани граници, с 
всички малцинствени права, без 
каквито и да е затваряния и ра
злични специални статуси. При то
ва ролята на мост на сътруд
ничество с Република България в 
истинския смисъл ще осъществя
ваме върху здрави, добросъседски 
основи, в интерес на развитието на 
много по-здрави междудържавни 
отношения, но и в интерес на мал
цинството и всички граждани на 
общината, а за благосъстояние па 
двата по много неща подобни наро
ди на Балканите.

//а тържес твена та сесия о тбор/ти ни и гос ти, изправени при изпълне
нието па химна „ Хей славяни 4.

Поради такова ясно становище 
често се правят опити за манипула
ция с тезиса, че малцинството губи 
своя йдентитет под различен на
тиск, ограничения и тн. Ние и тук 
сме напълно ясни. Никой не ни 

оспорява и ограничава нитоднесни 
спори таченето на собствения 
идентитет, но ние добре знаем, че 
идентитетът не може само с думи 
нито да се загуби, нито да се из
гражда, нито да се запазва. Той може 
да се пази и развива само със запаз
ване на истински и трайни стойно
сти във всички области на живота 
Със създаване на условия за разви
тие и афирмация на такива стойно
сти ние сме на път към афирмация 
и запазване идентитета на малцин
ството.

Такива условия са създавани, саз- 
дават се и ще се създават, но тук е и 
нашата отговорност колко и по кой 
начин тези условия сме ползвали и 
днес ползваме, а създадените стой
ности по истински начин дори и в 
собствената среда да афирмираме и 
тачим”.

Накрая Стоянов изрази желание
то и стремежите на хората на тоя 
край да спре войната, да се свалят 
санкциите и да възцари мир, за да се 
създадат условия за още по-добро 
стопанско развитие, повишаване на 
жизненото равнище иблагосъстоя- 
нието на народа. Оттук и подкрепа
та на населението на тоя край на 
републиканското и съюзно ръко
водство към окончателно решаване 
набосненскатавойна,понеже„само 
мирът открива перспектива към по- 
щастлив и по-хубав живот.”

Ст. Николов 
А. Ташков

1 По повод 50-годишнината на освобождението от фашизма за пръв 
път се събраха всички председатели от далечната 1944 год На сним
ката отдясно наляво: Димитър Славов, Борис Борисов, Димитър 
Манов, Слава Тодоров, Стоян Наков, Никола Стоянов, Кирил 
Ташков, Петър Тасев и Васил Милев. Отсъстват. Тодор Велчев и 
Нача Стани шев.

БРОЙНИ ГОСТИ ЗА ЮБИЛЕЯ I■| На тържественото заседание на Общинската скупщина по
| повод 50 годишнината на освобождението от фашизма, като 
I гости присъствуваха; делегация на братския Алксандовац 
| Жупски с председателя на скупщината Живота Цветкович, 
| Сречко Джукич, съветник в Югославското посолство в Со- 
I фия, Ивица Дачич, съюзен посланик, представители на вой- 
| ската на Югославия с подполковник Дковлевич, началника на 
| пиротски окръг Неиисо Мадич, представители на съседните 
I общини Пирот, Бела планка и Бабушница, Марко Шпирич, 
| почетен гражданин на общината, всички досегашни председа- 
р тели на общината, участници в НОВ-а, представители на 
I съюзната митница, Министерството на вътрешните работи и 
I други държавни органи.

I
§|
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ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ БРАТСКО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Тази година в рамките на ознаменуването 50 годишнината 
на освобождението от фашизма особено място зае ознамену
ването на20 годишното побратимяване между Александровац 
Жупски и Димитровград.

На седми септември вечерта в чест на този юбилей бе 
изпълнен съвместен концерт на културно-художествените 
дружества от Александровац Жупски и Димитровград. Имен
но, танцовия състав отАлександровац изпълни китка сръбски 
хора, а димитровградските певци няколко песни.

На тържествената сесия делегация от града побратим 
оглавявана от председателя на ОС Живота Цветкович връчи 
на председателя наОСвДимитровградхудожествена картина 
в знак на трайното побратимяване.

§ш
I: :•
I
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IВРЪЧЕНИ СЕПТЕМВРИЙСКИ 
НАГРАДИ

На тържествената сесия на ОС бяха връчени септемврий
ски награди на трудови колективи и отделни лица. За пръв път 
Септемврийската награда е единствена, само парична стой
ност за фирма е 1000, а за отделно лице 300 динара 

Септемврийски награди тази година получиха 
Основното училище „Моша Пияде”, Самодейния театър 

„Христо Ботев”, Туристическо-гостилничарското предприя
тие „Балкан”, Клубът на радио-любителите, Ружица Алексова 
за стрелба, Душица Деянова за атлетика, Слободан Алексич, 
театрално изкуство и Елизабета Георгиева за литература 

Отделни благодарствени грамоти получиха всички пред
седатели на Общинската скупщина от освобождението насам: 
Тодор Велчев, Кирил Ташков, Нача Станишев, Стоян Наков, 
Димитър Манов, Димитър Славов, Борис Борисов, Петър Та
сев, Слава Тодоров и Васил Милев. Грамоти получиха и ОС на 
Александровац Жупски и Марко Шпирич, почетен гражданин 
на Димитровград.

Наградите връчи Никола Стоянов, председател на ОС.

/Снимки: Любомир Христов/

Ц
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• БАБУШНИЦА Гостите и делегатите положиха венци и цветя 
пред паметника на освободителите на Бабушница, 
а след това за тях беше изпълнена подбрана култур
но-художествена програма.

Този път, за разлика от предишните години - 
празника на свободата се чествува скромно и дело
во, защото от две години насам нашата страна се 
намира под невиждан ембарго, който нанесе голе
ми щети и значително забавя хода на тази стопан- 

изостанала община в Горно Понишавие.

СКРОМНО 
И ДЕЛОВОI

С тържествена сесия на Общинската скупщина, 
на която председателят на ОС Зоран Спасич изнесе 
доклад за пътя на общината през изтеклите 50 годи
ни се ознаменува - празника на освобождението 6 
септември. На сесията присъствуваха и делегации 
на сбратимените общини: Плевля от Черна гора и 
Оджаци и Бачки Петровац.

