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• СЛЕД ТРИДНЕВНИТЕ РАЗГОВОРИ МИЛОШЕВИЧ КОЗИРЕВ

ПРЕМАХВАНЕТО НА САНКЦИИТЕ 
ПЪРВА И НЕОТМЕНИМА КРАЧКА 

ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА 
ЮГОСЛАВСКАТА КРИЗАКогатЪ преди три години бяха наложени неопра- 

вдателнн санкции срещу СР Югославия от стрина на 
Съвета за сигу рност бяха "предписани" н определени 
условия, конто след като бъдат изпълнени - санкциите 
ще бъдат премахнати. СР Югославия, която от 
началото на югокрнзата водеше миролюбива политика 
отдавна е изпълнила всички условия: не се меси вън 
войната в бивша Босна н Херцеговина, прие плана па 
Контакната група, подкрепя изобщо всички мирни 
инициативи, водещи към стихваме па военния пожар на 
Балканите. Междувременно се проведоха безброй 
конференции н срещи, посветени на югокрнзата. Случи 
се така, че и мнозина от заговорнпцитс за въвеждане на 
драконските санкции спрямо Югославия "промениха 
мнение". Убедиха се, че не са взели правата страна в че 
СР Югославия, или остатъчна Югославия, както об
икновено в наричат, не е виновна за гражданската война 
на пределите на АВИОЮ-вска Югославия.

Премахването нп епик- Югославия. и дава голям принос към
циитс без съмнение е пър- Изразено е задоволство укрепването на мира и 
вата в неотменима крачка, зарад положителното, ди- стабилността н региона, 
която следна да се направи намично развитие на била- Министърът Козирсв 
по пътя на окончателното тсралното сътрудничество подчертал, че руската ст- 
разрешаванс на югокрн- между Югославия н Русия рана високо цени после- 
зата, оцениха неотдавна в във исички области и донателната миролюбива 
течение на тридневните си подчертан дългосрочният политика, която води СР 
разговори председателят цзаимсн интерес това съ- Югославия и възловата 
на Република Сърбия Сло- трудничсство и занпред да роля, която тя има в акту- 
бодан Милошспич и ру- сс подобрява и разширява, алнитс мярян усилия и 
ския външен министър Ан- Взаимно са констатирани процеси. В този смисъл е 
дрен козирсв. Но време на големи възможности и било изнесено, че всяко по- 
срещата, те подробно раз- взапмна готовност за ук- нататъшно задържане на 
менили мнения и за бяла- репване на стопанските санкциите пряко засяга 
теларните отношения н по Връзки и икономическо съ- мирните усилия и дава 
нан-актуалннтс междуна- трудничсство между Сър- възможност кризата да 
родни нъиросн, специално тш и Русин. Констатирано продължи в да се услож- 
тези, отнасящи сс до осъ- било, че успешното развит- вяна. Както взаимно са 
щсствлпансто на мир ма 
просторите па предишна

Стана ясно като ден, че за срива на ЛШЮЮ-вска 
Югославия най-много допринесоха обединена Г ермания 
/която щом се обедини опърпа ноглед към Балканите!/, 

. а когато пожарът избухна, в непослсдо- 
те САЩ н редица други фактори, 8аВатикан 

вателннусложняване ва положението допринесе и нсед- 
йпетвеното действува не на членките на Европейския 
съюз. конто бяха единни само при завеждането на санк
циите. Тези разногласия излизат на видело от ден на ден.

Положителна крачка напред в .усилията за 
разрешаване на югокрнзата направи Русия. Напоследък 
тя е сред най-активните заговорници за премахване на 
санкциите, което изнесе н руския външен министър Ан
дрей Козирев при срещата си с председателя па Сърбия 
Слободан Ми

За премахване на санкциите спрямо СР Югославия 
са н Франция, която се стреми да си завоюва водеща 
позиция в Европейския съюз, отчасти и Германия, което 
като условие за махването им търсят С1 Югославия да 
признае Хърватско и Босна и Херцеговина, или сърбите 
в тези две бивши югославски републики да приемат 
плановете на макси и мини Контакговата група.

СР Югославия, като предлагат условно премахване на 
санкциите.

ие на топа сътрудничество оценили, положението на
лага на международната 
общност предстоящите 
усилия за укрепване ма 
мирния процес да основава 
преди всичко върху еднак
вото зачитане и третиране 
на всички субекти в юго
славската криза.

В разговора между ире- 
Щ дседатсля Милошевич и 
*§] министъра Козирев са 
И участвували и техните 
№ сътрудници сред които се
еИ ,,а>|вя посланикът иа

ШШт' ЗГ-.ш
к ' • ■ >- *I \ ^лошев нч.

тралн: от руска страна 
:ланмкът иа Русия в Бе

лград Генадий Ш 
Александър Зотов, а от 
наша - външният министър 
ца Югославсия Владислав 
Иованович и шефът иа 
кабинета на председателя 

йй на Република Сърбия 
Горан 1У1млнноиич.

икин и

Значи, някои от тези, които държат в Ръцете симишките иа югокрнзата са в състояние да измислят 100
условие за вдигане на ембаргото.

за М1ф^,1ж^гий^<вщн11и,^110ж7р наТсалкацштеим'^
ю<гославскиСТре|1ублики,,'1Хърватско"и 
Херцеговина в АВМОЮ-вски граници от страна на 
остатъчна Югославския е просто казано невъзможно, 
тъ^като преждевременното признаване на тези ренуб- 
лик^т страна на членки на Йропсйския съюз и Съед
инените америкаски щати и доведе до гражданската 
война.

Пълно разбирателстно: Милоин-ннч и Кознргн

» СЪОБЩЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛС
ТВОТО НА РЕПУБЛИКА С ЬРБНЯ• ПРЕД ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА

БЕЗ ПЪРВИ 

ЧНА ЕМИСИЯ
ПРОМИШЛЕНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО 

ПО ГОЛЯМО с 
28,6%От 3 660 000 хектара и Република 

Сърбия 928 000 хектара са засечи; ,
. ици, а за пролстници са останали 2 1КЮ

хектара - заяви тези дий републиканският 
министър но селско стопанство Ивко 
Джонович. Обидата стойност на пролетната 
сеитба ще достигне сума от 8о0 милиона 
динара, а начална сума от 250 милиона 
динара трябва да бъде обезпечена до края на 
месец март. Г|

Според думите на министъра Джонович 
до 30 юни за потребите на селското 
стопанство трябва да се обезпечат 000 
милиона динара, които ще сс изплащат сук* 
цесивно всеки месец, тъй като е взето реш
ение за обезпечаване на начална сума за про
веждане на пролетната сеитба. Както посочи 
Джонович средствата за пролетната сеитба 
ще се обезпечават от собствени резерви и от 
други източници, без да сс посяга към 
издаване на първична емисия.

м и^сенризиаваше прано на коиституитивен "арод.с

Херцег01шиа етрудмо"/^се съгласят с прилагането на 
различни аршини.

Починът за свикване на нова международна копфс* 
Кз^ди иа у^ГеТш“" ако мичкигюегвушшш имт

може да даде пълен принос - ако бъде освободена от 
санкциите.

с есени* I
Правителството на Република 

II Сърбин обсъди тези дни под иред- 
1 ссдатслство на Мирко Марянович 

актуалнитс стопански |||юцсси, като 
констатира, че е заставен ръстът на 
цените и последните'три седмици, 
като при тона се забелязва увеличение 
на производстиото.

Промишлсиото произиодстпо 1ЦГСЗ 
януари настоящата година е уве
личено с 28,6% и сравнение със същия 
период иа миналата година.

Объсдспн са били и приети и други 
" важни информации и решения.

Р
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• ОЬСТЛНОВКАТА В
'11ЧГ1ШН. СТОПАНСКИ ДЕЙЦИ ОТ БУРГАС ПРЕБИВАВАХА В ЮГ ОСЛАВИЯ
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НА БЕЛГРАД СЕ
ОТВАРЯ ЕДНА ОГ 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОРТИ
В ЛЮБЛЯНА,столицата па 

■Словения, се проведоха 
разговори между сръбски и 
словенски икономисти. ;1а- 
ссгиатн са въпроси на тран- 
знцнята /преходния период/, 
размяната на данни и инфор
мации, европейските интег
рационни процеси и възмож
ностите за научно и иконо
мическо сътрудничество. за интензивно стопанско Чеченските сепаратисти 

обещават "вартолоиееви но
щи" на руския "окупатор", а 
руската федерална армия 
проявява решимост да поту
ши съпротивата в тази кав
казка република на РФ.

Опитът за прекратяване иа 
войната в Чечения и за замес
тване на въоръжените стълкно
вения с политически преговори 
донесе само краткотрайно при
мирие в това ново кризисно 
огнище. Около чеченската сто- 

Грозни отново избухнали 
борби между руската феде
рална армия и войските на 
Джохар Дудаев, които се 
опитали да влезнат в града. 
Според агенция И I АР-1 АСС 
чеченските сепаратисти извър
шили офанзива срешу руските 
позиции същевременно от север 
и юг. но били посрещнати и отб
лъснати с ожесточен артилер- 
иен огън.

Интензивираието на борбите 
след четиридневното 
показва, че чеченските 
независимост“, както се деклар
ират те, т.е. чеченските “сепара
тисти “, както ги нарича офици
ална Москва, не искат да се пр
имират с руското “покоряване“ 
на Грозни. Напротив, те се 

необходимо да се сключват сде- I заканили на руския "агресор" 
лки, в които да бъдат включени силни лротивудари, обеща- 
и българите, а там, където вайки му дори “вартоломееви 
българите имат добри позиции, нощи". От друга страна руската

I федерална армия проявява ре
шителност да потуши напълно 

I съпротивата в тази кавказка 
република на Руската федера
ция.

° Все още не са изнолзиани миогобройиитс.възможности 
сътрудничество между СР Югославия и България

страни и да сключат конкретни 
сделки за фирмите, които са ги 

“Бизнесът може 
и не е 

- заяви

■ УНПРОФОР обвинил мюс
юлманските власти 
Сараево в обструкцил на Заплануваният иаптопропод 
умиротворителната мисия от Александрия до Бургас и пий
на ООН и осъдил организи- голямото балканско летище за 
раната мюсюлманска кампа- товарни самолети н гази град са 
пия против "сините каски" в факти, които доскоро бяха вън 
бивша Босна и Херцеговина, от нашето внимание.

Група от петнадесетина 
български стопаиственици от 
Бургазка област тези дни 
пребиваваха в СР Югославия, за 
да обсъдят с югославските си 
колеги възможностите за 
интензивно стопанско сътрудн
ичество между нашите две

да привличат вниманието на 
югославските стопански фирми 
и дейци: Важен факт за българ
ските стопаиственици е автор* 
итстьт на многобройните юго
славски предприятия в чужбина. 
Заедно с много български 
фирми по-лесно те си пробият 
път до европейските и световни 
пазари, разбира се, след като 
бъде премахнато югоембаргото.

