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• АКТУАЛНА ТЕМА гт ТЪРЖЕСТВО ПО ПОВОД 50-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА

СЕРИОЗЕН ИЗПИТ 

ЗА ВЛАСТТА МИЛОШЕВИЧ: На всички 

по-високо жизнено равнище и 

мир в държавата
„Стабилността

от много страни. В унисон
Ч.*™, II.___ с на третата десетдневка на миналия
месец Народната банка на Югосалвия обна|»одва редица рс- 
сттзиктивни мерки, насочени предимно към банковата система 
и финансовите процеси в страната. Интензмвираиа е и дейността 
на държавните органи, конто имат задачата да откриват и осуе
тяват всички нелегални действия, застрашаващи стабилността 
на динара и реализацията на Програмата за финансова рекон
струкция и икономическа обнова на СР Югославия. В 
тъшния етап на операцията, наречена ..спасяване на динара”, ще 
бъдат приложени и редица други мерки, най-вероятно 
мически тип. понеже сърбскнят министър-председател Мирко 
Марянович заяви, че стабилността на динара може и трябва да 
се оторанява предимно с икономмически мерки.

От реакцията на правителствата и централната банка срещу 
първата сериозна заплаха за стабилността на националната ва
лута може да се направи извод, че във върховете на властта 
съществува политическа воля и решимост да не се отпуснат 
юздите на инфлацията. Защото не е никаква тайна, че държавата 
/скупщините правителствата, централните финансови 
тролни институции, следствените органи/ винага има въз
можност да държи под контрол финансовите процеси, особено в 
една твърде редуцирана обстановка, каквото е нашето по
ложение под санкциите стига да съществува политическа воля 
и решение за такова неща Вторият извод се отнася до възможно
стта. която беше използвана от държавата за интервенция в 
сегашния етап на икономическата стабилизация и обнова. 
Държавата се определи да защитава динара с рестриктивна фи
нансова политика, която ще успори ръста на производството, а 
отхвърли втората възможност - да насърчава стопанския ръст 
при контролирана инфлация и променлив курс на динара. Вла
стта очевидно неепосмяаладаси дозволи политически лукс във 
вид на как ват о и да било инфлация, понеже й е многа ясно, че 
хората все оше не са се освободили от големия страх за екзистен- 
цията си, който „набраха” в миналогодишната лудница на хи- 
перинфлацията. Сега и много по-слаби инфлационни удари ще 
бъдат достатъчни да отдухагт властта от пол итическата сцена не 
само поради вече споменатия страх от иифлациоиите мъки през 
изтеклте две-три години, но и затва, че в „новото” време така 
нареченият „национално-патриотичен коз’” вече не „произ
вежда” достатъчни количества емоционално слепило и без

На 20 октомври в център 
„Сава” в Белград в голямата 
зала се състоя тържество по 
случай чествуването 50-го- 
дишмината от освобожде
нието на Сърбия от окупа- 
торските сили. Председате
лят на Република Сърбия 
Слободан Милошевич се 
обърна по този повод 
присъствуващите със след
ните думи:

На това голямо търже
ство, с което ознаменуваме 
50-годишнината от осво
бождението на Сърбия, тази 
вечер, нашите първи мисли 
нека бъдат отправени към 
бойците за свобода. На 
всички ония които дадоха 
принос към победата над 
фашизма, не зависимо од ра
са, нация, вероизповедание, 
униформа или знаме под 
което се бореха за свободата.

През тази година цялото 
човечество чсствува 50-го- 
дишнина от победата над 
фашизма. Онези, които 
участвуваха в тази борба и в 
тази победа имат основание 
с гордост да я чсствуват. 
Преди 50-години беше побе
дена най-голямата злина на 
20 век, може би и най-голя- 
мата зли па в цялата исто
рия. Ние в Югославия през 
изтеклите 50-години, съзна
телни за значението и кра
сотата на тази победа, 
честпупахмс всяка година 
спомените за нея, увсррни 
че злината, фашизма, сме 
преодолял и завинаги.

А на нас, в този исто- почивки, които от тази пер- 
ричсски момент, прина- спектива изглеждали само 
длежи отговорността, зара- като почивки за нови войни, 
ди истината и правдата, да Навоюва се Сърбия. С векове 
пазим и тачим спомена за та- загиват нейните деца. 
зи величествена борба, за ге- 
роична победа. Да държим 
сметка за това, че всеки 
живот, който беше даден за 

борба и за тази победа,

валута е подложен на жестоки атаки 
с това обещание в началото

Време е за нова страница 
в историята. И в Сърбия и на 
Балканския полуостров хо
рата и народите могат да се 
считат, може би като най-из- 
мъчени народи в Европа. По 
всичко личи, че Европа ня
как най-малко са болели 
нейните балкански рани. И 
може би затова е позволява- 

град, днес ознаменуваме и ла на балканските народи 
Деня на неговото осво- непрекъснато да ги нанасят 
бождение. едни на други. От самите

балкански народи зависи ко
га ще разберат, че мирът е 
единственото условие за 
тяхното оцеляване. В Сър
бия това съзнание е от съще
ствено заначение и това съз
нание е необходимо.

по-ната-

КЪМ тази
еднакво ни е скъп и че всяка 
жертва за тази борба и тази 
победа е достойна за най-го- 
ляма почит.

ОТ ИКОНО

ПИС които живеем в Бел-

и кон-

През последните някол
ко години, в процеса на тра
гичната и кървава разруха 
на Югославия и гражданска
та война, която се води на 
голяма част от нейната те
ритория, Сърбия щедро, 
наистина от сърце, пома
гаше сръбския народ където 
и да защищаваше своята сво
бода, където и да се нами
раше. С всичко, каквото му 
беше необходимо. Тази по
мощ на сърбите извън ма
гичната страна, на сърбите 
във война, и сърб! 
материално, стана вече 
неизмерима. А морално, мо
рално с още по-нсизмерима. 
Ако някоя солидарност 
може да бъде повече от брат
ска, тогава такава помощ 
отиваше от Сърбия на свои
те братя в Босна , на своите 
братя в Крайна, на своите 
братя, на които беше необхо
дима. В

ргзср-
вна покориост и послушиост. По всичко личи, че народът посте- 
пено, но сигурно се вргьша към делиите си мъдрости, а една од 
тях ег. „Когото е хапала змия, и от гущер се бои”.

И когато вече става дума за релапията власт - инфлация, тук 
непременно трябва да се посочи, че прог рамата на д-р Аврамоиич 
получава пълна декларативна подкрепа от всички структури на 
властта, а иа практика /там неприкосновен господар е интересът/ 
именно от някои структури на властта /в по-широкия смисъл 
на думата/ идват най-големите отпори. Едно от доказателствата 
за това е и резигнираното изявление на белградския кмет 11е- 
бойша Чович, който е и висок функционер иа управляващата 
СНС, че някои части на банковата система и стопанството са 
най-големите огнища иа стопанската престъпност и твърде се
риозна заплаха за икономическата програма /както с известно, 
доминантна позиция в банков мат а система имат държавните 
банки, в стопанството - големите и средните обществени пред
приятия, а и в едиите, и в другите кадровата политика се води 
от държавата, т.е. от властта. Затова мнозина видни икономист и 
смятат, че сегашните усиля за опазване стабилността на нацио
налната вал у та са начало иа „голямата битка” на д-р Аврамоиич 
с „носителите иа властта”, т.е. начало на остро стълкновение 
между Програмата на супер дядото и засгарел ат а система, коят о 
и по-нататък ще произвежда големи трудности не само за дина
ра, но и за Про1рамата като цяло.

С казаното дотук, разбира се, нямаме намерение да твърдим, 
че Програмата и стабилният динар като иейн основен лост са 
застрашени само от отделни структури на властта. 11 хаоса на 
разпадалната се държава /СФЕ10/, /пол у/воеииазта обстановка 
и хипериифланията се навъдиха много спекуланти, профитери, 
мафиози н мафиотски кланове, които най-много обичат да ловят 
след като напълно замътит водата, а освен дарба сега имат и 
„неиен” опит от изтеклите две-три години. Нсички те жалеят и 
жадуват за онова време и нравят опити да го върнат. Евентуал
ният и рова-з иа Програмяга вляза в сметните и на някои поли
тически групировки. Това са безспорни факти.

Безспорен обаче е и фактът, че съдбата на Аяарамовичеяата 
иай-миого зависи от способността на властта да н

Слободан Мнлошспнч 1те в мира,
Подрастващите поколе

ния трябва да знаят, чс Бсл- 
,, град от 1941 до 1944 година
И гази юлина септември Г>е ш с един от онези градове 

и ок томври в Сърбия, нреми- „ света, чичто граждани бя- 
иапат под знака на чсствува- ха подложени на най-големи 
ния, с които много градове в ст|,адвпня. 1) това от- 
1’епублика|а ознаменува г пошепне, той може да заста- 
деня, когато бяха оснободе- ||с рам0 ;(0 ,,ам0 с Ленинград 
ни преди 50 голини. и Варшава. И Белград си-

И в само то течение на стсмно бяха арестувани, из- 
Втората све товна война м мъчааии и избивани всички 
непосредствено след нея, антифашисти, патриоти, по
остана да се помни, че юго- ли четири голини, без оглед 
сланско го освободително и па пол, без оглед възраст, без 
антифашистко движение оглед ма национална нршш- 
беше едно от най-масовите и длсжмост, и без оглед на ве- 
май-сидмите в Европа и сне- роизповедапие. По Белград 
та. Па героичната борба на издържа тези години, тези 
югославските народи цс- страдания. Изправен по
пият свят призна този гс- срещна свободата. Докато 
роизъм. Кога то става дума за съществува Белград, трябва 
гази борба, ние с основание да я чествуваме изправени, 
можехме да се гордеем с пея Ио ако е възможно, да по 
през всичките изминали го- влизаме в нови войни, пи то 
дини. Тази гордост носим и Белград, пито Сърбия, 
сега и с тази гордост ще 
живеят тук и всички бьдс- 
пи поколения.

знак на протест про
тив такава н толкава помощ 
на Сърбия бяха наложени 
икономически и други сан
кции. В Сърбия започнаха да 
гладуват и възрастни и деца.

Междувременно, сръб
ският народ в Босна се до
ближи до целите ни своята 
отбрана. В гражданската, 
война, която се води там, 
дадмощно териториално се 
разделиха от онези, с които 
воюваха. Международната 
общност призна и терито
рията, п тяхната борба. За то
ва всяка по-нататъшна борба

програма
реализира с доЛреоймислеии, навременни и коизистентни мерки 
и от готовността й да потуши отпорите, идващи от нейната 
страна иа „фронта”. Историята на Сърбия се 

състои предимно от войни, 
от битки, от малки мирни

К.1.
/Ив ,1-та стр./



• ОТ РУМЪНСКО-ЮГОСЛАВСКАТА СРЕЩА НА 
НАЙ-ВИСОКО РАВНИЩЕ В БУКУРЕЩВЕСТИ

БЕЗ НОВИ 

УСЛОВИЯ ЗА 

ПРЕМАХВАНЕ 

НА САНКЦИИТЕ

• ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ са 
приели исканията на 1ТА.ТО за 
по-жестоки и по-бързи въз
душни удари по позициите на 
босненские сърби доколкого 
те и по-нататък действуват от 
демилитаризираните зони - 
съобщили тези дни предста
вители на западния военеИ 
съюз в Брюксел.
■»< СЪРБИ Я И ЧЕРНА ГОРА час 
по ско ро трябва да бъдат вър
нати в КЕБС - заявил тези дни 
в София Геб Харт фон Молне, 
помощник -генерален секре
тар наНАТО по политически
те въпроси. „Без участието на 
Сърбия и Черна гора в между
народните отношения не. 
може да има мир и стабилност1 
на Балканите - изтъкнал сло
меният функционер на НА ТО 
в речта си на състоялата се в 
българската столица между
народна конференция „Из
граждането на ново бъдеще 
на Балканите”.

