
ЙЬ^|® С Указ на президента на 
СФРЮ Йосип Ьроз Тито от 
14 февруари 1975 година из- 
дателство „Братство“ е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен ве
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в развитието на 
братството и единството 
между нашите народи и 
народности.

НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ •
ГОДИНА XXIX * ВРОЙ 1478 "* 21 ДЕКЕМВРИ 1990. Г. * ЦЕНА 2 ДИН.

Л ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СКУПЩИНАТА НА СЪР 
БИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА СЪЮЗНО 
ТО ПРАВИТЕЛСТВО В 1991 ГОДИНА

„ШОК-ПРОГРАМАТА" 

НЕ Е ПРИЕМЛИВА
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СКУПЩИНАТА НА

република Сърбия в началото на седмицата
ОБСЪДИ МАТЕРИАЛИТЕ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕ
ЛЕН СЪВЕТ ЗА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА' 
В 1991 ГОДИНА И ОЦЕНИ, ЧЕ ПРОГРАМАТА НА СЪЮЗ
НОТО ПРАВИТЕЛСТВО НЕ МОЖЕ НИТО ДА СЕ ПОД
КРЕПИ, НИТО ДА СЕ РЕАЛИЗИРА, ПОНЕЖЕ Е ПРОДЪ
ЛЖЕНИЕ НА „ШОК-ПРОГРАМАТА“ ОТ 1990 ГОДИНА, 
КОЯТО НЕ ДАДЕ ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Предложената макроико според която е бил успе 
момическа политика на Съю шен моделът на .макроико 

комическата политика от 
декември 1989 година, зашс 
то не е подкрепена със си
гурни аргументи и доказа
телства. В много области та 

ктурата на стопанството и зи политика беше изключи- 
условия за съживяване на телно неуспшна. За нейна- 
производството и развитие та успешност не може да 
то. Тази програма, според се намери нито един поло-

осно-

зния изпълнителен съвет за 
идната година не е прием 
лива, понеже не осигурява 
стабилизация на стопанска 
та дейност, промени в стру

ЮНА Е ЗА МОДЕРНА 

ФЕДЕРАТИВНА ЮГОСЛАВИЯ
на правителството жителен показател,оценка

Вместо очакваното потушаване на инфлацията, по
вишаване на икономическата ефикасност и откриване на 

развоен цикъл, тазгодишната икономическа програманов
на съюзното правителство отдалечи стопанството от же
лателното равновесие и предизвика упадък на производ
ството, повишаване на загубите и броя на безработните, - 
намаляване на реалните лични доходи и. инвестициите и 
увеличен дефицит на платежния баланс.

Тази оценка- на републиканското правителство 
подкрепена със -следните факти: промишленото производ-

17 месеца, общественият 
запланувания, намалена е

Създадена в най-тежките дни на Вто Като народна въоръжена сила ЮНА се 
рата световна война — на 22 декември застъпва за модерно федеративно урс- 
1941 . година в Рудо — Ю^А честно и ге- ждане и за единна система на отбрана- 
ройски изпълни своята историческа роля та, уиято гаранция са ,съвременно въоръ 
в освобождението на страната от фаши жените и оспособени единни югославс 
ските завоеватели и домашните предате- ки въоръжени сили.
ли. Като народна и освободителна войс Становищата, изнесени в неощавпаш 
ка тя и днес е мощен отбранителен фа ,Юто интервю на съюзния секретар на на 
ктор и защитник на независимостта и ин родна отбрана, армейски , генерал Велко 
тегритет/1 на страната и в създаването Кадиевич, имат единна подкрепа от це
на условията за провеждане на цялостни лия армейски състав, а получиха и масо- 
обществени реформи по мирен и целюк- ва подръжка на народа. Поздравявайки 
ратичен начин, съгласно интересите на становищата па генерал Кадиевич, на- 
всички югославски народя и народности. шите граждани изявяват своето стаиовн- 

ЮНА се радва на висок престиж и ще за съвременна, единна, независима и 
почитане от народа. Защото от създава- федеративна Югославия.

й до днес тя бе и остана в наи-бли Затова не трябва да учудват парични 
с народа, нос тс реагирапия и оспорвания на стаповп- 

.народен щата от посоченото интервю, вреди вепч 
ко от протагопнетите на пационалистнчс

истинския повити ски, сецесионистичсски и аптиюгославс- истипски ^ 1(г ки идси за разбиване на единна, федера-
тивпа Югославия.

е

ство непрекъснато спада вече 
продукт тройно е по-малък от 
селскостопанската продукция, обемът на строителните ра
боти и реалният обем на промените в търговията и тури
зма.' Рестрпктнвната финансова политика и неликвидност- 
та застрашиха металообработващата промишленост и чер
ната металургия.

вийте и цели не се ' пости
гат ни приблизително, осо
бено когато става дума за 
финансите кредтггите, йени
те, външнотърговския об
мен, данъците, и аграра.Ре 
алнзацията на сегашния мо
дел предизвика рецесия, стс 
папска депресия, изостря
не на икономическата и со 
цпалната кртоа, финансов 
банкрут и рязко увеличе- 
ние па безработицата. Таз
годишният югославски вън
шнотърговски дефицит ще 
достигне около 4 милиарда 
долара, годишният размер 
па инфлацията е около 
125 иа сто (десет пъти е 
по-висок от запланувания) и 
около 1,3 милиона хора по
настоящем търсят работа.

Сърбия, ще предизвика 
по-нататъшно изостряне на 
икономическите, 
те и регионалните пробле

на
нето
зка и неразривна връзка

потвърждавайки своя
социални

тоянно
и общоюгославски характер. ми.

Армията поддържа 
чески птурализъм с ясни правила 
рата и същевременно почита мирнигс 
цивилизирани, демократическ 
лавски насочени промени в обществот

Републиканският 
нителсн съвет смята, 
с точна оценката па Съюз
ния изпълнителен съвет,

изпъл- 
че не

Ст. Ст.
У

ползване принципа за самоопределение ип нарша/ге, кон- 
с по-близко уреден с конституцията па СФРЮ и 

•ткомопредписапията. Но е приемливо Скупщината 
Република Словения да пренебрегва интересите на .други
те югославски народи, както и усилията за разрешаване

възможните опнин за уре- 
папштс народи,

ПОВОД ПЛЕБИСИА СФРЮ ПОПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
ЦИТА В СЛОВЕНИЯ

то ме иа

Да се предприемат 
необходимите мерки

><■"" Р"аавнс^.
общест-

па конституционната криза е
на бъдещите отношения между

включително п уреждане ма процеса, за евентуално отпе- 
пленне. С това грубо се отхвърля н фактически осуетява 
назднижепата пиициатипа па Председателството иа СФРЮ 
слея проведените многопартийни избори във всички 
публики пелия процес на конституционно преустройство 

’ СФРЮ да се извърши с мирен, демократичен, легален 
г плхол-върху Конституцията обоснован начин, в които 
г куп шината на СФРЮ и скупщипите па всички републи- 

имат ясни, с Конституцията утвърдена роля и отго-

1)1 Пнслссдателсгвото па СФРЮ |,с може да сс 
"да приеме ничии едностранчиви постъпки,с които се 

япушапа копетнтуниошю-прашшя порядък п ш.тегрнтета 
!!з стланата и пеПннтс интереси, иа потърси ог Съюзния 
изпълнителен съвет, заедно със съюзните органи иа уира 

,,а подготви и предприеме необходими 1е мерки, е 
конто тези интереси ще се защитят.

Председателството на СФРЮ също предложи и Ску 
СФРЮ също да предприеме съответни мор

ав защп-

СФРЮ тезисамостоятелност и
В Съобщението

В проекциите на макроико 
комическата 
Съюзния изпълнителен 
пет за 1991 година липсва! 
много съществени компоне
нти. Например не се пред
лагат условия за съживява 

па селското стопанство

рс-Председателството па
оповестения ллсбисиит за ' 
мост иа Република Словен
веността сс казва: другите документи

„Имайки предвид закопа ЯР^ и „оМЮ™ 0
публика Словения, с кои™ с,,уиоПпси /равного •11 СФРЮ
ява политическото и кел Председателствош Сяовс
ма оповестения плебисиит "„а Република ^ 
счита, че става дума -■, тщ,КопетитуИИОНСН иI опи
пия с/г СФРЮ ка-го нроги- 1ВВСКн рсиубли
чив акт, с които иа ЯРЧ‘И1 . аКТ да се натри
тва с политиката'иа СВ''Р“ и интереси. подчертава,
независимо с/г техните првв р-фрю и то1И 1 включително

Председателството на „„„„ределснис, н д ,огосла-
че правото на народа за „сички чар >• 0 могат «в
и отиенление, нс е с1'ор'”' ,1а еди и от пт 'яаш с не
чия са суверенни и че и > |)е биха биЛ1 баче ;,а Нраи 
се натрупват решения, к ,и™ и интереси. се |Ч,шото 
говата свободно изразена по мл1Шо и1,ю 1 
«дателствс/го па СФРЮ в ,,и'Р"

политика наза
съ-

па Рс 
обясн

им
съгласи,

нс
както и мерки, с помощта 
иа които Словения и -Хър- 

трябва да бъдат 
изрълняват

ватско
принудени да 
задълженият си към 
станалите републики и но-

нзо-
па"“"съгласно

краЙншш.ки, жизненитета па



| ПО СВЕТА

БЪЛГАРИЯ-ХОДЕНЕ ПО МЪКИ 

ТЕ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА (12)
КРИЗАТА В 'ЗАЛИВА

Тарик Азнз не 

замина за Вашингтон
има правото да утвърди да 
та на срещата па ирезидсп 
та Саддам Хюсспп с дър
жавния секретар 
Бейкър, която е иай-подхо 
дяща за Ирак".

Ирак предлага срещата 
да се състои па 12 януари 
в Багдад, по американщпе 
не са съгласни, понеже е 
много близо до края па ср 
ока и може да представяй 
6а иракски ултиматум да 
се приемат условията на 
Багдад. Официален Вашииг 
тон преценява, че това е 
маневър на Хюсспп да от
ложи изтеглянето па войс
ките си от Кувейт.

КолкО по-близо е опреде
лената от ООН Дата за 
тегляне на иракските 
ски от Кувейт (15 януари) 
толкова но-малкн са изгле 
дите за мирно решение на 
кризата в Залива. По реше 
ние на иракското ръково 
дство външният миинс|ър 
на Ирак Тарик Азнз в на
чалото на седмицата за Ва 
шннгтон на договорените 
преговори с президента 
на Съединените американс
ки щати Джордж Буш. По 
този повод първият подп
редседател на иракското 
правителство Таха ясни Ра 
мадан е заявил, че „Багдад

ТОДОР СПАСОВ
ЛИТКАЛОВ

113-

Кой е виновният?вой
Джсмс

гл”=оГ=:г
политическа с7>доа на БСП. но по 

БСП е по-наясно от 
демокрацията

въпрос, който из 
всяко прее-

Това с генералният 
пъква на преден плам при 
тъплеиие. Авторът сс надява, че от всич
ко, нагледно и обективно изложено, пни 
мателният читател може и сам да си от
говори. Но вината за каквото и да било 
голямо или малко, индивидуално или об 
щсствено престъпление, никога не с сд 
иозиачна. Винаги тук са играели роля 
много фактори, както психологически, 

социални. Особено, последните Но 
в такива случаи виновните в сд 

надпреварват

ехю

щата
този въйрос самата 
всеки друг—скъсването с 
би означавало скъсване със западния св
ят и преди всичко с надеждата за евен 
туална икономическа помощ и бблагоден- 
ствувани дипломатически и търговски от 
ношения, без което никое правителство 
и партия не биха могли да извадят Бъл
гария от задънената улица, в която е 

всестранния социален живот.

така н 
винаги
по или друго отношение, 
се да сс РАЗГРАНИЧАВАТ от престъпни-, 
пито. Или както казва народа „да си из
миват ръцете“. Те обикновено избират, 
негласно или договорно, жертвата и коле 
ктпвно се нахвърлят върху нея. Често тя 
е най-малко виновната, често и невинна, 
но непременно най-уязвителната. В слу
чая е и единствено потърпещата: Бьлгар 
ската социалистическата партия, жертва 
та е и—престъпницата!

ОБСТАНОВКАТА В АЛБАНИЯ

ЗАТИШИЕ СЛЕД 

ЖЕСТОКИТЕ ПРОТЕСТИ
натикан

Понятно е, че опозицията, всевъзможни 
и личности каорганизации, дружества 

тегорично осъждат престъплението и ав 
торите му. Впрочем, в-к „Демокрация", 
главният орган на СДС, на следващия 
ден от пожара излезе с уводна статия, 
чието заглавие вече означаваше прикри 

искри, жъне

Войската и танковете пазят обществения мир в пет 
нан-големн албански градове Разбира се, фактически и юридис- 

ческн виновни са изпълнителните, но мо 
ралната вина пада върху мнозина—лично 
сти, организации, партии, 
и БСП, преди всичко като наследица на 
БКП. Полицията й и отношението към 
факторите и явленията, наговестяващи 
подобно събитие, бяха толкова пренебре 

успокояваха, дори 
бъдещите престъпници.

„Който сеето ликуване: 
пожари“. И самият текст оставя такова 
впечатление. Едва на края следва „раз
граничаване“, осъда и призив за разум 
и законност. Но не може да се отрече 
вината и на самата БСП, независимо от 
наследената. Особено в ролята й на пра 
вителство. Защото и за самата нея, как
то и за народа, ставаше очигледно, че в 
обществения живот взима връх. улицата, 
че демокрацията се превърща в насилие 
а и анархия, но по свои -партийни съоб 
ражения, преди всичко да убеди народа 
и света, че е скъсала окончателно и без
възвратно с тоталитарните методи на уп 
равление. Всичко това търпеше, дори 
под една или под друга форма, не само 
одобряваше, а едва ли не и ненасърчава 
ше. Милицията от пазач на обществения

Рамнз Алия е успял с пс 
мощта на армията и сили 
те на сигурността да поту
ши жестоките демонстра
ции срещу комунистичес
кия режим в пет най гол е 
ми албански градове. Обс
тановката в Албания е сти 
хнала, но чуждестранните 
наблюдатели преценяват, 

че това е само временно 
затишие пред нова буря 
която може да се очаква в 
последния бастион на ста- 
линизма в Европа.

Лидерът на Демократич
ната партия, първата алба 
нека опозиционна партия 
ГРАМОЗ ПАТТГКО е заявил 
пред Ройтър, че властта не

проявява готовност да сь 
трудннчи с опозицията 
злоупотребява с демонстрл 
ниите, за да отложи внедр 
яването на многопартийна 
демокрация. Макар че е по
зволила създаваме па опо

II включително

жител ни, че просто 
и насърчаваха, 
пък и изобщо криминалните типове

знциоини партии, комунис
тическата власт на Рамиз 
Алия не дава никакви \/С- 
ловия
На Демократичната 
тия например, заявил Паш 
ко,_ властта не позволява да 
публикува

по
всички линии.

