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С Указ.. на президента аа 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 
дателство „Братство“ е-удо
стоено с О.рден братство и ^ 
единство със сребърен ве- € 
нец за особени заслуги в | 
областта на информативна- 1 
та и графическа дейност и ’ 
за принос в развитието на 
братството и 
между нашите 
народности.

година из-
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МНОГОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ В НАШАТА
ОФИЦИАЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПЪРВИТЕ

РЕПУБЛИКА

Слободан Милошевич
• /.

е избран за пръв
председател на
Републина Сърбия

НИ САЛ°6ПНАРП7ТНИ 799 ИЗБИРАТЕЛИ (65,34 НА СТО) — ИЗБРА
ТА ПАРтЙяНнд°г?й;и?Р = Д5ТА^7.^ЛИ' 01 коиТО 87 СА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 
ТР \тгдртЯтиН^ х^ Демократичната ОБЩНОСТ НА ВОЙВОДИНСКИ
ЗАР '1?Г1А^тлИ’пдрхиа?^Р1^Я-7ДДА ДЕМОКРАТИЧНА АКЦИЯ (СДА) ОТ НОВИ ПА 
мтг-т! п гсптейЯдТцг™ ДЕМОКРАТИЧНА ДЕЙНОСТ — ЗА НЕПОПЪЛНЕНИТЕ 
^УГЗИВ ВН АЕЙзБИРАташТЕЯ ПАРЛАМЕНТ КОНКУРИРАТ 299 КАНДИДАТА - МАСОВ

Републиканската избира 
телна комисия в сряда съ 
общи официалните резулта 
ти на състоялите се на 9 
декември 
тилни избори в нашата ре
публика в периода след 
Втората световна война. 
Както е известно, 
тните граждани на Сър
бия гласуваха председател 
на Републиката и народни 
представители в Народната 
скупщина на Република 
Сърбия.

В конкуренцията на 32 
кандидати за председател 
на Република Сърбия кан 
дидатът на Социалистичес
ката партия на, Сърбия СЛ 
ОБОДАН МИЛОШЕВИЧ от 
беляза убедителна победа 
Гласували са го 3 285 799 
избиратели (6534 на сто). 
Милошевич е победил в 237 
от общо 250 избирателни 
колегии и е получил двой 
но повече гласове от вси 
чки останали кандидати за 
едно. Като се вземе пред
вид общият брой евиден- 
тирани избиратели (7 033 
610 граждани), победата 
на Милошевич се изразява 
с 46,72 процента.

ВУК ДРАШКОВИЧ, кан- йводинските унгарци, 3 на 
дидат на Сръбското движе Партията за демократична 
ние за обнова, е вгори с акция (СДА) от Нови Па- 
824 674 гласове, на трето зар и 1 на Партията за де 

първи многопар място е д-р ИВАН ДЖУ- мократична дейност от
РИЧ, кандидат на Съюза Прешево. За втория тур на 
на реформаторските сили изборите за народни преде 
и на Сдружението за юго тавитсли са се „класирали“ 

пълноле- славска демократична ини общо 299 кандидата. На
пиатива, който е получил 23 декември борба за не- 
277 398 гласове, на четвър попълнените места в Наро 
то място се е „класирал“ дната скупщина ще водят 
СУЛЕЙМАН УГЛЯНИН, ка 150 кандидата на Соцналис 
ндидат на СДА от Нови Па тическата партия, 80 кандй те 
зар, със 109 459 гласове, дата па Сръбското движе-- 
пети е д-р ВОИСЛАВ ШЕ- ние за обнова (СПО), 25 ка 
ШЕЛ, независим кандидат, 
с 96 277 гласове и на шес-

счРд°изб3оритеШЕ НА слоб°Длн милошевич

ЗАДЪЛЖЕНИЕ N 

ОТГОВОРНОСТ
Непосредствен0 след съобщаването на резултати 

на изоорпте за председател на Република Сърбия и 
за пародии представители в Народната Скупщшта на 
Сърбия новоизбраният председател на Република Съп. 

' БслфСаГ°ДаН М1“”Ч заяви пред Ра^еЙевш^ндидата на групи гражда
ни, 16 кандидата на Демо
кратичната партия, 7 кан
дидата па Демократичната 
общност на войводинските 
унгарци, 3 кандидата па Па

„Длъжносттато място е кандидат 
Ю-блок д-р БЛАЖО ПЕРО 
ВИЧ 57 420 
на сто). Останалите канди
дати са получили 
ко от 1 процент гласове.

председател на Републиката коятп 
"° Решеине нз гражданите на Сърбщ за мен 

с задължение и отговорност за осъществяване на поли 
тиката на свобода, мир и равноправие на народите и 
хората; на политиката, която ще поведе 
пътя на икономическо и културно развнтне н. която ше 
създаде възможност за равноправни ж^нс^нчесю. 
социални, политически и култури, уедовда зк^жн^'. на всички граждани. условия за.|Живот

Сърбия трябва да се обедини и мобнлнзила зя
аъз1Тящш1е?Из\НкоефПаНСК°’ КуЛТуРН° и °бще?тве„о
предпоставки и в което 
ждашш на Сърбия.

Надявам се, че след изборите от радиото 
апята и печта окончателно ще изчезнат взаимните об- ' 
винения и омразата, а площадите и улиците да се о^щ 
стяг от скъсаните афиши, за да може народът да от- 
дьхне и всеки да помогне с труда си собствения сн 
напредък, напредъка па семейството а, и на своята ре
публика, както и напредъка на Югославия, която е на
ша обща родина. '

Както успяхме да реализираме всичко 
чпахме през изтеклите три години, така ще успеем да 
завършим голямата работа, която поехме и която е от 
полза за бъдещето па сръбския народ н всички граж 
ДШ1Н 11Ц СърбПЯ И ОТ ПОЛЗа За ЮГОСЛЙВНЯ“.

па

гласове (1,14

по-мал- ртиятл, за демократична ак 
пия (СДА) от ТТопи Пазар.
4 кандидата па Съюза па 
реформаторските сили за 
Войводигга. двама кандй 

ог дати на Народната партия 
на селяните и още 12 кан
дидата па други предложи 
тели.

В първия тур на парламс 
итариите избори в Сърбия 
са попълнени само 96 
общо 250 места в Народна 
та скупщина па Република 
Сърбия. От избраните на
родни представители 87 са 
на Социалистическата пар
тия на Сърбия, 5 на Демо
кратичната общност на во

съществуват всички необходими 
трябва да участвува всеки гра

Републиканската
комисия с анулира 

да изборите па няколко из 
бирлтслгпг пункта в избира 

, .. телипте. колегии Буяиовац
и Арште поради нарушава 
не нз законната процеду
ра. Изборите п

избира телеви-
телпа

тели места
ЩШ ше бъдат повторени на 16 
тШг декември.

което запо
Изборите ито бъ 

дат повторени и п 30 из- 
ШШЯШк ■ биратслии колегии в Косо- 
ШЯШШ* тю, понеже албанците, об 

то азсто, бойкотираха 
борите в Сърбия така че п

из
РЕЗУЛТАТИ НА ИЗБОРИТЕ В НАШИТЕ ОБЩИНИтези колегии не е изпъл

нено условието ма избо
рите да излезиат над 50 на 
сто избиратели. Милошевич и нандидатите на СПС

Първите многопартийни 
набори в Република Сърбия 
се характерпаират с голям 
отлив ил избирателите. От 
общо 7 03.1 610 граждани, 
които имаха законното пр 
аво да гласуват и избират 
и изборите участвуваха 
5 029 123 граждани, относ
но 71,50 на сто.

Слободии Милошевич отбеляза висока победа на 
наборите и избирателните колетни 143 (Бабушнмца и 
Димитровград) ц 139 (Сурдулнца н Босилеград). В тези 
общини Милошевич спечели абсолютно 
совс. мнозинство гла

За народни представители бяха набрани кандида
тите на Социалистическата партия Миролюб Йованович 
и Минутни Ьогданопнч.

на Председателството 
Милинка гласува

ниБорисав Йович, председател
СФРЮ със съпругата си (По-обшнрно на стр. 4)



НАС || по с еГе та и у

БЪЛГАРИН-ХОДЕНЕ ПО МЪКИ 

ТЕ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА (12)
ПОСЕЩЕНИЕТО НЛ МЛРУНГАРСКИЯТ ПЕЧЕТ СЛЕД 

КОВИЧ В УНГАРИЯ

Подобни реформнн процеси
сесегашните промени да 

решат на мирен начин, 
зи в-к предава н 
на Маркович, че югославс
кото стопанство е 
да стане част на 
ската - свободна 
п че Югославия се надява, 
че източноевропейските съ
юзи, каквито са Варшавс
кият договор и Съветът за 
икономическа 

ощ (СИВ), ще се 
рат без сътресения 
кпят печат оповестява, 
стокообментът между 
гария и Югославия тази го 
дина ще бъде по-голям от 
миналогодишния.

В унгария и Югославия 
се превеждат подобни ре- 
формни/ стбТтнскн проце 
си, а Югославия в някои 
области
предава унгарският 
след неотдавнашното посе
щение .*• на председателя на 
Съюзнйя изпълнителен съ 

-у вет Анте Маркович в Унга 
5 рня. Вестникът „Непсаба 
а. дшаг“ предава думите на 

унгарския министър-предсе 
дател'йожеф Антал, че на 
Унгария не е от интерес 
дестабилизиране на обсто 
ятелствата в Средна и Из
точна Европа и че желае

СТАНКО РАДМИЛОВИЧ В ПАРИЖ
СЪРБИЯ ПОТЪРСИ ПРИЕМ В ОБЩНОСТТА НА ЕВРО- 

* ПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ
-Участвувайки в генералната дебата в Общността на 

^ европейските региони в Париж през миналата седмица 
I • председателят на Републиканския изпълнителен съвет 

Станкю Радмилович и формално потърси Сърбия да бъде 
приета в тази общност. Той посочи желанието па Сър- 
бия да участвува в европейските интеграционни процеси 
в рамките на федеративна Югославия, както и посредст
вом „комплементарните асоциащш, каквито са Общност
та на Подунавските региони, Трудовата общност за сре
ден и южен Адриатик и други.“

,..г^ Според процедурата, бюрото на конференцията на Об 
щността трябва да даде отговор в срок от два месеца.

-■-V'-'- • ■*

То
ТОДОР СПАСОВ 
ЛИТКАЛОВ

думите

ПОЖА Р ъ тготово
евроисп

търговия

върви пред нас- 
печат пожарната команда 

като любопитни зрители.
А се оказа, че 

един

И войничетата от 
са се скупчили 
Всички чакат заповед.

През прозорците трещяха па гротоа 
рше столове и маси, радиоапарати 
телевизори, компютори и пишещи ма”,и 
ни, всевъзможна най-съвременна и па • 
скъпа техника, книги и документи, пес 
повече прозорци па различни етажи 
пламват, вътре погромаджиите псе по- 
настървено вилнеят. Преобладаващото 
мнозинство млади хора сред тълпата ре
ве насърчително и възторжено. Има та 
кива и сред възрастните, и мъже и же
ни. Всеки насърчителен и възторжен вик 
се придружава с някоя ругатиа закана 
по адрес па комунистите... Чуват се и 
ужасени викове и протестиращите биват 
бързо умълчавапи 'със закани, па и с по 
някой и ритник. Сред сияйни лица се 
вижда н попя кос уплакаио. Един дебел 
як със запретнати ръкави с облещани от 
възторг очи се провиква към погромад
жиите: „А така, момчета, унищожете вси 
чко до основи, камък да не остане от 
това мръсно комунистическо сборище!“ 

Пристига колона коли на пожарната 
команда, но не може да стигне до пла-

столица няма пито
В последствие се ра' 

бил в
в милионната 
надлежен началник, 
збра, че министър-председателят 
Чехия, а президентът във Варна.

Нощта е превалила. Часът наближа- 
И тогава прозвучава по ра- 

глас на президент—пр- 
рспубликата. Над площа 

тишина. Са

взанмопом-
разформи

Уигарс
че па вече три. 

диото призивният 
сдссдателя на
да се разиарува напрегната

пламъците припукват и през прозор 
на тротоарите итевърлени 

към

Уи-

мо
иите тряскат

Президентът призовава
и нарежда органите 

вътрешните рабо 
всички произтичащи от за

предмети, 
законност и мир 
па министерството на
ти да вземат 
копа мерки, без употреоа на оръжие, за 
прекратяване на безредиците в центъра 
на столицата: силите на милицията да 

Висшия съвет наоградят сградите на 
БСП, специалният батальон да влезе 
сградите и да извади всички проникна 
ли там лица, противопожарната охрана 

пожари. Отправи апел

в

да загаси всички 
към гражданите да се подчиняват на 
произтичащите от разпорежданията мер
ки и да подкрепят служителите на мили 
цията за нормализиране на обстановката 
в столицата. (Качулка след дъжд!)

Сякаш прозвуча от небето глас бо
жии. Всякаш всички се стреснаха от ко 
шмарен сън. Сякаш на бойно поле про
звуча тръба за атака. Всички родове при 
съствуваща милиция незабавно стъпи 
в действие. Светкавично долетяха в по
мощ стотици техни колеги. Пожарника 
рите устремиха водни струи срещу пла- 
мците, милиционерите образуваха плътен 
кордон по протежение на целият пло
щад и решително тръгнаха срещу тъл
пата. Но мнозинството от нея, особено 
най-воинствегште вече без подканване, 
бягаха към близките улици. През вра 
тите и прозорците на все още горящите 
сгради панически изкачаха само още 
преди минути хун ски тържествуващите 
погромаджии. „Самозапалвачите“ изчез
наха между първите. Милиционерското 
разследване разкрива, че главният „теп 
ой“ е всъщност криминален тип, осъж
дан за кражба, безработен и търсен от 
военната власт като беглец от военната 
повиност. Храбрите „жители“ на Града 
за истината в суматоха събираха палат
ките и „покъщнината“ си и тихомълком 
изчезваха. За броени минути площадът 
опустя. Мяркаха се само пожарникари и 
милиционери... Разсъмваше се.

мъците: пред колелетета налягват мъже 
и жени. Един се провиква: „Нема да га 
сите! Всичко нека изгори!“ И то гори. 
Пламъци на стотици прозорци на трите 
многоетажни сгради на Клуба. Наоколо 
стоят пожарникари, разни родове 
лиция и всички спокойно наблюдават и

Пламналото

т;, БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧИ НОВ ПРЕМИЕР ми-

СЛЕД ЛУКАНОВ 

ДИМИТЪР ПОПОВ
коментират помежду си. 
зрелище прилича на НеронЪвия Рим.

Най-сетне се появиха един предста 
вител на БСП и на властта—вицепрези
дентът, бившият министър на войната. 
Той и този път се опитва с благоразумие 
да смири тълпата но тя, върхлетя върху 
него с обвинения, ругатни, заплахи. Пу 
ска в действие и ритници и юмруци. Де 
сетина милиционери напразно се мъчат 
да го предпазват, приемайки върху себе 
си ударите. Все пак някой успява 
жестоко да го блъсне в бъбреците, че 
той изгубва дъх и способност г.
А погромаджиите и подпалвачите 
бясно вилнеят. Подпалени 
ко етажа. Някой успява да се изкачи на 
покрива, сваля
запалва. Въодушевената тълпа непрекъс 
нато реве. На сцената стъпват плячкад- 
жиите. Все повече на брой са онези, ко 
ито изтичват из пушеците и пламъците 
приграбили някаква скъпа вещ, техни
ка и бежешком изчезват в тъмните ули
ци, добродушно и присмехулно наблюда
вани от милиционерите и тълпата. Тук 
са и „червените барети“ — батальон 
циализирани милиционери за борба с 
терористи. Не липсва и

Бившите комунисти, днес социалисти, и покрай мно
зинството в парламента не успяха да имат правителство, 
което да владее.