-За начало ние ви предлагаме 
сътрудничество с наши пред
приятия в реализацията на 
някои проекти в чужбина. I ср- 
маниите например ни предложи
ха да реализираме бъдещите си 
сделки в тази страна заедно с 
югославските строители - заяви 
Стоян Василев Кирлзов, прези
дент на една строителна фирма и 
първи човек на Сдружението на 
строителите в Бургас Югослав
ските и българскитестроителни 
фирми, добави той, могат и 
трябва да се допълняват по 
въпроса за строителния матери
ал, понеже и на двете страни 
липсват някои материали.

Според г-н Кирязов третите 
пазари са голям шанс за нашите 
стопанства. В страните, в които 
югославяните имат авторитет е

п

изпратили тук. 
да върви пред политиката 
нужно да я следа сляпо “ 
по този повод специалният 
пратеник на началника иа Бурга
зка област Николай Манолов.

Отговаряйки на забе
лежката на нашите журнали
сти, че в периода на санкциите 
при нас пристигат многобройни 
делегации, а нашите стопанство* 
ници и по-ната.тък са принудени 
сами да съставят краищата, г-н 
Манолов изтъкна:

-Този път дойдохме все 
стопански дейци. Ис да харчим 
собствените си пари, а да 
сключим сделки, които ще ни 
донесат печалба.

Българското приетанине 
Бургас се смята за една от евро
пейските порти. С Белград го 
свр.ъзва 800-километрова же
лезопътна линия. През бургаз- 
кото пристаните годишно 
минават по 2,5 милиона тона 
най-различни товари и около 78 
процента от българския износ. В 
този град съществува летище за 
товарни самолети, което е най- 
голямо на Балканите, тук е и 
най-голямата балканска нафтна 
рафинерия. Запланувано е 
Бургас да бъде свързан чрез 
навтопровод с Александрия, та 
по този начин цяла Източна 
Европа непосредствено да се 
свърже с тази част на Среди- 
земноморието.

Това са факти, които трябва

д ПЛАНЪТ "3-4" с приемлив 
за Хърватско - оценяват 
Хърватските независими 
демократи, партия, която 
беше формирана от С/гине 
Меснч, Носни Мпнолич и 
други бивши "хадезеовци". 
"Планът 3-4 е добра основа

лица

за преговори. Това е най- 
сериозният международен 
документ, който съдържн 
решение за кризата в 
Хърватско" - заявил подпре
дседателят на ХНД Носни 
Манолнч.

■ ШПИОНСКА АФЕРА тези 
дни усложнява френско- 
американските отношения. 
Министърът на вътрешните 
работи на Франция Шарл 
Насква енергично наложил 
на америкаското посолство 
в Париж да изпрати в къщи 
четирима американски дип
ломати и един американски 
гражданин, понеже "съби
рали политически информа
ции и се опитвали да дават 
мито на представители на 
френските власти".

-ПОЛИТИЧЕСКО ЗЕМЕ
ТРЕСЕНИЕ е сполетяло 
политическата сцена в 
Белгия и особено управля
ващата Социалистическа 
партия, след като е утвъ
рдено, че е имало опити за 
даване на мито при купу
ването на италиански вър- 
толети за белгийската ар
мия. Аферата "Августа" е 
разклатила и позициите на 
генералния секретар на 
НАТО Вили Клас, който 
тогава бил министър на бе
лгийското стопанство.

-ГЕРАСИМОС АРСЕНИС,
министър на отбраната на 
Гърция, тези дни направил 
визити в Бълграия и Руму- 
ния. Въз основа на най- 
новите договорености, които 
били направени в София гъ
рците ще подпомогнат осъ
временяването на българск
ите военновъздушни сили, а 
българите ще сервизират 
източногерманските возила, 
с които разполага гръцката 
армия
ГРАЖДАНИТЕ на Северна

"Ирландия ще определят с
. помощта на референдум по
нататъшната съдба на тази 
неспокойна част от Обед
иненото кралство - заявили 
на пресконференция в 
Белфаст британският прем
иер Джон Мейджър и 
неговият ирландски колега 
Джон Бритън, преставяйки 
съвместното си предложе
ние за преодоляване на проб
лемите в северната част на 
Ирландия. Според това 
предложение Северна Ир
ландия, ще има парламент и 
оперативно тяло, членовете 
на което ще бъдат избрани 
от парламента на Северна 
Ирландия и правителството 
иа Република Ирландия. 
1ова тяло ще решава само
стоятелно, без инструкции 
от Лондон и Дъблин.

И многобройните контак
ти с югославските стонанс* 
твеници, след това по време 
на приемите нрн председа
теля на Югославската стопа
нска камара и съюзния 
министър на търговията бъл
гарските стопански дейци 
изтъкнаха, че бъгарското 
стопанство има интерес за 
сътрудничество в областта 
на машиностроенето, хими
ческата и текстилната 
ишленост, производството 
иа кожени изделия, черната 
металургия, електрониката, 
селското стопанство и хра
нително-вкусовата промиш
леност.

Иа предприятията п Сър
бия са необходими лимове, 
профили, търои, бетонно 
желязо, електромотори и 
електросьоржеиия. На юго
славския пазар има място и 
за млечни изделия, ранни зе
ленчуци, соя, тютюн, цветя, 
уреа, карбид и сяра от 
България.

примирие 
“борциза

пром-

да се дава възможнаст на 
югославяните да участват в 
реализацията на сделките.

Според в-к “Политика“

° СЛЕД ПОЛОЖИТЕЛНОТО РЕШЕНИЕ НА 
КОМИТЕТА ПО САНКЦИИТЕ° ОСУЕТЕНО Е ОТКРИВАНЕТО НА НЕЛЕГАЛЕН 

"АЛБАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ" В ТЕТОВО/Б10РМ/

Руският газ ще пристигне...
...но засега не е решен въпросът кой ще го получи и 

може ли да го платат

Комитетът на ООН по санкциите най-сетне склони да 
разреши внос на газ от Русия за хуманитарни цели в Съюзна 
република Югославия. "Първите количества се очакват в 
началото на март, а дотогава трябва да се определят, 
"субектите“, конто ще ползват рускя газ. Както е известно той 
може да бъде използван за отопление, в хранително-вкусовата 
промишленост, за производство на лекарства и изкуствени 
торове и други хуманитарни цели.

Сега обаче възникна един домашен проблем: могат ли 
главните потребители да платят руския газ? На няколко 
събрания, както можеше да се узнае от пресата, на бъдещите 
потребители е дадено да разберат, че естесвеният газ от Русия 
не е безплатен и ще го получат само онези "субекти“, конто 
могат да го платят в кратък срок, но това ще бъде много трудно, 
понеже почти вс.ичкп потенциални потребители са 
неплатежоспособни.

"АЛБАНИЯ СЕ МЕСИ 
ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ 

РАБОТИ НА МАКЕДОНИЯ"
° -Заявил македонският премиер Ьранко Цървенковски по 

повод "тстовския инцидент"

Тези дни са настанали нови 
сериозно усложнения в отно
шенията в Бивша югославска 
република Македония, по-точно 
и между македонците й маке
донската държава от една, и 
албанското малцинство от 
друга страна. Македонските 
албанци се опитали по не
легален начин да открият 
"албански университет" в гр. 
Тетово, но това техно намерение 
било осуетено с енергична 
акция на македонската полиция.

"Македонското правител
ство и занапред последователно 
ще защитава конституционната 
и правова система в репуб
ликата“ - заявил на пресконфе
ренция премиерът на БЮРМ 
Бранко Цървенковски. Открива
нето на "албански университет" 
в Тетово, изтъкнал той, е не
легална дейност, понеже в 
правова и демократична държа
ва такава инициатива може да се 
реализира само по предвидената 
процедура в институциите на 
системата. Цървенковски пот
върдил готовността на маке
донското правителство да спаз

ва последователно правото на 
националните малцинства да се 
учат на майчин им език, по "за 
целта е необходимо да се създа- 
дат условия за школуване на 
преподаватели за основните и 
средните училища от редовете 
на малцинствата, включително и 
албанци, в рамките на единната 
образователна система в маке
донската държава".

Според македонския прем
иер обществеността в Албания 
не е обективно осведомена за 
"тетовскил инцидент". Той об
винил Албания в неприкрит опит 
да се меси във вътрешните 
работи на Македония, Църве
нковски изказал увереност, че не 
съществува опасност от "косо- 
визация ' на Македония, понеже- 
историческите опити на този 
план са различни, качеството на 
взаимоотношенията, доверието 
и толеранцията в Република 
Македония са на ПО-ВИСОКО Разговорите на специалния пратеник на генералния секретар на ООН 
равнище, а същевременно и «суши Акаши с държавното ръководство на Република Сръбска Крайна н 
глобалната политика при нас е комисия на Европейския съюз Ван ден Брук с хърватското върховннщво 
съвсем по-различна от тази в в оагребкато чели оповестяват продължение на преговорите между Кнмн 
Косово". и нагрее.

П0'ДЪЛЪГ разговор с. Акаши председателят на РСК Милан Мартич 
п™?™„ГОТО0\-ост не само за н°ви икономически, но и за политически 

Щ^ШШШШШШттятшятгщ ''Ре'овоРи с -хърватско при условие умиротворителните сили на ООН и
по-нотатък да останат на тези простори с досегашните си пълномощия.

0 дЖруквЗДгребА,1ААКАШИв кн,,н 11ВАН
АКО ОСТАНЕ УНПРОФОР, 

ЩЕ ИМА ПРЕГОВОРИ
Доколкото и по-нататък се спазва Вансовият план, политическите 

ЖлаиЖртичаИНа И *ърватско може А» започнат на 1 април -прегоо
заяви

О ЕрятстВо 1 МАРТ 1995 г.



• СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД
ЕКОЛОГИЯТА НЕ ПОЗНАВА ГРАНИЦИ

ПРИЕТ Е БЮДЖЕТЪТ ЗА 

НАСТОЯЩАТА ГОДИНА КОНКРЕТИЗАЦИЯ 

НА ДОГОВОРЕНОТО
° ОБСЪДЕНИ СА И ПРИЕТИ РЕДИЦА ОТЧЕТИ НА ВЕДОМСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ

На първата сесия на прнятие "Комуналац "за итс селища.
Общинската скупщина в 1994 и плана на актнвнос- 
Димитровград, състояла се тите му за 1995 година. С
на 17 Ф т; Г ‘ —Г. - -.............. .....................
редида“отчети®на ведш!- югомнкдиКтс и^ипсата на пл^тТГаТт^бщинск^чср

йКок
лата /1994/ и планове за акции останаха нсзавърш- ветев Лимитпопгппа Р Работа през настоящата ени. Онова, което обаче ^ “ Димитров! рад. 
/1995/ годи н ат. Все пак заслужава да бъде отделно Единствено отчетът за 
централно място зае обсъ- изтъкнато е уреждането на работа през изтеклата и 
ж дан сто на изпълнението най-стария извор "Стро- плана за работа през насто- 
на бюджета за лани, както шепа чешма" и отворения ящата година на Култу- 
и основните му насоки през канал, за което са израз- рния център бе снет от днс- 
тази година. ходвани около 83 хнлядн ВС11 РсДа с оглед че по него

Между другото на лне- динара, както н активнос- ,,с с °»съжмл Надзнра- 
вен ред се намери и анализа тите във връзка с водоснаб- телния отбор, относно 
на дейност на явното пред- Диването на града и околн- финансовите му показа-

• През декември миналата година както е известно, в 
Димитровград се проведе среща между министрите за 
екология на Сърбия Йордан Алсксич и министъра за 
екология па България, Босевски • Тогава бе договорено 
да се реализира проект за приключване на двата гранични 
пункта - Градина и Калотина, .на пречиствателната 
система в Димитровград.