на новите партии
Според наблюденията и преценките 

на автора, основната част от вината се 
пада на опозицията, която чрез своя пе
чат, радиото и телевизията, митингите и 
демонстрациите, разпалваше у народа 
омраза към БСП, нейните лидери, члено 
ве, чоплейки и разранявайки зарастнали 
те, както и още пресните рани от греш
ките и престъпленията на БКП. Деяния 
та й в това отношение често и просто 
призоваваха към отмъщение. Не е мал

лич- 
музиканти 
по подтик

от лично изстраданото, други по идейни 
убеждения, трети по кариеристични пла
нове сипеха 4 върху БСП огън, устно и 
печатано, явно и тайно подбуждаха на
рода към саморазправа. Версията, която 
се натрапва на обществеността, е че под 
палването и погромите е дело на самите 
комунисти, за да унищожат архивата си.

лар-

програмата си в 
средствата за масова инфе 
рмация. На тази партия не

или

е допуснато да се регистри 
ра в Министерството на 
правосъдието.

ред, се превърна на безпомощен обект 
на общественото безредие. Базовата ,ДСри 
во разбраната цивилизация“

„криво разбраната демокрация“.
възкърснаВ КРЕМЪЛ Е' ЗАПОЧНАЛА „СЪДБОВНА СЕСИЯ“ НА КОН 

ГРЕСА НА НАРОДНИТЕ ДЕПУТАТИ НА СССР ка и вината на отделни изтъкнати 
ности-журналисти, писатели, 
артисти и пр. Някои от които

в

И все пак, въпреки всичко казано, 
категоричният отговор на въпроса за ви 
новниците, все още остава 
ли и съдебното следствие ще може да 
го даде. Безспорно е, че и тук са замесе 
ни много фактори. На първо място, ка
то изпълнители на престъплението, са ек

ДОВЕРИЕ НА ГОРБАЧОВ тайна. Едва
Против предложението да бъде сменен президентът 

на Съветския съюз са гласували 1228 депутати

В началото на седмината 
Кремъл е 

десет

те му, той е направил до
сега
направи повече“, 
вайки Горбачов, че е 
вел
скарал народите и донсл па 
хората само глад, сълзи и 
кръв“, Умалатова се обър
нала към

в московския 
започнала съдбовна 
дневна сесия на Конгреса 
на народните депутати на 
СССР, на която трябва да 
се намери отговор на най- 
-важния от всички въпроси: 
колко федерални 
ще подпишат новия съюзен 
договор и може ли Съвет
ският

и не е в състояние да 
Обвиня стремните, ^ декласираните анархични и 

нихилистични елементи^ които 
върховни преживявания в населението и 
разрушаването. Не се изключва 
та на известни

„от-
страната в пропастта намират

Нищо по-наивно и по-неубедително. Кой 
и пречеше и кой можеше да й попречи 
това да свърши тихо и мирно, без някой 
да разбере? От преврата до пожара бяха 
изминали цели десет месеца! Пък и без 
пожара, както обикновено сдава

и ротя-
части от инак порядъч 

ната младеж, която по силатаединици съветския прези- 
със следните на естестдент

„Народът Ви послуша 
гна след Вас, 
ган“. Народът е гол

думи: вените импулси, свойствени 
та, също търси силни

на възраст-и тръ 
но е излъ-съюз занапред да 

съществува в сегашните си 
граници?

преживявания и 
често не умее в това отношение да пос
тави нужната

след 
са по-и гла

ден, а Горбачов му съоб 
щава, че е получил мило
стиня от Запада. Подлъган 
от аплодисментите на Запа
да, „Михаил Сергеевич за
брави чий е президент“. За 
това, продължила Умалато
ва, „в името на народа, кой 
то не Ви обича, оттеглете 
се“!

всеки преврат, заинтересованите 
бързали да унищожат граница и да различи мо 

ралното от незаконното. Няма да бъде 
пресилено и неоснователно, 
вината припишем и на

Маратонната конгресна 
сесия е започнала в изкшо

всичко компро
ментиращи ги документи, Другата вер
сия, макар и че би могло да бъде по- 
приемчива, също е неубедителна: 
този начин БСП се

ако част от 
международни 

за тотал- 
в която нав-

чително напрегната атмос
фера. Сажи Умалатова, де
путат от Чечено-ингушката 
автономна област, която е 
в състава на Руската феде
рация, в собствено име е 
предложила да бъде сме
нен президентът на СССР 
Михаил Горбачов. В под
крепа на предложението си 
Умалатова е изтъкнала, че 
Горбачов „вече няма 
ното право да 
със страната, понеже всич
ко, което е било по

че по сили, които са -заинтересовани 
ното унищожаване на БСП, 
ярно виждат заплаха за демокрацията 
България, както

е стремила да въведе
военно положение. И това отпада, поне
же не само не се въведе, а и нямаше та 
кива опити. И най-главното:

в
и за своите политическикомандният и икономически интереси,

. гат да повярват в нейното 
ждане. Разбира' се, 
има и основание, защото 
расъл на престъпността 
сти.

защото те мо-състав, включително и 
, партизанин,

Народните депутати оба
че не са се съгласили 
оценките на Сажи Умала
това: 1288 депутата са гла
сували против предложе
нието й и отново дали 
верие на Михаил Горбачов

министърът, бивш 
членува в БСП, така че на 

такъв акт никой не би могъл
искрено възра 

че в това отношение
с

да попречи.морал 
ръководи

във всеки от 
има и рецедиви-Тук има едно възражение; което, повър 

хностно погледнато, би могло да бъде при 
емчиво: . че БСП е искала

до-
сили-

по този на-
(СЛЕДВА)
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.КМ “ р“вим югоизточна

"«шкнтионголяма™С1Р!ЙШна ПЛОЩАДКА
Ш1йй№

Нишки регион. Р

ПРЕДСТОЯЩИЯ СРЕДНОРОЧЕН ОТ БЮРОТО ЗА ПЕЧАТ В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СФРЮ

/

Предложено на всички пар
тии да се запрани действув
аше във въоръжените силичително място е дадено на 

строителството на явна мре 
жа за ппедаваие на сведе
ния. До края 
ящйя
од е предвидено изгражда
нето на такава мрежа 
мощност 248 пунктове с утт 
равителния и комутационен 
център в Белград, комутацп 
опни’ възли в Ниш и още 
шест градове в Сърбия.

Големи работи се предви
ждат и в областта на вод
ното стопанство чрез изгра 
жцяне на системи за водо 
снабдяване, защита на во
лите от замърсяване, наво
днения. напоителни систе
ми и отводителни канали. 
Напоителни системи ще се 
изградят на около 25 000

СЪЮЗНИЯТ СЕКРЕТАРИАТ ПО НАРОДНА ОТБРАНА РАЗ 
ДВИЖИ ИНИЦИАТИВА ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕ 
НИя НА ЗАКОНА ПО ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА

По повод информацията, 
обнародвана в някои иифо 
рмативни средства, 
то за печат и информации 
при Председателството 
СФРЮ е опълиомощеио, с 
цел за точно информиране 
на обществеността, да сьоб 
щи следното:

Ще се 
а от онова

на предсто- 
средносрочен пери-

построи на\ 
по-значител-на част в

Повече пъти 
оценка, че без повторената 

равномеоно 
регионално развитие няма 
ни развитие, на Сърбия е 
уважена в Републиката' 
Именно неотдавна 
циатива на едно 
легати

с то отделни техни организа
ционни облици.

мандуване.
Планът за 

още 1537. км 
система

Бюро-построяване на 
газопроводна 

през Сърбия в на" 
стоящите десет години и 
построяването на ''нефтопро 
вод вече е известен 
трябва да 
още едно 
ние в

Изхождайки от конститу 
ционно-правното 
на всички политически ор
ганизации, а 
вид характера на военната 
организация, 
кретарият по народна 
брана е оценил, че единст
веното приемливо решение 
е на всички партии да 
забрани всеки облик 
ганизиране
във въоръжените сили.

на равенство
по ипц.

число де- 
в Скупщината на 

Сърбия, е прието решение 
в най-къс срок да се напра 
ви концепция на равномер
но регионално развитие п 
това решение е спазено. Ре 
пуоликанскнят завод за пло 
ниране предложи тъкмо та
къв -
ящия средносрочен

ГОЛЯМА РАБОТА ЗА 
КИТЕ ОБЩИНИ

предстоящия 
срочен период според

имайки пред
и него

Съюзния г сеспоменем
голямо

катс 
начина-

плана за по-нататъш 
но пегнонално развитие 
Сърбия.

Изграждането 
заштята на

от-Председателството 
СФРЮ е информирано, 
Съюзният секретарият по 
народната . отбрана е раз
движил инициатива за из
менения и допълнеция 
Закона за всенародна отбра 
на, с които между другото 
се ^предвижда: в щабовете 
войсковите части 
делията' на

на
чена

се
и модерни 

пътната моежз 
като цяло по легионите н 
огтоедедешт тернтотш в тте 
тюла от 1991 ло 1995 голи 
«а в най-гол яма степен 
бъде определено е Лакта.

на ор- 
и действуваненадокумент за хектара, предимно в онези 

райони, които имат доста
тъчно количества вола, ка

иш къвто е сливът на Морава

предсто-
пернод Инициативата на Съюз-

секретариат по народ
на отбрана е доставена на 
Съюзния изпълнителен 
ет и ще бъде разглеждана 
в редовна законна процеду-

ния
МАЛ- и учреж- 

въоръжените си
ли на СФРЮ не може 
образуват 
ганизации, партии и други 
политически сдружения, ни

че през по-пълъг период ее 
изоставаше в оеализ.цтятп 

приетттте ттоогрямтт. Тъ*е 
мо поради този факт го

УСЛОВИЕ ЗА ПЛАНОВЕ съз-да се
В политически орсредно- 

, посе
Предлагайки такъв план 

ма равномерно регионално ра.
(Танюг)

наСобщи5ит1 в нишУПЩИНАТА НА общностите

какъв ще бъде статуса 

на малките общини?
I От законодателя е потърсено: вместо законите 

нзРГкм?"аЛНО н местно самоуправление на първата сесия 
к ,ш ГгГйТа Да Приеме само проект на тези закони, в 
ТО самоуправлетге^заеги"иа" и^^Га^с"™^

В за
д
Р-

г Тези дни в Ниш се състоя десетата редовна сесия 
па Скупщината на Оощността на общините в Сърбия.
тсл^пРПГТпТВмНОТО 0110130 На Илия Йоцович, председател на ОС в Ниш, уводно изложение на тема „Изграж
дане системата на местно самоуправление» поднесе Ми 
лай Ракас, председател на Председател^твото на Ск^п-' 
щината на Общността на общините в Сърбия Ракас 
уводното си изложение особено подчерта з^че^ето на 
някои въпроси, които правят основата за изА^т^е на 
демкратично местно самоуправление в общишгге4 
се предвиждат с Новата ’

в

които
, . конституция на Сърбия Тези

отнасят 'до'*'териториалната* “органнзадия и самоорган“

енране иа органите на местно самоуправление, отноше
нията между органите на местно самоуправление и дьр 
жавпаТа власт п въпросите на статутите на общините.

Гькмо норадп изключителната • важност на тезн 
въпроси, Ракас предложи Скупщината да отправи иск 
до Скупщината на Сърбия вместо предвидяното приема 
по па законите за териториално и местно самоуправле
ние, на първата си сесия да приеме само техните прое
кти, за да даде възможност на представителите на об
щините н па техните граждани да дадат свои мнения по 
тези изключително значителни въпроси. Това предложе
ние Скупщината, уважи.

В продължение иа сесията, за чиято работа бяха 
планирани два дни, в разискванията 
ха, че приемането па тези важни закони е необходимо 
да се чуе мнението на гражданите, в чийто интерес.инак 
те се и правят и направиха забележка на законодателя, 
че продължават практиката на приемане па закони от 
кабинетите.

Мплоиан Жнловпч, председател на Общинската ск 
упщнна в Чаетина, изрази боязън какво ще стане с ма
лките общини, когато се озоват между общините със 
статус па градове и Републиката, отделно подчертавай
ки, че централизацията на властта ще бъде ногубна за 
онези краища, конто вече демографски са изпразнени.

Без разисквания бяха приети отчетът за работата 
иа Скупщината през предишните две годшш, както и 
Просктостатута ма Скупщината на общността на общи
ните в Сърбия. На сесията бе избрана Общинската скуп
щина в Ниш като носител па мандата за изпълняване 
функциите в органите и телата на Общността на общи
ните през Следващите две години, а за председател 
Председателството иа Скупщината е наименован д-р Жн 
вота Живковпч, председател иа ОС в Ниш. На сесията 
е рошено следващата сесия на Скупщината на Общност 
та па общините и Сърбия да се проведе след две годи
ни в Чпетшт.

републиканскиятразвитие,
Завод за планиране иосга- 

неговата
най-гол ям размер 

се масо
на за

особено планува
от средствата да 
чи към приключване

и изграждането 
автомат

документчения 
ударение 
ху изграждането 
стопански мощности.

насоки на рл «ви 
тието и на онези, които
подобряват електроснабдя
ването на най-неразвитите, 
погранични и полуплапнн-
ски райони. По-точно 
50 на сто от съвкупните ра 
боти на далекопроводите 

реализират на недо- 
* райо

погледнато

се сложи г;ър 
на електро 

Пре
ви и условия за 
реализация. Страхувайки се 
от старата болка на 
ласуванс на приоритетите, 
като

ще
почнатите 
на нови участъции околовръстни

са ангажи- 
Мс-

песъг-
мътел рали 

и ща, за
първо условие е нос- 

необходимостта откост о
и средствата па

банка за оО- 
От цело-

тавспа
взаимна съгласуваност па 

ма профам по-раз
рани
жду народната 
нова и развитие, 
куп пата мрежа магистрал- 
ми пщи.ца в Сърбия напри 
меп те бъдат възобновени 
приблизително 1630 км или 
32 па сто от пътната мре-

кти, 
главните регионите 

пойно и. просторно разпре
деление п фазпа реализация 

обектите па ппфраструк 
турата. Второ условие с в 
най-къс срок да се решат 
въпросите па Iурегулирани 
те имуществено-правни

което е особено 
ефикасни обли

па

пад

отжа.
п предстоящия период 

между другото ще бъде до 
изградена автомагистрала- 

относно пътя

пошепни и 
интересно, 
цп па контрол пад прове:к 
дансто па концепцията па 
регионалното 
инфраструктурата от стано
вището па утвърдените кри 
тсрии и приоритети в попи 
тиката па регионалното раз 
питие па Републиката.

