
ШтеДо пЯ-пУУ'^ На президента на 
СФРЮ Иосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен 
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в разви ието на 
братството 
между нашите народи и на
родности

ве-

и единството
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косовоИНАТА НА СФРЮ ПРИЕ заключения ЗА ПРЕ ОДОЛЯАВАНЕ НА ЛОШАТА ОБСТАНОВКА В САП

Четете 

в броя:
това е основната оценка на югославския парламент за поптпппнпт.г,.™ _ 

на която бяха гфнетн заключенията Янез Дърновшек- ?пш сьоитня в покрайнината, въз основа
С голямо мнозинство бяха отхвъюет, п,тж™,,тГ™' ’ЮНА полу™ задачата да осуети тероризма в Косово“ * отхвърлени предложенията на делегатите от Словения и на някои делегати от Косово.

през^посшедните ^цГлатг^Ттр^а000130’ "° " Да “ въ311танови Доверието
кос^^т Га?ГпСКУПЩИНС,<ИТе деле' ‘™РНО^^еНТ^с™нРалит^

РаНаи^ас&ДНе“1На ЮГ° СФРЮ оЩ^веднъжп^вър! со^Дърновшек доба1н:К°" 
славил, се пресели от косов дн „решимостта и отговор- 
ските улици в залите на ността си с всички сред- 
държавните органи и поли- ства, с които разполага да 
тическите форуми. Три дни защитава конституционния 
го обсъжда Скупщината на строй и интегритета на 
СФР Югославия, сетне това СФРЮ н да осигури по-на- 
направиха и Покрайнински- татьшно демократично, сто 
ят комитет на СК и По- панско и обществено пре- 
крайнинската конференция сДюйство на страната. Ин- 
на ССТН в Косово. На съ- тервенцията на държавните 
брание в Белград няколко органи е нужна м се при- 
хиляди косовски сърби и лага като отговор на наси- 
черногорци, които след като лието, с което се застраша- 
бяха изгонени от Косово, се ва конституционният строй 
заселиха навред по СР Сър- и като средство за осуетя- 
бия, манифестираха истин- ване на междунационалните 
ска готовност да се завър- стълкновения.. Налага се да 
нат в родния си край.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА 
СКУПЩИНАТА НА 
СФРЮ ЗА КОСОВО

стр. 3който няма да води към по 
тснциране на националния 
фактор, делби на национал
на основа и към междуна- 
ционален раздор. Председа
телство на СФРЮ вече по
иска от Съюзния изпълни
телен съвет да изготви нова 
икономическа програма за 
Косово. Тази програма тряб 
ва да съдържи и решения 
за Проблема с демографска
та експлозия, а в нейната 
реализация, това е наше 
предложение, трябва да се 
включат международни фи
нансови и други професио 
нални институции, преди 
всичко Световната банка. 
Вече се предприемат мерки 
да се облекчи положението 
на Косово. Така например в 
рамките на санацията на де 
локупната финансова систе 
ма на преден план изпъква 
санацията на Косовската 
банка, която трябва да бъде 
опора на консолидацията на 
косовското стопанство. Необ 
ходимо е да бъдат прекра
тени всички стачки, поне
же те блокират косовското 
стопанство и затрудяват кон 
солидацията му.

Законопроект за поли 
гическите партии в 
СР Сърбия
СТО ГРАЖДАНИ — 
ПАРТИЯ

В НУЖНИЯ ДИАЛОГ НЕ 
МОГАТ ДА УЧАСТВУВАТ 
НАЦИОНАЛИСТИТЕ

стр. 4— Трябва да бъде открит 
диалог с всички жители 
на Косово, които се застъп
ват за мирно разрешаване 
на проблемите и за съвме
стен живот не само в Косо
во, но и в Югославия. Раз
бира се, в този диалог не 
могат да участвуват оже
сточените националисти, ко 
ито на преден план изтък
ват националния си произ-

Бележка
ПАК ПИРОТСКА РЕ 
ЦЕПТА
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ОТЗИВИ ('Първата ста 
чка в ГИД като по 
бод)

ПОДМЯТАНЕ НА 
СЪМНЕНИЯ

ОЦЕНКИ НА ПРЕДСЕДА
ТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

Колективният шеф на Юго 
славия в последния момент 
постигна (какво е да е) съ
гласие във връзка с основ
ните за същността на най- 
-новите косовски събития, 
така че председателят Янез 
Дърновшек, в началото на 
сесията на Скупщината на 
СФРЮ, вместо личен, про
чете колективен доклад. В

„НОЖ“ В ГЪРБА НА 
С. ТОДОРОВ

Босилеград
ЩЕ БЪДЕ ПОСТРОЕН
КОШНИЧАРСКИ
ЦЕХ

„РЕШАВАЩА ПОБЕДА 
НА ЮГОСЛАВИЯ“ стр. 6

този документ са записани 
становища на Председател
ството на СФРЮ по всички 
аспекти на актуалното по
ложение в сбраната. Разби
ра се. Косово получи цен
трално място.

— Преценявайки обет а- 
в покрайнината,

Общественото 
прнятне „Босилеград“ 
ТРИ НОВИ ОБЕКТА 
Наскоро ще започне 
строеж на пътя Желю 
ша — Бански дол
ОЩЕ ЕДИН ПЪТ 
КЪМ БУРЕЛА.. .

Макар че мнозина делега 
ти остро критикуваха закъс 
пението и колебанието на 
Председателството на СФРЮ 
при предприемането на мер 
ки за осуетяване на теро
ризма на албанските нацно 
па листи и терористи, двата 
скушцииски съвета приеха 
становищата на колективния 
шеф па държавата с голямо 
мнозинство. По същия на
чин бяха

пред

Съюзният съвет приема :»а,кл10че//ш/та
ковката 
Председателството на СФРЮ 
въз основа на предложение 
на Съзния секретариат за 
народна отбрана взе реше
ние „единиците на ЮНА да 
организират редовни, а ако 
е нужно и извънредни 
ния на територията на 
Косово" 
щинската дрибуна д-р Янез 
Дърновшек. — Тази дейност 
имаше за цел да стабили
зира обстановката, да осу
ети насилието и тероризма 
н ля действува успокоител-

и цялата си идейност 
в служба на иацио-бъде гарантирана сигурно

стта на 
независимо

произход и да бъде пре- 
под

ход 
ставят
палилма. Предлагаме диалог 
на всички, които приемат 
логиката ма разума и фак
та, че проблемите не 
да сс разрешават с помощта 

сила и които са готови 
да се включат в по-иататъ- 
щното развитие на Югосла
вия в съзвучие с политиче
ските и икономически цели 

реформата. Реализация
та на политическата и ико
номическа програма ще съ
здаде обективни условия за 
разрешаваме 
проблем. В сегашните усло
вия трябва да се установи 
сътрудничество с всички по 
литически партии и сдру
жения, чиято дейност НС из- 

междунационалннте

всички граждани, 
от националния

стр. 7им п|ршети и заклю-изсслвапстократено 
натиск. Непременно трябва 

създадат условия за 
инсти-

могат <угпцината наченията на 
СФРЮ (конто поместваме на 
страница 3) и отхвърлени 
предложенията на делегати 
ге от Словения и на някои 
делегати от Косово, които, 
разбира се, бяха протнвопо 
ложни на оценките на ста-

Из дейността на съди 
ята за нарушения в

уче- 
САП 

заяви от скул-
да се
нормална работа на

на правовата дър
па

туциите 
жава, за да има ред и мир 
в Косово.

Босилеград

ШОФЪОРИТЕ МУ 
„ДАВАТ“ РАБОТА

След като подчерта, че за 
преодоляването на обстанов 
ката в Косово с необходимо

на
повитата от уводния до
клад, общия тон на диску 
сняга и на предложените 

заключения. Напразни бяха 
усилията на тези делегати 
да изхвърлят от заключени
ята думата „тероризъм“.

Голямото мнозинство, с 
което бяха приети скуттщтги 
ските заключения беше по- 
под сесията па Скупщината 
на СФРЮ да сс оцени Като 
„решаваща победа на Юго
славия“. Обективно нарасна 
надеждата, че Косопо най- 
естие и на практика ще 
бъде третирано като юго
славски проблем. В обратен 
случай косовизацпята на 
Югославия е неизбежност.

Димитровградпа косовския

ПОЖАРНИКАРИТЕ 
СА БЕЗ ПОКРИВ,ДОРИ И ДА ОСТАНЕМ САМИ. . .“

стр. 8защити интегритета 
иа нейните граждани, 

натиск на терористите, 
днес с толкова слаба, че 

тези въпроси ТОгосла- 
бъде сплотена и по 

може да съществува.
които Сър-

Ог тази Скупщина се очаква да 
ла Югославия и човешките права 
които са застрашени от свирепия 
които преценяват, че Югославия 
могат да й отнемат Косово. Ако по

ие може да 
тя не

остря
спорове и не допринася за 
насилствена промяна иа съ- 

кои с титуци о -
Отзиви за две книги 
на професор Слободан 
Василев

пяществувапц
мен строй; с ония полити
чески сили, които се застъп 
ват за съдружие и мирно 
съжителство в Косово.

Покрайхпииските, републи
канските и съюзните схрга- 
пи трябва дп оформят пои 
рп.шосм концепт на Косово,

вия не бъде сплотена, тя
стр. 10други въпроси, а това з//ачи

Не съществуват никакви обстоятелства, поради 
бия ще
гиу/гите навред по страната 
сами я защитата иа Косово.

останем сами, а ми- 
ияма да останем ЗАМЪТЕНА ЕКОЛО 

ГИЯ
даде педя от Косово, дори и да

пи казват, че
стр. IIЗоран Соколович



Н А С |И У
ПОСЕЩЕНИЕТО НА БЕЙКЪР В СССР

ОБЕДИНЯВАНЕТО НА ГО? И ГДР СТАВА ЦЕНТРАЛЕН ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН

сю т под» N ниши !|ед|в3
" домакина ш Едуард Шевариадзе и съветският водач 
Горбачов

СЛЕД

В разговорите си в Кремл със западно германс кия канцлер Хслмут Кол 
ят водач Михаил Горбачов заявил, че ССР уважава желанието на германците да жи
веят» в една държава. „и

— „Благодаря на генералния секретар Горбачов, който даде принос да се ронди 
този исторически проблеми. Това е хубав ден за Германия“, казал Кол след това 11 - 
журналисти.

съветски*

ТО при условие 
сили на този пакт да не се 
разширяват на територията 
па ГДР.

СССР с предложил Вар
шавският и 
цяла Европа да имат 700 да 
750 хиляди войници, а Мо
сква приела предложението 

Бунт САЩ и СССР в ця
ла Европа да имат то 195 

войници. Съществу
ва вариант иа двете страни 
да има г/о 225 хиляди, също 
така в цяла Европа.

военнитесъбеседници, иДвамата 
Бей кър и Шенардиадзс, са 
оповестили, че са доволни 
от разговорите, 
преобладавали две теми: о- 

иа двете Гср 
мании и създаването ма ус 
ловия за премахвало на „ос 
тапалите разлики“ пред сре 
щата на Буш и Горбачов във 
Вашингтон. Когато 
сае за германския

Шевардпадзе по-доо 
се съз-

СССР, САЩ, Великобрита- 
Франция. Засега обаче

Исток и на Запад. Решавай 
ки своя национален въпрос 
те „трябва да помият и ре
алността — че имаше война 
и че тази война, както и 
сл с до поен пия период 
тавшш наследство". Горба
чов припомнил, че с обедни 
явансто не може да се на
рушава европейския баланс 
и чо то „не е неделимо от 
успехите в преговорите за 
разоръжаването в Европа, 
от това как ще се решава 
въпросът за чуждестранни 
те войски на територията иа 
двете германски държави.

Гс<рбачов потърсил, а Кол 
се съгласил обединяването 
да става при постоянен кон 

четирите страни:

По време на разговорите 
с. госта Горбачов обаче ка 
зал, че германският въпрос 
е „решим“ само в контекс 
та на европейското разви
тие, имайки предвид сшгур 
ността и интересите на съсс 
дите н на останалите стра 
ии в Европа и в света. 
При това Горбачов подчер 
тал, че въпросът за обеди
няването на германския на
род трябва да решат сами
те германци и те да си оп
ределят в каква държавна 
форма ще живеят, в кои 
срокове, с кой темп и в ка
кви условия ще се обедни 
яват.
СССР трябва да е известна

в които са
пия и
Лондон и Париж трудно се 
примиряват 
Илком
страни, също така.

НАТО пакт вбедипяваиетос реалността 
средноевропейски

са ос
начс бъдещатаСчита се,

Германия ще бъде в със- 
иа НАТО. При това

се ка-
х ил ядивъпрос-

тава
министърът иа външните ра 
боти па ФРГ Гепшср под
чертал, че „НАТО няма нуж 
да да се разширява на Ис
ток“, което трябва да се раз 
бере, че войските иа НАТО 
няма да бъдат разпределени 
на територията иа днешна 
ГДР Сигурно е обаче, че 
ще бъде трудно да се постиг 
не обединяването доколкото 
драстично не се намали чие 
лото па войниците под оръ
жие па двата блока.

според
ре е най-напред да 
даде конфедерация, 
счита и източногерманският 
министър — председател Мо 

след това федера- 
СССР се застъпва Гер-

както
Очаква се шефовете на ди 

САЩ и СС-пломациитс на 
СР преди срещата на Буш 

(най-вероятно
дров, а 
ция.
мания да е неутрална, а Бс- 
йкър посочил че тя трябва, 
да остане в рамките на НА-

и Горбачов 
през юни) да се срещнат поТази позиция на
не още два пъти.

на всички германци, и на такт

ТРИ ЗАДАЧИ НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВОСОФИЯ:

И КРИЗАТА ДИКТУВА
подготовката и 

и спечелване до-
зЗ Приемането на алтикризисна програма, 

провеждането на парламентарни избори
чуждестранните кредитори са трите основни

съседна Бъл-
ТЪРСЯТ ПРОМЕНИ 

В АЛБАНИЯ
верието на
задачи на новото, временно правителство в
гария

До 8-ми февруари т. г. в 
състава на българското пра 
вителство досега винаги вли 

па заха и членове на Земедел
ския съюз и така наречени
те извънпартийци. Сегашно 
то временно българско пра 
вителство е съставено само 
от комунисти. Правителст
вото е изправено пред три 
основни задачи, които нала 
га кризата и всекидневието: 
да приеме антикризисна про 
грама, да извърши потговто 
ка за провеждане на парла 
ментарнн избори и да спе
чели доверието при чужде
странните кредитори.

Очаква се Народното съб 
рание антикризисните меро 
приятия да приеме тези дни. 
Подготовката и провеждане 
то на демократични, свобо 
дни, повечепартийни парла
ментарни избори ще бъде 
твърде сложна задача за 
правителството, тъй като 
„от другата страна“ сега го 
не наблюдава само сдруже
ната демократична опози
ция — Съюзът на демокра

тичните сили (СДС), но и

Земеделският съюз (БЗНС), 
който на „кръглата маса“, 
на която се преговаря за по 
литическата система на стра 
ната, заявил че занапред не 

бъде само партнъор на бъ 
лгарската КП, но независи- 

сила. Земеделската пар
тия не иска да е нито с ко 
мунпетите, нито да прави 
съюз с опозицията.

Лидери на няколко групи 
албански емигранти са при 
зовали правителството 
Рамиз Алия веднага да за
почне с демократически ре 
форми в Албания, които на 
нейните жители да осигу
рят основни човешки и по
литически права, оповестя
ват някои средства за масо 
во информиране на Запада. 
В оповестената в Ню Йорк 
декларация, която подписа
ли председателят на така 
наречения „Комитет на сво
бодна Албания“ д-р Реджеп 
Красничи и представители 
на още три политически 
групи, противници на режи 
ма в Тирана се изтъква, че 
е дошло времето и сталин- 
ско-енверовския. режим по 
мирен начин да тръгне към 
политически и икономиче
ски реформи, каквито се 
случават в СССР и остана
лите источноевропейски ст
рани.

ще

ма

Макар че доверието при 
чуждестранните партньори 
е на трето място (ло преди 
мство на задачите) на пред 
седателя на българското 
правителство Андрей Лука
нов е съвсем известно, че 
това е условие без което не 
може да се премахне теж
ката икономггческа криза и 
от което пряко зависи из
ходът на изборите. Затова 
Луканов непрекъснато води 
разговори със западноевро
пейските посланици в Со
фия. Този върпос бе глав
на тема в разговорите му 
в София с Джемс Бейкър, 
министър на външните рабо 
ти на САЩ.

Над очакванията: X. Кол и М. Горбачов

СФРЮ Е КАНДИДАТ ЗА ДОМАКИН НА ЕВРОПЕЙ
СКАТА БАНКА

Тьрси се подкрепа от 

Европейския сьвет
Нашата страна официал

но изтъкна кандидатурата 
си за домакин на Европей
ската банка за обновление, 
и развитие. Тази финансова 
институция, по инициатива 
на самита на европейските 
дванаестима през миналата 
година в Стразбур форми
раха 34 страни. Всред тях 
повечето са европейски, но 
има и други каквито са 
САЩ, Канада и Япония. 
Кандидатурата е изтъкната 
в писмо, което преди някол 
ко дни в Брюксел ,на пред
седателя на Европейската 
'комисия Жак Делор отпра
ви нашият съюзен секретар 

аботи Буди- 
писмото е

да стане домакин иа тази 
финансова институция. ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН В ЮЖНА АФРИКА

Мендела пуснат на свободаЕвропейската банка за об
новление и развитие ще има 
за задача да оказва под
крепа ма провеждането на 
икономическите [реформи в 
източноевропейските и сред
ноевропейски страни. Все 
още не е постигнато спора
зумение за това с какъв 
капитал тя ще разполага. В 
Брюксел се счита, че той 
ще възлиза десет, а може 
би и 15 милиарда еки. По
ловината от тях ще внесат,

Нелзон Мендела, символ явил Мендела 
оповестено 
преди съобщването на ре
шението за освобаждането 
му. НеговЬто пускане оба
че, казал той, не значи че 
трябва да попусне борбата 
за негьрските права. „Борба-

в шггервю, 
непосредствено

ито ц президентът на САЩ 
Джордж Буш, го поканили 
да им отиде на посещение.

на съпротивата на негърско 
то население срещу апар- 
тийда в Южна Африка на 
11 т. м. е пуснат от затвора, 
в когото проведе цели 27 
години. Седемдесетедного- 
дишният Мендела е пуснат 
от затвора в мястото Паар- та не ще приключи докато 
лу, седемдесет километра люят народ не получи 
от Кейптаун. Поздравили го тически,
хиляди привърженици иа а- обществени права 

национален ко
нгрес. Той им възвърнал с 
боеви привет — с високо

поли-разбира се, ще имат и глав
ната дума, дванадесетте стра 
ки на Европейската иконо- фрикаиския 
мическа общност.

икономически и
като дру 

гите хора“, подчертал той.
на външните 
мир Лончар. 
потърсена покрепа от Евро
пейската комисия и предсе
дателя й, В писмото са из-

в
Освобаждането на Менде- 

на до
животен затвор, светът прие 
с удоволствие. Повечето 
фове па държави.

Покрай Югославия за до
макини на банката се пред повдигнат юмрук. ла, който бе „осъден“

тъкнати и икономическите
лагат Париж, Стразбур, Ам
стердам, Виена и Драга.

— Започва краят на бор
бата против апартейда, за-

и политически причини, ко
ито са от полза Югославия

ше
всред ко
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

Албанският сепаратизъм застра 

шава интегритета на Югославия
Скупщината на СФРЮ 

подкрепя становищата на 
Председателството на СФРЮ 
за състоянието и проблеми
те на вътрешната и външ
ната политика и ме&жите и 
активностите, които ще пред 
приемат компетентните дър
жавни органи за стабили
зацията на състоянието, о- 
собено в САП Косово, как- 
то и по най-важните въпро 
си на международното по
ложение на страната и ней
ната външна политика. То
ва е първото заключение, 
прието след двудневно засе
дание на двата съвета на 
Скупщината на СФРЮ.