Освен това бяха разгле-
, нру«|,и .<ши годи оглед на незавиднотсГноло^ ^"иим.^всдомстТо®^

работата и
Ма 16 февруари в Димитровград се проведе среща между 

представители на споменатите министерства на Сърбия и 
България, с цел да се конкретизират нещата от договора на 
двамата министри. От Министерството по екология на Сърбия 
присъствува БЬанислав Божович, съветник на министъра 
Алексич, а от Министерството за околната среда на България 
Георги Карагйозов, началник на управление "Води" при 
министерството. Двамата експерти са обсъдили същес
твуващото идейно решение и предложили възможни решения 
за приключване на фекалните води от граничните пунктове. 
Тъй като с фирмата "Водоинженеринг" от Белград е сключен 
договор за изработка на главния проект за приключване на 
граничния пункт "Градина" към пречиствателната система в 
Димитровград /който ще бъде готов през март/, то е 

предаде на българската част 
от прехода и свързване на двата проекта в едно. КГогато техн
ическата документация бъде готова и съгласувана, двете 
министерства ще направят договор за съвместно обезпечаване 
на финансови средства и реализация на проекта. Затова 
веднага след завършаване на документацията е запланувана 
среща между сръбския министър по екология Йордан Алексич 
и новия министър за околна среда на България Георги Геор
гиев.

Заслужана нпимаппс и
• В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА Кр"паГак'гиш^1,ге X 

иьщнил пръзка с предстоящото
изграждане на магистре-

КОНСТИТУИРАНЕжжя^гжжх->' ж яж ж ^ жжж 1 за кадастралните общини

НА СКУШЦИНИ и Нжта»
Ж> ж^гтпжж градоустройствен план за

I л 13 |3 Г\ I 1/1 построяване на основната
градска газопроводна мре
жа с мерно-регулационничленове на мировите съвети. станции в Димитровград.

Същевременно на събрани- .. ^ята на избирателите, в местните Накрая бе поднесена и 
общности трябва да се направи изчерпателна информация 
всеобщ анализ на активностите за статуса на каолово- 
през изтеклата 1994 година и Дистрибутивната система 
приемат програмни активности и Цариброд , както и 
за действува не през настоящата за построяване на радио- 
година. Това е от отделно значе- станцията, 
ние, зашото тези дни трябва да 
се изготви и общинска програма 
за комунално-битови актив
ности през настоящата година, е ще ПРОДЪЛЖИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ГАЗОПРОВОДА ПРЕЗ СЪРБИЯ 
При това всички запланувани 
активности в местните общно
сти, разбира се тези които имат 
реални основи, ще бъдат вгра
дени или ше намерят сътоветно 

общинската прогр;
Ето защо, както подчерта Са 
задача на местните общности 
трябва сериозно да я приемат и 
отговорно и навреме да я реали
зират. Тези пък местни общно
сти, които вече са провели 
изборите, навреме трябва да 
изготвят програмни активности 
за работа през настоящата 
година, както и те да бъдат 
за плануван инив общинската 
програмна активност през нас
тоящата година.

договорено същия веднага да се

Тъй като реализацията на проекта е свързана с пр
иключване на водопровода от "Ивкове воденице", то Общ
инската скупщина в Димитровград е заинтересована по-скоро 
да се завърши и проекта и самата реализация. Затова се налага 
документацията да бъде завършена до юни и веднага да се 
започне с реализация на проекта. С това Нишава от границата 
през Димитровград до пречиствателната система ще стане по- 
чиста, няма да застрашава извора на "Ивкове воденице”, което 
значи и повече питейна вода за Димитровград.

Експертите от двете министерства са посетили граничния 
пункт и пречиствателната система. В разговорите са 
участвували председателят на Общинската скупщина, на 
Изпълнителния отбор и директорътчна "Комуналац“.

А.Т.

В местните общности в 
Босилеградска община, в ход са 
събрания на избирателите, на 
които трябва да се направи 
всестранен обзор на актив
ностите през изтеклата година, 
изберат и учредят нови скупщ- 
ини и съвети и изготвят прог
рамни активности за работа 
през настоящата година. Без
спорно, важна и отговорна 
задача за всички, зашото от 
всестранното съблюдаване на 
тези въпроси, пряко зависи 
реализацията на по-нататъшн
ите активности в местната общ
ност.

Никола Савов, секретар на 
Общинската скупщина в- Ьо 
леград подчерта, че изборната 
дейност в местните общности 
вече трае по-дълго време. Обаче 
все още, по-голямо число, мес
тни общности не са извършили 
тази важна задача. Именно 
съгласно Закона за територи
ална организираност и локално 
управление в Република Сър
бия, след проведените общински 
избори и местните общности 
трябва да проведат избори за 
членове на техните скупшини, 
съвети, както и дд изберат нови

Ст.Н.
штт?шт

ЗАПОЧВА ЮЖНИЯТ КЛОН
ама.място вси-
ВОВ.

Има големи изгледи в 
скоро време да продължи 
изграждането на южния 
клон на газопровода през 
Сърбия от Димитровград 
към Пнш. Тази сделка са 
сключили неотдавна де
легации на правителствата 
на Съюзна република Юго
славия и Руската федера
ция, с които Русия се
нп^С ЕЧОгоелп вшГдоВ 2010 
година. Както е предви
дено със споразумението 
южнннт клон на газопро
вода трябва да тръгне от 
Димитровград към 11иш, 
като но такъв начин се 
затвори пръстена па съ-
1ЦНН.

М.Я.

° ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОК ПА СК-ДЮ II 
БОСИЛЕГРАД

50 ГОДИНИ ОТ 

ФОРМИРАНЕТО НА 

ОКОЛИЙСКИЯ ОТБОР
Според думите на 

министъра за инду стрия в 
правителството на Сърбия 
който неотдавна посети 
IIиш, за изграждането на 
южния клон на газопро
вода вече са подписани 
всички необходими доку
менти, а създаден е и конзо- 
рций с Пафтната проми
шленост на Сърбия начело.

В нзг 
голям о 
жнра почти целокупното 
сръбско стопанство, а спе
циално И ИIII китс предпри- 
нтии като Електронна про
мишленост, Машина пром
ишленост и Ястреба ц.

Изграждането на I 
нровода ипез Сърбия 
струна 350

На 5 март тази година се тържество.
50 години от -Намерението просто казано

формирането на първия око- ни е да си припомним па тази 
лийски комитет на КГПО в дата и дейността на КПЮ в 
Босилеград. По този повод Общ- Босилеградска общината во
инската конференция на Съюза лета сме запланували да изнесем 
на комунистите - Движение за 
Югославия, съгласно програм- помним за секретарите на ком 
ните активности ще проведе итетите и другите активности на 
тържество посветено на тази партията, а чествуването ще 
важна партийна дата. включим и младежи и девойки,

Славчо Николов, пред- Съюза на бойците, като гости 
седател на Общинския отбор на ще поканим и ръководствата на 
ОК на СК-ДЮ, ни уведоми, че не останалите лейстуваши партии 
се планира кой знае какво в нашата община - подчерта 
тържество. Впрочем пито вре- Николов, 
мето, нито организацията има 
условия за някое по-разкошно

раждането на този 
бект ще се анга-съответен доклад, да си при-

газо-
1ЦС

милиона дола
ра.

М.Я.

оЕтгстйо 1 МАРТ 1995 г.
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г’и заплатите бяха наистина малки, аЩркгг.ЧЕУ? ггггпй: К1;'.г»!®тйв ^жхжяглгт», »*. Я&&яжяа&я&Е -ггйьг?.г™.®=:публикувани (ясз)информации за репресията Р У _пи„м сега като причина за отпуска посочва 

! %дор Остров, журналист »«а издателство Братство и ас®^р^урата в София. Прилага и удостоверение от 
редица Други лъжи на ДСБЮ-описти пред Софийския университет Св.Климеит Охридски , с

, 0СС1*: по време на пребиванието й в Димитровград^ ^ Сюф^ потв^ржДава, че е зачислен на редовна
Л истината за “репресията срещу 1одор - \ аспирантура, специалност журналистика ^сЬок от д

Т|резсептември 1992 година Тодор Петров подаде ^ 
иск за неплатен отпуск с цел да отива п (-офт за да се Дн ^ рибешс всеЛо Заоици. Получавал дори и
зачисли аспирант "»*УК~Жа“ стипендия от 3000 лева. Очевидно, става дума, -

Щ НЯК0Г^еаТоГ^Гне7оРва работа и работа на
^р^и^пГплома^а^ав^шен^аспирантургГса^огчиГда

трепереше, палеше цигара от цигара ма кър и- - шат кат0 „аграда за ревността, с която
изпълнява задачите в нечестната рюля на ДСБЮ и

КОЛКО БЪГАРИ 

ЖИВЕЯТ В 

СЪРБИЯ И СРЮ?
ИЛИ: днес какво се подразбира под понятията 

"бъгарин в Сърбия и СРЮ "и "бъгарско малцинство в 
Сърбия и СРЮ"?

Случаят "ОССЕ в Димитровград" получи сравнително голям пуо- 
лицитет в нашите медии. По този повод статии публикуваха 

;! "Политика“, "Новости", "Политика Експрес , РТС, Иародне 
новине” и други. Навлезли в проблематика, за която знаят много 
малко, авторите на тези статии естествено изпаднаха в 
повръхностност и едностранчивост, а фактите, с които бяха 
подкрепени основните тези и твърдения представляват истинско 
предизвикателство за всеки обективен аналитик на въпросните проО- 
леми и за всеки човек, комуто е свещена истинната.