ще се _
статъчно развити ге 
пи Регионално 
най-много работи ш,с се из- най мпи ^ терИТорията па

и южн°м°Равс,си е даде-

главно се съгласи*

Ниш
Продьтжава I кГ 1ш‘ ‘строител-

ак гжуг
та, развитие полълняват 

Нишки
регион. Предимство 
но иа строителството 
електрически мрежи и даде 
копроводи па териториите 
на общините: Боииик Л- 
баие, ГГрешсво, Лескова!! 
Сурдулима, Църна трава.1 V 
тип, Бабушиица, Блаце, Ме 
рошина, Димитролгцад, ур 
шумлив, Гадокин хап, . Д»; 
льевац, Жагубица, Книч 
Рача. Покрай т%оа лаплану- 

и изграждането на 
обекти в 13 тра

на гат да
те Мерошина и Прокупие 

Доколкото се касае ДО 
ПТТ системата, тук се и ре 
пвиждат големи работи 
Ксто коксиалпптс кабли 
от Белград към Слапо..скн
брод, Ниш, ПР"|Ц“,,2 ,
дело, !!!с бъдат Г!Оста с ш 
оптически кабли. В "лапа

Имайки предвид, че ме- 
инфраструктураразвитата 

вече се явява като едпоог 
ос I ювиитс огра 11ИЧС11 ия 

' общото и регионалното раз 
иа Сърбия, би било

па

вит мс
предаваме 

от Белград към други гс ре 
гиоиалии центрове, в което 

и Ниш. 13 
па модернизацията

необходимо да се уважава 
тези изисква начас по-скоро 

пия п преди всичко да се 
обезпечат пари за започва-

вано е 
диспечерски 
дете на 
иго е и 
ще се строи и 
мрежа на

Сърбия, между ко 
Ниш. В Ниш също 

система па
се предвижда 
рамките

телекомуникациите
заплануванине па много 

работи.зпа-натонфреквеитио ко
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СК В ЮНАОРГАНИЗАЦИЯТА НАКОНФЕРЕНЦИЯ НА
БАВУШНШИКА община след изворитеСНС в ЮНА без организаСЕГА ПРЕДСТОЯТ 

КОНКРЕТНИ АКЦИИ
1Ш СНС сс изразява задоволство от ноб* 

още в първия кръг ип гласуване
* В лагера 

дата, спечелена X копфс-Дслегатнте па
репцпя па организацията 
па СЮК в ЮНА пи 17 то- 
зи месец едипогласио при 
сха решение за прекъсване 
на работата па организа
цията па комунистите и Ар 
мпята и нейното приключ
ване към Съюза па комуни 
стпте — Движение за Ю1'(;

ИМТ — Волево ц.
Предвиждаме и строител 

ството на редица комунал
ни обекти. Идущата година 
ще се построи пьтя отЗвоп 
цн до Ракита, с оглед,

поето задължение

Слобо-С избирането на ___
Мшюшевнч за предел 

Република Сърбия 
СПС Д-Р

дан
датсл на 
и кандидата 
Миролюб йоваиовнч за на- 

нредставител в Пано 
дната скупщина на Сър
бия от Бабушнишка и Ди
митровградска общини, как 
то и с масовия отклик 
числеността на гласоподава 
телите, оказали доверие на 
кандидатите на СПС, в ла
гера на СПС се изразява за 
доволство от победата, спе

ца
че

роден това е
паоще при нремахпапет 

тес1 юл пнен ката. П родт >л ж а 
акцията ш асфалтира 

в Бабушшша
ва и
не на улици 
Тази година са асфалтира

славни.
Конференцията избра 31 

делегат за предстоящата п; 
рва конференцията па СК 
— Движението за Югосла
вия, а на комунистите н 
па редовния състав па 
ЮПД изпрати писмо покан 
найкн гп да се приключат 
към тази повоформпрана 
партия.

П

челена още в първия кръг 
на гласуване.

— Според наша оценка — 
заяви председателят на Об
щинския отбор на СНС Зо 
раи Спасич — не само сред 
привържениците и членове
те на СПС, но и сред граж
данството владее задоволст
во, че именно нашите кан
дидати спечелиха довери
ето, и то по убедителен на 
чин. СПС няма забележка 
за хода на изборите, въпре 
ки че констатира някои 
дребни опущения, но това 
е и разбираемо с оглед на 
възрастовата структура но 
населението, отдалеченост
та на селищата и прочие 
Тези дни обаче ще напра 
вим анализ на изббриге 
(подготовката, хода и явили 
те се проблеми), а поради 
това, че има индиции ня
кои членове на СПС и из
борната Идейност са застъ
пвали чужди на СПС инте
реси.

Тъй като изборната дей
ност в тази община е при
ключила, заинтересувахме 
се в кои насоки ще се раз 
вива в бъдеще дейността на 
СПС в общината.

— Тъй като сме партия 
на власт, сега ни предстои 
да изпълнил! обещанията 
дадени в хода на предизос 
рната дейност, за да не 
бъдем сетне обвшгени, че 
сме давали празни обеща
ния. По-конкретно, на пре
ден план е развитието на 
стопанството и комунално- 
-битовата дейност. Ето на
пример с ф-ка „Джука Ди- 
нич“ тези дни са подписа
ни първите договори за 
сътрудничество и построя 
ване на нейн цех в Любе- 
раджа. Договор и споразу
мения са сключени ис Ниш
ката млекара за преработ 
ката* на млякото от наша
та територия, а през януа
ри трябва - да започне проб
но производство ь цеха на

ЮНА НИКОГА ИЕ Е 
БИЛА ДОГМАТИЧНА СЮК в ЮНАОт X конференция на Организацията на

пашите народи и народнос 
ти — заключи адмирал Гр 
убешич.

Генерал подполковник Ив 
ап Раданович подчерта, 
че ЮНА няма интерес вън 
от интересите на народа 
обществото и отбраната 
му. ЮНА и организацията 
на СЮК в Армията дават 
значителен принос в търсе 
мето на демократични и 
общоюгославски решения 
за изход от обществената 
криза.

включително и от 
генерал шп 

Шпегел. Ние 
поли-

дители,
пенсионирания 
йон Мартин 
предлагаме Шпегел 
тически да се ось;хи и да 
бъде
съм, че това 
на мнозинството командни 
кадри в ЮНА — каза Гене 
рат Кукаияц.

В доклада председателят 
па Комитета па СК в Ю|1А 
адмирал Божидар Груби- 
шпч с припомнянето па ре 
днца събития ог военната 

следвоенната
на Югославия, най-голямо 
внимание посвети

разжалован. Убеден 
е становищеисторияп

Зоран Спасич
ни около едни километър 
улици, пътя за Войници и 
Радошевац а доколкото гра 
жданите проявят готовност 
има изгледи да бъдаг ас
фалтирани пътищата 
шушковица, Радшшнце и 
Вава. Нужно е само граж
даните да обезпечат на 
,сто от средствата.

В дребното стопанство 
„Домашна радиност“ от Ара 
жделовац ще набави още 
два тъкачни стана, така че 
ще се даде възможност за 
прием на още 12 работни
ка. Фондът за насърчаване 
на развитието на изостава 
щите общини в Република 
та трябва да отпусне допъл 
нителни средства и в този 
цех общо ще работят зО 
души.

Раздвижена е акция и за 
обезпечаване на трета про 
грама на ТВ за територия 
та на общината. Тази акция 
ще започне през март-ап
рил, като при. това участ
вуват и гражданите.

Следователно, очакват ни 
доста акции и ние считаме, 
че може да ги реализира

на голя- 
ЮКП-мото влияние на 

СЮК в създаването и раз 
витието ма ЮНА. ЮКП е — Враговете на армията 

искат да докажат, че ЮНА 
е ненародна войска, която 
своето единство обезпеча
ва със силата на чиновете 
авторитета на властта и 
закона — 
полковник

определила целта, характе
ра и хода на НОБ и социа 
листическата революция и 
е изграждала революцион
ния лик, единството и мо
ралната и боева готовност 
на въоръжените сили.
Подчертавайки че ЮНА ии 

кога се не е превърнала в 
консервативна 

обще

за Па

ШПЕГЕЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
РАЗЖАЛОВАН

каза генерал пол 
То.мислав Перу

и на ташгва поръничич
чи да се ..пазят от изпроб
ването на нашето етинство 
по начин който те обичат“.

Народният герой Раде 
Булат изнесе своето убеж-

Геиерал майор Милутин 
Куканяп, говорейки в име 
то на комунистите в Гене- 
ралщаба на въоръжените 
сили на СФРЮ каза, че тр 
ябва да се даде подкрепа 
на всичко положително, пс 
стигнато под ръководство
то на ЮКП/СЮК 

— Осъждаме

догматична, 
и антидемократична 
ствена рила, .Грубишич ка 
за, че Армията остава вяр
на на автентичните стойнс денпе, че комунистите от 

ЮНА и занапред ще бъдат 
в борбата
на народите, непобедими в 
желанието си и 
обществените 
да бъдат разрешени по демо 
кратичен път.

сти, които в нея е вгради 
ла ЮКП/СЮК.

Според Грубйшич, социа
лизмът ме е похарчен, 
има перспектива в лоната 
тъшната 
на обществото и конкурен
цията на прогрмите. Борба 
та за запазване и проспери 
тет на Югославия върху 
социалистически и демокра 
тични основи ще бъде дъл
га, тежка и много сложна 
но н° напразна.

— Като членове на СК — 
Движението за Югославия 
ще действуваме заедно 
всички, които истински са 
за запазването и развитие
то на Федепативиа Югосла 
вия. поставена 
вите на
атството и единството

за равноправие

продъл
жи Кукаияц — изменниче- 
ството към югославските 
решения от някои ръково

но стремежа
затруднения

демократизация

БОСИЛЕГРАД

Две заплати за председателя?
Пътищата към

ии ставах все пстшир^Г^^Г п^-чТсГ избльГкват
с ,‘^,!Ч?Ш1Те табу'теми от обществено-политическия, стопан- 

С1шя и културен, живот. В този контекст би можал да се 
сложи и въпроса, конто почти една година е атмен» 
жду населението в Босилеград, и конто пон1стояще'Гнзу-

въпху осме 'аботиСвъвИаВпяня Съв‘местната служба на вътрешните 
павиопратшето, бп раооти във Враня: дали Васил Ганев председател ня Пп-

™ ^НвКн™аСзТ= В пред"шния мандатДсе?а ръководи- 
шината на Ц“Я В Бос1шегРаД и делегат в Скуп-
мпналата гошш „ рСЗ септемвРи- октомври и ноември 
рос за пепиоп котят °ЛуЧ-аВаЛ Двойна заплата? Става 
МП ПГ Ж°Д когато ЗОИ едновременно - е и 
чмлл „п Б°силегРаД и ръководител на 
шал да раооти от първи септември).

ез тези"?™* да™?™? ~!1а 0С длъжн°стта председател пр- 
ва ще рече 6 изпълнявал волонтерски. То-
бавъчни съгласно ря°вало да получава и волонтерски до- 
ните доходи и остаи^ИНСКИД Обществен договор за лчч- 
те фуикционепи Ча алите принадлежности на общински- 
б!въчшГос е аапп И Три месеца за волонтерски до- 
нара. Понастоящем' са™адш бОмиллона тогавашни ди- 
приложен Обществения? посо? няколко въпроса: дали е 
функционери или не пал1.Д°™ р за ЛД на общинските 
терски добавъчни са' високх?13"латенит5 средства за волон-
ход на председател на щатна работа и й“ " лияниятдо- окаже, че е пеппяв.,П3 раоота и На края (ако
лучава двойна заплата?° ’ К°И му е дал възможност дапо-

„съветва" че "зг^тппп6 ДРИЧКО е правилно направено, като 
инте в ОС в Босилеград пГтади^т Св Ш1ше' Най-отговор- 
ментират и да дават ииг1^м1?ЗИ ВЪПР°С не искат да ко
ват, че тя ще последвя !пгРЯт!ЧИИ за обществеността. Каз- 
от следствените органи. ГаТ° Пристигне официален отчег

Васко Божилов

ме, понеже основните пред
поставки са създадени. Не
обходимо е само да моби
лизираме силите и гражда
ните за тяхното успешно 

заяви пакпровеждане 
рая Зоран, Спасич.

Сг. II.

симите кандидати, което разбира се, не 
е точно.

Информацията за пребиваването на 
Р. Аиджелкович в Димитровград и пред
ставянето на независимиите кандидати 
редакцията получи от кореспондента в 
Димитровград в момента когато вестни
кът вече беше заключен и когато имаше 
съвсем малко място за тази информация. 
С цел все пак да се предаде информация 
и за едното и за другото събитие, цели
ят текст беше сложен под едно загЛавие, 
но така несполучливо че предизвиква не
доразумение.

ПОПРАВКА вън-
председатея 

цеха (в него запо-В „Братство“ бр. 1476 от 7 декември 
тази година е публикувана инфррмация 
под заглавие РАДМИЛА АИДЖЕЛКОВИЧ 
В ДИМИТРОВГРАД, в която запознахме 
читателите с пребиваването на Р. Андже 
лкович, подпредседателка на Главния от
бор на СПС, в Димитровград, и разисква 
нията в които участвуваше. В същия 
текст стана дума и за представянето на 
тримата независими кандидати за народ
ни представители: Михаил Иванов* Дра 
гослав Манич—1Форски и Георги Костов.

От факта, че информацията за предс
тавянето на независимите кандидати за 
народни представители поместихме заед
но с информацията за пребиваването 
Радмила Аиджелкович в Димитровград, 
както и от композицията и съдържанието 
на целия текст, се получава, че Радмила 
Аиджелкович е пребивавала в Димитров 
град по случай представянето на незави-

Касае се, значи, не за намерение 
точно да се представи целта на посеще
нието на Радмила Аиджелкович в Дими 

. тровград, но за случаен пропуск.
Извиняваме се на Общинския отбор 

на СПС в Димитровград, на другарката 
Аиджелкович, на независимиите

не-
сг

на

кандида
ти и на читателите, за направената гре
шка. .

Редакцията
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I

ДОГОВОТиЛРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕД ПРИЛАГАНЕТО НА КОЛЕКТИВНИТЕ ДИМИТРОВГРАД

Тенденционни измислициНзостават конкретни подготовки
Общинския отбор на Со

циалистическата партия в 
Димитровград 
ният щаб за избори 
рично демантират вестта на 
агенция „Танюг“, която на 
10 декември тази 
публикувана 
„Вечериье новости“ 

авие „Афишите обвиня
ват“ („Леци у оптужби“) 
Тази вест е дадена от име- 
го на СПО.

В съобщението 
до „Танюг“ СПО 
че в Димитровград 
лията му активистите па 
СПС по време на изборите 
са разнасяли афиши, с т«о- 
иго са Л7,гали българската 
народност и внасяли страх 
сред населението, че в слу 
чай на победа на СПО вси- 
.чки българи ще бъдат из

гонени в България.
Във връзка с тази инфор

мация, поместена във „Ве- 
новости“

(на 28С™Д по«писпането на Общия колектипеи догонен 
Д.шан„е а С1,;,й^яИг™Л,Ша> °Х сгра,,л на Сьшаа'на "“‘н- 
пълнигелнинг съвет т°Гк™1‘<Г'' канара и Сърбия и Из- 
да пост’:п11 .. на Скупщината на Сърбия трябваше
говто, » 1™™‘"нет° на дуални колективни до
босипггоаясг нтеР тД*™’ ор-а1," ,а1,!ште и заведенията. В предприятия гезн подготовки 

беа оглед че крайният срок :а закл-очаване 
говори е до 28 януари 1991 година.

Общият колективен 
вор, който бе подписан 
републиканско 
започне да се прилага 
началото на идващата 
на. Доколкото до 28 
ри в

предприятия из областта 
на стопанството: във Вете и оператив- 

катего Общинс-чернье
кият отбор на СПС в Ди
митровград изтъква , че та 
зи вест е абсолютно неточ
на и тенденциозна с

рш триата 
ното предприятие „Успуга“. 
Иван Тончев, директор на 
„Услуга“ на пример казва 
че с подготовките не са за 
почнали, че те не са 
въпрос, че договор щз из
готвят, но под 
дали ще може да се обез
печат такива заплати, 
вито за отделни видове тр
удови задачи предвижда 
Общият колективен дого 
пор. Най-низкият личен 
ход през ноември тук е ел 
вам над две хиляди динара.

