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• АКТУАЛНАТЕМА " ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СР ЮГОСЛАВИЯ ЗОРАН ЛИЛИИ В НОВИ ПАЗАР

НОВ ИЗПИТ 

ЗА ПРОГРАМАТА ИСТОРИЧЕСКА ЗАДАЧА
- Историческа задача на всички поколения, които пряко повлия за избухването на една от най-суровите 

пет десетилетия живяха мирно е такъв мирда оставят войни в историята, но нямаме право и да не позволим 
в наследство и на прииждащите поколения. Това па- СР Югославия да бъде въвлечена във войната Дори 
следство никак не бива да бъде война и военни разоре- имаме задължение да употребим всички разполагаеми 
ния. Това никому няма да позволим нито в страната, средства да запазим мира и това, бъдете уверени, ще 
нито в чужбина. Тези думи произнесе председателят на сторим. В СР Югославия ще владее мир, защото само 
СР Югославия Зоран Лилич при неотдавнашното си в мир можем нормално да се развиваме - сподели Ли- 
посещение в Нови Пазар. По този повод той също лич.
заяви, чемирътенашанай-прякаинай-приоритетана Председателят Лилич подчерта, че Югославия е 
задача Това знаят - посочи Лилич - най-добре тези, държаванавсичкинейнигражданцкоитоживеятвнея 
които живеят в непосредствена близост до Албания, и се ползват напълно с еднакви права но и еднакви 
Босна и Херцеговина и в Косово. В последните три задължения. Затова нашият път не можеда бъде път на 
годиниръководстватанаСър- взаимни вражди и стълкнове-
бия и СР Югославия се борят ния, на междунационална ом-
за справедлив мир в бивша Бо- раза, защото това е път без за-
сна и Херцеговина Това пра- връщане

Той напомни и за цинизма 
на Европейския съюз, който 
иска дезинтеграция от всеки 
вид на Балканите. Някому 
очевидно не отговаря иконо
мическа силна и стабилна СР 
Югославия. Затова се налага 
да издържим в провеждането 
на програмата по иконо
мическо възобновяване на 
страната, защото само иконо
мическо възоновяване на 
страната ще преуспее - изтък
на между другото председате
лят на СР Югославия Зоран 
Лилич.

Повишението на цените на месото, олиото, захарта, яй
цата и някои други произведения заплашва да помрачи 
радостта ни от смекчаването /а надяваме се в скоро време 
и махването/ на несправедливите санкции срещу нашата 
страна. Новите, по-високи цени, са направо удар върху 
домашните бюджети и удар върху програмата по иконо
мическо възобновя на д-р Аврамович, която заживя преди 
осе месеца.

Без боязън да сгрешим, можем свободно да кажем, че 
всички се ежим при помисъла на върлуващата инфлация до 
24 януари настоящата година.

Настоящият икономически удар, търговците и произво
дителите, обясняват като „нивелация на цените”, като за
бравят, че правят и големи парадокси. Яйцата например, 
винаги са поевтинили от септември насам - а сега поскъпват, 
а при всичко това концетратът е поевтинял! Има неразби
раеми калкулации и с производството на мляко и месо.

Забравя се обаче, че запасите от олио и някои други 
стоки у нас са такива, че могат да бъдат подсигурени потре
бите за повече години.

Дори и повишаването на цените на ония стоки, за които 
може би има оправдание е трябвало да се обмисли сто 
пъти, защото от опит от неотдавнашно минало знаем, че 
всяко повишение на една стока води към верижно по
вишение на други - и в краен резултат води до повшение на 
заплатите. А също добре знаем, че надпреварата между 
цените и заплатите винаги са печелили цените.

С нарушаването на стабилността на цените • пряко се 
атакува програмата на д-р Аврамович. Тя е пред голям из
пит, който вярваме, и този път ще издържи. Сега той не е 
сам. Притекоха му се на помощ най-отговорните.

Правителството на Република Сърбия например тези 
дни взе решение цените незабавно да бъдат върнати на 
равнището от 25 юли.

Срещу ония, които не сторят това ще бъдат взети строги 
мерки сред които и: отказване на кредити, забрана на внос 
от чужбина, а ще се посегне и към интервенция със стокови 
резерви.

Всички са решени да се издържи на курса на д-р Авра
мович и няма да се избират средства как да се ликвидират 
апетитите на разни лрофитери и черноборсаджии.

Държавата сега разполага с достатъчно механизми да
които

вим и сега, макар че се правят 
множество манипулации с 
плана на Контакт-групата 

Говорейки за миротворите- 
лното ангажиране на СР Юго
славия председателят Лилич 
между другото изтъкна и сле
дното:

- Ние можеби нямаме право 
да се месим в решенията на 
стълкновените страни в бив
ша Босна и Херцеговина, чии- 
то административни граници 
международната общност 
преждевременно и нещастно 
призна за държавни и така
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• СЪВЕТЪТ ЗА СИГУРНОСТ НА ООН СУСПЕНДИРА ЧАСТ ОТ САН
КЦИИТЕ ПРОТИВ СР ЮГОСЛАВИЯ

ПЪРВА КРАЧКА КЪМ ОКОНЧАТЕЛНОТО 

ПРЕМАХВАНЕ НА ЕМБАРГОТО
временното суспендиране на сан
кциите е приета преди да бъде из
слушан отчетът на генералния се- 
кретар на ООН за положението на 
границата между СР Югославия и 

Смекчаването па санкциите, изтьк- Република Сръбска Този отчет на
вярно остава да бъде условие, от

вразуми лакомите към трупане на иетрудови доходи, 
тъкмо в момента иа смекчаването на санкциите се опитват 
да навредят на целокупната стопанска политика на странз-

• Преломен момент в тригодишната криза • СР Югославия е едни 
от ключовите фактори в преодоляването иа кризата па Балканите
• Признание на умнроворизелната политика па Белград.та.

И сам д-р Аврамович, създателят на програмата по ико
номическо възобновяване на страната споделя.

- Не вярвам, че отново може да започне да действува 
инфлацията. Цените иа някои произведения в последно 
време са повишени, ио не бива да се тревожим много. 
Наскоро те ще бъдат върнати на предишното равнище. 
Няма да се печатат нови пари без покритие, а щом е така - 
цените непременно ще бъдат върнати назад.

Сетапното сътояиие иа нещата д-р Аврамович обяснява 
между другото със засиления ръст на производството.

- Производството през август нарасна с 8 процента в 
сравнение с юли, а при такива случаи, когато производство
то от месец расте - е възможно да се стигне и до временно 
повишение иа цените.

Д-р Аврамович счита, че няма място за паника и тревога 
положението пак ще се стабилизира, а усилено се

Към края па миналата седмица
Съветът за сигурност ма ООН прие ват коментаторите, разтваря по- 
резолюция, с която сс суспендират широка перспектива за изпамиранс което ще зависи приложението на 
за 100 дни санкциите в спорта, кул- на мирни решения за югославския резолюцията, но най-голям брой 
тураза, и цивилния въздушен трап- конфликт и за възстановяване на страни-членки иа Съвета за сшур-

I юлитичсската стабшн юст Iюст смятат, че тона е формалност,спорт. Сред дипломатите и на- мира и 
блюлатслитс в седалището иа свс- наБалканитсНмолитичсскитскър- която ще бъде завършена за някол-

гопс преобладава увереност, че еза- ко дни и резултатът сигурно щебъ-
де положителен. Доказателство затопна организация този много

важен за нас документ сс оценява почнал процес на постепенна рсин- 
като първа крачка към окончатсл- допрания на СР Югославия в това е и енергичната съпротива на 
ното премахване на ембаргото, кос- международната общност. която Сс натъкнаха опитите на„г=г:=:.гяягжсяг ===== «ггцгггг
гурностдаоблекчи, макаривремеп- правителство и потвърди факта, че Лдш тюадедова-
но, положението па нашата страна С1ЧО е един от ключовите фактори ЗГ“ Г шследма
сс тълкува кат о политически ход от за преодоляваното па кризата в ^
преломно значение за преодолява- бивша Югославия и на Балканите 
него на тригодишната криза на про- ЗанарасналотодопсрисиаООНго-
сторите на НЯКОШИМа Югослшшя. пори И фактът, ЧС резолюцията за сигурност публикуваме на стр. V

подготвя втората фаза на програмата.
Разбира се, че вярваме иа д-р Аврамович и с нетърпение 

очакваме неговите пророчески думи да се сбъднат, както 
ставаше и досега. Ииак, ие ни се пише добре.

Мятея Андонов



• РЕАГИРАНИЯ В СРЮ ПО ПОВОД РЕШЕНИЕТО НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН ЗА СУСПЕН
ЗИЯ НА ЕДНА ЧАСТ ОТСАНКЦИИТЕ

• ДИМИТРОВГРАД

ДЕЛОВА СРЕЩА НА 

МЛАДИ СОЦИАЛИСТИ ОТ 

СПС И БСП

..

ЗНАЧИТЕЛНА ДАТА ЗА СР ЮГОСЛАВИЯ

ГКЕЖ—нвд^д*, че том е умдв окончателното пргм»Х11Ш1С11«1»1в»ргото.*Някмпрт11Ми^п ^ ^ докумм|т ^ малко
не споделиха задоволстовото и радостта ”ип0’и',|^в^00,“ 1̂“ наг,Кш много големи отстъпки" и пр. значение за живота на широките народни маси в СРЮ, като „малка на! ^

етическия младежки съюз /младежка организация на Българска- 
та социалистическа партия/. Делегациите бяха оглавени отАлек- 
г.анлъо Растович, подпредседател на Младите социалисти, и 
Любомир Николов, председател на Социалистическия младежки

^^Воден е разговор за досегашното сътрудничество 
младежките организации с лява ориентация от Сърбия и Бълга
рия Кон стантКрано е, че досегашното сътрудничество между 
СПС и БСП и техните младежки организации е насърчение и 
принос за сближаването на двата народа и двете Държави. По
стигнат е договор в Белград да се проведе среща на младежкит 
организации с лява ориентация от балканските стР*нИ;Среидата 
е запланувана за края на октомври или началото на ноември и ще 
се проведе под девиза „Балканите - на балканските страни". 
Организаторите се надяват, че в тази среща ще участвуват пред
ставители на леви младежки организации от всички балкански 
страни. Желание да участват в белградското събрание са проя
вили и млади левичари от Кипър. СМС е получил задачата да се 
свърже с младите левичари от Албания, за да осигури и тяхното 
присъствие на срещата в Белград.

Запланувано е срещата на младите левичари от балканските 
страни в столицата на СР Югославия да продължи 5 дни. През 
първите два дни ще се провеждат „кръгли маси”, а през следва
щите три дни участниците в срещата ще посетят няколко градове 
в Съроия, в които ще водят разговори с организациите на мла
дите социалисти. ____________________________ _____

• ЗОРАН ЛИЛИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРЮ: ___ 4
НАШАТА МИРОЛЮБИВА ПОЛИТИКА ПОЛУЧИ ПРИЗНАНИЕ

инакви развръзка на събитията, преди всичко раз
витие па икономическите, транспортните и целкуп- 
ните отношения, които са толкова много важни за 
живота на нашия обикновен човек.

Противниците на премахването на санкциите 
тъкмо сега показаха, че не са нищо друго освен 
привърженици на войната и ясно се декларираха кои 
са и за какво се застъпват... Когато се възстанови 
мирът, СР Югославия ще навлезне в период на 
окончателно премахване на санкциите и 
реинтеграция в международната общност, където е 
мястото й.