• СЕГА Е ВАЖНО МЕЖДУНАРОДНАТА ОЬИШОС! ДА 
ПРОЯВИ ИНТРЕС ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДА ОКАЖЕ 
ОТКРОВЕНА ПОЛИТИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА БЕЛГРАД - 
ЗАЯВИ РУМЪНСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ЙОН ИЛИЕСКУ

Йон ИлиескуЗоран Лилич

П.Т па СРЮ - МС официален Бел- „ журналИстите 
грал ирис плана па Контактната рещ Лилич заяви, че Белград е го- 

^ па югославската криза не може/да група не като единственото и пай- товза диал0гс всички бивши юго-
Президенпл на С1 Югосла- 1|и д0ведЬ до решението за тази добро решение, с което се създава ки републики, с всички

,шя Зоран .Лилич направи офи- ДзаД 1иР3ора„ лилич. По възможност в мирна обстановка иРтвУрения ’на терито-
циално посещение в I умупия па т03и въпрос румънският прези- да се разреша! всички останали на 5ивша Югославия, за да
21 и 22 окто7РМ Т.г. Румънско- йон илиеску беШе пределно въпроси от интерес на воюващите Р решения, приемливи
югославската среща а пай-аисо- ясе|1 и съглассн. „допълнително- страни. А пътят към мира не може “ и р всичк'0 да 6ъде
ко равнище в Букурещ, какго т0 обуславяме на премахването на да бъде прокаран все докато не се ’ войната в Босна Товатштшштштщштшнищо друго освен да подкрепят във връзка е мирния план на Кон- Милошевич.Туджман.изет5его 

екстремните тенденции." Във тактната група Румъния-добави ич и да предлоЖи услугите си за 
връзка с тази тема внимание пре- Илиеску - разбра драматичното _ Р лизания
дизвика и изявлението на юго- решние на Белград да скъса от- Р

ношенията си с ръководството на 
юцията за смекчаване на санкции- Република Сърбска. Белградско

то ръководство пое голям риск и

Буку-

• ЯСУШИ АКАШИ, специа
лен пратетник на генералния 
секретар на ООН за бивша 
Югославия, заявил, че на ре- 
лацията Загреб-Книн има все 
повече индиции за „мира, кой
то наближава”. Това изявле
ние на японския дипломат съ
будило стария страх на ме
диите в Хърватско от Чурки- 
новото предвиждане за 
„държава в държавата”, още 
повече, че Акаши добавил и 
следното: „1. една държава мо- . 
гатда станат много държави".
• НОВИ ОТСТЪПКИ на сър- 
би те в Босна са обсъждали те
зи дни членовете на междуна
родната Контактна група на 
срещата им в Ню Йорк - твър
ди лондонски „Таймс”. Мир
ният план на петимата бил 
приспособяван за приемане” с 
помоща на предложения, с

намика на потушаването на криза
та в бивша СФРЮ и взаимните от
ношения.

Идентични бяха позициите на 
президентите на СР Югославия и 
Румуния по един от най-важните 
въпроси за успешното преодоля
ване на югославската криза. „Опи
тите да се обуслови премахването 
на антиюгославските санкции с 
решаването на някои други про
блеми на територията на бивша 
Югославия, а не само на пробле
мите в БиХ, влиза в сметките на

славския президент, че „резол-
Във връзка с билатералните 

отношения внимание предизвика
ха решенията на правителствата в 
Белград и Букурещ да подготвят 
собствени мерки, с помощата не 
които трябва да се осигури стар- 
тна експанзия на югославско-ру
мънските отношения, особено на 
икономическото сътредничество 
между двете страни веднага след 
премахването на санкциите.

те е положителна, но все още не
достатъчна крачка”. Според Ли- въпреки известните недостатъци 
лич Обединените нации се нами- прие плана на Контактна група

като единствен път да се осигури 
тоящитеусло-

рат на кръстопът по въпроса коя 
опция да предпочетат в Босна: да- мир в Босна при 
ли ще окажат подкрепа на уми- вия. Сега е важно межднародната 
ротворнителната политика или общност да прояви интерес за съ- 
пък ще фаворизират радикалните трудничеството и да окаже откро- 

ония, които застрашават мира. сили на воюващите страни. Факт вена политическа подкрепа на 
• Глобализацията на потушаването е ' изтъкна по-нататък президен- Белград. .

Шкоито се създават възможно
сти за конфедерално свръзва- 
не на Републ ка Сръбска със СР 
Югославиясъответно на обе
щаната конфедерация между 
хърватско-мюсюл майската 
федерация и Хърватско. Лон
донският ежедневник твърди, 
че по този въпрос е постигна
то съгласие на всички членове 
на Контактната група.

• РЕАГИРАНЕ

НИЗКИТЕ УДАРИ НА ВИСОКАТА ПОЛИТИКА
Поредицата статйи на главния и отговорен редактор на вестник Същевременно, натискът срещу ДСБЮ се увеличи дотлкова, че 

„Братство” Венко Димитров под заглавието „Висока политика на вече застрашаваше и личната сигурност на неговите членове 
малка партия” е само част от една организирана и много добре син- В такива условия ДСБЮ беше принуден да интернационализиоа 

™ иронизирана пропаганда, която вече четири години се води срещу българския въпрос в Югославия. СадЖеневскитесрещти и по къ- 
.11 в.сърбеките медии. Крайната цел на тази пропаганда беше и сните срещи с представителите на КЕБС и други межлунаполни оп

си остана, да се сатанизира ДСБЮ.ка го фашистка, сепаратиска вели- ганизации, световната общественост отказа известан натиск на Юго 
;; кобългарска организация, която уж нарушава конституцията, суве- славия Като отговоо на всичко с наЮго-

ренитета и териториалната цялост на Съюзна република Югосла- реагирахас процедуралнопредложениезГзабраняване налейноста
?елнааоДтгов°оЖрносте Р"ЬШ’ ‘ НеЙНИТе ЧЛеН°Ве П°ДВеДаТ П°Д на ДСБЮ-Това беше^ргумент повече в полза наДСБЮ? че освен д™

1 ; гите не се зачита и правото на свободна политическа дейност. По тоя
и тъй ка го за това нещо винаги липсваха правни и политически повод ДСБЮ алармира българската и голяма част от световната 

ж аргументи, защото лъжата си е лъжа колкото и внимателно да е кон- общественост и предложението за забраняване на дейността на 
Ш струирана, пропагадистите. срещу ДСБЮ си поставиха друга, много ДСБЮ засега „изчезна”.

можностза публичен диалог, това все пак е някакъв напредък. Диало- Р
щ гът сам по себе си е напредък, дори когато всяка страна упорито от- 
щ стоява мнението си.

• „ВОЙНА ЩЕ ИЗБУХНЕ до- 
колкото Гърция се пита да 
разшири териториалните си 
води от 6 на 12 мили след 16 
ноември”, заявил тези дни ми
нистърът на отбраната на 
Турция Мехмед Голхан. Войн
ственият турски министър 
сплашил, и с „единствено въз
можния” епилог на евентуал
ната война: „Турците са 60 ми
лиона, а гърците 10 милиона. 
Също е и отношението на вое
нен план. Силата е на страната 
на Турция”. В Турция обаче се 
премълчава фактът, че новата 
международна конвенция, 
която ще встъпи в сила на 16 
ноември т.г. дава правото на 
Гърция да разшири терито
риалните си води в Егея от 6 
на 12 мили, както и всички 
страни в света.

Официалната политика остана сляпа и глуха за всички аргументи 
и факти на ДСБЮ, българската и световната общественост и упори-

I ната скупщина на Република Сърбия, следователно становищата на, че категори?н°° стоява статус ТвТПу'5личн0 приз‘
офи“ —а ™

т и извес™°' "СИЧКО започна когато ДСБЮ в своята поли- стопроцентово, техните деца да се учат на сърбски език а български« тическа дейност публично излезе с тезата, че нарушаването и огра- ще го тачат като майчин език”. сьроски език, а български
информирането? на^йо^алнатГкртгура? богослужението3^граждан’ предсвет^тоТтипично югослаТ Щ6 06 поизпоти д°кат° разтълкува 
ските книги, общата стопанска и политическа изостаналнос/и някои според който едиоТминств^™ „самоуправителен" феномен, 

|| други фактори довеждат до обща национална и културна изостана за което други народа по свето отказва от едно право,
II лост, поради която за само три десетилетия изчезнаха 60% от 6ъ™р- сетилетия па и столетия Добре е обаче ч?Г жДНес 06 6ият с?° де' 

ехото население в Югославия, ДСБЮ в това нещо вижда сериозна ва, и дай боже да си устои на ламата че ве/-жаСавович понеобеща- 
бъдеще!" °Т пълна всймнлвция и изчезване на малцинството в близко ^Гп“

нямаше. Макар че и до днес никой не можа ла оспппм «Ьтг’ти^^Ира °е’ ни ЛСБЮ адттт!СИНаСТОЯНИена всяка цена да омаловажи и очер-
категошзчно ла ДрЮ офи^Га^ГпГит^^одъ^^и УДаРИ' 46 На"РаВ° К°М"р0Ме™ра по-

'' ва според международните стандарти?паМдори иС™вече'°отаолкТто ния на ДСБЮ°а няк Т°Й " "С °е опитва да “спори основните твърде- 
I =иканес^ д»делР^по-мехо об^;?^и^Гд^Го^^

бмТсъщтотоФ5^ИТе На ДСБЮ и каза. ве„бъпгарсхРи въпрос” всър естествено Р ПР°ЦеС' 3 6 НеЩ° с"°нтано, доброволно и даже

С>?Д.с.НЯВайкипричините, к°ито каратмалцинството да се „отказва”

• ОЩЕ ЕДНО ОБДЕИНЕИЕ на 
изкуствено разделени 
държавни и географски цело- 
сти в Европа ще станат в близ
кото бъдеше. Такъв извод пра
вят политическите наблюда
тели от изявланиего на под
председателя на Поли
тическия комитет на Ирлан
дската републиканска армия, 
според което „представител 
на британското правителство 
дал частно обещание, че Лон
дон ще помогне обедни 
то на ирландците.” Изявле
нието хвърлило тежка сянка 
върху най-новите разговори 
между британския премиер, 
Джон МеЙджър и ирландския 
му колега Алберт Рейнолдс.

ение-
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МИЛО ШЕВИЧ: На всички 

по-високо жизнено равнище и 

мир в държавата

• ЕДНО ДЕМАНТИ И ЕДНА ИЗПРАВКА

НА ПОГРЕШЕН АДРЕС
Когато се надигне шум и ро- 

пот за нещо, което не заслужава наложи да отбранява самият автор 
внимание, обикновено се казва - на статията в „Слобода” Й. Дж. 
„много шум за нищо!” В случая с Николич, който некоректно се по- 
димитровградската гимназия, ко- крива с името на началника на 
ято преди две години напълни 100 окръга, особено ако се знае, чегим- 
години - това не може да бъде в назията в Димитровград има сто- 
сила.Слека ръка се казват големи годишна традиция и е една от най- 
думи без покритие. Към този род модерните и най-добре обзаведе- 
„Свобода на изказване” може да се ните в Сърбия и може да послужи 
отнесе и станалото с Димитров- като образец на останалите, 
градската гимназия. Но да не на
влизаме много в история, а да ка- мото впечатление за необмислено- 
жсм онова, което предизвика опра- то изнасяне на неистини и липсата 
вдателни реакции в Димитровгра- на отговорност за публично каза- 
дска община. Нешко Мадич, нача- лото, като по такъв начин се дезин- 
лпик на Пиротски окръг, според формира обществеността и мана- 
изнесеното в пиротска „Слобода” Сяа обида на другиго”. 
се бил произнесъл, че „по-добре сс Така казва председателят на 
учило в по-силно училище , а та- Пиротски окръг Нешко Мадич. 
кова била пиротската гимназия, Обаче в поместената в „Слобода” 
към която след време би трябвало изправка под заглавие „Зарад тех- 
да сс приобщят и димитровград
ската и белопаланшката...