у
1 СКИ

1
М. А.У-"..: $
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И ВТОРАТА

НУЖНИ СА И НОВИ МЕРКИ 

И РЕШЕНИЯ
И в условията наюгоембарго- 

то общественото
с което и досега, а и занапред ще един 
си пробиваме път на пазара. мъжки костюм може да се 

купи за 70 динара, а преди рефор- 
От друга страна със стабил- мата цената му беше от 120 до 130 

ността на динара са създадени Динара. Освен това даваме стоки 
условия за интензивиране на ,1а кредит до три месеца, с пла

смента нямаме по-големи пробле
ми, тъй като поддържаме връзки с 
всички предишни делови пар
тньори. Когато пък става дума за 
нови инвестиции, проблемът тук 
е по-сложсп. В хол е изграждане
то на още една линия за доработ
ка на изделията, в заключителен 
етап е изграждането на складове, 
а полагаме усилия и за купуване 
на няколко нови машини, които 
трябва да създадат условия за 
приемане на нови работници или 
пък на онези работници от чора- 

1 4 парата, които засега не работят.
3 Впрочем съживяването на произ- 

водствения процес в чорапарата 
засега ни е една от приоритетни- 

«3*4 те задачи.

предприятие
„к-ооос в Босилеград не само 
успешно реализира производ
ствения процес, но е и едно от 
най-стабилните и успешни пред
приятия в общината, па и по- 
широко. Тук прекъсване на 
производствения процес не е има
ло. Поддържат се всички делови 
отношения с предприятия и 
лективи отпреди, дори този кръг 
се разширява. Личните доходи 
навреме се дават и по отношение 
на другите в общината са на за
видно равнище. За август сред
ният личен доход тук възлиза на 
над 200 динара. Отпускане на ра
ботници не е имало. Дори се раз
мисля за увеличение. Естествено, 
всичко това се дължи на макси
малното ангажиране на заетите, а 
преди всичко на ръководния ка
дър начело с директора Васил Та-

, че

«г,

ко-

■

Изложбения щ анд на ГИДг • ДНИ НА ИНСТРУМЕНТИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ МАШИНИ В 
ПИРОТ

' ■*.кев.
• Какво очаквате от така на

речената втора фаза на Ре
формата?
- Вече казах, че съживяването 

на производствения процес е 
основна и приоритетна задача, 
както в „Кобос", така и в цеха за 
производство на чорапи. 
Впрочем, това е и основната цел 
на втората фаза на реформата. За
сега обаче не всички предприя
тия носят бремето на реформата. 
В най-трудно положение са онези 
фирми, чийто производствен про
цес зависи от вносни суровини 
или пък изнасят своите изделия 
на чуждестранния пазар. Мисля, 
че в това отношение трябва да се 
изнамират нови решения. Все 
още са големи разходите в обще
ствените дейности. По все пак, 
когато става дума за провеждане
то на втората фаза от реформата, 
мисля, че и тя успешно ще се реа
лизира Още повече ако час по- 
скоро бъдат премахнати или пък 
смекчени санкциите.

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ1 ова бе и повод за кратък раз
говор с Такев за досегашното 
провеждане на икономическата 
реформа през призмата на негово
то предприятие.

- Икономическата реформа, 
или както мнозина популярно я 
наричат Аврамовичева програма, 
просто казано, беше нужност 
след пагубното върлуване на ин
флацията Защото друго решение 
нямаше. Характерното е това, че 
друга личност, преди д-р Аврамо- 
вич, нямаше храброст да я пре
дложи. От друга страна народът, 
натиснат от тежките условия за 
живот, й оказа пълна подкрепа 
Що се отнася до работниците в 
нашето предприятие, още в 
началото ние всички до един на
пълно я подкрпихме, което и на 
практика потвърждаваме. Трудо
вата дисциплина сме издигнати 
на по-високо равнище. Полагаме 
усилия да увеличим производ
ството, като при това водим смет
ка за качеството на изделията ни,

Васил Танев

производствения процес. Създа- 
дена е сигурност при работници
те, а с това мотивировката им за 
работа е по-голяма От шестчасо- 
во работно време минахме на 
осемчасово, отново даваме топла
та закуска Обаче, за да се запази 
стабилността на динара, а с това 
и икономическата реформа, 
всички трябва да дадем необходи
мия принос, от селскостопански
те производители на нивите и ра
ботниците в предприятията, до 
тези в най-висшите обществени 
институции. Засега бремето на 
реформата носят само работни
ците от непосредственото произ
водство.
• Какво е с пените на вашите 

изделия, пласмента, инвести
циите и откриване на нови ра
ботни места?
- И ние в Конфекцията вървим 

в крак с реформата. Цените нама- 
лихмедо значителна степен. Сега

НАГ
От 27 август до 8 септем 

Пирот се състояха традици 
те „Дии ма инструменти и инстру
ментални машини” в организация 
на предприятието „Лола - Сарла- 
х". Както миналата, така и тази го
дина участие взе и Гумарската 
промишленост - ГИД от Дими
тровград, която бе и един от спон
сорите на изложбата.

Главсн^виновник” за предста
вянето на ГИД едимпломираният 
машинен инженер и шев на кон- 
струкционно-техническия отдел 
на металния цех Жика Глигоров.

На манифестацията участваха 
42 фирми от цяла Сърбия, 
ва Глигоров. Нашата фирма се 
представи със стойка за бюро, па
нти за врата, колелета за контей
нери и транспортна количка, ме
тална галнтерня и гумено-метал
ни части за автомобилната, а също 
така и за военната промишленост. 

Сред посетителите на 
жбата, предимно делови хо- 

1ИТСЛНО голсмнятасорти- 
ГИД е 

ерес, тъй 
вдени

град. Между тях са представители 
на ,,Интертехна” от Белград, 
„Зорка” от Шабац и други. Някои 
от изделията на димитровград- 

металния цех - се 
упувач.