Решениета на Съвета за сигурност на ООН за 
смекчаване на санкциите е признание на СР 
Югославия за миролюбивата й политика и 
представлява първата сигурна крачка към окончател
ното прекратяване на наказтелната политика към 
нашата страна - заяви президентът на СРЮ Зоран 
Лилич на тържеството по повод 70-годишнината на 
югославския Авто-мото съюз. - Това е много важен 
момент за нас и от политически, и от психологичен 
аспект. Миролюбивата политика, която водихме през 
изтеклия период най-сетне получи признание от 
ония, които искрено се застъпват за мир, от ония, 
които смятат, че на тези простори е необходима по-

• МИРКО МАРЯНОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ:
СЪРБИЯ Е ВАЖЕН ФАКТОР НА МИРА

тори. Това е доказателство за правилността наСмятам, че това е начало на премахването на 
всички санкции към нашата страна - изтъкна Мирко политиката на нашата страна и председателя на 
Марянович, председател на правителството на Сърбия Слободан Милошевич. Същевременно това 
Република Съроия в изявелние за РТС и „Политика”, е и начало на реинтеграцията ни в Европа, която- 
- Очаквахме такова решение на Съвета за сигурност заслужихме. Времето пред нас ще потвърди това. 
и мисля, че е взето правилно решение. Това още Нашата икономическа програма ще получи още по- 
веднъж показа, че Сърбия и Югославия водят ис- голям размах. Онова, което работим, политиката, 
тинска миролюбива политика за преодоляване на която водим непременно ще даде резултати, а това 
целкупния конфликт на Балканите и че Сърбия е показа и решението на Съвета за сигурност, 
важен фактор на мира и стабилността на тези прос-

• ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪР
БИЯ

БЕЗ ДЕФИЦИТ В 

ДЪРЖАВНАТА КАСА• РАДОЕ КОНТИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО:
СВЕТЪТ ПРИЗНАВА ЗАБЛУДИТЕ СИ

В изявелението си пред ТАНЮГ председателят актьори на женевската конференция за Югославия, 
на съюзното правителство д-р Радое Контим Обаче те се нуждаеха от конкретен повод - мисля, че 
подчерта, по-нататъшното запазване на санкциите това е скъсването на икономическите и политичес- 
против Съюзна република Югославия няма ките ни отношения с Република Сръбска - за да 
политическо, правно и морално оправдание и затова спасят честта и достойнството си, още повече, че 
се надяваме, че международната общност ще приз- съюзното правителство досега оказваше подкрепа на 
нае заблудите и предразсъдъците си към нашата всички мирни опции, които равноправно уважаваха на Динара И без ДвфИЦИТарНО фи- 
странанпотози начин да поукрепи авторитета и дос- интересите на воюващите страни и които можеха да нансиране - е ИЗТЪКНатО НЗ засе- 
тоинството си. допринесат за справедливото преодоляване на к

Уверен съм, че това го знаят главните актьори на кризата в бивша Босна и Херцеговина, 
новия международен порядък, както и главните

Правителството е вменило в 
дълг на компетентните републи
кански органи да вземат мерки, с 
които да се обезпечи редовно из
плащане на пенсиите в две части: 
първата до 5, а втората част до 20 
в текущия месец, за предишния.

Компетентни комисии са съо
бщили какви щети е нанесла про
дължителната суща на селското 
стопанство в Сърбия, и въз осно
ва на намалените доходи ще бъ
дат намалени и данъчните обла
гания в селското стопанство и 
горското дело.

Приходите и разходите в 
бюджета на Сърбия до края на 
годината ще ,,се поместят” в 
предвидения обем - 2 860 милио-

дание на правителството на Сър
бия на 23 септември.

На същото гласуване и Уред
ба за размера на пенсиите и па
ричните помощи до края на 1994

Много съм доволна и смятам, че това е важна неприемливи по начало. Културата е шанс да ГОДИНЗ, СПОрбД КОЯТО Средната 
дата. Надявам се, че това е увод в окончателното променим представата за нашата страна, понеже тя 
премахване на санкциите против нашата страна, най-добре може да покаже за кои стойности се бори 
Мисля, че е много важен фактът, че премахването на един народ. Министерството на културата на Средната неТ0 Заплата В репуОЛИ- 
санкциите започва тъкмо от кутурата, понеже кул- Република Сърбия е подготвило определен брой 
турата по дефиниция разчита на комуникацията като проекти, които ще предложи в тази нова 
един от универсалните езици, тя „живее" от комуникация, 
отношението към други. Санкциите в културата са

• НАДА ПОПОВИЧ-ПЕРИШИЧ, МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА В СЪРБИЯ:
ШАНС ДА ПРОМЕНИМ ПРЕДСТАВАТА ЗА НАШАТА СТРАНА

пенсия ще възлиза на 75 наето от

ката.

• ДИМИТРОВГРАД
• ВЛАДИМИР ЦВ.ЕТКОВИЧ, МИНИСТЪР НА СПОРТА В СЪРБИЯ:

ЗАСЛУЖЕНО СЕ ВРЪЩАМЕ НА МЯСТОТО, 
КОЕТО НИ ПРИНАДЛЕЖИ ОПРЕДЕЛЕНО Е ТРАСЕТО 

НА ГАЗОПРОВОДАИзразявайки голямото си задоволство от премах- - Заслужено се връщаме на мястото което ни 
ването на санкциите в спорта, министърът на спорта принадлежи в Европа и свето. Нима е нужно да се 
в Сърбия Владимир Цветкович заяви: каже нещо повече?

• РЕАГИРАНИЯ: НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ЛИДЕРИ На съвместно заседание на Комисията за газификация и Коми
сията за урбанизъм при Общинската скупщина в Димитровград бе 
обсъден проекта за газопровода на територията на общината и 
дадено съгласие на посоченото трасе с определени забележки.

Газопроводът навлиза от България в Бачевско поле, където в

на миролюбива политка и уреждане на отношенията и на около тридесет метра извън определената по вече приетия

войната )и неразумната политика, според Драголюб тровград, ще бъде поставена в местността, Пържоина падина” 
Петровия, председател на Реформната демократична п„ , „ '
партия на Войводина, смекчаването на санкциите напомним, че значението и ползата от газопровода ще бъдат
които се^о^ят^за мир и^отговорно^се^отнасяткъкГин- по-^ин'ГЗЗЪТ Д3 бъДе ЗНЗЧИТелНО 
тересите на своя народ. по-евтин от мазута, които сега ползват повечето предприятия в

Председателят на Сръбската радикална партия гРад^- От Друга Страна, ОТ екоЛОГИЧвСКа гледна ТОЧКа Значително Св
?аКкГнГе^^Р°1ЬегНоЯсВлаавЧиея е^аГнГто^ Скат“Г* ““ ВЪЗДУХЗ Н™3 3346 Д3 Св ИЗПУ' 
„без съществени съдържания и не може да подобри „кат Разни 0ТР0ВНИ газове и пепел, които значително замърсяват 
икономическото положение в Югославия” Във околната Среда.
връзка с резолюцията, с която се въвеждат нови г„,,.
санкции против Република Сръбска Шешел смята, че | азът отначало ще се ползва само в индустрията, тъй като
ръководството на Република Сръбска трябва да из- гражданите без ПОМОЩ на Широката обшестврнпгт гами тпилип п 

гони всички войници на УНПРОФОР от своята сегашиитр игпппи- 4 ООЩестввНОСТ сами трудно В
територия И да прекрати доставките на помощ за ^ашните условия ще могат да почувстват всичките благодати от 
мюсюлманите през сръбска територия". това- Затова, както изтъква председателят на комисията за газифи-

е •поги^ата на „силните на деня" в кация Михаил Иванов, това е шанс на държавата да направи нещо
из!ТОД н^тели^^л^ра^^^^ачителносмекчаванена з^то^^шпГГ фаЖДЗНИ И Д3 ИМ 3 ”
санкциите срещу геноцид над една част от 33Т0В3' ^а^ото т03и проект на газификация е от огромно значение 
^™,?!?ения на°РД- заяви лидерът на Демок- за цялото общество. Дали това ще стане чоез коелити 
ратичната партия в Сърбия д-р Воислав Коштунииа. НвЧИН, на Държавата е Да ГО намери ^ Р

ЗАДОВОЛСТВО И - КРИТИКИ
В официално изявление на Социалистическата 

партия в Сърбия, което е подписал генералният й 
секретар Миломир Минич, се изтъква, че СПС 
поздравява решюнието на Съвета 
суспендира част от санкциите против Съюзна 
република Югославия. Социалистическата партия в 
Сърбия оценява, че това е първата крачка на 
международната общност към признаване на 
политиката на нашата страна.

- Мисля, че: не съществува нито един нормален 
гражданин на Сърбия, който да не се е зарадвал от 
вестта за смекчаването на санкциите против нашия 
народ и държава - заяви председателят на Сръбското 
движение за оГ5нова /СПО/ Вук Драшкович. Лидерът 
на СПО изрази, увереност, че в Сърбия и занапред ще 
се води енерги чна миролюбива политика, в резултат 
на която ще бъдат премахнати всички санкции 
против Сърбил и Черна гора. „СПО не се радва 
санкциите против нашия народ в Босна и 
Херцеговина"’ - изтъкна Драшкович и добави, че 
виновник за т;акова решение на Съвета за сигурност 
е „неразумната антисръбска политика на 
ръководствот о от Пале”.

Демократичната партия поздравява, решението 
на Съвета за сигурност за суспендиране на част от 
санкциите, макар че става дума за символичен 
политически жест, който не решава съществените 
пробелми - се казва в официалното съобщение на 
тази партия. ДС оценява* че резолюцията на Съвета 
за сигурност, с която се въвеждат нови санкции 
против Република Сръбска е крачка, която може да

предизвика ескалация на въоръжения конфликт в 
бивша БиХ.

за сигурност да в

ма

или по друг

А. Т.
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• СРЕЩА И РАЗГОВОРИ С НОСИТЕЛ
НА ОСМОСЕПТЕМВРИЙСКО ПУБЛИЧНО ПРИЗНАНИЕ

ЗА ТРИ МЕСЕЦА - ТРИ НАГРАДИ
Когато човек

В КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА”
В ДИМИТРОВГРАД

РАБОТА ЗА 
15 ДЕНА

цялТсе ппгврти3Л6Н И с^обРазителен човек, който из
цяло се посветил на професията, която е избрал.
са от^яГпии646 ЗК0 Се ИМа в предвид’ че признанията 
са от различни институции и че става дума за човек 
които е в самото начало на житейския път.

Именно става дума за двадесетишест годишния 
командир на граничната застава „Симпо" в Босиле- 
градска община - Юлиян Семан, който по повод Деня 
на освобождението на Босилеградска община от 
фашизма - 8 септември бе удостоен с най-високото 
общинско признание - Осмосептемврийско публично 
признание. Преди това по повод, Деня на граничаря 
15 август, неговата гранична застава понесе епитета 
най-добра в рамките на Нишкия корпус, а Юлиян от
делно признание, а третата награда Юлиян получи по
ЖЙ"на войските на Югославия -16 юни, когато бе удостоен 
с благодарствена грамота и парична награда от 160 динара.

Това и бе повод да посетим този млад, но твърде трудолюбив 
справедлив и упорит младеж, да поразговаряме и да го упознаем.

Юлиян Семан е роден през 1968 година в Руски Кръстур и по 
националност е русин. Завършил е средно военно училище 
както казва заобичал още от ранно детство. След завършване на 
училището, най-напред е командир на ракетно поделение в 
Княжевац, а от 1990 година, след реорганизация на ЮНА, по нужда 
получава командировка в граничното поделение в Босилеград, като 
командир на граничната застава,,Симпо”. За тези три години, откак- 
то е Юлиян командир, граничната застава „Симпо” всяка година се 
нарежда между най-добрите, или в рамките на граничното поделе
ние, в рамките на батальона, а тази година и в рамките на Нишкия 
корпус. Безспорно за това най-голяма заслуга е на Юлиян, макър че

До края на този месец в 
конфекция „Свобода” трябва 
да бъде завършено производ
ството на предвидените арти
кули за домашния пазар, а съ
що така и за износ. След това 
заетите отиват на 15 дневна го
дишна почивка. А след това? 
След това, ако нищо не се про
мени, изтъква Арсен Тодоров, 
генерален директор на кон
фекцията, отиваме или на пла
тена или на неплатена почивка. 
Причината за това е, че до
машният пазар е толкова сте
снен, покупателната мощ на 
потребителите до такава сте
пен е намалена, че от двата ма
газина в града в ударните дни - 
петък и събота - не може да се 
събере пазар нито хиляда ди
нара. А заетите търсят заплати, 
оповестяват стачка. Разходите 
за износ са 30 на сто по-големи 
от по-рано, цените значително 
по-ниски отпреди. При всичко 
това идват натоварвания и то 
на всеки динар по динар и 17 
пари. А печалбата при конфек- 
ционерите е колкото сянката 
на иглата! Кой това може да 
издържи?