Останалите становища ще се

1Ш1
/От 1 -ва стр7 СТВа. съвременни училища, спорт 

и развлечение, на възра
стните по-големи и по-ре- 
довни пенсии.

На онези, които са спо
собни да работят, работа и 
добри заплати, на всички 
по-висок жизнен уровеи и 
мир в държавата, на улиците 
и в семейството. Това е инте
ресът на нашата република 
и за този интерес трябва 
всички да сс боримс.

Преди половин век Сър
бия воюва за свобода срещу 
германската фашистка арма
да, която тръгна да завладее 
света и да завладее Сърбия. 
През цялата си история Сър
бия води изключително 
освободителни войни. Ни
кога завоевателна. И сега би 
се защищавала, както би се 
защищавала и всяка дър
жава на света, ако бъде на
падната. Но ненападната от 
други сама към други не 
иска, няма нужда и това не е 
в нейното същество.

След трудните 
зад нас, и въпреки тези годи
ни, Сърбия тъкмо сега тряб
ва да подеме всички свои си
ли, за да се стабилизира ико
номически и да се развива 
по-нататък. Да увеличи 
общия и индивидуален уро- 
вен, да осъвременява образо
ванието, да подобрява кул
турата. Възможно по-скоро 
да се свърже със света, с 
европейските страни - ико
номически, политически, 
научно и културно. Всички
те си врати да отвори а 
всички и сама да може да 
влезне на всички европей
ски и световни врати, както 
някога почти влизаше.

би била 
сия

териториялна агре- 
към други, смъртоносна, 

а излишна авантюра за соб
ствения народ, и разбира се, 
по-нататъшно трагично из
тощаване на Сърбия и 
всички нейни граждани и на 
СР Югославия, разбира се.

Затова по-нататъщата 
йна в Босна трябва да 
крати. Съзнанието 
бходимостта

години
След всичко, остави неприяг-

во-
се пре- 

за нео- 
от мир, за на

шите интереси не трябва да 
ни определят от междунаро
дната общност

ническа грешка - погрешни изво
ди”, ако занемарим извинението 
на Николич на „господин НешкоВестник „Слобода” от 15 ок

томври помести деманти на начал- Мадич, чието изявление известни 
ника на Пиротски окръг Нешко читатели погрешно са довели във 
Мадич, в който между другото из- връзка с вестникарската статия", 
нася, че изобщо не казал нищо по- почти нищо не се опровергава от 
лобно в радиопредаването „Аргу- преди написаното. Казва се, че 
мент повече” на Радио Белград, в...статията „По-добре се учи в по- 
Той казва и следното: „Всички, силно училище” от 17септември в 
които са слушали „Аргумент по- „Слобода” била допусната техни- 
вече” помнят, че във връзка с обра- ческа грешка. Вместо да бъде опе- 
зованието и образователната мре- чатан в два различни абзаца, дял от 
жа в Пиротски окръг не казах нито текста бил отпечатан интегрално, 
дума. Тема на разговор беше „Съ
стоянието в стопанството и възмо-

та можем 
значи до това съзнание и са
ми. Въпреки че международ
ната общност, по-голямата 
йчаст, през последно време, 
особено полага 
конструктивни и добро- 
желателни усилия, за да по
могне на мира на територия
та на някогашна Югославия. 
Сърбия уважава тези уси
лия и сама е дълбоко съзна
телна, че нейният най-голям 
интрес е мирът. Мирът в соб
ствената република и мира 
за всички сърби, които 
живеят на територията на 
някогашна Югославия ще 
даде възможност за проспе
ритет и на Сърбия, и на 
всички народи и хора, които 
живеят на тези простран

на истина Времето на санкциите и 
на големитевремето 

лишения Сърбия изтърпя 
достойнствено, не изпаднах
ме в онази глад, в оная сту
денина, в онзи криминал и в 
онова разочарование, което 
ни предричаха и желаеха.

поради което известни читатели в 
Димитровград и Бела паланка сти
гнали до погрешни изводи. В из- 
правката се твърди също, че начал
никът на Пиротски окръг Нешко 
Мадич в радиопредаването „Аргу- 

ването на свободни зони и сътруд- мент повече” не изнесъл нищо по- 
ничеството на стопански органи- вече от онова, което и самият Ма- 

! заци в окръга и развитието на си
стемата на информиране. Един
ственото изречение, което е прене- 

живот на! сено от моето изказване е това, че

жностите за използване на при
родните ресурси и геострате- 
гическото положение на Пирот
ски окръг”. Стана дума и за създа-

Но от това не бива да се 
прави извод, че Сърбия и по- 
нататък е готова да гладува, 
да се мръзне и да търпи. Сър
бия е заслужила изобилие 
от храна, съвремено отопле
ние, мирен и спокоен живот. 
На младите са необходими

Борбата за свобода днес е 
борба зВ мирен, по-богат и 
по-културс н

дич казва в своето деманти.
По-нататък Й. Дж. Николич

повтаря първоначално написано- 
_ то в „Слобода”, което предизвика

всички граждани в Сърбия, | казах:Пиротски окръг^е един от бурни реакции... „и би било разум
на всеки човек в Сърбия ка- | най-компактните в Сърбия, зашто- ио по въпросите на образованието 
за между другото прелеела- 11,е™Пт ^оето /ДИ««тровградчани и белопа-
тслят На Република Сърбия лава добра възможност за комуни- сочват към окръжния центърЖак- 
Слооодан Милошсвич. | кация и сътрудничество. во ще им липсва на учениците от

белопаланшка и димитровград
ската гимназия, които годишно за-

!
пишат едва по две-три паралелки.

от майчиния български език. Венко Димитров сочи паланешкия дух, движение на хора, стоки, капитали, идеи, информации, кадри, сио- гимназия Снлн^г^^^илтце^с 
тоест простотията на босилеградската и димитровградската среда, болно научно-техническо, културно, технологическо, медицинско, й всички неопходими кабинетни по- 
Но по-нататък пише, че българското малцинство било на спортно и всички други видове сътрудничество. Свободната иконо- Ц собия преди всичко, с професмо- 
изключително високо културно равните. Нещо все пак не му е ясно мическа зона пее никаква икономическа категория, извадена отучеб- нално силен преподавателски ко- 
и си признава, че това било единствен феномен. Причините за тоя фе- ниците по политическата икономия на социализма, тя е извадена от Щ ЛеКтив, сигурно ще предложи на 
номен той е готов да обяснява и със затъмнението на луната, само не всекидневните нужди на хората и законите на бизнеса. учениците много повече. Репута-
и от аспект на политиката, която за него е неприкосновена. Вие обаче разсъждавате така: ДСБЮ е за свободна икономическа || цията в образованието не се

Що се отнася до културата на малцинството, тя не може да се ме- зона. Свободна икономическа зона е равно на автономия. Автономия || печели лесно и бързо, а няколкото 
ри само със количеството на дипломите, които то притежава/особе- е равно на сепаратизъм. Заключение: ДСБЮ е за сепаратизъм. Проща- || пиротски средни училища я имат 
но не с ония спечелени според критериите на морално-политическа- вайте, но разсъждавайки така, вие можете да докажете всичко само че И и се ползват с нея", 
та благонадежност, а с общото материално и културно развитие на то няма да е истина.
краищата, населени с българско население. Обаче от гледна точка на вашата политика наистина има място за Ш

Господин Венко Димитров признава, че от 1961 о 1991 са исчезна- тревога. Отворената граница с България с най-важното предусловие Щ началника на Пиротски окръг го
ли 60% от българите в Югославия. Но то не са „изчезнали”, те само за стопанско възраждане на нашите краища. Вие знаете, че стопан- || сподин Нешко Мадич молим за из- 
са се декларирали като югославяни и сърби а иначе сс чувствуват ка- ският просперитет на малцинството, а това значи край на вашата дъл- Ц вннение, зарад не нарочно напра- 
то българи. Откъде вие знаете как се чувствуват те, господин Дими- гогодишна грижливо водена асимилаторска политика. Оттам произ- |§ вената техническа грешка - сс каз- 
тров? Ако някой се чувствува като свободен българин защо му е да се тичат и вашите конструкции за Андора, за която вие казахте всичко, Ц ва в изправната, 
крие под името югославянин, сърбин, ескимец и кой знае какъв ли не освен най-важното: че има национален доход над 4000 долара на гла- Ц Последното изречение от „из- 
0ще? ва от населението. Ту кае опасността за вас. Ние знаете, чс само с бед- || мравката фактически е онова, кое-

Края на краищата, за дабъде човек българин, не е достатъчно са- ните може да се манипулира. | тревожи. Авторът на статията
мо да се,, чувствува” като българин. Гой трябва да притежава и някои Вълнуват ви становнищпта на българската външна политика и Ц ” : РЛО-.
отличителни черти на българската нация. Най-малкото с да знае бъл- писането на някои български вестници. За съжаление ДСБЮ тук не Ц ^ . без оглел на това че
гарски език. Да познава българската култура, българската история, може с нищичко да ви помогне. България, за разлика от нас, седна дс- р тзполага с никакви аргументи 
българската традиция, обичаите, музиката и друго. 1 ова му с нужно мократизираща сс страни . в която всеки може свободно да изрази Щ изнесеното Дори би могло ако 
и за да може наистина да се чувствува като българин. мнението си по разпи въпроси, въключително и по нашия въпрос. Ц с*с Г0|юр|| за обзаведеност с посо-

Няма аргументи, с които да сс оправдае оная срамна цифра от Какво лошо има в това пешо? Та нали същото това го прави Сърбия, || бия и кадри, да сс каже обратното 
25 000 българи. В нея е целият проблем. помагайки своите сънародници в съседните страни и никой не може || _ димитровградската гимназия е

СЪщо така няма аргументи, с които може да сс оправдае изхвър- да й оспори топа право. Ц „по-силна”... Последното може да
лянето на българския език от училищата. Вие това но го обяснявате Единственото нещо което можете да напраните с да пс давате ио- §| се подкрепи и от изесеннте факти

свободно изразената воля на малцинството по тоталитарно вре- води за тпкипа реакции на България. Ако нашите права бяха зачитани || на пресконференцията в Днми- 
мс Г оспожа МаргитСавович приема това обяснение и снсгосс опре- както трябва, пие щяхте да избиете всички аргументи па българската Ц тровград, къдсто именно се по
деля към тоя въпрос. С това доказва, чс не й е съвсем всс едно ма кой страна да ви напада. || сочват думите на Нешко Мадич,
език ще се учат българите в Югославия. I |а пашите въпроси, отправени към българската общественост Ц който най-похпално се изразява за

И още нещо. Ако се намереше поне един сърбин, който да сс от- дСШО нс сс чувствува задължен да ни отговоря. || а1топаР,?«12^ята\Г^обош1” за
каже от майчиния си сърбски език и се определи дацатада му сс учат Мо „ашитс „ренети също няма дп отговаряме. Оставяме ти ш> Щ ориентация може да послужи и 
да речем на хърватските, той е Сърбия щеше да бъде провъзг лассн зя (ш1|шта и бс, Х0Ш1 „счиста съвест, нп която тегне историческата отго- |> [^отдавнашното изказване на 
национален предател за всички времена. С право. иорност зи националната катастрофа на един стохилядец народ. Към щ Моргит Савович която също спо-

Вис, г-н Димитров, твърдите,чс бълг арите в Югославия имат пра- тоя „арОД принадлежите и ние. За съжаление, отчуждихтесс от него, || лсл„ чс димитровградската гим- 
во на информиране на майчин език и за доказателство ни сочите вс- ИЗХвъряйки езика му не само от училищата, по и от редакторска кан- Ц пазия разполага с изключително 
стика. който вие оглавявате. Ние говорим за ограничаваме на право- ,|еларИЯ ,ш „Братство", и може би и от семейството си. И при това си Ц сп0собсп преподавателски кадър, 
то на информиране на майчин език, А вие можете да ни деман ГИР“,С Позполяпатс да ни държите уроци ио патриотизъм затова че искаме || чс е слпа от пай-оборудените в Ре
сано ког ато г(и предложите цялостна информация на български език, ;({| ползцаме прашна си, а не до се кичим е тях. Ц публика Сърбия...
включително и оная, която на вас лично/и иа основател неви Въп всяка нормална държава се отговаря за нарушаване на кои- || Мс остава нищо друго освен да
се харесва. Например когато тоя текст пред нас го»г у п ‘ ституцията и законите. Вие обратно, искате да отговаряме ние затова, Ц сс съгласим с началника на Пирот-
немия, и без да се опасявате че може да ви исгине редак \ - чс искаме да сс спазват конституционните ни приви. Тука нещо нсс в щ ски окръг и всички други, които

мислят, че „след всичко остава го
рчивото впечатление зарад изна
сяне» на неистини и липсата на 
отговорност за публично казано
то, с което дезинформира обще
ствеността..."