"ВСърбия и Югославия жИвеят 25 000 българи, половината от 
които живеят в общините Димитровград и Босилеград" • така гласи 
едно от основните твърдения в публикуваните статии, написано с 
очевидно намерение да осведоми обществеността за общия брой 
българи в СРЮ и да подчертае, че те свободно декларират 
националността си. От аспект на обективната действителност, която 
е най-важният критерий при обсъждането на проблемите, г; 
цитираното твърдение е саката истина, а от аспект на крайните му 
ефекти то е дезинформация, въпреки че основният факт в него е взет 
от официалната статистика. Защото, според всички правила на 
логиката, цифрата 25 000, по-точно 25 214, може да бъде основа 
само на следното точно твърдение: “При последното преброя 
населението 25 214 граждани се»декларираха като бъ.
Разликата между това и цитираното твърдение
планина. ___Съпоставим ли публикуваното и точното твърдение, пред нас 
изпъква първият важен въпрос от централното поле на българско- 
българския" спор в Сърбия: колко българи живеят в Сърби)
Съюзна република Югославия? За да се даде коректен Отговор на 
въпроса, предварително е необходимо да се разреши дилемата- днес 
какво се подразбира под понятията "българин в Сърбия и СРЮ и 
"българско малцинство в Сърбия и СРЮ"? Дали за българи и 
българско малцинство се смятат само ония граждани на Сърб1 
СРЮ, които се декларират като българи или пък в обема на тези 
понятия са включени всички граждани, националният произход на 
които обективно е български. Значи и ония, които се декларират като 
българи, и ония, които са се отказали от българския си произход?
Публикуваното твърдение очевидно признава само първата дефин
иция, т.е. само гражданите, които се декларират като българи са 
българи и българско малцинство. Добре. Тогава, пак според 
правилата на логиката, са точни и основателни следните изводи и

^Българското малцинство в Сърбия и СРЮ е обхванато от 
интензивен процес на изчезване - 65 000 през първата половина на 
50-те години,58 000 в 1971,36 000 в 1981,25 000 в 1991 година...

Какъв е този процес - положителен или отрицателен?
Кои са неговите причини?
Какво отношение към процеса трябва да има нашето малцинство?
Ще има ли българско малцинство в Сърбия и СРЮ ако нито един 

гражданин не се декларира като българин?
Втакъвслучай какво щестанес колективните национални права?
Ако “в Сърбия и СРЮ живеят 25 000 българи...“, тогава "Уволняването" на Тодор Петров лидерите на ДСБЮ представиха пред мисията на ОССЕ по време

твърденията “От 33 отборника на ОС в Димитровград 32 са на пребиваването й в Димитровград като пример на''репресия" на влетите срещу активностите на ДСБЮ.
българи", "От 8 директора 7 са българи" и "От 4 съдии 3 са българи" Същевременно го използваха и като повод за широка и добре оркестрнрана хайка срещу Издателство
никак не може да се приемат като абсолютно точни. Теса точни само "Братство" и особено срещу директора на Издателството н главния и отговорен редактор на вестник
ако 32 отборника, 7 директора и 3 съдии са се декларирали като Братство Венко Димитров. За тази цел ползват софийските масмедии.
българи.Теоретично и практически е възможно в тези органи да няма Тези които в Братство влязоха на малки врата като протежета на някои хора от държавна
нито един българин т.е. гражданин, който се декларира като сигурност като прецанни доносници, конто с години ядоха хляо от Братсво , сега плюят върху всичко
българин, понеже при последното преброяване само 52 процента от в него. Вестник Братство и главния му редактор сега са им трън в окото , понеже последовател но.
жителите ня Пимитпонгпяппся обши на се пекла пипаха катпбългапи убедително и аргументирано разобличава лъжите н клеветите им. Затова върху вестника н главния му

излизат'>материалиесИо^кр||т1^:нтибългар"^и0*ара1кт,ер"^'>В,1^нко'ед;{,мнров*1'еа'^|«вео^,Лсьс ^вщп-е
ше™“о И/таГи/“•'48/аетоТ^ ТВЪрЯеНИЯ “ измер8а със сьотно' антнбългарскн "Р°яв"" " “«вестс" активно подкрепящ асимнлационната полянка "а и

Доколко™ отхвърлим първата и приемам втората дефиниция на "^Вероятно като подкрепа на тези твърдения във в.“Стандарт“ от 7 февруари публикуваха снимка 
мал^и™ствоЛ“юченТи гража“ които^е отказало? и НИС "°"<*т“».е, с текста, конто я придружава. Тази снимка оба?е е мимствуПа оГюбичярния
Вългаккия си нааионален пюизхоо тгаяч имамеглепнителогшши ^ “ нашия пест,шк> °т 15 •»"" '989 година по случай тридеестгодишнивата му. когато Зоран=;Г“" произход, тогава имаме следните ..........и Скупщината „а Сърбия даде интервю на главния и отговорен редактор
25 (&бЬРбИЯ И ЖИвеяТ много Повече българи от официалните Ето, и с такива груби фалснфикати си служат ДСБЮ-овци и техните господари.

В Димитровградска, Босилеградска и части на Сурдул!
Бабушнишка и Пиротска общини живеят около 25 000 българи.

сле

за

Ш

§ «4ш

Ш тгЖ":4 €;*Г
щ:| о!ване на 

лгари". 
е голяма като Ф. ЦV?

:•м% ШШ?-шП И

<е I) ЙЙйГ1Я И
жн '^1

в - ■ м чни Министърът на Вътрешните работи на остатъчна Югославия Зоран Соколовия 
(Вляво) в приятелски разаоВор с директора на издателство "Братство' Венко 
Димитров (вдясно). "Братство‘ е единственото издателство за българите 
в Сърбия. Продр няколко дни Димитров уволни от ’Братство" един от 
създателите на Демократичния съюз на българите в Югославия (ДСБЮ) Тодор 
Петров

въп
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През последните две-три десетилетия интензивно се увеличава 

броят на българите, които не се декларират като българи и днес 
техният брой е много по-голям от броя на българите, които се 
декларират като българи.

Кои са причините за това явление?

на факултета в София нищо нестанало понежетрябвало неговите господари. В такива нечестни работи обаче 
да заплати 5000 щатски долара, а той нямал толкова “Братство" няма да е съучастник. Пък сега, и списанието 
пари. Каза, че съпругата му се зачислила на медицина и “Другарче“ излиза и на редакцията е необходим 
че била настанена в студентско общежитие. Кършеше журналист.

гкии сл причините го. гина. ивлснис: п Ръде и свайкаше как си сторил нещастие - разпокъсал Това бе причината за неудовлетворяване на иска на
Може ли това явление да се смята за логичен резултат на си семейството, отказал квартирата си в Ниш и как не Тодор Петров за неплатен отпуск от 1 година. Съгласно

прокламираната политика за пълно национално равноправие в знае какво да прави, па търси помощ и съвет. Закона за трудовите отношения, той имаше право да
Сърбия иСРЮ? Понеже беше ясно, че сериозно е закъсал и че е обжалва' решението на директора пред Съвета на

Ахо почти две трети от българите в Сърбия и СРЮ не се човешки да му се помогне, съветвах му най-напред да Издателството, който съчиняват всички заети Той 
декларират като българи, тогава може ли с чиста съвест да се каже ходи ПРИ лекаР- Пред него скъсах иска му за неплатен използва това свое право, подавайки жалба до Съвета
че българското малцинства успешно тачи и развива националната си отпуск и понеже по това време детското списание по който той разисква на 10 февруари и я отхвърли като
самобитност, традиция, култура и идентитет? Другарче вчиято редакция той работеше,не излизаше неоснователна, а потвърди решението на директора

При такова състояние на нещата какво представлява отказването МУ разреших да отиде при родителите си в село Тъй като Тодор Петров от 1 януари 1995 гопинз не
на много етнически българи,от българския им произход? ' двоици, където ще има и хляб и с хляб, и квартира, а идва на работа в “Братство" съгласно Зяконя яа

ноьюпГат^а гадравее”Пъ^когато^и^затрябва ще го

съществени въпроси, които трябва да бъдатобсъдени цивилизовано, В ^вонци- Заплатата и-всичко друго, жалва, че бил репресиран от директора на "Братство"
без излишни политизации и пристрастия, без лакировка и черно- ия«^тТи1!г!вплт"аЛ11Те работници, изплащахме и защото бил в ръководството на ЬсБН§ и за това че бил
лектуалн^полемики.в^онструктивнаатяцк^ершНиесе^ал^м^а^" Гк

«лйетк тогава I
прерастнаха^вжестока кавгаИиомра"а1?6 НИ ВЪПР°СИ'И "Р°б— | Жш^Тз!^

,С Р ™ЛтеЩГазхоТи”%КГРаХаГуГТсофГш;тоИ *РУ‘ В"РйВа'" Лудият изяжда”, ш три зе^Гка нГ^-Туд етоя
Кирил Георгиев нямаше Намекна яе шялРааге?анимточФг-ДУМа К0ЙТО му ги дава”' казва за таки'|а случаи навяната

...-....—......... .... .... .................. -..... НЯМ^етовааМвремеЧкрюЯатааоСстранатаВбешеИдосгигнала ^«>т нашите кр.„ц», ,

1

о БршчШо 1 МАРТ 19951.



4 П ИГ Т» РТАПНН II А ГТНи I-1 ПI? Г1 я/* а /ч
РАБОТНИЦИТЕ В БОСПЛЕГРАДСКИЯЦЕХПОТ- • БОСИЛЕГРАД: ЧЕРНАТА БОРСА КАТО ПОВОД 
ЪРСИХА ДА ИЗЛЕЗНАТ ОТ СЪСТАВА МУ

ЗАКРИВАТ РАБОТИЛНИЦИПРЕДЛАГАТ 

НОВИ ПРОГРАМИ
* IОт началото на годината досега в Босилеград са заргистрирани само 

три, а закрити 15 частни работилници. Черната борса е главната 
причина за закриването им.