така

да говори, 
все но

са вече някол

червеното знаме и го

спе

конна милиция. (Следва)

НА ВТОРИЯ КРЪГ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ В ПОЛША I

Победи Лех ВаленсаБившият и нов министър-председател 
Попов

— Луканов и
Вестниците пишат за фрустрацииите 

щество, които се открили по време на 
пания и за разединеността на „С(

В неделя се проведе

в полското об- 
избирателната кам 

олидарност“
След свалянето на То

дор Живков комунистите 
в България се опитаха да 
намерят себе си. Не само 
мениха името си и станаха 
социалисти. Не може да 
им е е оспори решителност 
та в изменените условия 
да действуват “• на друг на
чин. В рамките на тези цр 

през февруари 
ЧелОЕ.,йа-. правителството за 
стана Андрей Луканов. В 

■ ^ ^парламента социалистите 
бт-^йФбЩб -400 места имаха 
тгодв^ьз)содно мнозинство — 
211 места/ ’

Без оглед това страната 
дриде до ръба на банкро- 

11 милиарди дь 
лгове, спадна прихода от 
износа (от три на по-малко

от две милиарди долара), 
драматично спадна произ
водство, -дойде до дълбоко 
недоволствие на 
ците, до точки за 
ване...

Начело на
то на България, след 
Луканов си подаде 
сега застана Димитър По 
пов. Какво се 
него? Този 
съдия на Върховния съд 
има предимство, което мо 
же да бъде от

вто
рият кръг президентски из 
бори в Полша. Въз 
резултатите от всичките 49 
войводства Лех Валенса, ли 
дерът на „Солидарност*, по 
лучил 74,25 
ве, което показва че 
го са

излезли над 53 на 
Сегашните 

избори I юлските

сто. 
президентскиработни-

спабдя основа средства 
за масова информация оц 
еняват катоправителство 

като 
оставка

доказателство 
че поляците „още веднаж 
са показали равновесие и 
политическо съзнание“. Ве
стниците обаче пишат и 
за фрустрациите в полско
то общество, които се отк 
рили по време на избирате 
лната кампания, както и за 
неедииството в редовете

зидентът успее да се язди- 
"ЗД това Разделение 

ще даде принос на обедни 
яването. „Тогава

на сто гласо-
за не 

гласували над десет 
хиляди пол 

резултатите.

омени на- очаква от
милиона и 600 
яци. Според
независимият кандидат Ста 
нислав Тимински

дългогодишен

решаващо 
значение — той е извън вс 
ички партии. Попов 
дни действува 
и говори за правителство 
на надежи, което трябва 
да формира през тази сед
мица.

имал по 
дкрепа от 25,75 гласопода
ватели, относно за него са 
гласували над три милиона 
и 600 хиляди граждани. Ре 
зултатите показват и

тези
е решително разчита на 

на различите 
сили, сред които и на леви 
цата“, поръчва вестникът 

Социалдемократична га

партньорство
политическитиране

- това
че от 27,5 милиона гласопо ' 
даватели на изборите са па

' V може да партия.
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СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ » НОВИ САД.

!Щ яши силите ш мири прогреса
ДИНИ * ТГГР1 УГПГП,В„ВСИЧК0, КОЕТО ЗАПОЧНАХМЕ ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ ТРИ ГО-^вЩ^ГчвИсГ0ЛяМ0Т0 ЦЕЛ0'

ВОР
рана да зацарят омраза, на

КОЕТО ВСИЧКИ ЗАЕДНО ЗАПОЧ- силие и война между 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА СЪРБИЯ родите и между хората.

Пречело това некому или 
не, по стоти път ще повто
ря, че политиката на 
ра, независимостта, 
мическия

па-

ми- На 5 декември т. г. председателят 
сад. Посещението на МнлошевиЧ з: 
ние на фабриките „Петар Драпшин" 
институция на сърбите 
срещнат много 
бия. На

ОТНОВО УКРЕПВАТ ПРО 
ГРЕСИВНИТЕ СИЛИСърбия Слободан Ммлошевич посети Новииксно- 

просперитет и ра 
ноправието между хората и 
народите не че е най-добра 
но единствената политика 
за която всеки разумен чо
век може да се определи ' 
Особено, ако

на
започна с разговори в Скупщината на града, посещс- 

и „Нсопланта", както и на най-старата културна 
Матица сръбска. Навсякъде председателят Милошевич бе по 

сърдечно, защото с неговото

Затова трябва да обеди 
ним своите усилия и жела
ния, та всички заедно да 
излезем от този мрачен и 
дълъг - тунел на светлината, 
кьдето ни чака всекиднев
ният живот. И грижите и 
успехите — фабриките, ни
вите, училищата, детските 
градинки — да живеем ка
то цивилизовани хора, като 
свободни граждани. Да тъма 
защо работниците да сс ра 
дват на успехите във фа»> 
риката, селяните на нивата, 

н- учениците в училището, по 
литиката да се пресели в 
скупьцинпте, народът да от 
дъхне, родителите да имат 
достатъчно време за своите 
деца, а децата за своите 
игри. Тези дни са възмож
ни и те са пред нас.

Аз съм убеден в това и 
- зная, че гражданите навред 

Сърбия споделят с ме- 
надежда. Поздрав

явам ви всички във ВоГшо 
дина, уверен, че не само 
че споделяме същите наде
жди в но-хубави дни за вси 
чки ни, но и че тези наде
жди заедно ще осъществ
им. В това убеждение ни 
сплотява фактът, че гези 
дни и тези седмици всички 
гиждаме как , навред из 
нашата страна отново ук
репват силите на мира, юю 
славски и прогресивни. Мно 
гобройните сдружени и раз 
дружени, открити и подмо- 
лнн врагове на мира, на 
Югославия, на социализма, 
а мога да кажа и на неза
висимостта на нашата стра 
на, ровят по нашата сп ра
на заканвайки се и хвър
ляйки народа в отчаяние. 

,1Я Поради това хората са оп
равдано загрнжени — да.не 
останат без свобода, стра- 

ч л.. ■ пата им да не стане зави-
снма от други, да не завър 

, | шат във война, безпомощни
«| ' „ . . • . . , , и'бедни. Затова укрепване

, ;тл-л/ГП ч/ , - 1 , : ' • , то па сшипе. конто са за
• • ' ' ■ . . ■ мир за сигурен и правдив

- -V; живот ' на гражданите в 
.. ' ■' 1 Югославия, не само че тря-

! ? Ч -Г ’ ‘ . бва да окуражи хората, но
• Лч,-аЧ8у > Ч-. . { ' ч.< трябва и да ги подтикне и

ЙЙЧКТ5 ШкжЩаШг ’' ' *>' мобилизира в интерес наТШ $ ав| «ПгЖЯл , , | . ! на мира и свободата за вси
чки хора, да се обединят.

име са свързани големите промени в Сър 
дани от ВоСдГаТдГугГкрГща: ““ ХИЛЯДИ ^
- ^ивот в единна Сърбия и във федеративна Югославия" 
оия Слободан Милошевич

се имаг пред 
вид условията, в които се
га живеем — безумната на 
ционална омраза, която се 
заканва да ни отведе в гра 
жданска война, 
ите вън от Югославия към 
неиния суверенитет и главо 
замайващата икономичес- 

- застраша
ва да направи от нас най- 

бед-
длъжност е

мир, за сговор и по- 
председателят на Сър

между другото каза:

та с личностите, конто от
давна заминаха от 
ческата 
което
които никога не са н осъ
ществен!!.

претенци- че равноправието, сговоръ>т, живеят в съща държава, 
добрата воля и изобщо со- Нито Сърбия, а нито сръб- 
лидарността между хората 
не са ялови и в днешните 
условия утопически лозунги
на неразумни политици, но ■ изграждат нито ще изграж 

дат своите интереси за сме 
тка на интересите на дру
ги народи и други хора.
Не е противно на интере
сите на Югославия сръбс
кият народ да живее заед
но в една държава и да 
бъде единен. Напротив, 
Затова смятам, че съвмес- из 
тният живот н а тези наши 
пространства е възможен и 
че не е вреден за никого, 
но .е в обща полза. 'Делби
те лесно може да се напра 
вят, а тежко е да се пре
махнат последиците, произ 
текли ог делбите. -Делбите 
може да се направят за 
няколко седмици, а тяхно
то премахване може да 
трае с десетилетия. Тук 
във Вонведина общият жи 
вот е изграждан дълго. За 
свободата, равноправието и 
братството са положени 
много животи. В идеята на 
равноправието и братство
то вярваха много от мина
лите поколения, а вярват 
днес и техните деца. В га-

по нита- 
сцена, с времето, 

е минало, с идеите. ският народ, който живее 
не само в Сърбия но и на
вред. изка криза, която

Югославия,
-голяма икономическа 
нотия. Затова че са вьзможни и че в бъ

дещето това ще бъдат ед
инствените реални отно 
шения между хората, ако 
желаят да живеят успешно 
и хуманно.

Безсмислените • разплати 
ни отнесат ценно вре

ме, а умните хора ще 
намеря I на безполезна 
бота; ще направим младеж 
та не само безработна, 
н слиса..а, ако не откажем 
ьослушност 
ния,
дух у нас.

шена всеки гражданин 
противопостави на един та
къв ход на нещата. И за
това

да се
се

ра-
— подчерта Милоше- 

— ако някой ни прави 
забележка,
живеем, работим и в 
школуваме своите деца, то
гава тези забележки 
казват, че имаме работа не 
само

внч но
Изтъквам това сега, зе- 

щото тъкмо тук във Войво- 
днна в последно време се 
промовираг идеите на лъж 
еюгослапя нс-твото. Лъжли
во затова, защото са целе
насочени да уплащат дру
гите народи, а особено ко
рата от народностите, от 
Сърбия и сръбския народ. 
Насочени са да създадат ил 
юзия как старата формула 
за Ю.ославия, със Сърбия 
на колене, може да бъде 
„реформирана“ и отново 
приложена. А поставени са 
и върху спита, че сръбски
ят несговор е универсални
ят ключ за всички брави на 
политиката против Сърбия 

Една такава пописика 
против сръбския народ пе 
може пито краткосрочно, 
нито дългосрочно да бъде 
в полза нито на унгарците 
румънците, русините и вси 
чки други, конто със сър 
бите заедно и равноправно

че искаме да 
мир на примитив- 

злорад и руши телеи
не тазини по-

ВОЙВОДИНА СЛУЖИ КА 
ТО ПРИМЕР КАК ТРЯБВА 
ДА СЕ ЖИВЕЕ ЗАЕДНО

С тези думи аз се обръ
щал! към гражданите на Но 
ви Сад и към гражданите 
на Войводина, убеден че те 
може би повече от всички 
други в Югославия знаят, 
че заедно могат успешно да 
работят и сговормо да жи
веят и хората от различил 
нации и различни култури 
и същевременно да се сТре 
мят към това, че напускай 
ки взаимните разлики, да 
бъдат взаимно близки 
р.се повече подобни.

Гражданите на Войводи
на досега със своя съвмес
тен живот даваха пример и 
на Сърби*: и на Югославия,

с недоброжелателнн 
хора и с врагове на Сър
бия, но и с врагове на хо
рата изобщо, с мрачни сх
ващания и низък морал. 
Ние действително вече
нямаме нито 
причина отново 
наж да гинем, безкрайно да 
отлагаме своето Мирно 
стройно развитие, 
не се ^
а особено 
си. Нито 
причини — кой знае по кой 

само да анализира

време, пито 
още вед-

и
докато

разоерем с всяки, 
сами помежду

имаме време и

ипът
ме своите пропуски, да тър 
сим виновниците, да им до 
насяме присъди и харчим 
време, ум и пространство 
във вестниците за разпих-

зи идея вярват прогресив
ните хора навред по света 
които се обединяват пред 
нашите очи. И затова 
ма да дадем в нашата ст-

Ние успяхме във в:ччко, 
което започнахме през из
теклите три години — това 
са факти, които никой не 
може до порицае. Пък ня
ма място за съмнение, че 
ще успеем във голямото на 
чннанне, което всички заед 
ио започнахме за икономи- 

пол итическото

I 1*50 хиляди граждани и Нови Садговори пред околоСлободан Милошсвнт1990 година:5 декември
I) ИЗПО ГИТЕ ИЛ ЧЕРНА ГОРАРЕЗУЛТАТИТЕ

НЕОФИЦИАЛНИ ДАННИ ЗА ,/л,.1|1.,.лтиТЛУбедителна победа на комунистите
73,22 на сто в 19 совс/ Булатовпч още пе 

е председател, понеже спо
ред избирателния закон, тр 
ябва да има повече от по
ловината гласове на общо 
то избирателно тяло, отно 
сио, повече от 200 хиляди 
гласове. Булатовпч получи 
Лонсче от половината на 
гласувалите, по закона тър 
си от броя на записаните.
Така Булатовпч и Станко- останем заедно 
внч отново ще търсят допс сигурни в себе и и нашата 

победа. Да живее Сьрбия!
Федеративна

ческото и 
преобразование на Сърбия. 
Сърбия отново обединена, 
гражданите на Сърбия за 
едно в една република, тр

излязоха 
общини. За една община— 
Даниловград, 
са доставени, 
доверие па 
получиха кандидатите 
Съюза па комунистите за 
председател и Председател

биша Станкович. За предЛкс избирателният закон нре 
вторно ще се гласува , половината гласове от
дяижда победителят да V ^андИдатите на СК подучиха 
общо записаните избиратели, мт п правителството. В 
достатъчно гласове сами също болшинство имат ко-

данните ис 
Най-гол я мо 

избирателите
ябва да бъдат винаги с он 
ези, конто са за мир, 
бода, за независимост, за 
правда в Сърбия и Югосла 
вия. На страната на тези 
сили е бъдещето. Заради 
това бъдеще" трябва да 

сговорнп,

сво
на

Скупщината на 
муиистите.

ство.
Момир Булатовпч получи 

163 170 гласове. Въпреки че 
сто хиляди 

повече От д-р Люби 
Станкович, (Реформии 

сили), който има 65 130 гпа
оред неофициални пятш избирателното тяло в *<• 
Републиканската и Г ^ „„а Гора наброява 401 008
комисия, убедително лоб» » »Р ‘На шбор„те 

За народни представи- избиратели.

получи почти
рието на избирателите в 
неделя, па 23 декември, тази Да живее 

Югославия!

гласове
ша година.

ди.
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...си.»ГМНИТВ КОЛЕГИИ »
3из

БЛБУ1Ш1ИЦЛ(СУРДУЛИЦЛ и БОСИЛЕИЗБИРАТЕЛНА КОЛЕГИЯ 159 
ГРАД) Изборите приключи 

ха в първия кръгВисока победа на 

Мнлошевич н 

Богдановнч
Многопартийните избори 

п селищата па Звонски кр- 
всичко, характе- 

голям отклик сред

* Убедителна победа на Слободш. Ми«оше»ич н «««; 
социалистическата партия на Сърбия за и Р 
С Миролюб Йованович * От общия

към 90 на сто
ай, преди

гласоподавателите. Така иа 
пример, в Ясенов дел 
общо записаните 271 са гл 
асували 224 души, в Звон- 
ци от 280 - 235, в Ракита 
от 384 — 304 и т.н. И тук 
убедителна победа спечели 
ха Слободан Милошевич и 
Миролюб йованович.