^ Последиците от подобни дези-
Ц иформации, все пак не са за нодце- 

няванс.

Журналистът на „Слобода" 
не е променил мнението си, а

със

стеице поради това. _ ред.
В иастояието си на всяка йена да ° г'е™Гшмия на^питопията Вашите настолния непременно да ни сотшшзиратс сс граничат с 

ДСБЮ вие измислихте някаквабъ |И||а ав него- безобразието. Провъзгласихте ни за наследници на ВЗВО „Въртоп”.
™г?рР"сгяо сс намирам от началото „у, ,Ра иъра път чувам за та- Ако жияссхмсяпраяояа лърж..........е непременно трябяшис ля отго-
хава и лея и то от вас,

А когато ДСБЮ говори за свободна икономическа зона гой има 
предвид една максимално отворена г раница с България на терито
рията на която живее българското малцинство зп свободно

изнасяне на неистини.
Козихте, чс ДСБЮ няма опора в малцинството. Добре, защо се 

безпокоите тогава?
И пян Пиколо», сскрсгьр и говорител па ДСБЮ л М. Андонов

оБрятстНо • ) НОЕМВРИ 1904 г.



# ЛАУРЕАТИ НА СЕПТЕМВРИЙСКА НАГРАДА В ДИМИТРОВГРАД

ПОЗНАТ НА КРАЛЕ И ЦАРЕ, 

КОРЕСПОНДИРА С ВСЕЛЕНАТА
Моят етажна радиолюбител с значи 26 години. До
сега съм осъществил няколко стотин хиляди връзки 
с мои колеги от целия свят. Посредством радиовъл
ните аз наистина се познавам и с крале, с държавни 
глави, известни и неизвестни обикновени хора.

Така за своето хоби говори Иванов и пред нас 
изнася над 20 хиляди 051- картички, изпратени от 
негови колеги като потвърждение, че той с тях е 
осъществил радиовръзка.На едната четем: Руска ек- 

Севсрния полюс, 25 декемви 1982 годи- 
са много, .почти от всички страни и 

Неговата

# ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТПОР ИЛ ОС II БОСИЛЕГРАД

ПОМОЩ НА 

НАЙ-ЗАКЪСАЛИТЕ
Познавате ли Райко Иванов ог Димитровград?

познават испанският крал Хуан Карлос 
членове на

ОТ КОИТО ЗА ОКОЛО ТРИ ХИЛЯДИ ДИНАРА РЕШЕНИЯ 
БЯХА ВЗЕТИ НА ПОСЛЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ ПА НО ПА ОС.

Изпълнителният отбор на Общинската скупщина в Босилеград 
на състоялото се преди една седмица заседание взе решение 01 
касата на Общинската скупщина да се отпусне парична помощ на 
седем домакинства, т.е. лица, които е сполетяла беда и се намерили 

тежко положение. Според решението па членовете на съвета на 
Васил Тасев от Дукат, на когото преди един месец изгоря къщата, 
ще се купят керемиди и ще се заплатятстоки от първа необходимост 
на стойност от 125 динара, които той взел в магазина в селото. 
Керемиди ще се обезпечат и на Боян Христов от I орна Любата, на 

преди три месеца изгоря плевник. През изтеклото лято 
вследствие на гром изгоря на Славчо Александров, па 

общинския бюджет ще се помощува с 200 динара. Па 
Дойчин Дойчинов от Босилеград, чиято къща преди два месеца 
пострада от пожар сега ще се помощува с още 100 динара /500 
динара са отпуснати по-рано/. С 200 динара ще се помощува на Асен 
Христов от Горна Лисина, на когото през лятото вследствие на 
гром пострадаха две крави. По 100 динара помощ ще получат Звоп- 
ко Стаменов от Долна Любата/за учбепици/ и Драган Стаменов от 
Милевци, бежанец от бивша БиХ.

Членовете на отбора взеха и решение от бюджета ОС 1000 
динара да се дадат на Центъра за социална работа, от които той да 
отпуска парична помощ на граждани, ненадейно изпаднали в беда.

Средствата в общинския бюджет са ограничени, но 
подчерта на заселението на отбора неговият председател Васил 
Йованчов, ще се води сметка помощ да се окаже на всички, които е 
сполетяла беда и се намерили в тежко материално положение. От 

годината до последното заседание на ИО от общин
ския бюджет на граждани е помощуваио с над 2 хиляди динара.

В. Б.

Пс! Него го
и кралят на Арабия Фсйсал. Познават го 
експедиции на Северния полюс, хора „от край свега- 
” от далечни острови, не намиращи се дори па кар
тата. Познават го радиотелеграфисти от параходи, 
пръснати по морета и океани, познават го спътници
те около земята, посредством които осъществява 
радио връзки с хиляди радиолюбители от пелия 
свят. Да, Райко Иванов е радиолюбител, един ог 
основателите на радиоклуба УШЛ1ТЛ/ в Димитров
град, който тази година е носител па Септемврийска 
награда по повод Деня па освобождението на Дими
тровград.

спсдиция на 
на. Картичките

му казва, че отива да лови риба
Радиолюбителите са чудни хора, готови дни и 

нощи да седят край своите радиоуредби, винаги го
тови да помогнат. Известно е, че Ранко между пър
вите е разбрал за зсмересението в Черна Гора, че при 
пожара в рафинерияата в Панчево е помогнал от 
Русия да се обезпечи специална биогаза за повреде
ните в пожара. За осъществените контакти между 
бежанците от Босна и техните близки там, излишно 
е да се говори. Крайната им благодарност 
най-голяма награда.

в

когато 
плевник 
когото от

-С радиостанция се запознах и просто се влюбих 
в пея през 1968 година в Куманово, където бях вой
ник. Оттогава до ден-днешен не се раздел *м от нея.

за него е
- За нас радиолюбителите отговорните си спом- 

когато им стане „гъсто”, иначе никога - 
Ранко.

нят само 
малко разочаровано казвакакто

Клубът на радиолюбителите в Димитровград, 
под шифъра УШАНи/ е основан през 1974 

година. Негови основатели са Ранко Иванов, Вла
димир Цветков, Драгиша Тодоров и Мирослав Со
коловия Днес има регистрирани 16 члена и в юби
лейната година е направен опит за омасовяване на 
същия. От основното училище са се запленил и^към 
40 ученици, които ще се обучават за радиолюбите
ли. Клубът тази година получи нови помещения и 
благодарни е на спонсори същите ще бъдат уредени 
според изискванията на радиоклуба. Освен трудо- 
вит^организации един от спонсорите е и Николай 
Стефанов. Членовете на клуба на разни състезания 
досега са спечелили 24 дипломи и 5 купи. Техни
ката с която работят наистина малко е застарела, 
но все пак е добра. Надяват се, че и нея ще подновят, 
за да могат още по-успешно да работят.

началото на познат

• ЧОРАПАРАТА В БОСИЛЕГРАД НЕ ИСКА ДЛ ДАДЕ МИНИ
МАЛНИ ЗАПЛАТИ НА 45 СВОИ РАБОТНИКА

НЕ ПОМАГА И РЕШЕНИЕ- 

ТО НА ИНСПЕКТОРА
• ЧОРАПАРАТА В БОСИЛЕГРАД, КОЯТО ДЕЙСТВУВА КАТО 
ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ, НЕ Е ЗАПЛАТИЛА ЗАПЛАТИ 
ЗА АВГУСТ НА 45 РАБОТНИКА, КОИТО ТОЗИ МЕСЕЦ НЕ РА
БОТИЛ. • ПО ИНИЦИАТИВ МА СЪВЕТА НА СЪЮЗА ЗА СИН- 
ДИКАТИТЕ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ, ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА 
В ОТДЕЛА НА МИНИСТЕРСТВОТО ПО ТРУДА ВЪВ ВРАНЯ Е 
ВЗЕЛА РЕШЕНИЕ ВЕДНАГА ДА ИМ СЕ ЗАПЛАТЯТ МИНИ
МАЛНИ ЗАПЛАТИ. • РЪКОВОДСТВОТО В ЧОРАПАРАТА НЕ 
Е СЪГЛАСНО С РЕШЕНИЕТО.

Спорът между 45 работника и ръководството на чорапарата 
настана още през последните дни на юли т.г., когато почти след 
едногодишен застой пак започна да работи това босилеградско 
предприятие. Зад машините обаче не се намериха и тези работници, 
както и останалите им 140 колеги. Според организацията на произ
водствения процес от страна на ръководството в предприятието за 
тях, просто казано, нямало работа.

Според мнението на ръководните хора в чорапарата тези работ
ници не са заслужили заплати за август. Работниците обаче не са 
заслужили заплати за август. Работниците обаче не се съгласили със 
становощето на рководството и потърсили помощ от Съвета на 
Съюза на синдикатите в Пчински окръг. Тази организация на работ
ниците потърси от инспекцията по трудови отношения, действува
ща при Отдела на републиканското Министерство по труда във 
Враня да предприеме неопходими крачки.

РАБОТНИЦИТЕ СА ПРАВИ
Това всъщност констатира Йован Йованович, републикански 

инспектор по труда и трудови отношения в посочения министерски 
отдел, който на 22 септември т.г. извршил контрол в предприятието. 
Установил, че въпросните работници не са получили ни минимални 
заплати за посочения месец. Без оглед, че не са работили, написал 
той в решението, те са имали право да вземат минимални лични 
доходи. Още повече ако се има превид, че не са им дадени никакви 
решения, от които да се узнае да ли се на платена или неплатена 
почивка.

Инспекторът е категоричен. Следкато конкретно посочва накои 
работници да се заплатят минимални заплати, той налага на ръко
водството това да направи - веднага. В обратен случай, преду
преждава той, против челните лица в чорапарата ще се предприемат 
съответни /наказателни/ мерки.

Какво казват в чорапарата?
„РЕШЕНИЕТО НЯМА ДА РЕАЛИЗИРАМЕ”

Решението на инспектора в чорапарата са приели през средата 
на октомври и все още не са го реализирали. Цветанка Велинова, 
изпълняващ длъжността директор в предприятието, казва, че няма 
да го реализират. Подчертава, че въпросното решение е обжалила в 
републиканското Министерство по труда. - Едно число работници 
от време на време работеха в чорапарата през март, април и май и 
нямаме средства да им се заплати на тези 45 души, които не работе
ха? Без оглед, че не се касае за големи средства /минимални заплати 
за август възлизат на около 60 динара, /бел на авт./, не сме в състоя
ние да ги обезпечим, заявява Велинова.