Общото за всички стопан 
ски предприятия в общи
ната е, че закъсняват с из 
готвянето на колективни 
договори, че чакат да узна 
ят какво ще направят дру 
ги предприятия. Имайки пр 
едвид, че стопанството в 
общината е низкоакумула- 
тивно, че личните доходи 
са низки (през септбмври 
месец средният личен до
ход по зает в босилеградс- 
кото стопанство възлиза
ше едвам 2569 динара), на 
истина е под въпрос дали 
най-низката заплата може 
да достигне 3560 динара. И 
сигурно е, че в начало не 
може. Това обаче не зна 
чи, че договорите не тряб
ва да се изготвят и да се 
прецизират отношенията, 
нормативните и трудови за
дачи, правата и задължени 
ята и цената на труда.

станция и в яв

година е 
във вестник, 

под за-
цел 

Социани
изостана 

на тези до да компрометира 
етическата партия на Сър
бия, доверието на гражда
ните и тяхната определено 
ст за програмата на СПС 
да компрометира също та
ка и активностите, които во 
ди Общинският отбор на 
СПС, както и- успехите на 
сътцата в изборите. Оценя
вайки иинформацията, катб 
абсолютно неточна и тендси 
ниозна, Общинският отбор

глпод
дого нара и въпрос е дали 

же да се достигне 
лената

вт>прос с-мона опреде
цена. Председател

ят на синдикалната орга
низация в това предприя 
тие Боян Зарев подчертава 
че синдикалната 
цня като носител на 
товките и изготвянето 
колективните

равнище ще кдк- доставеио 
посочва 

и око-
от

годи
януа-

предприятията и оста 
налите колективи 
ния не се изготвят 
видуални колективни 
вори ще се прилага Общи 
ят. Според него най-низка
та цена на заплатите през 

трябва
3560 динара. Какво 
шението и положението 
този въпрос в босилеградс- 
ките предприятия,

дооргаииза 
подгои заведе 

инди- 
цого

на
договори все 

още не е разгърнала* актив 
ност. Надява се, 
ме ще изготвят

изтъква, че със същата ня
ма никакви връзки.че на вре 

колектив- 
зашта-

А. Т.
януари да бъде ния договор понеже 

тите винаги получава е 
месец-два закъснение. 

Подобно

е отно- с БОСИЛЕГРАДпо

Декемврийската 

класа замина в ЮНА
е положението

които
сами си създават доход, за 
разлика от колективите в 
обществената 
които получават 
и от републикански източ
ници?

и в Общественото предпри 
ятие „Автотранспорт“. Вонс 
Георгиев, председател 
синдикалната 
в това предприятие казва, 
че тези дни ще започнат с

нанадстройка организациясредства

Традиционното изпраща 
не на босилеградските но
вобранци в Югославската 
народна армия и този 
път не изостана. Традици
онно, скромно тържество 
по повод заминаването им 
в ЮНА на декемврийска
та класа и този път бе ус 
троено в казармата на гра 
дския гарнизон в Босилег
рад. Тук, пред бъдещите 
войници и в присъствие 
на войници и командири 
от градския гарнизон за 
предстоящия им войниш
ки живот, за задължения
та и отговорността, която 
неминуемо носи войниш
кия живот. говори секре
тарят на Секретариата по 
народна отбрана към Общ
инската скупщина в Бо
силеград. СТОИЛКО 
ЛКОВ. Кратко и приветст
вено слово произнесе и 
командирът Мирослав Мит 
рович, а свои впечатления 
и преживелици разказаха 
и няколко войници-грашгча 
ри. Между другото и Мит- 
рович, и Смилков подчер
таха, че отбиването на во
енната повинност е граж
дански дълг на всеки югс 
славянин, и че К)НА въп- 
реки, че някои се опитват 

оспорят, все още е, 
и ще бъде единно и същнне 
ко училище, в което се ко
ве братството и единство

нашите народито между 
и народности. След това бъ 

млади войници с 
гордост разгле- 

казармите и

подготовките за 
не на колективния договор 
Въпрос е обаче дали и тук 
може да се достигне опре 
лепената най-низка заплата 
(3560 динара), понеже пред 
приятието стопанисва 
затруднени 
наги или със загуба, или 
на ръба на рентабилността 

Не по инакво е

изгогвя-
Директорът на най-гол я- 

мото Обществено 
риятие „Босилеград“
Стойнев казва, че е трудно 
да се
плата, каквато 
Общият колективен 
вор. Предприятието стопа
нисва със загуба. Най-низ
ката заплата 
за едвам над 2 хиляди ди

дещите 
чувство на 
даха

предп-
Иван

радост
та си, че отиват да изпъл
няват своя свещен гражда 
нски дълг. От очите им се 
четеше гордост, а това и 
потвърдиха 
тях:

скривахане
обезпечи таказа за

припредвижда 
цого- условия и ви-

няколко от
положе 

нието и в останалите две
сега възли

В. >1, ПАВЛЕ ЯКИМОВ от Бо- 
Заминавам в 

Хърватско. Ка 
всички мои друга- 
аз съм твърде щаст- 

ще бъда войник на 
отечество. Още по

силеград:
Република 
кто и ■_ 
ри ,и 
лив, че 
нашето 
вече, че ЮНА все оше е 
единна, а убеден съм, че 
и ще остане такава, каква

ДИМИТРОВГРАД:

МЕРКИ НА ИС НА ОС ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗЛИШЪЦИТЕ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ

Намалени облагания то е.
НИКИФОР СТОЯНОВ от 

село Райчиловци: — Няма 
за какво да бъда загриж- 
ен. Да бъдеш 
ЮНА е гордост и радост 
на всеки младеж. Това де- 
то ще бъда в република 
Словения 
жно. Мнението на Ники- 
боо и Павле споделхрса и 
ГОРАН ТОДОРОВ от 
Райчиловци и ИВАН ЙОР
ДАНОВ от село 
единият отива в 
ния. а другите . в 
и Метохия.

СМИ
ди през декември тази го
дина.

Общо взето не става ду
ма за кой знае какви сред 
ства, но все пак това пре 
дставлява своеобразно раз 
говарване на

копа те на края на годи
ната се отделят на отделна 
сметка и се насочват в ре 
публиката. За да не се слу 
чи това Изпълнителният съ 
вет намали процента на об 
лаганията върху личните 
доходи за изплащанията пр 
ез октомври от 7,22% на 
6,34%. За месец 
са намалени > 
процента. Със същото реше 

обществените предпри- 
освобождават от

наИзпълнителният съвет 
Общинската скупщина 
Димитровград на 11 декем 
ври прие решение за изме
нения й допълнения на ре 

общински обла 
1990 година. То 

необ-

войник вв

най-малко е вашението за димитров гра
гания през 
ва се наложи като

тъй като във фо 
( обрало 

физическа

стопанство, на.ми- .дското
ращо сс в изключително за 
труднено положение, 
кър и за кратко, това 
даде определени ефекти, пр 
еди всичко средствата 
необходими па сгопанство-

селоМа-ходимост
ндовете за основно 
вание, култура, 
култура, детска и социална 
защита се явиха олределе 

и излишъци на средства 
могат да се пол-

ноември 
от 7,22 на 3,97 ще Милевцн

Македо-
Косовоя'■| 1>1| дание

ятия сс 
общински данак за изпла
щанията на личните дохо-

то ще остават тук.ни МЛ.д. т.които не 
зуват. Известно е, че но за

ЗАПЛАТИВИСОКИ НАЕМИ — МАЛКИ пактелно голямо, то все 
не „покрива“ 2,34 на сто от 
рейалоризираната стойност 
на жилищния фонд за та
зи година, както е предви
дено със Закона, според 
конто след една година — 
до I януари 1991 година 
трябпа да се стигне до пко 
номическа цена на наемн-

В Димитровград днес 
342 обществени 
В това число не са заеме 
тнатн квартирите на мигни 
пата и военните квартири 
Средно едни квадратен 
тър жилищна площ в Ди 
мнтровград струва 9,3 дина 
ра. Най-висок наем е 989, а 

■ . . шш-малък 307 динара. До-
■ ' ,у -•••' • кол кого е известно с най- те-

висок наем в Димитровград 
има само
квартири. Всс пак факт е 
че последното увеличение

о? -

ЛОЖи"ш'начин мо“"?е пщнна п гумарата са нап- по чо.1Н начин мога! да * . т->0екти за условия
обезпечат минимални сре- Р конто ползващите ква 
летва за поддържане не са ПР” ко,по 
мо на самите квартири но ртирите могат, ако са запи 
и за обшнтс помещения •- тсресопанн, да купят квар- 

. дата* V стълбищата и поправка па 
. 4 ^\ покривите. И макър

• : личеннето е било

имаДИМИТРОВГРАД: квартири.Обществените квартири не 

меняват собственика си ме

тези' В Димитровград
са актуални жилищ 

ните отношения

що се отнася до купува
не на квартирите от техни 
те квартирапти, всеки с<\б- 

(предпрнятие или

двеедна илидни и В7)ЗМО
ползващи*нажпостите 

те обществени кварти
ри същите да купят. Но 

все по-чес-
иа

ведно е това 
то се поставя въпроса:
дали наемите в Димит- 
ровград са високи, (ако 

най-високи в рену-

Общпнскпта ску

не и 
бликата)? 
личните доходи са око
ло 33 на сто по-малки от 

„ реиуб-

Сьщсвремено
/

тирите.
че увс

А. Т.ПИВОСредното
ликата. сравни-

' .. ;.’-и
и '“■•V.'....

т0Г»*
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КРОЙ 3ГОДИНА I
НАША АНКЕТА

ПЪТИЩАТА МОЖЕ И ПО-ДОБРЕВ9в

бъде, както е било.Що сс отнася до комуна 
прел пое

ко да
Два чувала цимент изхар 

И трябва!
Но не сме всички 

кни. „Градня“ лрекопа мно 
улицата когато 

чешма“
ВЯХА лпнте активности 

ледните три години е иап- 
наистина много, ка

не урна-

чихме.
еднаранено

:ша Срегеп Игов, 
лист. Казвайки. това преди 
всички имам па ум напра 

канализация!а, е 
обхванато

го повече 
/грани ' „Строшена 
още преди два месеца 
още не е „за кърпила“ ули 
пата — не може да се ми
не с копа — и никой.нищо 

За боклука'—- и да не го 
порим, че'само един път 
селянино се изкарва, че ко 
нтейпери са поставени мно 
го малко в пашата улипд.

Аз
„Бранно

СВОБОДНИ ипелото е 
която вече е 
пад 90 на сто от града.

След това водоснабдява
нето, което наистина че е 
цялостно разрешено но зла 
чмтелгю е подобрено.

Но всичко това е така
Това стана в навечерието на първия 

кръг на изборите. Беше 8 декември 
обед когато с директора на Фонда за 
/гьтища и комунална дейност в Димит
ровград Небойша ИВАНОВ и техника 
Райко МИТОВ направихме няколкочасо
ва „разходка". Налагаше се да стане та 
ка, защото за следващия ден — за 9 
декември, за изборите пътищата тряб
ваше да бъдат свободни. И макар че в 
предишния ден под председателство на 
Велин НИКОЛОВ в Изпълнителния съвет 
на Общинската скупщина стана дого
вор как да се води грижа по поддържа

не на пътищата — все пак, с тази нелека 
задача се натовари Фондът за пътища.

След кратък договор във Фонда, къ 
дето бяха набелязани задачи, в случай 
да падне нов сняг, започнахме обиколка 
та. Зад кормилото на „нивата“ седна Ива 
нов. Първо посетихме „Зеленгорска“ ули 
ца, водеща към гробищата. Там снегът 
не беше добре очистен. Затова беше 
дено до знание на „кохмпетентните“ ули
цата да се очисти. После се „понесохме ' 
към Козарица.

към
да кажем, под земята. 

Крайно с време в облас* 
дейиос

РАДМИЛА ИГОВА: 
живея па улица 
Чопич“.

По главната
та на комуналните 
ти да започне уреждане на 
града и обектите, улица кана 

лизапията мина но ние едкоиго 
трябва да имавсеки град 

като град.
Това са преди всичко 

ощадите и входните врата 
в нашия град, които 
са в непоносимо състояние. 
След това уреждане на зе
лените н празни площи в 
града, изграждане на чеш
ми и подобно.

ва ли ще можем да се по 
иключим' защото ни тряб
ват много тръби да мин
ем през съседските плацове

А сенгрупите ежедневно 
се изливат и заразата е 
близо.

НИКОЛА КРЪСТЕВ: Бо
клук навсякъде. Няма кой 
да заведе ред да не се из 
хвърля боклука навсякъде.

Погледнете околните пъ 
тища 
на ти в депонии.

Радвам се че „Строшена 
чешма“ пак работи но тоя 
бва да се уреди и място 
около нея.

пл

сега

ТРИФУН МИТОВ Вси
чко е добре замислено но 
не се провежда, както е 
замислено. Ние всички са^гтревър-

например 
когато трябваше да се пр 
включим на канализацията 
прекопахме

да- В Сенокос ни посрещна Никола Георги
ев, като ни запозна с последните новини 
в селото

улицата и ни 
наложиха за два дни всич

ЗА ИДНИЯ СЕЗОНЗа миг се озовахме на върха на Ко
зарица. Пътят дотам беше чист. И от 
двете страни — сняг. Само се чернее ас
фалтовото платно. И през Смиловско по 
ле — почти същата картина.

Поканиха ни да се отбием на „по ед
на“. Отказахме, защото се бързахме.

И до Каменица пътувахме с мъка, по 
ради неравния път.

Там ни посрещна брачната двойка: 
Снежана и Асен Георгиеви. Имаше 
други хора не видяхме, защото снегът 
беше накарал всички да се приберат на 
топло.

Път и до Звокска Баня
Поехме и по новото асфалтово плат

но по южните плещи на Видлич. Сняг 
нямаше, но наскоро ни натисна гъста 
като тесто мъгла. Пътя беше проходим, 
обаче видимостта — слаба. Към върха 
на Видлич настигнахме Симеон Алексан 
дров, който мъка мъчеше с колата си. 
Не сложил синджири, а пътят —заледен. 

Напразна излезе и нашата помощ. Бу- 
бутахме, но нищо... Най-после Ал 

върна се

Ако всичко
участъкът 

Трънски Одоровци — Звон- 
ска баня на дължина от 3 
км и 150 метра ще бъде 
готов.

До 29 ноември,

върви по пла 
от пътя

рои, работите ще продал 
жат. Ако времето допусне 
може би асфалтовото плат 
но да стигне до Звонска ба

нали

ня и до започването на нс 
вия туристически сезон, ко 
ето ще зарадва посетители 

на това любимо място 
от Димитровградска и Пи- 
ротска община

ВСИЧКО — В РЕД

До Сенокос ни придружи и Асен Ге 
оргиев — Скъка. Пътюм 
вините от Висока.

докато
времето беше добро, 80 на 

от строителните рабо
ти на този участък бяха за 
вършени. Това са: 
те работи, както 
даието на подпорни стени.

Щом дойде 
времето позволи да се ст

тесто
ни разказа нотахме,

ександров му намери чалъма: 
назад 50-на метра, засили се и възяхна 
билото на Видлич.