„Свобода” най-лесно може 
да обезпечи материал за рабо
та, но това значи да се задължи 
например в „Летекс” и да рабо
ти за платен материал, но кому 
сетне да продаде готовите 
произведения?

Така гласно размисля ди
ректорът Тодоров и добавя, че 
сметката за водата още не е 
платена, че помпената станция 
за технологическа вода е за
вършена и действа. Сега вода
та е дадена на анализ и ако се 
окаже и годна за пиене, ето че 
един належащ проблем е ра
зрешен.

самият не казва това. Обаче не скрива желанието, 
че и занапред ще полага всички усилия, граничната 
му застава да бъде винаги в редицата на най-добри
те и да понася нови войнишки признания и награди.

На въпроса ни как успява в това и има ли някоя 
отделена рацепта за успехи, Юлиян подчерта, че 
няма никаква рецепта, освен систематична, задъл- 
бочена и всеобхватна работа, а преди всичко 
любов към професията.

- Постиженията не са само мои. Това се дължи 
на целия колектив. Преди всичко, за мене всички са 
еднакви, и тези които тук редовно отбиват военната 
си повинност, и тези които са временно тук, като 
платени войници. Задълженията и отговорността за 
всички тук са еднакви. Всеки е отговорен за това 
което му се довери. Когато пък сме свободни тогава 
другаруваме, спортуваме или някои други раз- 
и да забравим нашата свещена задача - да пазим

Юлиян Семан

влечения, но не
границата, а с това и суверенитета на страната. Затова винаги сме 
готови, и денем и нощем и по най-лоши временски условия. Гаранция 
за успешна работа е и в колективната и лична дисциплина, и правил
но отношение към материално-техническите средства и всички дру
ги военни съоръжения - подчерта между другото Юлиян.което

Накрая на разговора ни, младия командир подчерта, че населе
нието в Босилеградска община е правилно определено, тук няма 
никаква поделеност и тясно сътрудничат с граничарите. Те са го- 
столюбиви и честни хора. Впрочем това той почувствувал още като 
малък когато имал среща с българската народност в Димитровград, 
когато като ученик участвувал на една от манифестациите „Майски 
срещи".

м. я.

• СРЕЩА С 
Д-Р ИВАН МАНЧЕВ ЧОВЕК, ОТДАДЕН 

НА НАУКАТА
I

А.Т.

НЯМА МЯСТО ЗА ТРЕВОГА

СУШАТА 
ПРО

ДЪЛЖАВА 
ВОДА НЯМА 
НО НЯМА НИ 
ЕПИДЕМИИ

НЕОТДАВНА и Иван Манчев 
се приобщи към плеядата млади 
учени от Димитровградски край. 
През август настоящата година, 
той защити докторска дисерта
ция по физика пред комисия от 
видни физици на Природно-мате
матическия факултет в Белград. 
Темата му всъщност представля
ва резултат от няколкогодишни 
теоретични изследвания в обла
стта на атомната физика и е ценен 
принос към науката.

Срещнахме се с д-р Иван Ман
чев в кабинета му на Философ
ския факултет в Ниш и беседвах
ме за извървяния път до доктор
ската му титла по физика и за по
нататъшните му планове.

град със средна бележка 9,50, а 
наскоро след това - и магистрира.

Продължава задълбочено да 
изследва теоретични въпроси в 
областта на атомната физика и 
след четири години става и док
тор по физика.

Наскоро очаква да бъде из
бран за доцент по физика на Фи
лософския факултет в Ниш и да 
преподава „Математическа физи
ка", който ще се изучава три ссмс- 
стра.

то издава Шведската академия на 
науките.

И КАТО всеки учен, така и 
Манчев, изпитва най-голямо удо
волствие, когато успее да публи
кува резултати от свои изследва
ния във водещи международни 
списания, защото в тях се поме
стват само оригинални резултати 
от нови изследвания, при строга 
рецензия от най-пилни експерти 
за тази област в света.

Там трудовете се изпращат 
кодирани, така че рсзснпснтитс 
не познават авторите им. Скром
ният физик Манчев ми показа и 
списания по физика, в кои го вид
ни физици от Франция, Арженти
на и лр. страни цитират негови 
вече публикувани изследвания в 
международни списания.

Д-р Иван Манчев участвува и 
в неотдавна проведената между
народна конференция по физика 
в Белград, ма която изнесе доклад 
от областта на теоретичната 
атомна физика. Трудът му е от
печатан в Сборника, който излезе 
веднага след конференцията.

▼ ^ 5
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най-новите постижения. В мо
мента, поради ембаргото, ние не 
получаваме международни спи
сания и друга научна литература. 
11о с лични контакти някак успя
ваме да общуваме е колеги от мно
го страни, а това за всеки учен е 
необходимост от първа стенен.

Надяваме се наскоро да се 
вдигне ембаргото и всичко да си 
тръгне по нормален път, понеже, 
както знаем, физиката е - една! 
„Местна" физика не съществува.

- Освен работата на факултета 
- аз с ъм заинтересован и за научни 
изследвания в някои от световни
те научни центрове - казва Ма
мена.

Вече няколко години Дими
тровград и околните села 
значително усещат недостига на 
питейна вода, но това лято едва ли 
мина ден без затваряне на водата 
поне по няколко часа, а през по
следно преме дори в някои райо
ни и по 12 часа чешммите са сухи. 
Каква е водата когато след толко
ва време отново потече по гърби
те? В съответната епидемиоло
гична служба вЗлрг 
ват, че полата трябв 
първата която дотече, да се свари, 
но топа едпа ли някой го прави. 
Вески едвам чака гя да дойде и да 
с<^ напие студена вода, а за после
диците никой нс мисли. Все пак, 
благодарение на засиления кон
трол на водата от водопровода и 
всички предприети мерки не само 
от Здравния дом но и от съответ
ните служби на границата, епиде
миологичната ситуация в града е 
съвсем нормална и няма нито сле
да от епидемия на било кон сто
машни заболяаання. Тона е нали
це и от следните данни получени 
от Здравния дом в Димитровград:

През 1992 година през юли ме
сец са регистрирани 43 случая на 
енгереколит, през август 56, а 
през септември 29. По същото вре
ме тази година регистрирани са 
35 случая през юли, 63 през август 
и 65 през септември. Както изтък
ва доктор Иван Станчев от съот
ветната служба, гова е п граници
те на нормалното явление на он- 
тсреколит. Значи няма място за 
тревога.

- Определих се за теоретична 
физика, тоест за изследвания в та
зи област с помощта ма математи
ката, защото за експериментална 
физика са необходими големи ма
териални средства, с които фа
култетът в момента нс разполага 
- изтъква Манчев.

Иван Манчев е роден през 
1960 година в димитровградското 
село Радейна. В Смиловии за- 
връшва основно училище, а в Ди
митровград гимназия. Още като 
ученик, особено в гимназията, 
заобичал физиката. Любов към 
този предмет му вдъхнал препо
давателя по физика Чедомир Ни
колов, а много дължи и на по-го- 
лемия си брат Радко Манчев, кой
то по това време следвал физика, 
а понастоящем е преподавател в 
димитровградската гимназия.

ПРЕЗ 1983 ГОДИНА Манчев 
завръшва физика на Философ
ския факултет в Ниш с пълно 
отличие. Известно време работи 
като преподавател по физика в 
средно училище, а през 1986 годи
на му се изпълва едно от най-го- 
лемите желания - става аспирант 
на групата за физика към Фило
софския факултет в Ииш. Тук съ
що започва научно-изследовател
ската му дейност. През 1990 годи
на завръшва аспиратура в Бел-

авнмя дом каз- 
а тогава, поне

ТРУДОВЕ
- В СВЕТОВНИ НАУЧНИ 

СПИСАНИЯ
РЕЗУЛТАТИТЕ ог научните 

изследвания на д-р Иван Манчев 
нс остават незабелязани. На 
бюрото му намерихме сспарати 
от негови научни трудове, публи
кувани във водещи междуиарод- 

научни списания. Досега с пу- 
блкувал осем труда, от които 
четири са поместени в най-изве
стни световни списания. 13 съав- 
торство сДжсвад Бслкич и Миха- 
йло Мулринич през май настоя
щата година в си. „РНУ51САЕ 
КЕУШ\У”, излизащо в Съдинс- 
нитс амрикаиски щати и нолзва- 
що сс и олям авторитет, печатали 
научния си труд от областта 
амотнага физика.

Три научни труда на д-р Иван 
Манчев са излезли в научното 
списание „РБуша 5спр1а", кос-

АМБИЦИОЗНИ
ПО-НАТАТЪШНИ

ПЛАНОВЕ
КОГАТО го попитахме за по

нататъшните му планове, д-р 
Манчев сподели между другото и 
следното:

ни ПРИЯТНИЯТ пи разговор с 
младия научен работник д-р Иван 
Манчев приключихме с надежда
та наскоро да пи зарадва е нови 
завоевания в областта ма науката. 
Напускайки кабинета му, оста- 

- Както и всеки учен, тепърва ,шмс с пнсчатлснис, че физиката 
ме очакват нови ирелизвикател- напълно с „овладяла" този тру- 
ства. Физиката е такава наука, дол|обив амбициозен и снср- 
която изисква постоянно усъ- гичс„ нашенец и че пред него са 
вършснствуванс. В ерата на ком- М||ого ц0цц предизвикателства в 
шоторитс, е необходимо поето- областта ма научио-изоледова- 
ямна размяна на информации с ТСлската дейност, 
учени и научни институции от 
цял свят за да сс бъде в крак с

на

Мится Андонов А.Т.
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т.%
и чс могат да заработнат по попсчс основи - чрез 
продажба на вълна, предене, боядисване или 
тъчсис. От особено значение е, чс жените това ще 
работят у дома. За едно число жени ще обезпечим и 
разбои, а по селата ще формираме пунктове, кьдсто 
ще предаваме суровини и ще превзимаме готовоите 
изделия. Наш сътрудник, т. е. кооперант може да
бъде всяка жена, която изпълнява два условия: да щ к1 П Н К У Р С
изпълнява нормата и качествено да Р8®“™. Всьщ- Ц .... 20 работника в цеха за производство на
ност от тези условия зависи как ще пробивам пъ | занщс тржстилРгьчнд ИЗРАБОТКА в Босилеград
на пазара, и колко работника ще имаме в трудово ц УНИКАТЕН ГЕКС .
отношение. Планираме засега да приемем към 30 | • УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА изпълняват
души и през този месен ще публикуваме конкурс, ц Кандидатите за работници в цеха трябва д
подчертава той. Щ следните условия: '

Ръкоделието, особено в текстила през последно || . да са психофизичсски способни за раоота,
време получи мястото си всред потребителите, Ц _ да змаят ръчни работи е текстил в домашно ръкоделие:

• 1ЩМ - ЦЕНТЪР ЗА ДИЗАЙН И МАРКЕТШ1Г ОТ особено в чужбина. Цехът в Босилеград, т. е до- | ткаене| прсдсне и пр. ....
НИШ СЕ ГОТОВИ ДА ОТКРИЕ ЦЕХ В БОСИЛЕ- мантото ръкоделие в общината в начало ще обхва- || # услоВИЯ НА КОНКУРСА ЗА СЪТРУДНИЦИ
ГРАД ЧИЯТО ОСНОВНА СУРОВИНА ЩЕ БЪДЕ не две програми: производство на уникатеп тек- | /работа „ къщи/ ^
ВЪЛНАТА. . МИЛИЧ ПЕТРОВИЧ, ДИРЕК ТОР НА стил за облекла /уникатеп плат, I кандидатите трябва да изпълняват някои от посочените |1ЩМ КАЗВА-ЧИСЛОТО НА ЖЕНИТЕ, КОИТО пояси.../и па ентсрисрснуникатснтскс! ил/покрив- | "лагитс р I
ИСКАТ ДА СЕ ВКЛЮЧА Т В НАШАТА 11РОГРАМА ки за маси, за кревати, одеала, пердета, подли кили- ц условия |
НЕ Е ОГРАНИЧЕНО И МОГАТ Д\ ЗАРАБОТВА Т ми, различни украсни изделия/. В следващия етап е щ - да знаят да преда ,
ПО РАЗЛИЧНИ ОСНОВИ. • НУЖНО Е ДА ИЗ- запланувано ръчно да се произвежда уникатеп три- || - да знаят да ткаят, везат, плетат и пр. Ш
ПЪЛНЯВАТ ДВЕ УСЛОВИЯ: НОРМАТА И котаж/фланели, шалове, чорапи, шапки.../Очаква- Ц - да знаят да боядисват вмша е природни бои /в къщи/. ^
КАЧЕСТВОТО. ме, казва Петровия, е нашите ръчно произведени А в НАЧИН ЗА ПРИЕМАНЕ

излели яда дадсм принос и в развитието на туризма, Ц _ разг0))0р и проверка на знанията на кандидатите
понеже самата колекция на това ръкоделие пред- § Молбитс за работа в цеха се подават в Борсата по труда

Босилеград.
Кандидатите за сътрудници /работа в къщи/ трябва да Ц 

предадат молбите си на шефа на цеха за уникатен текстил - «г 
сграда на фирма „Прогрес” в Босилеград.

Конкурсът е открит 15 дни от публикуването му.
штштшттштш

• В ХОД СА ПОДГОТОВКИТЕ НА ЦДМ ОТ НИШ 
ДА ОТКРИЕ ЦЕХ В БОСИЛЕГРАД

Домашното
ръкоделие
дохажда

публикува

до изява

Общественото предприятие Център за дизайн 
и маркетинг от Ниш обзавежда е машини и тех
нически съоръжения една зала па босилеградски ставлява и колекция на сувенири. 
„Прогрес”, която трябва да стане 
не само център на цеха в Босиле
град но и център на домашното 
ръкоделие в общината. Основната 
суровина в цеха ще бъде вълната и 
изхождайки от богатия фолклор и 
мотиви, както и сръчността на 
жените очаква се този край е това 
ръкоделие да си пробие път към 
световните пазари.

в

•В БОСИЛЕГРАД ЦЕХ, ПО 
СЕЛАТА - ПУНКТОВЕ

Според думите на Петровия и 
Бранимир Стойкович, помощник 
директор в ЦЦМ, в повечето села в 
общината ще бъдат формирани 

тъкани, е индустриален дн- пунктове, къдсто жените ще прев- 
зайн, е дизайн на керамика и ЗИМЗТ СурОВИНИ И ЩС предават ГО- 
стъкло, обезавеждане на енте- уоВИ ИЗДеЛИЯ. В КОИ села Ще бъдат 
рнери, изготвяне на инвссти- пунктовете засега не е известно. 
зуИелни"сомРуни^нИиИ иУе мар^ Основното условие е: там където

кстинг на произведения. Се ООНДЯТ И С ЦеНТЪра ЗаПОЧНЗТ ДЗ
Цехът в Босилеград е пър- СЪТруДНИЧаТ ПОВечеТО ЖСИИ.

^ех който откРива Кому трябва да се обадят за ин-ЦДМ. Според проекта в от- ^ ! „ „ с
■сриването на цеха ще бъдат ТбрбСОВЗНИТе. - НаЙ-ДОбрС 6, КЗЗ- 
вложенн 153 хиляди динара, ват ПетрОВИЧ И СТОЙКОВИЧ, В Ме- 
от които 73 хиляди отпусна сТНИТе СЪЩНОСТИ Да Св ИЗГОТВЯТ 
Фондът за развитие на Сър- СПИСЪЦИ които сетне да се доста. 
бия, а останалите предприя- Ц | V м

влияха г помоштя на Фпнпя зя газ тиет0- Както ""Д^ертава Со- ВЯТ В отдела на борсата ПО труда Ввлияха с помощта на Фонда за раз- тир Сотиров, председател на Босилеград.
витие на Сърбия и на Босилеград- Общинската скупщина в Бо- Нашите събеголнини считат
ска община тук да разширим дей- силеград цехът трябва да бъде Нашите съоес .дници считат,
ността си. Този край има етно- от особено значение за разви- че Д° началото на ноември ще
ложки и исторически опит, а това тне на общината, преди приемат работници в трудово от-
е основното зя ппоизвовгтво ня “"чко на селата. Още повече цошение И СКЛЮЧат ДОГОВОРИ Се ОСНОВНОТО за производство на ако се има предвид, четова ще ЖРт, които желяят ля гъ
уникатен текстил. Считаме, че го- бъде първото организирано онези жени, които желаят да съ
ляма част от домакинствата живе- производство в селата. Ж5"т’1Т’ Т' е' КООПеРиРат с
ят на село и че има достатъчно ____________________________  ЦДМ. Те очакват пробното произ-
вълна. С откриването на този цех водство да трае до края на година-
очакваме да използуваме предимствата, които пре- т^ 3 след това с Усилен темп с
длага малограничния оборот, а след това и да от- уникатните си текстилни изделия да започнат да 
крием цех в Кюстендил /Р. България/. отварят вратите на пробирчивия пазар у нас и в

Петрович казва, че числото на жените които спета- 
искат да се включат в програмата не е ограничено

ЦДМ миналата година 
напъни десет години откакто 
го формираха стопанските ка- 

а Сърбия и Ниш с целмари н
да се подобри дизайна п сто
панството. Предприятието се 
занимава д дизайн па печатни

мш

ВЪПРОСНИК ЗА БЪДЕЩИТЕ РАБОТНИЦИ
- Име и фамилно име, година на раждане, адрес, телефон;•БОСИЛЕГР АДСКА 

ОБЩИНА ИМА ПОВЕЧЕ 
ПРЕДИМСТВА

Какво повлия на ЦДМ да 
разшири дейността си в Босиле- 
градска община и какви са плано
вете му? - попитахме директора на 
предприятието Милич Петрович, 
който каза: - Повече моменти по-

- Какво знае от домашното ръкоделие с текстил: предене, тъ
кане, /да посочи какви тъкани знае да изработва: носия, ткани- 
ци, килими и т. н. /, везба, бродерия, плетене и т. н.;

- Дали умее и желае да боядисва вълна с природни бои у дома
си;

- Има ли собствено стадо овце и дали жеале да продава предена 
вълна;

- Знае ли да тъче на вертикални или хоризонтални станове;

- Какво още знае от домашно ръкоделие?

® Всички заинтересовани своите молби с попълнения въпрос
на цеха Винко Евтимов

ннк
или

В ГУМАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ДИМИТРОВГРАД • В„КОМУНАЛАЦ”

МНОГО БОЛНИ СЕДЕМДНЕВНА
ПЛАТЕНА
ПОЧИВКАСлед двеседмичен застой най-голямата димитровградска фабрика 

ГИД от 19 септевмри работи нормално. Всъщност застоят е бил 
в производството на определени артикули, за които недостига възпо- 
ризодствен материал и тази пауза е използвана за засилено производ
ство на гумени опанци и обувки, които сега са изключително търсени.

И догато проблемът с недостигащите репроматериали успешно с 
разрешен, в момента е налице друг проблем, с който гумарата все още 
не може да се справи. Става дума за отсъствията по болест, които през 
последните няколко дни /21, 22, 23 т. м./ достигат и до 180 дневно. В 
сравнение с март например това е три пъти повече. Гумарата прави 
контрол на отсъстващите по болест, но както изтъква генералния I 
директор Михаил Иванов, безуспешно, също както остават безу
спешни опитите с лекарите да се намери съвместно решение. Дали 
всички са наистина болни или става дума за полски работи /прибира 
се царевицата/кой знае. От друга страна, Иванов е ожесточен от факта, 
че и държавата от своя страна допринася за такова положение. „Дока- 
то от една страна търси подкрепа на икономическата програма на 
професор Аврамович, която ниеабсолютно приемаме, от друга страна Рабо™ото*време и чрез увеличение на съвкупната маса на пппишрпр 
се приема Закон, според който и отсъстващите по болест получават ните готови стоки. Това с големи отсъствия не може да 
същите пари като че ли са работили. А печалбата зависи не само от Лъжат се всички, които смятат, 
ръководството на фабриката, но и от ангажираността на останалите, постигнат”.
защото никой вече не дава пари, а разходите в производството трябва Все пак болшинство от заетите в гумапатз пядйипя 
да се намаляват само чрез рационално ползване на материалите и се ангажира в производството

____________  сили и»е“оже Да.намери начин, според Иванов, да се освободи о?
Освен че на неотдавна завършените Дин на инструменти и върви напред.^ЪЩГз^сТжа^тщ^Исъвктано^п ' фа6рИКаТада 

инструментални машини и международната изложба на И30б!>ета. къожение неляв» алеиие и съвкупното обществено об-
тели в Пирот се класира между шестте най-добри°учас'П|ициПДД много субекти тояйвяаем». 33 НОрМаЛНО производство и затова 
получи и бронзов медал „Михаило Пупин” на Съюза на изобретя- програмата на А йппмппи^е1Ш своето п°ведение и да го съгласуват с 
телите в Сърбия за заслуги в областта на техническото творчество. Р Р ата на Аврамович за съживяване на производството.

Единственото предприятие 
Димитровградска община, което 
това лято организира платена 
почивка за своите работници е 
„Комуналац”. Именно, всеки зает 
в предприятието е могъл да пол
зва седемдневна платена почивка 
в Звонска баня, разходите за което 
поема предприятието. Същевре
менно разходите за почивка е пое
мало предприятието и за един 
член от семейството на работни
ка. По този начин са летували 90 
от общо 95 заети работници. При 
това предприятието е осигурило 
и безплатен превоз на летуващите 
в Звонска баня. Инак едноднев
ният пансион за лице в Звонска 
баня това лято е струвал 17 дина
ра. Очаква се тези дни да замине и 
последната група.

Платената почивка в Звонска 
баня особено благоприятно 
действие оказа върху здравослов
ното състояние на работещите 
при зътруднени условия,'отно
сно на работниците по под
държане на чистотата, канализа
цията и водопровода.

само в

се постигне, 
че с натиск и стачки могат нещо да

въз-

А.Т.
Ст. Н.

о Цря-тстЖо • 1 ОКТОМВРИ 1994 г.