Изхождайки от тежестта 
на състоянието в страната, 
Скупщината на СФР 

Съюзният изпълнителен съ
вет с пълно единство, което 
от тях очакват народите и 
народностите и гражданите 
на Югославия, трябва на
временно и ефикасно да 
действуват и приемат реше
ния в рамките на консти
туционните си пълномощия 
и задължения за защита на 
конституционното 
ство, интегритета и сувере
нитета на Югославия и по
нататъшно демократическо 
стопанско и обществено раз
витие на страната. С това 
те, съгласно Конституцията, 
обезпечават и допринасят за 
стабилността на обществе
ната и политическата систе
ма и функционирането на
Федерацията, като общност 
на равноправни народи и 
народности.

Скупщината на СФРЮ 
оценява, че най-новите съби 
ия в САП Косово, предста

вляващи континуирано дей- 
. ствуване на албанските 

паратисти

Председателството на СФРю 
за прилагане на извънред
ни мерки, като 
тяхното прилагане трябва да 
зависи от развитието 
ритическо-сигурностното по 
ложение в Покрайнината.

Скупщината на СФРЮ тъ
рси компетентните органи, 
съгласно със своите консти
туционни и законни пълно
мощия и по-нататък и още 
по-ефикасно и по-решитсл- 
но да предприемат всички 
необходими мерки на пра
вовата държава за създава
не :на условия за нормално 

< функциониране на държав
ните органи и безпрепят
ствено протичане ма стопан
ските активности и отго
ворно отношение към труда 
в Покрайнината, съгласно с 
осъществяване на стопанска 
та и обществена (реформа.

дователно да се провежда кация на албанските нацио- 
широка обществено-полити- натисни и сепаратисти с ал- 
ческа активност между в- банската народност
каГсе^^о/™^' ВДЛ0' КаК™ и «гайдата, 
общности и трудовите ор- която съзДава незадоволство 
ганизации, па до най-виспщ- и недоверие- към тази народ 
те органи и организации, в ност.
Покрайнината, за да се мо
билизират широките маси, 
особено числящите се към 
албанската народност, чието 
мнозинство е югославски оп
ределено, за осуетяване и 
пресичане на агресивното 

действуваме на албанските 
сепаратисти и терористи. На 
ред с това необходимо е да 
се създават всички необхо
дими условия за взаимно 
доверие и диалог и общ жи
вот на всички граждани в 
Косово, както и за иконо
мическа, културна и друга 
интеграция и свързване на 
албанската народност с дру 
ги народи и народности в 
СР Сърбия и Югославия. С 
такава акитвност ще се съз
даде единен фронт на всич
ки прогресивни сили (албан 
ци, сърби, черногорци, тур- 
ци, хървати, мюсюлмани, ро 
ми и др.), които трябва да 
бъдат решаващият фактор в 
борбата срещу албанските 
сепаратисти и терористи и 
за трайно стабилизиране на 
състоянието в Косово, как- 
го и за участие на всички 
прогресивни сили в демо
кратичните процеси.

ПРи това като
се на по-и терористи, на

сочено към отделяне на Ко
сово от социалистическа ре- 
пуолика Сърбия и Югосла- 

представляват непосред
ствено застрашаване 
риториалния интегритет и 
конституционното устрой
ство на страната, свободи
те и правата «а човека и 
гражданина

ьия,
на те- Скупщината на СФРЮ 

изразява дълбока загриже
ност за влошаване на отно
шенията между нашите ре
публики, народи и народно
сти, с оглед че това застра
шава единството и довежда 
под въпрос съдбата на • стра 
ната. Скупщината търси да 
прекъснат всички спорове ме 
жду ръководствата в репу
бликите и покрайнините и 
проблемите да се /решават 
в сътрудничество и взаимно 
договаряне.

и пречат за 
на стопан

ската реформа в страната.
осъществяване

Последните събития в 
У.А11 Косово внесоха безпо
койство и несигурност при 
всичкц граждани, а особено 
сред сърбите и черногорци
те, с което рязко е увеличе
но от територията на По
крайнината. Поради ------
Скупщината на СФРЮ тър
си от всички органи на Фе
дерацията, СР Сърбия, а о- 
собено на САП Косово, да 
предприемат всички мерки 
за обезпечаване

Ю и

това
Скупщината на СФРЮ 

търси всички носители на 
задачите от Югославската 
програма за Косово да се 
ангажират върху нейното 
последователно провеждане 
и цялостно изпълняване, как 
то и за непълно и ненавре
менно изпълняване на прев
зетите задачи да се утвърж
дават мерки и отговорно
сти. Също така трябва да 
се пристъпи към изработка 
на нова програма на иконо
мическо развитие на Косо-

-&• Свой пълен принос тря
бва да дадат скупщините и 
другите органи на социали
стическите републики и со
циалистическите автономни 
покрайнини, за' да се спре 
веднага всяко действуване, 
което подтиква 
спорове. Необходимо е без 
отлагане във всички органи 
и организации и в средст
вата на информиране 
нага да прекъснат вагчки 
активности, г.|редизвнкващи 
стълкновения.

на тяхната 
пълна лична и имуществена 
сигурност с цел да се да 
даде възможност за завръ
щане на изселените и спи
ране на онези, които под 
влияние на посочените съ
бития, се готвят за изслева- 
не от тази територия.

устрой-

взаимните

во.Изхождайки от съществу
ващото по литичес ко-сигу р - 
ностно състояние в САП Ко
сово, Скупщината на СФРЮ 
подкрепя

вед-
-&■ Скупщината на СФРЮ 

необходимостта от осуетява 
не на появата на идентифи-

Скупщината на СФРЮ 
отново посочва необходи
мостта в САП Косово после-становищата на

Скупщината на СФРЮ 
че последователнотосчита,

и всеобхватното осъществя
ване на стопанската рефор
ма и съвкупност на мерките 
от тази област е първосте
пенна задача и единствения 

за Преодоляване на съ
ществуващата икономическа

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В НИШ

Проблемите на Носово да се решат, 

а не решават
път

и обществена криза.

СФРЮСкупщината на 
търси от всички обществени 
и икономически субекти о- 

гго-по-ще по-енергично и 
следователно да се ангажи
рат върху провеждане мер- 

стопанската рефор- 
които 

СФРЮ ще 
Съюзният

ни от него п не съблюдават 
истинските народни интере
си. А те са: единство, (равно
правие, свобода и прогрес 
за всички в Югославия

До коя степен о изградено 
единство между народа и 
народностите в СР Сърбия 
потвърдиха преждевремен
ните делегатски и изборите 
в Социалистическия съюз. 
За скупщините па общест
вено-политическите общно- 

(10 ноември 1989 г.) от 
общо записани 226 007 изби
ратели в Нишки регион гла
суваха 195 827 или 86 на сто 
гласоподаватели. За скупщн- 
ппте пък па обществено-по
литическите общности (12 
ноември 1989 г.) от общо за
писани
416 255 гласоподаватели или 
89,40 на сто. Само тези дан
ни са ярко потвърждение за 
доверието на народа в сво
ите представители.

Подобни са и резултатите 
на изборната дейност в Со
циалистическия съюз. В 15- 
-тс общини иа региона са 
избрани общо 8/5

Общинските конферен
ции и 214 в председател
ствата на ОК ца ССТН. При 
сова изборите излъчиха но
ви кадри, готови да поемат 
бремето па реформите 11

преодоляване последиците от 
дълбоката обществена кри
за;.

На заседанието на 
на ССТН е разгледана и ин
формацията за състоянието 
на жизнената цреда в Ниш
ки регион. Изнесени са ня
колко области, в които тряб
ва да се действува незабав
но: защита на водите от за
мърсяване с данни за Ни
шава и нейните притоци, То-, 
плнца и Баска река и Мо- 
равица, защита на възду
ха, на хранителните продук 
ти, на почвата и на горите. 
Също така се предвиждат 
защита от йонизиращи и не- 
монизиращи облъчвания, от 
замърсявания при злополу
ки и накрая защита на осо
бените природни красоти и 
строителните площи. Отдел
но място се дава на прост
ранственото планиране т ур 
банизацня, от аспекта на 
предпазване на жизнената 
среда иа човека. На заседа 
нието е прието наскоро във 
всички среди да бъдат сфор 
мирани общински комитети 
но защита на жизнената 
среда, като при това с® из
готвят конкретни програми 
и набалежат най-належащи
те задачи за разрешаване.

Сг.. Н.

иа наро-Ръководствата, които решават „в името 
да“, в<п,щиост са отчуждени от него Преждевременните 
избори в ССТН и делегатските избори — правилно реше
ние * Наскоро във всички среди сформиране на общин- 

комитети но защита жизнената среда на човека
МОКките на 

ма, както и онези, 
Скупщината иа 
приема, относно 
изпълнителен

ските
риториалната цялост иа СР 
Сърбия, съответно и ма Юго 
славил.

В разискванията пролича
ха негодуванията от бавно
то реагиране иа Председа
телството па страната, което 
до известна степен насърчи 
сепаратистите, чиито разру- 

и набези 
създадоха хаос в покрайни
ната.

Косово е Сърбия и сръб
ският народ ме ще позволи 
разпокъсване на нейната те
ритория и територията на 
Югославия. Всички онези, ко 
и го разчитат, че с двуличие, 
мнима демокрация и мими- 
к.рия ще залъжат нашата и 
световната общественост сс 
лъжат. Югославия е единна 
територия и такава ще оста
не. Никакви мними съдру
жия не ще могат да иавред- 

сдииството на СР Сър 
бия, която едва сега 
своя териториална цялост. 
Онези ръководства, който 
говорят „в името иа наро
да" с действията си пай-яр- 

показват, че са отчужде-

Обсъждайки лолитическо- 
-сигурностното положение в 
Републиката и по-специално 
в САП Косово, и поднася
щият уводно изложение д-р 
Милан Глишич, и участву- 

разискванията д-р 
Митрович, д-р Йел- 

Милькович, д-р Радой е 
Душаи Илич, 

МОК иа

щесъвет
предприема в рамките на 
своите компетенции, за Да 

пол ож ител нит епродължат 
процеси в оздравяването на ващите в 

Любиш а ечи
нашето стопанство. ка шителни походиКостич и д-р 

иа заседанието на 
ССТН в Ниш, състояло се 
иа 18 т. м. са съгласни в 

Косово е

За успешно и цялостно 
стопанската 

на
провеждане на 
реформа и преодоляване 
съществуващата икономиче
ска и обществена криза е 
необходима радикална Рс“ 
форма на политическа си
стема по посока на нейната

едно: драмата на 
най-остра проява па ссла- 
ристичен тероризъм, шови
низъм и геноцид. Тази про
ява щедро е подстрекавана 
от северозападните репуоли 
ки, по-точно от техните ръ
ководства.

Последните събития в
дигнаха па крак тру- 

се и гражданите от 
които

469 363 гласуваха

демокрация. За целта Скуп- 
СФРЮ в пред-

най-иитен-

Ко-
»дината на соло 

дещите
Нишки /регион, 
протестни митинги почти във 
всички общини на региона 
остро осъдиха кръвопроли
тията и изразиха готовност, 

необходимо, и е оръ
жие в ръка да защитават 
гТридобипкито от НОВ-а, те-

стоящия период 
зивно ще се ангажира вър
ху амандманскитс промени 
на Конституцията и за при
емане на нова Конституция 
на СФРЮ и определен брой 

си

па делегатият иа има па

ако е
необходими закони на ко
стемата.
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и ОРГАНИЗАЦИЯТА на съюза на комунистите Н 
ЬОСИЛЕГРЛДСКЛ ОБЩИНА ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНАИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪРБИЯ ПРИЕ ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ПОЛИ

ТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ Осемнадесет нови членовеСТО ГРАЖДАНИ ПАРТИЯ
мунистте '«“/«и
Хюк а от сиоие редове отстрани 6 души Липсва работ-
пичсско мнозинство.

пщииата ла СР Сърбия, 
на 20 февруари, проекто 
документът що бъде 'пу
снат на публично рази- 
окваие.

Председателят 
публиканския изпълните 

съвет Станко Радми 
лович прием антето иа за 
копа окачестви като пре 
лом в обществения и по 
лнтически живот в репу 
бликата, а същевреме
нно и като практически 
демант ла инсинуации
те, че Сърбия се застъп 
ва за политическа дсмо 
крация само «а думи.

Сто граждани, конто 
приложат устав и иск за 
вписване в регистър ще 
бъдат достатъчни в СР 
Сърбия да се формира 
политическа партия. На 
политическата партия в' 
срок от един месец ще 
бъде позволено да дей
ствува, доколкото в до
кументите си не предви 
жда насилствено руше
не на конституционното 
устройство, нарушаване 
на конституционните пр 
ава и свободи на чове
ка, сигурността и тери
ториалната цялост на СР 
Сърбия и СФРЮ, относ

но независимостта на Ю 
гославия, раздухване на 
национална, расова и ре 
лнгиозна омраза и негър 
пимост.

Това са иай-значител- 
нито разпоредби в прое 
ктозакоиа за политичос 
мпе организации в СР 
Сърбия, когото в поне
делник утвърди Републи 
канският изпълнителен 
съвет (гго предложение 
ма Председателството на 
СР Сърбия, Законът ще 
бъде в сила за цялата те 
ритория На републиката. 
След като за него се из 
яспят делегатите па Ску

ис еа поставяли на дневен 
ред.

Инак, в течение на иатек 
лата година принос в опрес
няване на партийните редо
ве дадоха първичните пар
тийни организации в село 
Гложйе, Газка Ръжана и 

Бистър с по трима нови чле 
кове. Горна Любауа с четири, 
Босилеград и Общинският 
съд с по двама. За партии 
пата организация в Горна 
Лгобата е характерно още 
нещо. От отстранените 6 

души през миналата година 
тази партийна рганизация 
отчисли 5. Това наистина е

Дълго време организаци- 
С-моза на комунис- 
Босилеградска общи 

мно-

ята иа 
тите в
ма е без работническо

От общия брой 
1110 души, 258 са работни

ца Ре-
зииство.

лен
ци, а 250 селскостопански 
производители. Но и покрай
•юва приемането па нови чле 
новс, в повечето партийни

като че ли еорганизации 
второстепенна задача. Впро- 

се потвърждавачем, това 
с факта, че през изтеклата

пагодина организацията 
Съюза ма комунистите в об 
щината е възобновена само 

то-чл снове.
ДИМИТРОВГРАД

НЕОБХОДИМ Е НОВ ТЛАСЪК
даръци — трудовите орга
низации са дали 1,16, а граж 

1,17 динара, или
Димитровградчани са за

писали като подарък 3,850, 
а подарили са — 8,490 ди
нара.

Трудовите пък организа
ции са записали като по
дарък 9,559 динара, а също 
толкова са 'и внесли. Или, 
общо, гражданите и трудо
вите организации са запи
сали 60,258 динг|ра, а като 
подарък (гражданите и тру
довите организации) са за
писали 13,409 динара.

И положението със запи
сването на заем в Нишка 
банка не е задоволяващо. 
Трудовите организации са 
записали сума от 863, а 
гражданите 
Във вид на различни по-

Акцията по записване ла 
заем за стопанско възраж
дане на Социалистическа ре
публика Сърбия в Димитров 
градска община не върви с 
желания темп. Макар че на
чалото й обещаваше много 
повече, в края на декември 
миналата година, когато се 
направи сведка на направе
ното, изводът беше: незадо
волително състояние. Но ето 
и данни.

Чрез Пиротската банка в 
Димитровград до края на 
декември дишпровградчани 
са записали 39,698 динара, 
а внесли са 40,471; трудо
вите организации са записа
ли 20,560, а внесли са 20,000 
динара.

даните
общата сума иа подаръците 
възлиза на 2,34 динара.

Валутната част иа заема 
в Пщротска банка възлиза 
на сума от 23,63 долара, а в 
Нишка банка 400,00 западно- 

100,00германски марки и 
долара.

Очевидно е, че записани
те и внесените суми (и в 
динари и във валута) — са 
изпод очакванията. На как-

Конфекцията в Босилеград: възможностите за приемане в 
СК не са използвани до край

во се дължи несполуката с 
тази важна акция. Ако като 
оправдание може да се при
вежда, че през 
година се провеждаха избо
ри в Социалистическия съ
юз, синдикатите, делегатски 
избори, все пак не може да 
се търпи толкова време но
сителите на акцията — Со
циалистическият съюз и Съ
юза на синдикатите да не 
вземат по-енергични мерки 
за изпълнението й.

Неотдавна беше отчетено, 
че отзивът за заема не е 
бил на желаното равнище. 
Не е осъществена масовост 
в акцията, а пък трудови
те организации са записали 
по едномесечен личен до
ход.

Недостатъчен е отзивът и 
при частните занаятчии, тър 
говците, в местните общно
сти. както и сред работни
ците на временна работа в 
чужбина.

Какво предстои? В пред
стоящия период (до края на 
юни) ще се наложи на този 
въпрос да се обърне по-се
риозно внимание. Разбира 
се, на първо място ще тряб
ва да се ангажират - Социа
листическият съюз и Съю
зът на синдикатите. Ведно 
с тях и бнаките ще трябва 
да проявят повече делови- 
тост и активност. Налага се 
спешно да се свика и коор
динационния комитет като 
и той {изнесе отчет как е 
водил акцията и кои про
блеми са възникнали, за да 
може час по-скоро акцията 
да се приведе успешно.

диференциация и подсилване 
своите редове с нови и све 
жи членове, които могат да 
дадат нови импулси в ра
ботата на тази партийна ор 
ганизадия.

Да каже.м и това, че съг
ласно програмата си за ра 
бота, на едно от поредни
те заседания на Председа
телството и Комисията за 
развитие и организационно 
устройство на Съюза на ко
мунистите, предмет на об
съждане ще бъде приема
нето на нови членове в Съю

ва, през този период, пър
вичните партийни орган из а 
ции от своите редове са от
странили 6 души.

В Общинския комитет на 
СК в Босилеград, констати
рат, че през последните ня
колко години намалява чие 
лото на работниците кому
нисти « селскостопански про 
изводители. Забелязва се и 
неактивност на отделни пар 
тайни организации по този 
твърде важен въпрос. Отдел 
но когато става дума за пар 
тайните организации в тру
довите колективи, където 
има млади работници. Има 
партийни организации, които 
този въпрос няколко ГОДИНц

изтеклата

3,666 динара.

за на комунистите и какво 
трябва да се предприеме за 
разрешаването на този про 
блем.

М. Я.

НИШ
Димитровград Газопроводът пристига 1993?ДНЕС В СУРДУЛИЦА

’«* Ако всичко първи според плановете през 1993 година по- 
средством газопровода Нишки 
със Съветския съюз

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССТН регион ще се свърже

И Членовете на Конференцията ще обсъдят въпрос за съз
даване за земеделски кооперации в Сурдулишка община

Председателят на Общин
ската конференция на Соци 
алистическия съюз в Сурду 
лица Драшко Петров свика 
заседание на Конференция
та за 16 февруари т. г. В 
дневния ред на заседанието 
ще се намери информация 
за подготовката и обема на 
пролетната сеитба и за въз
можностите за селскосто
панско производство и ек
сплоатация на напоителна
та- система в Масуришко по

В повечето нишки в Ниш, засега няма никак
ви пречки за реализиране 
на заплануваното. На сто
панството в този край е тв
ърде необходимо да се при 
ключ и на газопровода, тъй 
като това е най-евтината е- 
нергия. До края на този ме 
сец трябва да се приеме до 
кументацията за изгражда
нето иа магистралния газо
провод от 
към Ниш, а с това се създа 
ват условия на време да се 
завършават и други актив
ности.

пред
приятия с нетърпение чакат 
реализирането на програма
та за гасификация и се на-

ле. Членовете на ОК на 
ССТН в Сурдулица ще об
съдят и въпроса за създа
ване на земеделски коопе
рации на територията на 
Сурдулишка община.