Накрая да напомним, че 
местните общно 

Горно

дндата на
брой" гласоподаватели гласуваха

ОТние з*1 обнова — 1580, Дра 
гослав Малич 
независим кандидат, 
и кандидата па Демократи 
чната партия Деня Ристич 
получи 414 гласове. Следо
вател по, изборите в 
избирателна колегия нрик- 

па лючиха п първия кръг и уое 
дителиа победа спечелиха 
кандидатите на Социалис
тическата партия ма Сър
бия. За отбелязване е, че в 
местната общност Брсстов 

от 59 гласоподаватели 
всичките 59

многопартийни
освобождени- 

колегия
Първите 

избори след 
сто в избирателна 
Мо 145, обхващаща Ьабуш- 

Дпмитровградска

Форски, 
— 1140

20 760,* Слободпн Мнлошевич (СПС) св ™Х|и"листичс.
* Масов отзивН Мнлутин Богдановнч, също кандидат

Г^ажГшГхе^^х^бТо 5 ЗМ избир^ в хазн избира-

“е“ "^шаломшка^и^хфОблем^и^абе^Гежкн

нишка и 
община, доказаха че пасе- 

пълно дове- 
от Со-

тази
лснисто оказа 
рие на кандидатите 
циалистнчсската партия изборите воткликСърбия. С масов 
още в ранните 
часове па избирателните

ЩърбоваП идве общини. Отзивът 
пълнолетните гражда

ни е масов: от общо 27 321 
евидентиранн избиратели в 
йзбнрателиата колегия 
в избирането на председа
тел на Република Сърбия 
са участвували 23 290 (85,2 
иа сто), а в избирането на 
народен представител 23 307 
(85,6 на сто) избиратели. 
Изборите са проведени в 
мирна атмосфера, достопп- 
ствено, без каквито и да 
било проблеми. Избнратс-

сти
Кърнино са анулирани, но 

да се повтарят, поне 
съществено не влияят 

върху крайното класиране 
кандидатите. Трябва да 

се напомни още, че в пла 
селища на Бабуш 

нишка община поради голе 
мите снеговалежи и високи 
те преспи е имало трудно
сти при доставянето на ма 
териалите за

многопартий- 
нашата репуб 

следвоенния период 
Социалисти 
на Сърбия 

победа в

тезиНа първите 
ни избори в

утриннина
няма

лика в
кандидатите на 
ческата партия 
отбелязаха висока 
избирателната 
(Сурдулица и
В конкуренцията

жепунктове се стекоха голям 
брой гласоподаватели. На 
избирателните пунктове та
йно гласуване напълно бе 
спазено.

Според официални дан
ни, ог общо 28 203 гласо
подаватели, гласуваха 23 
449. За председател па Ре 

публиката между кандила*, 
тпте убедителна победа

159 дол
са гласували 
души. Подобно е и в мест
ната
вац ,а висок процент гласу 
ващи 
Слободан 
йто например, в Александ
рова ц получи 98,7 па сто, а 
кандидата за народен 
дставитсл д-р Миролюб Йо 
панопич 97.4 на сто от гла 
совсте. В Брестов доу 
Слободан Милошевич гласу 
ваха стопроцентово, а за 
юб Йованович 91,5 на сто.

на
159колегия 

Босилеград), 
на кандп

общност Александро нинските

оказаха доверие на 
Милошевич, кодатите за председател на 

Република Сърбия канди
датът на СПС Слободан 
Милошевич спечели ^ убеди 
телно най-голям брой гласо 
ве: от 23 290 избиратели, ко 
ито са пуснали синьо листе 
в избирателните урни дори 
20 760 са гласували Мило
шевич. На второ място е 
кандидатът на Сръбското 
движение за обнова (СПО) 
Вук Драшкович с 1189 
трет е д-р Любен Алексов 
— Ален, независим канди
дат, със 146, на четвърто 
място е д-р Воислав Шешел

гласуване и 
за резултатите.пре отчетите 

Ве пак и този път лужни-
всичкиичани преодоляха 

препятствия.
за

Ст. Н.

ДИМИТРОВГРАД

Избираха 92 на сто 
гласподаваятелинезависим кандидат, със 

123 и на пето място е д-р 
Иван Джурич, кандидат на 
Съюза на реформните 

сили за Сърбия и Сдруже
нието за югославска демо 
кратична инициатива (УЮ 
ДИ), със 120 гласове. Оста
налите 27 кандидати са пс 
лучили съвсем малък брой 
гласове

От общо 8 кандидати (три 
ма партийни и петима не
зависими) за един народен 
представител на Сурдулиш 
ка и Босилеградска общи 
на в Народната скупщина 
на Сърбия избирателите са 
се определили за Милутин 
Богдановнч, кандидат на 
СПС. Гласували са го 18 117 
от 23 307 избиратели, кои
то са участвували в избира 
нето на народен представи 
тел. Останалите 7 кандида
ти са получили малък бр
ой гласове: Миле Светозаре 
вич, кандидат на СПО — 
1100, Братислав Джикич 
кандидат на група гражда
ни — 957, Вене Ников, кан 
дидат на група граждани 
— 799, д-р Марин Младе
нов, кандидат на група гра 
ждани — 641, Весна Стояно 
вич, кандидат на Демокра
тична партия — 566, Томи- 
слав Китанович — Белча, 
кандидат на група гражда
ни — 307 и Велибор Кръс- 
тич, също кандидат на гру 
па граждани — 251 гласове

Тъй като са го гласували 
77,7 на сто избиратели, Ми 
лутин Богдановнч (СПС) е 
избран за народен предста 
вител в Народната скупщи 
на на Сърбия от избирател 
ната колегия 159 (Сурдули
ца и Босилеград).

Освен убедителна победа 
на кандидатите на Социали 
етическата партия на Сър
бия, следва да се отбеле
жат още две съществени 
характеристики на първите 
многопартийни избори в

На изборите в Димитровградска община гла
суваха 92 на сто от гласоподавателите. За пред
седател на републиката абсолютно най-много гла
сове получи Слободан Милошевич — 7359. На вто
ро място с 642 гласа е Вук Драшкович,
Джурич с 440 гласове е на трето място, а на че
твърто с 361 получени гласове е Любен Алексов 
— Ален.

За народен представител, (един за Димитров
градска и Бабушнишка община) най-много гласо-

Михаил
Иванов — 3655 (кандидат на група граждани), М 
ролюб Йованович, кандидат на СПС получи 3496, 
Асен Иванов, кандидат на СПО получи 1171, Гео
рги Костов, кандидат на група граждани има 568, 
Драгослав Манич — Форски, кандидат на група 
граждани — 174 и Деян Ристич, кандидат на Де
мократическата партия — 142 гласове.

ИванД-р Миролюб Йованович 
е роден в село Александро 
вац, Бабушнишка община. 
По професия е 
цналист по 
интерна медицина и пове
че от две десетилетия рабо 
ти в Здравния дом в Бабу
шница. Миналата ------
ез референдум между 
че кандидати е избран за 
председател 
та скупщина в Бабушница.

до 85.от МИЛУТИН БОГДА 
НОВИЧ е инженер по 
машиностроене, пон
астоящем е техничес 
ки директор на фаб
риката за авточасти 
„Пети септембар ‘ в 
Сурдулица, която ра
боти в рамките на 
Заводите „Дървена за 
става“ от Крагуевац. 
Роден е 1950 година 
в Прокупйе, а детст
вото си е прекарал в 
Сурдулица. Тук е за
вършил ОСНОВНО II ср 
гдно образование Дн 
пломирал е на Маши 
нния факултет в Ско 
пие, а през 1976 годи
на е постъпил на ра
бота в „Пети с;ептем- 
бар“.
с рационализации и 
новаторство. Удосто
ен е със Златна знач 
ка на фабриката за 
принос в развитието 
на автомобилната 
дустрия и с Петосеп- 
гемврийска ' награда 
та Общинската скуи- 
здина в Сурдулица. 
Досега не се е занима 
»ал с политическа де 
1ност.

лекар—спе 
карднологня и

в Димитровградска община получиве
година чр 

попе

на Общинска

спечели Слободан Милоше
вич, кандидат иа 
етическата партия иа Сър
бия. Доверието м\г 
ха 19 354 *
или 81,3 на

Социали

Дадо- 
гласоподаватели ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ В 

ОБЩИНА ^

Поддържане ма
ДИМИТРОВГРАДСКАсто от гласува

лите. На второ място е Вук 
Драшкович, кандидат 
Сръбското движение за об 
нова, със само 1690 
ве, или 7,1 процента, 
тор Иван Джурич получи
991 гласа, независимият ка » навечерието на пзйп л
ндидат д-р Любен Алек рите, на 7 декември в Ди На Ф°НДа за 
сов 421, докато останалите митровград се проведе и мУнална дейност Н. Ива-
чителечТя п„олУчиха незна заседание на Изпълнител Н°В пРисъствуващите бя>а 
чителен брои гласове. мия съвет на Общинсг-т п°ДР°бно информирани
тели '«и пРеДстави- скупщина, при участието на набелязаните мерки. Наред 
на на г?Ж?.ДИаТа “УДЩИ- директора на Фонда за път- С Т°Ва веднага бешо Даден 
бппй рьрбия от общия ища и комунална дейност знак и за разчистване 
дата пГг0™' За канди' Небойша Иванов,А Град- снега по Уличите в града и 
паптия „лСгЦ кИСТИЧеската ня“ встъпваше директопст на път™Ча от Димитров- 
ролгоб Йованович51 Д’Р Ми п* пРеДпРИятието РТри<Ьун град КеМ Рай°нните центро 
ха 12 П4 “ ° гласува- Димитров, а от името из Ве — Висок. Забърдие, До
или^ ..Комуиалац“ _ Миролюб ?.На Невля> Поганово и Тр.
се Т°- След него йованович ™иролюб Одоровци.
по технолотя МихаилК'и»Р Т ,Главна тема на заседание- Установено беше 
нов. независим кандидат е печат6"?65 к КЗК да се обсз' ф™!,“"0 дежурство при 
3750, д-р Георги Което? свободни пътища във Фонда' като в случай на
3240, също Независим кЯН всички местни общности в по_силни валежи беше пре- 
дидат, Асен И»а,» ка,я общината, за Да можегаа двиДено колко още нова 
дат ма Сръбското движ? пятстае?о Да СТане безпре- “««низация да се включи 
кандидата на СПС Мирол- От СТрана иа 66 НаЛОЖН'

наЗанимава се пъти
щата - обезпечено

гласо-
Док-

В
пътища и ко-ин

за

на

лната комисия, според ду
мите на нейния председа
тел Драган Антич, не е по
лучила никакви забележки 
във връзка с организация- 

_ та на изборите и спазване
то на законната процедура 

К. Г.

и не-

директора М. А.
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ИЗБОРНА АНКЕТА В С. РАЙЧИЛОВЦИ

ЗА ПРОМЕНИ, МИР 

ДЕМОКРАЦИЯ
Изборите в димитровградска община В самия ГриД изостана й 

обичаеното рано, да 
чем надпреварване, кой по- 
напред ще се намери пред 
избирателните урни. Имай
ки възможност за пръв път 
наистина да избират от по
вече кандидати с различни 
партийни определения, 
болшинство

не ре-М1С0ВИ1 ММ 

II ШШШНПЕ за
от гражданите 

току-що миналите избори,, 
не са само формалност.избори”!! предселател”'' на 

република Сърбия и 
ни представители

ртийните са далеч 
ресивни. Изборът
гв!ипе,е ПО'голя'!’ па зсгсс 
™®"° и че Изборните кан 
с ще бъДат по-близки
с избирателите, а теша чна
ето ™ застъ™ат мненп ето на базата.

ДОМИНА ЙОВАНОВА: — 
тъй като сега за пръв пьг 
гласувам, всичко това за 

ои»е по време на пре 
дизоорната активност ^ 
ше някак си необикновено Сега

по-прог- 
па каиди Многобройните избор 

проведоха без обичаената 
Ща всички досегашни избори.

Димитровградска община се 
декорация й атмосфера, красе-

и в
народ 

за Скуп- 
шината на Сърбия в Воси- 
леградска община минаха 
в РеД» Достойнство и масо 
во. Това потвърждава фак 
та, че според неофициални 
данни на 39-те изборни 
места в общината над Ю 
на сто от избирателите се 
отзоваха и гласу-зача за ои 
ези

И докато в Димитровград 
на трите избирателни пун
кта гражданите гласуваха 
почти цял ден, в селските 
местни общности 
те бяха завършени преди 
обед. Това е и разбираемо 
ако се има предвид, че в 
едни от тях са останали са 
мо по десетина избиратели.

Какво избирателите мис
лят за първите многопар
тийни избори в Сърбия, 
ето няколко мнения:

Никола Андонов: — Наи
стина е добре, че е въведе
на многопартийна система. 
Хората могат свободно да 
изразят своята воля. Освен 
това на тези избори те мо
гат между повече кандида
ти с различни идейни 
деления да изберат 
-способните. Струва ми се 
че това 
то в изборите.

Съпругата му Новка спо
деля неговото мнение като 
добавя че сега едва ли мо
же предварително да се 
знае кой от шестимата ка 
ндидати за народен пред
ставител ще спечели.

Пред избирателните урни 
в клуба на самодейците 
който наистина е малък за 
провеждане на 
Спри това малката 
Центъра за култура стои 
празна), са и Нада и Раде 
Митрович. Какво е тяхното 
мнение?

чи,
избори-

кандидати, за 
смятат, че са бекон го 

най-добри, 
че имат наи-добри програ
ми и които ще успеят да 
дадат принос в 
ването на

когато и аз дадох св
ой глас за 
кандидати виждам, 
не е .нищо 
Наистина 
ЖДУ кандидатите 
лях на кого 
рие. Мисля че 
най-добрите.
но&Р™А Г0СПОДН- НОВА на 75 години: — И
аз гласувах за най-добрите 
А дали моят 
де решаващ 
сля, че това 
жем ла избираме и предсе 
дател на републиката и 
народни представители 
жду повечето кандидати е 
много по-демократично 
по-цивилизовано. Аз 
имам в

предложените
преодоля- 

настана чото кр 
нзисно положение. Нто 
кво ни казаха някои от из 
бирателите в изборното мя 
сто 36 село Райчиловци.

ОЛИВЕРА АЛЕКСОВА: ‘ — 
Гласувам за първи път. Не 
измерно съм щастлива, че 
дочаках този ден, когато и 
аз станах пълнолетна и мо

че това 
необикновено, 

дълго време ме 
размие

ла дада довс- 
гласувах за

ка-

опре
най-

е онова истинско-глас ще бъ- 
незная. Но ми 
дето пак мо-

Нада и Раде Митрович на изборите в Димитровградга, с моя глас да дада пр
инос в крайния изход как 
то при избирането на пред 
седател на регтубтнката 
така и за представители 
за Скупщината па репуб
лика Сърбия.

МИНКО ХРИСТОВ, 
сионер на 80 години:
Ако за някои многопартий 
ните избори са пето ново 
за мене не са. Аз съм уча 
ствувал в такива избори 
и затова за мене този вид 
избори не представляват 
никаква новина. Лично ми
сля, че те са по-добри, по- 
демократични и в духа на 
времето. Дадох своя глас 
за оня кандидат за когото 
съм убеден, че ше даде 
най-много.