Как ще свърши спорът между 45-те работника и предприятието 
засега не е известно. Велинова подчертава, че не са работили и през 
септември и че заплати няма да получат и за този месец. Започнали 
са да работят към края на септември. Едно число от тях -17 души - 
работят в областта на домашното ръкоделие в чорапарата, а остана
лите зад машините. Организационният въпрос обаче все не е 
решено. В чорапарата казват, чеЮМКО от Враня, с което установиха 
техническо-делово сътрудничество в производството на чорапи 
може да ангажира само 140 души. Всички останали, казва Велинова, 
а това са всъщност онези, които остават без заплати, ще трябва да се 
ангажират в домашното ръкоделие вече от днес, без оглед че това 
не искат.

А.Т.
Ранко Иванов приема Септемврийска награда

• СТОКИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ДИРЕКЦИЯ ПО 
ЗАПАСИ ПРИСТИГНАТ И В БОСИЛЕГРАД

• БОСИЛЕГРАД

СНАБДЯВАНЕТО 
С ЛЕКАРСТВА 

СЕ ПОДОБРЯВА
ОЛИО - САМО ЗА ОСВЕДО
МЕНИТЕ И НАХОДЧИВИТЕГражданите в Босилеградска 

община по-лесно и по-добре се 
снабдяват с необходими лекар
ства отколкото миналата година, 
заяви тези дни Захари Сотиров, 
директор на обществената аптека 
Босилеград, която поддържа ап
теки в Горна и Долна Любата, 
Горна Лисина и Долно Тлъмино. 
Сега лекарства има, но се явяват 
трудности когато трябва да се за
плащат, а на вересия вече никой 
не си дава стоките.

Особен принос в подобрява
нето на снабдяването с лекарства
та в града и околността дава 
частната аптека на Тодорка Хри
стова. Засега тя е единствената 
частна аптека в общината и за ра
злика от обществената е заредена 
почти с всички видове най-нео
бходими лекарства. Едно число 
лекарства и медикаменти, които 
са относително скъпи, в тази апте
ка може да се получат и по по
ръчка.

• ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ДИРЕКЦИЯ В БОСИЛЕ
ГРАДСКА ОБЩИНА ПРИСТИГНА 6100 Л ОЛИО, А СЕ 
ОЧАКВА 3 ХИЛЯДИ КГ ЗАХАР

Неотдавна в Босилеград, посредством тукашното тър
говско предприятие „Слога”, пристигнаха 6100 л олио, 
очаква да дойде и 3 хиляди кг. захар. Толкова количество 
всъщност е разпределено за Босилеградска община. С по- 
дажбата на тези стоки по достъпни цени - 1,68 динара за 
литар олио и 1,48 д. за захар - се имаше и има за цел да не се 
увеличават неоправдателно цените на пазара и да се даде 
принос на програмата за икономическата стабилизация.

Продажбата на олиото обаче не стана съгласно тези це
ли. От целокупното количество над 1500 л бяха продадени 
магазините на посоченото предприятие в града, а останало
то количество е закарано в селата. Продажбата на олио в 
града не се проведе докрай съгласно напътствието на репу
бликанския заместник-министър на трговия /да не 
повече от два литра на куповач/, нито пък съгласно 
решението на Изпълнителния съвет на ОС, според което на 
домакинство до 3 члена да не се дава по един, а на над 3 члена 
по два литра. ИО на ОС взе това решение, ръководейки се от 
факта, че в общината живеят около 11 600 души и на че на 
всяко домакинство трябва да се даде възможност да вземе от 
тази стока. В града с олио се снабдиха само предварително 
добре осведомените и най-находчивите потребители. По- 
голяма част от домакинствата и този път бяха „граждани от 
втори ред”. Добре осведомените в предприятието и в 
общинската власт казват, че големи нередности в про
дажбата на олио са правени и в повечето села.

Дали ще се спазва решението на ИС на ОС при продажба
та на захар - на едно домакинство един кг захар - или ще 
последва безредието както с олиото

а се

в

се дават

В.Б.
• БОСИЛЕГРАД

ЗА 20 СВОБОДНИ 
МЕСТА КАНДИДАТ

СТВАТ 139 ДУШИ
На неотдавна публикования 

конкурс за примане на20 работни
ка в цеха за производство на уни- 
катен текстил - ръчна работка в 
Босилеград, който трябва да се от
крие Общественото предприятие 
„Център за дизайн и маркетинг - 
ЦЦМ” от Ниш, кандидатстват 139 
души за постоянна работа и 14 
души за работа в къщи.

Това е още едно гютвържда- 
ние колко въпроът с незаетостта в 
Босилеградска община е остър и 
че обществеността трябва да 
ложи максимални усилия, преди 
всичко чрез откриване на нови 
производствени цехове или пък 
разширяване на вече съществува
щите, същият да се смекчи.

засега не е известно.

В магазините в Босилеград - и в обществените и в частните 
- сега няма олио. Преди доставката от Републиканск 
дирекция 1 л се продаваше за 2,20 динара. Осведомените 
казват, че тази стока се намира по складовете на предприя
тията и че се чака време да се изнесе пред потребителите по 
по-високи цени. Захар има, но не във всички магазини. Там,
където я има 1 кг се продава и за 1,80 динара.

ата

по-

В.Б. I М.Я. В. Б.
*
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плпетно' ДИИ ЗЛ димитровградско го СТО- • • В БОСИЛЕГРЛДСКЛ ОБЩИНА

ОЦЕЛЯВАНЕ С МНОГО 
УСИЛИЯ

ДЪРВОТО ГЛАВНО 
ОТОПЛИТЕЛНО СРЕДСТВО

•«вККвКйГ'“-
трудно Най ап! Р » V Да “ каже" че ПОЛО*енисто е извъредно 
нияДминим™ Тв В”п^ иЖЗраТа ’ в която заетитс са на екзистенциал 
фабрика Васи1и^1Т п ПЛа^еНИ са и Раб°™™ите в мебелната 
малко по лоВппИп ^т ' ЦИЛе ’ доизвестна степен състоянието е 
стоичес1и отстоява строителното предприятие „Градил". Най- 
ност Гип- ™* ударите на санкциите гумарската промишле- 
„ ’’ д и конФскция „Свобода", където заплатите на заетите са
Г-Г"' В ”ГИД” засега Работ» само цехът за гумени 
Б^канхп1н гостилничарско туристическата организация 

могат ла се ‘^Рсбопроизводственото предприятие „Пекара" засега
мтеиш,™ ’ ЧЕ успеГ° преодоляват бариерите на сан- кциите и имат сравнително добри доходи.
мзте°С„Н°ВНаТаПрИЧИНа за такова незавидно положение е липсата на матержали и суровини за производството, както и вносно-износната 
ориентация на ловенето стопански предприятия, чнПто пласмент на 
продукция е крайно затруднен, а пазарът стеснен.

Естествено не всички предприятия могат да се подведат под общ 
знаменател. В една или друга степен някои по-успешно, някои по- 
малко успешно, но общо всички оцеляват в твърде неблагоприят
ните стопански условия. Основното при това е: колко находчивост 
и умение проявяват там. за да преодолеят несправедливите санкции. 
При това не бива да се забравя, че най-големитс стопански пред
приятия в града „Гид и „Свобода" още сега подготвят планове след 
премахването на санкциите да заживеят пълноценен 
живот.

пече^пК^,„Ит досега и през настоящата зима п по- и Детската градинка за по 50 кубически метра, а на
община‘дървото^ще бъде главио^топлитетшо сред- 0С"°ВН0Т0 УЧИЛИЩе “ 2°°’ 6 3° “ °Т° °Т
ство. Разлика е в това, че някои парното отопление 
ще подменят с класическото отопление с печки - в 
Детската градина с печки на дърва, а в Центъра за 
култура с печки на ток. Останалите две възпитател
но-образователни ведомства, Гимназията и Основ
ното училище ще ползват досегашния начин на ото
плението - парно с дърва.

Средства за тази цел ма възпитателно-образова
телните ведомства трябва да бъдат обезпечени от 
бюджета на Общинската скупщина.Затова какво ще 
бъде отоплението

нужното им количество.
За отбелязване е и това, че тези дни, пред начало

то на отоплителния сезон в босилеградското основ
но училище извършиха генерален ремонт на парно
то отопление. За целта са изразходвани над 25 000 
динара, а изпълнител на работите педприятието 
„Леграп” от Лесковац. Затова време училището ото
плява стаите с печки и работи в две смени.

За разлика от възпитателно-образователните ве
домства, в Здравния дом в Босилеград за отопление 

_ и тази година ще ползуват мазут. Засега на лагер
спелстгптч ■, Н п-г Я.И всичко ще зависи от имат мазут за две-три седмици, от миналата година, 
домстпч 33 ия-птта Р-П011001 оящем трите пе- а за нормално отопление и при нормална зима им е 
ЛЪРВЗ и пече от вппмп „3 , 0ПРеделен0 количество нужно около 50 тона. Обаче с оглед, че санкциите в 
таенизка ззгпзпп ЛипКпС^'?.к„огато ™<™РатУРа- хуманитарните области са премахнати, се надяват, . р ат у 1ебните и други стаи. чс мазуга няма да бъде проблем. Впрочем това обе-

В Общинската скупщина подчертават, чс с оглед щапат и компетентите от Медицинския център във 
на недоимак на средства не са в състояние отведнъж Враня, в чийто състав действува и Здравният дом в 
да обезпечат нужните средства, обаче ще водят Босилеград, а имат обезпечено и известно ко- 
смстка същите да не бъдат под въпрос. Засега за личество дърва, казват за всеки случай, както и дърва 
началото на отоплителния сезон от бюджета са от- за селските амбулатории и станции, 
делили средства за купуване на дърва на Гимназията М.Я.

• • В БОСИЛЕГРЛДСКЛ ОБЩИНА
стопански ЕЛЕКТРИФИЦИРАНИ СА ОЩЕ ДВЕ 

МАХАЛИ
Ст.Н.

„КОМУНАЛАЦ" С НОВИ МАШИНИ
• В СЛЕО ГОРНА ЛЮБАТА ТЕЗИ ДНИ ПРИКЛЮЧИ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕТО НА МА
ХАЛИТЕ „ГРЪНЧАРЦИ” И „КАЙЧНЦИ”. • ЗА МРЕЖАТА С НИЗКО НАПРЕЖЕНИЕ ОТ 
5,5 КМ СРЕДСТВА ОБЕЗПЕЧИ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ 
ЛЕСКОВАЦ.

Електрификацията в Босилеградска община е 
една от по-отдавнашните акции. Обаче поради реди
ца субективни причини и обективни обстоятелства, 
същата все още не е проведена докрай. Останаха 
неелектрифицирани няколко махали и едвам сега, 
въпреки трудните стопански условия, Електрораз
пределителното предприятие от Лесковац обезпечи 
средства за електрифицирането на двете махали в 
село Горна Любата „Кайчинци” и „Гръичарци". Ра
ботата изпълни трудовата единица в Босилеград, 
която работи в състава на Електроразпределително
то от Лесковац, в съдействие с местната общност и 
населението от тези два махали. Както ни уведоми 
ръководителят на трудовата единица в Босилеград.
Милчо Лазаров, местните хора взели участие в поби
ваното наслектричните стълбове и разтеглянето на 
жицата, а останалата работа завършиха работници
те на тудовата единица в Босилеград, задължени за 
подържане на слектричната мрежа в общината. За 
целата са изразходвани над 50 000 динара.