преди вси 
чко ще бъдат улеснени и 
туристите, които в немалък 
брой посещават 
пата долина на р. Ерма и 
Погановски

землени
При първите и изгражкъщи

хме Симеон Александров. Оставил 
та, взел кучетата и с баща си известния 
партизанин — боец Тодор Александров— 
Мечкаров _ тръгнали

лак настигна 
кола- живопис-пролетта 1 IДо Вълновия се спуснахме много ле 

сно. При полите на Видлич ни срещна 
един пътник, инак никъде нямаше жи
ва душа.

Асфалтът „продължи“ само до Дол
ни Криводол.

ПЪТ ЧИСТ, НО НЕПРОХОДИМ. .

Пътят от Долни Криводол, през Иза 
товци за Каменица, също беше очистен 
от снега, обаче — пак беше непроходим. 
Именно, той е в такова състояние, че и 
пеш по него не може да се 
Трудно се пътува и с кола.

„Нивата“ скачашф от дупка в дуп
ка, а ние подлитахме напред—назад . , от 
седалищата.

— В идната година — 
ще се строи — каза Иванов.

— Поне да не тече водата 
добави Митов.

манастир.
„на воденица"

ГОТОВО И ДВУМВСТИЕТОЗа всеки случай — понесох и пу- 
— пошегува се Мечкаров, като 

добави: — Не сте ми много сигурни а 
овия дни тук се „мотаеха“ разни...

шката

1 •••
— Сега ще имаме 

бори, а още не сме 
хме ние.

многопартийни из 
свикнали — отвърна

Г
— Знам, обаче... що %е сигурно—си-гурио.

върви. Щом Н. Иванов изманеврира с ни- 
— при нас се озова Никола Геои- 

гиев, като на всяка цена настояваше да 
се отбием у. дома му. Нямахме време— 
и поканата оставихме за друг Р
,„™След кратък престой в Каменица от 
ново поехме назад за Димитровград 
та времето се беше разюжилп“ ?1Д' Се 
та се дигнала високо така ™ ,МЪГЛа

Пътищата за щастие, бяха очис- 
тени: и за В. Одоровци, и за Бребевпи 
ца, Мъзгош и др. села в.Забърдието Жак 
то и тези във; Висока. * ■ как

В Димитровград ни уведомиха, че и в 
другите райони в общината пътищата са 
свободни.

■? аЕвата“

V

път.
'к.

$2и този път
4

1Щпо него
град.

— Да, могло е това да стане, но по- 
рано. Сега е невъзможно. От двете стра
ни на пътя е сняг — и водата няма друг 
„проход“ — отвърна Иванов.

'“.у4'2'К

година1»'?.3" МНОГОто обекти, година е и двумостието в 
още някои финални
дим?2”" ЩОМ вРе1«ето

-Аггз-х-г? —-на „връзка 1 шена

които бяха построени в 1993
дреби,? Т«Р°ВГрад- Истина, остават

позволи п™' "° Те щс за-позволи, през пролетта на 199 Е го-В Изатовци неколцина селяни се бя
ха насъбрали в едно заведение и комен
тираха предстоящите избори/ центърът на Ци* 

чешма получиха съвремеи-М. Андонов
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В 1991 ГОДИНА

Мостове за Бачево 

и Бански дол
На неотдавна проведена

та среща в Изпълнителния 
съвет на Общинската 
щина

като мостът има широчина 
3,5 метра и дължина око
ло 20 метра. По предложе 

се ние на Иванов, „Градня“ би 
за трябвало да се ангажиран 
р в изграждането на моста на 

т-г село Бачево Желюшки. поток н а пътя
ИшдЮ директорът на „Гра Желюша - Бански дол за 
Д I рифун Димитров и конто приблизително ще
директорът на Фонда за бъдат необходими 
пътища и комунална дейно 500 000 
ст Небойша Иванов 
гнаха

скуп
в Димитровград 

инициатива 
построяване на мост 
Нишава за

раздвижи
на

към
динара.

пости
договор за изгражда 

нето на този важен обект 
Според груби 

които направи 
за моста на р. Нишава при 
Бачево
към 400 — 450 000 динара

Накрая се постигна дого 
вор Фондът в идната годи 

изграждането 
мостовете за Бачево и Пла 
ншпща, п Бански дол 
обезпечи 
1 000.000 дтптара'

изчисления
Димитров,

на за па

да
ще са необходими „Градня"на

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

Коняк и амоняк — заедно!Пернишката99
към югосиавско-българ- 

бюфет' „Па-
На ул.. „Маршал Ти го“ в Димитровград от центъра 

ската граница отнеотдавиа работи и гостилничарско заведение 
вка“ на Павле Чирич. А само 4—5 метра вляво от него е „кошара“ на Александър 
Сотиров (в която има почти всички видове домашни животни).

Просто/ с невероятно, как толкова много близо могаг заедно: коняк и амо

ЕСмагистрала напролет
няк:„Дерекулската магистра

ла“ , както 
наричат пътя из долината 
на р. Ерма ше стигне до 
Звонска баня 
та година. До средата 
настоящата 
Одоровии. сетне продължи 
и към Звонска баня. Обаче 
хвана зимата и работите ве

на околовръстно движе
ние от Пирот — през Бабу 
шнина, Звонци — Звонска 
баня — Тр. Одоровии — 
Погановскн манастир — Су 
ково п Пирот. Автотранспо 
ртното предприятие в Пи
рот е готово да пусне рей
сова линия на тази рела- 
ция.

Даването на позволително н а Чирич да може да работи ни кара да мислим,
да махне „ко-мнозина вече - че най-сетне комуналната инспекция в Димитровград е решила 

шарата" на Сотиров... ' .
през идна

па АКО НАВАЛИ ДЪЛБОК СНЯГстигна до Тр

Активно и „пасивно" дежурствоче спряха.
Този участък, на дължи

на от 3 км и 150 м отчасти 
Извършени са са Път за 

шестима 
избиратели

ксов“, и „Джуро Салай“. В тези улици, 
по-дълбок от 10 см., меИ първия, както и сега втория сняг, 

не изненадаха Фонда за пътища и кому
нална дейност в Димитровград. Навреме 
е съставен „приоритет“ за очистване 
снега. Към първа категория пътиша се 
отнасят: Димитровград — Желюша, Сми 

— Впсочки Одоровци, сетне Пър-- 
— Мъзгош и Пъртопошшии—

е готов.
.мо землените работи, напра 
вени повечето от подпорни 
те стени, така че щом пр
ез гтролегта на 199 Г година 
времето позволи, работите

щом навали сняг 
ханизаиията се пуска в действие.

По всяко време трябва да се поддър 
главната улица от рампата до

нл
жа чиста 
Общинската скупщина.

Към П категория улици са останалиловци те улици в града.
‘С каква механизация се разполага.'’
В акцията по очистване на снега 

включени няколко предприятия: „Нис- 
коградня — „Пирот“, „Комуналац“ —Ди 
митровград, „Градня“ — Димитровград, 
както и машините на Фонда. Във Фонда 
с въведено активно и „пасивно" дежурс- 

Обезпечени са и достатъчни количес 
техническа сол, а направено е и раз 

предел енне на механизацията.
От механизация се разполага със сле 

дните машини; „Комуналац“ ще участву 
ва с един ФАП. също и „Нискоградня“, 
като последният има и ралник" „Епоха“.
В очистването на снега ще се включат и 
булдозери ТТ—110, ТТ—75; сетне 
с ремарке и две товароподемни машини.

ше продължат.
Ако -времето иде на ръка 

чшцо чу
топопипцп
Бребевница и Радейна — Петърлаш в ра 
йон Забърдис.

В Дерекула това с пътят Тр. Одоров- 
— Куса врана, а в район Бурел — 

Поганово

Колко големи грижи 
се положиха за да мо
гат избирателите в Дими 
гровградска община да 
гласуват е това, чс бяха 
очистени всички пътища.

сана строителите 
дно и за следващия ту рл- 

асФ алтовеетически сезон 
то платно да се протегне и 
до Звонска баня, като улес 
ни многобройните мотори
зирани туристи, 
ва чакат този

пп
пътя: Погановскн манастир —
— Драгооита.

Фондът сс грижи и за пътя Дпмнт- 
_ Прача — Барне, а във Вмсо-

Дори и веело Грапа, 
където има само 6 изби 

Фондът за пъ 
дей- 

машина

конто ед- 
път да бъде

тво.
тва

ровград 
ка: Кам. мост — Сенокос.

Към втора категория, по значение, сс 
отнасят всички останали ггьтпща.

От улиците в Димитровград —за чие 
тепе са предвидени: „Зелснгорска“, „Хри 
сто Ботев“, „Маршал Тнто“, „Борис Кил- 
рпч, „Едвард Кардсл“, „Божко Буха“, 
„Иван Карапвапов“, „Сутпеска“, „Велко 
Влахович“, „Маша Пиядс“,. „Власакн Алс

ратели
тища и комунална 
ност „пуснала“ 
да очисти снега. Имен-

значителноготов, зашото 
съкращава разстоянието от 
Пирот и вътрешностга до 
Звонска баня. връщане от Вра 

бча през Пргчйс, и Пра
ча, тя минала през Гра 
на и очистила снега до 

! село Желюша.

но, наКогато напълно се завьр 
пътя в долината на р

се хубави 
отваряне

камионТНИ
Ерма. 
възможности за

откриват

ПОСТРОЕН ПЪТЯГ Строшена чешма" тече, но
ние, че водата е изправна 
хигиенно п ОТГОВАРЯ на 
предписанията от Правил
ника за хигиенна изправно
ст на вода за пиене.

##Емиловци 

В. Оаоровци
В но-Асфалт от 

Погановски 
манастир до 

Поганово

.тоя и пето сс повтаря, 
тпърждеппо па това говор
ят п мненията па снециа

„Строшена чешма“
изградена, по водача 

иш< не е годна за пп

отно
во е
все
сне. Именно поради замръ 

известно
листите.

На 27.08.1990 година о-\- 
ПОДЪТ- ЗА ЗАЩИТА НА ЗТ 
РАВЕТО 1) Нит даиа мие-

сената околност, 
време водата е чиста, сет
не замърсена, п ......

На 1.11.1990 година оба
че същият Завод се произ- 

.нася отрицателно, като ка- 
А зва, че пробата от водата 

неизправна и

Малцина вярваха че път- 
Смиловци до ЬИСО I 

д-ь джипа оч 
готов

чака със
ят от
ки Одоровци
3 км ше 
края на 
че това стана.

Още преди празника 
Републиката - 29'ноември
- бсШе "лесно сс

път е с 
настилка и вече

Засега тозипа
ДО твърда 

е износен, а нуждае ее 
от поправка.

Погановчани и драго- 
витчани ее надяват 
199! година и към този 
район да се 
фалт, като значително се 
улесни движението.

Ако всичко върви
пъп Фонда за

бъде 
1990 година. Оба- хншенно е 

НЕ ОТГОВАРЯ на условия
та от Правилника, заради 
повишения брой нана коли*
формнн бактерии и утвър
ждаване на еитеробактерии 
както и сулфнторедуктира- 
щн бактерии.

Значи, крайно време е 
водата в „Строшена чешма 

се доведе в ред.

II

лъс не аси сега 
Смиловци ДОдействие

пътува от 
сочки Одоровци.

Остава още да 
отклонение 

Гулсповци.
Както изтъкна 

тт па Фонда за 
кпммюляа дейност в Дими 
— я' Я Иванов, откло
нението* ше Гтьдс построе- 

течеше и"а 199 опча,1и

®йпВи-
*;спосс маира- 

от пьтя за ред плана
пътища и комунална 
йност планират в идната 
1991 година да бъде по
строено асфалтово плат- 

от Погановскн 
стир до С. Поганово на 
дължина от 2 км.

деви и
с. директо- 

ггьтиша и Притурката подготви I 
Алекса Ташков и I 

Матея Андонов ]
маца ха:110

но в
така че 
бьДат улеснени.на.
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НАСКОРО МИСИОНЕРСКИ ДОМ
си а V а1ШзацИЯТа па Чсрви>п» „е,1СИОШ!а защита. Об 

а на стажа има ьв*Ф „ската скупщина ась
шпост участвува със сгра
дата и всички освобожда
вания от разни

Договорено 
пенсионерски дом 

дома

боснлеградска отци •1ЛПРЕЗ ИДНАТА ГОДИНА В

ПО-ДОБРИ МИ 3> 

Р1ГИ0НАПНИТЕ ПЪТИЩА Старати сграда 
днес с 11С1ЦО като 
ските пенсионери

Останалите прлзуиаи 
ловджийското дружество,ри дата. 

кръст н 
тиранти.Пътната мрежа в Босипеградска община възлиза на 

130 км пътища с регионален н 160 км е местен характер. 
ПрезИдната година е запланувано модернизация на пъти- 
щата от регионален характер

ри лицГрсапми^Гизп.сди
С" началото па строител- 
пия сезон да 
Осян за адаптация и нреу-

ьпса

итакси
ПОСТИ Г-Спорсд договора, 

пат тези дни па съвмссIио 
заседание, на което присьс 
твуваха прсдетавитсли па 
д| I м итровградск ите 1 кек юио
мери, директора па региона 

фонд за пенсионна за 
щита Хенрих Сслнч, пред
ставители па съответния об 
щнпекп фонд, па Общинска

е но-.данъци, 
сле този
да бъде в състава на 
за стари лица 
па единица.
Жду пенсионерите има дос
та които са сами, тряовл да 

в оъ

Боснле- започнат рапътрегионалния 
Град — Сурдулица е запла 

асфалти- 
от Боси-

Вече ио-дълго време, във 
всеобщото
икономическо развитие 
Боснлеградска община, пьт- 
ната мрежа не се взимаше 
под внимание. В резултат дължина 
на това, Боснлеградска об- оналния 
щнна е между онези общи 
ни в Република Сърбия с 
най-развита пътна мрежа 
— само със 130 км пътища 
от регионален характер, от 
това 38 км с асфалтна на
стилка и 160 км пътища с 
местен характер, конто са 
в твърде лошо състояние.
Безспорно, неразвитата път 
на мрежа е и една от твъ
рде важните причини в за 
стоя на всеобщото общес
твено-икономическо и сто
панско развитие на общи
ната.

Изхождайки от този фа
кт компетентните в община 
та . предприемат понастоя
щем съответни мерки и ак 
тнвности за по-ускорено ра 
зрешаване на този проб
лем. В това отношение Из 
пълнителннят съвет към 
Общинската скупщина в Бо 
силеград, изготви съответна 
програма с конкретни зада 
чн и активности за поп
равки и модернизация на 
пътищата от . регионално то са 
значение.