На заседанието на ОК иа 
ССТН ще бъде обсъдена и 
Информираността на труде
щите се и гражданите и за 
дачите за опазване на кул-

дяват, че газопроводът в 
Ниш ще пристигне както е 
и запланувано — до 1993 го 
дина. Именно, до тогава би 
трябвало да пристигне ма
гистралният 
Димитровград — Ниш, а 
същевременно ще се извър
шава планът и в насоката 
Парачин — Ниш.

Според данните на Реги
оналната стопанска камера

газопроводът

Димитровград

турно-истопическите памет
ници в общината.

С. М. М. А.

4 СТРАНИЦА „БРАТСТВО“ * 16 ФЕВРУАРИ 1990



БОСИЛЕГРАД

СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

ШИИ ПО - БЛИЗО И МОБИЛИЗИРАНЕ НА 
ЧОВЕШКИ И ПРИРО
ДНИ ПОТЕНЦИАЛИВ Босилеград

шко решаване. До™т,щ“ водтонабм^н" 3“ СПе' 
доустроиственият план са всред то .™^™а:г'е и И>а- 
решаването на почти всички трудностиоп^ичя^ в“ 
ктор е липсата на финансо ви средства рганичаваЩ Фа-

дата от бунарите трябва с 
помпи да се изхвърля до 
сегашния През настоящата 

Изпълнителният
резфвоар. 

всичко това се има пред
вид решаването 
снабдяването чрез буиари 
може да стане най-скъпо. 
Затова . участниците на за
седанието застанаха на ста
новището засега (временно) 
от съществуващия бунар на 
„Здревие“ водата 
приключи на

Ако ската скупщина и Изпълни
телния съвет. На дневен ред 
ще бъдат и въпроси от об 
ластта на снабдяването на 
населението със стоки от пъ 
рва необходимост и изкупу 
ването на селскостопански 

. «произведения.
И през настоящата година, 

Изпълнителният

година
» съвет към 
Общинската скупщина в Бо 
силеград, в акционната /си 
програма за работа, приета 
на последното заседание, е 
небелязал редица задачи и 
активности в областта на об 
ществения и стопански жи
вот. Преди всичко това са 
въпроси и задачи които про 
изтичат от задачите и актив
ностите на Общинската ску 
пщина, въпроси и задачи ко 
ито пряко се отнасят до об 
ществено-икономическото ра 
звитие на общината, укреп
ването на материалната ос
нова на труда, комунално- 
битовото устройство, защи
та на жизнената среда, здра 
вната и социална защита и

на водо-
Съветът на местната об

щност в Босилеград и пър
вичната партийна организа
ция в града понастоящем 
раздвижват нови и разра
ботват старите инициативи 
за по-нататъшното развитие 
на центъра на общината. 
Въпросът как живота в гра
да да се подобри и да ста
не по-достоен за човека те
зи дни ще обсъдят на сбо
ра си и гражданите в тази 
местна общност. Открити 
въгдроси има повече: кога и 
къде ще бъде изграден уни
версален магазин, къде ще 
бъде уредено място за пар
киране на автомобили, 
що се чака с изграждането 
на занаятчийски центр, как 
да се подобри водоснабдя
ването, може ли по-бързо 
ОС да създава условия и да 
обезпечава площи за инди
видуално жилищно строител 
ство къде да се формират 
зелени площи, как да се 
уреди центъра на града ...

Допълнителното водоснаб
дяване на Босилеград (с До
бри дол), Райчиловпи и 

градоусфюйс

пият план на Босилеград бя
ха в центъра на вниманието 
и на проведения през мина
лата седмица Съвет на Скуп 
щината на местната общност 
в града. Тези два въпроса, 
които досега бяха на пуб
лично обсъждане сигурно 
п е могат бързо да се решат, 
бе посочено на заседанието 
на което покрай представи
телите на структурите в 
местната общност присъ- 
ствуваха и представители 
на общинските обществено- 
- политически организации и 
ОС. За допълнителното во
доснабдяване „Водотехника“ 
от Белград е изготвила сту 
дия, в която са посочени ня
колко възможности: вода да 
се вземе от няколко извори 
в Лисина, от акумулацион- 
ното езеро в Лисина, от 
Църноок или проблемът да 
се реши с вода от бунари 
в града. Допълнителното 
снабдяване с вода от бунари 
е най-евтино, но под въ
прос е' как да се осигури 
сигурна химическа защита 
на водата. За дългосрочно 
решаване на проблема во-

само да се 
водопровода, 

а за дългосрочно решаване 
(за 20 до 30 години) 
сът по-обстойио

съвет отдел 
но внимание ще посвети въ 
рху по-нататъшното свърз
ване на отделни стопански 
колективи с колективи 
вътрешността, 
разширяване мощностите на 
вече построените производ
ствени цехове. Ще се старае 
за обезпечаване на средства 
за тяното докомплектуване 
и по възможност за изнами 
ране на нови програми и 
ще се мобилизират всички 
човешки и природни потен 
циали в общината. Впрочем 
това е и определение на ут 
върдената активност на сто 
ланската и обществената ре 
форма.

въцро- 
да се изу- отад. както и наИзменянето на градоус

тройствения план на Босиле
град не може и не Трябва 
да става само когато за то
ва интерес имат отделно чи
сло хора, които са постро
или обекти без позволение, 
бе подчертано на заседани
ето. Досега, т. е. до ноем
ври миналата година соб
ственици на площи в градо
устройствената зона на гра
да свободно продаваха стро 
ителни парцели. Тези, които 
купуваха заплащаха високи 
цени, а купопродажбата се 
легализираше в ОС според 
официално утвърдената (да
лече по-низка) цена. Сега 
това решение на ОС вече 
не е в сила

Според изготвения 1фоек- 
топлан покрай другото се 
предвижда в три зони на 
града („Оршце“: — над иг
рището, „Берков вир“ и 
„Кей“ (към „Породин“) да 
се формират строителни ком 
плекси на около 6,5 ха. Най- 
-напред, бе посочено, трябва 
да се има в предвид плани
рането и изгражднаето на 
обществените обекти, а след 
юва на парцели за индиви
дуално жилищно строител
ство. Плошнте трябва да се 
слзвемат от 90 души. Всич
ки са поканени на разговор 
в ОС. Сигурно е, че ще има 
и недоволни. При това под 
въпрос е как да се обезпе
чат средства за изкупуване
то на площите. ОС за целта

за гар.
Отделно внимание Изпъл

нителният съвет ще посве
ти върху ажурността в ра
ботата на общинските и пра 
восъдните органи, както и 
останалите органи които са 
в компетенция на Общин- м. я.

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШ- 
НИЦА

Ра-

Приети отчетидичевцл и стве- !

На сесията на трите 
съвета на Общинската 
скупщина, в Бабушница 
състояла се яа 5 февруа 
ри т. г., Раде Тодорович, 
председател на Изпълни 
телния съвет на Общин
ската скупщина поднесе 
отчет за работата на об 
щинските органи на уп 
равление и инспекционн 
ите органи за 1989, кой 
то след къса дискусия 
единодушно бе приет. 
Също с единодушно ре 
шение на делегатите бе

дадено пъл но съглас 
ие на решението за

.Мил е БлаБОСИЛЕГРАД: НЯМА ИНИЦИАТИВИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА 
НОВИ ПАРТИ избор на 

гоевич за директор 
на основното училишще 
„Младост" във Велико 
Бонинце. Досегашният 

на ОС Небой-Зелените“ пристигат53 секретар 
ша Радованович и през
настоящия мандатен пе
риод ще изпълнява съща 
та длъжност, а за секре 
тар по стопанство и фи 
нанси е наименован Лю 
биша Анджелкович, пред 
седател на ОК на ССМ в 
Бабушница.

На тази сесия е офор
мен фонд за защита на 
строителните площи, 
за пръв директор е из
бран Богдан Цветкович 
(досегашен секретар на 
Съвета по всенародна от 
брана.) Дадено е и съгла 
сне и подкрепа на Общи 
•нската скупщина в Соко 
баня за присъединяване 
на Мождуобщинската ре 
гионална 
Ниш.

Инициатива за формиране на екологическо дружество 
раздвижи първичната организация на СК в местната об
щност в Босилеград- Очаква се дружеството да има изклю
чително хуманна цел, а не политически претенции.

В рамките на разговорите 
за актуалната икономичес
ка и политическа обстанов
ка в местната общност и в 
общината, първичната орга 

СК в местната

ждунационалла омраза или 
да разбиват придобивките 
от революцията.

с такива не разполага.
В. Б.

низация на 
общност в Босилеград пре
ди известно време раздвижи 

в Босилеград 
да се формира екологичес
ко дружество. Същото няма 
да има -никакви политичес 
ки амбиции, а изключител- 

хуманни цели, подчерта 
но е на заседанието, и ще 

на Со-

а

ПАК ПИРОТСКА 

РЕЦЕПТА
БЕЛЕЖКАинициатива

яо

действува в рамките 
циалистическия съюз.

На мнение съм, че дру
жество на така наречените 
„зелени“ не фябва да се 
формира само на равнище 
на местната общност но и 
общинско дружество за за
пазване на жизнената и 

трудова среда, казва Заха
ри Сотиров, председател на 
ОК на ССТН в Босилеград. 
Когато се касао за форми
рането .на различни партии, 
дружиства и сдружения п 
републиката и страната и 
положението в това отно
шение в Босилефадска об
щина ТОЙ подчертава: — 
Засега няма никакви инициа 
тиви за формиране на нови 
партии, дружества и сдру
жения. Нямаме нищо против 
формирането 
ловечелартийпата система в 
оградата вратата са и отво
рени.
При условие обаче новите 

не се формират 
задача да разрушават

общност в
Пирот най-безотговорно отказа да 
спазва договора между трите общи
ни, изтъквайки и свои кандидати на 
листата. Разбира со, кандидатите от 
Димитровград и Бабушнтща са били 
без шанс имайки предвид броя на

До Изпълнителния съвет на 06- 
щиноката скупщина в Димитровград 

намери иск от Общип- 
скущципа в ГХнрот, с който

Д. Чирич

тези дни се
ската
се търси съгласие за назначаване на 
инспектор по просветно дело, който 
е от Шрот. Става дума за релиоиа- 

итгепектор по договор между об- 
Пирот, Бабушница и Дими

тровград, инспекторите са разпреде- 
трите общини. В случая въ- 
ииспектор трябва да даде

гласоподавателите.
От друга страна, неофициално се 

узнава, че всички регионални инспе 
кции трябва да минат на републмкан 

ясли и Пирот бърза, макър и 
некоректно, и по този начин да „про 
фидара” за себи си. За щастие, чле
новете ма Изпълнителния съвет не са 
забравили договора и решението на 
Общинската скупщина в този сми
съл и затова не дадоха съгласие на 
иска от Пирот. Най-вероятно също 
ще направят и делегатите иа Общи

нската скупщина.

лен 
щияите

смилеми иа 
проспия 
Бабушница, а не Пирот'.

По всичко личи че от най-виоо- 
ко място в Шротска община отново 
се преписва" познатата рецепта от 
миналите избори, когато Димитров- 

Бабушница останаха без де- 
съответните републикански 

и съюзни органи, а Пирот даде чети 
рима делегати. И тогава като и сега

им понеже за

град и 
легато* в

партии да 
със
страната, да раздухват ме-

А. Т.
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ство. Том като чели не знае, 
че публикуването па таки
ва неща е клевета и обида. 
В правните държави за та
кива неща се възбужда угла 
вио дело.

залесени от участниците в 
младежката трудова акция, 
а 150 чрез други акции.

И производственият план 
дървообработвателният 

цех е на миналогодишно ра 
вншце, но за разлика от ла 
ни около 50 процента 
продукцията ще бъде прода 
дена в чужбина, предимно 
в Италия. С 20 на сто ще 
бъде увеличено производст
вото на паркет.

Тази годила трябва да бъ 
де открит още един цех на 
Горската секция в Босиле
град. За кошничарство ста 
ва дума. Проектът на тази 
програма е готов, а от Ре
публиканския фонд за насър 
чаване развитието на изос
тавалите краища се очаква 
да му даде ,пелена улица“. 
Тази година Горската сек
ция ще прокара около 30 
км пови пътища и ще съз
даде комплекси за произво 
дство на върбови пръчки за 
потребите на новия цех. '

м. я.

Боси-Горската секция в 
леград преизпълни лроизвод 
ствеиия си план за минала- 
та година. Свстислав Гсор- 

ма секци

Лесно е с години да бъ
деш равнодушен наблюдател 
па събитията в дадено мя
сто. Много знание, умение 
и търпение са нужни да се 
обясни на хората същнос
тта на нещата и събитията, 
да им се вдъхнови насърчс 
ние за по-висока производи 
тел пост и икономичност на 
труда, което е основна мре 
I що ставка за по-големи 
плати и по-високо лично и 
обществено жизнено ранни 
ще.

Във вашия вестник бр. 1436 
от 2 февруари 1990 година' 
беше печатен а статия под 
заглавието „За чия сметка?“. 
На въпроса от заглавието 
авторът на статията отгова 
ря, че първата стачка в 
„ГИД“ — Димитровграм е 
организирана в полза на ня 
коя група в гумарата, в ко
ято се намират и хора от 
предишното ръководство па 
предприятието.

нагиев, ръководител
казва, чс в течение на 

годината от време на вре- 
явявал недоимък иа 

дървообработвател

ята,
01

От друга страна авторът 
на статията не посмя да ка 
же (не) уместни ли бяха ис 
ковЪте на група работници 
и поведението иа иай-гьрл- 
естпте работници на протес 
тното събрание. Мито в та
зи, мито пък в някоя друга 
статия авторът не засегна 
един друг, много важен въ 
.нрос: защо работниците в 
гумарата за първи път в ис 
торията на 
не приемат една твърде по 
лезиа и хуманна акция в Ди 
митровград — оборудването 
на учебния център? Защо ав 
торът нс обясни на работ
ниците накъде може да ги 
отведе уравниловката или 
искането на права и прина
длежности, конто не са до 
пуснати от закопа?

ме се е
дърво за 
пия цех, но не е имало за
стои в производството, 
неже недостигащите количе 
ства са купувани от граж- 

или от останалите се-

по-
яа-

дапи
кции. _

И през 1989 година Гор- 
секция положи голе- 

за възобновяване 
горите. С помощта на 

трудовата акция „Власина“ 
и други залесителни акции 
лапи са залесени около 600 
хектара. За целта са изра
зходвани около 60 000 дина 
ра и са прокарани около 40 
км нови пътища.

П роизводствен ият 
1990 година е на миналого
дишното равнище. Заплану
вано е залесяване .на около 
550 ха — 400 ха ще бъдат

Голямо знание и смелост 
или голяма глупост на авто 
ра? Знание и смелост — ако 
авторът знае и може да до 
кументнра, че някои хора 
от предишното ръководство 
са организирали 
за собствени цели. Глупост 
— ако авторът е паднал то 
лкова ниско, че във вестни 
ка популяризира задкулис
ните желания и комбинации 
на чаршията. Очевидно е, че 
авторът на статията 
близък с най-основните нор 
ми на човешкото достонн-

Въп всички досегашни слу 
чай .ръководствата на пред
приятията сами разрешава- 

ироблеми, 
им но

сната
ми грижи
па

предприятието ха възникналите 
никой отстрани ис 
могла. Ако това е така, то-

стачката

гава на тези ръководители 
не трябва да се подмятат съ 
мнения и кавги 
ките им сътрудници.

с най-близ-
план за

не е
Михаил Иванов, 

помощник-директор в ГИД\

Нож“ в гърба на С. Тодоровв
ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ЦЕНТЪР НА ВЛАСИНА ПОЛУЧАВА 
ЯСНИ ПРОЕКТНИ КОНТУРИ

с „Тигър“ е принуден сам 
да се бори за място на до
машния и световния пазар.

Независимо от това, че то 
зи подход към проблемати
ката изглежда демократиче 
ски, началото на събрание
то, което се състоя на 25 
януари показа 
лице на голям брой мними 
демократи. Тези дабедеии 
демократи, които нямат ни 
що общо с цивилизирания 
диалог, вече на старта с не 
уместно подхвърляне се опи 
таха да дискредитират м-р. 
дипл. инг. по химия Слава 
Тодоров, директор на пред
приятието и до 27 ноември 
1989 г. председател на ОС. в 
Димитровград. Отначало не 
рвен, понеже не съществува 
ха истински причини за ста 
чка, а сетне спокоен, Тодо 
ров обясни положението, по 
дкрепяйки твърденията си 

с аргументи. Разбира се, той 
остави отворени врати за 
истински диалог, с помощта 
на който да се премахнат 
слабостите.

доров, общинската структу 
ра, пък и самите работници 
приеха самостоятелен разво 
ен път на предприятието, ко 
ето е опора на цялото об
щинско стол ад ство. Вместо 
да се окаже на човека ма 
коималиа подкрепа, понеже 
той имаше по-добри реше
ния за себе си и за семе
йството си, още на първата 
крачка му се туря крак. 
Това най-малко е заслужил 
именно той, понеже през фу 
нкционерския си мандат въз 
върна на димитровградча- 
ни поне една част от досто 
инството им и не хукна ка 
то някои бивши димитров
градски функционери да тъ 
рси кресла по Ниш и Бел
град.

Вече и врабчетата знаят, 
че демокрацията нашироко 
влиза в Югославия в в ця
ла Източна Европа. Въпрос 
е обаче готови ли са рабо
тниците в Димитровград, по 
-точно в гумарската проми 
шленост „Димитровград“ да 
приемат тази най-голяма 
придобивка на световната 
цивилизация, понеже не из 
държаха първата проверка 
по трънливия демократичес
ки път. За какво става ду
ма?

Трамвай около 

Власинско езероистинското

ЦЕНТРЪТ НА ВЛАСИНА ТРЯБВА ДА СЕ ТРЕТИРА 
КАТО РЕПУБЛИКАНСКИ ПРОЕКТ Чг КАПИТАЛ ОТ 
АВСТРИЯ И ФРГ

важна задача. Както вече е 
известно проектът на Вла
сина получи подкрепа от 
Скупщината на Южноморав 
ски регион, значи стана про 
ект с регионално значение, 
а наскоро трябва да стане 
и проект с републиканско 

ачение.

В най-големия димитров
градски стопански колектив 
неотдавна беше сформиран 
стачен комитет, 
името 
ка от

Проектът на бъдещия су- 
пер-модерен център за зи
мен и летен туризъм на Вла 
сина, който вече предизвика 
голям интерес сред обще
ствеността полека/ но 
гурно получава съвсем ясни 
контури. Изработката му е 
навлезла в заключителен е- 
тап, така че сега може да се 
обнародва още един инте
ресен детайл: около Власин
ско езеро ще се движи — 
трамвай. Освен около езе- 
рото ще бъдат построени 
асфалтен път 
пътеки и пътеки за рекре- 
ация и възставновяване на 
здравето!

За да може хубавата ви
зия да стане хубава действи 
тедност, трябва да се вло
жат много знания, труд, спо 
собности и, разбира се, твър 
де много пари. И да се дей
ствува бързо. Какво в на
стоящия момент се прави за 
бъдещето на Власина? — 
попитахме Томислав Митич, 
председател на Изпълнител- 
ния съвет на Общинската 
скупщина в Су}рдулица.

— Проектът на „Център 
I“ и градоустройственият 
план на Власина се изработ 
ват приблизително според 
заплануваната
Ние, като община, която 
има най-голям интерес за 
изграждането на туристиче
ския комплекс на Власина, 
завършихме една и се гот- 

Предраг ДИМИТРОВ вим да завършим още една

които от 
поисна работниците 

директора на пред- 
Слава Тодоров в

си-
лриятието 
ГИД да се намали режията 

м новият
По всичко личи, че отно 

во започна да работи извее 
тната димитровградска „ку 
хня“, която изпъди от ро
дния край мнозина добри 
специалисти, истински дими 
тровградчани. Трябва ли се 
га още един голям специа
лист и стопански ръководи
тел, какъвто е Тодоров, да 
събере багажа си и да си 
намери по-хубава 
вън от Димитровград? Това 
сигурно няма да му бъде те 
жко.