ме

те
вече 

отношение
лен това

опитност и мисля че 
съм погрешила при гласу
ването.

нс

ИВАН КОСТОВ, пеисио- 
За мене решаващ 

фактор при гласуването им 
аше изнесената

изборите 
зала нанер:

програма 
на отделните кандидати С 
голямо удоволствие следех 
предизборната активност, 
анализирах много неща и — Изборите сигурно ще 

бъдат успешни, казва На
да. Хубаво е че хората мо
гат сами да се определят 
за свой кандидат.

гласувах за тези за които 
смятам, че имат най-добра 
програма, които пи обеща
ват мир, свобода и равно
правие.

НЕНАД МИЛАДИНОВ:- 
пръви път. 

щастие
И аз гласувах 
И ето имам това 
да то бъде в многопартий
ни обстоятелства. Смятал», 
че от 32-та претенденти за 
възможен председател 
републиката, можем да из- 

най-добрия. По доб 
но е и с повечето канди-

На сегашните избори се отзоваха не само младите но 
и най-възрастните — Най-го ля мата придобие 

ка от тези избори е факта 
че независимо кой ще спе
чели изборите ще има сил 
на опозиция. А това е голя 
ма крачка напред в демо
крацията, казва Раде, пра
вейки същевременно забеле 
жка, че мястото за гласува 
не е наистина доста тясно 
н така. че се създава непо
требна блъсканица.

Подобни са мненията и 
на болшинството от остана 
лите избиратели.

М. Я.

тен от мен. Но все пак не ми е ясно за-ПИСМАна що през последните двадесетина години 
не присъствува пито на един юбилей — 
годишнини ма Издателство „Братство“, а 
винаги с редовно канен? Само веднаж (в 
Босилеград) бе прочетена неговата теле
грама, че е болен.

С оглед, че досега бях канен и лрн- 
съствувах на всички юбилеи, учудва ме. 
защо никога не присъствува д-р Марин 
Младенов?! Преди всичко па поставения 
въпрос бих желал да ми отговори сами
ят М. Младенов, а и другите.

И още нещо. Доколкото ми е извес
тно д-р М. Младенов пръв получи иай-

прнзнанис (Емблема) на Дими- ровградска община
масови и минаха без ннци-

Д-р Марин Млвденав- 
босилеградски кандидат?!

берем

прелета
отдел

дати за народен 
вител. Онова което 
но ми причинява удоволс
твие, е че гласоподаването 
е свободно, без

На пръв поглед нищо необикновено.
и обоснованоВсичко е конституционно

закона. Обаче въпрос с: защо д-ркаквато и 
от някого Оп- върху

М. Младенов не с кандидатиран за наро
ден представител от група граждани 
Димитровград, от хора в своя 
край? Може само да се предполага, 
е сърдит на някого или па нещо в своя 
край, или пък обратно — че пред граж
даните от гоя град с нещо се е „прови
нил“. Кой знае!

Веднага да кажа, 
ценя и уважавам и 
специалист

да е намеса 
ределих се за онези каиди 
дати за които мисля че са 
най-добри.

ИВАН

на
роден

чсРАНГЕЛОВ 
87 год. възраст: — Всичко вь 
рви напред, па и времето. 
Какво да кажа, за мене ка* 

съм дето

на Инак, изборите в Димит- 
бяха-високото

тровградска община по повод 8 септем
ври — Деня па освобождението на 
град. Затуй толкова повече ме учудва и 
нс ми е ясно за какво именно се касае.

Д-р Слободан Василев

дентн, с незначителни мо
ментални забележки на опо 
зшднонннте партии.

този
то човек който чс М. Младенов 

като човек, и като 
у чел, а и като по-възрас-

се казва, опитал и от мно
гопартийни и еднопартийни 
избори смятам, че многопа А. Т.

ОБЩЕСТВЕНИЯТ РЕД И МИР ИА ЗАДОВОЛИТЕЛНО РАВНИЩЕВ БОСИЛЕГРАДСКА ОБ 
ЩИНА поведение, 23 за застра

шаване па сигурността, 17 
за различни видове кавги 

12 за обижда
на хора, 4

които се предлагат в ннфор 
мацията за запазване на об 
ществення ред и мир в го 
стилмичарскнте обекти е 
да се спазва утвърденото 
работно време, а компетен 
тиите органи и по-нататък 
да предприемат съответни 
и ефикасни мерки за откло 
няване на отделни видове 
нарушения. В това отноше 
ние по-голяма активност 
трябва да предприемат и 
останалите субекти: Центъ 
рът за социална работа, 
Здравният дом, както и 

възпитателцо-образовптел- 
нпте ведомства.

лнн видове нарушения гл 
обата възлиза на 2,80 ди
нара. Покрай това в някои 
местни общности по-гол я- 
мо число са останали хо
ра в напреднала възраст, 
от които мнозина са ск
лонни към алкохол, което 
също така пряко влияе 
върху отделни видове на 
рушения, както и неспаз
ването па работното вре
ме в гостил инча реките обе 
кти. Въпреки че според ут
върденото работно време 
трябва да работят най-къс 
но до 20, някои остават от 
порени, където се пие и бу 
Йстпува и до сутрин.

Затова една от мерките,

общинав Босилеградска
е имало масово паруше 

ние в което да участвуват 
повечето лица

коиаНа последната сесия 
Общинската скупщина 
Босилеград, покрай 
то, делегатите на трите съ
вета разискваха и върху 
информацията на отделе
нието на вътрешните рабо 
ти, отнасяща се за паруше 

обще 
Обща

в не
друго (с изключе- 

Горпа Люба
и караници, 
не и изтезваие 
за омаловажаване па унь;г 
помощеии и служебни ли- 

и по едно или две за 
национална

пие на едно в 
га), но и това че в отноше 

на този период па миние
палата година, числото 

/нарушенията е по 
за 39 случаи. Именно, през 
десетмесечието

па па
обиждаме па 
основа, незаконен гърмеж, 
даваме алкохол па пияни, 
хазарт и пр. От тези нару
шения 30 са предизвикани 
в гостилшшарските обек
ти, или 44 са предизвикани 
под въздействието на алко 
хол, а в 53 случая носите 
лите на нарушенията са 
иовторлтели. В 
обстоятелства за

малко
нията в областта на 
ствения ред и мир. 
констатация е, че положе- 

областта на оо-
па настоя* 

раз 
нарушения

година, порадищата
лични видове 
В областта па обществения 

дадени 113 
годи

нието в 
ществения ред и мир през 

на иастоя-десеттс месеца 
щата година, както в гра
да, така и в селата, е 
задоволително 

Тази констатация се 
жда от факта, чс през то
зи период на територията

ред и мир са 
заявления (миналата

през този период е има 
152). От това 20 паруше 
за предизвикване и уч 

побои и дьрз-

на
равнище. на 

изве- ло пя кон 
отде-ния

аствуваис и М. Я.
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СЕЩ-НЕНЗВЕШВСТ
п1 НА ЗАГУБИ /

капида и Димитровград, яс 
до с, че п останалите села 
няма или почти няма 

хора. Тези, които 
още са до селата са 
възраст Iгад 65 години. Кои 
тогава да се занимава ст>с 
селско стопанство, кой да 
тегли кравите и воловете, 
кой да угоява юници, иди 

овце?

С години назад в развой
ните планове да Димитров 

община предимст 
селското ст 

да жи-

ОТ ЯНУАРИ ДО СЕПТЕМ
ВРИ Т.Г. ВСЕКИ РАБО
ТЕЩ ЮГОСЛАВЯIIИ Н Ь 
ПРОИЗВЕЛ“ СРЕДНО ПО 

11 000 ДИНАРА ЗАГУБА

млаатива за закриваме на тази 
вест заетите в босилеград-' 
ската единица приеха с го
лямо негодуваме. Това те из 
несоха на. проведеното през 
миналата седмица събрание, 
на което прпсъствуваха и 
председател ят 
ската
СПАСКОВ,
на Изпълнителния съвет на 
ОС, СОТИР 
председателят 
кия синдикален съвет АРСО 
ТОДОРОВ.
те тук заети фактически ос 
тават без работа. Естествено 
тази твърде 
трудова единица, с което 50-

Колко повече цреме отми
нава, толкова повече нензве 
стността за съдбата на тру
довата единица, на Еектронн 

индустрия от Ниш в Бо 
на 50-

градска 
во се. дава па 
оланстдо, по-точио 
вотновъдството. Гова не из 

и в ирокламаци-
общсствено-полити

вседи на

ата оставашеенлеград, а е това и 
те тук заети работници, ко
ито вече седем месеца са на 
принудителна почивка е по- 
голяма. Именно, поради за 
стой в производствения про 
цес в тази трудова единица, 
за която мнозина смятаха, 
че ще бъде една от най-пер 
спективните в Босилеград н 

значителен

ите на
исските организации, а в 
днешната многопартийна 
система и в програмите

Ако по принцип 
трябва да

Не ще и 
югославяиите 
м I не „производител м“ 
губи в света. Този бизарсп 
извод може да се направи 
от последната информация 
па Службата по обществе
но счетоводство за резулта 
тнте на, стопанската дейно
ст в Югославия в периода 
януари 
година.

съмнение, чс 
са най-голе- 

на за
на Общин- 

скупщина СПАСКО 
председателят

да ходи след стадо 
Дори и „Нишава“, предлри 
ятис, което с собственик 
па овцефермата в Бачевс- 
ко поле, мъка мъчи как да 
обезпечи

па
партиите, 
плановете
дат обосновани па 
ст, тогава едва ли 
да се каже, че едното 
другото се съвпада. Веро
ятно с тази ’ констатация

бъ-СОТМРОВ и 
на Общннс- рсалпо

може достатъчно овча 
сравнително 

условия за рабо- 
повопост^ое

с
въпрекири, 

добритекоято ще: даде 
принос във всеобщия иконо 
мически и стопански подем, 
машините вече седем месе-

1990септември Наистина 
пата ферма в Изатовци за
та.се съг-мнозина няма да 

ласят, но...
нежелателна

В югославското 
йство месечна заплата сра
внително редовно са полу
чавали 5,1 милиона работе 
щп. Тяхната средна месеч
на заработка 
над 500 марки и е по-мал
ка ог социалната помощ р 

западноевропейски

стопа-

• К'
ш ■

възлиза па
Г '

' - :&гг2ЖГ*повече
страни... В периода януа- 

септември т.г. същи-ри
те тия югославяни са „про
извели“ средно по 11 000 ди 
пара загуба. Значи, всеки 
работещ в нашето стопанс
тво. освен стоките, които се 
намериха на домашния н 
чуждестранните пазари, е 
наппавшт и дефицит, който 
трябва да бъде погасен в 
годините пред нас.

В цеха на ЕИ в Босилеград: Месеците минават, решение 
не се намира
ца започва и осмият) миру 
ват и чакат, какво Ще ка
жат компетентните от обще 
ственото предприятие „Съе
динителни части“, в рамки 
те на което стопанисва и бо 
силеградската трудова еди
ница, специалисти за развой 
на политика. А техният пое 
леден рапорт е „сбогом“, 
или най-просто казано зак
риване на тази трудова еди 
ница. На последното засе
дание на Трудовия съвет 
на предприятието в Ниш, 
вместо да бъде предложена 
някоя нова' производствена 
програма, е йзлечена иници

Загубите са голяма запла 
ха за близкото ни бъдещеНа заседанието заетите в 

тази трудова единица ясно 
казаха, че не искат никак
во откъсване от предприя
тието в Ниш. Доколкото 
пък се случи такова нещо, 
те няма да позволят съоръ
женията да бъдат изнесени 
оттук. За разрешване на на 
станалия проблем бе догово 
рено група работници с пре 
дставители на Общинската 
скупщина Да посетят Елек
тронната индустрия в Ниш 
и съвместно да изнамерят 
решение. .

още повече, че трудоустро
ените югославянин отделят 
много малки средства за 
това бъдеще. През деветте 
месеца на 1990 година за 
акумулация са отделени са 
мо по 2000 динара 
работник. Тази

Димитровград

В Димитровградска общ 
ина последното преброява
не па населението говори 
за над 15 хиляди жители, 
от които без малко полови 
ната живеят в града. Ако 
се има предвид, че и кран 
градските села Желюша 
Гоиндол, Лукавица, Белеш 
Градинье, са най-населенн, 
тогава в останалите 35—36 
от 42 местни общности 
живеят минимално число 
жители. Има ли се

най-посугояване на юнци 
ле започна да работи, 
дали ефектите ще бъдат на 
лице ако болшинство от за

но

на един етите на фермата ежеднев 
но трябва да бъдат возени 
от- Димитровград до Изато 
вци н обратно.

сума пет 
пъти е по-малка от загуби 
те. Какво 
дение?

показва това све 
Възможно е само 

илюзия е 
всяка надежда за бързи и 
лесни промени 
та структура.

едно заключение: Сигурно е, че стопанска
та реформа н съвремените 
процеси налагат сравните 
лно голямо за нашите ус 
ловня число заети да ос
танат без работа. Могат 
ли те да започнат да се за 

съ« сел- 
Едва ли, 

остана

в стопанска

пред
вид, че училища има само 
в Смиловци,

(Според „Дневник“, 
Нови Сад)м. я- Желюша, Лу

ш шават на село 
ско стопанство, 
защото едва ли са 
ли здрави отдавна 
тнте кошари, 
ва ли има кола. в 
ла бъдат

В ЦЕНТРА ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА В БОСИЛЕГРАД

Синдикалната организация напусна

„угасна" пояти, ед-
които

впрегнати волове. 
Но дори и да се обезпечи 
някакъв обект, кой 
рне своитеСлед въведените временни 

мерки в Центъра за социал
на работа в Босилеград пет
те работници континуирано 
търсят права и полагат уси
лия да докажат, че Общин 
ската скупщина неосновате 
лно е въвела временно 
равление и мерки.

та на фонда, които има щест 
членове. Прблемът

ще въ 
деца на село. 

В което те няма къде 
'-чат. Затова 
етапите

почвайки от първи октомври 
Да не им се задържа членс
ки витае от заплатите, 
те потърсили на 26 ноември, 
но Службата по обществено 
счетоводство не 
Да повдигнат заплатите 
колкото не заплатят 
дикалния внос! Касиерът в 
Центъра Невена Симеоно
ва, инак и председател на
синдикалната организация. Какво ще стане със син 

иносгьпила. РабоТ1ш. дикалното организиране и 
цит^. обаче не са се съгласи деиств,уване 
ли с това. и няколко дни не 
Са искали да вземат заплати 
те си. До седми декември (за 
платите потеглила на 28 
мв)ри) двама души

платите не са под въгврос и 
Общинският синдикален съ
вет ще в-ш щ върне. Члену
ването в Сюза на синдикати 
те е на доброволни . начала 
и не ще пр&вим въпрос да
оатт?ДггЛепУВЕ1Т ,,ли неказ ват в ОСС. Под въпрос об
аче е докъде ще
инатът.

е решен: 
членове на временното уп
равление са

даТова не напразно 
х°г>т в полуощт- 

телите села казват: „Закъс 
Нч пътят“.

Ли заместили 
докато траят временните ме 
рКи.

позволила 
до- 

1И син-
* След въвеждането на вр 

еменните мерии заетите в 
Центъра потърсиха от съдеб 
ни органи да- анулират ре
шението на ОС. Постъпката 
пред съда е в ход.