Програмата, както ни 
уведоми СОТИР СОТИРОВ 
председател на Изпълнител 
ния съвет, е получила пъл
на подкрепа не само от 
страна на общинските, но 
и от страна на регионални 
те органи а понастоящем е 
пред Републиканския фонд 
за пътища. Ако и тук поле 
чи зелено утица, няма при 
чина, същата да не бъде 
реализирана, а тя наистина 
е твърде амбициозна. Име
нно, в нея е запланувано 
модернизация на всичките дължина 
регионални пътища в общи 
ната. Така например, на

като отдел-обществено и Гъй като ме-нувано повторно 
райе на участъка 
леград до -Горна Лпсипа па 

от 12 км. На реги 
пьт Босилеград — 

Бесна кобила,

реждапс па сградата, 
та сега е собственост 
пенсионерите по за да мо
же идеята да се реализи
ра трябва да бъде пренесе

на ма
линя

възможносттасе изучи 
лещия пенсионерски дом да 

доставя храна от до 
стари, да се органи 

вещи, а съ 
лекарски кои-

Враия през 
запланупапо 
набиване с чакъл, както п 
поставяне на нропускиатсл- 

тръби па потоците 
долпнкн на участъка от е 
Мусул до Крива Фея, а па 
участъка от „Мпнчов мост 
до „Две реки“ на дължина 
от 8.5 км. да продължи ра 
ботата върху разширяване- 
то и другите подготвитеп- 

работи за асфалтиране. 
Покрай топа, чрез сдруже
ни средства от общината н 
другите органи запланувано 

път. да бъде ас 
от Го

им се 
ма за
зира пране на 
що така и

с насипване,

IIни
1Ло се отнася Д° Факта

бъде по-евтино да 
или склали ще

се нрави адаптация 
ществуващата сграла да се 
'бутне и направи нова, тря 
бва в най-скоро време да 

Общинската 
" Нова го-сс изчисли, 

скупщина пък до
трябва да приеме всм 

необходими

ни

дина решения 
за дачки

във връзка с това
началото на про 

да се започне с реа-
е на този
фалтипап участъка 
рна Любата до Долна Лю- 
бата на дължина от 4 ки

може от 
лсття
лизания на идеята и изсел- - 

на сегашните кварти-леметра.
На регионалния 

силеград —
Дукат, запланувано е поеш 
вяне на пропусквателни тъ 
рОи и чакълна настилка, ако 
не на целия участък от 
„Две реки“ до „Заграня“, 
поне на онези места, кон- 

в най-лошо състоя-

ване
ранти.Бо-път

А.Т.„Заграня“ през Сегашният „пенсионерски дом

ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА ПОДЪРЖАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПЪТИЩА В БОСИ
ЛЕГРАД

Подготвено посрещат зиматау този път да 
нормална и бе

ние, с което и 
се доведе за 
зопасна употреба.

В програмата не е забра- 
и пътят от Босилеград 

Тук, е
асфалтиране 

от Рибарци до

обезпечено доста", ач но ко
личество чакъл, който се

В склада в Босилеград има около 80 тона сол и 
съответна механизация за успешно поддържане на пъти
щата. На най-критичните места има обезпечен чакъл 
посипване.

вен
към Караманица. 
запланувано 
на участъка 
Бранковци на дължина от 
4 км., който за това вече 
е готов и да се продължи 
работата върху разширява 
не, насипване с чакъл и по 
ставяне на пропусквателни 
тръби на участъка от Боанко 
вци до Долно Тлъмино

от 10 километра.

ползува в отделни моменти 
а ще ползуват и сгурия от 
трудовата единица за пре
работка и сушене на ово- 
щия и зеленчуци. Шест 
души са на постоянно де
журство и готови винаги да 
интервенират, а двама на 
терена, един към Лнсин- 
скня и един към Тлъмин-

за

гионални пътища в Босиле 
градска община които над 
зира тази трудова единица 
ще обезпечат доколкото за 
трябва от складището 
Власина. Покрай това над 
лирателството в Босилеград V ския район, 
разполага и със съотвеша 
механизация за успешна бо 
рба със снежната стихия.

Първият тазгодишен сняг 
в Боснлеградска община не 
изневери никого. Дори и 
трудовата единица за кон
трол
пътища в Боснлеградска об 
щина, която работи в със 
тава на общественото пред 
приятие за надзираване и 
поддържане на този вид 
пътища от Враня. Ръково
дителят на трудовата еди
ница в Босилеград, ЗОРАН 
РАНГЕЛОВ, ни уведоми, че 
навреме са обезпечили око 
ло 80 тона сол за посипва
не и същата е складирана 
в Босилеград, 
количество от 20 тона, кол 
кото е нужно за посипва
не на 120-те километра ре-

нарегионалнитема
па

В надзирател ството каз
ват, че отделен проблем им 
създават твърде лошите пъ
тища в общината , които 
през зимата още по труд 
но се поддържат. Но все 
пак ще положат всички си 
ли до застой в движението 
да не дойде. Разбира се тс 
ва ще бъде трудно но с по- 
-голяма

м. я
един камион снегочистач и 
прикачка за посипване на 
сол, булдозер и специален 
камион-товарач , който се 
ползува за бързи интервен
ции и чистене на сняг от 
пътищата които нямат ас
фалтова настилка. И не са 
мо това. Рангелов казва, че 

отделни най-критични 
на пътищата имат

ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЛЕД 1978 ГОДИНА

ПС „ЛИСИНА" ППД ПЛАНА
Останалото ангажираност на 

всички се надяват да успе-* Поради дълго-! ранната 
лятна и есенна суша пом
пената странция край Ли- 
синско езеро е „изхвърли
ла* на Власина 83 на сто от 
заплануваните количества 
ьода. Преценява се че Ела 
с.инските воцоцентраг.и не ти. 
ще изпълнят годишния си Дълготрайната суша е ос 
план със 7 — 8 процента, новната причина, поради ко 

Помпената станция „Ли- ято производството на елек 
сина“ започна да работи троенергия във 
преди 12 години и оттогава те водоцентрали 
винаги е изпълнявала и достигне равнището на го 
преизпълнявала годишните дишния план. В периода 
си планове. Тази • година януари — октомври са про 
обаче това най-вероятно ня изведени 196 милиона кило 
ма да1 се случи; относно за ватчаса електроенергия (85 
първи път станцията няма на сто от плана за този пе 
да.изпълни годишния си риод), а през същия пери- 
план. „Виновник“ е дълго- од на миналата година па- 
трайната лятна и есенна су * пример производството на 
ша, поради която секнаха електроенергия е достигна 
буйните планински потоци ло 227 милиона 
и рекички, така че Лисни- часа. След първите 
ско езеро в дълъг период ве през ноември 
на годината по-често беше ските 
празно, отколкото пълно. В 
последствие на сушата ПС 
„Лисина“ е „изхвърлила“ на че 
Власина само 83 на сто от 
заплануваните количества 
вода в периода януари —

октомври. Ноемврийските 
и декемврийските дьждо- 
ве и снегове до известна 
степен подобриха положе
нието, но това подобрение 
не е достатъчно да се ком 
пенсират загубените ефек-

н а ят.
места М. Я.

В ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА НА ЕЛЕКТРОННАТА 
СИЛЕГРАД ИНДУСТРИЯ ОТ НИШ В БО

Ннщо ново неизвестността продължаваВласииски
Не в Ниш, както бе до

говорено, й в Босилеград 
се проведе разговор за по
нататъшната съдба на цех 
за производство на 
кондензатори между 
ворите на 
предприятие 
ни части“ на Ел 
индустрия от Нищ в - 
ките на което стопанисва 
и трудовата

няма да ния съвет Сотир Сотиров, 
както и мнозинство 
тннци на тази трудова 
ннца.

то подчерта Йованович, са 
ангажирани и други,, извън 
Електронната 

субекти 
зъм за по-нататъшната съд 
ба на - 
ца. Още 
Цума за нова програма ко 
ято да има гаранция за по- 
дълъг период, пазарно оп
ределена и доходна. Онова 
з а което наГьмного се ин
тересуваха заетите бе: 
кога

рабо-
еди индустрия, 

н изрази оптими-ПВЦ
От разговора — нищо но 

во. Неизвестноста 
трудова

отго- 
общественото 

Съединител-
тази трудова едини 

повече че с/авана тази 
единица и занап

ред си остава. Онова кое-
би малко охрабри 50-те тук заети е, че пиел 

приятието от Ниш „е "и е 
забравило, и че полагат 
лия за изнамеране на 

производственарама с която
производствения 
тук в Босилеград ая на

ектроината
рам-

киловат- единица в Бо 
силеград и работниците на 
тази трудова единица. В ра 
зговора участвуваха секре 
тарят на ОП „Съединител 

части“ Бора Йованович 
председателят на Общинс 
ката скупщина в Босилегр 
ад Спаско Спасков 
седателят на

дъждо- 
Власии- 

водоцентрали са им- у си донова неизвестността 
трае? Йованович подчерта, 
че и той самия не знае, мо 
же за месец, два, трп па и 
повече, като добави, че то 
на зависи от повече субе
кти.

тензивирали 
то на електроенергия, така 

планът за 1990 
ще бъде реализиран 
мално с 92 — 93 процента 

К. Г.

производство топрог- 
Да започнат 

процес, и 
а до кр- 
месец да

ни
година
макси

настоящия 
нез»платените 

ни доходи. За целта,
и пред- 

Изпълнител- лич-
как- М. Я./
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ЯН УИЛСЪН

ГЕНИИТЕ (4)■
СЛЕД това, когато прел 

Дпк се отворили вратата за 
общуване със света, гой 
показал, че притежава со 
ръхнормални човешки 
собности и 
като

благодарение надостите, 
възприемането, което не би 
ло нарушено, но напротив 
изострено в резултат . 
болестта. Той 
чете., и пише и бил по-до- 
оър от своите най-способпи 
връстници 
Още от 3

се даде възможност да се 
отпочне в слънчевите ль- на пръв поглед. Също така 

ва представа може да се 
достп предложи и за онова „св- 

гне състояние на най-голя- ръх-аз“. Каквато и да е 
мо мо спокойствие, 

прилегне към

къпещ се
игра .с друг, по- ци. 

-силен елемент на мозъка, 
Притежаващ големи 
жпости. За илюстрация, 

да се ползва аналогия. 
Най-добър

Възможно е да сепа възмо-спо-
такива сфери 

електрониката, ради- 
оинформатиката и др. Йз- 
вестен стана и друг твърде 
способен човек, инвалид от 
рождение, ирландския 
Кристцфор Нолен, 
критиката единодушно 
дравила, а 1987 
била присъдена и

научил да като се неговата природа, то. има
творчески значително по-големи възмо

жности от онова, което по 
казва пред външния свят.

же
съвет, който 

може да се даде на 
който плава, а който нео
чаквано навлезе в дълбока 
вода .не е да се бори, да 
маха с п.ъце, като подража 
ва плаватели, но обратно — 
да се отпусне и да върви 
по течението, след което ще 
го обвземат невидими 
а тялото приподио и 
уеитт«т. и те стои 

КАТО

труд с желание в него да 
се внесат всички сили —
такива като в - живописта, , Тази способност никога не 
изпълнението на музика на „престава“, бди у нас и
музикален инструмент ипр когато спим. Свидетели за
Може да се случи да бъде това са удивителните твор-
достатъчна и една малка чески роли на сценаристи-
разходка в полето. Друго те, актьорите и режисьори-
ефикасно средство е рели- те, която изпълнява наши-
гията. Нима Исус Христос те сновидения". Тя вижда
.г."Тг_е казал: ■Парството Бо- слуша, възприема много по
гтпг?г>чг> V Ва° ' ТРР оше вече, от това, колкото допуповече упреква Марфп за скат възможностите
рад прскалената привьр- шето съзнание,
женост то,м материалните 
блага. И напротив, одобря
ва работата на Мария. Ма 
рфиевата сестра.

в училището, 
години той съби- 

си стихове
оня

рал в душата 
очаквайки чудеса, които да 
му дадат възможност 
предаде своите 
въ» чиния свят.

Как

поет 
който 
1 поз

на
чувства на

година му 
литерату 

рна награда. Крнстофер се 
родил лишен от способнос
тта да ходи, говори, 
да владее с, мускулите 
лицето си. Майка му Бене- 
дета все пак била убедена 
че без оглед на всички оче 
видни физически 
тъци,

се развил талантът 
Крнстофер въпреки фи

зическото
или зарад него?'Тъй 
за разлика.

на
сили

безму _ състояние
гълта като

тл , 9Т здравите хо 
па; Крнстофер Нолен пДпк 
Ьондел, от една страна, бм 
лн лишени от всеки 
развлечение, а от 
без жизнени

на водата 
епнн от такива път 

..спръх-аз“. което 
в мода преди някол

ко гопиптт. о трлисцелеитал

на
на на-Т’”та то>м 

бтдттп

В НЕЯ са сгъстени 
. мни творчески сили — 

която се тературни, научни. Мани- 
задоволявд^ с това да следи фестирането на нашето 
крайчепа й и да слуша мо „свръх-аз“ доказва, че ние 
пални проповели. Обртлца- абсорбираме и фиксираме 
пето към религията изис- до най-малки подборности 
ква голямо равнодушие: то информациите, които сесре 
се състои в това, да се по- Щат в живота, все до стра- 
вярва в невидима подкрепа ниците, което бегло прели- 
па по-висше битие, прите- ' стваме. За какво съществу- 
жаващо безкрайни възмож ва такъв механизъм? От ка 
пости.

вид огро-недоста- 
синът й притежавал 

ум. Крнстофер се ос 
вободил едва през 1975 го
дина когато на пазара 
появило ново лекарство 
усилване на мускулите 
врата, до такава степен, че 
можал да обръща главата 
си. Благодарение на апара
та, наречен „еднокрак“ (ме 
тална пръчка, която се за
крепва на челото със спе
циален бинт), той получил 
възможност

друга — 
грижи и как-

мопитания, с която па лиПО П«1НЧ-Т- СЛЯТ се зяпознал 
тт ^огпелгтвом със 
..Бмт1,пгт.тте“. Както

силен вато п да било 
ст. може би техният 
е възникнал 
това че

^ттгапчп 
■^ЯПО пя

отговорно
то па мг 

в резултат на н пр\'гнто метолтт.се тт тря по
не са ПОПОИТЯ пця МОПЦТОЧЦПза ттмали вът- ИЗТТГ

птлтяпяпогт. Счита серешнп препятствия,
Да им пречат към 
нето на свое „свърх-аз“ ? С 
дп\тч думи, техните 
ттособиости

тгппна които
създава- ччтопмк можг» пя. 

и я ч-го пемч
постчг- 

ТТЪЗА ЮЖИОЧТГ-Т
НЯМЯ ГГЯПЯЧО ття чяппеже-

«Ьеноминал- " -'“бп
4011 МО

свръхс

ното помнене, дарба за мл 
тематика и други твоочео- 
ки зародиши, без кяквпто 
п да е смушения. Очевит 
ко. върху тях. 
степен, блокиращо въздепет 
вие оказват силтг които 
задушват, а които се появ
яват в съзнанието на физч

по 1»огопаР" чяклк-чтт 
. чпощенм** пягмм. РГп ква полза е регистрирането 

на всички детайли от нр.- 
шия живот, достигащи но 
известен начин в своеобра 

която

ТО КТ.»

начин, най-малко, което се 
постига е
вгтво, в което може да до
йде до изява нашето „свръх 

се -аз“.
ДРУГ метод на обръща 

не към своето „свръх-аз“ се 
нарича ..творческа пред
става“. Както и трансцеде
нталната медитация, тя изи 
еква пълна отмаля лост, по
стигане ча вътрешно равно 
душие. Този метод предла
га съсредоточаване на сво 
ето съзнание върху успокс 
яваши представи: спокой 
ствие в градинка с цветя I» 
птички, или пък море. въл 
ни, които блестят ча та 
жа па тропически остров

СЪЩЕСТВУВАТ 
възможности да се 
в допир с изявяването 
своето „свръх-аз“: 
смовидение, медитация, мо
литва. Като техен общ ' 
менател се явява, по всич
ко личи, отделянето от соб онова което 
ственото самосъзнание.