• ЖввоГ11” РАБОТНИЦИ В ЧОРАПЛРЛ-
БОСИЛЕГРАД ПРИЕ РЕШЕНИЕ ДА СЕ РЕАЛЗИРА ПЛАНА ЗА 

ДОШ^Л Н ИТЕЛ НОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА БОСИЛЕГРАД И РАЙЧИЛОВЦИ

ЕДНА МАШША^СРЕ 1ДУ 41
И ГРАЖДАНИТЕ УЧАСТВУ

ВАТ ВЪВ ФИНАНСИРАНЕТО
ДКСГТ^ГОДИНИ ШТЧпТМЛ()Г-1о!|1|,му !1Ия’ КОИТ° ПРЕДИ

*525^ ™ ? СЕГАШНИЯ ВОДОПРОВОД ЩЕ СЕ ПОДСИЛИ С ВОДА ОТ БУНАР, ЗА 
??5лтЖ1.СА ИЕОБХ°ДИМИ ОКОЛО 340 ХИЛЯДИ ДИНАРА, е ОСВЕН ФОНДА 
ЗА ВОДИ В С ЬРБИЯ, ВЪВ ФИНАНСИРАНЕТО ЩЕ УЧАСТВУВАТ И ГРАЖДАНИТЕ

Изпълнителният отбор даде Фонда за води в Сърбия, рата през ноември. Това все 
наОбщинска скупщина вБо- а 120 хиляди ще осигурят пак може би ще бъде бреме за 
силеград преди известно стопанските фирми в града и известно число домакин- 
време прие решение заради- домакинствата в Босилеград ства, но имайки предвид, че 
зиране програмата за допъл- и Райчиловци. проблемът във водоснабдя-
нително водоснабдяване на . Общинската скупщина нането ще се реши /на во- 
Ьосилеград и Райчиловци. няма средства, предприятия- доизточника в с. Извор през 
Става дума за програма спо- та същ0 така !|с са „ състоя. лятото се подаваше към 20 
ред която водата в сегашния ,,ис сами да понесат бремето л/еск. Бунарът подава 28,6 
водопровод да се подсили с и сс ,!алага въп финансира- л/сск./ и че всички при- 
вода от оуиар, намиращ се в пето да участвуват и гражда- ключили сс на водопровода 
местността Требеница /под питс, казват Сотир Сотиров, и>с имат вода, себеотрица- 
индус гриалната зона в града председател на ОС и Васил "ията не ще бъдат напразни, 
и непосредствено до Драго- йованчов, председател на
вищина/. Да припомним, ИО на ОС в Босилеград. Оча- гражданите да приемат пре- 
решснисто последва след сс- Кваме, казват те, скупшини- Дложението на Изпълнител- 
риознитс трдности във водо- тс на местните общности на пия отбор на ОС. 
снабдяването пред които бя- Босилеград и Райчиловци да ' 
х а изправени б о с и л с- 
градчани и райчиловчани 
през току-що изтеклото ля-

В началото на август ЮМКО 
от Враня повторно отвори врати
те на босилеградската чорапара и 
започна да организира производ
ството, което преди една година 
прекъсна лесковашкото пред
приятие „Зеле Велкович". Днев
ното производство, което през 
първите няколко седмици възли
заше на осем хиляди чивта чорапи 
сега се увеличи на около 10,5 хи
ляди. Покрай старите и износени 
машини, които всекидневно съз
дават трудности в работата пон- 
стоящем един от проблемите е: 
какво с 41 от 196-те работника, 
които с новата организация оста
наха без работа?

- След като обсъдихме целкуп- 
ното положение и възможности в 
чорапарата. се наложи на тези ра
ботници вместо в процеса на 
производство на чорапи да пре
дложим други трудови задачи. 
По-точно казано, предлагаме ед
ни да плетат фланели, а други да 
правят кукли, което ЮМКО има в 
програмата си за домашно ръко
делие. Те ще получават суровина 
от ЮМКО, работата е под норма, 
ще работят в къщи и в определен 
срок ще предават изделията, казва 
Сърболюб Станимирович. пред
ставител на ЮМКО. който пона
стоящем организира производ
ството в чорапарата.

Цветанка Велинова, изпъня- 
ващ длъжността директор, казва, 
че тези работници не трябва да се 
страхуват и съмняват в пре
дложеното решение.

Една работничка от групата 
останали без работа, която иска да 
остане анонимна казва, че без ра
бота са останали онези, които са 
първи постъпили на работа в

ПОСЛЕДНА ВЕСТ

За 40-те работника в Чо
рапарата които останаха без 
работа се намери решение. 20 
души ще работятвЧорапара- 
та, а 20 приеха предложение
то да работят в домашното 
ръкоделие, така че нито един 
работник няма да остане без 
работа.

чорапарата и, както казва, предим
но онези, на които няма кой да 
помогне. - Лз научих да правя 
чорапи; фланели не зная да плета 
- подчертава тя.

Станимирович подчертава, че 
тези работници трябва да приемат 
предложението, за да започнат да 
получават заплати. Също така 
подчертава, че за програмата на 
домашното ръкоделие ще рабо
тят временно, докато не се решат 
други проблеми в чорапарата. 
Кон са тези проблеми и докога би 
могло да трае това временно ан
гажиране на други трудови за
дачи?

- В чорапарата сега има само 
една .машина за фиксиране на чора
пите. Затова и имаме твърде много 
незавършени чорапи. Необходими 
са още две. поне една такава Тези ! 
машини са едно от условията чор- : 
парата вместо в сегашните три да 
работи в четири смени. Всъщност, 
теса и главното условие тези работ
ници да започнат да работят в про
цеса на производството на чорапи. 
ЮМКО полага усилия да ги наба
ви, но кога ще стане това зссга все ; 
още не е известно, 
вич.

подчертават те, надявайки сс

Инвеститор на тази бла- 
приемат решение въз основа городна задача е Фондът за 
на което домакинствата за строителни парцели на ОС в 
целта да участвувате по 100 Босилеград. Очаква се тези 
динара. Според двамата дни да се определи изпълни- 
ирсдседатсли пай-лри- тел па работите и през пър- 
емчиво решение за гражда- вите дни на октомври да за
лите би било тези средства почне свързването на водата 
да заплащат па две части - от бунара с резервоара на во-

то.
За реализиране на проек

та са необходими 200 хиляди 
динара, а за целкупната про
грама още 140 хиляди дина
ра, необходими за електро
провода от помпената по
стройка, която трябва да сс 
изгради до сегашния резер
воар/900 м./. Според планове
те средствата за електропро
вода ще обезпечат Общин
ската скупщина и, както се 
очаква, Електроразпредели
телното в Лесковац. Очаква 

каза Станимиро- ! се останалите 200 хиляди ди- 
1 нара да сс обезпечат по след

ния начин; 80 хиляди динара

В. Б.едната през октомври, а вто- допровода.

® ПАК Е ОТКРИТА БОСИЛЕГРАДСКАТА КЛАНИЦА

ГЛАВЕН ФАКТОР В ДЕЙ
НОСТТА НА „НАПРЕДЪК”

о Поради редица дефекти кланицата бе закрита преди две годиш, е 
За реконструкции и монтиране на камара за разхлажданс са изразход
вани 32 хиляди динара, от които 30 хиляди обезпечи Републиканският 
фонд за развитие

През миналата седмица пред- участвува с 60 на сто от дохода на 
ставитсли на Републиканската ве- предприятието - казва Младенов, 
тсринарна инспекция, които пое- - Сега, в камарата ще можем да 
биваваха в Босилеград, дадоха зс- слагам месо от20 телци, а това ще 
лен сигнал и пуснаха в действие рече, че повече ще изкупуваме от 
тукашната кланица, собственост производителите. Ще вършим 
на селскостопанското предприя- услуги и на трети лица, на което 
тис „Напредък". Кланицата особено наблягат от Републикан- 
зночна пак да работи, понеже бя- ската ветеринарна инспекция. Се- 
ха премахнати дефектите в обск- га фирми колят добитък в нехи- 
та, които установиха представи- гиснични условия и според ин- 
тсли нагази инспекция преди две спекпията може да дойде до 
години, когато я н закриха.

Директорът па Обществено- , ,, ,
то предприятие „Напредък" редовно ще. работят и 15-те работ- 
Краико Младенов казва, че са мре- пика, които са задължени за рабо- 
махнати дефектите на обекта и чс тата ма кланицата/в цялото пред- 
покрай реконструкцията е мои- нриятис работят 60 душ 1/, 
тирана и камара за разхлажданс подчертава Младенов.

В. Б.

1 I• ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

Само отделни 

случаи на бруцелоза
18I
8чВъв Ветеринарната станиия в Боси- общности. Прег ледахме 701/. опие и 

8 лепзад отделно внимание посвешават 104 кози, в пет села: Назърица, Плоча,
| въпху откриването и изкореняването Гложйе, Долна Любази и I орно Гль- 
8 на заразителните и паразитни боле- мино и открихме заболяшжия при оп- 
I сти пои животните. В това отношение це. Обаче това са отделни случаи. Що 
I босилеградската ветеринарна станция значи не и заболявания в по голям 
8 твърде успешно сътрудничи с Ветери- размер. Тези овце, съгласно решение- 
8 нарния институт от Ниш и други ком- то на съответното минсгерство, недна- 
4 служби в Републиката. Това га са убити, а на собствениците си за-

потвърждава и най-новата превантив- платени но 80 динара. В течение на ; 
I на активност върху откриването на бо- този месен ше направим нова проверки 
# лестта бруиелоза, която спорел сведе- втези села, преди всичко при опнете на 

нията на Министерството за стопан- тези собственици. Зашото болестта 
ство - отдел за ветеринарство, отново твърде лесно сс пренася от болно ни 

ва на отделни простори в Южна здраво «иштта И - Гз,^

лест животно. Първите симптоми си 
повишена температура, главоболия и 

- подчерта Стоименов.
Когато говорим за дейността на Ве

теринарната станция в Босилеград, щ 
I - Веднага да подчертаем, че засега трябва да подчертаем, че от началото ; ; 
§ няма причини за тревога. Поне на те- на годината редовно се инжектират 
$ риторията на нашата обшина. Сделка- домашните животни , от така па- : 
I то ни сигнализираха от Министер- речените върлуващи болести при сви- | 
I ството за стопанство - отдел за ветери- „ете и кучетата. От болестта беснило Щ 

царство, ние веднага се организирах- Са инжектирани над КЮП кучета и 1330 ; 
I ме направихме съответен план и за свине от болестта свинска чума.
I кратко време извършихме диагно- 
х етични прегледи във всички местни

нежелателни последици. От осо
бено значение е и това, че сега

петентни

ТЕЛЦИ ЗА 1,80 ДИНАРА
Преди няколко дни „Напредък” прие попи цепи, но които ще 

изкупува едрия добитък. Едип килограм живо тегло телци, отно
сно юппи заплаща 1,80 динара, вместо досегашните 1,70 динара. 
Крави и изобщо стари говеда ще плаща но 1,10 динара.

I ВЪРЛ7
| Сърбг

Какви са резултатите от извърше
ната проверка? Отговор на този въпрос

I потърсихме от директора на Ветери- ПР- 
станция в Босилеград д-р

ия. :
Капацитетите на кланицатапа месо. За целта са изразходвани 

32 хиляди динара, от които 30 хи- Са далече ио-големи, но тс засега 
ляди за камарата. Нашета пред- це могат да сс ползуват. Именно, 
нриятис, казва той, участвува с цС работи разхладителната си- 
две хиляди, а всички останали стсма, т. е. камарите, които преди 
средства отпусна Рспубликаи- осем години постави „Раде 
ският фонд за развитие. Кончар” от Бн гола. Сега сс нала-

Какво представлява открива- га да сс установи до коя степен с 
пето па кланицата? завършена тази система, още кол

ко и какво трябва да сс направи и 
колко щс струва тази инвестиция.

р парната 
* Иван Стоименов.

- Целокупната дейност па 
предприятието пи е насочена към 
кланицата и очакваме тя да

тм. я.
11. Б.
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• В СПОМЕН НА ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ ДОКТОРИ НА НАУКАТА ОТ БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО I ~
В ЮГОСЛАВИЯ 1------

ЗАГЛЪХВАЩА ТРАДИЦИЯ

ПРИНОСЪТ НА АЛЕКСАНДЪР ГИГОВ
КЪМНАУКАТА БЕЗ ТАНЦОВ СЪСТАВ

• НЕОСНОВАТЕЛНО СЕ ПРЕНЕБРЕГВА ФОЛКОЛОР- 
НОТО БОГАТСТВО НА НАШИЯ КРАЙ

Между дейностите на Културния център в Дими
тровград ежегодно в планове и отчети се посчва и Фол- 
колорна секция. Въпреки положителните оценки в спо
менатите документи, налице е пълно бездействие в гази 
важна област Някогашният танцов състав, разнесъл сла
вата на града ни не само в Република Сърбия, но и в 
бивша Югославия, па и в чужбина, почти не съществува. 
По-възрастните танцьори /или игроорци/ се пръснаха, а 
ново попълнение няма.