- Според плана тези махали трябваше да бъдат 
електрифицирани когато електрифицирахме оста
налите махали в Горна Любата. Обаче поради неор
ганизираност и други причини те останаха. Едвам 
сега Електроразпределителното предприятие от 
Лесковац обезпечи нужните средства и за късо време

Със собствени средства явното предприятие „Комуналац” тези 
дни набави нов ровокопач и нов камион-килер ое 13 тона. Стойно
стта на двете машини е 193 000 динара. С набавката на споменатите 
машини ефикасноста в работата значително се подобрява тъй като 
досега „Комуналац" фактически освен специалните камиони за бо
клук други нямаше. А работите които са му доверени изкисват и 
това. Регулацията и уреждане на канала в СТрошена чешма трябва 
да уреди „Комуналац". Ведно с уреждане на канала ще бъдат уред
ни и останалите два моста на канала в стил както е уреден и този до 
чешмата. За тази цел са необходими и вече обезпечени 160 000 ди
нара.

електрифицирахме и тези две махали. Прокарахме 
над 5,5 км мрежа с низко напрежение и сега остава 
неелектрифицирана още една махала в село Долна 
Любата - „Гащевица”, за която средства се обез
печени и до края на годината и тази махала ще елек- 
трфицираме- подрчта Лазаров.

С електрифицирането и на тази долнолюбатска 
махала електрификацията в общината напълно ще 
бъде завършена.

Инак, в 37-те села, включвайки и Босилеград, 
мрежата с низко напрежение възлиза на 994 км, а 
мрежата с високо напрежение на 465 км със 129 тра- 
фопоста от 10/04 КВ и4 от35/10 КВ. За поддържането 
на тази мрежа са ангажирани 10 души, а трудовата 
единица в Босилеград има общо 15 работника, 4 ин- 
касанти и един ръководител.

Да кажем и това, че понастоящем покрай редов
ното поддържане на електрнчната мрежа в община
та трудовата единица в Босилеград върши ренови- 
ране на мрежата с низко напрежане в самия град 
кварталите „Параловски път" и „Груински път", къ
дето все още елекгричните стълбове са дървени, 
които се подменят с бетонни.

След уреждане на канала предстои уреждане и на ширинта в 
Строшена чешма. А.Т.

• ДИМИТРОВГРАД

ПЪРВА ОПТИЧЕСКА РА
БОТИЛНИЦА В ГРАДА

ПРИТЕЖАТЕЛ КАТА НА ДА НОВКОВА ОТ 15 ОКТОМВРИ Т.Г. 
ОКАЗВА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ОПТИЧЕСКИ УСЛУГИ

ВВ будката на бившата .Лотария" на Димитровград след социслен ; 
курс собственичката Пада Новкова откри първата в града оптическа 
работилница „Оптика”, където гражданите могат вече без да губят 
време да си вземат очила, конктакт-леши, които притежателката ло- 
става според рецептите на клиентите. Същевременно в работилница
та има готови очила от +1 до +3, които могат да се получат „на 
място", но е в състояние да обезпечи за твърде късо време и всички 
останали видове очила и контакт*лети.

Инак целокупното оборудване на работилницата е вносно, 
циалната й подготовка, гарантират високо качество на обслужване.
В момента са видят преговори със „Социалното ” и вече се очертава 
договора за издаване на очила чрез гази институция.

М.Я.

• .ДИМИТРОВГРАД И ВОДОСНАБДЯВАНЕТО МУ • АКЦИИ НА СИНДИКАТИТЕ 
В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
НА ЗИМНИНА

Общинският синдикален съ
вет, както и синдикалните органи
зации в

а сне-

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, 
НО И БЕЗ ВОДА

От 19 октомври излиза от сила ограничението за ползване па 
питейната пола па територията па Димитровградска община, 
реши Изпълнителният отбор на Общинската скупштипа. 
Режимът за рссгрикпия обаче и занапред си остава, тъй като пи
тейна пода още как нсдостигпп, Според представи голите па „Ко
мунални”, прелото п 1 Гъртопонинии едва дава но 15 литра в секун
да, което е недостатъчно за цялостно снабдяване на всички 
I раждани, дори и за основни нужди. По-високите части па града 
и горните етажи па жилищните блокове води получават само през 
пощи пякоиизбощо. Загива тези част редовно се снабдяват с 
цистерни. I (ложснисто щс се влоши още повече ако няма обилни 
належи, а през зимата обилен снеговалеж. Последните изследва
ния, които „Гсозавод” от Белград провежда в мсмсс пюстата 
„Пържоипа падина” все още не дават никакъв резултат, макар че 
сондите са стигнали до 45 метра дълбочина. 11рнсто с заключение, 
че за водоснабдяване го па Димитровград и околните селища тряб
ва да сс търси решение независимо от това, което сега сс провежда 
от „Гсозавод”. Па комунален" е наложено да направи обстойна 
обиколка на водопровода и цялата водопроводни мрежа, за да 
установи дали няма скрити места - аварии, където водата отича. 
Също така да сс направи още попе един опит, за да се получи 
разрешение за ползване на извора „Ипковс нодепице", които след 

епидемия преди няколко години с забранена за употреба

предприятията в Дими
тровградска община полагат уси
лия па най-застрашените работ
нически семейства да обезпечат 
необходимата зимнина, както и да 
додпт еднократни или няколко
кратни помощи па най-закъсалн-
те.

Засега са дадени пет еднократ
ни помощи по 100 динара па ра
ботници. конто едва свързват кра
ищата. В договор с Общинската 
скупщина ще се раздадат по един 
тон въглищо, а и определено ко
личество брашно.

Синдикатите в „Балкан" и 
„Покара" са издействували по 300 
динара кредити за пабпвка на 
основни хранителни продукти за 
през зимата, като тези средства 
ще изплащат за шест месеца. 15 
„Комуналац” са дадени по 200 ди
нара помощи безвъзвратно.

С оглед че останалите стопан
ски организации са в доста неза
видно материално положение, се 
предпиемат и дру! 
строшените семейства да получат 
съответните помощи, кредити 
или друга вид помощи, за да се 
омпбдят с топливо и други нео
бходими стоки от Дърва необхо
димост.

чуемГ«л;яс1^който МСЖЛУ другот о казва: „Тъй като се открива работилница, тир- 
де иеопходима па Димит ров» рал, мина ,,Мт.т1'0111'’ добровсишо й «кат- 
и-1 ПОМОШ та да заработи тази йона фирма, давайки й 300 динара 
безвъзвратно понеже счита, че на града е необходима такава фирма и 
гражданите вече няма да се тормозят по автобуси до Пирот. Докод- 
кото се наложи необходимост от по-нататъшно сътруд и честно, мина 
Мъзгош" ше отпуска и занапред заеми, за да може тази робот илпица, 

като новина в нашия град, да съществува и работи, тъй кат ечиш за 
голямо задоволство поява на подобни работилница и в нашия I рал, 
понеже представляват огромно улеснение за гражданите па Дими-

Гр дТпожелаем на новоткритата работилница „Оптика" и ма соб
ственичката й Мада Новкова успешен бизнес и сполуки в работата.

познати
и сега отича в реката. Колкото и малко да е количеството вода, а 
ечиш сс, чс сега има 4-5 литри в секунда, това ще бъде значителна 
помощ. Още повече, че след забраната водата почти ежедневно сс 
контролира и досега няма пито едно нарушение в смисъл на 
негодност за употреба. 11ък и сушата с такава, чс няма възможност 
от градското денонил да се замърси, коего е основна причина за 
забрана. А когато почнат обилни палежи, то и главният водопро
вод щс получи по-голямо количество вода.

И акции най-за-

Ст.11.А.Т.
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• МАЛКО ИЗВЕСТНИ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ
I • НИКОЛАЙ ХАЙТОВ, председател ш Съюза 
1 на българските писатели за а. „Братство"

ТРЪНЧАНИН- УЧИТЕЛ НА 
ПЕТАР ПЕТРОВИЧ НЕГОШ

. Байкушев трябва да се приравни към великите будители на XIX век, 
които воювали е керо и меч за освобожденето па южните славяни от

-гурско^обство^ малку се знае. И н иегопата родила България

СРСТплрм™с.'шит%УшшизУМисаило^ след направената обстой
на справка, узнахме, че Мисаил Байкушев е роден в село Мисловшица 
крий Трън в семейството Байкушеви.През 1797 година, на 14 голини,
учи кожухарски занаята Самоков, оттам отива нСвега гора, вруекия ма
настир са Пантейлеймон, следа това в Киев, кълсто следва духовно 
училите, а през 1 ЯК) голина, па 27 голини, е в Чернагора, следтовае 
учител в Сараево. По едно време пребивава в манастир Дечани в Сър- 
бия <1 след тона сс пръта н своя роден край, в с. Мисловшица

От кратката биография па Байкушев и биографията на Негош се 
вижда че те сс срещнали когато Негош бил ученик в Цстинския мана
стир Байкушев тогава пребивавал в Черна гора и действително лице
то „някои си Мисаило" е един от първите учители на Негош. А това 
напълно потвърждават и фактите, че той се завръща от Ки ев,завършил 
духовно училище, което по това време не съществувало на Балканите.

I Че „някой си Мисаило" и Мисаило Байкуш са едно и също лице, се 
вижда от доклада на Отбора на Сръбското учено дружество в Белград 
от1879 година, подписан от сръбския анхимадрит Н. Дучич. В този до
клад на комисията, в която били Драгутин Милутинович и М. Валтро- 

, вич, а които посетили Трънски край веднага след освобождението, в 
село Мисловшица намерили скромния монах Мисаил Байкушев и с 
него водили разговор. Тогава, както пише в доклада, които се съхраня
ва в нишката библиотека, Байкушев казал на сръбските учени, че кога- 
то бил в Черна гора, Пстар I го взел за пръв учител на своя братанец 
Раде Томов, след това негов наследник и велик писател Петар Петро
ви ч II - Негош. Тогава Байкушев бил на 96 години. Починал само една 
/ оди на след посещението на сръбските учени - през 1880 г.

ДА НЕ
СЛУЖИМНА

ЧУЖДИ
ИНТЕРЕСИ

По време на тетувапето па делегация на писа
телите от Ниш в София, сътрудникът па в. „Брат
ство” Мила Басов взе интервю от Николай Хайтов, 
председател на Съюза на българските писатели, от 
който поместваме една част във вестника, а пълния 
му текст в сп „Мост".

Ш Критиката смята, че „Дини разкази” с книгата 
на Вашия живот. Съгласни ли стес такава оцен
ка и какво бихте казали за написването им?

- Не възразявам, че с„Диви разкази" моето име 
най-силно прошумя Те изтърпяха пай-много изда
ния -14 български и 29 - на чужди езици, донесоха 
ми най-много слава, но въпреки това, мисля, че най-

по-ограничен кръг от читатели с по-специална 
естетическа култура. „Диви разкази" написах за 
шест месеца, след като сюжетите бяха отлежала ва
ли в дневниците ми с месеци и години.

■ Вие сте на нож и с редица филолози и автора па 
учебници. Какво не харесвате у тези „ модерно ” 
мислещи български учени?

- В момента се извива голяма вихрушка над бъл
гарското Оо, азование. Направени бяха опити да 
бъда т из теп, еии от ли тера ту рийте учебници кла си- 
ци като Вазов, Захари Стоянов, Йовков и други по
ради „националискическите им тежнения". Сега 
Световната банка се опитва да овладее нашето 
образование тотално. Те ще ни препоръчват учеб
ници, по техни образци ще се провеждат изпитите и 
т.н Това е една реална и може би най-застраша ва
ша националното ни образование културна опа
сност.

Николай Хайтов е роден през 1919 година в 
село Яворово, Пловдивска област. Завършил е 
Лесотехнически факултет в София. Кати 
инженер - лесовъд работи из Родопите и Рила. 
Автор е на повече книги. Пише проза, драми, 
пише за деца, пише статии по обществени и 
езикови въпроси, есета, селищни монографии 
... В момента с председател на съюза на българ
ските писател и и най-заслужсн за възобновява
не на културните връзки между двата народа. 
Неговата книга „Диви разкази” е преведена на 
сръбски през 1979 год. Превода с направил Си- 
ниша Паунович.