И От Нова година насам числото на частните работят. Следователно, ние нямаме работа, а
° ш>еяв|,|Ждатдажео1цетрн„р(и-ра|11и^скоитода!1с*акт11В11ра " —м^Ли 

предвиждат даже още три програми, с които да се активира изчезването на вече изчезващите занаяти. Тази потърсиха 230 динара за данък и облагания. Да
производството и премахне петгодишната принудителна констатация потвърждват и данните конто имаше работа, т.е. да не бяха черноборсаджиите и
почивка ч следват. В начелото на годината в управлението ако облаганията не бяха толкова високи всичко

на 1)С в Босилеград, завеждащо дребното щеше да бъде
ЕИ-АД “Съставни части" е ре- двама работника да заминат на обу- стопанство, имаше зарегистрирани 322 Той подчертава, че всички тези които са |

шител но в намерението си да акти- чениевъвфабрикатавНиш.Зацелта работилници. От това число 17 са гостилничарски, закрили работилниците си и тези които това ще
випа производството- в цеха в се налага до края на апрал да се 31 търговски, 35 из областта на тпанспорта, а направят11 по тоя начин изразяват револт срещу
КпрЕпяп нп тона ше поави изготви ппоект за активиране на останалите из различни области на черната борса и държавата, която "няма сили даБосилеград, но това ще прави изготви проект за активиране н занаятчийството. От началото на годината досега поведе сериозна борба срещу това нелегално
изключително със собствени сили и програмата в Босилеград, а след са зарегистрирани само три Седна гостил и и че река стопанисване.
програми, а не въз основа на съ- това да се потърсят необходими и две търговски) работилници. Същевременно са Закриването на работилниците е само 
вместни капиталовложения с други средстава от Фонда за развитие. закрити 151 Сред собствениците, които ги последица на общото състояние в икономическата
заинтересовани фирми, подчертано е Според третата възможност тук закриват повече са онези които само с пот област. Причините за нелегалното действуване са
на неотдавна проведените разговори могат да се произвеждат нагрева- изкарват дохода си - трима тснскиджии, толкова различни. И все докато не започне борбата за
в Ниш между представители на тели за кварцови печки. Тя произти- автопревозвачи, шестима зидаростронтсли... подсичанс на корените и за пресичане на всички й
босилеградския цех и ръковод- ча от разговори за стокообмен с Защо собствениците закриват работилниците канали на черната борса, която борба всъщност е
ството на "СЧ". Търсейки отговор на партньори в България, в което си? едно всред 'десетте заповеди на Аврамович ,
въпроса как да се активизира отношение материал за произвол- -Тридесет години подържах тснекиджийска државната каса ще бъде празна, а числото на
призводството в цеха и как да се ството им да се внася от източния ни работилница но стана толкова трудно че се онези които закриват работилниците все по-
премахне петгодишната принуди- съсед. наложи да я закрия, казва Райчо Арсов от Рай голямо. Все до тогава под удар ще бъде и динара
телна почивка, участниците в На проведените разговори е чиловци, кой то имаше работилница вЪосилеград. и програмата за икономическо оцеляване,
разговорите са посочили няколко взото решение в помещията на цеха Защо това направих? В Босилеград много хора
възможности за откриване вратите да сеоткрне магазин за продажба на 
на производствените халета на цеха. стоки от богатото производство на

Една от възможностите е да про- ЕИ. и I I н*|ГА—ГПТГИНА ШИК МИРА 1170 които ще обслужва нашата кооперация - целия
дължи производството на ПВЦ ко- Колко са сериозни тези обща- »- ■ ^ ™^|Ал V-Ал ПЕ1 ОЧИ ПЯ Лисински район, казва Любен Глигбров, изпълняващ
ндензатори, подчертано е в разговор- ния и не ли са те един вид самоза- о 1У1Ь,ЦIV 1А<1»/V IV11111 И.Л лцпл длъжността директор на “Победа-оборот". За целта
ите. Тази поставена задача от лъгване, т.е, отговор на “Кощана” от 1Я1|гг\г<т^Г' II А предприемаме акции да увеличим чисГлото на
началото на на месеца започна да се Враня, която искаше производ- Ц | ||| | НА. коопераририте Вече има над 100 заинтересовани.След
реализира и вечи приключва произ- ството в цеха да активира със своя •_ птова ше предприемам конкретни мероприятия за
водството на поръчката от 2 хиляди програма? Отговор на въпроса 11^ III II II |/| I |г^в) I реализиране на основната ни цел-сьживяване на селото
бройки кондензатори. С реализи- потърсихме от Дане Велинов, ръ- а 11/^г1лп /А и селското стопанство,
рането на тази задача започнаха да ководител на цеха в Босилеград. I I 1 111/\|-|в. | |з Кои ще бъдат първите конкретни мерки' -

' работят десетина от 45-те работи- Мисля, че този път обещанията ■ Понастоящем вършим подготовка за реализиране
ици. Ръководството на “СЧ" е поело от ръководството на нашата фаб- ------------------------------ -------- програма из областта на ревитализация навелата. По-
задачата да създаде възможности да рика са съвсем основателни и Новоформираната земеделска кооперация е средством "Югобанка" и "Агробанка“, изтъква
започнат да работят и останалите програмите, които се предлагат е втората такава в Босилеградска община - след Глигоров ще обезпечим крави, “юнци и овци, които ще 
работници. Доволно е обаче, както е съвсем възможно да се реализират в Долнотлъминската. Любен Глигоров, изпълнняващ дадем на кооперанти да ги отглеждат. Ще се наложи да 
подчертано, докато се създадат нашия цех. Как,кога и коя програма длъжността директор: -Тъй като нашата оказваме помощ и в изграждането на пътища към 
условия за стопроцентово използу- най-напред ще започне да се реали- кооперация е наследник на някогашната лисинска селата, в които има повече кооператори. В областта на
ване на мощностите, ако работят и зира засега не е известно. Това най- земеделска кооперация ще потърсим от различните скотовъдството крайната цел - покрай изменението на
50 на сто от тях. вероятно ще зависи и от това коя "наследници" да ни върнат всички нейни движими расовия състав и увеличаване числото на добитъка - ни

"Трайни” решения е възможно програма колко работника ще може и недвижими имущества. е да открием една малка млекара в която да се
да се постигнат доколкото започнат да ангажира. Не по-малко влияние на преработва млякото.
да се реализират още три програми, всичко това ще има и как и дали на в края на миналата година дваестина кооператори, Според правилата на кооперацията кооператорите
Виеха може изтъкнато е в разговор- време ще се обезпечават не- предимно горнолисинчани, формираха земеделска М0Гат да постъпят в кооперацията с парични средства 
ите да започне производството и обходимите средства за новпта кооперация "Победа-оборот", чието седалище е в с. или с друг капитал и имущество.Това с което влезнат е 
шпнтмпя нето на 1000 бройки програми, каза Велинов. Горна Лисина. Преди известно време избраха Скупщина Само тяхно, а това което се създаде, т.е заработи е на

^ на кооперацията и останалите управителни органи, всички кооператори. Разбира се, в зависимост от
Това е втората земеделска кооперация, формирана в участието в създаването на новия доход. Всред
Босилеградскаобщина-следдолнотлъминскатаземеде- останалите нзгодности, кооператорите имат сигурен 
лека кооперация, която бе регистрирана преди една пласмент на всички излишъци и различни бенефиции 
година. За разлика от нея, която на преден план слага При обезпечаването на стоки и материали за развитие на 
връщане на имуществотб на някогашната долнотлъм- селското стопанство.
инска земеделска кооперация, новата горнолисинска -Тъй. като “Победа-оборот”, казва Глигоров. е
кооперация вече конкретно дейстува. Понастоящем има правов наследник на бившата лисинска земеделска
един магазин със стоки за широко потребление в кооперация, една от предстоящите задачи ще ни бъде да
Босилеград, един в Горна Любата, а се готви да открие потърсим от "наследниците" й да ни върнат всички
и в Горна Лисина. нейни имущества - обекти, селскостопански площи,

-Откриваме магазини, които ще ни бъдат не- пасища, гори... 
обходими, но главната ни цел и основният ни интерес е 
развитието на селото и на селското стопанство в селата.

по-инак.

I

I

В.Б.

електронни запалки за печки на газ. 
За целта е необходимо през март В.Б.

ДИМИТРОВГРАД: СТАЧКАТА В 
МОТЕЛА ПРОДЪЛЖАВА

ИСКАТ
САМОСТОЯТЕЛНОСТ

В.Б.

• ДИМИТРОВГРАД° Босилеградзаетите в мотела ще обезпечат пос
тоянно дежурство поради защита на 
имуществото както и минималното 
Функциониране на мотела. Исковете 
на стачкуващите са отхвърлени след 
като представителите на мотела са 
напуснали белград. Тогава са пр
иети заключения, в които между

НАЙ-ПОСЛЕ
ТРОТОАР

Мотелът в Димитровград от 
създаването си до юли 1993 година 
бе в състава на хотелиерско-гости- 
лничарско туристическото пред- 
приятие "Уния” от Белград. Па 
заседание на работническия съвет на 
“Уния”, проведено на.седми юли Уо 
година без присъствието на пред
ставители на мотела, прието е реш
ение мотелът да се присъедини към 
хотел "Астория" в Белград. Съще
временно за временнен управител е 
назначено ново лице. Четири месеца 
по-късно започва борбата на заетите 
в мотела за отделяне от " Астория и 
създаване на самостоятелно пред
приятие, коятовсеощетраеи поради 
което двадесетте заети стачкуват от 
30 януари тази година.

От първи януари 1994- 
(по кой начин в момента не е от 
значение), заетите в мотела успяват 
да се регистрират като самостоя
телно гостилиичарско предприятие 
“Димитровград", но вече на 4 март 
същата година регистрацията е 
означена като невалидна. Всички 
настолния да се намери общ език с 
“Астория“ не дават резултати, от 
който да са доволни заетите, ма кър 
че два пъти са ходили в Белград на 
заседания на работническия 
Но напразно тъй като когатоте 
отидат той бива отсрочен. Послед
ната среща в Белград със стачку
ващия комитет е била на 2 февруари 
тази година, на каят а са присъству- 
вали и представители на репуо- 
ликанския синдикат от Пирот. 
Тогава са изнесени исковете на 
стачкуващите, в които между 
другото се търси “Астория” и дирек
торът Урош Станич да дадат писмено 
съгласие за трансформация на 
мотела в самостоятелна гостилия* 
чарско-туристическа организация. 
Напомня се, че докато стачкуват

ЦДМПРИЕ ПЪРВИТЕ 
РАБОТНИЦИ

За улица “Найден Киров" нашия 
вестник много пъти е писал, най-често с 
повод. Как да не, когато става дума за 
входната врата в града от източната страна. 
Сигурно това с най-старата улица в града, 
едно време главното международно шосе 
минаваше по нея. За същата цел тя и сега се 
ползва ако нещо се случи на магистралното 
шосе. Въпреки това тази улица е в окаяно 
състояние, без тротоар, а началото на 

без съответно осветление

В начелото на настоящия месец, Общественото пред
приятие " Център за дизайн и .маркетинг" - ЦДМ, от Ниш, 
което се определи да открие производствен цех в 
Босилеград, прие първи работницп.За целта предприятието, 
през октомври миналата година обнародва конкурс, на 
който кандидатстваха 140 души за постоянна и 14 за работа 
в къщи. Поради това, както подчерта директорът на пред- 

-заетите се Пращат на колектив- иятиет0 Милич Петровия, ведно и председател на 
на годишна почивка. к-лмигиптя ча ппонеока на знанията, комисията не е имала
„С Ж трудиос™ при юбирадсто/избради са 30 души, а основе.,
иконите разпоредби. критерий при определсцисто на комисията били показа а

Насреща а мотела, проведена на знания на кандидатите. От приетите 15 веднага шс запо шат 
7 февруари, на която присъствало с работа, а останалите слсд известно време - т.е когато 
директорът на "Астория“ Урош ьта- първата група овладее производствения процес, 
иич и назначения от “Астория уп- Имахме достатъчно кандидати. Онова което е харак- 
равител на мотела Деян Стефанович, предполаг ахме и беше ни основно опреде
на™ и представител на синдикал- терио, а гтт I д с , чс домашното ръкоделие
иатгГ:^телааЦоИтЯхГрлиА*а™пРоИме-' този край има дълга традиция. Виочом втора се „убедихме. 