и да се преразгледа 
каталог на трудовите зада 
чи който все още не е при 
ложен. Повикан беше и гене 
ралният директор на «Ти
гър“ в Пирот Милован Джо 
рджевич да обясни кой е 
виновен за отделянето на 
„Димитровград“ от „1игьр 
(!!?). Първите два иска ня
как могат да се разберат^и 
оправдаят макар че вече ое 

подробно обяснено кои, 
къде работи в ад- 

относно но 
може и да нЬ 

не се пре

Г
Интерес към Власина ме

ждувременно са проявили и 
фирми от Австрия и Феде
рална република Германия. 
„Делшиес“ от Владичин хан 
по • всичко личи е открил 
регионалната надпревара за 
Власина. Известното ханско 
предприятие прави опит да 
сключи договор със соб
ственика на една .туристи
ческа фирма от Виена, юго- 
славянин по произход, за да 
си завоюва позицията на 
главен снабдител на тури
стическото селище на Вла
сина.

Според първите преценки 
в изграждането на туристи
ческия център на Власина 
трябва да бъдат вложени о- 
коло 100 милиона долара. 
Някои финансови оптимисти 
твърдят, че съществуват Ре_ 
ални изгледи да се привле
кат около 70 милиона дола- 
(ра чуждестранен капитал. 
Все пак — рано е за опти
мизъм!

пешеходни
Всичко това можеше да 

мине и незабелязано, поне
же стачките са наше еже
дневие, ако ГИД не се на 
мира пред голям изпит: или 
ще си намери място на па 
зара или ще сложи катин
ар на вратите си. Вместо да 
се даде безрезервна подкре 
па на ръководството

Слава Тодоров в този 
съдбовен за предприятието 
момент, с такава „демокра 
ция“ се забива „нож“ в гъ
рба на Тодоров и на ръко
водствата на обществено-по 
литическите 
козито оказаха пълна под
крепа на развойните плано
ве на ГИД, а също така и 
„нож“ в гърба на демокра
цията. Предишният предсе
дател на общината Слава То 
доров се нае да бъде ди
ректор на гумарата в най- 
тежкия момент. Изхождай
ки преди всичко от интере
сите на обществено-полити
ческата общност, ръковод
ството на ГИД начело с То

работа
ше
какво и
.министрацията,
вият каталог 
се прилага докато 
махнат евентуалните му ела 
бости. Повикването на ге
нералния директор на „хи- 
гър“ обаче е чист абсурд. 
Трябваше кой знае за кои 
път да се обсяснява нещо, 
което е история, понеже от 
1 януари „Тигър“ и ГИД ра 
ботят като самостоятелни 
предприятия. Разбира се, ди 
ректорът на „Тигър“ е имал 
много по-важни работи, а 
с коректно писмо обясни ця 

положение. Но дори и 
може да се разбе-

начело Неотдавна написахме, че 
ГИД иска да се включи в 
Европа '92. С работници, ко 
ито все още повече мисл
ят за мотиката, отколкото 
за работата си в предприя
тието, такава цел не може 
да се постигне. С човек, ко 
йто пред името си има „цял 
куп“ академични титли — 
може. Само му е необходи
ма подкрепа. Ох, боже, па 
той едвам два месеца е офи 
циален директор на гумар
ската промишленост „Дими 
тровград“.

със

организации,

динамика.лото 
този иск 
ре, когато се вземат пред- 

искрените и за съжале- 
малобройни работници,

вид 
ние 
които 
дбата на 
след

са заприжени за съ- 
колектива, който 
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Комунист
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ЮГОСЛАВИЯ, СЪРБИЯ, КОСОВО
5 олшинството граждани на Юго- ”а Движениет°, чийто лозунг е

размислят за човек да п°ДРеДп в главата си застъ-
Югославия. Причината е, че Югославия е вакето за диалог и подръжката на на

силието и тероризма като

— кръв. нспринципиална коалиция показа тия дни 
своето пълно значение. Съюзът 
лавските комунисти, така да се каже, ве- 

съществува, обаче съществува така 
наречената непринципиална

славия тези дни най-вече
на югос-

в опасност. _ _ средство на
м политическата борба. Това лицемерие
Мнозина граждани на СФР Югосла- га излезна на светлшгата на деня и ни 

и да замислят, че ще освободи и от последната илюзия, че има- 
получат така суров удар от своите съна- ме работа с добронамерни хора, 
родници. Една партия, без разлика на и- но с другари. Онези, които 
мето й, може да се

че не
се-

коалиция.
вия не са могли На всеки патриотично настроен юго- 

а особе- олашшин никой вече не може да обясни 
тук в Юго- °ткъ«е произтиче отпорът срещу СР Сър- 

разпадне. Но, както славия подържат терор в Косово нана- <>ия в решаването на т. нар. Косовски 
СЮК дълго беше единственият арбитър сят удар и на Сърбия и на Югославия. въпРос- От Словения пък се чува и глас, 
на политическата сцена на Югославия, я- Това е ясно и не е спорно. И за щастие, че загаДката наречена Косово може да се 
сно е, че след прекъснатия -Четиринаде- този удар вече не може да ни събори". Реши оня момент, когато престане „сръб- 
сети извънреден конгрес на СЮК в игра- „„„„ „„„ ската политика" към Косово. Абсурдът не
та влезнаха политически сили от разно- не трябва вечД да се обяТнява^Г^н М°Жв ДЯ бъде по голям: Докато не беше 
виден състав. Разноцветните политически национализъм к Югпгтм.» ™ Л променена Конституцията на СР Сърбия
ф«р„„ „кР„„, '»»Гк"в"°на “б“™'
ки, че е удрил последният час, когато на че сръбският национализъм най-вече е 
така наречените оолшевизиранп части

шонинисти 
— освен сърбите и черногорци

те в Косово и извън Косово __ знаехакритикуван и осъждан от сръбския на- _
на страната да се отнеме всяко право на род. Толкова нападаният Добрица Чосич 01це милиЧията, ЮНА и малка част от 
дума. бе принуден да каже мисълта, която те- гражданите на Югославия.

Не е необикновено борците за демо- зи Дни четем във вестниците „За четни-
чеството днес мисля по-лошо отколкото

Реакциите, които пристигат от отдел-
крация, човешки права и свобода на ли-

мислех за него по време на войната ка та поРадн прилагането
то комунист, като член на ОК на ЮКП на_ репресивните мерки към албанските

в Косово повече отколкото

чността да протестират против репресив
ните мерки в Косово. Необикновено е, 
обаче, че те арестуват пред очите на ю- и като комисар на Расинския партизан- шовинисти

всичко друго говорят за това, колко ни-гославската общественост, хората, които
Триъгълникът Югославия, Сърбия, Ко- ско може да се спуснат отделни нацио-се застъпват за демокрация, човешки пра

ва и свобода на личността. Лицемерието сово няма да бъде истински схванат все налнн политически ръководства, 
от този вид достигна кулминация тъкмо дотогава, докато не стихнат нрационални-

В Югославия в последно време има 
много позоваване на правна държава. Все 
пак ония, които с всички сили се позоват 
на правна държава, трябвало би да знаят, 
че в правна държава — освен народа — 
съществуват още два фактора — милици
ята и войската.

тези дни. те страсти — поправо, все дотогава дока- 
Сърбофобията взе фантастични раз- то не се прескъсне с политиката на „ста- 

Някой може да мрази Слободам рия режим". За какво се касае? В после-мери.
Милошевич и вън от Сърбия. Хората и- дно време в Югославия мнозина говорят 
мат право и да обичат и да мразят. Но, за мац0ризация на мнозинството, а из- 
Слобода» Милошевич тези дни бе прину- скат от предВИд Че майоризацията на 
ден да каже: „Всеки чавек, които не е 1ден дд кд ” малцинството доведе Югославия до таки-заслепен от омраза, вижда как от една 4 .
и съща трибуна пристигат апели за по- ва междунационалнн конфликти, които

и аплодисменти водят към ивицата на пропастта. Изразът Мирко Арсичплурализъмлитически

подобно. Това и Нещо по-добро третирано от се
зонните имат онези албанци, които щц-ге и търговските магазини да не 
са сс показали като бойци срещу продават на албанците. Подобен 
сръбския народ. Такива в Словения апел на словенците отправи н Пред- 
п Хърватско като награда са полу- седателството на Социалистическия 
чили работно място. Обаче, тази на- съюз на Словения. Следователно, ал- 

често пс е била мно- банщгге не са желателни в Словс-

вемщгге норъчн, че своята земя, къ-праие на съдове и 
нс е най-страшно; именно, па тези

мнози-
АКТУАЛНО

работи албатщите, както и
„южняци“, заработватДанайци на останали

пъти по-малко од редките сло- 
хървати, които работят на 

работни места. За топа осус- 
пълна заработка мнозина 

не смеят да сс
работодателите

два 
венци и

града твърде
го голяма, което най-добре показва и„я; желателни са само на Косово, 

двамата професори от но и тук само като бойци (разбира

същите 
тяване на 
албанци знаят, ала

Повече пъти досега ^пр^телство
между ръководствата 
и Хърватско и ръководствата па 
албанските сепаратисти с докачна- 

(зло)дело срещу сръбския 
ТОЗИ ВИД

случаят па
Печ — Солих Кобаши, който попа- сс и> жертви) в акциите на рушене 

Любляна п Би- на СР Сърбия и Югославия.
защотооплакват, 

ясно са им казали, че п такъв слу- 
бъдат изпъдени. Защото,

стоя щем е вратар в
Елша ш-ш, който е прислуж- 
Рогашка Слатина. Във вели-

сданпе на Любляиска бон- 11айцпте от Словения и оценките за 
Прищина са удомеии мнозина словенските манипулации с албан-

население не са без аргу- 
Ако участншщте в мннало-

слимн 
инк в 
коленното

но като
народ Тези ръководства _ 
приятелства 
ли да
приятелство между 
ватски и албански народи.

чай ще
всеки общински съдия за паруше- 

непослушпите албанци да 
за скитници и да ™ 

на общииа-

Слсдовстслно, притчите за да-
наиразно са се опитва- 

издигнат на ранището
словенския, хър-

пия можепа ка в
албански националисти, които, след

1Т0-

провъзглаей 
.изпъди от територията 
та.' Сезонните работници по словеи-

иямат

ското
менти.затворскитс наказания, тук са 

лучили работа, но е пет пъти по- 
личпм доходи от

годишните и тазигодишните демои- 
11 стращш на Косово знаеха за тези

не биха
е ското и хърватско лриморие

местопребиваване,
нсТова, чс това приятелство 

между най-добрите потвърждават ;,аявка 
хиляди албанци, които вече с го- съвсем е -достатъчна

работници бъдат изпъдени. Разбира сс, гова
(законна) вт»з- 

такава съдба вече

онезикоето 
причина до

малки
„централната" в Любляна.за аргументи, сигурно е, че 

възкликвали лозунгите, както са — 
„Янсз“, „Янез“, „Словения", „Слопс-

Това, чс словенците нс са голям 
товадини. заети като сезонни

по словенското и хърватско примо- с само теоретична 
„Приятелските" словенци и хър- можност, защото 

работници от са доживял и 
които нс са

албанците, кактоприятел па 
казва
отдавна потвърди и 
чар, директор 
който на своите слушатели

словенското ръководство, не- ЦЦЯ“.
Борис Долнн-

Радпо-Любляиа,
рие. 
вати
Косово обезпечават работа, като иа 
пример, почистване па улиците и 

къмгяиизите,

от онези,мнозината 
били внимателни и са 

осъгцсстпят 11ра пата
на сезонните

па Рпстко Йолетнч— сло-сс опитали да
си.плажите, пазене на
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СКУПЩИНАТА НА СФРЮ: КОНСТИТУЦИОНИ ПРОМЕ
НИ

МЕЖДУ ДВЕ СТАНОВИЩА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ 
ТРУДНО МОЖЕ ДА СЕ ПОМИРИ С ТОВА, КОЕТО ПРЕДЛА
ГА СКУПЩИНАТА НА СЛОВЕНИЯ, ТАКА ЧЕ СЕ СЪЗИРА ПО 
ВТАРЯНЕТО НА ПРИКАЗКАТА ЗА БУРИДАНОВОТО МАГАРЕ

След решението иа и иай-голямото число 
Скупщината на СР Сло- мнения на скупщините 
вения да не се съглаон на републиките и потс- 
с първобитното Предло- райиините е дадена пъл 
жените на Съюзния изпъ на подкрепа във възмож 
лнителен съвет за проме но по-кратък срок да сс 
ни на Конституцията на извършат промени в Ко- 
СФРЮ, от 2 февруари иституцията на СФРЮ, 
продължи мъчителната необходими за провеж- 
(тежка) процедура в Съ дане на реформата. Мио 
юзния съвет, обаче с о- гобройните предложения 
ще два нови актъора. съдържани в мненията 
Рамо до рамо, сега с на скупщините на репуб 
измененото предложение лнкнте и автономиите 
на Съюзния изпълните- покрайнини са в най-пря 
лен 1съвет настъпват и ка връзка с предложе- 
предложенията, «оито да пата преграма за рефор 
доха скупщините на Сло мата, която програма 
вения и на Босна и Хер прие Скупщината. Оттам 
цегавина. Всичко това Съюзният изпълнителен 
може да значи и че се 
намираме пред нови за 
връзки.

За всичко сторено до
сега и какво очаква Съ
юзния изпълнителен съ
вет. делегатите на Съюз 
ния съвет осведоми Вла 
до Камбовски, съюзен 
секретар на правосъдие
то и управлението. Той 

. между другото каза:
— С приемането на 

целокупната програма 
на Съ юзния изпълните
лен съвет делегатите на 
Скупщината на СФРЮ 
същевременно дадоха и 
пълна политическа под 
крепа на становището, 
че са нужни определе
ни конституционни про. 
мени. Съюзният съвет на 
Скупщината на СФРЮ 
достави на скупщините 
ла републиките и авто
номните покрайнини Пр 
едложението на Съюзни 
я изпълнителен съвет да 
се почне с промените в 
Конституцията на СФРЮ 
с цел този въпрос да 
разгледат и дадат свое
то съгласие. След полу
чените забележки, мне
ния и предложения от 
страна ла скупщините 
на социалистическите ре 
публики и автономните 
покрайнини, Комисията 
към Скупщината на 
СФРЮ за конституцио
нни въпроси е констати 
рала, че няма съгласно- 
ст «а цялостта на пред
ложените от Съюзния из 
пълнителен съвет проме 
ни от страна на всички 
републики и автономни 
покрайнини и поради то 
ва не са създадени усло 
вия за продължаване иа 
конституционната проце 
дура за промяна на Кон 
ституцията на СФРЮ.

В предлагането на ко
нституционните проме
ни Съюзният изпълзите 
лен съвет имаше пред
вид обстоятелството, че

на самостоятелност и от 
говорност да взима мер 
ки и изпълнява всички 
свои функции в облас
тта на грижите й за 
грешната и 
солвентност на страната 
и запазването стойнос
тта на националната ва
лута.

Необходимо е също 
така — както се подчер 
тава в това предложен
ие — да се утвърди по- 
-стабилна и по-ефикасна 
система за финансиране 
на функциите на Феде
рацията чрез обезпечава 
не на съответни източ
ници на финансиране. В 
\шисон с това приходи
те на Федерацията биха 
съчинявали, покрай мит 
ническите такси, данъ
кът на оборота и други 
данъци в рамките на да 
нъчната система и основ 
ните приходи, утвърдени 
със съюзен закон.

За да се обезпечи 
ефикасно функционира
не на основните инсти 
туции на сестемата и 
прякото участие на тру 
дещнте се и граждани
те в решаването по най- 
-важните обществени въ 
проси необходимо е: да 
бъдат гарантирани сво
бодни непосредствени и 
тайни избори, да бъдат 
премахнати разпоредби
те в Конститущията на 
СФРЮ, с които в скуп 
щините на обществено 
— политическите общно 
сти се предписва струк
турата и начина иа ре 
•шаване в съветите на 
скупщините на обществе 
но-политическите общно 
сти и върши избор на . 
делегати и делегации в 
тия съвети, установяват 
кандидационнц конфере 
нции като облик за утвъ 
рждаване на кандидати 
те за делегати в скупщи 
ната на обществено-по
литическата общност и 
на. конференции на де- 

(На 3-та стр.)

Ефикасното функцио
ниране на единния юго
славски пазар 
Съюзният изпълнителен

ставмм в най-къси чер
ти.

смятаСъюзното правителст
во предлага — изхожда 
йгаи от вече започнали- съвет 
те и извършели промени 
в областта па стопанска 
та система, от потребно както и федерацията да 
стта за създаване на не , има определени пълломо 
обходимите условия за щия в тязи област. С то 
закръгляване на тая си- ва данъчната система и 
стема, за осигуряване от надъчната политика биха 
по-нататъшна деетатиза- съгласували своите реше 
ция на отношенията и ния с решенията в на- 
пълиата самостоятелно- прелналите страни в Ев 
ст на стопанските субе ропа и обезпечило рав- 
кти, определянето ла ти ноправие на стопански- 
туляр на обществените те субекти и на труде- 
средства и обезпечавене щите се и гражданите 
на равноправие на вси- на единното югославско 
чки облици на собстве- пространство.

съвет тия предложения 
внесе в даденото преди 
предложение за проме
ните, оценявайки, че с 
това изобщо ме се про
меня неговият основен 
подход по отношение па 
характера и досега на 
промените и че се касае 
за ония промени в Кон
ституцията на 
които в настоящ™ общ
ествен мемомент 'пред
ставляват необходимият 
минимум за изхода от 
обществената и икономи 
ческата криза. Затова, 
Съюзният 1изпълнителен 
съвет очаква за цялостта 
на всички предложения 
да получи съгласност от 
съвкупните демократиче 
ски оили в обществото 
и пълна подкрепа на 
Скупщината на СФРЮ 
и на скупщините на ре 
публиките и автономни 
те покрайнини, както и 
тяхната отговорност за 
провеждане на реформа 
та цялостно, и да могат 
бързо да се приемат с 
най-малки отсрочвания 
по отношение на предло 
жените по-рано срокове 
— съобщи Камбовски.

въ-предспоставя
външнатаосновата му да съчиня

ват и данъчната система

СФРЮ.