сещо родна та книга, па товарил с най-висоики те на 
света ланци. Но ше дойде време да плаша за такова 
престъпление. Това една от сладките мои надежди.

■ Бъгарите и сърбите са близки народи - и като те- 
ритория и като духовност - но като чели не се 
познават достатъчно. Това сс отнася и до писа
телите на двете страни.

- Хиляда българи и сърби себлъскатза пусто и 
празно /особено през последното столетие!. Много

Я Според Вас ще издържи българската книга кон- врСДИ СМС СИ НаНеСЛИ, Ма МНОГО ЧуЖДИИНТСреСИ СМе 
куренцията на преводната? служили, Мисля че сега е време да поумнеем, да- съ-

- Ще издържи. Още по-вече преводна та литера- ближим и обедним около онова, голямо то, което ще 
тура, която сега залива нашият пазар, е в деветте си ни даде възможност да оцелеем в този кипнал около 
десети порно книжнина за ослужване на онанисти. нас продажен свят. Ако писателските съюзи на две- 

В България има много и то взискателни читате- те страни него разберат това и дадат пример- тоше 
ли, и като спадне цената на недостъпната засега означава, ченито сипознавамеисторията, нитосмс 
българска книга, те отново ще се върнат към нея А се поучили от нея, пито сме истински писатели.

Съюзът на описателите се опитва да лротиво- 
действува, но това е много трудно. Трудно се про- 
тивопостои на доларите и особено на много по-ле
сно пръсканите петродолари.

Мнсанло Байкушев

Бъдещите биографи на Негош трябва да допълнят биографията 
един от първите му учители, а също така, макар и с голямо закъснение, 
името на Мисаил Байкушев трябвала се постави на своето място не са
мо в историята на България, но и в историята на южните славяни. Бай
кушев трябва да се приравни към онези велики будители на XIX век
к™р™°™0с^

ски народи. Богдан Николов

Петар II Петровия - Негош

цената е така висока, защо то държавата се опълчи Мила Басов

т• ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕ НА „
! ИЗЛОЖБА НА ДИМИТРОВГРАД- * ЗАСЕДАНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ОД-

ТОР ПРИ ГИМНАЗИЯТА В ДИМИ
ТРОВГРАД

АЛЕКСАНДЪР И ВИДОСАВА
СКИТЕ ХУДОЖНИЦИ В СОФИЯ

НОВА
АФИРМАЦИЯ НА 
ДИМИТРОВГРАД 

СКИТЕ
ХУДОЖНИЦИ

Сърбинът бил такъв, сърбинът бил онакъв - 
глупости на гьркалета!
Няма националност ничия кръв 
върху тази обезумяла планета.
Аз не вярвам на нито една 
злостна дума за черногорци и сърби: 
всеки народ на война 
е показал своите зъби.
Но войната е само жесток епизод, 
от режисурата на сатаната.
Иначе и през огъня си намира брод 
човещината..
Тъй си мисля, запалил свещта 
в памет на моя другар от детинство, 
възнаграден от живота и от смъртта 
с вярно роднинство.
Александър и Видосава - име до име 
в селското гробище с формата на подкова 
1 раницата наблизо, сякаш болест неизлечима 
не престава спомени и надежди да трови.
Въпреки всичко, нищо никага не пресече 
тяхната чиста взаимност до бели коси. 
Жива-здрава, често идва сръбкинята отдалече 
да изплаче сърцето си, мъката си да угаси.
А когато утре край границата се разбере,
че камбаната е ударила и за нея,
тук в годината подир мраморното тире
пак любовта нашите жалки омрази ще надживее.

динар по ДИНАР 

- ФИЗКУЛТУРНА ЗАЛА
I

Неотдавна бе раздвижена ииициати- 
! ва за устройване на изложба на дими- 
I тровградски художници в София. Сфор- 
| миран е и организационен комитет, на 
! чело със Слободан Сотиров, най-изве- 
1 стния димитровградски художник, кой

то ще се старае димитровградските ху-

В Димитровградска община има над 3500 заети. 
Ако всекимесец всеки зает отдели само п0 единдинар стават 3500 динара, за една година 42 000 за 
две години 84 000 динара, за три ... Това все пак е 
пара, още повече когато няма инфлация. Защо да 
не?

Това е предложение на членовете на училиш- 
дожници, които главно живеят в Ниш, | ния отбор при димитровградската гимназия как

к^жзаг.'."Лжзията да работи съгласно всички критерии /а и да 
се отнемат аргументите на отделни хора, че съща- 

център „Васил :: та не е оборудена както трябва/. Очаква се това да 
се обезпечи посредством спонсори - предприятия
та и частните фирми в общината.

I

а В София организатор на изложбатае 
I Културно-просветният 
| Априлов”.

Онакава се на изложбата да у честву- 
; ват двадесетина известни Димитров- I 

градски художници. Това ще бъде втора 
колективна изложба на художниците 
от Димитровград и първа в чужбина.

Един дългогодишен проблем, сега успешно е 
разрешен. Става дума за професор по английски 
език. На това работно място по конкурс е приета 
Донка Банович. Очаква се с това проблеът с ан
глийски трайно да бъде разрешен.

I
Септември, 94 
е. ПъртопопинциБ.Н. Благой ДИМИТРОВ:
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• ПИСМА

ТОК НЯМА, А ДИРЕКТОРЪТ 

ПРЕПРОДАВА БЕНЗИН
• ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ПЧИНСКИ ОКРУГ

ТРИ ПОРАЖЕНИЯ НА „МЛАДОСТ”
„Младост” /Босилеград/:„Т решневка” /Лопардинце/ 0:1, /0:0/
• Босилеград, 23 октомври 1994 година. Игрището „Пескара” 

край Драговищица Времето облачно, но подходящо за игра. Зри
тели около 200 души. Голмайстори: Зоран Трайкович в 73 минута 
Съдия: Любиша Станкович от Сурдулица.

• Отборите играха в следните състави: „Младост”: Д. Захариев, 
И. I лигоров, М. Глигоров, Н. Йойич, Б. Воинович /капитан/, М. 
Цветков, Т. Стойменов, Г. Глигоров, М. Василов, Л. Динов и 3. 
Раденков. „Трешневка”: 3. Милошевич, Д. Милошевич, 3. Арсич, 3. 
Трайкович, Г. Томич, М. Стоилкович, Г. Ташкович, М. Стоимено- 
вич, И. Цветкович, С. Джорджевич и И. Станкович /капитан/.

В шестия кръг на първенството във футболна дивизия - Пчйн- 
ски окръг, футболистите на „Младост”, въпреки че бяха домакини, 
претърпяха поражение и разочароваха своите привърженици. 
Футболистите на„Трешневка” отЛопардинци -Буяновац, т 
заха физически подготовепи, при това и с малко спортно щастие 
отнесоха две /незапланувани, както подчерта след срещата тех
ният треньор Джордже Милеуснич/ точки от игрището край Дра
говищица.

сил^градскитеТсш ш^нах™тживТпро?леми°с ™ Лр" "У се°плаках’ че * ДУкат вече ля е седмици 
електроснабдяването, които ме накараха да поб\гг- гой съРЛито ме посъветва- „Взмсте брад-

сем™ М РИ5УШ,Я да са тРЪ™алипо т°™ Л» работят. Ако някой сериозно разбере „мъ-
тока от око" *™т електромерите. Хората заплашат ДРИЯ съвет на господин директора, може и жертви 

” , кой кога стигне и колко има да даде ля паднат. Защото да отрежеш клон, който опира
За поддържането на електромрежата и да не го- лиш,яга с аисоко 

В°Р* новечето босилегршсЛ, села мрежата е *ИВОТа с"'
тоическиЛ^пНВЧеТаИХраСТалти' а СКЪПите елек- За използването на служебните коли отстрана на
,,, са оставени да корозират и никой персонала на клона приказката с дълга и широка
електромрежата остшя^околнитесепя и по 1*™ г В°е "Ш Нв С рел"° на нас, обикновените потре- 
на дни без ток Село Дукат наппимЛ I1 по дасе™' бители, коитн сп плащаме тока, да ни се развлят 
цели две седмициСъщотонешл Д ™ пР°дУктите в тилниците докато господин ди-
то и селата Тлъмино. Назъпипяи рД°лстяпРезлят°- ректорът си разиграва коня на митницата и пълни 
скъпи електроуреди ^о пегно Л о тгаг дж°,бовете си ? Дм*"лядарки. Ако господинът си
не говорим затоваколк^1егП1„п. Р^валят, а да е соъркал професията, та вместо в петролната инду- 
се развалили в домакинствата пг,пРТ" пРодУкп' са стрия е залутал в електроразпределителната систс- 
н*Р6осилег7м=™^™Г" нежността — по „с за ™ „
но 7акед7иН^бяс1Р^по«Гз " ЗНаеЧ " признаваме За съжаление изгежда, че това нещо не може да 
босилего1лгкич к^н ^ с Т° Ш Д"Р 1ктора На СС ОПраВ“ °свсн чс "яш кой ла поправи мрежата, 
ЛесковаТм^^л^п Пазвооа’'Я1^°Лис1ри5уш,я' от Няма кой " да се °"лачс Защото да се оплачеш от 
7поллъо1лнетпнТЛ вместела се грижи директора Милчо Лазаров, пак трябва да почукаш на
скТоб7ин1сГз^м^Л^ОМ^а7 В босппсграл- неговата врата: съшият е и подпредседател на 

занимава с контрабанда на бензин общината. Та затова всеки предпочита да си трае. 
при това като истински„ бос”, води и работниците 
си /чест на някои от тях/, които товарят и разтоварват 
тубите и варелите с бензин за негова лична

на
апреже ние, значи да рискуваш

се пока-

„МЛАДОСТ’ /БОСИЛЕГРАД/: „ПЧИНЯ” /ТЪР- 
ГОВИШТЕ/ 1:3, /0:0/
В четвъртия кръг босилеградските фудболистити претърпяха 

поражение от по-добрия и физически по-подготвен футболен от
бор „Пчиня” от Търговище. Единственият гол за домашния отбор 
отбеляза Митко Глигоров, а отборът на „Младост” игра в следния 
състав: П. Гашевич, Д. Златков, М. Глигоров, И. Рангелов, Г. Гли
горов, Б. Воинович, М. Младенович, Л. Динов, 3. Младенов, Т. 
Стоименов и Р. Захариев.Стоян Владимиров 

Дукат
„СИНДЖЕЛИЧ-ТОМА МЛИН” /ЛЕВОСОЕ/: 
„МЛАДОСТ” /БОСИЛЕГРАД/ 5:2

сметка

В ЦЕНТРА ЗА КУЛТУ РА В БОСИЛЕГРАД И в петия кръг от първенствето, босилеградските футболисти 
претърпяха поражение. Тези път като гости загубиха от 
„Синлжелич-Тома Млин” в Левосое с 2:5, полувреме 0:3. Голмай
стори за босилеградския отбор: Александър Христов и Здравко 
Раденков. а отборът игра в състава: П. Гашевич, М. Глигоров, И 
Рангелов, Б. Воинович, А. Христов, X, Йойич, Л. Динов, Т. Стоиме
нов, А. Зарев, 3. Раденков и П. Пенев.

В следващите два кръга босилеградските футболисти гостуват 
на „Челик” от Бело поле - Сурдулица и „Динамо-2” от Враня.

М. Я.