* Недоволни от постъпка
та на Общинския синдикал 
ен съвет, - който, както каз
ват те, дал съгласие в Цен;

а етъра да се въведат време
нни мерии без да изучи по
ложението, петте работници 
потърсили от ОСС да се са 
моотлъчат от редовете на 
Съюза на синдикатите и за

Затова не е" ли крайно 
време да съгласуваме 
новете с реалността и 
се стараем да 
стопанството, да осъвремен 
им с нови машини /и 
програми 
стопански 
за да могат 
ществят 
от които

уп-
пла

* Най-напред трима ду
ши от тях, които бяха чле-. 
нове на общинския 
за социална' защита се отка 
заха от членуване във фон
да. Според официалното им 
образложение

стигне да
оспособим

фонд
нови

съществуващите 
обекти в града., 
заетите да ось 

солидни
може да се жи

вее. Да се обърнем 
туризъма, този неизчерпа
ем и недостатъчно 
зуван отрасъл, за 
имд почти 
ни условия.

Центъра засега н^еТИТе 
тно. ~

в
е извее 

казва, че се 
им органи 
т. е. ч-е са 

51 саморазпускали. Утре ше 
видим какво чде Р це 
дчертава тя.

това те нап
равиха „понеже са им отвзе 
ти правата в Центъра, 
те като негови работници не 
могат да го застъпват във 
фонда“. Неофициално се чу 
ват чласове, че са имали' на 
мерение да блокират работа

Симеонова 
га синдикалната 
зация е угаснала,

заплати,
ное 

все още 
не искаха Да вземат „накър 
немите“

към

правим, по изпол 
която 

всички реал

ен заплати. 
Средствата, които 

взели за членски са им 
внос от за

В. Б.
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ъ&игеетиь зъюелб
НИВИТЕ В НИШКИ КРАЙ ШР чл^дт *

ЩЕ ЧАКАТ ПРОЛЕТТА

Предимство на 

царевицата
ПРЕЗ ФОТООБЕКГИВА

Последна проверка
ре^н-Тепр^Па?тоНяИщТ^

есен трябваше да бъдат за 
сети с есенници към 60 000 
хектара. Обаче 
по есенната сеитба 
но наруши 
ната суша,

ЩЦ да засеят пред про
летта царевица! Една от 
тях е и община Мерошииа 
в която например с пшени 
Ца т?/1Рваше да се засеят 
над 4000 хектара — а засе 
тп са само към 2000 хекта
ра. Същите ще бъдат засе
ти с царевица.

плановете
сериоз- 

продължител- 
така че много 

ниви просто не можеше да 
се изорат.

Положението 
степен се поправи 
отдавнашните

до известна Сигурно е, 
след не ^ Мерошпна 

други 
регион.

Това може

че примера на 
ще последват и 

общини в„ валежи. Но
н покрай това, почвата 
беше достатъчно 
да може сеитбата 
но да се извърши. И пора 
ди тази причина над 60 000 
хектара си останаха 
ти — останаха, за пролетта 

В някои общини в регио 
на обаче са решили на пре 
двидените за пшеница

Нишкиме -влажна за да доведе до 
там, че идната година 
чително да се повиши 
нзводството на царевица. А 
производителите в Нишки 
регион имат лош 
излишеците с царевица от 
по-раншните годинии.

качестве зиа-
про

незасе
опит с

. гу.
пло С. М. ШЩ& *

направена на 8 декември в село Сенокос. Неколцина жители 
на селото правят последна проверка преди сутрешното гласуване. Бяха тръгнали 
към село Каменица, за да видят дали пътят е проходим, какви новини във 
връзка с изборите има.

Сенокошани

Снимката е
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Първите снеговалежи не 

предизвикаха тревога Асфалт од Радошевац до Войници
нищо не оставят на случая. Искаха да се „обезпечат“ против

М. А.всеки вид изненада...

От началото на декемв 
ри т.г. и Босилеградска об 
щина захванаха снеговале
жи. Обаче за разлика 
от предходните години, ко 
гато първите снеговалежи 
изненадваха, сега въпреки 
че в планинските села сне 
га достига височина и до 
60 см, а в низките до 30, 
не изненадаха никого. До 
ри селскостопанските про 
из водител и го посрещнаха 
душно. Особено онези, ко 
ито са засели есенници. Ка 
зват, че бялата покривка,

* Местните общности в Радошевац и Войници наско
ро ще получат асфалт

* Фондът за пътища в Бабушнишка община в тази 
акция с 50% участвува със свои средства

движението. Автотранспор
тното предприятие успеш 
но и засега без някои по- 
големи проблеми поддър
жа съобщителните върз- 
ки, както в рамките на об 
шината, така и с вътреш
ността. Изключение е са
мо линията Босилеград — 
Скопие, през Бесна коби

къс срок от време да събе
рат такава сума, и се ня- 
дяват да получат помощ 
от, по-широката общност 
специално от изселилите се 
радошевчани. Инак джиро- 
-сметката за изпращане на 
пари в местната общност в 
Радошевац гласи така: МЗ 
Радошевац 
като се посочи, че парите 
се изпращат за изграждане 
на пътища.

Да напомним и това, че 
Фондът за пътшца в Бабу- 
шница в асфалтирането на 
пътища в общината учас
твува с 50% свои средства 

~Д. Чирич

Тези дни в сянката на 
предизборната
жителите на Лужница иасо 
чиха вниманието си към ас 
фалтиране на локални пъ- 

ла, която както и всяка го тшца. Както узнаваме о.г 
дина през зимния 
не работи. Естествено, на 
първия сняг най-много се 
зарадваха най-малките, ко 
ито набързо намериха зах- 

не само че ще натопи зе вг>рлените шейни, 
мята, но и ще бъде сигу 
рна покривка на хвърлено 
то зърно в земята.

— Няма за какво да бъ новдхд АГРАРНА ПОЛИТИКА В СКУПЩИНСКА ПРОЦЕДУРА 
дем загрижели. Снегът не 
ни изненада. Есента дъл
го бе добра и добитъка ни 
беше на паша. Храна за 
добитъка имат всички и 
затова тревога от снега ня 
ма. И още нещо. С/егът 

така

пролет могат да очакват 
асфалтов път.

Причината за това е — 
недостига на материални 
средства, защото Радошевац 
наброява около 80 домаки
нства и не са събрали до
сега 600 000 динара.

Според думите на предсе 
дателя на местната общно
ст в село Радошевац Ду- 
шан Станоевич, жителите 
на- това лужнишко село не 
са в състояние в толкова

кампания

62801-645-635

период ' делиа активност развиха ме 
.стните общности в селата 
Радой[евац и Войници.

Село Войници след ня
кой ден ще получи асфал 
тово шосе до мътя Пирот 
—. Бабушница, докато 

Радошевац
жи
ла-М. Я. .телите па

ПРЕМИИ САМО ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПАЗАРА
по“. Много критики обаче скостопанско производст- 
бяха отправени във връз во, специално животновъд 
ка с актуалиата политика ството, а ведно с това и 
на правителството па Анте хранително-вкусовата про- 
Марковпч. Особено — вьз мншленост, ще западнат в 
връзка с вноса на храна. големи затруднения.
Всички участвуващи в Затуй е необходимо юго 

изтъкнаха, славското селско стопан 
ство да се защити от пр 
отекцноннстическите мер- 

сел- кн и от субвенцнонарното 
аграрно производство в 
развитите страни. Защото 
„почистването“ на европей 
ските мазета води към 
пропаст родното произвол 
ство.

Голямо внимание прив
лякоха и думите на д-р Сте 
по Мпрянич, отнасящи се 
до финансирането на агра 
ра в идната година. Той 
каза, че източници на сред 
ства трябва да бъдат: со 
бственн средства на прои
зводителите, влагания от 
чужбина — на отделни ли
ца във ферми, взаимно сд 
ружаване в рамките на до 
мантия аграр и на сродни 
те отрасли и банките.

* ВНОСЪТ НА ХРАНА СЕРИОЗНО ЗАСЯГА РОДНО 
ТО ПРОИЗВОДСТВОпадна на мека земя.

създава проблем за 
голини пъп

С<#РЮ, говорейки за 
китс, които щс 
юзиото правителство в 
1991 година.

Делегатите 
репа па един 
считайки го за „важен пре 
лом н селското

че не
ходене. Други 
во заледи, па тогава падне 

представлява 
опасност за движе 
— подчерта Добри

мор 
в ломо сь

иа.Според намерението
изпълнителен съСъюзния

вст , което като за коноп 
роект е в процедура, в ид- 

година /е щс има ре
сняг, което 
голяма 
нието
Велинов, млад селскостопа- 

ппоизводител от сс-

разискваппята 
че ако се продължи с отпу 
окапе па долари за „храна 
от бял свят“, родното

дадоха нодк 
такъв ход,пата

грес за изкустои м торове, 
химически -реде<'»а «а -'а‘ 

Др. ;це бъдат иъвс стопа петнели
ло Злидол, с кОгото по вр 
еме ня снеговалежите

в Босилегпал.

щита и 
дени премии,

И то за следните произ- 
вълпа, 

захарно, 
угоени

се

слети нахме
Въпреки, \Че първият та 

спят, който 
височина и пад поло 

отсече по

за овце, 
пшеница,

водения:
мляко,досзгодишея 

тига
вия метър, вече 
вече плаяияски села в 
шината: Дукат, Назърица, 
Догаиица, горните махали 
па Ц-ьрнощица, Плоча, I о 
риа Ръжана и др. и житс 
лите в тели села 
жи. Почти 
снабдили, за по 
месена, с найюсновни 
нителни продукти, а и 
магазините има 
—два запаси брашно, сол, 
захар, олио и пр.

Първият сняг 
и по-големи затруднения в

слънчоглед,цвекло,
гонци, тютюн... Сямат-д 
се движела от 10 .ю -•) па 

от цените 
те произведения,

които са изпесепя

Ом

об ла посочени 
по самосто

на ония, 
па пазара.

Също така, премии 
се се дават па производители

те, а пе па фабриките, ка
хпп кто ставаше досега-

Р Последното сьобщн съ
юзпият секретар за селско
стопанство при СИС (,к
мо Мирянич иа заседание
па Комисията ш селско С1 
опаяство в Скупщината

щс
пе загри

всички са
няколко

в
па месец

Н. Й. М.Трябва да се насърчава родното производствоис създаде па
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ТВОРЧЕСТВОТО N ЕЗИКА - НЕДЕЛИМИ ЧАСТИ (II)
,, от Димитровград 1 което да събира на
който местните влае ^всичките авто-

за него > ^ своята народност но
и други извън нея. Гой Ире 
дложи едно цялостно пред 
ставяпе в скоро бъдеше на 
писателите от българската 

в Клуба на писа 
Белград. Иван Ни 

по въпроса на твор- 
то тряб

за Марии Младенов — че произход 
една иавоювана свобода, ть ско, димитрооград 
рси ПОБИ свободи! но на «* пмсокоумие „анатемо
Ь'и"Я^ -кГНто-и^ра^

сътрудническите ДРУ..^ пи огпе да ^ иредстапи прел
България н Бална- своите с^Р^ани^ Бъде- 

„„те. Само така пие с па- ' ГсГтелГ" оГ бъл^еката
народност при предложени 

да се от- 
на този 
който бо

■ГВУ «тел**:състоя в Босилеград в рам майчин език. значи и да се 
ознаменуване юби уважава този език. . 

25-годншшшата на спи- шият роден език че огх- 
върл я ме, като ме ли сс сра 
муваме от него... „Прокопи 
Попов се застъпваше за спа 
зваие на литературни нра
вила и за насърчаване 
младите литературни талпи 
ти, както н за модерен ро
ман. Той предложи първо
начално да Се направи ед
на декларация за езика, ко 
йто с години е подценяван

на

А цаките на сателн
лея
сане „Мост“, може би 
бъде интересна за читатели 

два аспекта. Първо

народност 
телите в

славни,ще
шето творчество можем да 
се представяме и в други 
простори, п не да съшест. 
вуваме локално. Какво е “лежи
Спло отношението към ли ”“^хс“вЛ„'„ската 
-7‘"лиши той иоешш' чрез тература високо третира, 
собствен пример, а топа с

колов
чсството каза, че

бъде свободно, но и
те от
че след дългогодишно чака 
не за второто й провежда
не най-сетне се изнамериха 

начин в съдействие 
която

съответно 
иметона ва да

художествено творчество, 
което да бъдат засегнати 

общочовешки проо 
защото у нас едвам 

идеята, че

в
лисили и

с ОС в Босилеград, 
обезпечи необходимите па- 

писателите

всички
леми,
сега заживява 
свободно можем да пишем 
и да се изказваме. Тази 
част от разискването прик- 

Вене Ве 
има ли свое бъде

забеляза,Вапче Бойков, 
че ни липсва критика и 
критически ^ изказвания за 
пашата литература, защото 
след Властимир Вацсв ни 
кой на полето на критика
та не се изказа със статия 
или критически очерк. И 
сътрудникът на „Мост“ от 

разбира Лесковац, Томислав Цвет- 
кович, сс включи в изказ
ванията по въпроса на ли
тературата. Каза, че слиса-

рични средства, 
от българската _ народност 
да се срещнат на едно 
сто и в течение на тези два 
дни да разискват върху-'ра 
звойния път на литератур
ното творчество на българ-

сваляне от репертоар драма 
•га му „Тодоракини“ и пър
воначалното спиране па рб 

„Зъбато слънце“, кой 
пзлезпал със закъснение 

Общински

и пренебрегван 
среди. Стойне Янков, който 
понастоящем живее в Ско
пие, каза че „ни е необ
ходимо по-често комушщн- 
рапе и по-чести делови сре 
щн. Тъй като в последно 
време пише и на сърбохър 
ватскн, той се представи с 
едно стихотворение па сър 
бохърватскн език. Профе
сор д-р Марин Младенов ка 
за, че свободното творчест
во не може да съществува 
без свобода. „Смятам — ка

в нашитемя

лючи с въпроса намана
липов
ще и перспектива литерату 

на нашата народност
то
от две години, 
те политици открай време 

свободното
ската народност в Югосла
вия. Чуха се тук в демокра 
тическа и делова атмосфе
ра различни изказвания за 
поезията, разказа, романа 
драмата, критиката, твор
чеството за децата н прево 
дачеството, но и мнения и 
предложения, някои от кои 
то в тази статия и ще спо 
менем а конто същевреме
нно и за читателите, и за 
бъдещите литературни твор 
ци ше бъдат интересни. И 
второ, твърде важен моме
нт в срещата беше и апе- 
л а на писателите да се 
преразгледа ролята на бъл 
гарския език и неговата 
употреба в училищата в 
общините където 
българска народност (Ди
митровградска, Босилеград 
ска, но и Бабушнишка и 
Сурдулишка общини).

рата
тъй като българският език у 
по-младото поколение е из 
тласкан? Обаче, макар че е 
късно, не значи че с 
ка е готово! —

, с чието мнение всич- 
бяха съгласни и с кое

то продължи деловия разго 
вор. 3. Т. С.

ограничавали
творчество, което 
сс, се с отразило и върху 
творчеството па авторите от 
българската народност. Тъй 
като се чу предложение за нисто заслужава да се тре 
съответно отбелязване имс-

ези- 
каза Вели

нов
китира на по-високо равнище 

защото то е единственото 
от този вид, което има бъл

то на починалият писател 
Дстко Петров, който е по

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДИМИТРОВГРАД И ГОДЕЧ И ДРАГОМАН

Пелин в НРБ. Има идеи за 
гостуване на художници от 
споменатите градове и 
още някои други нови фо 
рми на сътрудничество.