ността на пазара и на 
тяхната равноправна за
щита — от Конституци
ята иа СФРЮ да се пре 
махнат решенията отна
сящи се до дефиниране 
то на средствата в обще 
ствената собственост и 
забраната на получава
не •на собственост върху 
тия средства в организа 
циите и» общностите, и 
при това и на природни 
те богатства и богатства 
та в обща употреба в оп 
ределени случаи и в оп 
■реяелени условия може 
да се получава правото 
на собственост; на пра
во на труд с обществе
ните средства; ла разпре 
деление на дохода и ра 
зпределението, до сред
ствата за лични доходи 
и на гарантиран личен 
доход; иа определяне иа 
правен субективитет за 
определени организации 
и на траене на мандата 
на деловия орган и на 
особена защита на обще 
ствената собственост. С 
това биха се премахнали 
конституционните огра
ничения за утвърждава
не на нови решения, ко 
ето изисква системата 
на инициативно стопа

РОЛЯТА НА ДЪРЖА
ВАТА

Имайки предвид осо
бената роля ла държава 
та в пазарното стопан
ство при обезпечаването 
на стабилни условия за 
стопанисването, съюзно
то смята, че е необходи 

общата развойна и 
икономическа политика
мо

Да се утвърждава в Ску 
пщината на СФРЮ, а 
мероприятията за осъще 
ствяване на утвърдената 
политика да приема Съ
юзният изпълнителен съ
вет. По този начин още 
повече би

ИНИЦИАТИВНА ЛО 
ТИКА се подчерта

ла функцията на Скуп
щината на СФРЮ в ут
върждаване на политика

Опресненото предложе 
ние на Съюзния изпъл
нителен съвет да се при 
стъпи към промяна на 
Конституцията на СФРЮ 
в ооновната си идея не 
отстъпва от пръвобитно- 
то (върху което Слове
ния сложи вето), но за
това е разширено в об
ластта на политическата 
оистема и нейното при
способяване към най-но 
вите доближавания в сх 
ващането на демокраци 
ята. С това са обхвана
ти осем области и озна 
чени насоките на техни 
те промени. Да ги пред-

та на страната цялостно, 
а специално на иконо
мическата политика, но 
и да се обезпечат необ
ходимите условия, че Съ 
юзиият изпълнителен съ
вет ефикасно и отговор 
но да осъществява сво
ята функция във водене 
то «а хекущата икономи 
ческа политика. В този 
смисъл трябва да се из 
вършат промени в пози 
цията на Народната бай 
ка на'. Югославия, като 
централно монетно ве
домство, така че с пъл-

нисване и отношения, 
произтичащи от такова 
стопанисване.
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МЕЖДУ ДВЕ СТАНОВИЩА
вет и другите съюзни органи 

утвър- Да получат пълномощия, с кои- 
за ра- то да се обезпечава ефикасно 

„„„ на Делегатите; и последователно изпълняване
да ое гарантират по-широки ово- на Конституц1ията на СФРЮ 
оод„ и лични, политически и съюзните закони 
други права на човека и граж- юзни законопредписания на пя- 
данина, а особено на ония' за дата територия на СФРЮ' Пъл 

нашето общество, като номощията на съюзните органи 
социалистическо и демократич- смята съюзното правителство 
но оощество и като част от съв- трябва да бъдат във функция 
ременния свят се е определило на ефикасна защита на основ- 
чрез приемането и на съответ- ните стойности на нашата сис- 
ните международни акти в тези тема, утвърдени с Конституци- 
ооласти; в унисон с определе- ята на СФРЮ и съюзния 
нията за по-нататъшна демокра
тизация на обществените

легацнте, като облик за 
даване на направленията 
бота и решаване

Же ясно да се види от посоче сега е само разширено), в Ску- 
ното предложение на тая репуб 
лика, което е изложено в 26 то
чки, а обоснова го в Съюзния 
съвет Мирал Потръч, председа 

■на Скупщината на Словени- 
я. Освен това в Скупщината на 
СФРЮ е ясно казано, че в тая 
федерална единица се застъпва 
становище, че конституционни
те промени може да се прове
дат само чрез отделно приема
не на предложените изменения, 
а никак в „колет". Съюзното 
правителство и Скупщината на
СФРЮ мислят -------
ните са необходими 
От друга страна, поставя 
прос и дали е изобщо възможен 
диалог, ако се знае че в Слове
ния официалният концепт по на 
блюдаването на Югославия, по 
право е колфедералистичен.
При това не би трябвало да се 
забрави, че кабинетът на Анте 
Маркович е за първобитното 
предложение, относно за конс
титуционните промени (което

шцината на Словения вече по
лучи атрибута — централисти- 
чески. Това са някои от основ
ните причини да бъдем „скеп
тични”.

, на 
и другите съ- гел

Понеже предложението за 
конституционните промени от 
Босна и Херцеговина вече се 
съдържа в предложението на 
съюзното правителство, републи 
канските и покрайнинските ску 
пщини ще имат комплетно раз 
влечение в определянето им за • 
двете гледища. Само да ле бъде 
като е Буридановото магаре. 
Следователно, възможни са ра
злични комбинации в „сметки
те” къде кое от предложенията 
евентуално може да получи ве
то. Какво би значило това, не 
е потребно да се коментира. 
Най-добре при всичко това би 
било ако тия страхове и прог
нози биха се показали като не 
точни, глупави или параноични.

които

закон.
противно: проме 

цялостно, 
се въ-

отно-
шения, включително и на поли- ОПАСНОСТ ОТ БЛОКАДА
тическия плурализъм и према
хването какъвто и да 
политически монопол; с Кон
ституцията 
се гарантира свободата на по
литическото ■ 
други

билю Тоя концепт на Съюзния из 
пълнителен съвет, вече сега мо

да же да се предвиди, само по ня
кое чудо може да „мине”. Пре 

организиране и ди всичко Скупщината на Сло- 
видове на сдружаване, вения има диаметрално против 

да се гарантира 
положение на 
без разлика на политически 
те им определения и да се утвъ 
рдят компетенциите на Федера
цията да урежда основните въ
проси в областта на политичес 
кото организиране и сдружава 
не на гражданите. Затова тряб
ва да се изостави и разпоред
бата в Конституцията на СФРЮ 
(Основните начала и норматив
ната част), които се отнасят до 
положението и ролята на обще 
ствено-политическите организа
ции (СЮК, Синдикат, ССТНЮ) 
в политическата система 
зва се в предложението на Съ
юзния изпълнителен съвет.

на СФРЮ

еднаквото но становище по съществените 
гражданите, точки на гледане на отношени

ята във федерацията. Това мо- Драган Кабадаич

НЕДОСТАТЪЧНО РАЗВИТИЕ

Несигурни опорни точки
Фондът участвува и в изважда

нето на пътища, регулация на ре
кички и в построяването на кана
лизационна мрежа в Медведжа и 
Сияринска баня, а голял! е приносът 
му и в изграждането на обектите 
за образованието, здравеопазването 
и културата. Само миналата година 
Медведжа получи от Фонда около 
25 хиляди стари милиарда динара, 
а това е повече от капиталовложе
нията през предходните седем-осем

Когато по някой случай бил премахнат Републиканския фонд за 
насърчаване развитието на недостатъчно развитите краища в Сърбия, 
както бе предложено на Единадесетият конгрес на СК на Сърбия, тога
ва всички програми и цели на Мед вежда би потънали, а най-важната 

— планът за спиране на изселването, би станало само списък 
ко-

от тях
на нереални желания. Фондът, впрочем, изигра огромна роля точно 
гато се касаеше за рязко изостаналите, многонационални и гранични
краища.

В условията на пазарното
Медведжа в целия повоенен пе- низация „Полет“. Тук ще има рабо-

40 работници. Нишката обув- 
фабрика „Будучност“ ще построи години.

стопанство, плурализмът на со
бственическите облици в стопа риод живуркаше в обстоятелствата

на желанията и възможностите. До- 
като много среди се развиваха, Год>

та за
нисването и все по-натискащите 
демократически процеси в об
ществото и исканията да имаме 
ефикасна правна държава, пред 
виждат се и определени проме 
ни <и в системата на правосъди-

на
в Медвежда фабрика, в която годиш- Това, обаче, е само начало за- 
но ще се произвеждат сто хиляди щото за да остане населението тук,

трябва още много да се направи. 
Все пак, касае за едно начало, кое- 

влива надежда в по-доброто 
бъдеще, защото от ден на ден, все 

гради автобаза, в която ще намер- повече са причините да се остане 
ят работа двадесетина работници, тук.
Републиканският фонд обезпечава

на Ябланица попадаше в летаргия, 
а народът в потоци бягаше от сиро
машията. Така бе все до осемде- 

години, когато поправо с по-
едтшици горни части на обувки.
Ще има работа за 139 работници. ~~ 
Авто-мото съюзът на Сърбия ще из-

сетите
:на Фонда бяха построени 

по-ето като значителна част на дъ мощта
Предлага се първите три фабрики. Медведжа

съдии- лучи индустриална зона, а списъкът 
безработните се намали двойно.

ржавната власт, 
трайно изпълняване на 
ската функция, като лревъзхо-

професионална функция, Обаче, след 1983 година, когато 
премахване на разпоредбата в бе открит последният «ех, отново 59,3 на сто от средствата. Авто-база- 
Конституцията на СФРЮ, коя- настана застой. Вместо да предлагат тгцщс предствалява 
то се отнася до съдилищата на истински развойни програми, общип- 

до общество

на

дно
М. Момчиловнч

голямо облек-
три до пет хиляди мото-челис за

(ризирапчй туристи, които през сезона 
пристигат в Сиярниска бяня.

политици своята активност из-сдружения труд и
ния лравозащитник на самоуп- ЧСрпаваха в |рзамирици па разпи 
равлението, обезпечаване ооще- форуми, 
ствената прокуратура своите фу 
нкции да върши независимо, 
въз

ските

големиВ развойните програмиСпоред мнението на Живко Ку-

основа на конституцията и точка означило
не и в унисон С по- “Гз~ше „а ЦК СК „а Съ-

° обшестве г>бия, след което станат,и кадрови про 
оощесI ве I основите „а дългосрочното

В Медведжа са в ход мио- 
които сс

надежди сс полагат в ту1рнзма и от- 
Сиярилска банятам с ясно, защо

законите, а 
антиката, утвърдена 
ти на скупщимите ла 
но-политичеоките 
кто е сега регулирано с

голяма строителна пло-сега с една 
щадка. Доизгражда се и рекоистру- 

„Гейзер“, който слсд 
Оъдо обзаведен с най-съпре-

мени вобщности, ка
КоНСТИ (развитие

гобройни инвестиции, от
преобразование ,на общината,

фонд в тия ин- 
със 70 до 90 па

пра хотелът 
това ще 
мениш медицински уреди. В цавече- 

Нопр година иовосадски
туцията. очаква

а Републиканският
вестиции участвува

ристо наС цел да се създадат усло
вия за единно и ефикасно 
пълняване на съюзните

копае дупка„Иафтагаз“ почна «а 
дълбока 1 100 метра за получаване 

водна ифа, чисто прило-

из~ Лесковашкатасредствата.
„Иисол“, например, в се- 

завършава цех за детска иа гореща
който ще намерят ра- жешгс е многократно. 

Участитсто на Фон

сто от 
конфекция 
ло Туларе

закони
наи за укрепване на принципа

<ц законно- копфскция, в
бога 120 Р—Щ с тоя

участвува и в изгражда; тация на мрамор. Със средства от 
Републиканския фонд се изграждат 

жилищни сгради с по осем апар-

к оиститу ци оня остт а
правната сигурност пре 

на слож-
Започиа и подготовка за експлоа-стта и да с

пата процедура в осигуряване- ^ ма 1цеха за г,Рои^с™“юи.
извършаваното на съюз- --^Фор^ярии^ ^ _

лебанската «рафическа орга-

длага се упростяване па

две
тамента за специалисти.

то на
ните законопредписания, 
че Съюзният изпълнителен съ- прани
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КОМЕНТАРИ
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В СЪРБИЯСК В СЛОВЕНИЯ

ПАРТИЯ С УЛТИМАТИВНИ 

СТАНОВИЩА Тръгна
на съвестните.Когато към средата иа минала- да отстъпят място 

та година беше съобщено, че се съз- Искаме да кажем как комунистите 
демократическа партия в Бел- трябва да се напрегнат и да разбе- 

и едни куриоз. В „Дуга“ рат причините зарад които изобщо
дава
град стана
реагираха четирима граждани, со- Са възможни априорните дискреди- 
чейгаи че тази партия съществува тации иа тяхната доктрина и по- 
още от 1945 година и че има свое литика. Така ще дадат солиден при- 
ръководство; намираше се в със- нос към стремежите аитикомуниз- 
тояни/с на „иедсйствуване“ Дълго мът да прерастне в говор на раз- 

време, а сега излиза, „защото обсто- палени страсти, 
значително са променени“.

От първите ходове на ръковод- тъкпа, че „в Косово е вдигнато па
ството на СК в Словения (който към родно въстание, в което за нацио- 
нмсто си добави названието — Пар- палната самобитност иа албанците 
тия на демократическото обновле- се боря т как го групи екстремисти, 
ние) след прекъсването на Извън
редния конгрес се вижда, че Съюзът 
на комунистите в тази наша ре- 
публика има за цел не само да се ни“. Тези оценки бяха казани в мо- 
отлъчц от СЮК, но и да продъл- мента, когато върлуваха албаиски- 
жп да го разединява колкото мо- те националисти и да ги беше чул 
жс. При това ръководството на СК 
в Словения иска да сътрудничи не 
със СЮК като с легитимна единна зал* п*с 0,1 помисли, че това са оцем- 
организация, а — така предлагаха п кч на Албанската партия на труда 
делегатите на Конгреса от тази ре- или пък на албанската емиграция 
публика “ с части от „съюза на 
самостоятелни съюзи“. Защото Цн- 
рил Рибичич, макар че беше очевид
но, че такъв жест не е нужен, вед
нага след Конгреса изпрати благо
дарствени писма до председателите 
на някои републикански организа
ции н до председателя на Комитета 
на СК в ЮНА задето са се съгла
сили с предложението да бъде пре
къснато това събрание. Целта на 
тази постъпка обаче беше друга: 
това беше първото явно изказване 
на Рибичич като председател на са
мостоятелна партия, която прила- 

'-га собствени критерии не само ко
гато решава с кого ще сътрудничи, 
но и когато преценява кой е, а кой 
не е „самостоятелна партия“ в Ю- 
гославия. С това е свързано и ста
новището на Конференцията на СК 
в Словения, че тази партия е готова 
„без предварителни условия“ да се 
срещне с представителите на други 
републикански организации и на ор- 

. ганизацията на СЮК в ЮНА (по- на СК в Босна и Херцеговина, в 
крайнините не се споменават). Цел- което участвуваха и делегатите на 
та на посланието беше да се пока- тази републиканска организация на

XIV извънреден конгрес на СЮК. 
Тогава между другото беше под
чертано, че „извънредният конгрес 
тфябва да продължи работата си ко
гато се постигне съгласие на всички

така и носителите на масови алтер
нативни демократически пшщмати-

ятсстпата Към рационалности впрочем, кло- 
„Следователио“ упреквайки зак- ни всеки, който разчита иа равно- 

подписалитс писмото, да се праВна многопартийна политическа 
основава още една Демократическа надпревара. В противен случай та- » 
партия покрай вече съществуващата ш надпревара не оамо че може да 
не с разрешено със закона, а колко оъде блокирана, но и да бъде вър- 
е морално нека поразмислят осно- ната в тоталитарност. 
вателите, а и народът ще цени".

лючват
някой, който не знае кой ги с ка-

Затуй и бележим изказването от 
Злурадигс се надяваха, че с но- тази Скушцира, което прилича на 

зитс демократи са отшумяли, а до- афоризъм, водещ потекло от Сло- 
брожелателните си мислеха, че не- бодан Инич, а определя границите

там

в Западна Европа. Споменатите из
явления също имат връзка със стре
межите па СК в Словения и на ос
таналите политически фактори п га
зи република по най-груб начин да 
кажат на всички в Югославия, че се 
дистанцират от много неща, които 
принадлежат на политиката м ста
новищата иа единния СЮК; да из
граждат нова, независима политика 
и само по този начин да сключват 
съюзи н други. Така едно 
малко малцинство в партията на 
югославските комунисти изгради из
ключително отношение към оста
налите: тъй като неговите опреде
ления напоследък не получават под
крепа от останалите републики, мал
цинството започна да излиза от юго
славските федерални органи, за да 
сътрудничи с ония, от които има 
полза.

щата могат да се усложнят 
където най-малко е необходимо.

иа критическото отношение на де
мократите към комунистите: „Ние 
сме демократи, а водим спор с вла- 
ствуващите комунисти толкова, кол
кото комунизмът е в спор с демо
крацията“. На изкушенията веро
ятно в началото ше се подават и

Без оглед на спора, Демократич- 
лроведе 

адежкия
пата партия на 2 фебруари 
учредително събрание в Мл 
дом в Белград. Когато сесията при- 
ветствува Раде Радованович, най-въз
растният жив член (99 години) Де
мократичната партия на Милан Грол,

двете страни, но времето, надяваме 
се, ще намали тези изкушения.

Как ще се мери успешността на 
работата на Демократичната партия? 
Ще бъде_ успешна, както каза ака
демик Йован Рашкович, толкова, 

свързаха се политическите и духов- колкото допринася отговора на въ- 
политическа проса: „Къде е, как и кога е 

опция, прекъсната в следвоенното почнала югославската параноя?
_ ,„„гг шкович, също така, е запознал Скуп-

еднопартиино владичество на ЮКП щината> че сърбите в Хърватско ще 
(СЮК). създадат своя демократическа пар

тия със седалище в Книн.

чиито традиции продължават, сим
волично се докоснаха времената, и 
историческите слоеве и поколения.

много

за-ните нишки на една
Ра-

Скупщината прие Устав и вре
менна програма, избрано е ново В редицата от формираните на-

Демократическата пионални партии, тази се открояваръководство
партия — Главния отбор, който да (и) с това, че национът не е издиг

на
Един ден след словенската Кон

ференция се състоя заседание на ЦК води партията до редовното събра- нат до светилище, и следователно на 
ние на Скупщината (председател тези човешки права и свободи не са 

Драголюб Мичунович, подпредседа- осенчени с национална потенция, 
тел Борисав Пекич) и Изпълнителен Кой знае, може би тъкмо този факт, 
комитет (председател Коста Чавош- много повече от което и да биложе, че СК в Словения вече не е 

част на никаква по-голяма организа
ция, а напълно е самостоятелна пар-

ки, подпредседател Слободан Инич). друго, на демократите да създава
главоболия?Нито за една партия, пък и за 

тази, не може да се съди въз осно
ва на скутцинските сесии. Но са- всяка котва, Демократическата пар- 
мото събитие несъмнено свидетел- тия трябва да се пожелае спокойно 
ствува за твърде важен демокра- море. Естествено, вървейки към мно- 
тически пробив и свобода на зав- гопартийна система, можем да по- 
ладяната политическа карта на сле- желаел! и на нас комунистите. За- 
двоенния еднопартиен монопол, в щото, добре би било колкото се мо- 
обкръжение довчера единствено за- же повече да свикнем с обстоятел-

Във всеки случай, както и прития, с която могат да сътрудничат 
други организации. Това е словен-

конфедералистичен концепт части на СЮК върху единна про
грамна основа“. Това изявление вне
се смут, понеже не беше ясно дали

ският
и последствие на очевидната реши
мост на ръководството на тази ре
публика да .раздели на две части П°Д, „съгласие иа всички части на 

СЮК“ се подразбира и партията на 
Слове- словенските комунисти. Ако се под

разбира и СК в Словения, тогава 
сло- това е контрадикто ин адйекто, тъй

югославското политическо простран
на „демократическаство

конна, а днес изпразнена и немощ- ствата които идват в равноправната 
на доктрина и политика на ЮКП/ политическа надпревара. В нея си- 
СЮК. На политическата сцена в лата извира от моралността, знание- 
Сърбия и Югославия Демократичес- то« изправени сме пред равноправи- 
ката партия излезе авторитетно, ин- ето*.на всички, при търпимост и 
телектуално, убедително, а полити- подкрепа при гласоподаване от стра- 
чески, бихме казали, мъдро.

ния и на останалата част от стра-
с чиито представителината,

венците ще комуницират 
колкото им е от полза.