пример металната гланте- 
рия за дървопреработвателната 
промишленост „Инис" от Ниш.

Докато гово 
оров, звт 
лко люб

(вр
ОН1

и в
ни

ската гумара - 
оизвеждат за познат к 
то на

пр
ка-

рнм с инженер 
телефона. СледГлиг 

няко
стъпва слушалката на нас. На дру
гия край е Драган Пейчич, дирек
тор на „Лола - Сарлах” от Пирот, 
организатор на манифестацията, 
който ни осведомява, че от 42 
участници, ГИД е между 
равноправно наградени за най- 
успешно представяне на манифе
стацията, каквито са: ,Дигар” от 
Пирот, „Север” от Суботнца. 
„Първа петолетка" от Тръстеник. 
„Зорка” от Шабац... Пейчич също 
ни осведомява, че особен интерес 
сред деловите хора е за металната 
галантерия и пронзвденията в 
комбинация гума-метал.

ъни
езни думи той от-

поясня-
шестте

изло
ра,ср
мент

ав
на произведения от 

предизвикал голям ннтс 
като става 
само една! 
ли и домашни суровини. Изказа
ни са желания за сключване на 
конкретни сделки и тези дни ня
кои от посетителите на щанда на 
ГИД вече сс намират в Димитроп-

От Глнгоров уз 
)ТВЯТ

наваме още, че 
за следващата 

а догодина, а в ход е овла-
,дума за произ 
фирма със соб(

я на 
ствснисн- те ве 

нзло
дявано на производство на нови 
произведения - специални врати 
за невтовата промишленост.

!ЧС
жб

сс го

м. я.
А. Т.

• ОЩЕ ВЕДНАЖ ЗА ТРУДНОСТИТЕ ВЪВ ВОДОСНАГ>ДЯВАНЕТО НА СОСИДЕГРАДЧАНИ И РАЙЧИЛОВЧАНИ

НАПЪНА СЕ ГОРАТА, РОДИ СЕ - МАЙТАП
липа могат да бъдат виновни за безредие
то, което настана през изтеклото лято ако 
искаме дп си създаваме ирония 
правим майтап. Още повече а 
предвид, че почти всяко домакинство има 
попе по една градина и че почти всички те 
бяха напоявани от градския водопровод. 
И на края, тези девет, т. е. четирма души 
останаха усамотени, понеже в списъците 

.нарушителите” бяха имена и на лица 
па постове в местната власт, стопанските 
и други фирми и служби иди на техни 
близки, за които комисията не посмя или 
не иска да подаде заявления.

Ако сс застъпваме за отговорност и за 
това един аршин да иажи за всички и за 
всеки, тогава не може да сс каже, че босн- 
деградчаш) са били жадни по вина на 
четирма души. В случая, когато сс „напъ
ваше гората" и едни потвърждаваха безот
говорността си, а други бяха безсилни, те
зи четири лица ще бъдат само „жертва па 
незнайни богове".

• За сериозните трудности във водоснабдяването, пред когпо през изтеклото лято бика 
изправени босилеградчани и райчиловчани са .виновни” четирма души! БЕЗ РЕЖИМ ВЪВ 

ВОДОСНАБДЯВАНЕТО
След като започна новата учебна годи
на, п ана ясно, че училища та не мога г 
да бъдатбез пода. Освен з ова стигна сс 
до убеждение, че и градините вече ни
ма да сс нипоиват, макар че все още е в 
сила решението за правилната употре
ба на водата. Изхождайки от този два 
момента режимът във водоснабдява
нето е премахнат. Домакинствата в 
ио-високитс места, които и по време 
на режима бяха често без вода, и сега 
са без нея.
Очаква со наскоро да започнат рабо
тите и полата вън водонропода да сс 
подсили с вода ог бунар, който подава 
28,3 л/сск. О баче доколкото и занапред 
сс напояват градини и ливади и това 
количество нс ще бъде достатъчно.

или да си 
ако сс има

Защо нс можа да сс приложи посочено
то решение и вода, поне в малки ко
личества, да имат и опези в по-високите 
места и квартали на града? Без оглед, чс 
официална оценка няма - въпрос с дали 
изобщо ще последва - очебиещо с, чс круп
ни пропуски направи посочената комисия. 
За това щс приведем няколко факти. За пе
риод от два месеца например до съдията за 
нарушения тя с доставила само девет зая
вления. Стигна сс дотам, чс за пет заявле
ния съдията нс може да сс произнесе, по
неже, както самият той казва, те са неком- 
плектирани - липсват основни данни за 
„нарушителите”. Дали тези данни, за кои
то съдията казва, чс са законно необходи
ми, нарочно са изпуснати засега нс е изве
стно. Останалите четири заявления са в 
ход на разглеждане и обвинените могат да 
бъдат глобени с но 2.30 динара. Тези четири

До това заключение сс стига въз осно
ва на заявленията, които комисията на Из
пълнителния отбор на ОС в Босилеград и 
тукашното явно комунално предприятие 
Услуга” достави на общинския съдия за 

нарушения като потърси да ги глоби, по
неже водата от градския водопровод са 
„ползували нецелсъобразно”. По-точно 
казано, ползували я за напояване на гради
ни, а според общинското решение за пол- 
зуване на водата всички онези, които я 
ползуват нецелесъобразно трябвала се на
мерят пред съдията за нарушения. 
Считаше се, че това решение, покрай въве
дения режим във водоснабдяването, ще да
де резултат и чс вода ще имат всички. 
Обаче решенисо цялостно не се приложи 
и като такова девалвира. като резултат на 
това едни напояваха градини, други бяха 
без каггка вода.