В какво именно се състои 
това „свръх-аз“? Може ли 
такава способност да се 
постигне с помощта на- дне 
шиите научни съзнания.
Тук се приближаваме към 
най-дълбоката тайна. Всеки

големи
встъпис притискане 

на тастатура на пишеща 
машина и по този начин 
да пише върху нея. Още 
не навършил -12 години, с 
помощта на апарата той 
отпечатал първото си сти
хотворение „Аз уча да се 
кланям“.

ТОВА стихотворение, как 
то и първото писмо наДик 
Бойдел било откровение 
Околността разбрала, че пр
ез всичкото това време той 
постоянно и внимателно но 
блюлавал външния свят. 
слушал разговори, мирише т 
познавал вкуса на храната 
чувствувал неволите и ра

приятното чу
в ПО-МЛ-чсп зна „черна кутия“, 

ще ни бъде достъпна, 
гато пожелаем? Дали пък 
онова наше „свръх-аз“ не е 
онова наше истинско „аз“,

на
хипноза ко

зи а
чески и умно нормалните 
възрастни хора.

вярата нари
ча душа, безсмъртното „аз“, 
оная част която вечно 
ществува? 
рос: „Кои сме ние, откъде

съ-
ВЪПРОСИ БЕЗ ОТГОВОРИ Основният въп-

Ако се опитаме от посо
чените примери па извле
чем поука, Тя ще се състои в 
това, чс може очевидно та 
се „пробудят“ способности 
от вътрешното „свърх-аз“* 
като се постига оптимална 
свобода отстъпване за да

сме дошли и за 
вървим? — все пак осгава 
без пълен отговор.

(Според съветското списа
ние „ЗА РУБЕЖОМ“. 
подготви: МИЛОШ Д.

накъде

му е известно, че големи
ната на леденото бърдо е 
в действителност 
ма, отколкото

по-гол я- 
това личи БАКИЧ)

БАБУШНИЦАВ ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД *

Лужнишкнят „Вук" попари 

книги на учнлнща и 

предприятия

Приемният изпит дава резултат
това е отражение па обсто 
ятелството, че и в природ
но-математическите пара
лелки и в паралелките с 
11 ко) юми ческата специално 
ст са записани ученици, ко 
иго са имали по-добър ус 
псх.

факта, чс след година—две 
ще трябва да държат пре 
дварителеи изпит за запис
ване в
кос друго средно 
ще, ще посветят 
мо внимание за успеха 
поведението си.

Инак,

В гимназията „Иван Гар 
аиванов“ в Босилеград, сл 
ед първия квалификацион
ен срок, подчертават,

в началото па 
приемен

гимназията или пя,че учили-
по-гояя-проведения 

учебната година, 
изпит за 
писващи се в първи клас 
дава резултат. Това гвлвъ 
рждава факта, че по ошо 
щение на предходните ю 
дини, когато учениците се 
записваха без този изпит, 
понастоящем и успеха, и 
дисциплината на ученици- 

по-добри. И не само 
боси

иза-учениците, Инак Драгослав Мачич 
е задал книгите на: бабуш- 
нншката гимназия — 1000 
книги, на основното учили 
ще — 1000, на „Текстилкол 
ор“, „Тигър“, „Първи май“ 
— по 500 книги и на други 
предприятия н ведомства 
по няколко стотни: Нишка 
банка, СДК, Пощата и пр.

Драгостав. Даинч — Фсрс 
кн, носител на Буковата 
награда, тези дни от име 
то ма Културно-просветната 
общност на Сърбия пода
ри на училища и преднрм 
ятия пет хиляди книги е 
различно съдържание. Те
зи книги са му дадени ог 
Културно-просветната общ 
пост да ги раздаде по свое 
нахождеиие, като 
па Букова награда.

Глигоров, подчерта, чс в 
колектива на училището е 
взето решение, до края па 
първото полугодие успе
хът да се подобри. За тева 
има реални възможности 
Преди всичко за цел ги до 
говорено е, занапред по-го 
лямо внимание да се пое 
вети върху добавъчното и 
допълнително обучение. За 
говя сега, когато учили
щето започна да работи в 

по-добри

успехът на учени 
иите от първи клас в 
мазията в Босилеград, как
то пи уведоми директорът 
Глигоров, след 
лификациопен период срав
нително е добър. От общо 
88 ученика, 18 са без (лю
би бележки, 29 ученици 
ат по една или две 
бележки, а останалите 
с по три и 
бележки. Добър е успеха?
и в природно-математичес
ката паралелка, 
слаб е в икономическата, а 

па учени 
машинната снсциа 

Глигоров, казва че

I им-

първия кн-л

имте са
това. Директорът 
леградската
НЕ ГЛИГОРОВ, заяви, 
сега иръвокласниците 
далеч с по-добро отноше
ние към училищния реле 
им, проявяват по-голям ин
терес за учене. Съвсем е рз 
збираемо от друта страна, 
че и учениците от оенов- 
ното училище,

на слабиГО лауреат Наистина един прекра
сен жест на КПО и на но
сителя на Букова награда 

По тоя начин бедните уч от Лужнишкия край — 
МЛПЩ1Ш библиотеки се обо Др, Маннч—Форски. 
гатнха с нови кнуги, а лу 
Ж11ПШК11ЯТ „Бук“ ОЩС ВСД- 
паж се потруди своя край 
да облагороди с най-добри 
те подаръци, каквпто са 

Следва да се изтъ 
че той своите книги,

гимназия, сачс слабиповечеса
една смяна има 
условия и това че има ни- 

учениците.
пипето

тсрсс между 
копго имат слаб успех, за 
този вид обучение. Поир- 
ай това, ще бъдат обезие- 

ст,ответ1111 нагледни 
отделни мре 

иаг

Ст. Н.най-слаб е успеха г
ците от 
лност.с оглед на чемм и 

средства 
дмети. 1 
ледии средства 
най-иеобходиМи в 
щия период. Да кажем 

че с въвеждане

книгите.по
кпе,
написани от Лужница и за 
Лужпица, е печатал в тирч 
аж, колкото наброява пасе 
лен мето в Лужнишкия кр
ай. Щом се удаде случай, 
представители па КПО 
техни гости — артисти и пи 

гостуват в Зво

Става дума за
, които са 

пастоя-
11*

патова,
обучението в една

са подобрени ус- 
за по-качествен въ 

образователен 
и до зиачител 

плмачнт

смяна
II

не само 
ловцята 
зпитателпо сателн, ще 

пци, къдсто ще се срещнат 
с учениците от 
училище. 'Рова що 
значително събитие за Лу 
жпнца, в който подобни ку 
лтурни събития са истинс
ка рядкост.

попроцес,
-— степен ще се

за отопление и 
ток, което

основното 
бъдеш

разходите 
електрически

всеобщото безпаричие 
значение

М. Я.

А*
пъп
с от същественоР

като добриизпити се потвърдихаКвалификационните
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РАНГЕЛ-РАШЛ Нашата
единствена
Югославия

ТОШЕВ
(1915—1990) ,

РАНГЕЛ ТОШЕВ запознах през подс
еехте години, когато в гимназията в Ди
митровград гои беше директор па съща 
та, а аз преподавател по изобразително 
изкуство. Едни ден Той .дойде на час. 
Тая среща с него не ми беше приятна. 
Но след като звънеца обяви край на то
зи час, който помня и днес, той ме из
вика в канцеларията4. Каза ми, чс не е 
присъствувал на часа като директор^ по 
го интересувал Леонардо да Винчи, кой
то според програмата трябваше да раз
глеждам с учениците.

По-късно се оказа да работим 
то пъти заедно и така се сближихме в 
работата и в живота.

Рангел Тошев никога не 
званието си директор на гимназията или 
по-късно когато стана педагогически съ
ветник. Той си обичаше титлата учител. 
Започнал в селата на Враня и Димитров 
град като учител до края на живота ос
тана такъв: скромен, трудолюбив същин
ски народен учител.

Постъпил в гимназията в момента, ко 
гато не е имало достатъчно преподава
тели, той трябваше да се изяви п като 
ръководител-педагог, и като х преподава
тел. Влагаше много усилия да наваксва 
и едното, и другото. Към своите коле
ги учители винаги беше в добри отноше 
ния. Но и неговите ученици го помнят 
като такъв. Невероятно 
грижи той полагаше за учениците. Сгюм

ПИШЕ: Велимир ФИЛИПОВИЧ

ЮГОСЛАВИЯ Е
иУгГЕРЕЕСИТЕ НА СВЯТАТА СТОЛИЦА

чес-
ням си, че само преди една година той 
ми разказваше за учениците си. Той ти 
следеше след това в живота и се горде
еше с техните успехи.

Изглежда по всичко че тези връзки 
учител—ученик бяха двупосочни, 
то на 10 т.м. пристигна скърбиата вест, 
чс Рангел Тошев вече не с между живи 
те,много негови 
ха за копчнпата му. Затова от тяхно, и

война с очевидно доказателство, чеВгората световна 
Ватикан най-често се е Опитвал да разори Югославия и 
пай-усърдпо с помагал опия, които са я разбивали. Вед
нага след формирането па така наречената НДЛ католи
ческата черква в Загреб въодушевено е приветствувала 
това творение па Анте Лавелич, а голям орои фратри и 
оиати, като например братството от манастира на Широ
ки брег, са оставили кръстовете и библията и са взели 
ножевс и пушки да отбраняват „своята хърватска земя , 
която но милост тта Хитлер е разширена до Дрина и 
Земутт.

изтъкваше

Кога-

учепнци се нптересуна-

името па педагогическия 
в Ниш, от Завода за учебници в

свое име, и от
завод
Белград, от редакцията на „Братство“, къ 
дсто сътрудничеше, пиша тези редове в 
знак па уважение към учителя—педагог, 
просветния съветник и автор па христо
матиите, от които се учеха нашите деца

бяха

Впрочем, сто какво тогава е писал загребскияг кле
рикале»т вестник „Неделя": „Великден от 1941 година е 
най-щастливият Великден за хърватския народ, понеже 
ни донесе възкресение на НДХ... Трудно се намират ис
тински думи, пише по-нататък в „Неделя“, с които може 
да се опише величието и значението на това събитие 
Подчертаваме само това, че народ с хилядолетна култура 
и живо държавно съзнание, какъвто е хърватският народ, 
е заслужил да има своя държава“. По-нататък този вест
ник привежда, че „войската на Адолф Хитлер е посре
щната най-тържествено в хърватските краища, защото е 
разрушила омразната кула, наречена Югославия“.

в годините, когато най-много им 
потребни.колко големи

Богдан НИКОЛОВ

В ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В БОСИЛЕГРАД

Избори в местните организации КРАЛСКАТА ПРОКЛЕТИЯ

Тази историческа лъжа (за „хилядолетната култура 
и живото държавно съзнание“), често ползувана от исто- . 
рика Туджман, хорово се повтаря от неговите доглавни- 
ци, помагачи и трабанти. Исторически напълно релеван
тен е фактът, че хърватите са „загубили“ държавата си 
1102 година на Гвозд. Унгарският крал Коломан тогава е 
сразил хърватския крал Петар Свачич и от 1102 година 
до 1 декември 1918 година хърватите нито са имали дър
жава, нито са били свободен народ. И когато вече се 
„намираме“ в далечния Среден век, нека приведем още 

релевантен факт, упорито пре
мълчаван от хърватските учени и историци. Когато крал' 
Звонимир, който през 1076 година на Солинско поле при
ел кралска корона от пратеник на папата(!), на събрание 
на велможите предложил и хърватите да се включат ь 
кръстоносния поход, бил изсечен с ножеве. В документа 
е записано: „... неверните хървати като псета или вълци 
започнаха да се нахвърлят върху своя крал. След това 
грабнаха ножеве и започнаха да секат тялото му, а той, 
потънал в кърви, хвърли проклетия хърватите никога да 
нямат господар (владетел) от свой език н винаги да бъд
ат под чужд език“.

И именно това събитие с нещастния Звонимир и не
говата проклетия, която се е сбъднала напълно, днес са 
силен психологичен мотив на много хървати най-сетне да 
получат своя суверена държава , разбивайки общата 
родина Югославия.

Според прнетпте и утвърдени изборни срокове, избо 
рите в местните организации на Червения кръст в Боси
леград трябва да приключат до средата на януари идната 
година, а учредителната Скупщина на ОО на Червения 
кръст през средата на февруари.

Инак,
низация на Червения кръ
ст в Босилеград наброява 
над 4000 членове, организи
рани в 58 местни организа 
цип 37 в местните общнос
ти, 13 в трудови колективи 
и 8 във възпитателно-обра
зователните ведомства, кь.а 
ето членуват учениците ог 
основното и средно образо 
вание.

Общинската орга

Покрай другите активнос Скупщина е запланувано да 
ти в местните общности в се проведе към средата - на 
Босилеградска община, по-, февруари идната 
настоящем се провеждат из 
борни събрания в местните 
организации на Червения
кръст. Според утвърдения зи хуманна организация, да 
от страна на Председател-

година, на 
която новоизбраните деле
гати ще направят анализ на 
досегашната дейност на та

един, също исторически

Да кажем и това, че Об 
щинската организация па 
ЧК в Босилеград през из
теклия четиригодишен пери 
од е отчела завидни резул 
тати, във всички области в 
нейна компетенция. Участ-

утвърдят акционна програ- 
ството на Общинската ор- ма за бъдещата си работа 
ганизация на Червения кръ и да изберат ново общи и- 
ст в Босилеград, изборна ско ръководство, 

изборите в мест-програма, 
ните организации трябва да В Общинската организа 
приключат до средата на ция на Червения кръст в 
януари идната година. На Босилеград,_ ни уведомиха, 
тях местните организации 
ще сумират резултатите ос
ъществени през изтеклия 
четиригодишен период, ще 
бъдат приети акционни про 
грам и за следващия избо
рен период и. избрани но
ви ръководства: председа
телството от пет души, (пре 
дседател, секретар, касиер 
и по двама членове), както 
и делегати на ОО на Черв» 
ния кръст. Учредителната цели и акции.

вувала е във всички хума
нни и солидарни акции,
от общинско, републиканс
ко и общоюгославско 
ншцр. Резултатите й 
би щяха да бъдат 
добри, ако в някои 
както например в акцията 
по кръводаряване, имаха по 
мощ и от други организа
ции и ведомства .и ако раз 
полагаха с по-големи 
риални средства.

че новата С 
броява 30 делегата, вместо 
досегашните 50, а Председа 
телството, което и занапред 
остава като 
орган 9 вместо досегашни
те 11 души. Целта е и в та 
зи организация да се нама 
лят разходите, а по-голямо 
внимание и повечето от срс 
дствата да бъдат насочени 
за различни видове хуманни

купщина ще ма
рав- 

може 
още по-изпълнител С VI акции ни

А сега от далечното минало да се върнем в насто
ящето. 1ук само ще напомним още за „юнските решения“ 

Ьискупската конференция на Югославия --- 
мо-католическите бискупи (кой знае за кой път) 
ли Югославия на „западна“ — Словения,
Хърватско и Босна и Херцеговина, и 
православна. Тези 
за разбиване на 
МОС.

памаге- когато ри- 
| раздели- 

„централна4 — 
на „гйточна“ — 

„юнски решения“ на БКю са правило 
Югославия в дейността на ХДЗ и ДЕ-

М. Я.