толкова, като с тях не може да се постигне
„съгласие върху единна програмна 
основа“. Първо — затуй, че те реши- 
ха вече да не членуват в СЮК и 
второ — затуй, че съгласието върху 
единна програмна основа, според 
критериите иа новата словенска ко
мунистическа организация, от всич
ки в Югославия изисква да мислят 

ви, за да разберем, че политиката кат0 ръководството иа Словения, 
в .Косово и към Косово не е-правил
на“, а секретарят Соня Локар из-

Във връзка с това са и стано- 
на СК в Словения за най-но-вищата

вите събития в Косово: на спомена- 
словенска Конференция предсе-

на на гражданите, уверени че тък
мо тази партия по най-добър начин

Наистина, чуха се на тази скуп
щина и становища, които отстъпва-

тата
дателят Цирил Рибичич заяви, че 
„не са ни нужни нови човешки жер-

ще защищава и провъзгласи техния 
интерес към свобода, по-богат и по- 
сносен живот.ха от тази позйция и които могат да 

пречат на комунистите; още повече, 
че предизвикват техният гняв. Но 

би било добре емотивнитеБрапислав Радивойша Слободан Клякнчреакции

Комунист Урежда единна редакционна колегия. Гла- Адрес на редакцията: Белград, Площад 
и отговорен редактор на всички издания „Маркс и Енгелс“ № 11; телефони: централа 

иа „Комунист“ Влайко Кривокапич. заместник 335-061 и Нови Белград, Булевард „Ленин“ № 6, 
главен и отговорен редактор Борислав Вучетич, телефон 627-254. 
главни и отговорни редактори на републикан-

С Указа на Президента на Републиката от ските и покрайнинските издания: Момир Бър- Издава НИРО „Комунист“.
22 декември 1964 година „Комунист“ е удостоен кич, Зия Диздаревич, Славко Герич, Реджеп
с Орден народно освобождение, а с Указ от Хайрулаху, Новак Йованович, Бранко Кръстни, Печата се всеки четвъртък на сърбохър-
30 декември 1974 година с Орден братство и Мирко Михалевич и Манчо Митевски. ватски, относно хърватскосръбски език (кири-
единство със златен венец., Председател на Издателския съвет на из- лица и латиница), словенски македонски и ал-

Директор на НИРО „Комунист“ и главен данието на „Комунист“ за Сърбия: Миломир бански езици, а в съкратени издания на бъл- 
и отговорен редактор на всички издания на Петрович, заместник председател Слободан Йо- гарски, италиански, унгарски, румънски, ру- 
„Комунист“: Влайко Кривокапич. ванович. сински и словашки езици.
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ТЛЪМИНО Е НА ПЪТ НАЙ-БЪРЗО ДА СЕ МОДЕРНЗИРА. ..л . < '

Три нови обекта Планират да 

открият и поща°Ч^!а Се ДО края на г°Дината в с. Дукат Назъ-

необходими 2 695 333,20 динара обектите

Общественото предприятие 
за оборот, производство и 
услужна дейност „Босиле
град“ в Босилеград в новите 
условия на стопанисване по
лага усилия възможно пове
че да се доближи до селско
стопанските производители 
в общината. За целта до 
края на годината ще изгра
ди още три пункта за изку
пуване на селскостопански 
стоки, добитък и горски 

плодове: в Дукат, Назърида 
и Рибарци. В тези обекти 
ще бъдат предназначени и

ходимите средства за из
граждане. Според проекто
сметката за трите обекта са 
необходими 2 695 333,20 ди
нара. Очаква се 65 
от необходимите средства 
да обезбечи Републикански
ят фонд за насърчаване раз
витието (На икономически 
изостаналите 
„Ацробанка“, а 
чрез бнакови кредити.

Кога може да започне из- 
обектите? —

в
Ш В изградения етаж в сградата за ветеринарната станция 

ще бъде поме сетен а ПТТ служба с 200 телефонни номе
ра. Според проектосметката за откриване на пощата са 
необходими 232 хиляди динара

са
на сто

помещения за магазини 
стоки от широко потребле
ние, с което начинание ще 
се реши и проблемът със 
снабдаването в тези села. Да 
припомни, в тези села мага
зините са поместени в не
съответни обекти, без скла
дове и минимални условил 
за работа.

Васил Захариев, агроном 
в това предприятие изтък
ва, че проекти за обектите 
са изготвени и доставени 
на субектите, от които се 
очаква да обезпечат

със
пи (около 20) в Босилеград 
да се помесят в това село 

в не е напусната. Съществуват 
де всички възможности маши 

ните да се помесят в зала 
иция, а вторият е предназ та на кооперативния дом. 
иачен за откриване на ПТТ Долнотлъминчани се готови 
служба. Обектът вече някол 
ко месеца е под покрив, но 
за завършаване на строител 
ните работи на втория етаж 
(около 100 м2) и за обзаве 
ждане на пощата са необ ние числото на машините в 
ходим и 232 хиляди динара. Босилеград.
Според
програма тези средства тряб 
ва да обезпечат Общинска 
та скупщина, като инвести 
тор, и Републиканския фонд 
за насърчаване - развитието 
на икономически изостана 
лите краища. Счита се, че 
телефонната централа ще 
бъде с капацитет от около 
200 номера. Проектът все 
още не е изготвен, следова 
телно и средства от Фонда 
все още не са потърсени.
Очаква се до края на годи 
ната по-голяма част от не 
обходимите задачи за откри 
ване на пощата да бъдат за 
вършени.

Н С един подход долнотлъ 
минчани постигнаха две це 
ли: изградиха един обект, 
чиито един етаж ще' бъ 
поместена ветеринарна ста

краища, 25 
останалите

граждането на 
„Агробанка“ 
сигнал, очакваме 
телно решение да вземе и 
Фондът

ще даде зелен 
положи- откриването на цеха да по 

емат веднага. Откриването 
му зависи кога „Зеле Бел 
кович“ от Лесковац ще из 
върши подмяна и увеличе-

казва Захариев 
като подчертава, че се над
ява изграждането да започне 
през настъпващата пролет.

необ- В. Б. инвестиционната * *
Кй Долнотлъминчани как- 

то и останалите села в то 
зи район са недоволни от 
лошия път. Не са обаче в 
състояние да изменят неща 
та. Но, това което могат са 
ми не остават за утре или 
на другиго. Планират да 
извършат някои подобрения 
на водопровода. В това от 
ношение помощ ще им ока 
жат и войниците.

НАСКОРО ЩЕ ЗАПОЧНЕ СТРОЕЖ НА ПЪТЯ ЖЕЛЮ ША ^ БАНСКИ ДОЛ

ОЩЕ ЕДИН ПЪТ КЪМ БУРЕЛА. ■ ■
Позабравеният вече път от 

Желюша към Поганово има 
изгледи да се възобнови. 
След изграждането на пътя 
Поганово — Погановски ма
настир и откриването на 
рейсова линия за Поганово 
чрез регионалния път в до
лината на р. Ерма — селата 
Плакиняца, Бански дол и 
отчасти Барие, останаха за
бравени. Старият път от 
Димитровград през Желюша 
и Планиница и Бански дол, 
е занемарен и в момента е 
в окаяно състояние. По него 
едва ли могат да се дви
жат кола с животинска тя
га, а за движение на мотор
ни превозни средства, едва 
ли може да се говори. Та
ка Бански дол и Планиница 
останаха откъснати от цен
търа на общината — Дими
тровград.

Благодарение упоритостта 
на местната общност в Бан
ски дол и Планиница, както 
и на кякои банскодолци, жи 
веещи в Димитроврад, пре
ди всичко Сретен Андонов 
и Йован Владимиров, преди 
няколко години се раздвижи 
акция за поправка на пътя 
Желю ща — Бански дол на 
дължина от 7 километра.

Създаден е и инициативен 
комитет начело със Сретен 
Андонов, събрани са и ня
колко стотин хиляди дина
ра, които са внесли банско
долци и планиничани, жи
веещи в Димитровград, Пи
рот и другаде. Но тази су
ма е малка пътят да се до
веде в ред.

трошрад 45%, Републикан
ският фонд за развитие на 
горското дело 35%, а 20% 
обезпечава инвеститора.

За целта ще трябва да се 
обезпечат 350 хектара пло
щи, предимно 6—7—8 класа, 
които да бъдат залесени. В 
настоящата година, 
беше изнесено, трябва да 
бъдат обезпечени и подгот
вени за залесяване поне 50 
хектара площи.

* **
— Полагаме всички у- 

силия, казва Кроне Нико 
лов, председател на Скуп 
щината на Местната общ 
ност в селото, да си подоб
рим живота. Това подразби 
ра селяните да увеличават 
и дохода си. В това отно 
щение се готвим да откри 
ем и земеделска коопера 
ция в селото.

както

НА ПОМОЩ — ГОРСКА
ТА СЕКЦИЯ И САМОУП- 
РАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ 
ЗА ПЪТИЩА

ИШ Долно Тлъмино е на 
път дт стане първо село в 
общината, в което да започ 
не да се развива промишле 
ността. Инициативата, а вед 
но и подкрепата на общин 
ската структура, част от 
машините от цеха за чора

Местните общности в Бан
ски дол и Планиница едва 
ли могат сами да се справ
ят с изграждането на пътя. 
На Помощ й се притекоха ин 
ститута по горско дело, са- 
моуправителната общност за 

комунална дей
ност и „Нишава“, която съ
що има интерес да се до
веде в. ред тази съобщител
на артерия.

ЩЕ СЕ ЗАЛЕСЯТ НАПУ
СНАТИТЕ ИМОТИ... В. Б.

— Няма да бъде трудно 
.да се обезпечат площи за 
залесяване — изтъкна Сре
тен Андонов. Много банско- 
долчани са готови Да от- 
съпят имотите си, защото и 
без това не ги обработват. 
Ето вече нивите по „Бан
ски връх“, „Бежанци“ др. 
са напуснати.

— Час по-скоро трябва да 
се подпишат декларации със 
собствениците 
Йордан Маринков, за да и- 
мамс ясно положение, кога 
то дойдат специалисти от 
Института по горско дело в 
Белград.

пътища и В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Посевите добри — 

овощията намръзналиРешение е — да се извър
шат широки залесителни ак 
ции в мерата на Бански дол 
и Планиница. В гази акция

ст трябва да поеме отговор
ност и по отношение на про 
фесионални съвети и по от
ношение на обезпечаване с 
минерални торове 
черта Антанасов.

Инак, според евиденция- 
та, която се води при Об
щинската скупшина в Бо
силеград, през изтеклата 
есен в Босилеградска общи
на са изорани и засети око 
ло 50 ха обработваеми пло 
щи. От това 40 с пшеница, 
и десетина с ръж. Главно в 
селата, Ресен, Груинци, Ми 
левци, Млекоминцн, Буцале 
во и други от по-низките 
села в общината.

Въпреки, че зимата 
още не е казала довиждане, 
есенниците в Босилеградска 
община засега са в добро 
състояние. Снежната покрив 
ка, редно 
студения период, а обикно
вено това е краят на деке 
мврн и първите две-три се
дмици през януари, бе до
бра покривка за всички по 
сови, и според думите на 
ВАСИЛ АНАСТАСОВ, заве
ждащ
към Общинската скупщина 
в Босилеград, не им е нане
сена никаква щета.

все

' дейно се включи и коопе
рация „Нишава“, която 
свои площи там, както и 

На нсот-

добави под-има
около 30 цм в най-

горската секция, 
давна проведе!шяа договор 
в „Нишава“ при участието 
на Синиша Тошев, изпълня-

длъжиостта директор 
на „Нишава", Йордан Ма- 

селскостопански и
ОС в

ПОПРАВКА ващ Всички участвуващи в до
говора дойдоха до извода, 
че трябва да се действува

селско стопанство
В статията „Улици с ринков,

горски инспектор при 
Димитровг|рад, Йован Вла- 

иа „Ко-

с имена на знаменити 
х-а|ра“ публикувана в 
„Братство“ бр. 1435 от 
26 януари е допусната 
грешка. Именно, казва 
се, че една улица в се 
ло Лукавица би трябва 
ло да получи име То
дор Ценич, а трябва 
да се чете 
САНДЪР ЦЕНИЧ. Про 

пилот е бил

бързо, за да могат площите 
за залесяване да бъдат под — От мое лично виждане, 
готвени още за тази година, а и в разговора със отдел-

селскостопаиски произ
водители посевите засега ус 
петно отстояват, и се 
мират във фаза на миру
ваме. Обаче, още сега сел-

димиров, директор 
олерант“, Небойша Иванов, 

на самоулравител-
н и

И докатоА такива има не само на 
„Бански връх“ и „Бежанци“, 
но и край манастира

сетне над мах.

посевите успе
шно преодоляха януарските 
мразове, това не успяха ово

секретар 
нага иа-общност за пътища и 

дейност, Срегсл Св.комунална 
Андонов, председател на и- 
нициативния комитет за из- 

пътя Желюша

шиите растения, 
младите. При тях както 
осведоми Анастасов, мразът 
с 10 до 20

отделноНикола,
Клюциици и др. Има такта 

недалеч ог с. Гра-

с което! щипките производиь 
тели трябва да си обезпечат 
I юобходимото

ни
граждане «а 
— Бански дол и ДР- щател- 

Както

— АЛЕК- площи и 
па. Договорено беше и в 

общности Плани-

количество 
1мииерални торове и през 
втората половина на след
ващия месец, разбира се 
според условията, да напра 
вят подхранване. В това от 
ношение предприятието за
нимаващо се с тази дейно-

на сто е унищо
жил цветните пъпки. Естесно обсъди въпроса, 

беше изнесено, вече е изгот- 
проект за изграждането 

средствата тряб- 
обезпечат, както след-

местиите 
цица и 
излезе и 
уредени имуществено-прав
ните отношения.

сдавеният ^
Александър, а Тодор 
му е брат, които също 

подпомагал

тпено с това и приносът им 
ще бъде намален. Засега 
най-много са 
дито ябълкови

Бански дол да се 
на място да бъдатвей

на пътя, а 
ва да
ва: самоуяравителната 
щност за лътшца в Дими-

страдали мла 
н крушовиактивно

Народоосвободително-
то движение.

об- дръвчета.
М. А. М. Я.
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ДИМИТРОВГРАДАлбум

1есмтп[а сша ш
И ЕЕЗ ПОППрез 1963 година беше 

рошено да бъде прекрате
но движението па влакчето 
„Чиро" по железопътната 
линия Суконо — Ракита.

Ракитчаии и вучиделци 
веднага репхиха да изпол
зуват трасето на тесиоли- 
пейката, за да си построят 
път, който що ги свърже 
е „белия овят“. Направи- 
ка е заснета на една от тс- 
трудови акции. Тази спим 
ка о заснета на една от та
зи трудови акции на ракит 
чапи м пучм делни.

Йордан Миланов

„Лрадня". Самите пожарни
кари ежедневно ги подпи
рат да не се срутят върху 
скъпите цистфли, а и ста
ичката за денонощно дежур 
егво ле е в по-добро състо
яние. Затова е основателен 

пожарникарите 
към Общенската скупщина 
да им се намери подходящо 
място за строеж на гаражи 
за цистерните и подходящо 
помещение за дежурство. 
Имайки предвид значението 
на противопожарна служ
ба в днешните условия, на
истина трябва да се намери 
подходящо място за строеж 
на гараж. А понеже и ко
муналното предприятие ня
ма гараж за своята цистер
на и останалите специални 
возила, то може в тази на
сока да се търси съвместно 
решение. В най-скоро вре
ме предстои договор на вси
чки заинтересовани за това.

В Димитровград от много 
отдавна съществува тради
ция на доброволни противо 
пожарни дружества.

Днес съществува профе
сионална единица г<ри Се
кретариата за вътрешни ра 
боти, която наброява девет 
души Единицата разполага 
с две противпожарни ци
стерни, което сигурно не е 
достатъчно. Имайки пред
вид, че противпожарни слу
жби

искът на

Съборянсни спомен е основни съоръжения 
за потушаване на пожари 
има всяко предприятие, мо
же да се каже, че са създа
дени основни предпоставки 
за противопожарна защита. 
Но онова, с което пожар
никарите в Димитровград

Традицнонпте селски събори по Боснлегрцдско някога бяха истински меж- 
дуселски тържества и големи празненства па бодрия селски дух. Тези събори бяха 
и своеобразни фамшшарнн евнждании. Трудолюбивите нашенци, плиснали но баири
те н планините „кое къде видело“, с нетърпение чакаха да дойде събор, за да сс 
нзвидят с роднини от своето и от други села. Затова па съборяиската „перифе
рия се устройваха фамшшарнн събрания, конто много пъти бяха и гоетби, поне
же тогава, речи — си, беше адет роднините да отиват на събор с „поклони“.

След срещата си членовете на фамилията се фотографираха за спомен. Тази 
снимка е съборянскц спомен на една фа милия от с. Горно Тлъмиио (Босиле- • 
1*а»ско>- Стоян Евтимов

никак не могат да се справ
ят е факта, че нямат покрив 
над главата си. Моментално 
цистерните са поместени под 
полуразрушените навеси на 
строителното

А
А. Т.предприятие

СКУПЩИНАТА НА СОИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, 
КУЛТУРА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, ДЕТСКА И СОЦИАЛ
НА ЗАЩИТА В БОСИЛЕГРАД

!' -1г.
:---Ъ уж®8• ?Йу ПОЛОЖИТЕЛНА

РАВНОСМЕТКА
2 --

'Ч.

Обсъждайки отчета за ра 
бота и заключителните ба
ланси на посочените СОИ 
през .миналата година, деле 
гатите на съвместната им 
Скупщина (проведена на 10 
т. м. и по всичко личи това 
е последното заседание в до 
сегашното самоуправително 
организиране) подчертаха, 
че са били създадени мате
риални условия за развитие 
на тези дейности. Миналата 
година тези самоуправител 
ни общности са имали 
3 210 128,40 динара общ до
ход. За изпълняване на обще 
отвените задачи са цзразход 
вани почти всички пари, т. е. 
в общата каса са останали 
само 25 946 динара. В тези 
обществени дейности се по
добрява и материалното по 
ложение на работниците

Средният личен доход на 
Просветните работници в ос. 
новното образование сега 
възлиза 3 300 динара, в Це
нтъра за социална работа
2 600, в Детската градинка
3 000. . .

■ЙЖН; - - •*>.- Ч':'-5Г

-ШГ2ШШг
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЯТА ЗА НАРУШЕ НИя В БОСИЛЕГРАД

Шофьорите му „дават‘ работа Без оглед, че финансова
та равносметка е положвггел 
на и в СОИ за култура, в 
тази област финансовото по 
ложение е трудно. Даже под 
въпрос е как занапред със 
съвсем ограничени средства 
ще се развива културата в 
общината. За лошото поло
жение свидетелствуват и ли 
чните доходи на заетите в 
Центъра за султура, които

Ш През 1989 година общинският съдия за нарушения Гошо 
Митов е гледал 1031 дела ■ Наказаните 911 души са 
тили 24 498 динара глоба

И през 1989 година общи
нският съдия за нарушения 
се е срещал в работата си 
с редица трудности. Една от 
тях е проблемът с доставя
нето на призоквите и митра 
цията на лицата, срещу ко
йто е възбудено дело. Съди 
ята за нарушения 
при лоши материално-техии 
чески условия.

пла-

До общинския 
нарушения в Босилеград ла 
ни са били подадени 1077 

Той е

циалната защита, здравно
то осигурение и опазването 
на жизнената среда. Общо 
взето, през изтеклата година 
са наказани 911 души, ко
ито са платили 24498 дина
ра глоба. Отвзети са 162 ди 
нара нелегално осъществе
на печалба, на 6 души са 
отвзети шофьорските им 
книжки и двама са наказа 
ни със затвор.

съдия за

представки и дела. 
гледал 1031, а 46 дела са му 
останали за тази година, ко 
ето в сравнение с предишни 
те години е много по-мал
ко (в края на 1988 са оста
нали 109, а в 1987 дори 229 
негледани дела).

И лани най-голям е бил 
броят на нарушенията © дви 
жението — 354. Триста ду
ши, включително и две не 
пълнолетни лица, са наказа 
ни с 18 620 динара 
От областта на стопанство
то са подадени 186 предста 
вки и дела. 196 лица са на 
казани с 1342 динара глоба, 
като при това са им отвзе
ти 86 динара нелегално ос- 
ществена печалба. От облас 
тта на обществения ред и 
мир общинският 
нарушения е гледал 184 де
ла. Наказани са 245 души, 
сред които са и две мало
летни лица. Те са платили 
4215 динара глоба, а едно 
лице е наказано с десегдне 
вен затвор. На три лица са 

67 динара, спечелени 
в хазартна игра. С 56 дина
ра глоба са наказани 103 
души поради нарушения от 
областта на здравната и со

работи
сега едвам възлизат (сред
но) 1 300 динара.

м. я. В. Б.

На снимката е улица „8 март“ в Димитровград. Това 
е само една от бройните „новопостроени“ улици в новите 
квартали на 1рада. Тази се намира в района „Казармите“ 
а тя, както и останалите, тези дни почти е непроходима. 
Б целия район има подземни води, които ежедневно пълнят 
септиктанковете, мръсната вода от които най-често се 
излива на улиците. Тази улица е непроходима и затова, 
че тя води към местността „Къндина бара“, към нивите, 
така че тук минават трактори и култиватори, които до
насят много кал. Сега, когато снегът се топи или когато 
падне дъжд, жителите на тази част от града мъка мъчет 
да дойдат до домовете си. А можеше да бъде и по-добре.