на,

в. в.
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• В НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОСНОВ

НОТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД
• СЛЕД ТРИДЕСЕТЛЕТНА ТРАДИЦИЯ

БЕЗ „ПРОКИСЛО ЛЕТО” пплтиглт „и„Ш||М
ИЛИ КОЙ МОЖЕ ДА ПРЕКРОЯВА КУЛТУРНАТА „ПОЛИТИКА" ПО СВОЕ НАХОЖДЕНИЕ? НЕДОСТИГА! УЧЕБНИЦИ ^

реприза, вече три десетилетия е очаквано снегърпс- град ис оскъдява Напротив, мнозина с нетърпение || училищата но С““Т,- " „авкме ся порьчеии и платени. § 
ниа Една година на по-високо, друга година на очвквит дя им сс даде възможност за изява Да не | учебници, въпреки факта, |е навре , сьшите ,,, 1
сравнително по-ниско, трета на блестящо равните, дъдем голословни: Славна Антов с „Пата Спас" на р Проблемът е, неофициално, в това, Ц
но гражданите с огромен интерес посрещаха това местнаптеяеВизия/докато работеше/ изпяло плени Щ бъдат докарани до Димитровград?! #
представление И главно оставаха Доволни Сдни съгрюкданите см Тук с „ незаменимият ветеран | И)мк „ ,(с„Грал,тто училище в Димитровград и селата 
тотеи'™’™'™УСПСШНИТСсатирично-хумористични ш'мчил0 Лидрсе1Ш% „я г,яагой Стоянов и да не щ ЛуКавица, Желюша, Смиловни, Градинье и Куса врана има, |

показ неуредиците в нашия град, да ги осмиват и ли това: плановете се дават само да сс обезпечат ф Желюша. Тук съвкупно има 102 ученика.
бичуват. И сред музикантите съществуваше жела- средства, а колко ще сс реализира - не е важно/ Щ . . . ; Ъ иа и го/1И|,а работи срещу 5 динара за 1
ние да се представят прел съгражданите си. Още Трагично е там, не сетне и през опетите па Култур- Ц Ученическата кух"я"_^ '* аи година ще по луча ват 1
повече, че между най-младите никнат нови състави п1<я център се минава бегло, без да се търсят § един месен. Определен б,юй ученици и тази г одина Щеггалу р
сжеланиедадоживсят„босва" закалка на Димитров- причините за една или друга сполука или несполу- 0 безплатна закуска. Технологически излишък на прос и
градската сцена т Зашото я крайна сметка и едните, и другите са за I богници в основното училище тази година няма.

За съжаление в Култуния център някой не с поука И защо така бездушно сс посяга на културна- л 
мислил така А този „някой” в града всички знаят, „ тпапипия? 
понеже носи званието „ръководител на самодейни- ‘ ш
те активности”. Естествено е да се очаква, че у едно

1

А.Т.
шштшштжСт. II.

ИЗЛОЖБА НА ИКОНИ• ИЗЛОЖБИ

не па пешо, което отдавна е загубено или отново възстановяване на

дачно е, че изложбата е открита в неподходящо за Веднага да кажсц че интересът към изложбата бе огромен и мно-
целта помещение. голюдната публика, радващо е, че между тях бяха предимно млади

Тази изложба отново на преден план изтласква хора, с интерес проследиха това събитие за нашия град. 
пк е въпроса за уреждане на музейната сбирка в Сямият амбиент твърде умело и с много вкус бе уреден според
Любителите на старините бяха запознати, че му- |Дж1аджинат/кРъща,., която иа„рсмСто си бе отсть- ТЯхна,777ъл.Силещитесезвуци на черковна музика, поднасяне на 

зейната сбирка разполага с около 500 експонати, от пена на културния център тъкмо за създаване на погача със сол и пипер, рециталът за житията на светците - всичко е 
които най-интересни са: каменната брадва, най-ста- Краеви музей. Не е ли време да се запитаме: докога внушително и наистина подтикна посетителите към мисълта: дали 
ри фрагменти на керамика, релефи на антически ще се чака, та това богатство да стане достояние и наистина не сме изоставили един богат духовен живот. 
божества Хеката и Юпитер, турски ятаган, бозду- достъпно за широк кръг посетители? И не е ли имен- Самото живописно майсторство на двамата художници е на високо
хан, различни алати за обработка на земята, предме- но това богатство нашето културно наследство, за равнище: у Ранчев е подчертан стремежът към канонизирания образ, 
ти за обработка на вълна и тъкани, предмети за до- което говорим, че трябва да го пазим, тачим и обога- докато у Бошкович, паплитрата светия образ използва за контакт с 
машно ръкоделие, народна носия от нашия край.

из-„КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ДИМИ
ТРОВГРАДСКИЯ КРАЙ” ни

Следва да се отбележи, че всички експонати саВ хола на Културния дом в Димитровград е от
крита твърде интересна изложба. Изнесена е на пб- 
каз част от музейната сбирка, относно предмети, 
датиращи от преди пет хиляди години - периода на 
енеолита, антическия и средновековен период, па 
все до онези, били в употреба в края на деветнадесе
тото и началото на двадесетото столетие.

тяваме? духовия живот на светеца
Тази изложба е оше едно ярко потвърждение, че изобразителното 

изкуство в нашия град постига най-високи завоевания и че ежегодно 
расте и се множи плеядата на талантливи художници в нашия град.

Ст. Н.

Сегашното представяне на част от музейната 
с голям брой стари фотографии и документи от сбирка инак предизвика голям интерес сред посети

телите.

Музейната сбирка, както бе посочено, разполага

миналато на града и околността му, както и стари 
австрийски, турски, български и сръбски пари. Ст. Н.