ствуваха оркестрите от
Годеч и Драго .пан със
свои солисти и членовете* 
на самодейните колективи 
с хумористична програма.

Нови идеи
Традиционното крайграни
чно сътрудничество между 
Димитровградска община 
(СФРЮ) и общините Годеч 
и Драгоман (НРЬ) по едно 
време спаднало па низки 
клони, тези дни като чели 
отново се засилва, дори 
има и нови идеи.

Именно, на 7 декември 
от тази година след гостува

нето на Димитровградчани

с пиесата „Големаиочи“ в 
Годеч и Драгоман, в Дими След концерта в съвмест 
тровград гостуваха за пръв ни разговори тръгна нници 
път заедно представители атива да се организира съв 
на споменатите два край- местен концерт с подбрана 
гранични града от съсед- програма на всишш участ 
на България. Го тите се ници в крайграничното сь 
представиха с концерт под трудничество, с което 
название „Съседска среща“. вен в градовете 
Концерта бе съставен от вград, 
народни песни и инструме участниците да се предста 
нтални хора, в които уча вят и в Пирот и град Елин

За съжаление концерта 
бе сравнително малко пос
етен. Осен това малоброй
ната публика се 
като крайно

живее

показа
несериозна.
некултурна.да не речем 

Това не е за пръв път. До 
ри става постоянна практи 
ка в залата на Центъра' за 
култура в Димитровград.

А. Т.

Що се касае. до литерату 
рно творчество на българи 
те в Югославия, чуха се 
интересни изказвания, ст 
мнението на Мила Васов

ос-
Димн гро 

Годеч и Драгоман

Г ПИНИИТЕ ПРИШИТ недостатъци, те са обаче не само от субектив
но, но и от обективно естество, за което най- 
малко вина имат просветните 
жду тях и слабото фннансовскматериално по 
ложение на училището.

ш.ттМОНа
работници, ме

Вече стана традиция, когато пред деле- критерии при даването на бележки за съотве
гатите на Общинската скупщина в Босилег- тни знания на учениците, при това много бе-
рад на дневен ред се намерят въпроси от об- лежки се дават чрез така нареченото админи-
ластта на основното образование и възпита- стративно оценяване. Някои учители непод-
ние, да се води голяма полемика сред делега- готвени отиват на часове, а възпитателно об
тите. Полемиката не изостана и на последната разователиия процес провеждат по стари и ве
сесия на Общинската скупщина, когато на дне че отхвърлени методи, без съвременност и
вен ред бяха няколко въпроса от тази област: идейност в обучението,
отчета на Педагогическия завод от Враня, за 
работата и дейността на основното училище
през изтеклата учебна година, информацията на твърде низко равнище че училището мал
за подготвеността на училиището за настоя- ко предприема мерки за подобрението им, се
щата учебна година, материално-финансовото подчертава в отчета. Малко се предприемат ме
положение на училището и хигиенно-санита

Естествено, от тези подемни разисквания 
неосведомен човек трудно ще .меуже да получи 
права картина за работата и дейността в ос
новното образование и възпитани*;-. Наше е

време възпимнение, че наистина в последно
тателно-образователната 
Това обаче не значи, че всички 
ботннци, не си гледат

дейност е в упадък.
просветни ра 

работата. НапротивХигиената и отоплението също така са все още има твърде добри учители, които 
своя дългсъзнателно и отговорно изпълняват 

и задача. Обаче има и такива, 
жават да бъдат 
се обрят за по-Големи

които не заслу 
възпитатели, или които саморки и за усъвършеиствуването на възпитате- 

училищните обекти. Без лно-образователния кадър. лични доходи, а не и да 
дадат съответни знания на ученццитг. Затова 
неминуемо

рното положение на 
спорно въпроси/ заслужаващи внимание и тър
сят обстоен анализ. Тези и редица други констатации,

едно число делегати и изне
като се налагаОще повече, че основно въпроса за енергич-че ли подтикнаха но разграничаване на тези

соха и свои забележки за работата йа учили тели. А тази борба 
щето и просветните работници, 
най-упорити бяха КРОНЕ НИКОЛОВ, ДОСИ- 

Естествено, наи-голяма полемика преди- ТЕЙ ИГНЯТОВ, СИМЕОН ГЛИГОРОВ и ПЕНЕ 
звика отчета за работата през изтеклата уче ДИМИТРОВ. Противоположно на тях- РАНКО 
бна година. В него и този път„ както и повече КАРАНФИЛОВ, ИВАН АНАСТАСОВ АНТОН 
пъти досега, се подчертават редица забележки ТОНЧЕВ, ВЛАДИМИР СТОИМЕНОВ ЛИЛЯ 
за работата на просветните работници и въо НА ВАСИЛОВА ’
бще по работата на това възпитателно образо- 
вателно

то образование и възпитание 
вка в развитието и оформяването на

е важна съста- 
здрава

от истинските учи- 
и разграничаване трябва 

тъкмо те, просветните работници 
и другите компетентни за това лица. Нужно е 
занапред да се именуват тези, които петнят ли 
ка на просветните работници, а 

с констатации и

Между тях Да започнатличност при децата.

не като' досега да се излиза 
като „някои“ и нищо 
по този

нелреодолено, 
повече. Само тогава ии др. са на мнение, че

всичко толкова е черно в работата на лросве 
тните работници и въобще в работата

училището като възпитателно-обра 
ведомство. При това 

рекоха напълно, че има отделни

ме начин отрицателните
възпитателно-образователната
но ще бъдат 
по възходяща 
гне на

явления във 
дейност успей 

процеса ще тръгне 
линия, а обучението ще се нзди 

по-високо равнище.

ведомство. Между другото се штък
и дей-ва, че отделни просветни работници не спаз 

ват училищните норми: 
прилагат еднакви и със закона

разрешени иността на 
зователноработното време, не и те не от- 

нропуски и
утвърдените

М. Я.
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ЯН УИЛСЪН

ГЕНИТЕ СА В ТЕБЕ И В МЕНЕ
човек, които боледува 
автпзъм, а притежава 
ва необикновени 
сти. Психиатърът 
Горовиц от САщ 
случай с двама 
братя—блнзанцц 
Джордж, способни 
вършват по едно и 
време едни и 
ции, но с

(3)Трябвало

на гт До НИе напомняло на състояние на поет 
композитор в 
голямо

от Жи се потърси помощ от ЕБМ 
Гаус описва 

мнало
пуснати ръце. При такива 
случаи наша естествена на 
реакция е да се дистанци 
раме и да побегнем от та
кива създания. Има момен
ти когато се чувствува съ

да кажа жаление към такива, 
ниш други обстоятелства 

онова се чуват' забележки като: 
с оновз, „Може би е било по-добре 

възможно- Да са ги 
такъв ус-

През 1963 година 
I Дик узнал за г

баща 
нов апа

рат „Посум“, предназначен 
з а усилване на най-слаби 
движения. Той давал въз 
можност на инвалидите с 

при най-голямо нарушение да 
пък палят и гасят крушки, ра

дио, телевизор; да пишат 
на специална пишеща елек 

задушили, кога- трична машина. Баща му 
то са се родили“? Или: Не се отнесъл към изобретате 
е ли по-добре такъв да ум- ля на машината, инженер 
ре, отколкото да живее бе Рейджиналд Малинг, разка 
зпомощен“? зал му какво е необходимо

на неговия син Дик Бой- 
и дел станал притежател на 

„Посум“, който бил наго
ден с него да се управля
ва с крак. Това била един 

се родил ствената част-на тялото 
през 30-те години. Боледу
вал от спазматична атето- 
за, при която 
внезапно се стягат и 
мо издавал
не може да говори, ^ 
мо издавал неразбира 
викове. Било му писано да 
бъде прикован за инвалид
на колица. Майка му 
искала да го изпрати в сп 
ециално училище. Избрала 
друг път: отнасяла се към

365,365 
как

та км 
способно 

Уилиям
описал 

възрастни 
Чарлс и 

Да чз-

как му хру 
решението на теоре 

мата, който с години се 
опитвал да< докаже: „Га
танката реших в мингове- 
ние. Аз не мога
каква е Арианнината 
ка ,която съединява 
което вече зная 
което ми даде 
ст да постигна 
пех."

или
момента 

вдъхновение: „Мл- 
втурнал като 

стаята, вдигнал 
си,

насъщо 
същи опера 

лекота, 
ни Чарлс

адежът се 
вълк през I 
панталоните 
пръстите 
очи, 
смеел

Както и ДейвидМа 
ни Джордж 
обяснят

захапвал
__ превърщал

отвреме-навреме 
или разговарял, а 

сетне след една минута за 
почнал да изговаря числа-

299.014.1вЗ .225“ 66 *6 ’658 •

не могат 
по какъв

намират отговор а 
повтарят: „Аз зная“.

На занимаващите се с ие 
тория на математиката 
вестно, че съществува ис- 
тинска плеада от математн 
ЦИ-гении. Например, 
дателят на математпческа-
Кя„ле°лИя На -&пектРПката Карл Фридрих Таус бил
син на не много образова
ни работници. Едва 
напълнил 3 години 
то още никой на нищо не 
го учел, 
как оаща му пресметва за 
работката на 
своите работници. Бащата 
вече бил готов

Да си,
начин

само ВИДНИЯТсе ^ френски ма
тематик Анри Поанкаре се 
заинтересувал за този про
цес, „за онова, което става

Все пак е възможно
признаци на 

крие истинс-
при външни 
дебил да се 
ки ум.

ДИК БОЙДЕЛ

е из
в душата на математика 
о книгата см „Наука и ме
тод , в гл. „Математическо 
откритие“, той 

която
съз-

ВСЕ Още докато 
само 10 
гъл за 60 
върши 
пия, даващи резултат 
36 цифри.

пише за ро 
„иистиктивното 

яз“ играе в математически
те открития и за 
„непредвидимото 
е последица 
дица

му, която до известна сте 
пей контролирал. На деве- 

мускулите тия ден му обяснявали (не 
той

неразбираеми

имал лята 
години Труман мо 
- секунди да из
пя колко това, че 

съзнание 
„от дълга ре- 

предварителни несъз
нателни етапи“.

знаейки дали той разбира 
това) кодовите сигнали, ко 
ито трябвало да знае за 
да може да управлява тас 
татурата на апарата. И нео 
чакваното майката забеля- 

не зала, че той успял нещо 
да напише. Не вярвала 
на . очите си. Дик написал 
писмо, адресирано до изоб 
ретателя на машината, пред 
лагайки му разни усъвърше 
нствувания, които могат да 

да бъдат внесени в електрон
ния апарат и сложил точна 
та дата — 13 юли 1964 го
дина. Й макар че това бил 
първия документ, който на 
писал и първия опит за об 
щуване, в текста нямало 
нито една грешка в орто 
пзафията и пунктуацията. 
Той извънредно ог|тадьл вс

умноже-
когато от а са- 

емии дока
Съществуват нтой веднаж чул „ други хо

ра, които притежавали ге 
ниални способности 
ст да вършат разни 
матпчески

Но механизмът 
преобразяваме си 
тайна. Още един

на., това 
оставабригада на паизу- 

мате-
операции. Нап

ример, холандецът Унили- 
ям Клейн, който до пенси
онирането си през 1976 го 
дина работел като мате
матик в Европейския цен

пример в
да даде па потвърждение на това — 

бащата на теорията на от
носителността е Алберт Ан 
щайн. Най-големите идеи
му хрумвали когато се брь ловина години започнали с 
снел. Всяка сутрин бил него редовно да чете, 
принуден с голямо внима- учи история, география 
ние да тегли бръснача, за Да смята наизуст, макар че 

и сама не била сигурна 
дали я разбира. Когато се 
заергеиил баща му го уч
ил по алгебра, химия и ма
тематика. Когато напъл
нил 30 годин и родителите 
му продължили да го вод
ят със себе си на почивка

рите, когато малкият 
пгьл и му
имаш грешка. Не си 
метнал добре!“ — и веднага 
„открил“ точната сума. Кога 
то бил на 9 години, 
ник, наизуст знаел да нап
рави разчет на редица мате 
матически операции а на 
съучениците им трябвало 
за същите операции много 
повече време.

до- него като чели е съвсем 
нормален. От четири и показал: ..Татко

прес-

тър за атомни изследвания 
в последната година, на 27 
август и официално поста 
вил световен 
„бързина“ в пресметването 
на корен от 73 степен — 
за само 2 минути и 43 се 
кунди. Този брой се 
тоял от 499 цифри, конто 
заемат четири реда на стра 
ницата на книгата. За

вече уче
да не се пореже в момен- 

рекорд по ти, когато му идват на ум 
големи и неочаквани идеи 

Ония, които се намират 
в голяма физическа форма 

със и имат здрав ум, поняко 
га чувствуват затруднения 
при общуване с хораГ кои

да то нямат такива заложби: на гости, макр че не знае
ли дали този труд ще се 
отплати.

ОЩЕ един от такива ге- 
нии Труман Стадфорд, кога 
то бил на 20 години станал 
преподавател по астроно
мия. Веднаж го тестирали

го-ичко през изтеклите 
дини.

с малоумни от рождение 
с изплезен език или с от-

се потвърди изправността 
на отговора е трябвало да — СЛЕДВА —

ЗАПИСАНО В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕ
ГРАД

ИМА ЛИ ИЗГЛЕДИ ДА СЕ ОСНОВЕ АКЦИОНЕРНО ДРУ 
ЖЕСТВО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛАТА 
НИШ — ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКА ГРАНИЦА

(

След нещастието, хуман 

на помощ за ЗорицаПечалбата е сигурна
област а не да изми 

споде
ли Яки*. Нямаме нищо ир 

капи-
важио е да получим

В Белград на 3 декемв- 
ини-

създаване на 
дружество; ко 

реализаиия- 
проехта Ниш — Пи-

югославско-бъзгарс-

гази
сляме нещо новори беше раздвижена 

циатива за Преди една седмица Осно 
вното училище „Георги Ди 
митров“ в Босилеград на ос 
мокласничката си Зорица 
Раденкова от Гложие присъ 
ди 5000 динара помощ. Та
зи помощ на Зорица лцчно 
ие може да помогне, но сре 
дствата за семейството й 
са от голямо 
Всъщност, тази хуманна по 
мощ, която е последица на 
една детска палавщииа и 
нещастие показва не само 
хуманността на учителите, 
по 41 Предупреждава. Лреду 

какво е станало

болница, в която сега остава 
още месец и половина. След 
лекуването последват някол 
ко контроли.

отив чуждестранния 
тал,акционерно 

ето да поеме 
та на автомагистрала.

Акционерното дружес- 
ще предложи

Сърбия своите ус 
във връзка 1 

концесионери, а и чу 
фирми 
искат и ка

рот 
ка гранила. 

Участъкът

на дьр- Мшгалата година тя дълго 
време отсъствува от учили
те и това при Края на учеб 
пата година, 
колектив

.во 
жава 
по вия

отот нея с бъде те не са малки и благодаря 
за помощта, която ни оказаима 

за де
Iранината 

от 98 км и
Ниш до 
дължина 
сетила голини 
вно биха 
13 000 могерни 
средства, докато през 
2020 година дневния __ 
ток би бил от 13—16 000 во 
зила. За
л о л у автом а гистрал ата 
обходими 270 милиона

втората фаза,

Учителскиятщит е
ждестраннитс 
изнесат какво 
кво предлагат. Ясно е, 
ние нямаме предимство, 
трябва да влезнем в тази 
„надпревара" — счита Р. Ра 
доман. Трябва да сс каже 

автомагистралата Ьсл 
град—Суботица 
сова нито световни

ще показа съзнател* училището.
Зорица е доволна от лека 

рите и специалистите на Во 
акаде-

зиачение.по нея дне- 
од 9 до ност и тя мина в осмщ клас. 