Твърде показателен е примерът на неотдав
нашния концерт по повод Деня на освобождението на 
нашия град от фашизма, когато градът-побратим Алек- 
сандрованЖупски се представис качествен фолколорен 
състав, а ние домакините с няколко новокомпонирани 
/сръбски/ песни със съмнителна художествена стойност. 
Впрочем никаква изненада за следещите културата в 
нашия град: ние сме останали без танцов състав, оез' 
изпълнители на нашенски/български/ песни.

И така: побратимите ни от Александровац Жуп
ски, което своевременно учеха от нас какво значи танць- 
орско изкуство и как се тачи фолколорного богатство, 
сега ни изнесоха прекрасен урок какво трябва да правим 
ние и как се тачи собствената национална традиция. 

Защо е така?
Следва да отговорим, че в Културния център годи- 

наред предимство се дава на театралната дейност, а 
останалите просто се пренебрегват. Всички, които 
обичат театъра, не могат да не бъдат горди на високите 
му постижения. И това е хубаво! Лошото е там, че нео
снователно, дори престъпно се подценява или не съ
блюдава значението на останалите самодейности, преди 
всичко на фолколора. Зашото съществуването на фолко- 
лор не означава само танцов състав, но и певчески съста
ви, музикални състави от народни инструменти, съби
ране, съхраняване и обработка на народни обичаи, изо
бщо тачене на целокупното народно творчество. А имен
но то отразява националната ни самобитност, то развива 
и поддържа националното ни самочувствие на българ
ско малцинство, което има с какво да обогати общата ни 
югославска културна съкровищница.

Тук изниква още един въпрос: ако може да доведем 
постановчици за пиеси от София и Белград, нима не 
може също да доведем и хореографи от тези градове? 
Ясно е, че ръководителят на самодейностите при Кул
турния център не може да бъде и хореограф. Но това не 
значи, че не може и не трябва да организира талантли
вите самодейци в тази област.

Следва да изтъкнем още, че художественият ръко
водител на танцовия състав при основното училище Ди
митър Гюров с тревога се пита какво ще стане със се
гашния му състав, когато танцьорите завършат основно 
образование, а според него това е едно между най-талан- 
тливите поколения. С оглед че при Културния център 
танцов състав няма, означава ли това край за младите 
танцьори?

- След последната ледникоиа 
епоха климатът и вегетацилта на 
Балкана, въпреки частичните ко
лебания, неудържимо клонят към 
постои сна кссризапия /засух/ и 
кссрофитизация; конкрепю след
ствие на този глобален процес е 
разширяване ареала на сухоу- 
стойчиви видове дъб/Янкович, 
1984/;

Днес хората са обременени с 
множество жизнени трудности и 
неизвестност. Между другото 
тревожи ги засухът и небивалите 
летни горещини, които няколко 
години поред катастрофално на
маляват селскостопанските доби
ви, поразяват здравето и предиз- 

’ вик ват остър недостиг на води 
Учените се опитват да разгадаят 
по-дълбоките причини за тези 
бедствия и да предвидят какво 
бъдеще ни очаква

Може би научният принос на 
нашенеца д-р Александър Гигов- 
Санко, роден в Цариброд през 
януари 1929 година, ненадейно 
починал в началото на септември 
т. г. в Ниш /Белград/, ще улесни 
проникването ни в същноспа на 
тези проблеми. Като ученик и 
близък последовател на изве
стния белградски фитопалеолог 
професор д-р Павел Чернявски,
Санко още като студент овладява суптилния мулти
дисциплинарен и рядко прилаган метод, наречен 
палеопалинографски анализ Същността на този ме
тод е умението да се открият поленовите зрънца в 
утаечната пръст /почва/ от някое торфище Благода
рение на консервиращите вещества от мъхов про- 
зход в торфищата с хиляди години уцеляват муми
фицирани зрънца полен, попаднали от околността 
Въз основа на количествените отношения и видо
вия състав на отчетените зрънца прозорлив учен с 
голяма сигурност може да установи с каква расти
телност в миналото е била покрита определена 
област. Разбира се, пробите от по-долните пластове 
са имали по-голяма възраст.

Затова никого не очуди решението на прчутия 
сръбски академик д-р Синиш а Станкович през да
лечната 1951 година да приемеза близък сътрудник 
младия многообещаващ ботаник Александър Гигов 
- Ацо, както го викаха колегите му от Екологическия 
институт. Не изминаха много сезони и начина- 
ющият палеоботаник Гигов започна да публикува 
серия от статии и съобщения, които потвърдиха, че 
в редовете на сръбските изследователи-биолози е 
постъпил работник със завиден интелектуален по
тенциал.

Сред научните къртове у нас и в чужбина особе
но интригуващо отекнаха блестящите обобщения 
на Гигов, в които каузално и убедително тълкуваше 
резултатите на палеопалинографските си изследва
ния. Такива са трудовете му „Досегашните по
стижения в проучването на следледниковата исто
рия на горите в Сърбия” /1956/ и „ Типове на лоле- 
нови диаграми върху територията на Югославия 
след Вюрмския глациал” /1966/.

Ето един сумативен и донякъде опростен пре
глед на резултатите, до които дойде Гигов, 
проучвайки с помощта на поленовия анализ климата 
и вегетацията на Балканите от ранния неолит насам 
/Виж табелката/:

Тръгвайки от тези данни на Гигов неумолимо 
дохаждаме до няколко капитални теоретически и 
прагматически заключения:

- Основната реална скосистс- 
в нашите краища са били и си 

остават горите; с течение па вре
мето те търпят промени в състава 
си но като тип екосистема остават

ми

същите - гори;
- Климатическите изменения 

и промени на вегетацията текат 
независимо от появата и дейно
стите на човешкото общество; но, 
понеже хората чрез неконтроли
рано изсичане и опожаряване са 
унищожили най-голямата част го
ристи площи, то климатическите 

смущения от ден на ден стават по-непредвидими и 
нередовни;

Ако проучванията показват, че сстетвепата рсал- 
екостистсма в нашите краища са горите, смаява 

безсмисленото настояване на ци вил изпраното 
общество върху бившите горски площи вместо дър
весни да се отглеждат тревисти култури както е 
сега; в унисон с природните закономерности налага 
се преминаването към нова селскостопанска страте
гия - вместо тревистите култури трябва да се внесат 

създадаг нови дървесни сухоустойчиви хлеб
ни, овощни и други индустриални дървесни видо
ве; това ще облекчи тяхното отглеждане, ще бъдат 
спестени огромни количества енергия, а вероятно и 
климатът ще се подобри...; итн.

Д-р Алсксапрър ГИГОВ

на

пиили

Трудовете на Гигов са цитирали и продължават 
да цитират домашни и чуждестранни автори от Г ер- 
мания, Русия, Румъния, България, Индия идр. В 
неговия опис са включени и находища от торфища
та върху Стара Планина /Копрен/, Горни Висок 
/Брайкьовци/, Пиротското поле /Крупското 
мочурище, Кьелтеш/ и лр.

Привързаността на Санко към родния край 
представляваше най-съществена черта от неговия 
духовен лик. Сътрудничеше във всички издания на 
„Братство”, а даже в първия брой на „Мост” /1965/ 
участвува с кратък обзор върху вегетацията на Ди
митровградско. Тачеше и голяма обич към родното 
население - в белградската си квартира велико
душно даваше приют на приятели, закъсали студен
ти, пришелци от царибродско, колеги, роднини, не- 
поканени гости, дори и цели трудови колективи 
какъвто беше случая със синдикалната екскурзия на 
конфекция „Свобода” 1954 г., когато около 40 
нешенци два пъти нощуваха в гарсониерата му.

Др Александър Гигов - един от първите Цари
брод ски доктори на науките, и като човек, и като 
учен всячески заслужава нашата искрена почит, 
уважение, благодарност и обядност никога да не 
забравяме неговия лик и дело.

Гори 
Зона 

на баири

Години 
преди 

новата ера

Климатът 
на височина 

1000 - 1200 м н. в.
Предпла-

ниниПериод
Струва ни се, че е крайно време съответният упра

вителен съвет при Културния център, да ги степенува и 
да им даде съответната значимост. Инак дали една дей
ност ще се развива или ще заглъхва и занаред ще зависи 
от интереса, относно волята, на компетентните лица в 
Центъра, колко ще се ангажират в дадена област.

Накрая, без традиция, без народна традиция, ние 
сме дърво без корен. А нашите корени са дълбоки и пре
делно известни: принадлежим към етнос с голяма и бо
гата традиция. Защо тогава да не я покажем пред другите 
с открито чело и със самочувствие на надарени творци и 
изпълнители?

континентално
студен бор-бука-бреза борП ред бо реален 9 - 7000
континентално сух- 
топъл дъб /лесостепа/ бука-елха-дъбБо реален 7 - 5000
умерено
континентален
влажен

бука-граб-остриаАтлантически бук-елха-бор5 - 3000

континентален тпълСуббореален бука-дъб бук-бор /лесостепа/3 -1000 сух
умерено континента
лен влажен1-/+/1900Субатлантичсски бук-дъб-елша бук

д-р Спас СОТИРОВ

Лим^ппГв'°п°„СН0ВН0Т0 УЧИ;Ш1ЦС ”Георги пРеп°Дават специалисти, а но музикална култура са ни

лищаЛв°общината се учат НАМАЛЯВА ЧИСЛОТО подавГели.УьГим
1000 ученика. В образовате- НА УЧЕНИЦИТЕ циалисти, но не се ооа-
!К1ПК?га,МЯ Пр0ЦеС Числото на учениците, което намалява е главната ВДС КОЙТ^шТбъ^ от' I
работят 102-ма просветни причина училищата да работят с 4-5 ученика или впе ° Ц е 0Т' *
работника И, както подчер- мсннодасезакриватучилища. Поради лнпсанаучет- КрИТД0 ПОПЪЛВаНе. Г0ТО- 1 
таваТошеАлександров, ди- ци тази годи"“ временно е закрито първоначалното ви сме и да стипендира-' 
ректор на училището ПО- УчилипГе в С.Ярешник. Има повече първоначални Ме Двам3 ДУШИ ПО МуЗИ- 
ЧТИ ВСИЧКИ предмети препо- чсГипиТчСспикГпУНазъои,,я Боанковци на ПРИ«Ч>"«» кал»а култура, но този
дават специалисти. ИЗКЛЮ- пш!Ги^м"хЙи Пр Дл и Две^ки ГшГеш ^иКГв Ще М0ЖеМ да
чение ОТ тази констатация Паралово-двама... В селата започна диетично да нама ПОМОЩТа на
прави обучението в горните лява числото на учениците н в горните класове. Тази Общинската скупщина и 
класове ПО музикално обра- година в горнолюбатското училище в пети клас има МИНИСТврСТВОТО За 
зование и една част по изо- ««ама ученика! ооразование.
бразително изкуство. На въ------------------------------------------- -------------------------- -------- За разлика от преди- |
проса дали по тези предмети нарочно не се приемат вече преподаватели пяйптРуяТи11Г0ДИН+И когато п0' 1
специалисти та часовете да държат онези преподавате- сега кактополчетяВРя л Н фонд часове ?
ли, които по своите специалности нямат пълен фонд подаватели^оабо?^г пълня ? ™ВСИЧКИ пре' I
часове, директорът казва: . ^ нрплпппл^,Яа^тЛят с пълна Н0Рма и не се чувствува |

недоволствие от страна на ония преподаватели които § 
- По изобразително изкуство само четири часа не имаха пълно работно време.