3]^итез1ключеии^пй>клтотеиссл Над 801 „а сто от кандидатите дойдоха с отлеят, проДг 
били когато същите са приети. знайния: предат, плетат или тъкат. Обаш, вей11К1 сега.

След доста разправии, в които се МОжсм да приемем. За топа, пито имаме у словия, пито 
спомена, че мандатът на директора възможиости, което нс значи, чс след “Р5“0’ 
няколко месеца вече е изминал, че създадат условия и те, ме бъдат приети. За се. а на тях 
той с пари от фирмата си КУПУ™(’ препоръчваме, да работят у дома си. Защото този вид работа 
квартири на синовете, че освен I „„едприятието е по-икономичен, а на тях осигурява 
основно училище няма кмлифика; за д псчалба. Важно с да подчертаем, а ,п те да

И ти. подписана ебележкаокоя си Урна " 1 ше бъдат в трудово отношение, социално
-Лстория,|3е^съгласен'да^се*проведе ^н"“ имат трудов йж. Прсдимспю о в това, че 
заседание на работническия съвет, покрай тази работа ще вършат и ежедневните си домашни 
иа което да присъстват всички заети работи - подчерта Петровия.
от мотела, а той лично да се заложи да кажем и това, че станове са обезпечени и монтирани,
и образложи трансформацията на „беяпечени са и два машинни дарака за влачене на вълна и 
модела в самостоятелна орта'1'™“' суровина за три-четри месеца. С други думи казано, обез- 
цин. До тограяя стачката в мотела суро ^ 'ю,1а,1ални условил, цехът [(Босилеград да от- 
П|юдължава. 1Ю,ше с работа, каза директорът на предпилтието 11етрович.

м.я.

другото се казва че:
-мотела се затваря /престава да 

работи/ от 15 февруари ’95 голина 
поради частична реконстрикния и 
създаване на нормални условия за 
работа.

улицата
Строежът на тази улица вече десетина 

години е предмет на разисквания, дори и 
спорове, понеже на края на улицата се 
намират дваестина частни гаражи 
построени на общинска земя, за които 
съществува изпълнително решение за 
бутане, но няма сила /или воля/ 
направи за да се построи улицата. Времето 

санкциите, ще рече някой, не е най- 
подходящо за строеж на нови улици, но това 
не значи, че не трябва и да се живее. А по 
тази улица още как има живот и то на най- 
малките: по тази улица всяка сутрин към 
училищата отиват булюк деца от първо 
отделение до гимназисти. Истинско е 
щастие как още не е станала някоя 
злополука, какоато се случи скоро на входа 
в града от западната страна.

Вероятно имайки това на ум членовете 
на комисията за урбанизъм и комунално- 
жилищна дейност са предложили, а Общ
инската скупщина прие, на улицата да се 
построи тротоар от лявата страна на 
улицата /от дясната няма нужда тьй като 
няма и къшн/. Стойността на предвидените 
работи е 13 500 диПара. Тротоар поради 
същите причини ще бъде построен и по 
улицата от гарата до лукавашка рампа.

А.Т.

година

това да се

на

съвет.

ция

а:т.
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ОБЕДНЕНА
ДЕЙНОСТ

Подобряват се пътно- 

транспортните връзки
♦ Ог срсдатл па фспруари тази година а11тог|>пшл1ор^'УЛоЯата":сйсовете па тежестта на този проблем, не

обходимо е да се изучи преди 
тона рационалността иа полз
ване на вече съществуващите 
помещения (Клуба 
пито, "Джаджииото", малката 
зала).

Обсъждайки работата на 
Културния център през 
година, Управиитслиия отбор

На проведеното през фе- обаче те търсят и ссдмият ден да ^“вдс^малкоГа пътй- констатирай
януари тази година "турне" на бъде обхванат. ” ппе лоши - Необходимо е Управи гол-
общинските ръководители по В разговорите прсдсодате- 111,1 ИтхожЖи от този факт, вият съвет да се среша по-често 
пч йонните центрове едни от лятия Общинската скупщина в з < <» .... Ае».... естествено да оъде в ход на
Гоми,1ираиипеРвьироси бе Босилеград Сотир Сотиров културните Дейности, които
поддържането на пътно- подчерта, че поддържането на 'КУ ’[компенсиране разгръща Културния център,
транспортнитевръзки. Именно в съобщителните връзки в рамк- с ко ',| гг;^ ^ !(^.11и;1г л ( 5() иа - При реализацията 
разговорите в Долно Тлъмипо, нте иа об1ДНИ.тга са и коми,, на з.‘' Уг>а ™®Щ” {з'а гази цел програмата за 1994 година не са 
Долна и Горна Любата, пред- тонциито и на Общинска а сто чак'!"мгее.„ю реализирани някои градини- 
ставителите на местните общно- скупщина. Поради това от общ от иТДслят по 2500 динара, опни манифестации, каквито са 
сти, направиха сериозни забелс- ниския бюджет се компенсира ^ст^споцтното иисднрия- "Прокисло лето", културна 
жки по адрес на автотран- част от реалната загуба, коя А“тотр^сп^^ „„гД-рама при откриване на
спортното предприятие за отчита предприятието орящи район ..ньзкигс ла "Строшена чешма" и Иового-
нередовното поддържане на съ- малкото число ньгниии на тези зги юО- I ВГсдмицата яишната програма, 
общителните връзки. Отделно, линии. До сега, ноДчетна юдд .ржа всекид . ми111 - Поради липса на иомеше-

гетятеиияв йзак бе ,и‘ »г; • " - [‘Ст “ ”Два -седмично: вторник, сряда и тават, че проблемът може да и .10 минути, а от 1лъми1юи 
събота. Положението с Люба- бъде разрешен само ако Общ- часа сутринта, 
токи район е свсем друго. Тук ниската скупщина увеличи 
съобщителните връзки бедми- средствата поне с 50 на сто. 

поддържат шест дена, Защото реалната загуба на тези

на самолей

С оглед, че на последната 
сесия на Общинската скупшина 
отчетът за работа на Културния 
център, както и планът му за 
работа през настоящата година, 
бе снет от дневен ред, струва ни 
се че е необходимо повече внима
ние да се об ърне върху плана за 
работа, тъй като именно той 
определя основните насоки за 
дейност през годината. А именно 
върху него Изпълнителния-! 
отбор на ОС няма никакви за Ос

на

чно се

“ДИМИТРОВГРАД“ ОСЪВРЕМЕНИЛИАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
В ДИМИТРОВГРАД ЩЕ ИМА 

ДОСТАТЪЧНО 

ПИТЕЙНА
ВОДА!?

НАБАВКА НА НОВА 

МЕДИЦИНСКА 
АПАРАТУРА

По почин на Службата за отдалечеността на Пирот от 
вътрешни болести 'Здравният около 24 километра от Дим- 
дом и Общинската скупщина нтровград е била фаталният 
постигнаха договор за набав- момент, защото след прекъсване 
ката на нова медицинска апара- работата на сърцето, относно 
тура - дефпбрнлатор. Средства- застой,неемоглодасепрнложн 
та за този уред в размер от 39 спешна електрокардиология, 
500 динара е обезпечила Общ- относно таканаречени "електро- 
ннеката скупщина. Инак този шокове", с които да се възобно- 
уред служи за регулиране на ви, относно подтикне сърцеб- 
акутни сърдечни застои, иенето.
относно чрез апарата отново се Пак с цел да предпази здраве-
възстановява работата на съ- то на населението. Общинската 
рцето. скупщина е отпуснала средства

Здравният център в Пирот за иабавката на трихономегър, 
ведно, като помощ за оборуд- апаратура, с която се осуетява 
ване на Службата "Бърза по- появата на болестта трнхнноза. 
мощ" при Здравния дом в Дим- С други думи, занапред всички 
нтровград ще набави два прегледи на свинско месо ще се 
електрокардиографиски апара- извършват най-вероятно във 
та, чнято стойност е към 18000 Ветеринарната станция или 
динара, с което значително ще се Кланицата в Димитровград, 
подори работата на "Бърза Всички прегледи на месото ще 
помощ" в Димитровград. бъдат безплатни, а средствата

Набавката на дефпбрнлатор на стойност от три хиляди дпна- 
ще даде възможност до значи- ра също обезпечава Общмнска- 
телна степен да се разреши въп- та скупщина, 
роса за акутноболнитесърдечни 
заболявания, тъй като досега

Имайки предвид сегаш
ното положение и недостига 
на питейна вода през миналото 
лято, едва ли човек може да 
повярва , че следващото лято 
ще мине без проблеми, още 
повече, че и тази зима мина без 
обилни снеговалежи. Но...

Както осведоми общинск
ите отборници председателят 
на Общинската скупщина 
Никола Стоянов на сесията от 
17 февруари, фирмата "Водо- 
инженерннг" от Белград тези 
дни трябва да започне изслед
вания около каптажа "Ивкове 
воденице". Зачитайки конфи
гурацията на терена, специа
листите от "Водоннженерннг“ 
считат, че с допълнителни 
бунари може да се обезпечат 
20 литра питейна вода в 
секунда. В сравнение със 
сегашните десетина до двана
десет литра от Пъртопопинци, 
това е двойно повече, с което 
може да се разчита на много 
по-редовно снабдяване на 
града и крайградските селища 
с питейна вода. На "Водо- 
пнженерннг" ще бъдат довере
ни и строителните работи, за 
да може заедно с “Комуналац" 
по-скоро работите да бъдат 
завършени. Разбира се, поста
ви се въпросът за боклука от 
градската деления на Коза- 
рица, тъй като забраната за 
водата е дадена под претекст, 
че се замърсява от депоннята. 

1 л трябва да бъде преместена, 
но докато това не стане ще 
бъдат предприети определени 
мерки за защита на слива на 
"Ивкове воденице". Разчита се 
иа успех, още повече, че в 
цялата работа е включен и 
инспекторът от Републикан
ската санитарна инспекция, 
който своевремено е подписал 
забраната.