Тя сега 
постъпката на учителите е 
била
нейният класен

минали потвърждава, чечепревозни но енно-медицинската 
Кипя. И ма доверие У тях. На 
дява се, че ше н помогнат. 
В успех не се съмнява и тат 
ко й Директорът на учили
щето Владимир Михайлов 
казва, че средствата които 
сега отпуснаха не са големи, 
но че засега нямат повече. 
Ще изучат възможността 
след годишния баланс да от 
делят оше някоя 

През февруари Зорица 
трябва да замине на кон-, 
трол в Белград. Т\рурно е* 
но какво да се прави.

и решителността и 
да се върне докрай зреагле- 

големи. — ГЦречи ми

оправдателна, казва 
ръководи-. 

Петрунов, като
про-

тол Радко 
добавя че Зорица е средна 

успех ученичка и твърде 
Инак, та

паизграждане
чс заса нс преждова 

какв0 с могло да стане, как 
палавост може 

нежелани по

заиптерс- 
фирми

искат да им сс отстъпи до 
ходът от съществуващите 
акпии в това пътио |ганрав 
лсиие, безплатно да им сс 
отстъпи земята, да им сс 
отстъмяат кредитите и ш. 
кат да им сс гарантира 
курсът иа динара да ме сс 
мени.

ПОдо дисциплинирано.
зи случка трябва да ни слу- 
ж.ц за пример, и иа учите
лите и иа учениците...

помощ, ко-.

едиа детска 
ДП Предизвика 
следящи...

През април 
на, когато 
кчаеннчка, едни ученик на 

с тебишцр се 
към друг уче- 
и обикновено

лара, а за
за автомагистралата ще

140ошебъдат необходими 
милиона долара. миналата годи 

Зорица бе седмо Материалната 
ято оказа училището на се
мейството на Зорица е от, 

значение. Нейният

сумичка. 
пакГодишният доход ОТ ПГ

а
долара, подчерта р**°в*' 
Радоман, директор иа бел 
градския Институт • 
тища на договора, 
бата, според 
ценка, би била

Този участък обаче тр 
заинтере 

и затова 
от „Енер* 

че с за 
въпросния 

„ри условие 
по-добър

междучасие 
подхв-флил 
пик.

голямо -
татко Славчо, който работи 
в предприятието за обработ 
ка па дърво „Бор“ в Боси
леград казва: -т- На първо 
място ни е да се върне зре 
имото на Зорица. да не оста 

.последици. Те сега 
се чувствуват. Напети*.

Кикто 
нещастието само при 
(I) тебеширът се от-, 

втория ученик и 
лявото Й

когато
стига 
блъска от

Волятапъ- Беше прието заключение 
по-определеио да се дефи
нира интереса и бъдещите 
влогове на акционерите, съ.

йкГЖ “с° може Гсе
създаде акционерно^ друже
ство, макар че беше изгьк 
нато и това, чс е трудно в 
пашите банки да сс памс- 
ри капитал.

Печал- 
негова пре-

осъшестве
то са
малко неизвестността какв0 
всичко накрая Ще стане, да 
ли ше се премахнат сегаш
ните трудности в зрението. 
Но. оплно съм убедена, че 
моето, желанието и желани 
ето на всички, които искат 
да мм помогнат ще се осъ
ществи — казва 
Зорица с оптимизъм.

В. Божилов

Зорица в 
От тогава Зорица,

улучва 
око.
мейството й и лекарите -ш_ 
почват борба да спасят око* 

Поиредата
потвърждават лек ори 1 

С татко ом Зорица бедна 
гп заминава за Белград 
където иа ВМА остава едни 
месец. След петнадесетдне
вно пребиване у Д°ма пак 
се връща п белградската

се-
всепат

на. още
на, не толкова като при 
вреждането. Направих голе 
ми материални разноски. 
Често пъти отивах в Белград 
С' малка заплата едвам пре
питавам петчленното см се
мейство. Имам оШе Дпе де
ца, които се учат, разноски-

по-ябва да привлече 
сованитс страни 
Драголюб 
голроект" 
интересован за 
проект, само 
дя се

с сериозна.то.
ТоваЯкич те.изнесе,

на края
направи

маркетинг за него.
1 Трябьа ДЯ 

че съгяесгвувашия олиг
ц. м.
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Размисли върху едно „емоорго 

н едно „табу - тема"

19181 ДЕКЕМВРИ

Нашата
единствена
Югославия

СпоредВидое Смилески. 
националния произход 
трима, са хървати, 
словенци, двама

живеем, ио в никой 
чай не бива да се отрича 

историята, ли 
значе

ние и други символи, има
щи възпитателно, просвет 
но, културно и обществе
но значение.

С настоящата статия ще 
се опитам да направя кра
тък анализ на имената па 
димитровградските улици, 
а на читателя след това 
оставям да ме нодкрепя- 
шш опровергава.

Понастоящем в Димит
ровград има 70 улици. Тех 
мито имена отразяват об 
п хествено-пол I т тес кнте съ 
бития в нашата страна, на 
станали от освобождение
то до днес. Много имена 
на улици траят и 45 годи
ни, ио много са прекъсва
ни, поради 
причини, но вероятно субс 
ктнвизмът 
шовинизмът и до известил 
степен национализма па пи 
кои ръководни гарниту
ри“, конто са били недосе
гаеми „кръстници“, оказа
ха лошо влияние, понеже 

допитваха
гражданите. Оттук и ре 
дица очевидни аномални, 
които в интерес на грлж 
даните би трябвало да се

слу-
Проблемът с имената на 

улици
трима 

Черногори миналото,
се чностите с местнодимитровградските

не е нов. Акосъвсем 
погледне назад,

мюсюлманин и дваци, един
ма евреи. Поставя се вън 
рос: как е 
няма мито 
Сърбия, е толкова легенда 
рни герои и коменданти?! 
Друг е въпросът дали вси
чките посочени имена вас 
лужават да имат улица в 
папаш град!

Във втората група улици 
са имената на Георги Ди 
мнтров, Иван Караиванов, 
Салвадор Алиспдс и Пат 
рис Лумумба.

В третата са имената на 
културисьпросветми и
люнионни дейци: Вук Кара 
джич, Светозар 
Христо Ботев, Васил Лсвс- 

Бранко Чопич. Наши 
ят град е могъл да има ули 

Свети Сава, Кирил 
и Методи, Никола 
Отец Паисий,
Нушич, Негош, Горки, Ире 
чек и редица други лич
ности със световно зиаче-

въпросът
е дълъг, колкото и следво 

наше развитие. Пр- 
годшш то- 

дос- 
някои

т.зможпо да 
сд| ю име отеиното ФИЛИПОВИЧПИШЕ: Велимирез последните 

зи вирос се изостри
с основаниета и

граждани, журналиста и
Д!^ОЪс1 ШЪрОр

опитала да ааосай 
какъв-

меми“ за 
йто с наричал 
(предимно) с формирал 
да отбраняват Третия Райх под 
на са сс върнали живи.

лищня СС
вят въпроса такъв,
•го е. *ап, това не ое ш>з 
можно, защото разногласи- 
ята ояха доста големи. И наТук гоябва да напомним за предупрежденията

к’,лкоР"«г5ит»и»«
ако БиХ по някакво нещастие загуби интегритета си ,

неизбежцо ше се намерят в същото подоже 
„ие и към тях ще се води същата политика, която сега 
се води към сърбите в Хърватско, пори тш&о няма 
да им се спомене в Конституцията на Хърватско. Затова 
мюсюлманите трябва добре да отворят очите си. Преду 
преждавам ги да не позволят да бъдат измамени .

Наскоро п(е узнаем ще го послушат ли мюсюлма

постиш! ъъп-ДНСС, ШчО сс
.за разггсьл»стс п раог4 

Ара
Османроса

ЛСлчДОИС, ААрАА ААОААААААС
ЖДаА1А1 ААСДПОАсА СС ААОрИЖда

имената
рСНО

на МаркопичасоА-щацААЯШ 
на ОААЬАША сюлманитсрькоаодАААСлп 
от оощАшйта: негър х асев 
Младен димов, гапко пар
ков, СъроААСлав лиатковпч 

известна стенен А1а 
юдоров п крум Ве- 

1 ражданите 
да бъдат „зли“ само

_ истината дати
много по-раио. За да

най-различни кн и

ии па:тесиогър длето,
Тесла 

Бранислав
и до
А^лава
личков. 11С

ните.оива 
към тях Не са малки и сепаратистките стремежи на македо- 

меката партия ВМРО, която заради някакво обединяване 
на всички македонци възнамерява да превърне сегашна 
Социалистическа република Македония в самостоятелна 
македонска държава и сетне да я присъедини към Ьъл- 
гария. Тази македонска държава би имала собствена вой
ска, собствена валута, собствена дипломация... всички пре 
рогативи на самостоятелна държава. Председателят на 
ВМРО Любчо Георгиевски, човек с твърде проолематично 

обаче забравя, че в тази нова македонска държа- 
би бил свободен. Дори, това 

известно, няма ни да съществува, понеже
почти всички пирински македонци.

македонския

ра от
се даде име на една ^ища 
безспорно е, че трябва мно 
го по-задълоочено да се на 
влезе, ако е име на лично
ст тя чтрябва да 
ва по-отблизо. При 
съжаление се случваше по- 
инак. Подхождаше се

бюрократично

ние.
група саВ четвъртата 

улиците с имена, свързани 
с местни личности. А това 
са: Васил Иванов — Циле, 
Власаки Алексов и Симо- 
Милошев. Допреди 
ко години имаше имена на 
повече местни хора: Най
ден Киров, Крум Златанов 
Стефан Димитров, Петър 

Шукарев, 
Люба Алексова... Кому пре

сне се

се позна 
нас за иякол-премахнат.

Според символиката, кс 
ято означават, димитров
градските улици могат да 
се разпределят в седем гру 
гот: имена, свързани с ли
чности от революцията, на 
личности от международно 
то работническо 
местни

по
минало, 
ва македонският народ не.връхностно, 

в повечето случаи национа 
листически или просто ка
зано безотговорно. Населе- 

е пренебрегнато

бългае съвсем
рите са асимилирали
Тяхната конституция изобщо не признава 
народ. Но заради осъществяване на лични интереси и 
дребни политикантски цели нито една цена, пък и разои- 

Югославия, според „ВМРО-вците“ не е голя-

Тасев, Марко
ннието

то не е имало почти 
какво влияние.

Днес в новите плуралис
тични отношение, въпросът 
с право може отново

Гражданите

чеха тези имена и защо — 
това остана „тайна“?!

В групата с международ 
на и революционна симво- 

„Първи

ни движение 
личности, култур 

но-просветни и обществени ването на
ма.дейци, международна сим- лика са улиците: 

волика, революционна си май", „Осми март“,,, ,„Сед- 
мволика и географски тер ми юли“, „Четвърти юли“, 
мини. „Осми септември“, „25 май“,

В първата група са име „27 юли“, „28 септември“, 
ната на: Маршал Тито, Бс ,.29 ноември“, „22 декемв- 
тше Кидрич, Иво Лола Ри ри“, „13 май“ и „15 май“, 
бар, Велко Влахович, Мо- И на тази група улици е 
ша Пияле, Владимир Ба възможно да се направи 
карич, Едвард Кардел, Бош обстойна ревизия, 
ко 1мгха. Джуро Салай. Са В най-многочисленната гр 
ва Ковачевич, Роза Папо- упа димитровградски

ци са имената на географ 
ски местности: Стара пла 
нина, Гребен, Цариброд, 
Сутйеска, Гинска, Врело, 
Ком, Сребърна, Нишава, 
Видлич, Висок, Забърдие, 
Зеленгорска... И тази гр\гпа 
има абсурдности, Ком, Сре 
бърна, Гинска, Врело и т'.н 

И последната
ци, чиито имена са свърза 
ни с революционната сим
волика, е нереална с. вре- 

живее. А 
: „Царибродски па 

ртизански отряд“, „Проле 
тарски бригади“, „Братст
во-единство“, „22 дивизия", 
„Илинденска“, „Граничарс 
ка, „ЮНА“, „Младежки бр 
игади“, „Пети конгрес“, „Сл 
авяиска" и пр. Някои от

да За Ругова, Сурои и новопазарския мюсюлмански ли
дер Углянин тук не трябва да си харчим думи. За тях се 
знае всичко.

се повдигне, 
на Димитровград, неговата 
местна общност, Комисията 
за тържества и традиции, 
имат право да търсят пре
разглеждането на въпро
са, свързан с имената на 
улиците. Всеизвестно е, 
че имената на улиците 
на един град трябва да 
отразяват епохата, в която

Така се сдружиха да разбиват Югославия 
най-малко са вложили в нейното създаване, водени

всички.
които
от егоистични национални и лични интереси и амоиции.

КОЙ Е РАЗДЕЛЯЛ ЮГОСЛАВИЯ

И преди да бъде създадена версанска Югославия, 
мнозина са разделяли славянските народи на Балканите. 
Най-упорито са ги разделяли Ватикан и католическата 
черква, която още от своето създаване през 1054 година е 
настоявала, често пъти не избирайки средства, да разши
ри влиянието сй на целия Балкански полуостров. Вати
кан непрекъснато се опитва да измести на исток линия
та на разграничението между православието и католици
зма на Балканите, която отдавна е теглена 
на река Дрина. Като се има предвид фактът, 
ческата черква и католицизмът винаги са се борили не 
само за религиозните си цели, но дори много по-кърваво 

власт, че в тази борба са падали не само ко
ронясани глави, но и. главите на много вярващи, че ка
толическата вяра е станала управляваща идеология на 
много европейски дворове ^ за разлика от православието, 
което никога не е било толкова агресивно, Ватикан и ка
толическата черква са успяли да прекроят много държа- 
жави^211111411, ДОРИ И да Раз^ият някои самостоятелни дър-

ули-

ХУБАВИ ПРИМЕРИ

ЧЕСТНАТА УЧЕНИЧКА АИНТА
Анита Костич, петокласничка от бабушнпшко- 

Йзвор неотдавна е намерила портмоне с 
на баща й, а той го

по течението 
че католи-то село

група улиголяма сума пари, дала го 
занесъл в Станцията на милицията.

Да намериш на път загубено портмоне с го- 
сегашното тежко кризисно вре 

би било голямо щастие. Па- 
семейна тайна не-

за световна

ляма сума пари и мето, в което 
това са:ме, за мнозина това 

зейки като най-голяма лична и 
надейнея подарък, те ще започнат нов живот на

хораразстояние от бедата., За честните
това загубено от собстве-

- сигурно 
обаче е щастие когато

За сшют? на тази черква в миналото говори и фа- 
Срешш» «И,™ЛпШЯ1 и най-силен сръбски владетелот 
Климент УТКиЧЙип?УШ“Н17?еМаНИЧ е коке™рал с папите

я Душановия двор с конкретни условия, ко
ито е трябвало да приеме Душан, за да бъде приет в
е излезло "а ”ИСТИИСката вяРа"- От всичко това обаче не 
понеже мълпГ; свиДетелствува Владимир Чсроьич,
долни цели иа папата?6” 'П,уи'ДН бъР3° е проумял всички

ода на силниПяИЗвъзхопН^С^я сРъбски владетел в пери
те ясно показва че ДНа ^ сРъбската държава на Балкани-.
Щ° Да премине Дрина и да раздел”?51”0 ВреМЕ 6 П0ДХ°Д9'

натъпканоника му и намерено от тях портмоне,
нещастника, който някъде от-с пари, върнат на 

чайва и си бие главата от стената. тези имена могат да оста
нат, но има и имена, кои
то не съответствуват на 
сегашния момент.