мхчх*№:«.хх>х*х«с*хчч№>№^| И ТАЗИ ГОДИНА В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „Г. 
ДИМИТРОВ” В БОСИЛЕГРАДI

В света
на

музиката 

- без
специалисти!

• С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА МУЗИКАЛНА КУЛТУРА 
ПОЧТИ ВСИЧКИ ДРУГИ ПРЕДМЕТИ ПРЕПОДАВАТ 
СПЕЦИАЛИСТИ

В. Б.
::::льХ::№хй;^^^х^::М!:«««-:-к-х<-Съхсч-:-х-ХчХ-гХ-х-м-ХъХ-х-х:-х-:-х->
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. комкнтар Необходими спонсою
кул^й3о има'портоЛсъ6тисТдиттровгршка 'блюда! °С колкото с иеобходимо,

провеждане изцяло тидопшма да се !~Т10Т° ико"омтсско правило: може 
степен да не е щедро подкрепено от многобройни Толкова колкото сс има- 3атУй и
спонсори Радващо при това е, че като спонсори Л пт.ЛЙТа система Рухна като кула от карти или

В.ГЛгтЛиЯлЯВаТ С1М0 о6ществени предприятия, но дене тв мва нит СЙПунен МСХУР- Естествено облаго- 
и частни фирми. Благодарение на спонсори само- Лтпгл°,Л,? ,ИТС от предишната система сега леят 
леииилт теа тър „ Христо Бо тев ’’ можа да ангажира частна ппп1«ЪЛЗИ 33 -ея и П0сРсша т "а нож всяка 
постановчици на „Боряна” и „Професионалац” от стта'*считаики я 33 ••утешение на съве- 
София и Белград, пак благодарение на тях видяхме миналото"'т°за”изкупУванена,шакви грехове в 
първата изложба на икони на двама талантливи чсн/»!.™, ” 0™ късогледство е толкова ярко, 
млади художници, а от тях бе подкрепено най т С ВЙ*латвк0Л1(0ТРУДНиусловия се стопанисва

'почти немислима каква тоизбило проява™заш ки инсин Х°РЗ обик"овсно сс ползва т с недомлъв- 
пред тяхна та роля и престиж безспорно ще растат лл КТ? Сеене слухоос’ иитригапетво и 
постоянна В условията на пазарното стопанство ЛЛ0 ссосмсляватявпода кажат/а ощепо-мал- 
и все по-мощно разгръщащо се частно ппЛпппо 1° 3 ,г>10вилал°кажат1, чееди кой си споноср„сс 
мачество, относно изникващи частни тЬипмиЧпм тИтЛ^33 ПЗри ’ па затуй "1СЛро ги Раз"нлява. 
е съвсем естествен процес Ф Р и> това Тоталното им непознаване на частния бизнес, в
иизимштеинттшттнРГИТеДеЙ1,И " °рГ3' помрачаван^в ^жтоТт^^мй^яшвишаби.

всеповечесеобптпЛтг^Л3ниФестаУни » прояви нации Просто мозъците им са блокирани при по- 
спонсори па гн ЛЛгЛпЛ /мол6ило Разлнчни мнсъла, че някой може от собствения се джоб да 
стояяания ивгЛо Лс благородните им на- отдели за нещо, от което няма да има пряка мате-

М0МеНТ ползва ™ изкажа т явна Р/ална полза Тъкмо заради това, че цял живот са 
олагодарностзаолагородните  и.ч прояви. о гноено били и са си останали користолюбци'
на ™но™штнТчи,Ти7С " 0рГаииз"раието , Спонсорите са необходими и още повече ще 

,, Р' 5 оълат нсооходими занапред. Тяхното умножаване
неестествено, дори най-меко казано твърде може само да радва защото гарантира повече кул- 

ограничено е схващането на някои лица чеспонсо- турни спортни и други събития, които облагоро
дите са„оезумци лесно натрупали пари контооще дяват човешкия дух Вимстона това е и огромната 
по-лесно ги разпиляват. Такива лица все още живе- признателност от многобройните почитатели па 
ят в отшумелия „комунистически период”, когато различни видове изкуство, спорт, разнородни ма- 
всяка частна проява бе считана за ерес и личната нифестацин.. Тогава трябва ли да дадем ухо и да 
инициатива направо убита разпъвана на кръст, съмняваме в хората, които спонсорират тези проя- 
Свикнали на обилни „бюджетни ясли", на щедра ви? 
помощ от „обществото", когато от общественото

• НИШКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ
ПОРАЖЕНИЕ НА „А. БАЛКАНСКИ”

„МЛАДОСТ" /МЕДОШЕВАЦ/ - „БАЛКАНСКИ" 3:0 /1:0/
Медошевац, 18. 09.1994. Зрители - около 500 души. Съдия Терзич от 

иласотннци ■ слаб. Голмайстори: Костич в 10 минута и Динич в 65 и 85 
минута. Жълти картончета: Динич, Стоянович и Евремович от „Младо
ст * а Пейчев, Стоянов и Костов от „А. Балкански”.

ФК. „МЛАДОСТ”: Величкович 6, В. Стоянович 6, С. Динич 7, Сте- 
(ранович 6, Иевремович 6, Милошевич 8, Йованович 6, Костич 8, Тасич 
о /стоилкович 6/, Сърджан Динич 8, Стаменкович 6 /Станкович 6/.

„А. БАЛКАНСКИ”: М. Соколов 7, Таков 5, М. Стоянов 5, Пейчев 5, 
/Рангелов 5/, С. Крумов 6, П. Костов 6, С. Стоянов 7, С. Димитров 7, В. 
Димитров 6, Е Иванов 6 /Зоран Христов 5/ й Зоран В. Христов 6.

В петия кръг на футболното първенство в Нишка футболна диви
зия „Асен Балкански” претърпя високо поражение в Медошевац от 
отбора на „Младост”.

Освен че димитровградчани не играха добре, и слабият съдия 
^ ерзич от Власотиици доста допринесе медошевчани да се наложат с

При резултат 1:0 за домашния отбор Терзич не свири единадесет- 
метров наказателен удар в полза на „Балкански”, а по-късно не призна 
чист гол на С. Стоянов.

Всичко това разклати морала на димитровградчани 
повлия върху резултата на мача.
в НИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА

„РАДНИК” - „АСЕН БАЛКАНСКИ” 2 : 1
ГОЛМАЙСТОРИ: МАРАВИЧ В 70 И СВЕТОЗАРЕВИЧ В 89 МИНУ

ТА ЗА „РАДНИК”, ЦЕНКОВ В 12 МИНУТА ЗА „А. БАЛКАНСКИ”
В седмия кръг на футболното първенство в Нишка футболна зона 

„Асен Балкански” от Димитровград гостува в Сурдулица и неза
служено загуби от „Радник” с 2 : 1. Гостите бяха по-добър отбор все 
до 70-та минута, създадоха 5 - 6 голови положения, от които реализи
раха само едно, но в последните минути на мача домакините успяха да 
превърнат поражението в победа Централна фигура на мача беше 
първият помощен ревер Перица Цветкович от Лесковац, който във 
второто полувреме „не позволи” на димитровградските футболисти 
да минат средата на игрището.

В третия кръг на Окръжната младежка футболна лига юношите на 
„Асен Балкански” като гости победиха „Слога” от Велико село с5 :1.

те НС СЪ-

и значително

ВАЖНА ПОБЕДА
„А. БАЛКАНСКИ” - „ПУСТА РЕКА-КЕКЕЦ" /ВОЙНИК/ 2:1 Л:0/
Димитровград, 21 септември 1994 г.
Спортният център „Парк”. Зрители - 500 души. Съдия - Александър 

Вслкович от Ниш, добър. Голмайстори: Синиша Димитров в 34 и 46 
минута за „А. Балкански”, а Д. Стоянович за „Пуста река”. Жълти 
картони: С. Крумов и Таков/„Балкански”/.

А. БАЛКАНАСКИ: М. Соколов 7, Гюров 6 /Георгиев 6/, Таков 6, П. 
Костов 7. С. Крумов 7, Д. Митов 7, С. Стоянов 7, Г. Димитров 8, В. 
Димитров 6 /Т. Рангелов 6/, Е И ванов 6, 3. Христов 7.

ПУСТА РЕКА-КЕКЕЦ: Ценич 5, Стойкович 5, Павлович 5. Стойчич 
5 /Арсич/, П. Стоянович 5, Петрович 6, Йованович 5, М. Станкович 5, 
Николич 5, Давидович 5, Здравкович 6 /Д. Стоянович 7/.

В дерби-срещата на долната част на табелката в Нишка футболна 
дивизия отборът на „Асен Балкански” от Димитровград нанесе за
служено поражение на отбора на „Пуста реда-Кекец" от Войник от2:1.

От крайния резултат могат да бъдат доволни и гостите, които 
добре минаха, а можеха да претърпят и по-високо поражение. От 
пет-шест голови положения димитровградчани отбелязват гол, вме
сто да напълнят мрежата на бойничани.
• МЛАДЕЖКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ПИРОТ

ВИСОКА ПОБВДА НА „А- БАЛКАНСКИ”
„А. БАЛКАНСКИ" - ТАНАСКО РАИЧ 13:0/4:0/
Димитровград, 18. 09. 1994 г.
Във втория кръг на малдежка футболна дивизия - Пирот, мла

дежкият състав на „Асен Балкански" нанесе високо поражение отбора 
на „Танаско Раич” от Пирот дори с 13:0, като поправиха впечатлението 
за себе си след загубения мач от отбора на „Йединство” в първия кръг.

Последната победа влива надежда, че пристига едно ново поколе
ние от талантливи футболисти в Димитровград, които наскоро ще 
попълнил т и редиците на първия състав на „Асен Балкански”.

Ст. Николов

9 БОСИЛЕГРАД• БОСИЛЕГРАД
„АВТОТРАНСПОРТ” 

ПОДДЪРЖА ВСИЧКИ 
СЪОБЩИТЕЛНИ ВРЪЗКИ

Автотранспортното пред
приятие от Босилеград, напук на 
тежката икономическа блокада, 
успешно /с малки редукции/ под
държа всички съобщителни връз
ки. За осведомение на пътниците 
този път даваме преглед на всички 
съобщителни връзки с време на 
тръгването и връщането на рейсо
вете.

ХУМАНИСТИ, 
ПОКАЖЕТЕ СЕ!

Основната синдикална организация при Общинския съд в Бо
силеград и Синдикалното поверенишво в Босилеград, раздвижиха 
инициатива за събиране на хуманитарна помощ за Радко Христов, 
дългогодишен машинописец в Общинския съд в Босилеград Пре
ди един месец той се повреди тежко и сега му е нужно, както 
констатираха лекарите, дълготрайно лекуване с реабилитация. 
Христов няма пари, а заетите в Общинския съд не са в състояние 
сами да обезпечат нужните средства Затова те търсят помощ от 
осталите заети в общината и други хуманни хора

За целта е открита и джиро-с.метка при Югобанка - клон в 
Босилеград: 42100-620-0-16.

В акцията първи се отзоваха заетите в Общинския съд и като 
синдикална организация, и всеки поотделно. Подобно направиха и 
заетите в Основното училище. В основната синдикална организа
ция при Общинския съд се надяват, че техния пример и примера на 
Основното училище ще последват и останалите.

- Босилеград • Караманица:
четири пъти седмично - понедел
ник, четвъртак, петък и неделя в 18 
часа, а от Караманица за Босиле
град следващия ден в 6 часа.

- Босилеград - Горна Любата: 
всеки ден в 14 часа и 15 минути, а 
обратно сутрината в 8 часа.