• БО СИЛЕГРАД В НАВЕЧЕРИЕТО НА ОСМИ СЕПТЕМВРИ

Литературна вечер Модно ревю ФОРМИРАН КЛУБ 
НА ПИСАТЕЛИТЕ БЪЛГАРИ 

В ЮГОСЛАВИЯ
УР№

лите от българското малцинство, в залата на млади- д мъжка конфекция за сипна „Братство” в Ниш бе проведено ми за по-нататъшната дейност на
те в Културния център организираха литературна ‘ ^ иесДю пъмомвю^КОБОС^о и учРелит“1н0 събрание на писате- Клуба на писателите. Също така
вечер. Честитайкн празника на свободата на присъ- ^ 001116 не само пъРво I*810 “а КОБОС, ц0 и лите от българското малцинство, бе избран Управителен
ствуващнте босилеградчани, със свои стихотворения ^Р80™ организирано модно ревю в Босилеград. на което бе формиран Клуб на пи- пет члена. За председател на Клу-
и творечеки вдъхновения се представиха Анета Ми- Посетителите останаха доволни и от литсратур- сателите българи в Югославия, ба е избран Миле Николов-При- 
това, Радица Стоянова, Иван Николов, Радко Сто- ната сРеща и от модното ревю, което показа, че КО- На заседанието бяха разгледани сойски, белетрист, Симеон Ко- 
янчов и вече по-известният майстор на стиха Арсо БОС върви в карак с модата. Това е едно от главните проектите на Статута и Програ- стов, разказвач, Стефан Николов, 
Тодоров. И този път присъствуващите топло привет- Условия, както бе подчертано, произведенията на то- мата за Дейност, изготвени от де- поет и разказвач, Вукица Стоиме- 
ствуваха майстора на литературното слово из редове- 88 босилеградско предприятие успешно да си цроби- лова група, натоварена стая за- нова, поетеса, и Арсо Тодоров, по-

дача на Втората среща на литера- ет * членове на Управителния съ- 
турните ни творци, проведена в
Босилеград. След незначителни Според Статута и Програмата
корекции двата основни докумен- за дейност Клубът на писателите 
ти бяха гласувани, с които се българи е творческо дружество

на литературните творци от бъл
гарското малцинство в Югосла
вия, в което могат да членуват и 
творци от други националности 
по лично желание. Клубът на пи
сателите има основна задача орга- 
низирано да действува към 

Ясно е че става дума замилия- твоРческ° насърчаване за разви- 
турен модел тие и °о°гатяване на литератур-

Опитваллисиседанамериш народност’намайчи^й!^
тения,"°НСОРИ 33 СВ°ИТС И30бре~ ски Също такаТябва дГ"' 
гения. свети необходимото внимание за

Миналата година ходих в Развитие на преводаческата дей- 
я. , < двете Министерства за наука ност на художествени произведе- 

съюзното и републиканското, Ния;
К- във дръзка сконкурса, който бяха Инициативата

разписали за изобретатели Изле организиРана форма на литера- 
зе обаче, че тях най-малко ги ин 1урните творци от малцинството__ ::::тл “““гйягл;;

вЩ| —*“»—• дружество".:

овацЖт 1 1 " 38КДЙВЯ9ГЛК
Т- "° нс е изобретение! Отказах се рите в Югославия и Клуб на писа-

- Твоите планове и мечти? телите българи в Югославия.
- До отида на Запад, за да мога Болшинствот° застана на стано-

изобретенията си на праска ла бъде Клуб на писателите,
проверя и зашо не ^ ЙТ? Ще има ТРИ свои секИии итях ’ ^ д живея от то, в Босилеград, Димитровград и

Белград /според броя на членове-

съвет от

те на българското малцинство Миле Николов-При- ват ггьтя ,,е сал,° ,|а домашния, но и на чуждестран- 
сойскн, който се представи с откъси от най-новия си ,,ите пазари, 
и готов за печатане роман „Стана като на сън”.

вет.
В. Б.

• СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ

ПРОФЕСИЯ - И30БРЕТА ТЕЛ
Драган Стефанович от Дими- книги които ще бъдат основата на 

тровград всички знаят като строи- една нова физика, която аз 
телен инженер, обаче за себе си ричам физика на енергийния ре- 
той казва, че по провесил е изобре- лативитет. За тази цел 
тател. Това потвърждава с факта, фотокопирал почти 30 хиляди 
че до сега има към 200 изобрете- страници.
ния, а вече втора година е пред- . Изобретателството търси 
сдател на дружеството на изобре- свободно вр еме и доста пари. По- 
тателите в Димитровград. Роден неже не работиш свободно време 
е през 1961 година, гимназия е за- има. Откъде пари?
?аРясн%Ва^у7г7гТсРуб^Ра.0За Я ’ ТоЧ"°- —Н * паРн сн
изобретения започвамсс^та ^7 Че Д° сега
ресува още в пети шести кпаг иито еЛно свое изобретение не 
сетне в гимназията но съм лРадал- 3ащо ли? Например,
°къ\^тов^^^^обръ^ш^^ле^за- 42™* П°ЛР“* ™ра
вършване на факултета. Започва „Михаило Пупин на
работа най-напред 2 години и по- ‘гп/Т/-?1!!“ На изобРетателите 
ловина в Смедеревска Паланка, а соларна волна помпа
сетне 4-5 години работи в Град- <?Ваче 33 производство на същата, 
ня". За да може напълно дасещ- "ьти е по-ефикасна
даде на изобретателството напу- ^лосегашните и трябва да емно- 
ска „Градня" и сега е незает. Не- ° 7 *тН%УНаСШе тлезсл°- 
гова голяма любов е физиката 77777!,ЪЛа' 3атова никому не съмп ^ се опитал да я продам. Тази годи-
енергетиката °к7ва “стИьаномч пТ,™ УчаствУвах"а изложбата в от всички до сега известни. В мо-

на-

вече съм

по

за създаване

в

в

Драган Стефанович

- Много успехи в това! те/.
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* БОСИЛЕГРАД: ЧЕТЕМ ЛИ ВЕСТНИЦИ? ОБЯВЛЕНИЕII I
ОТ ПЕТЪК ДО ПЕТЪК Излсзиа от печат книжката 

„НАРИБРОДСКИ КУЛ
ТУРНО-ПРОСВЕТЕН 
ЛЕТОПИС’' от Богдан Ни
колов,
• Желаещите да имат 
книжката могат да и вземат в 
Димитровград при Срезен 
Игов, ул. „Христо Ботев’' 5, в 
Ниш при автора на улица 
„Бранко Милкович” 64, тел. 
323-304/018/.
• Цената на книжката е 3,50 
динара.
• Поръчки, направени но те
лефона се изпращат по поща
та, а пощенските разноски 
поема автора.

• НИШКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

ПОРАЖЕНИЕ НА „А. БАЛКАНСКИ”
на 11ишка Футбол,и дивизия „Асен Балкански" от 

Димитровград загуби ог отбора на „Единство” с 2:1. Димитров- 
Д,°брсе’ ДОрИ и 00леха до 70 минута с 1:0. Във второто 

“ И ,б„ 1? ,1,Ут6олио™те на „Единство" заиграха много неан
гажирано и за 15 минути отбелязаха два гола и взеха двете точки.

само да съжаляват задето двете точки 
останаха на домакина в Пирот, а те останаха с празни ръце, защото и 
покрай добрата игра - нямаха спортно щастие.

• СПОРТНА СТРЕЛБА

I

голшм^ Т',с’ по-точ»о казано отпреди две-три

например дневно се продават към 50 екземпляра „Политика” 
®“Т0ЛК0Ва граждани купуват,,Политнка-Експрсс”, а в нез’ 

начнтелнн количества седмичниците „ТВ ревня”, НИН... По
добно си положението в„Борба”. Едноимсният вестник тук се 

СДВаМ КЪМ "еТ скзсмпляРа, „Всчсрш! новости” 35-40, 
„Спорт5 - два екземпляра. Изхождайки от числото на жители
те в града и ежедневниците, които се продават, личи че ве- 
с™,цн ЧСТе ВССКИ 2°-ТН човск! На"с™а, числото нГчнтатс- 
п^гоаемиПТпгЧаВа “ ПСТЪК’ КОГато излизат телевизионните 
хГбпГ в С° Пр°Дава към 100 «Р°я »Политика” и около 
пшХгя вГСРН" Н0В0СТ"’’ Всст|1ик „Братство”, конто тук 

ВТ°Р" "еТЬК В3"мат около 40 ДУ““'- Числото на читателите на този в-к в общината е по-голямо.
т,,..ДР!;ДНе3'4кОДИ*"’ Казват пР°Давачнте в будките на „Поли- 

и „Ьорба , босилеградчанн са купували много повече 
вестшщн - всекидневно по 200 броя „Новости”, над 150 броя 
„Политика ’, почти таткова „Експрес”... Не беше малко число
то на хора, конто купуваха по два-трн вестника отведнаж. 
Защо сега намаля числото на читателите? Причини има по
вече, казват в будките: едно число хора сега нямат пари за 
вестници, други не купуват вестници, понеже „няма какво да 
прочетат1, а третата група хора не купуват и не четат вестни
ци, понеже това никога не са и правиш.

Сега почти без вестници са даже и канцелариите в общин
ските слу жбн, в училищата, ордшшшите на лекарите... Ако 
някой купува вестник, останалите едвам чакатда го разгледат. 
За общинските служби този факт има и положителен белег: 
клиентите ако някога са сърдити не казват вече „тези в общи
ната само четат вестници”.

Димитровградчапи могат

ТУРНИР В ЧЕСТ
НА ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

В сряда, на 7 септември т. г., а спортния център „Парк” в Димитроп- 
град се прежеде състезание по спортна стрелба с въздушна пушка и 
пистолет. Състезаваха се отбори от Ниш, Пирот, Военна поща Ди 
тровград и два отбора на домакина - „Граничар” I и „Граничар” II. 
Организатор на срещата беше стрслчсският клуб „Граничар” от Ди- | митровград. » аа

На първо място се класира „Граничар” I с 653 кръга, следван от 
клуба *4 Поща кръга, „Граничар” II, който съчиняваха ветерани на

В поотделна конкуренция на първо място сс класира Ружица Алек- 
| сова със 180 кръга, на второ Бобан Маичсв със 168, членове на „Гра- 
| 1; на трето - Желко Пстрович от отбора на Военна поща със 165

Всички участвували в състезанието получиха дипломи, а иай-добре 
класиралите се отбори и състезатели - също получиха дипломи за 
спечелените места.

ми-

ПОЧИНА Д-Р 
АЛЕКСАНДЪР 

ГИГОВ

I
• НИШКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

„МИНИМАЛЕЦ” ЗА РАДОСТ
ФК „ А Балкански ’ ’ ■ ФК „ Лсминл ’ ’ IЛескова ц/1:0 /1:0/
11.09.1994. год. Димитровград,

| Спортен център „Парк”, зрители - около 1000 души. Съдия: Живко- 
& пич от Ниш, много добър. Голмайстор: Крумов в 15 минута. Жълти 

картони: Стоянов, Пейчев и Димитров/Божа/от „А. Балкански” и Стоя- 
„Леминд”.

|

II 110ВИЧ ОТI А. БАЛКАНСКИ: Соколов 7, Стоянов 7, Крумов 8, Митов 8, Йопано- 
вич 7 /Рангслов 7/, С. Димитров 7, Костов 9. Б. Димитров 7, Златкович 7, 
Христов 7.

| ЛЕМИНД: Тодорович 8, Йоргачсвич 6, /Пекович/, Стамеикович 8, 
® Миленкович 6, Стоянович 6, Филипович 7, И. Спасич 7, Митрович 6, Д. 

Стоянович 6, Тасич 6, Стоилкович 6, /Аризаиович 7/.
В четвъртия кръг „Асен Балкански” отбеляза първа победа. С мини

мален резултат димитровградчапи се наложиха над отбора на „Лемин- 
д” от Лесковац. Трябва да се отбележи, че единствения гол на мача 
отбеляза Крумов в 15 минута на първото полувреми.

Във второто полувреме и двата отбора показаха по-слаба игра. Го- 
% стите от Лесковац насмалко не изравниха резултата тъй като футболи- 
* стите на „А. Балкански” загубиха превес в играта.

I8 Какво да се каже? Сигурно е, че без вестници се може, 
понеже те не са като вода, хляб, риза или подобно. Друг е 
въпрос, че с неинформирания човек могат да се правят ра
злични манипулации. Но тук сме, където сме. При това не бива 
да се пренебрегва и истината, че човек за живота узнава повече 
от самия живот, отколкото от всички книги и вестници, които 
е прочел.