Ако се уважи мнението 
(а трябва 

да се уважи!) близкото и 
далечно минало, културни
те и просветни 
работническо 
вободителна

Анита Костич, ученичка в V клас от село Из
вор. в Бабушнишка община, е оГ .вторите щаст
ливци. Неотдавна е намерила загубено портмоне, 
пълно с домашна и чуждестранна валута, и вед
нага го дала на баща й. Семейството на честна- 

нито един момент не помислило 
семейния си бюджет с, намерените

на гражданите

та отличничка 
да напълни
пари. Бащата на Анита, Любиша Костич, служащ 
в ЗОИЛ „Дунав“, веднага занесъл портмонето 
Станцията на милицията в Бабушница, а мили
ционерите веднага предприели мерки да намерят 
ненозна-тия собственик на загубеното партмоне.

Д. Чирич

процеси, 
движение, ос 
война и мес 

тни личности,, сигурно е 
че Димитровград може да 

улици, с 
_ горде

-пред себе си и пред дру

в
получи имена на 
които градът би се

нашия народ.

(СЛЕДВА)
Кирил Т. Тодоров
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ДИМИТРОВГРАД чХУ Х На 16 декември 1990 година на гробищата в с. Ми- 
левци ще се дава ГОДИШЕН ПОМЕН

па

СПОРТЪТ В 1991 ГОДИНА
Деветдесетата година ве **

че си отива. Финансиране 
то на спорта в нея горе- 
доле вървеше, при немалко 
затруднения дори и 
активните

•' -5 щ т

г ДОБРИНКА 

Г ЯНКОВА
*** м

и" повечеЯбВа Дй 
устои в

изнамира же да обезпечи работа за 
дз дейността

*’и дружества.
средства. За 

Днешните 
' Финансирането 
та трябва 
средства и 
'{ддх" кРачка

па всички спортусловия
от с. Мнлешдо. 

Босилеградска община

нав най-
т„в„. СредсСгГвОатТаННк0итК00Л^ 
се отпускаха бяха толкова 
незначителни, че едва сти 

най-основни потре

изнамерят Следователно, клубовете 
начин да се на- са оставени сами ил себе 

напред. В си: Да си обезпечават
положението $тва с реклами,

подобри по- Финансиране
начин. Тези дни 
че двата

Да се
и’сред 

чрез само 
пан по друг 

се говори 
т. големи гиганта

„Инекс*- и „Геиекс *, които 
ще строят свои обекти па 

съдбата 1 радини, бича могли да 
поемат финансирането на 
Футболния и баскетболния 
спорт. Също така 
мишления да бъдат 
пени 
ния

година
едва ли ще се 
чувствително и 
рос е как 
просъществуваттък.

-■

гаха за 
би.

Това доведе до стагнация 
на качествените спортове в 
Димитровград. На своите 
заседания клубовете 
но разискваха как 
мерят средства 
дължат да се 
Това
поносимо.

Добре знаем и какво е 
положението в стопанство
то, но ако нашия град ис 
ка да има качествен спорт

голям въг
клубовете ще

по-ната- Оиечалени: съпруг Янко, син Васил, снаха 
Весна, дъщеря Светлана, зет Александър, 
свекър Милен, внуци Даниела, Деян и 
Тия на

Неизвестна
на СОФК-а. Споменава се 
възможност тя да бъде ма 
хната в Сърбия. А засега 
тя е единственият 
ник на материална средст
ва за спорта в Димитров! 
радска община, 
за физическа култура при 
Общинската скупщина ма 
тсриално е слаб и не мо

гла в- 
да изна 

за да про- 
състезават, 

живуркане става
има раз 

отстъ-
помещения в спорт- 

център „Парк*
Фондът трибуната), а конто не 

функция на
(зала за тенис на маса).

източ-не-
Измина ЕДНА ГОДИНА 

от преждевременната смърт 
на нашия скъп и 
незабравим съпруг, 
тъст, дядо, брат и син

(под
савъв спорта никога

баща,
Има становище Фондът 

да обяви търг, в който да 
X участвуват

ни и правни лица и който 
предложи най-изгодни чс 
ловия — да получи поме
щенията. Защото покрай 
разноските освен за редов 
на дейност са необходими го
леми средства и за иоддър 
жане на съществуващите 
обекти които също не се 
намират в най-добро състс 
яние, най-много поради не 
доимък на материални сре 
дства.

тодор
ТОДОРОВ 

— Тоца 
Шошея

всички гражда

СЪОБЩЕНИЕ
Каним всички наши абонати и др. лица, кои

то ни дължат да внесат дължимите суми до края 
на текущата 1990 година на следната джиро-смет- 
ка: ИРО „БРАТСТВО“ 62500—603—9529 
Ниш, като се посочи за кое от Изданията на 
„Братство“ се внася сумата.

Инак годишните абонаменти за нашите изда
ния са следните: в. „Братство“ — 100,00 динара, 
списане „Мост“ 60,00 и списане „Другарче" — 
50,00 динара.

Четете и разпространявайте изданията на 
„Братство“.

от Димитровградсдк

По този повод на 22 декември (събота) каним близки 
и познати да присъствуват на едногодишния помен.

Времето минава, но спомените за неговия светъл лик, 
мека нрав, трудолюбие и дълбока човешка грижа 
всички ни, ще останат вечни и незаличими.

Опечалени:
съпруга Олга, дъщери Гордана и Цеца, зетьове Йордан н 
Димитър, внуци, сестра Вера и майка Горка.

Следователно бремето 
ще се стовори върху ръко
водствата в клубовете и в 
зависимост от тяхната спо 
собност и умение, ще зави 
си и съдбата им в 1991 го
дина.

към

ИРО „Братство“ — Ниш
Д. с.

Г лИЗКАЗВАНЕ НА БЛАГОДАРНОСТ

КИРИЛ гнгов 

- БРЕЗНИШКН
ПОЧИНА НА 1 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА, НА 

68 ГОДИНИ.
Нашият Кирил много години, за съжале

ние, живя борейки се с тежки болести, но той 
винаги беше жнзненародстен и със силен и бо
дър дух. Заболявпнията му изискваха изключите 
лнн грижи и специално внимание. Те4 бяха уважа 
ни от хора, конто му даряваха, често, своето и ра 
ботио и свободно време.

Голяма е нашата благодарност към венчкн 
в Здравния дом в Димитровград, коислужащи

то вссодайно, бързо и ефикасно действуваха, че
сто давайки от себе си повече от онова, което се
полагаше.

никога няма да нзблед-В нашите спомени 
псе онова, което правеше главният лекар д-р Нн 
кола Цветков. Самото присъствие и думата 
д-р Цветков понякога повече струваше за нашия 
Киро, отколкото каквото и да е лекарство.

на

ПОСРЕЩНЕТЕ НОВАТА 1991 - В „МИР"!
Ако искате да посреЩпете Новата едио лице^^е^рмпродадсио)^ ^ ед,ю 

1991 година в мир и т/рияхиа оосп»н лице струва 650 динара. За такива
хотел „Мир , вгГ,)СПМИет:о. още вакантни места, 

в живописната природа на Затова побързайте със заявките за
Посрещането организира гостилричарв_ ] Щаме Новата 1991 година в хотел 
-туристическото предприятие .,СР МИР" в Звопска баня!
Пирот в състава на което раоош и За с„раш<и се отнесете до МАРКЬТИ-

,Мир". ™„итупнйВНИЯ АРА- ИГА па „Сърбия“ в Пирот па телефон* Цената /.а ЧЕТИРИДНЕВНИЯ* ^ даш) 32.522.
НЖМАН (3 пансиона) е 1700 дип р

1 Д-р Влпдаи Джуров е наш роднина, но и 
домашен лекар. Той в най-трудните часове беше 
денонощно над него, което може само едни изк-' 
лючнтелпо хуманен лекар. Владане, много, мно
го тн благодарим.има

— елате в Благодарим II на всички радшшн, съвссди 
■I приятели, конто участвуваха в нашата дълбо
ка скръб.

Съпруга Десанка и синово Борис и Делчо
тел

СТРАНИЦА и
1990Братство * 14 декември



тхцштзабавасаТиРа*
<Жарикашурен екран

V/ИСТОРИЙКИНАШЕНСКИ

ШII ши
СПОМЕНИВ навечерието па Втората 

световна война в ясенов дел е 
имало около 20 
Един давали билки, друти га
сели въглени, трети баели с 
пепел, брашно и с още какво 
ли пе. Само дядо Павел „пре
сичал карти“ срещу 
ви неволи.

Намерила се обаче една 
тридесетгодишна жена, която 
решила да му попропи авто
ритета. Мъжът й бил на рабо 
та по Неготниска крайна. За-

вражалици.

я продадо десет кубика дръвана 
глави, а малку акъл. 

после беше пазарил трак-

Една година 
едногова от

1ТЛ ова—натоварил и му откарал дрт, 
„ата Думата беше да ми плати у иеток. Мина 
Гй петок, па друг, па трет - . му °™ не видо. 
Изпадна како да дадеш с руце, па да искаш 
нозе. Видо я откаде грее

тия с големите
всякак-

слънцето, а беше ме 
реши да му идем дома.почнало да я измъчва зарове 

но имане — злато. Намерила 
двама осемнадесетгодишни мл 
адежа, конто недалече от къ
щата й започнали да копаят 
за злато. Ядене и пиене донае 
ял едни воденичар по прякор 
„Чипил".

Копаели цели седмици. 
Дошли до една голяма пло
ча, подобна па вършник. Вра- 
жалицйта пе позволила да 
вадят плочата, защото били 
млади и ще се изплашат, ко 
гато изскочи бик, с който тр 
ябвало да се борят и ако го 
победят ше превърнат бивола 
в злато. За тая цел убедила 
бащите на младежите, от кои 
то единият бил жандарин, да 
се уволнят. Паднала нощ вра 
жал ината ги повела па място 
то, бил и „Чипил“. Никой не 
смеел да каже и дума, защо 
то имането ще пропадне. До 
шли на мястото. „Чипил" о';-

спил зор за пари и
Госпожата мута там.

некаде, да седнем да
унетра у това, у сара- 

почна да ме запра-

Стана у един иеток, 
он бил излезнал го

дома,
почекам. Повикпа ве она 
йо, улезнаме, иоседнаме, она 
шуе това-оиова, откъде сам, що 
и я ву нещо отговарам. Усвиткала с очите — 
прави сметка я сам умрел за жени. Море, мислим 
си, да си на моята подлога пече ти текне за то-

не свиде ву се 
Па се нещо досети и ме

съм, какъв съмБобан ДИМИТРОВБез думи
"\Г—: IКРАСТАВА ЖАБА - ДЕБЕЛА

ва. А скържава моя черица — 
една реЬия да ми сипе.

В полите на Ветрен планина,
На Цветанова равнина се роди 
крастава жаба — дебела.
През лятото по мочурища се къпала, 
мухи, бръмбари и комари яла.
Расла; порасла голема 
на училище тръгнала.
Училище завършила и на 
село си живяла.
Един ден кръставата жаба 
решила радио-говорителка 
да става.
Но както бива — не успява.
Веднага след това заявление

праша:
_ ти не си ли син на дедо

комшията за меци?
— Ама рече

Мияла що се суди с

_ Па __ река — негов съм. Он одамна умре,
бог да го прости.

беше златен човек! Он— Ааа — рече — това 
ка да е дошъл при нас, никъга с празни руце не 

Па току живуеше с нас, мойо муж муворил шишето с вино, поръ
сил плочата и е доигьл.

писува тужби, жалби ка се судия с комшията, па 
убаво сиреше имаше, па киква реЬия, па 

еднъж какво прасе ни донесе, по-убаво

вражалицата 
дала знак да почнат да копа
ят. Започнал единият да ко- какво
пае, а другият 
нокопа високо да убие биво
ла щом излезе под плочата.

За това време вра жалица 
та се търкулнала на земята и 
започнала да разговаря с ^о- 

. га. Копаел единият, после ко 
; паел и другият, потьна.-»и 
I пот и най-сетне извадили пл 
! очата. От бивол и зла го — нй 
I следа. Тогава единият ■ ядосан 
I ударил о - дръжката 
| копа вражалицйта по задни- 
| ка, така че се обърнаяа някоя 

ко пъти. ^Сетне скочила и из- 
, фучала към" Дома си. Оттога

ва престанало да я измъчва 
златото, а и иманярпте започ 
нали да заобикалят Ясенов дел 

; Записал: Йордан Миланов

държал тър- печенюпише до едно културно заведение: 
„Искам писателка да ставам, 
повече няма да се мотая“]. 
Редакторите заявлението получили, 
па .изумени се зачудили 
и решили:
„Хич и дума да не става 
крастава жаба писателка да става!“. 
Но жабата люто се разсърдила 
и редакторите съдила.
Съдията твръде мъдър бил 
и на жабата тъй отговорил:
„Чула жаба подковават се коне, 
па и тя дигнала нозе“.

несъм яла...

Видо я накаде ву бие сеЕшрата, па се у сра
ми. Стана како гузен, та си пойдо дома. и се уду- 
маме кой дън да идем — мужо да си е дома. Па

в после се натовари с една рукатка Ьисело млеко, 
^цва-триесе яйца и един Вилак от сливовата, 
рйдо како човек. Е тъгай им се насмея образ. Па 
и; ‘я се пресрами, та си каза защо съм дошъл 
онй ми платия дръвата. Па после току бива — 
приятелю що нема каде. Викаят ме па да им ид
ем, ако требе 
се явим. А # си мислим: море вие еднъж ако ме 
глобите с една рукатка Висело млеко, за другож 
я че пазим. Но па съм благодарен що ми платия 
дръвата - да се бея

та

па търпо-

негде нещо да се среди само да им

Иравдин Дерекулски

нзяловиле — туй бе! Изел
вук магаре и току. Що им можеш!

СЛЕД ИЗБОРИТЕ Па после се задумаме с един мой наборлия, а 
он ми вика:

Море ти арно, носил си му млеко, а мене
за една молбаме накара, та му носи сир-погача 

що ми написа.

сеяяйсгзо^оТ^'
"'Женят# зя а* ен&сягя гглр - 
гия, Я/ИОЛ-ЦТГЯ, 
ря&бирл се, Зяг 
"ро&ен

' ~Л2 ГЛЯОУвЯП?\
земЕДе-лцигпе,,,) Е, още тъгай я му видо краищата 

низмо и замрази комунистите.
- друго работат. И

на кому-
Едно думат 

тувлеците с пари немя ат 
нема, па ни баламосуят, та да им носиме 

и попарници. Отров 
%ят од ни. Малку 
йе, па са и лебо из 
не изедат сос здравйе.

ч що
еир-нога 

та да попу- 
и намет- 

дадеме. Ега го

чи да ги изеде, 
ни дерат с порезйз 
устата да им

...

■?
.5* Стоимен Шляпарата

-"У&-■) .
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