Жителите на тази улица още през април 1988. година 
са събрали пари за канализация и платили къде е тряб
вало. Събрани са 188 тогавашни милиона и са набавени 
търбите. Това е било най-важното условие да започне 
да се строи канализацията. Защо не е. жителите на ули
цата все още се питат и няма кой да им даде отговор, 
да се строи канализацията. Защото не е, жителите на ули- 
„търбите не дадохме, а и тях искаха да ни вземет“.

кога ще бъде направена поне канализацията в ули
ца „о март още не се знае, нито се знае кога улицата 
ще дойде на ред за цялостно уреждане. До тогава тя и 
занапред ще изглежда като изораните ниви в „Къндина 

•„вбвр Текст и снимка: А. Т.

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА
глоба. 8 Й И^това^е улица!?
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ОПАКОТО НА ВЪПРОСА
БАБУ1ШГЧЦА

Най-дълга трудова седмица МЛАДИТЕ ОТ ЛУЖНИ- 
ЦА ЗА ЕДИНСТВО

„Младежта на слободолиз
бива Лужница поръчва: не 
говорим с подбрани фразъ- 
орски речник на политици 
и оратори на конгреси и по 
добни събрания, говорим с 
езика на младите, с езика на 
живота на този народ, с кой 
то са говорили прадедите ни. 
Не позволявайте нашите вр
ъстници, вашите деца, да 
загубят правото на собстве
но бъдеще, не позволявайте 
децата на вашите връстни
ци да живеят в непрекъснат 
страх за своите животи и 
животите на своите най-ми
ли, понеже те са деца на 
Югославия. А Косово е би
ло и ще остане неразделна 
част от Сърбия и Югосла
вия и за неговата свобода 
и равноправие нашите пред 
ци даваха животи. Сега, ко- 
гато обстановката на Косо
во е нагорещена до бяло, 
дали вярвате, че с Приема
не на решения и заключе
ния на заседание могат да 
се решат междунационал- 
ните стълкновения, ако ис
торията показа, че са необ
ходими дела и само дела, а 
не думи. Застрашаването на 
животите, ограничаване на 
свободите и правата за ща
стливо и с нищо непомъте- 
на младост, са твърде круп 
ни злодеяния, за да могат да 
се осуетят и спрат с обик
новени политически фрази, 
т затуй младежта от този 
край поръчва, че сме го
тови и с животите си да 
защитим свободата и човеш 
ките прави и достойнството 
на нашите братя от Косово.

И поръчваме на нашите 
връстници от Северозапад 
на нашата страна и на тех
ните бащи: не раздухвайте 
огън в Косово 
чете пръстите си. Не по
сягайте в люлката на сръб
ското юначество и герой-

Отдавна започна 
бна година, но и второто полугодие на 

учениците и преподавателите в централ
но™ основно училище в Босилеград все още щ„аЛХ 
многочасова работна седмица в общината. Поради 
ционирането на СМТА „Власина“ РВДИ
работят всяка събота. Не

ство, понеже ние сме паза
чи на прадедовски аманети.

Щастието за всички е в 
единна и демократична Юго 
славия и да не 
мрачните сепарастични и шо 
винистични сили да я раз
покъсват, понеже тогава не 
ще има свобода ни щастие 
за всички 
живеят в нея“.

Младежта на Лужница 
на митинга, състоял се 
на 2 февруари 1990 г.

настоящата уче-

позволимста- 
втора година 
мерки да се

те вече 
се пр едпр иемат

намали това бреме, поне 
твували във взимането на 
на седмицата.

за учениците, които
решението за „удължаване“

не са учас-
цароди, които

— „С поместването на Съ 
юзната младежка 
акция „Власина“

чалото на юни и остават да 
началото на септември на
лага се да се работи всяка 
събота и засега не същест
вува никаква възможност 
учениците да се 
от настаналите

V *г''трудова 
в помеще 

учили- „МАЙСКИ СРЕЩИ 90“ В ДИМИТРОВГРАД

За два концерта и 
Погановски манастир

нията на основното 
ще значително 
ритъма на работата на- учи 
лшцето. Най-много 
гнати и обременени учени
ците, които нямат нито един 
свободен уикенд през учеб 
ната година. Това отрицате 
лно се отразява и вързГу 
физиоложкото им и псих<^ 
ложко състояние. Положи
телните резултати, особено 
от икономическа

е нарушен
разтоварят 
трудности. 

Просветният инспектор Пе
не Димитров казва обрат
но, като подчертава, че ед
на от възможностите 
не да се съкрати времетра 
енето на часовете.

Директорът и просветни
ят инспектор не са в състо 
яние да съгласуват мнения
та. Разбира се онези мне
ния, които да не сложат под 
въпрос работата на СМТА
Ил^КОНОПредиисанията за необходимото число трудо
дни в училището, а да да- 
дат възможност с която да 
се облекчи положението на 
учителите и учениците. И 
двамата са обаче

са засе-

Т радиционните 
срещи“ в Димитровград, два 
десет и първи по ред, в дне 
шното време на национални 
изключителност 
страна са много по-необхо-

е по- ,Майски начин за провеждане на де 
ло мотото на срещите.

Другаруване — да, но на 
кой начин? Доколкото е из 
вестно още не се, е случи
ло на срещите да изле- 
зат заедно един участник от 
Димитровград и един от от:.. 
Чантавир или Призрен или... 
и да изпеят нещо заедно. 
Или да се подготвят заедно 
някои друга изяви. Защо го 
стите да не останат с впе
чатление, че и три дни са 
малко за срещите ако Вся
ка минутка им е попълнена 
с някаква програма, в коя 
то и те участвуват. „Майс
ките срещи“ все пак не се 
организират за два концер 
та и ©дна разходка до По 
гановски манастир. Димит
ровград има сили и хора ко 
ито могат да дигнат реноме 
то на срещите на нивото, 
което те 
повече ако имат република
нско значение и разбира се 
Съответна финансова подкре 

А. Т.

в цялата

ществени цели на могат да 
се издигат над възможнос
тта на децата“. Това по
край другото се казва в ин 
формацията за работата на 
основното училище в общи
ната, която неотдавна

дими отколкото досега, има 
йки предвид 
цел и мото

основната им 
— братство и 

единство и другаруване на 
младите представители 
народа и народностите в СР 
Сърбия. Това е изтъкнато на 
заседание на председател
ството на Общинската кон 
ференция на ССТН в Дими 
тровград. Обаче ...

Могат ли срещите, такива 
каквито са били досега, да 
осъществят тази цел? Има
йки предвид че и тази го 
дина концепцията не е мно 
го изменена, впечателение е 
едва ли. •

Всяка година при уточ!- 
няване на концепцията 
изтъква че по време на сре 
щите участниците трябва да 
другаруват помежду си, за 
щото това е единственият

на

изго
твиха общинският, училищен 
инспектор, просветният 
ветник и 'санитарният 
пектор и в която

съласни,
че може (нима подразбира, 
че тряова) да се извърши 
допитване с Републиканския 
колштет за образование, 

раз- ука и физическа култура.
Дотогава, а съвсем сигур

но и до края на тази учеб
на година, всичко ще оста
не по старому, т. е. цехът 
да заплащат тези, които не 
са участували във взимане
то на решението — учени
ците.

съ- 
инс- 

потърси- 
ха „да се изнамерят реше
ния и възможности за 
товарване на учениците“.

на

Директорът на училището 
Владимир Михайлов казва, 

-че през учебната година уче 
нигщте и преподавателите 
трябва да „отработят“ 
ефективни дни. 
бригадирите дохаждат в на

заслужават, ощесе
ще опе-185

Тъй като
В. Б. па.

Милорад КОЗИЧ на практичната политическа акция с по-голяма на България. Демонстрациите очевидно бяха 
опора на инструкциите и исканията от София, добре подготвени. От България пристигнаха 
Освен това, шовинистически елементи от Бъл- няколко стотин граждани сред които и 60 
гария, разпространяват разни обезпокояващи милиционери, дезертьори от Народоосвободи- 
слухове, че Югославия (относно съфбите — как- телната войска, родени в този край. 
то се говорело) ще се отмъщава над бъл* ар-
ското малцинство в Царибродския край за зло- Димитър Данев, родом от село Лукавица, 
действата на българската фашистка войска в по това време командир на чета в българската 
Сърбия, че ще се заведе режим, какъвто беше войска в Сливница довел цяла въоръжена че- 
завело кралството преди войната, кбгато бъл- та. Демонстрантите тргнали към сградата на 
гарската народност нямаше свои национални Командата на мястото и цели два часа наето- 
права и подобни. Пропагандата се развиваше явали да проникне вътре и да превземат власт - 
и против влизането в НОВ на Югославия, за- та!_ По това време пристигна малко артиле- 
щото много по-изгодно беше ако се постъпеше рийско поделение на българската отечествена 
в българската войска, българската милиция и войска, която се връщаше от фронта. Узна- 
под.. Гражданите на Цариброд без оглед на вайки за какво се касае, нейният командир, 
това, че се касаеше за поданици на съседна поручиик от околността на Пловдив, се зака- 
страна; се приемаха в българската войска, в ни на демонстрантите и потърси да се разоти- 
милицията и така практично се третираха като Дат, в противен случай ще почне да ги об- 
български поданици. Дори и повече от това, стрелва с топовете, конто вече започна да раз- 
в много случаи бяха привилегировани. При мо- мества. Най-голяма част от демонстрантите се 
билизацията в Народоосвободителиата войска разбягаха, а ошгя най-упоритите разгони по- 
в края на 1944 година голям брои избягват 
(достатъчно беше да „се отпътува“) в България, 
по все пак към 200 числящи се от българска- Апостолов и група негови съмишленици избя- 
та народност участвуваха в заключителните дей- гаха в България. Апостолов след бягството си 
ствия на Народоосвободителиата войска в рам- 

Царибродска, а след това и в със
тава на 8 сръбска бригада. В боевете около 
50 души паднаха убити.

През ноември 1944 година минавайки през Цариброд през 1944 година пребивава и про- 
Цариброд за Белград член на най-тясното бъл- славСцият български партизанин Славчо Трън-
рейки* здЪбъдед№то положение^н^Цар^од ски- Националистическите елементи го посре- 
даде двусмислен отговор който представлява- щнаха въодушевение, но когато им каза 
ше охрабреиие за ония, които св застъпваха за онова което единствено можеше да им каже 
изменение на границата.

Такава атмосфера, а особено колебание в 
местното ръководство в Цари-

ТИХИЯТ ФРОНТ (5)
Споразумението Тито-Димитров, във функ

ция на бъдещите добросъседски и социалисти
чески отношения на Балканите даде 
ност на българската отечествена армия да взе
ме участие в заключителните действия против 
штлеристка Германия. Така и България се при
общи към страните — победителки (макар че 
съюзниците никога не й признаха).

Със сепгемврийския преврат в България се 
промени режима, който вярно служеше на на- 
цизма, но с оглед на обстоятелствата и време
то когато до промените се стигна, без пред
варително развита освободителна и революцион
на борба не можеше изведнаж (при условие и 
искрено да желаеше това) да промени велико- 
българските апетити и претенции, които с го
дини наред определяха международната 
гика на България.

През есента на 1944 година (септември—де
кември) докато бушуваха боевете в сремскага 
равнина и на Дрина, докато НОВ проливаше 
кръв, задърайки южния фланг на Източния 
фронт от унгарската граница до Адриатика, 
някои видове на „тихата“ война на сектора Ца
риброд вече се изявиха. Издигаха се искания 
за промяна на границата и присъединяване на 
Царибродския край към България. Макар и 
да не бяха официални, тези искания най-меко 
казано, от страна на официалната българска 
политика се толерираха, 
страна ангажирана, преди всичко, с 
дението на страната и имайки докрай интер- 
националистически становища за отношенията 
между двете държави, отделно със съседите 
и с ясни определения по националния въпрос 
и самоопределението, търпеше известното „дву
властно“, което зацари и в този край. Това 
двувластно се отразяваше не само в схващани
ята на местните кадри но и в провеждането

възмож-

делението на НОВЮ, изпратено от Пирот. Антаполи-

стана л околийски деец в Годеч, а сетне ста
ршина в софийската областна милиция.ките та I

По искане на югославското ръководство, в

в това положение, бяха докрай разочаровани. 
Трънски в периода на Коминформ дълго беше

Югославската път 
освобож-

една част на
брод, в което някои бяха от България, изпол
зваха група шовинисти, които митинга орга
низиран иа 24 декември 1944 година превърна дителиото движение в Югославия. В послед- 
в демонстрации против Югославия. Водач иа ,ШТе съ(3ития о България Славчо Трънски п шп

&Г: — -станал,^» иейното омрГо Г

в немилост, а главна „вина" му беше дето през 
време на войната сътрудничил с Народоосвобо-

лниско ръководство.дол който издигна искане със сила да се по
пречи Цариброд да остане извън границите — Следва —
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10 000 динара за 

оборудвано

отзиви ЗЛ ДВЕ КНИГИ ИА ПРОФ. СЛОБОДЛИ ВАСИЛЕВ (А ОБЩЕЖИТИЕТО ПРИ БОСИЛЕГРАДСКОТО ОСНОВНО 
УЧИЛИЩЕ

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ПРО ИЗВЕДЕИИЕ

ОСНОВИ НА УЧИЛИЩНА ПШГОГШ
АВТОРИ: Д-Р СЛОБОДАН ВАСИЛЕВ И Д.р. ВРАНКО РАКИЧ

Тези дни в нашата кул
турна общност се появи ед 
но изключително педагоги
ческо произведение. Става 
дума за книгата „Основи 
на училищна педагогика”, 
чийто автори са универси
тетските професори д-р Сло 
бодак Василев и д-р Бран 
ко Ракнч, известни 
ни педагогически

та глава се съдържа: Мяс
тото, предмета, целта и за 
дачите на учебната педаго 
гика в системата на педа
гогическите дисциплини. В- 
ъв втората: методиката па 
възпитателно - образовател
ната дейност (Теорстичио- 
-методологическни 
I т възпптитатсл 1 ю-образова 
телната дейност). Понататък 
се обработват следните пе
дагогически въпроси: Мача 
лата на учебното възпи
тание (във втората част па 
гтьрва глава): Положителна 
та насоченост, единство и 
стройиост па възпитанието, 
думи и дела, теория и прак 
тика, паралелно действува 
пе, забелязвано, възпитание 
за колектива и в колекти 
ва, възпитание за самоуп^в 
лението, благородно състе 
зание и т.н.).

Втората част: Ученикът — 
възпитателен обект и субект 
(Мястото на ученика в съ 
временното училище, елеци 
фичните особености на де 
цата от училищна възраст).

Трета част, първа глава: 
Преподавателят — създател 
на педагогически стойности 
и идеали (Ролята на препо 
давателя; Защита и разви

бота; Сътрудничество с въз 
читателите фактори и учи 
лнщето и извън него; Съ 
временни инструменти за 
проверка па подготвеността 
па децата за тръгване па 
училище).

Д6 Директорът на училището Владимир Михайлов ни уведо
ми, че за обордувалс па втората част на общежитието, 
където ще бъде поместена и зъблата амбулатория, са об
езпечени още 50 000 динара. Същите ще бъдат изразход
вали за обезпечаване ла необходими съоръжения за еже
дневния живот и учене на учениците.

Пета част ма .първата гла 
ма: Възпитателната работа 

възпитание
Общият капацитет ла об 

щежитието при босилеград- 
ското основно училище е 48 
ученика, а освен спални има 
и просторни за почивка, ша 
хм атола зала с телевизор, 
помещения за учене, за ирос 
нетни работници и други не 
обходими помещения. В две 
помещения съгласно догово 
ра между Основното учили 
ще и Здравния дом ще бъ
дат дадени на Здравния дом 
за откриване на зъбна ам
булатория с постоянен зъбо 
лекар. За целта са обезпе
чени всички видове съоръ
жения и в скоро време съ
щите ще бъдат монтирани 
и приспособени за работа,

се учат над 50 на сто от 
общия брой ученици от ос
новното образование в об
щината, а между тях е го
лям брой 
пък квартируват в частни 
квартири, до значителна сте 
пей ще им подобри условия 
та за живот и учене. Зъбна 
та амбулатория, която, ще 
работи в състава на Здравния 
дом в Босилеград, ще рабо
ти в две смени и ще даде 
възможност за редовно кон 
тролиранс и лекуване на зъ 
бите на учениците. Още по 
вече, че услугите на обще- 

'• житието, ще могат да ползу 
ват и учениците от Средно 
школския образователен. це 
нтър, където също така има 
ученици които квартируват 
в частни квартири.

подход
ц цене- 

радетели 
в нашата страна, но и из
вън нейните граници. Но
вото произведение на афнр 
мираннте автори е универ
ситетски учебник, но е н 
от ценна полза за всички 
просветни работници, как- . 
то и за родителите и за 
всички онези, конто се за 
ннмават с проблемите на 
възпитанието н образовани
ето.

с учениците 
за самоуправление.

Втората глава: Мотива
ИПИ Ц УЧИЛИЩНОТО УЧСПС
(Знание ма резултатите и 
полята за учене, Мотивът ма 
любознателност. Откриване 
и търсене 
Мотивът за 
Напрадатите 
в училищния живот).

пешеходци или

в обучението, 
постижения, 

и наказанията

В продължение с голям 
успех са обработели и слсд 
пито въпроси: Обучение 
(Проблемите ма съвременно 
то обучеие, Личпоста на у- 
ченика и преподавателя; Об 
що понятие на процеса в 
когнитквната област на обу когато и амбулаторията ще 
чеиието; Мисловите опера ; започне с работа, 
ции в обучението, Подходи 1 
те в обучението; Стратегия 
та в ученето и обучението 
и др. Тук са и: Педагоги 
ческа документация на учи 
лищния пудагог; Училището 
и родителите (Сътрудничес 

и облици на сътрудни 
чество). Накрая е обработен 
и въпроса, отнасящ се до 
педагогическото ръководе
не: Учителски съвет. Класов 
съвет, Класен ръководител).

Може да заключим, че на 
шата педагогическа общест 
веност получи едно ново и 
забележително произведе
ние, па затуй топло го лре 
поръчваме на обществено
стта.

Автори в предговора и 
рецензентите в своите ре
цензии отделно подчерта
ват, че по съдържание н 
начина на интерпретация 
това произведение е един
ствено. относно първо от 
този вид у нас.

Важно е да се напомни, 
че авторите след всеки 
дел посочват домашната и 
чуждестранна литература 
за определена област, чи- 
ето посочване служи за по
нататъшно

Няма съмнение, че обще
житието при босилеградско 
то основно училище, където

раз
м. я.

тие на душевното здраве на 
предподавателя с оглед е- 
фектите на образователно- 
-възпитателната дейност, В- 
лиянието на 
кия климат

задълбочаване 
на тази проблематика. Съ
що така авторите след вся 
ка глава посочават интер- 
претативен текст, чиято 
роля е да се провери съот 
ветно разбиране на текста 
от четещия книгата.

Учебникът има девет раз 
дели и 12 глави. Поради 
ограниченото . пространство 
посочваме само някои за
главия и тяхната елабора- 
иия.

ПРАЗНИК ЗА КУЛТУРАТА В ДИМИТРОВГРАДтво

„Аризани“ на дими
тровградската сцена

психологичес- 
в училището и 

на предподавателската 
ност върху личността на у- 
ченика; Душевно и морал 
мото здраве на ученика и 
т.н.).

Четвърта част на първата 
глава: Училищният педагог 
в съвременните условия (О- 
бективни и субективни пред 
поставки за по-успешна ра

лич

Десети февруари 1990 го
дина сигурно ще бъде за
писан в аналите на димит-

нието до днес, като при то
ва не са заобиколени ни най- 
важните събития в страна
та, докосващи до болка се 
ляните, „тези които са най- 
близко до земята”, 
хранят държавата, понеже 
тя няма нито ръце нито кра 
ка, с които да обработва зе 
мята”. В главната роля се 
представи известният белгра 
ДСКИ (с потекЛо от Ниш) ар 
тист Жика Милен кович. Ак
туалността на темата и бли
зкия говор в пиесата допри 
кесоха пиесата да бъде при 
ета извънредно топло от по 
сетителите на двете пред
ставления в почти и двата 
пъти пълна зала.