КОМАНДИРИТЕ ОТ ЗАПАСА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ
НА ДАВАТ ПОДКРЕПА НА ГЕНЕРАЛ КАДИЕВИЧ ито разпалват омраза меж

ду нашите народи и всички 
онези, които 
и отричат омаловажават 

конституционна- 
роля на Югославската 

народна армия , като енгу 
рей защитник на мира 
веренитета на родината".

Телеграмата,

Не може да се отрича 

конституционната роля на
НАЧАЛО НА РАЗБИВАНЕТО НА КРАЛСТВО

Клеро-националистцте от Хърватско 
Дидак Бунтич, дон Керубин Шегвич, по-късно егтит, от 
водачите на усташкото движение, д-р Корошец д-п Шн-

с която ко- ла^оязбмп веднага> във временния парламент, започнали 
мандирите от запаса в Бо- Да ™ новосъздаденото Кралство СХС. Макар че т™ 
силеградска община дават Ч „^лов нсктГт ПЛаЩа на ..неразрешения хърватски

,е кн въпРос , те всъщност са имали 
извършат, по заповед от Ватикан 
средноевропейска католическа 

в гария. Известно стихване 
ламента е

ЮГОСЛАВИЯта
и Словения: фра

ису

ЮНА подкрепа на становищата 
на ЮНА и генерал Кадие-

за цел да 
реставрация на една 

държава вместо Австро-Ун-

„и. когато
й -ЛиоваДГ^“-—- Ч“ - Ма- 
ТакаГо^шцГлГ' С°°Я б~

През миналата седмица 
Общинската организация 
на Съюза на командирите 
от запаса в Босилеград от 
прави телеграма до Съюз
ния секретариат за народна 
отбрана,, в която покрай 
другото се подчертава:

„Оказваме безрезервна по
дкрепа на становищата на 
генерал Велко Кадиевич за 
енергичното' определение на 
нашата Армия да опазвате Армия 
риториалната цялост на 
СФРЮ. При това най-остро 
осъждаме всички онези, ко-

вич последва след като 
Словения и Хърватско запо
чна да се отрича консти^у 
ционната роля на нашата 

и след са получили Дубров- 
„ и известна автономия, 
с започнало разбиване на Кралството.

известното 
неотдавнашно интервю на 
Кадиевич.

В. Б.
(СЛЕДВА)
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Па рибите не е студено въпреки че водата в Ни
шава е доста студена. Нито пък спят зимен сън. Въпреки 
сравнително дебелата снежна покривка, този рибар тър
пеливо чака някоя рибка „да загризе“.

Дали предварително е подготвил тигана или не не 
е важно, важно е че не му недостига търпение 
въпреки студеното време.

,,Цървена звезда“ и в есенния дял 
на футболното първенство 1990/91 
класира на първо място, като осъществи 
разлика до второкласиралия се „Парти- 
зан ‘ от 6 точки, и ' това може да бъде и 
недостижима преднина за 
класиране. Този успех 
ло с

те играчи: Найдоски, Панчев, Белодедич, 
Чула, Просинечки, Радкович, Илич (пра
востоящи), сетне: Стояновпч, Марович, 
Стошпч, Василевич, Калуджерович, Мило 
евич, Бешич, Момчмлович, Йовапович (в 
средния ред), и доле: Савичевич, Юго- 
внч, Шабанаджович, Юрич, Бипич, Мър- 
кела, Аджнч и Радованович.

се

да чака
окончателното 

. - „извоюваха“ наче
треньора Люпко Петрович

А. Т.
следни-

Г1РЕД НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ
БОСИЛЕГРАД НОВИНИ ОТ „АСЕН БАЛ 

КАНСКИ- 
ГРАД ОРГАНИЗИРАНО ПОСРЕЩАНЕДИМИТРОВ

На „Младост" е 

нужна свежа кръв
Съюзните органи предприемат необходимите 

мерки за по-добро посрещане на наши работни
ци на временна работа в чужбина. ■ Това беше 
съобщено тези дни на заседание в Съюзното бю
ро за заемане на работа, което пое задачите на 
по-раншното координационно тяло при Съюзната 
конференция па Социалистическия съюз.

Митничарите, органите на вътрешните работи и 
инспекционните служби ще бъдат попълнени с 
нови хора, защото в предстоящите две седмицй 
се очаква голям иаплив на наши работници, на
миращи се на временна работа в чужбина.

В общинските държавни органи на желаещи
те ще бъдат достъпни всички информации, кои
то ги интересуват, преди всичко- какво им пред
лага югославското общество за завръщането им 
в страната; при какви условия могат да влагат 
средства в дребното стопанство и др.

СЕМИНАР ЗА ТРЕНЬОРИ
В паузата между двата 

първенствени полусезони з 
ОФС—Пирот ще се органи 
зира семинар . за треньори 
от Пиротска, Димитровгра 
дека и Бабушнишка общи
на. Семинарът ще се прове 
де през януари.

Пред треньорите от Гор- 
пс Понишавме сказки ще 
изнесат известни специално 
ти от цяла Сърбия. Ще бь 
дат демонстрирани н упра
жнения.

С оглед па факта, че ло
зи кран. не разполага с 
достатъчно треньори, оча 
ква се голямо иитересова- 
нне за семинара.

Футболният клуб „Асен 
Балкански“ ще изпрати, на 
семинара трима кандида
ти. Това са лица, нямащи

Слабият пластмент на 
тболния отбор „Младост 
от Босилеград през есенния 
полусезон изненади не салю 
любителите на футбола, но 
и онези които малко се 
интересуват за футбола и 
футболната игра.

2У ите места на по-младите. 
На „Младост“ е нужна све 
жа кръв, полетна игра и 
безкомпромисна борба. Раз 
бира се всичко това, млади 
те и все още неафирмира- 
ни и опитни футболисти 
не могат на своя гръб да 
издържат. Нужна им е пол 
пора от по-възрастните и 
опитни футболисти.

Обаче това да бъде с ко 
нкретно примерно и отго
ворно отношение към фут
болната игра, на тяхната 
опитност, младите да се на 
сърчават. Това обаче мал
ко го има при футболис
тите на босилеградския от 
бор. И още нещо. И ръко 
водството и останалите фа 
кгори за развитието на сто 
рта в общината трябва да 
възобновят пионерския ^ от
бор. Зашото докато той сс 
състезаваше в съответната 
дивизия и първият отбор 
отчиташе по-добри резулта 
ти. Наистина за това са му 
жпи и по-големи средства, 

те и сега са твърде скро 
мии, едвам се препитава от 
среша до среща, без как- 
вито и да е наваксания па 
футболистите, а за някакви 
стимулативир мерки и да 
не говорим.

Още повече, че и футбо 
листите и ръководството 
на отбора в началото на 
първенството даваха твър 
де оптимистични изяви, че
ще стартуват за високо пл 
асиране. Сега когато отбо 
рът се намери в долната 
част на табелката посочват 
се няколко причини. Оба
че не всички са и реални 
Наше е мнение, че основ
на причина за слабия пла 
смент е погрешно 
та политика. Имено 
по-дълго време и треньора 
и ръководството на. 
ра се опират на 
футболисти, а някак си ст 

възобновяват 
млади футболисти 

А тъкмо тези за тях о.пи 
тни футболисти през изтек 
лия есенен полусезон, (наи 
стина не всички, в наи-ну- 
жните мачове обърнаха 
рба на отбора. Като резул
тат на това от петте госту

г
СЪОБЩЕНИЕ

съответна подготовка а за
нимаващи се с треньорска 
работа — Николай Мила
нов, Зоран Христов,

Кръста

Каним всички наши абонати н др. лица, кон
то ни дължат да внесат дължимите суми до края 

текущата 1990 година на следната джнро-смет- 
ка: МИРО „БРАТСТВО- 62500-603—9529 — СДК 
Ниш, като се посочи за кое от Изданията на 
..Братство" сс внася сумата.

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

Четете н разпространявайте изданията 
„Братство“.

водена-
вече както

и играча-ветеран 
Кръстев.

па
отбо- Д. С.старите

ШАХМАТре-рахливо 
довете с НЛ 22 И 23 ДЕКЕМВРИ — 

ПЪРВЕНСТВО ПА ДИМИТ
РОВГРАД.'I

Няколко пъти 
то първенство па Димитро 
град но шахмат пай-сетис 
ще сс проведе па 22 и 23 
декември тази година и по 
метенията на хотел „Бал
кан". „Балкан“ ведно 
даде и няколко награди.

Заявки па участие и нър 
вспстпото сс, подават и Мд 
адежкпта кооперация, като 
всеки кандидат внесе и по 
50 динара.

наотлагано-
гъ

НИРО „Братство“ — Ниш
ед-забелязаха само

на победа. Крайно е време 
отстъпят сво м. я. щепо-старите да ___ ________________

Т ЪЖКИПОМЕII
Ип 25 декември 1987 година престана да тупти сър- 

нашия мил, никога прежалим и прекрасен сън-пето 11П 
руг, баща н ДЯДОНА ЛЕДФУТБОЛ - ФЕРДИНАНД

АНДОНОВ
Д. с.онези които са 

съществува г 
че футболът 

врата и пръч -том 
ще бъде 

от училищния

нови, т. е. 
нужни а 
Това що рече,

Физкултурната зала вос-

5ДЛйЛГ^вявгля
е заета с предмети и сто
ки, които нямат нищо 
то с физическата култура 
а обучението се провежда в

ил и под от

не
НОВИ КАНДИДАТИ

па малка 
иите 'лоши дни 
„изпъден“

Л"според думите на педаго
га на училището псе още 

известно дали тази за* 
ползуват и 

които ня-

от ДимитровградЗа предстоящата конфере
нция ип ОФС—Пирот, коя
то ще сс проведе на 15 япу 
ари 1991 година в „Асен Бо 
лкаиски“ ще бъдат излч.чс- 
и и пови кандидати за де
легати па футболните мамо 
вс. Клубът е предложил Зо 

Христов и ренубликпп 
съдия Кирил Стапроп

Изминаха вече ТРИ ГОДИ
НИ, но времето никога не ще 

спомена от неговия све-
об-

ЗВЛ11ЧН
тъл и благороден лик.не с

ла могат да 
средношколците, 
мат зала. и нямат средства 
такава да се построи, Про
блемът е открит понеже 
обучението и в двете учи
лища се провежда в щит 
и съща смяна.

учебните стаи 
крито небе.

Педагогът в училището 
Тоше Александров казва, че 

бъде

Нека тези, конто го познава
ла, уважаваха п обичаха, сн^спо-

,рап 
скияПосочените кандидати ще 
бъдат делегирани па мачо
вете в пролетния дял ип 
първенството.

мият с добри чувства
За НСГО.

Поклон пред светлата му/ЦС
приспособена и че ще за- 
почнат да се ползуват съще
ствуващите спортни рекви
зити. Ше се положат уси
лия да се обезпечават

памет! От неговите иаИ-Опизкн

Д СВ. Б.и
СТРАНИЦА 11I

1990Братство * 21 декември
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Преди беше оскъдица за хра 
добитъка. Много добитък, 

а малко ливади.. Трева за косит 
ба се продаваше и по „селските 
места, и то па търг, който обик
новено ставаше на селско събра
ние. В село Драговита продаваха 
тревата и в селските гробища.

Една година тревата от сел
ските гробища закупил Митко 
Тодосиип. Окосил, изсушил и при 
брал сеното в плевника. Щом е 
го прибрал, почнал из село да 
разправя: „Що ми беше да до
карам тази „проклетия" в плев
ника. Откак докарах сеното но
щно време не мога да си почи
вам: по цяла нощ нещо се „че-

па на

„ОТ ЖАБА 

СУВА ПАСТРЬМА"
Да поживее човек, та коджа нещо да чуе. 

У мой век не бе чул дека и' от жаба могло да 
се заггечшьи и да се забогатее. Те съга и това 
чу. Й цел живот чува и продава телци и ягни- 
ща и прасци, па дойдо до прошлячка 
оно те каде е била парата. Требало да натръг-

ляти", чуват се свирки, песни и 
какво ли още пс. Страшна ра
бота!“.

На идната година па насро
чения търг никой ис посмял да 
се яви, а Митко бил единстве
ният кандидат и си пакосил пак 
сено за евтини пари.

тояга, а

нем ногавици и да гвацам по тиняко, да .мешам 
по жабърняците у барешляците, да ватам жаби 
у торба и -да носим на пазар да продавам, та 
съга да сам станал господин — лимузина да во- 

магаре да сецам по мене. Имаше бре 
канати да то- 

Ка по-

ГОСТИ зим, а не
жаби у реката едно време, пуни 
вариш, щърковлете само ги гьлташея.Бай Кольо от Гоиндол живял 

в София и събрал една вечер на 
гости доста роднинии и прияте
ли. Както знаете, на град хора
та се събуват, оставят обувките 
см пред вратата, па тогава вли
зат.

кока митра-чнешея ночно време да крекаят 
л>ез боботи! Да си умрел, па немож да заспиш.
Да те залудат!

Мене ме беше гад от жаба, ка я погледам
билоЕдин мъж и жена, дошли 

по-късно, пристигайки заварили 
едно циганче как събира обувки 
те в един чувал. Попитали го ка
кво прави, а то им казало: „Бай 
Кольо ми плати и каза да очи
стя обувките на гостите, та да 
ги изненада, когато си тръгнат!“. 
А те му казали: „Почакай, да 
събуем, 
те!“.

разчепатила се у виро, алт оно това не 
тъка. От жабите се правиле нам-какви манджи у 
отелйеге, та се продавале. на овия лежаци, що се 
голи изтезаят на слънцето. От чомаците се пра- * 
вило печеше, а от ребрата вариле чорба — и от
това по-благо ядегье не могло да бъде. Оно им се 
и познава дека ги ядат. Побледеле и потъмнеле
кока се девет години у зандънл лежале.па да очистиш и наши-

Гостите седели, яли, пили и 
когато си тръгнали, потърсили 
обувките, а онези, които най-по
сле дошли казали им каква е 
работата. Бай Кольо започнал да 
псува и казал, че никому нищо 
не е казал и че циганчето е от
краднало обувките. Тогава наме 
рил 'Няколко чифта стари обувки 
и цяла нощ развозвал гостите из 
София с такси.

Записал: Владимир Иванов 
Димитровград

Врътоглав свет брей! Обдувало се от пляч 
ка живот, па му и това достанало 
яде. Нека им е слатко, да даде господ све жаби 
да им се гонят но грънците, ама я додека 
жив нема да ми жаба клекне у ложица!

Море къга си бе на времето, 
мъзгоше вариво и пити 

, нем от Босилеград
дома. Па това да накараш овия дънъшните да 

изводат, че им душа изпадне насред п\пг.

жаби да

сам

па ка се на- 
кой како мене! Ста-

у Кавадарцн — пеш. Оттам

Нече море и със тъка 
бе да се търчи по овците, по говедата и по 
шете, а не по жабите и скакците. Да

да се накрасат. Тре 
сви-КАНДИДАТ се произве

да ядат, та да 
дънъшните премрелци.

де здраво и евтино млеко и месо, 
се оправат за човеци овия

Ние смет "V.
кл а ? ГМвиц,Я'рд лЦ

помреле от работа, а они ни само
стоката — да ни я земат бад- 

са наще мастиляре смъкнале
изворите! смъцаят цената на

йева. От това
меш- 

ягншца, а не отляци доземи ~ 
жаби и пужел>е.

от телци и от

V8

Стоимен Шляпарата
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