изобразително изкуство неопхо- лежки, въпреки че там също нс 
димо е да се ползват помещени- са внесени традиционните 
ята по училищата до окончател- манифестации, нито пък конкр- 
ното решаване на този проблем, етно се сочи кон и какви дейно- 

- Необходимо е да се реши сти например ще развива кул- 
проблема за работа на фолк- турно-художественото дру- 
лорната секция, отнасящ се до жество.
ангажиране на човек, който ще Дейността на Културно- 
работи с танцовия състав, художественото дружество 
относно фолклорната секция. се развива чрез раоотата на сек- 

Определени забележки из- цинте. След къса пауза отново 
Изпълнителният отбор на започва с работа фолклорният 

ансамбъл. Оркестърът и солис

те

несе и
Общинската скупщина:

- Недопустимо е нзвънредн- тите изпълнители ще про- 
ите резултати в театралната дължат с контннуирана работа, 
дейност и организацията на като при това включват нови, 
пленера да бъдат покритие за млади таланти. Тамбурашкият 
слабата дейност на фолклор- оркестър и занапред ще работи 
ната секция и културно-худо- и ше се събира върху конкретни

проекти.
От казаното личи деклара- 

жен всички стратегически реш- тивност и обобщеност, негаран- 
ення, свързани с организацията тпращи с нищо какво именно ще 
и работата, да преима в съгла- работи културно-художестве- 
сне с основателя му, относно ното дружество, през на,стоя- 
Общинската скупщина, а реш- щата година и кои дейности ше 
еннята от този вид да не се се развиват, 
презентнрат пред обществено
стта, без съгласувани станови-

жественото дружество.
- Културният център е длъ-

Ст.Н. В тази насока вероятно може 
да се сложи забележка и за 
плановете на работа на остана- 

- Безспорно е, че помещения- лите дейности, 
та са голям проблем за органи
зиране дейността на Културния 
център, но за да се съблюдава

ща.

ТВЦ В ОБЩИНСКИ 

РЪЦЕ
Ст.Н.

° ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ВЪЗПИТАТЕЛНО ОБРАЗО 
ВАТЕЛНИТЕ ВЕДОМСТВА В БОСИЛЕГРАДВъз основа на постигнатия Резултат от отва е идването на 

екип от Ниш да поправи кабло- 
вата система, а с нея вече е под
писан договор за цялостен прег
лед и поправка на системата, 
както и приключване на тези, 
които са платили, а не са прик
лючени. Разбира се, да се събе
рат пари и от тези, които безп
равно са се приключили на сис
темата.

договор между председателя на 
Общинската скупщина в Дим
итровград Никола Стоянов и 
временния управителен отбор на 
Телевизия Цариброд и Каблово 
-дистрибутивната система от 12 
януари тази година системата и 
студиото на ТВ Царибр 
дни са предадени на 001 
Със системата и техниката в 
студиото езадължен Иван Иван
ов, електроинженер от Дим
итровград, беглец отБосна, под 
чието непосредствено ръковод
ство се прави и радио Цариброд.

Общинската скупщина е 
поела да стане основател на Те
левизията, както и на радиото.

ЛИГЕРАТУРАИА ВЕЧЕР II 
УЧИЛИЩНИ СЪСТЕЗАНИЯ

вШрШЯШШ
и „я кЛ!7Е?,Л,ЯЗВа"е е' че,межд>’ петнадесетте ученици, които четоха свои творби имаше 
ПеДи^я |8я кс,^.™СрЪбсК" “111; Също така бяха прочетени и оргинални творби "» Десанка Максимовци, преведени на руски и бъгарски език. Това е първо официално 

редставяане на тези две секции при Гимназията, а както ни уведомиха, ДО 
оката години, според заплануваните активности, трябва да се проведе оше 

съсгезани^Тпп?„екД.0С"0В"0Т0 у,,,л,ице "Георги Димитров" в Босилеград в ход са 
тошеоташт че Е ,К’ иатематпка, биология, физика и история. В училището
добонДДчДяти състезанията ще бъдат масови, а онези, които покажат
добри резултати ще учествуват в окръжни, републикански и съюзни състезания.

м.я.

од тези
щината.

и ЩР се от,,ся до Телевизия Цариброд, дали 
наскоро да работи или не, оста
ва да се уточни начина на органи
зиране, работа и самото начало 
на работа.

§тя ще започне а всичко казано са пред
видени и обезпечени средства 
на стойност от 350 
динара.

публично п 
я на учеХИЛЯДИ кра

едно пр
еза

А.Т.А.Т.
■!
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ПАНИХИДА ЗА МЕТОДИ ПЕТРОВ ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ФК "БАЛКАНСКИ"

ЕДИН ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 
БЕЛЕЗИ НЛ^ 

ДИМИТРОВГРАД
Неумолимата Смърт, сдружена с коварни Цариброд и с този жест ни даде величав пр- 

болести и неравни жизнени пътеки, неотдавна имер. той е човекът,който доказа, че творческ- 
ни отне художника Методи Петров, нашия ите успехи и съответните признания, могат да 
Мето Художника, както всички царибродчани се осъществят без напускане на родния кът и 
го знаеха и наричаха. без промяна на фамилното име. Без да иска,

Нашият Мето гордо ще се изправи пред той хранеше душите на всички известни и 
Вечността и ще има какво да каже за себе си, неизвестни творци от нашето българско нЯКол>ч,т,™„т„к™
защото Тя не зачита героите на деня и малцинство. Непотворимобразецнатворчески събрание на фу?б
лъжливите величини, защото тя много нехае алтрунзъм и човешки стоицизъм! Въпреки "Балкански" над-послесе про
за различни държавни и партийни ореоли, за трънлвия си жизнен иьт до последния си час болшинстю от'л1^тм3итеРна^опа^ск1
повишения и заточения, за донесения и запази в душата си благородните черти на • ^ ”ш;™”"Кю -

и докачения, от които много зависеше земния шоп, българин, югославянин и космополит. отсрочвано събранието. Д
; път на художника и на всички наши хора. _ Един и същ, Човек: и.зред®Гп^п“мГаРаЪК“р“и™Тот тях задъ- 

Жертвувайки материални блага, той душмани. Широка славянска и творческа лжеиие всеки месец да дават само по
остана В родната СИ Желюша И родния СИ душа! двеста динара за издръжка на клуба.

Методи Петров, комплектен X у Д 0 Ж И И К, Разбира се някои частично са изпълнили
всестранно дарование: вълнуващ живописец, ^%«и гоГии ^уТнТти^^ботя™
нежен акварелиСТ, впечатляващ график, на клуба, макър че определени средства са
академичен портретист, отличен рисувам, събрани и посредством спонзорство и от
прочувствеи илюстратор (вестници, буквари, . общината, 
читанки, книги), модерен стрипо-рисувач, Мнозина от
досетлив карикатурист от международен 
мащаб, остроумен художник приложник 
(фирмени амолеми, значки, рекламни табла), 
оргинален стенописец, стенограф и дизайнер.

Той фиксира с разкошни цветове 
красотите на река Ерма и нейните каньони, 
той ни остави една културно-политическа 

слабости ("Бай

У
■

!
(Г първия мач иа~пролетНИ1ГДял 

'нетното "Асен Балкански" 
тровград нанесе в 

поражение на "Единство" - Сар 
Пирот от 4:1.

Може би този 
добре го

ваиото годишно 
олния клуб 

де на първенс 
от Димитведе на исоко 

рлах от

I тат най-е и 
>ите 
ада

резул
вори за подготвеността на 

димитровградските футболисти. И в 
последния мач от подготвителния 
период те одигра 
равнище приятелска срещ 
на "Прогрес" от Пирот, 
нанесоха поражение от 2:1.

иректор 
> на клуб)

: ха на високо 
а с отбо 
като

>ра
му

ДС

I са удоволствие от факта, че "Балкански" 
да съществува като футболен клуб, а не само като екип. Жалко е обаче, че 
"свачий и ничий", че се има впечатление за отсъствие на воля не само футболния

и основи. Изтъкнато е, че трябва 
управата на клуба, да се намери 
връзка от средствата, които се 

жества, митницата и още
фИ I
точ

щитс изказахприсъствуващит» 
твува като футбзапочва 

клуба е 
но и останалите 
посред 
начин :

пич
клубове в града да 
оворийте хора воб 

ртистите изобщо
въртят на границата. Спедициите, зает 
много служби намиращи се па гран 

Що се отнася до са мите ф утбол 
1ли едни от най-успешните, тъй

се поставят на зд 
щината, а не сам 

да се вземе поне една 
шите 
вличат

рав 
о вством от го 

за спо ръ
раховател 

цицата само оте 
листи, в отчета е изтъкна 

успешните, тъй като по това 
олна зона, която е на

РУ
па от границата.

е последните две години 
аливреме футб 

републиканско равнища 
ин, бивш футболист на 

да се сп 
новата зо

са били едни от 
в нишка футбе
Глигор Пейчев, димитровградчан 
"Раднички" от Пирот. За очакване е наско 
"Балкански" да се мръдне от последното мяст

олистите са се класир;__
■реньор 

' и
Доведен е 
“Асен Ба

нов т 
лкански' 

с лошите резултати иистория на нашите нарави и 
Онзи"), той разхубави букварите и читанките 
на нашите учащи се деца в Сърбия, той 
оформи художествено книгите на нашите 
малцинствени писатели, той с носталгична 
нота нарисува сградите, махалите и улиците 
на изчзващия Цариброд и спомогна новият ни 
град да бъде по-хубав, по-човечен и изпълнен 
с по-голяма душевност.

Слънцето и по-нататък ще пече "Строшена - - 
чешма", Нишава ще продължи да тече, 
прекрасната Ерма песни ще Му пее. Мето в 
нашите сърца ще живее! Вярваме, че родната 
му Желюша ще реши "Галерия Методи 
Петров" да учреди! Че родният му град книга 
за него ще нареди!

Поклон пред твоя гроб, скъпи Мето!

>ро 
о в

ре
на.

А.Т.

НЕДОВОЛНИ ОТ ВТОРО МЯСТО...
Ще се обезпечи ли стипендия и за Душица Деянова?
Като че ли с. републиканската рекордьорка и член на член на 

атлетическия клуб "Железничар“ Душица Деянова от Димитровград ще се 
повтори историята с Ружица Алексов, която дълги години, почти сама се 
бори с неволите, и след като стана член на националния отбор по спортна
СТР€Вбначалото на”'новата 1995 година Душица Деянова доживя две 
разочарования не беше провъзгласена за “Спортист на Пиротски окръг 94 . 
И Деянова, и треньорът й Александър Марков твърдят, че Деянова е имала 
в изтеклата 1994 година по-високи спортни постижения от понеслата тази 
ласкава титла Миряна Марич, състезателка по спортна стрелба Деянова 
също изрази скепса във връзка с получаването на стипендия от Димитро
вград като заслужила и надежна спортистка. Дори заяви, че ако от 
стипендията нестане н ищо, щеоткаже занапред да се състезава за Димитро

ВГраЙнак, както ни уведоми треньора на ДК "Железничар" Александър 
Марков, състезателките Душица Деянова и Спавица Гюрова ще прекарат 
десет дни на подготовка в съседна България.

Марин Младенов, писател 
Свободен Сотиров, художник

М. Петров: АВТОШАРуК
М.А.