ОТНОВО СЕ ПРОЖЕКТИРАТ ФИЛМИ
След деветмесечна пауза, от началото на октом- в районните центрове, макар че в плана и програма- 

ври Центърът за култура в Босилеград отново 
почна
прожектират един път седмично, обаче, ако се съз- други нужни съоръжения, 
дадат по-благоприятни условия занапред Центърът 
е готов и за две кинопредставления седмично. Още 
повече, че според думите на директора на Култур
ния център Боян Миланов, интересът на младите за 
кинопредставленията наистина все още бавно, но 
все пак се възобновява. Това потвърждава с факта, че 
броят от своя страна ще полага усилия да обез
печава съдържателни, разнообразни и интересни 
филми. С други думи филми от велики жанрове.

Според думите на Миланов, засега все още няма 
възможности и условия да се прожектират филми и

за- та за работа Центърът има такова определение, 
да прожектира филми. Ззсега филмите се Причините са сасвим ясни: няма средства, возило и

Ето и разпределеносто на филмите които що 
играят в течение на този месец:

- на 1 ноември: „Секс с дух”
- на 8 ноември: „Смъртоносно оръжие” • СПОРТНИ НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАД

„ЗАНАТ” /ВУЧЙЕ/ - „А. БАЛКАНСКИ” 
/ДИМИТРОВГРАД/ 7:1 /1:1/

- на 15 ноември: „Недоказана вина”
- на 22 ноември: „Смотаните възвръщат удара” 
и на 29 ноември: „Бягство от Диагва”. В деветнадесетия кръг на НФД футболистите на „А. Балкански" 

от Димитровград претърпяха високо поражение от „Занат” от 
Вучйе”дори от 7:1. Като малко „оправданеие” за поражението 
може да се вземе, че димитровградчани играха с подмладен състав. 
Но и покрай това вучяни много по-сериозно и по-отговорно се 
отнасяха към своите задачи и затова и успяха да нанесат поражение 
на гостите от Димитровград.

М.Я.

жшмжмжтшттттмтттттжмшжтжтттж
• КЛОНЪТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПЪТИЩА В БОСИЛЕГРАД

,БАКЛАНСКИ” - „НОВОСЕЛАЦ” 1:1И НАДЕЖДИ, И СТРАХ >
В коректната и приятелска атмосфера се одигра мача между 

„Балкански" от Димитровград и „Новоселац" от Ново село край 
Ниш. Димитровградчани откриха резултата но после заиграха от
пуснато и гостите изравниха. В този мач съдията даде много жълти 
картончета/дори 10/, и често прекъсваше играта. Когато всичко се 
събере - през второто полувреме - едва ли е имало 15 м. „чиста” 
игра.

работна ръка. Понастоящем в клона работятКакви ще бъдат съобщителните връзки през зим
ния период на Босилеградска община с вътрешно- само 7 души, от това 4-ма пряко по поддържането на 
стта, между другото до голяма степен зависи и от 
готовността на Клона за поддържане на регионал
ните пътища в общината, както и готовността на
пътното предприятие,, Враня ' от Враня, навреме и в в общината, са необходими над 70 тона сол, 40 тома 
достатъчни количества да обезпечи необходимите чакъл и от8 до 10 тона нефт. Л дали топа количество 
съоръжения за пддържане на пътища през зимата: навреме ще бъде обезпечено с въпрос, па който засс- 
сол пясък, нефт... < а никой нс може да отговори.

Чооан Рангетов ръководител на босилеграл- И по отношение на механизацията босилеград
ския клон подчерта, чс предприемат съответнимер- ският клон с скромно обезпечен. Понастоящем рез
ки както’в клона в Босилеград така и в пътното полага с камион с ралник и една камионетка, косго 
предприятие Враня” във Враня, в чийто състав ра- с оглед на конфигурацията ма пътищата с малко. 11о 
боти и босилеградският клон, обаче поддържането и покрай това, Рангелов сс надява, чс и тази зима, 
на пътища догол яма степен ще зависи и от времето както и миналата, успешно ще изпълнят за- 
как^ ще бъде зимата. Оше повече, че и сега се чув- дълженията и обещава, чс и при голям сняг и студ 
ствет-а недоимък както на сол и чакъл, така и на нефт пътищата шс бъдат проходими и пътниците щс имат 
и резервни части за нужната механизация, а може би сигурни съобщителни връзки с вътрешността

и ма

пътища.
За нормално поддържане на 120 километра ре

гионални пътища, от топа 36 под асфалта настилка

Понякога реферите .унищожат" играта, за да изтъкнат себе си.

ОТ ПОБЕДА В ПОРАЖЕНИЕ
при п спортния център „Парк" н Димитровград 
Г* загуби от отбора на „Ниш” ог 2:1. Димнтров-

11а 23 октом1 
„Асен Балкански 
градчанн поведоха с 1:0 и с този резултат завърши първото полу
време. През второто полувреме гостите от Ниш се разиграха и 
успяха да отбележат два гола и нанесат поражение на домакина.

Към края ма мача димитровградските футболисти се разигра
ха, но нс успиха да изравнят резултата и вземат поне една точка.

• ДИМИТРОВГРАД
. ДИМИТРОВГРАД I ИДВАТ ЧЕРНИ ДНИ ЗА

ХЕ ПЕВПЗИЯ | СКИТАЩИТЕ КУЧЕ1А
л. КзкуМ.Ж!яж9жЖ~»ж Щ, Републиканската ветеринарна ип-

ЦАРИБРОД ВСЕ ОЩЕ §
ПП П ЕМБАРГО § китено Димитровград.
X Л.ж~г/-Я, ЛД1ЧМжякгж-ж ш Ц Съгласно това Изпълнителният

Решенията на Общинската скупщина вън връзка с локалната || тбор при Общинската скупщина се 
и ™ботата иа Телевизия Цариброд оставят в зала- С1,ПШСИ специализирана фирма „Мс- 

в сяла тъй като все още няма никакви повя момеитя, щ ;(иаШ1" от \ |и„, црсз един или два уи- 
заиточи Изпълнителният отбор при Общинската скупщина, ц шща ;м сс (.„газкирп а залавяне на 

р разисквайки върху изка иа Унавителиия «тбор, 1И Цариород || КуЧетата понеже иа работни дни са 
Ш ла-започне с работа та. Щ заети с НИШКТС.I 1I |

ш
ТЪЖЕН ПОМЕН
Па 2 погмпрп 1994 годния сс 11япъриишт

ТРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ 
от как нс с с нас нашият съпруг, баща, 
дядо и приятелI

ГИГОВ ВИТОМИР 
- ТОМАI

от Димнтропград

Минаха три тежки и тъжни 1'одини без 
теб, но твоят лик с иинягм с нас, той щс 
живее вечно в нашите сърца.Какъв щс бъде ефектът от тази ак

ция остава да сс миди. Онова което 
сега сс вижда са цели глутници по 
главната улица на града, особено по 
преме когато учениците излизат па 
г олямо междучасие.

Нсчио опечалени: съпруга Малмнка, син 
Никола, дъщеря Ягода, спаха Халида, 

IIШ1П и внуци Мануела, Николина, 
Деян н Ьранмслап.
зет

А.Т.

оБттстВо • I НОЕМВРИ \‘М I.
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Ланско ле го рскосо с бабуту: че ндемо у село да порабо тимо 
ида произведемо пещта, та да изпливамо у оскудицуту що ни 
създадеше санкцийеге. Чувамо нещо оди сточицу, ама нели 
цело лето влачи - отидо па операцию у Пирот.

Апсрисашс ме и ми се паде да лежим у собу с Леку оди 
Йеловицу од Пиротско. Прсклапамо си тека с бата Леку разне 
работе и я му се валим како йс при нас, а он кико йе при нега: 
планина, чие въздух, бистра вола.

Поручи му да ми дойде на гоейеу Поганово. Мое Поганово 
йеубаво село, иже свеукуп, низ оредеело тече река, адошупут, 
кико главна улица на град По /ъу дооди аутобу са т.

Вода тече бистра, жене перу у ню, старци пойе стоку, а еее 
по-рано, ка беоше стари сърбиновци деда Пера и деда Марко, 
уютро излезну да се измию на рекуту, а после се пребришу с 
кожнукапу.

Йесешо време, човеци си узимаю оди рекуту да си тураю 
туршийе, насипую зелеукаце.

Пратил ми абър бата Лека дека че дойде у село.
Надиго се на манастир да га сретнем Пойдомо си пешВи 

оздоле Реко си: добре, барем че види цело село ба та Лека Идемо 
си тека и он гледа убаво. Иаблизимо сред село, куде школуту, 
пощуту и амбулантуту. Погледаме покре рекуту насипано 
джибре оди казашете

По-натам - оставени боклуци и старудийе, а Кременко из
вършил джибру и преко рекуту, одонам.

Гледа, гледа бата Лека, па рече:
- При нас нема толкова />убре
Идемо накамто дома
При тополете каза на бата Леку дека йе тука аутобуска ста- 

ница. И тука - сметлище, гомиле камеше, грагье. Па - копривллци 
и бурен и трн,е Нема кой да поочисти това места

- Да има булдожер и да очисти това - рече ба та Лека
- Има булдожер и булдожерат йе натрупил 

песък тува..
До тия боклук - исвърлил некой материал от растурену

БОГДАН НИКОЛОВ: „ Среща на границата”

■•..ШОПСКИ ИСТОРИЙКИ /Заимствувано от „Писмо от България”/
жените се обърнал и паднал в един язовир. Удавили 
се всички жени.

НА ГОСТИ
Млад мъж впрегнал конете в каруцата, взел жена 

си и отишъл на гости при роднини през три села в Събрали се мъжете от селото да почетат памет- 
четвърто. Когато седнали на софрата, домакинът та на загиналите жени. По едно време пристигнал и 
напълнил чашите с ракия и вдигнал наздравица. Вуте и плачел с цяло гърло. Мъжете запчнали да го 

- А, моят мъж не пие ракия - обадила се невеста- Утешават: 
та на госта. Мъжът се ядосал, но от неудобство не - Не плачи Вуте, не си само ти останал без жена. 
пил ракия. Ето, на всички ни се удавиха жените, па ниене ревем

След гозбата домакинът предложил да пият ви- като теб-
но. Я не затова, я за друго ревем. Моята Лена, нали 

- А, моят мъж не пие вино - пак го засякла неве- е туткава, сутринта изпуснала автобуса! - пояснил
Вуте.стата.

Мъжът не можал да си пийне и вино. Когато си СРЕИГУ ТЕЧЕНИЕТО
тръгнали, мъжът се качил на каруцата и казал: „ ^ илкшки

- Моята жена не обича да се вози в каруца1 РУпа жени ПРМИ в еДна река. Изведнъж водата
**“•"»

^ един мъж тръгнал срещу течението.
- Защо тръгваш срещу течението? - запитали 

Във Вутевото село организирали екскурзия, останалите мъже - нали водата ги е занесла надолу 
Наели два авутобуса. В единия се качили само по течението.
мъжете за да си пият и пушат спокойно, а в Другия - Моята беше много инат и съм снишен че е 
- жените. По пътя, на един остър завой, автобусът с отишла срещу течението - отговорил мъжът. ’

това камене и

зграду.
Йедва чека да стигнемо дома ида одморимо.
Реко, привечер чега водим и горзьу маалу.
Минумо покре йедну ижу куде йедън човек извел канализа

ции) и из купа тилото вода та тека си тече на улицу.
Друг спровел Ъубре оди кошаруту на улицу ту.
Ожеднемо за воду. Реко си, че пийемо на единкладенац Знам 

тамо убава вода имаше некига.
Ка там - вода нема Одвели Ьу у ижете и не оставили ич за 

изрод кз мине.
Върнумо се

ТУТКАВА ЖЕНА

Ь м.петров

„КАФИЧИ"ПъкЗИРп (ФЩКИ&РО
ет0 / окич,АМ 

I ^ сЬичщте",,,^

~ПО ПИВКАШЛИ?..

~не, съвирятм См\ 
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