На 3 септември 1994 година 
почина Александър Гигов- 
Салко от Димитровград. 
Александър Гигов беше изве
стен биолог, автор е на много 
научни трудове от областта 
на биологията. Някои от тях 
се отнасят и до направените 
изследвания в родния му край 
- Димитровград.
Автор е и на много учебници 
по биология.
Д-р Гигов проявяваше голя
мо интересоваине към мина
лото на Димитровград, като 
го изследваше археологиче
ски. Мечтаеше Димитровград 
да стане туристически цен
тър, и излезе от котловините 
на съседните баири - „М 
старчето” и „Нешково”.

%

I

I В. Б.
............................................... ..... .. Съдийската тройка начело с Живкович добре води мача.

* Д. С.ФУТБОЛ-МЛАДЕЖИ
В ОТДЕЛЕНИЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В БОСИЛЕГРАД ПОРАЖЕНИЕ В ПЪРВИЯ КРЪГ

Младежкият съставна „Асен Балкански" от Димитровград претърпя 
поражение от „Единство” /Сарлах/ от Пирот от 3:2. Миналого
дишният първенец, „Балкански" игра слабо, особено към края на мача 
и заслужено загуби от пиротчанци.

Ако искат да осъществят по-добри резултати в следващите срещи 
димитровградчапи ще трябва да проявят много по-ангажирано от
ношение и дисциплина в играта.

ПО-СТРОГ КОНТРОЛ в 

ДВИЖЕНИЕТО ш-

б. н.• През изтеклия месец милицията е контролирала 1679 возила. 
При това 640 души са глобени на мястото на нарушението, а срещу 70 
нарушители са подадени заявления

Въпреки по-острите мерки, 
които са предвидени с неотдавна 
приетите изменения и допълне
ния в Закона за безопасност в 
движението, в Босилегралска 
община нарушенията в тази 
област всс още са големи. Обаче 
не и такива, както казват в отдела 
за регулиране на движението към 
Отделението на вътрешни рабо
ти в Босилеград, за каквато и да е 
тревога. Отделно ако се има пред- 
вид, че фрекфенцията на 
движението, вследствие на ембар
гото и кризата, през територията 
на Босилегралска община, по от
ношение на предишните години с 
увеличена няколко пъти.

В отдела за регулиране 
движението при Отделението на 
вътрешните работи в Босилеград 
подчертават, че тяхната служба 
ежедневно контролира участни
ците в движението и срещу 
всички нарушители предприема 
съответни наказания. Само през 
изтеклия месен милиционерите 
за регулиране на движението са 
контролирали 1679 возила. От то
ва 1458 пътнически возила /леки 
коли/, 87 товарни камиони, 33

ДС.

ТЪЖЕН ПОМЕН 11а 4 октомври 1994 година сс на- 
връшпарейса и 101 луги возила. От тях 

719 са заловени в различни видове 
нарушения, поради което 649 са 
глобени на мястото на на
рушението, а срещу 70 нарушите
ля са подадени заявления.

I

НАИ-ТЪЖНАТА
ГОДИНА

На 13 септември тази година сс на
вършиха две години от смъртта на 
нашия 1>1ил съпруг, баща, свекър н 
Дядо откак нс с с нас нашият обичан съ

пруг, баща. брат. »ст и приятелГЕОРГИ СТАМЕНОВ 
- ГЙОРАСпоред видовете нарушения 

най-много /146/ са глобените по
ради нссравнсна скорост при 
движението, след това поради

от село Момици

техническа неизправност на во
зилата И ДруГИ ПрССТЪИЛСМИЯ ИЛИ е сред нас, неговите близки, които останахме вечно да тъжим зя него. 
ПЪК ВОЗеНС ПОД действие на алко- Опечалени: съпруга Божури а, синове Драган, Сляпчя и Ммлорад, снахи 

* /(ара и Миряна, внучки Албена и Кристина и останали роднини.

И |минаха две тъжни години от неговата смърт, а неговия лнк псе още

хол. Минимален е броят на на-
рушитслитс-малолстни липа, | 
което охрабрява, защото в пре
дходните години тази категория 
нарушители беше сравнително 
числена.

ТЪЖЕН ПОМЕН
11ив1.р|ни сс една тъжна 1'однна от 
смъртта на нашит мила н никога 
незабравима майка СИНИША НЕЙКОВ

За отбелязване е, че покрай ре
гулиране па движението, тази 
служба оказва помощ и на финан
совата полиция за откриваме на 
нарушения в другите области, 
преди всичко при откриването па 
контрабандисти, които в послед
но време все повече сс насочват 
през територията на Босилсград- 
ска община.

професор
ЕВДОКИЯ 

ГОГОВА - ДОКА 
ШОШЕИИА

Измина една година, изпълнена 
със сълзи н безсънни нощи.
Годините минават н пейка следва
ща ще бъде но* мъчна н по-тежка н 
не |це зяцелесбол ката п сърцата ни, 
ннто ще сс попълни празнината и 
душите нн.

11ЕЧИО СКЪРБЯЩИ: 
съпруга Лена н синове Ьрпннслав и 
Мирослав

от Димитровград

Панихидата ще сс състои в събота, па 17 септември 1994 година в 
цирибродски гс гробища.
Каним близки и познати да присъстват на помена.