Гостуването на белградски 
те артисти още веднаъж по 
твърди, че Димитровград 
има своя театрална публи
ка „жадна“ за истински ка
чествени театрални събития, 
публика, която знае да це
ни истинското майсторство 
на артистите. Това гостува
не показа също, че без оглед 
на недостига на средства 
трябва да се търсят начини 
за по-чести гостувания на из 
вестни театри от вътрешнос 
тга. Два пъти пълната зала 
показва, че истинските лю
бители на театралното из
куство са готови да заплат
ят и по-скъпи билети ако са 
сигурни, че ще видят качес 
твено изпълнение на артис
тите. Това трябва да имат 
на ум и димитровградските 
артисти, които към края на 
март ще се представят с пре 
миера на „Големанови“.

ровградските културни съ
бития Именно, този ден в 
Димитровград, не се помни 
след колко години, гостува 
един белградски

Проф. д-р Марко 
СТЕВАНОВИЧТака ^например в първа- които

театър в
случая „Театърът от Тера- 
рие“ (Позориште на Тера- 
зи)ама) с пиесата „Аризани“ 
от Иван Иванович в поста
новка на Раде Вукотнч. В 
тази съвременна пиеса ста
ва дума за едно селско се-

Забавни и поучни разговори
Ш Д-Р СЛОБОДАН ВАСИЛЕВ: „УЧЕНИЧЕСКИ РАЗКАЗИ“ 

ИЗДАТЕЛ: „УЧИТЕЛСКО ДРУЖЕСТВО“ И СПИСАНИЕ 
„САМОУПРАВИТЕЛНО ВЪЗПИТАНИЕ“, ЛОЗНИЦА 1990 
ГОДИНА

хъкне, че художникът Ме
тоди Петров е илюстрирал 
текста с извънредно краси
ви и съответни рисунки, ко
ито книгата правят още по- 
интересна.

Проф. д-р Бранко РАКИЧ

мейство Аризани — от око
лността на Ниш н неговотоПред нас е книгата „Уче

нически разкази“, която съ
чиняват 26 къси разкази, в 
които на преден план се о- 
писва
която прилагат и .по-натат
ък изграждат двама друга
ни, ученици 
училище.

В рамките на картата на 
природно избрани събития 
двама ученика, отделно за 
втъкани техните сложни и 
твърде
шения (процеси и дииамиз 
ми), както взаимни, така и 
онези с класовата общност, 
преподавателите и родители 
те.

Противопоставяйки двата 
ученика, две личности, авто
рът на „Ученически разка
зи“, успява да 
към съществуването на об
щи техники на 
учене, се проявяват и онези 
техники, които се обоснова 
ват върху личната основа, 
както и върху семейно-об
ществените условия. Проф. 
д-р Слободан Василев е по
сочил и преломните години

на младите в тяхното раз
витие. — чрез разпределение 
на ученето, 
шепотенсто, лъжите, довери 
ето, осведомяване за призи
ва, домашните задачи, сво
бодните активности и др.

Темите се предават глав
но, предимно във вид на по 
дхедящ диалог. И тъкмо по 
ради това „Ученически ра
зкази“ с удоволствие ще че 
тат младите, а ще могат да 
ги ползват и класовите об
щности, както и преподава 
телите в редовното обуче
ние и свободните актив! юс

всекидневие от освобожде-
дисциплината.

техниката на учене,

от основното

чувствителни отн<'-

ти.
Понеже писателят на „Уче 

нически разкази" е извес
тен като заговормик на са
моуправително възпитание, 

особено пропагандирано в 
лознишките кръгове и спи
сание „Самоуправително въз 
питание“, „Ученически раз 
кази“ ще доближат темати
ката на самоуправление НА 
ОРИГИНАЛЕН НАЧИН до 
нашите ученици от основно
то училище.

Трябва също така да се из

посочи, че

училищна

„Сава“ — 1967 г. Н. Антов

А. Т.
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шязичаш култура ; ЗАМЪТЕНА
ЕКОЛОГИЯИЗ ИСТОРИЯТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ СПОРТ (2)

Голям интерес за футболната игра
Голяма заслуга за разви

тието на футболния спорт 
има и Бора Гигов — Брез- 
нишки, месопродавач отДи 
митровпрад. Със залягането 
си, с подкрепата си, той е 
съдеиствувал
се масовизира в града. Ви
наги е бил в ръководство
то на футболния клуб „Гра 
ничар“.

По време на окупацията 
футболният опорт стагни- 

рал, почти не се забелязвал.
След освобождението от фа 
шизма и окупацията на 8 
септември 1944 година в Ца 
риброд бил създаден футбо 
лния клуб .Асен Балкански“.
В него играели: Стоян Сто
янов, учител, Любомир Ми
шев, учител, Илия Попов —
Ица, служещ, Тодор Соко
лов— Франя, студент, Ки
рил Ранчев, хлебопекарски

Казваме, че най-голямото 
богатство на света е чо
векът, а след туй природата. 
Всъщност, човекът е част 
от природата (в по-широк 
смисъл на думата)), защото 
той не може да съществува 
без природата, без нея не 
могат да живеят и остана
лите живи същества. Зна
ейки го това, учените в 
днешно време все по-често 
изтъкват, че ни предстои 
еколоцическа катастрофа, 
доколкото не се предпри
емат съответни мерки за 
нейната защита и то в све
товен мащаб. Със щурмо
вото развитие на науката, 
техниката, технологията и 
цялостната промишленост, 
се нарушава видимо есте
ственото равновесие на при 
родата, нарушават се есте
ствените закони, чиято за
щита се налага като един
ствено условие за бъдещата 
егзистенция на човешкия 
род.

*ко, бедно и неразвито „кра
ище“^ на което природата 
подари всичките си преле
сти — бистри поточета, кра 
оива рекичка, зелени гори и 
полянки, усоища и планин
ски върхове, но същевре
менно и цветни ливади, гра
дини и овощия, това наше 
„краище“ се довежда в ка
тастрофално положение. „Не 
разумние люди“ унищожа
ват горите му, градините и 
ливадите му, унищожават 
поточетата и рекичката му. 
Безпощадно се секат елхи и 
борчета за къщите и пар- 
маците на 
люди“, алчни кавбойци с не
утолим егоизъм. Същевре
менно вилнеят техните ла- 
кеи, секат цели кории и усо 
ища и ги превръщат в дър
ва за отопление на „нера
зумните“ и свое обогатява
не. Градини, ниви и ливади 
се превръщат в къщи и о- 
бори, в помещения и фа
брични халета. Безумници, 
лакеи изхвърлят остатъци от 
лук в Драговищица, про
дукти на „съвременната фа
брика — лукарата“, изсип
ват в Драговищица кокали, 
опашки, шкембета, глави и 
рога от заклан добитък — 
продукти на „съвременната 
фабрика 
Гледат учените, умните и 
способните хора, вдигат своя 
глас на протест, но той из
чезва като ехо по течението 
на реката, по овощните ли 
вади, полянки и гори. При
тискат до болка слепоочни- 
цата си като пак осъзнаят 
истината, че все още бюро
крацията е по-силна От на
уката.

работник, Богдан Димов 
служещ, Кирил Гигов — 
Брезнишки, служещ, Кирил 
^ангелов, служещ, Бока Ра 
нгелов, — Мешко, служещ, 
Петър Денков — Денкида, 
служещ, Санко Гигов — Бре 
знишки, студент, Сава Та- 
сич, железничарски * слу
жещ, Еленко Виданович — 
Ленко „Шабан“, учител, Мла 
ден Павлов — Младжа, 
жещ. Тодор С. Петров 
Тошко, студент, Илия „Бу- 
гарчетс“, 
служещ и др.

За развитието на футбол
ния клуб „Асен Балкански“ 
особено признание заслужа 
ват Васил Манов и Кирил 
Ранчев. Васил Манов се про 
явил като треньор и ръко
водител в този спорт. Той 
е един от' основоположеии-

ците на футболния спорт в 
Димитровград 
же да се нарече доаен на 
футболния спорт в Димит
ровградския край. С актив
ното си участие като фу т
болист на терена, като тре 
ньор и съдия, организатор, 
почти половин 
рил на 
футбол. •

и с право мо

футболът да

век е пода 
димитровградския

слу
Кирил Ранчев с дейността 

си във .футболния спорт е 
допринесъл за масовизира
нето на футбола и подобре 
ние на качеството му; полу 
чил е званието инструктор 
по футбол, а тто повод 50- 
годишиината на футболния 
спорт в Югославия през 1969 

златна

железничарски

„неразумните

година е получил 
плакета в знак на признател 
мост за подобрение и раз
витие на^ този спорт.

АТЛЕТИКА
— ОЧАКВАТ МЕДАЛИДИМИТРОВГРАД

Първите димитровградски 
състезатели, които в новата 
година ще излезнат на сце- 
Аата ще бъдат атлетиците 
на „Железничф“. След до
бра подготовка в Медулин 
и в спортния център „Парк“ 
треньорът на „Железничар“ 
Александър Марков завяви, 
че атлетиците подготвени

Ловджийски престрелки Има ли бог, няма ли го 
не е важно, но да речем да 
го има и отново да се роди 
Паисий Хилендарски, той 
би казал: „О неразумние 
люди, не унищожавайте при 
(родата, защото с нейното 
унищожение ние копаете 

собствения си гроб!“ Но у- 
ви, всички знаем, че Паисий 
Хилендарски не може отно
во да се роди, та да ни на
рече „неразумние люди“. От 
давна умрял този отец, без- 
имен, но умен, оставил по
ръчката си на човешкия 
род да я чете и преписва и 
си заминал за веки веков. 
Обаче, ние знаем че днес 
имаме голям брой „разум
ние люди“, учени хора, спо
собни и готови да се борят 
за защита на природата и 
с тази цел тези хора съз
дават партии, дружества, 

движения в национален и 
между народен мащаб. Зна
ем, че такива хора имаме 

в нашето „краище“ — 
Бооилеградското. Това мал-

който те плащат, с една ду 
ма, не ги третира за свои 
членове.

Дано 17 февруари означи 
нов климат в работата на 

дружество 
Димитровград.

касапницата“.
ловджийското 
„Видлич“ в 
Ако съдим по разисквания-

На заседанието на пред- 
„Видлич“ посрещат сезона.

Първи шанс да покажат 
това на дело е първенство
то на Сърбия в кросови бя- 
гания, което ще се проведе 
на 18 февруари в Кралево.
На това ст^ревнование от 
Димитровград ще участву
ват: Душица Деянова, Юлия 
Каменова, Ваня Георгиева и 
Игор Стоянов. Те ще се 

състезават в конкуренцията 
за пионери на 1000 м.

Очаква се също така ди- 
митровградчани добре да се 
класират и отборно, като се 
изборят за повече места за 
държавното първенство в 
кросови бягания, което ще 
стане на 24 февруари в Ти- 
тоград.* Очаква се Игор Сто
янов да се класира високо 
и донесе медал.

Инак атлетическият клуб 
„Железничар“ през февру
ари ще проведе и годишно

изборно събра- и

седателството на 
се чуха много остри думи: 
и от страна на председате
ля на дружеството Денко 
Младенов по адрес на

та и въпросите, повдигнати 
на заседанието на предсе- 
дателството му от 5 февру- 
ари — едва 
ред беше 
предстоящата скупщина на 
дружеството, а разисква се 

иска на група ловджии, 
изключени от дру

ли? На дневен въ-
подготовка за просиите ловджии, както и 

адрес на Младе-от тях по 
нов и някои членове на пре 
дседдателството. Имаше мно

Да има бог и отново да 
се роди Паисий Хилендар
ски, той би извикал: „О не
разумние люди, защо се бо
рите само за своето „его“.
II вашият ум е съвременен, 
цивилизиран, нима не вика- - 
ра да разсъждавате за бъ
дещето, за вашите деца и 

учета, които идват след 
вас? Нима научните ви раз
съждения не говорят, не ви 

че и те са ваше- 
Осъзнайте се вие

и за
го изстрели в празно, има- 

и обиди и закани.
които са 
жеството. Същите дисципли 

са наказани, а съ 
нарушения в Ниш 

освободил от отговор-

ше
нарно не Ловджийското дружество, 

впечатление не може 
избегне, бавно разре 
натрупалите се проб-

дията за
товаги е

ност. Касае се за ловджии
те Светислав Джурич, 
лин Йоцев и Петър Савов.

месеци

да се внВе- шава
леми. А те не са малко: от упрекват, 

то „его“?“ 
безумници! Върнете бистри
те води на Драговищица та 
изморените косачи, жетвари 
п воденичари, малките па- 
егирчета по лугарите да мо
гат да утолят жаждата си

И тримата вече с 
търсят да бъдат върнати

обаче това

усройство на 
до ловопа

нормативното 
организацията — 
зачката служба.

в
дружеството, 
свое
ъществят. „Видлич“ не

право не могат да ос- 
иска отчетно

ние. Д С.М. А.внос.членскияда приеме

както някога в недалечното 
минало. Не на едно, но акосе навърша ЕДНА ГО-На 18 февурари 1990 година На 18 февруари 1990 година ще дадем ГОДИШЕН ПО- е нужно, на пет заседания 

екологията катоМЕНДИНА сложете 
първа точка на дневния ред, 
първа по значението си. На 
правете анализ, дайте оцен-

на милия пи и незабравим 
съпруг, баща и дядо

ка на благосъстоянието на
от смъртта на богатството, което природа

та ви е подарила, богат
ството, за което германци, 
французи, американци биха 
дали хиляди и милиони до
лари да го имат. Убеден съм, 
че ще получите широка под 
крепа от населението за ме-

КИРКО
митов
-Киро

КИРКО
митов
-Киро

от Димитровград ропрнятпята в тази насока. 
Убеден съм, че хората от 
„краището“ ще гласуват за 
хляб и

от Димитровград

смренце, за бистри 
поточета и рекичка, за за
щитата на боровите и дъбо-

10 часа на димитровградските

Каним роднини, близки и познати да участвуват

Скърбящи: съпруга Станка, 
синове Владица и Мики

Помена ще дадем в
гробища. в него.

обичания Киро нищо 
Семейство Митови

ВИ горички и кории, ЗД 
градинки н ливади с ово
щия п жълтеничкн.

Времето минава, но споме/щ по 
не може да заличи.

Прокопа Попон
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СаТиРа * забава
ЗЛОБОДНЕВКЛ а4$)&ризлш

Как обезпокоих 

обществеността
• Вярно е, че аплоди 

раха, докато говореше, 
по бяха зад жици.

ТУНЯ
БЕДА

• За любовта към сте 
чеството говори по воич 
ки краища па люта.

Днес съседът мм от су 
терена не се обади, Мо 
же би това и ме е толко 
ва чудно, но вчера не 
ми се обадиха съседите 
от пети и седми етаж.

Онзи пък. Жмкич от 
петнадесети етаж (живее 
над мен), когато ме ви
ди как влизам в сграда
та, бързо излиза в кори 
дора, позовава асамсъо 
ра, па нарочно оставя 
вратата отворена, така 
че трябва пеш да се из 
качвам до четиринадесе 
тия етаж. Синът на Пе- 
р1гч всекидневно пуска 
до краен предел своя Хи 
-Фи уред. Тъй като ни 
разделя само стена от де 
сетина сантиметра дебе 
лина някои песни научих 
наизуст. И то на англий 
ски език.. .

Йелич от осмия нароч 
но разтовари въглища 
пред моя гараж, така че 
не мога леките си кола 
да гаражирам, въпреки 
прекалено ниските тем
ператури. (И никога не 
са си вкъщи, когато по 
звъня. Дори и на теле
фонни извънявания не 
отговарят.

Когато запитах Петро 
лиевич за какво се ка
сае, той Само сви раме
на и каза, че много бър

Не ме извикаха и на
събрание на домсъвета. 
Когато потърсих обясне 
ние, председателят Спа 
ич 'едва промълви, 
след събранието ще по 
луча официално съобщо

*
Щ Пееха патриотични 

песни в присъствието па 
пазачи на реда.

че

пие. *
След един час на таб 

лото изтъкнаха съобще
ние. На лист хартия бе
ше написано:

„В моменти, когато е- 
нергично се борим за 
преодолявало на всеоб
щото положение, отдел 
ни лица, допускайки си 
голяма свобода, действу 
ват от неприемливи по
зиции, с което обезпо
кояват обществеността. 
Воичко това може да 
предизвика редица неже 
лави последици, което 
може да доведе под въ-

Ние старците по селата се мучиме како 
грешни дяволйе с кравляците да изоремо по 
некое переНенде та да изкараме житце за 
по едно прасе и седам-осам кокошЬи. Му- 
ката и работата я туриме, ама ка да изва- 
диме бериНето — лема.

в Нашият нов динар 
ще стане конвертируем, 
когато на германската 
марка прибавим четири 
пуши.

Ево од некоя година закасаме от диви 
свинъе. Како да орнещ — изедат го пущи
наци. Едно време сме сеяли и царевица, овес, 
ръж. .. Съга неможе. Особено царевицата и 
овесо, па и компирете. У сееньето тураме 
плашила, чекаме, градиме, браньиме — ни
що не помага. Како че седнеш стражар на 
сека ньива по цела ноч!

0) Нашата валута има 
много нули, а мие изтри 
ваме само четири.

*,
9 Партията оконча

телно стана демократи
ческа. Прие многофрак- 
ционна система.

После почнаме да се жальиме. Идоме у 
община, идоме у ловачко друщво, думаме, 
наддумуваме се, договараме се, па нищо. 
Свиньето па си правна батък. Судиме де, па 
и това не помогна.

прос и основните стой 
пости на нашето общес 
тво. Във връзка с това 
нашият домсъвет зае ре 
шително

*
Ц И аз бих защитил 

своето име, само не зна- 
я какво да правя с де
лото ои.

становище и 
носителите на такова по 
ведение осъжда..." Оно по закон ели тай зиян що го направи 

дивляч — требе да го плати тая организация 
що газдуе . с тай дивляч. Арно ама щетите

*
Разбира се, всичко то 

ва се отнасяше до мене. 
А знаете ли защо?

Затуй, че аз единстве
но от нашия солитер по 
дкрепих пакета 
на Анте Маркович.

в) На световното фуг 
болно първенство в Ита 
лия ще играят Обедине 
ните арабски емирати и 
Разединените югославски 
емирати.

големи, а ловачкото друщво немало толку 
пари да Ви плати. И съга ка погледаш, ни
лук яле ни на лук мирисале. Щетите са на
лице, треба да се платат. а нема кой да Ьи 
плати. Селяко че Ьи сноси ни

мерки
крив, ни дл-

Любивое БУИШИЧ ъжен. ..Зоран Жнвковичза. Бор
1 Викам, ако е тъка, а тъка е, защо ловачко

то друщво от Бусилеград не поизлови тия 
свинье, да Ьи сведе на един брой та и ще
тите да мож да се поднесат. А они не това 
но сосем наопако.

№'ШШ ] Каблова телевизия Ловостой за 
ЛовачЬи савез ешшт диви свинье от републичйи 

три месеца. Арно ама буси- 
ловското Ловачко друщво го продължи още 
за некоку месеца, та да се угоят дивите 
нье от наще пръчави гърбини, па 
нат кабадахиите да ловат

све 
ка излез- 

да има що да уло- 
с месо,

Д -77одъРжявяи1 -пия/сци-- 
‘3!ТЯ5ЯНЯЛ>ЛОВЯ'Т’ЕЛеВИ?МЯ 

Д5ДИМИТРОВГРЯДЯ>

~ -рл&д,# не/" иа/гяи\ /а/ & не сямо ^
\НШИГГ'Е

■ . Напълнят си фрижидеритеват.
па си ядат месо цело зиме.

Е еве съга да питам: свеньете 
бериНето, а сега порезо йе качен десет 
вече

ни однесоа 
и по-

пути. Од каде да земем пари за него?
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