ШАХМАТКЪЩА, ОБРЕЧЕНА НА ПРОПАСТ ВИСОКО КЛАСИРАНЕ НА„._ 
РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО

Къщата на Асен Нянев °т бсюилеградско ( о Методико ' т в Босиле,-рад. която общинското 0 10 14 дануари 1995 година на пионерското и юношеско
Злн-дол ненадейно се намери нита™,™'вся™аш управление в Босилеград изпрати след като бс освсд- енств0 п0 шахмат за Сърбия, състояло се в Нишка баня, участваха и
небето ! 3 емя - аа ° Д. „а ОСюветей Дясната страна омено за бедствието констатира, че в къщата не смее да Р състезатели от Димитровград и постигнаха отличниразсоблякла долната част на основ|Ггей. д дъл6око се живее. Землището, което оставило поразяваща р в групаот 12 до 1-Ггодинн за момчета участваха ВладимирИгич, ученик
около” д^метра^готова^^^момент^да^я

д^жина 30-шщНметра или ратно^взавшшзюстед коя тоТГветГстщмя ден сам°в°рЩр!упатаТЛ до 16 години за момичета участва Бояна Алексова,
страна се наблюдава, не спре, къщата ще о д осведоми хората в Електроразпределителното в крауа клас на основното училище и член на шахматния клуб

ЕжжН"” "^4= . ==^5?=“==
свидетелствува, че тук са правени планове за бъдещето. Картината е крайно поразяваща. Под къщата към з Д. Ставров
че са се пеяли песни, раждали се деца... долинката отдалечена към 30-ина метра формира

о т., шир " 1П тува" рътлинки и долинки. Земята сьс себе си покарал.» един
Природио3Ж.ГзапоПч^ на Н Февруари * Ьосилсгрид

свличащата се земя ^ ““ “ ^ ^

случва нещо сериозно и опасно когато сс опитах д |Р',0исовяда с(, спаси това което може. В първата част на тазгодишното
излезна. Повиках веднага сина ™и™ах“ пукнала Р Асен и семейство му друг изход засега нямат оспои дивизия Пчйнски окръг - Враня, _ Георгиев доверие даде на
видим: от основите на къщата ™ да изнесат покъщнината. Една част в къщата на майка фут6олеп отбор "Младост", треньорът Гетрги' си
земята и направила някаква си полукръжна бразд Д временно и да живеят, а една в плевника . „яколко млади футбошгсти. Повсчето' от тях; и с “ “Любомир
20 цм. , .,„г«яи«а земята Други къщи тук няма. Най-близките са па доасстипа оправдаха доверието на Георгиев. Един1Междутю-добритеоттях:е

-Гледахме със собствени очи как сс св™‘л 31г“я ; „„дути пеша А, след това да чакат да видят кпкно ще ДцНОц, шестнадесетгодишен младеж, у .епик отдосегашните
как пропасгга под къщата птава все пгтгояяма и по-дъ «™у™д™7св^“|са 0 щеспре или не. градската гимназия. За него Георгиев казва, че според )
мЙ^' на трстияТколГдвГсваличщето е по-активно Трябва ДП СС Строи И01.П К1.ЩП |^бопист.РБръз™.'има добър преглед наРиграта. добре преима топката и
когато грее агънцето. Ето, земята все още, пет дни след Семейство на Асен временно щс бъде в къщата на Ч}М> (| ||п( кого да я предаде, което както казва Геортия'е °*5собе ^

~ " -ь-я
много по-т»"^^^7тещеСюдър“'’ сегашните гал“:|а ||и Аюпт Л11 е от есенното класиране НД неговия отбор и

РБи"оглиТполетялото ги бедствие Илиеви не се босия“ рдкмшо^
реалж^шет^е^^горната^ч^^натабелкат За слрбия5през^м1ш1т^част

наложи да взема от човек 80 динара и все още няма от Рт т>р1)е11СТЮТ0 пластмент има повече причини. Една е “ слабата игра »а 
ш ле да му ги върна. Л за къща трябва много, много.» 11о отборсрещу "Трвшнъевка, тук на нашия терен, когато пропуснахме
сутринатаМИтогаваКда е^здра^Мозке битова'^божя
Р^умит*и;? синуси'подкрепя^^тйка^му^Сладка,
която казва:-На землището, което се свлича имаше пле- та5еЛката, Но ето и тооа е съставна част на играта - подчерта младият и 
вник който преди 31 година изгоря в пожар. Земята, таламтлИо футболист и нова надежда на босилеградския отбор - Любомир 
които ге свлича като че ли не позволява тук да има 
сграда. Трябва да се строи нова, по-далбче от това място.

/ И .1>ОЖ ИЛОП

ли се

ЛЮБОМИР ДИ1ЮВ НОВА 
НАДЕЖДА НА 'МЛАДОСТ''

футболно първенство във футболна 
се състезава и босилеградекиятв която

инжинер и

къща е на

Г“ СЪОБЩЕНИЕ
I Съдия в пенсия ДИМИТ ЬР К. ЯНЕВ 
I от Босилеград '

м ОТКРИ ‘
? АДВОКАТСКА КЛИТОРА в Сурдулица 
А на улица Крал Иегьр д о. 55
| (срещу общшщта)р/о17/85759 .
I Адвокатската кантора е открита всеки работен ден I
I от 8 до 13 и от 17 до 19 ч. |

"иг

I

Динов. М.Я.

ОЕрнтстПо IУ1ЛРТ 1995 г.



забава* сатиРа *

'ХарибаЯ&фе* еб^гам МЕТОДИ ПЕТРОВ

ПЕРО И ДЪРЖАЛЬЕ...
како да Ле

шп. по Боену кош е биюипиие ^ емет0.53Кгйт|гя^ЬЕ

"е Ру?еСаяи0ч"еРТи "прегледам. Запревърча йедън 
имаше и кво да! А"«й яврЖ

ямш^ЗД»'»
0 Уг7,^1пжй -Не требе да се прихвате другояче, и а каже. пет\реи е у г

х почетак и наша деца омирисаше кво ие воина. 
Уоная що беоше у Юг ося овенскуту армию 

Върли тия веснах, у зе друг. 
гпхштаю аа простите едни на друЬи- едните 
кп^лсх - бело аруЬите - църно. па после само 
поочепе улогу: Едва на едно м-е сте ние у Ноше 
пой до малко за пролетнуту сеитбу. ^7иесге*а 
че буие "тесно" с паре ама некико че се поберу- 
П тека- скоро у сви весници. едно и също: само 
препуцувшъе Нигде нема да найдем кико се 

аготвую машине и алати за орагье. за конан>е— 
Тека по десниците. тека по радиото, па и по 

Телевизиюту. По телевизиюту повече ни 
расправляю какво става по Чечению него ли по
^°С^або - реко я на Каравилю. Нема изгледа 
вайда оди държальето. Дай и ние да пригърчамо 
перото. Че писуемо и ние по десниците. 'п 
некой прочети- Сал, по-лъсно ие да писуемо. 
от и аа въртимо държа/ьето. Защо пак ние стари 
и кеча в и да му мислимо ка не мисле за това 
по-младите и тия що су платени да мисле за 
тея работе.

И е те. и я и баба К аравиля се уловимо у 
орото. Очемо и ние да играмо у орото на тия. 
що обичаю да пишу по веспиците и що се 
надокою по събранията.

Са и нийе смо у ураджийете. а кой че ни рани. 
не знам...

ка на

Наградена карикатура 
УОМ1Ш1 8Н1МВШ - ТОКУО 1ГЧТЕ1ШАТ1СЖАЬ САКТСКЖ С(ЖТЕ8 Г

(\У(\\(\ (\УШне пиши*• БОРИС димовски
СВОБОДАТА СЕ МЕРИ ИО 

ДЪЛЖИНАТА НА УСМИВКАТА | ИОВАВЕРСПН| по
Възоснова на най-

новите исторически 
разкрития в Боси
леград е коригирана 
народната поговорка 
за козата и рогата. 
Сега тя гласи така: 
"Ако лъже овцата, не 
лъжат рогата“.

Бог отсъстваше и по негов адрес не е за всеки християнин, короната не
е за всяка глава.

Режим, който сам си прави 
преврат, и лекар, който сам се 
оперира, сами предизвикват инфек
цията.

Критиката е жена, която бие 
детето си, защото не може да набие 
мъжа си.

Който стърчи, го подрязват. Оста
вят го да изсъхне, а после го поливат.

Свободата се мери по дължината 
на усмивката.

Когато икономиката куца, може 
ския народ, трябва сам да си нап- ли изкуството да тича?

Когато моралът е неплатежо
способен, политиката е фалирала. 

Ако не виеш с вълци, трябва да

се наговориха какви ли не думи.
Не поздравявай пигмей - ше ти се 

качи на главата и ше изглежда по- 
висок от теб.

И в политиката като при тото. 
Губят и печелят играчите. Публиката 
плаша. НЕЩО НЕ МИ Е 

ЯСНОМислех, че политиката е дихате
лна система на обществото, а тя била

Ние промушихме 
света с нашите стан
дарти, кои го са много 
по-високи от светов
ните. А когато светът 
дойде да види нашите

само отделителна.
Когато няма пари, българинът си 

пилее времето:
За да станеш светец на българ-

равиш клада, да се запалиш и да 
оставиш пари за паметник.

Украшението не е за всяка жена, 
оръжието не е за всеки мъж, кръстът блееш с овце.

супер-стандарти, ние 
надигаме гюрултия 
да небето. .Ш/Я.Д6ЖЗКМ.

■'

ЖЕРТВА -За разлика от отчета секретар
ят е достатъчно дебел, добави същия 
отборник.

БАРИКАДИ
Когато преди известно време от 

“Астория" бяха да затворят Мотела, 
един от неговите постоянни посе
тители. иначе добър приятел с едни 
сервитьор ръководещ стачката, 
заяви:

РЕЦЕПТА
»<г /7с/е ?'ъ, ш/е 'Чбие

те ЗА АД4АДТЗО С*/е -М4-7///ЗА 
4*4 се- .уа
а ггруги те си. е/? це *м-
ТЛК Н-иЯ ЛП43/М/4-/.---------

ене ,'бай онз17\
Л4.НСПРАВИШ СПАТБАУу
■ЧЙОГО

Говорейки на скупщината за 
организация на бъдещата редакция 
на телевизията и радиото пред
седателят на скупщината каза, че 
още не се знае дали те ще имат един
ствена редакция или отделни, и 
повече за себе си добави:

-За единствена ще е по-трудно, 
понеже нямаме опит. а неединствена 

По време на разискванията на знаем как се прави, 
заседание на Общинската Скупщи- Очевидно мисли на редакицята 
на по отчета на Съюза на спортовете на Цариброд, която от ед- 
в Димитровград един отборник каза. «нствена с влизането на някои хора 
че отчетът е много мършав. стана неединствена.

-Мотелът им
морална подкрепа! А ако дадат кило 
ракия ще имат и живи барикади!

а моя пълна
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