1 Опечалени дъщери Теодора и син Спасен
М. Я.
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БУЛАТОВИЧ ВИБПОЧИНА
НАЙ-ГОЛЕ-

МИЯТ
ЮГОСЛАВСКИ

САТИРИК

КРА ЧКА НАЗАД
° В гората вила, оьо вилата мерцедес, в мерцедеса човек, в 

човека сърце, в сърцето любов към работническата класа.
° Всичко какаото обещахте па народа, пародъ т ви даде въз

можност да имате
° Хубаво е да снимаш свои хора, за да знаеш добре кой ще

те разнищи.
° Тъжно е когато малко чело създава голямо начало.
° Бъдете глупави колкото си искате Не боли.
° У пас има толкова много светини, че на човек не му остава

нищо друго освен да се прекръсти.
° Всичко напредва: цветята са по-хубави, небето е по-ясно, 

а глупците по-глупави.
° Слонъ т е най- тежък кога то пада
° Толкова много галим работниците, че просто се чудя как 

не станат деца.
° Когато смутен селянин гони полудяла крава, млякото раз

несат психиатри.
° Когато е война - за нападение се обаждат най-добрите 

когато е мир ■ най-лошите
° Потреблението е голямо, но групата, която консумира е 

малка.
° Лесно е да докажем потеклото па нашите мисли. Имаме 

Маркс. Но как да докажем потеклото на имуществото си.
° Роди ми се внуче в чужбина Адолф Йоваиович. Внучето 

не съм видял, а името му като че ли съм чувал някъде
° Шахматът е съвършена игра. Пионите заемат местата си.
° Тичаш във вестниците да обявиш некролог, тичаш на гро

бищата да ти дадат място, тичаш в погребалното да ти 
дадат ковачег. Как ше постигнеш всичко, когато си сам, а 
при това си и починал

ГЮВЕЧАРЙЕ
Йедно време имао йедпога приятеля що пикига дома не 

си ручаше. Жена му беше се уплашила ядната и ми се опла- 
куйуше:

„Е, Манчо, не знам дали че се сНинсмо с мойетога мужа. 
Я готвим бога тручък, а онга немя Речем си: айде че си дойде 
на вечеру, барем вечерята да ни будезайедно. А он па га нема: 
дойде по пикикъв зсмапи одма гледа да се стовари на краве- 

Послс почне да ръка, та страмевача. И текадън следдън. 
А кига мужи жена неручаю, не вечерящо зайедно - тешкода 
се сбину. За онуяработу не могуда ти оратим, оти све йе 
пинуд па га искаруйе или на пояне, или на пцуване..

Тека оратеше жената, човекът вой се прекара, беше се 
издул кико вол ка се найеде детелину.

Тия дни ме срете снаицата вой и поче:

тат.

- Дедо Манчо, ти си стар човек, минул си доста, доста си 
видел, па ме научи кво да праим Еве моят муж цело лето не 
си йедомайел. Све по некиква гоейетия иде. Нема га дома ни 
за раучък, ни за вечеру. Дооди си у пикикъв земан, па или 
пойе, или пцуйе. Кво че стане с нашият брак: а?

Я се понасмину, а он се увреди:
- Тебе ти йсдо смеяне, а мене йедо викане Ямислео че 

ме поучиш, а ти се шегуйеш..
- Море чекай невесто. Немойда се кахъриш. Вишъл съм 

ядоста теквия гювечаре Не йе нищо страшно...
- Кико бре, леда Манчо, иейе страшно. Еве цело лето очи 

не съм му видела. Първо поче с некикву колонию у Пога- 
новсби манастир. Ручъкли йе- онйе там. Вечера ли йе- пак 
йе там Ягниша ли нечеш, прасетия ли нечеш, пийене ли 
нечеш Дооди у потайно доба, умъциня се дома кико айдук, 
одма тражи креветатда напипа под пърсти После ка заръка 
- целата ижа се тресе Чини ми се и целата улица се тресе А 
поче и да подбунуйе...

После поче некикъв турнир. Яга питуйем, па налийе тия 
турнир за младите, а он ми каже: „Па и я съм млад Аитурили 
ме там у некикъв одбор. Требеда надгледуйем работете!" Я 
не знам кикво йе това негово надгледуване, ама да ми про
стиш деда Манчо, мене ич не ме погледуйе.."

Исцърви се невестата, видим не им въврви оня работа 
кико що требе

- Море не се бой! Че пооди докега има гуляи и прославе, 
па че си дойде дома.

- Е бре, деда Манчо, чул те господ има съга кико славимо 
и държавни и църковни празници - гуляи колко очеш. По 
после све некикве делегацийе, посете, бог да те пази!

- Знам, знам! Ама това нейе страшно! Мнозина теквия ко 
нега ни ручаю и не си вечераю дома..

- Па, кво че буде, деда Манчо?
- Е, кво че буде? - Че буде кико си йе било! Пак че има 

гуляи, пак мужйе нема дома да руачю и вечераю, че си дооде 
дома кико айдуци, нема да си гледаю невестете, а оне че се 
плаше.. И най-после може да им се случи кико на оногова

:■
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/Карикатура Хасал Фазлич/
/Преведе от сръбски: Матея Андонов/На 3 септември 1994 годмна почина 

най-големият югославски сатгирик Вла
димир Булатович ВИБ. Със своите ху- 
морно-бизарни сатири осмиваше и 
бичуваше недостатъците 1121 сега вече 
бившия социализъм.

В центъра на вниманието му бяха: по
литическият човек, или човекът, който 
се занимава с политика, който поли-

• МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ “

СЪЖИТЕЛСТВО
В комунистическия период черквата бе обявена за „враг но

мер едно” на идеологическия фронт. Ме сега са други времена, ето 
примера:тически мисли, или се играе и а политика.

Нравствената извратеност на този човек, 
неговата глупавост, без гръб; иачност, ко- община от фашизма в културната част на програмата обилно се 
ристолюбие, лицемерие и несъгласие сипеха камбанени звуци и черковна музика, 
между думи и дела, не останаха незабеля- Очаква се за Коледните празници да се пеят партизански
зали от острото наблюдателно око наВла- революционни песни! 
димир Булатович ВИБ.

Приживе издаде следните книги „Бу
дил ник” /1963/, „Обменно <5юро на идеа
ли” /1965/, „Го.

По повод Деня на освобождението на Димитровградска

СБЪРКАЛ
На тържествената сесия на ОС към бившите, все още живи 

подготовка” А971/, бойци от Втората, се обърнаха с думите „Господа и дами...” Един 
„Крачка назад” /афоризми 1976/, „Какво боец понечи да стане и да си тръгне с думите: „Чакай бе, аз съм 
писателят е искал да каже” /Ч.981/, „Таи- сбъркал и залутал... През войната ние се борехме срещу врага, но 
цови и други игри” /пиеса/ и др. и срещу господата!

ляма

М. А. Ст. Н.
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