- Босилеград - Враня: три пъти 
седмично - сряда, петък и събота в 
5 часа, а от Враня за Босилеград 
също в 5 часа.

- Босилеград - Ниш: всеки ден 
в 9 часа и 30 минути, п от Ниш за 
Босилеград в 16 часа.

М. Я.

е АТЛЕТИКА
„ЖЕЛЕЗНИЧАР” НЕ УЧАСТВУВА В ЮГО-КУПАТАЗа 6 села

- три препредавателя Момичстата-атлетици не се появиха на финалсто на Югокупата за 
момичета в Суботица. Причината за отсъствието им е банална и 
смешна.

Въпреки че бяха обезпечени средства - димитровградските мо
мичета и трябваше да тръгнат - на треньора Александър Марков не 
разрешиха ръководителите му да замине за Суботица, поради трудови 
задължения.

Състезателките не поискаха да пътуват без треньор на толкова 
дълъг път. Поради това най-добрата димитровградска състезателка 
Душица Деянова заяви:

- Много съжалявам. Суботица беше моя шанс на400 м препятствия, 
защото от идната година имам намерение да се състезавам на 800 и 1500 
метра.

- Босилеград - Белград: два пъ
ти пален в 5 и 14 часа и 10 минути, 
ог Белград за Босилеград в 8 часа Жителите на Звонпи, Ясенов лел, Берин извор, Ракита, 1гашушко- и 30 минути и 22 часа и зо минути. 

Пресека отмеотлавна вече имат ло-хубава телевизионна карти
на Поради конфигурацията на терена често ставаха „смушения" и сс лен в п чаен и 20 минути, в от
наложи да бъдат построени дори 3 та-препредавателя, които да го Скопйс за Ьосилсгрпд «6 часа

у. - Босилеград - Кюстендил /Ри:
„покрил . всеки ден освен неделя в 7 часа, оЛошото „приемане” на тв-програмата беше досей често извор на от Кюстендил за Босилеград в 16 
недоразумения дори и на съдебни дела с I слеоизия Съроия, зашото час„ 
мнозина не искаха да плашат тв-абонамента си, понеже не можели да 
следят програмата.

- Босилег рад - Скопйс, всекивица и

м. и. Димитър Стапров
М. А.

ВОДА, ЗАМЪРСЕНА С ФЕКАЛИИ!• БЕЛЕЖКА
• Жв»ПРЕЗ ЮЛИ И АВГУСТ Когото декорите в Здравния дом в Босилеград фекалии вода пече не същсстпуват. 

предупреждаваха, че липсата на вода и иолупраз- Сега състоянието с нормално и не трябва да сс 
пият водопровод предизвикват нежелани послсди- иднга излишен шум. И явното предприятие „Услу- 
ци по здравето и хигиената на хората, никой не га", което се грижи за водоснабдяването отхвърлят 
придаваше по-голямо значение ни тези сигнали, твърдението, чс водата не е била хлорирана и чс е 
Обаче стигна се дотам, чс извършените анализи на били замърсена с фекалии. Това отношение и твър- 
иодпта потвърждават не само съмненията и твърде- денне може би е природно за хоро, които на всяка 
мия т на лекарите, но много повече от тона - цока- цена искат да избягат от отговорността си. Нераз- 
захи, че босилсгридчини и рийчнлончани си пили и бирисмо е обаче защо компетентните органи, пре- 
пода, замърсена с фекалии! ди всичко санитарната инспекция, не взеха съотост-

Токп например а апилизд но водата от аодопро- ни мерки. Нс зароди други, но да сс узнае как стана' 
вода, извършен от Завода за здравна зищита от Пра- това и водата да песе „подсилва” с безотговорност, 
ня и /с ли га 12 септември т. г./ се казва, че водата нс т. е. да не сс повтори такъв анализ, 
изпълнява критериите от Правилника за хигис- Нима и за тези органи тези анализи са тайна, т. 
минната годност на питейни вода. По-точно, казва с. „строго нов.”, както за журналистите и за 
се, чс тя не с била хлорирана и че е замърсена о гражданите! 
фекалии. По последвалия анализ, с дата 19 септем
ври констатациите за нехлориранптп и замърсена с

ПОПРАВКА НА ПЪТИЩАТА
на пътищата, които

градуиш пра юли т. г. и почиешвс и попрои. па Ш1Ш ш, 
тиша на дължина от 24 км са изразходвани 12 хиляди динара. Срсд- 

_ обезпечи Общинската скупщина в Ьосилсград от 
изпълнител на работата е босидеградското нредприя-ства за тази цел 

бюджета си, а!
тие Кварц ’

Очаква се да зпочне почистването и на пътя за махала I аловци/с. 
Рибар пи/, която сполетя беда когато и Бранковци. Общинската ску- 

Босилеград потърси от Предприятието за пътища във Враня 
значение към с. Дукат, който ос 

т. г. В ОС казват, чс
пщинав
да поправи пътя от регионално 
развален след поройни дъждове през август 
поправката на пътя ще започне тези дни.

в. к
В. Б.
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сатиРа * забава

ЗАЩО
НЯМАМЕ

ШЕКСПИР БУВЛЯКБългаринът не признава диа
лога.

Тази форма отсъства от вси
чки сфери иа живота му.

Нескончаеми монолози, после
двани от бурни ръкоплискания.

И обесване на противната стра-

Със свят Гогу оди„Строшспу чешму" не смо се видували 
отдавна, па рско че идем иа чашкуда си пооратимо, отиме вача 
съклстодинскойеработе Запутисекьмтомостевете, ка один>и, 
па узрскуту, покрай путатначучал народ Помисли си да не съм 
сбъркал дните, нейе петак, нема пазар, а толкова народ

- Дете, ма кой дън смо дъиъскя? - питуйем йеднога момчу- 
рляка, ама несъм баш сигуран дали йе момчурляк или девойче, 
оти иа увото му виенула минбуша доземи

- Среда смо, дедо! - рече момчурлякат-девойче. Щпо гласът 
не мого да разберем мушко ли йе, женско ли йе!/.

„ Е нищо - реко си, нейе толкова и важно, дай да га питам за 
тия народ".

- А тия начучалпокрай путатнародкво тражи?
- Това йе бувляк, дедо! - завърте се и си отиде
Реко да видим кво йе това „Бувляк", отидосъга не съм видел 

текова чудо.
Идем я и разгледуйем: натрупал народът свакикву робу: 

дрънбулще, за облачетье, за пииеие, за облачепе
- Колко су вилджа/ъете? - питуйем йедну жену.
- Само динарче, дядо! - одговори ми она на чист българсАи

на.
Това е българският диалог. 
Той въобще не дава думата на 

другия.
Не го и изслушва.
Слуша го, но не го чува.
През това време му крои мяр

ката.
Той нито за миг не допуска, че 

и някой друг може да е прав. Бъл
гарският диалог са всъщност два 
огромни монолога, които завърш
ват с прочутата фраза: „К 
щеш мира, на ти сскира!”

И със самата сскира.
Ние въобще не можем да си

ато не

представим, че е възможно да се 
води спокойно разговор, в който да 
се отстояват три или четири глед
ни точки и разговорът да свърши 
нормално.

Тоест само със средни телесни
йезик

- А тия чорапци?
- Само динарче, дядо! - пак она рече
- А бисквитите?
- Две за динарче, дядо!
Я се бъркну у джеп, дало динар и узе два бисквида, дай да 

зарадуйем бабуту, она нема зуби, па нека топи бисквиди у мле
кото и нека руча.

Мувам се тека оди йенога до другога, за слушейем, а оди све 
стране долати до мене „Само динарче!’’. Исвена чисбългарсЬи 
йезик

Босилеград ски- осилиповреди.
Ако някой се опитва да отстоя

ва своето, а не нашето мнение, ние 
пием вино от черепа му.

Това 1ш е диалогът.
Монологичната форма е един

ствената форма, която властва на 
Балканите.

Не случайно големите драма
турзи тук са рядкост.

А Шекспир просто няма.
И няма да има.

• Босилеград има блестящо бъдеще. Ако югоембаргото продължи 
още десетина години, райчиловските цигани ще почиват на Ка
нарските острови.

• Босилеградските преподаватели вече научиха, че са българи. 
Остава им само да понаучат и българския език.

© Името на Босилеград често пъти погрешно се пише и изговаря 
като Босилъград. Не е ли по-правилно да се каже Босград?

„Бре, това цела Совия се преселила у Цариброд’ 
сия. Защо йе навадил толкова народ?"

- 4 ти сине, одека си?" - питуйем йеднога йербаплию.
- От Падзарджик, дядо! - одговори ми ои
„А значи, не йе само Совия, а България се преселила тука"- 

мисли сия
Мувам сея, гледам народ вади динар по динар, купуйесит- 

неж, тура у джепове
Гледам, гледам и се чудим: бре само от попа уше що нема! И 

свейевтиния Бъркну се я йоще неколко пути - тука динарче, там 
два, погледа и стопи се десетка та, що Бу бе понел Мислим се све 
йевтине работе накупува, че зарадуйем бабуту и с шамию, и с 
вилджане, оти свако иутро пииемо из очутени

После се опран през мостевете, та у„ Строшену чешму". Ка 
там има кво и да видим: направене две нове чешме, старата 
постегнута, натуране Ьеремидедо дзъдовете, плоче, басамци..

Стидзам при сват Гогу и га питейем:
■- Е Гоге, ка сте напраили,, Строшену чешму"?
- Ела свате,„Лъга баба- долъга". Толкова годиненилъгаше, 

растураше, мутише, ама съга видиш ли вечимка не йе „Стро
шена , а НОВА чешма

- Море и народ се трупа..
- А трупа се оти по цел дън нема вода у град!
- Кико да йе - убаво йе' А гледай и кве убаве работе 

накупувал на „Бувлякат" - вати да се валим.
И почеда вадим йедно по йедно из джепове
-4 мене баба та ми удари йедно тежко йембаго за„Бувляка Т‘. 

и я свако иутро идео натам, ама динар по динар испуца пензи- 
иуту за пе-шеедъна и съга съм си миран...

- Тека йедно време идеомо на панаджур у Пирот...
■ У Шриброд свак дън ти йе панаджур. Тия бувляк скара 

мужие и жене по малуту -рече сват Тога.
- Мене вати да дзебне около сърце Ако ми удари и мене бабата 
йембаго, нема да могуда знайем кво стайе по народ Ама това ми 
ие първи пут, па аиде сега ми се размине

’ помисли
Затова, ако има нещо гнило, то 

е в Дания. А тук всичко е свежо и 
прясио.

Затова и крал Лир полудява ® Босилеград може да станс известен световен туристически цен
тър. Чуждестранните туристи с удоволствие би дошли да видят 
глупаците дето се отказват от майчиния си език.

• Преди година в Босилеград се чудеха, че имаше работа, а нямаше 
пари. Сега се чудят че няма работа, а има пари.

• Босилеград е много хубав град. Той е един мирен и спокоен оазис 
на контрабандата и анархията.

там, а тук властва щастливо и но
си кърпените си чорапи до дълбока 
старост.

Затова Хамлет там се съмнява, 
а тука вярва безрезервно.

Затова и Ричард там дава кра
лство за кон, а тука даваме кон за 
кокошка.

По същата причина тука уду- 
шаваме всичко - без разлика дали 
е Дездемона, или нс, стига да е пре- е Някои босилеградчани вече с месеци наред незнаят разписанието

на смената, в която работят. Но затова пък отлично знаят разпи
санието на смената на българската митница.

красно и различно от нас.
Станислав СТРАТИЕВ

р,?“^^..‘с?Г.ти“ГсЙторРи н” сато- • Нит0 едно жив0 същество не може да издържи 40 дена без вода.
ричната статия „Български модел”, която ОСВ6Н бОСИЛбГрВДЧЗНИ.
беше публикувана в „Братство” бр. 1561/62/.

Иван Николов
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