
Ерян&Во С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо- 

Орден братство истоено с 
единство със сребърен ве
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в развитието на 

единството 
между нашите народи и на-
братството и

родно сти

шината* ндН сфню°ЗЕТО 114 АНТЕ маркович в СКУП- СЛЕД НАЙ-НОВИТЕ СЪБИ
ТИЯ В ЮЖНАТА ПОКРА
ЙНИНА'-1БЩЕСТВЕНШ имш Скупщината на 

Сърбия разпусна 

Снупщииага 

на Касово

ЩЕ ШИЕ ШМ
СМСЕШСТ

■ Една част от увеличението

ч
Всички искания ■ Приет е закон, въз осно

ва на който е прекрате
на работата на косовския 
парламент и правителст
во Ц Временни мерки в 
Радио-телевизия Прищи- 
на, „Рилиндя“ и мините 
„Кишница“ и „Ново бър
до“

и натиск но тази трансформация неда се направят отстъпки в може да се върши без съот-реализацията на приетата ветни компенсации. Това оз
програма на стопанската ре 
форма ще ни върнат назад с 
всички тежки икономиче-

начава, че може да се про
дават части от предприятия
и цели предприятия само в

ски, политически и социал- унисон с икономическите
ни последствия — заяви Анте 
Маркович, принципи, а това изисква да 

се открият процеси на река
питулация и претворяване 
на обществения

председател на 
Съюзния изпълнителен съвет, 
на състоялата се на 29 юни капитал в
съвместна сесия на Съюзния частна собственост.

На съвместната сесия 
на трите съвета, 
се състоя на 5 юли, дел© 
гагите
на СР Сърбия приеха за 
кон, въз основа на кой 
то е прекратена работа 

на Скупщината на 
САП Косово и на нейния 
Изпълнителен съвет. До 
като се избере нова Ску 
пщина и ново покрайн 
инско правителство, тех 
ните компетенции, зада 
чи и длъжности ще се 
изпълняват от компетент 
ните републикански ор 
гани.

РАБОТНИЦИ — АКЦИ
ОНЕРИщщ която
Процесът нажж рекапитула-

на Скупщинатацията ще се открие, със съз-
• даване на възможности за

продажба на една част от
обществената собственост?: Л,

. във всички предприятия на
работниците, които работят 
или са работили в тях. Про
дажбата ще се върши с по- 

щ мощта на вътрешни акции, 
т с които се обезпечават из-

V таГРАЖДАНИТЕ НА СЪРБИЯ ПОДКРЕПИХА ПРЕД
ЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР 
СЪРБИЯ

вестни намаления. ПАД 5 МИЛИОНА „ЗА“На предприятията трябва 
да се даде възможност в 
срок от една година да се 
трансформират в предприя
тия със смесена собственост.

Анте Маркович
съвет и Съвета на репубди
те и покрайнините на Скуп- Продажбата с помощта на 
щината на СФРЮ. — Това вътрешни акции трябва да 
би предизвикало нова инфла бъде ограничена до сумата, 
ция и стагнация, застрашило която е равна на три годиш

От 6,7 милиона избиратели в нашата република 
в референдума участвуваха 5 330 885 ■ Референ
думът не е проведен само в две общини в Косово 
(Качаника и Глнговац) ■ Неуспешен опит на сръ
бската опозициъ да намали значението на референ
дума

Предложението на Пр 
едседателството на Соци 
алястическа република 
Сърбия първо да се при 
еме нова Конституция 
па републиката, а сетне, 
въз основа на ися, да се 

, проведат многопартийни 
свободни избори получи 
масова подкрепа в СР 
Сърбия.

Това е най-късата, съ 
щевремеино и най-точна 
оценка за резултатите 
па референдума, който 
беше проведен иа 1 и 2 
юли т. г. От 6,7 милиона 
изабиратели в пашата ре 
публика в референдума 
Еучествуваха 5 330 885. За 
предложението иа Пред 
содателството иа СР Сър 
бия, според окончателни 
те данни, които бяха съо 
бщеии иа 5 юли, са гла 
|супалн 5 162 328 пълноле 
тни граждани иа СР Сър 
бия (98,8 процента)!

Скугашшата на СР Съ 
рбия прие решения, въз 
основа на които са въве 
дени временни мерки в 
Радно-телевианя Прищи 
на и във всички нейни 
трудови организации, в 
сложната 
„Рилиндя“ и във вестни 
ците „Рилиндя" и „Зери 
е рим“ и в мините „Киш 
ница" и „Ново бърдо".

Решението на Скупщн 
ната на СР Сърбия беше 
прочетено на последната 
сесия
тав) на Скупщината на 
САП Косово, която се съ 
стоя също на 5 юли т. г. 
Присъствуваха само де 
легатите от редовете на 
сърбите и черногорците, 
конто приветствуваха ре 
щението на Скупщината 
па СР Сърбия с бурен 
аплодисмент.

ЗАПЛАТИТЕ
Макар че беше подгот 

вей за съвсем кратко вре 
ме, референдумът беше 
проведен твърде успеш 
ио и постигна хубави ре 
зултати, относно той на 
пълно успя да отрази во 
лята иа гражданите. Оп 
итът на албанските наци 
сшалисти и сепаратисти 
в Косово и Метохия да 
бойкотират референду 
ма и усилията на сръбс 
ката опозиция пе успяха 
да убедят гражданите да 
не участвуват в референт 
дума или да гласуват 
„против". Референдумът 
не е проведен само в две 
общини в Косово (Кача 
пик и Глоговац), но зато 
ва пък е изключително 
голям броят иа селата и 
градовете, в конто отзи 
вът на гражданите е мио 
го близък до 100 процо 
игга.

Понеже още няма колектипни договори, пред- 
закон за личните доходи, е помощта иалагаме

който трябва да се уредят отношенията в този 
област в преходния период. Законът изхожда от 

предприятията свободно да формиратправото па
заплатите ако могат да реализират но пазара ре
зултатите на дейността си, Една част от увеличе- 

заллатите обаче ще се дава във вид организация
пието на
на акции, за да се ускори процесът па претвори-

чостпа осбствс-вале на обществения капитал в 
ност, относно работещите в предприятието до ста
нат собственици иа една част от него и по този 

бъдат мотивирани за висока сфикасносгначин да 
и производителност иа труда.

ни заплати на сегашен или 
бивш работник п дадено 
предприятие, като при това 
за всяка година трудов стаж 
стойността на акцията сс на 
малява с 2 на сто. Следова
телно, намалението може да 
бъде най-вече 60 на сто от 
стойността «а акцията, коя
то се утвърждава въз основа 
на счстоводствсната стойност 
иа предприятието 

Акциите, конто ще се про
дават на работниците ще и- 
мат вътрешен характер, ко
ето означава, че пе може до 
се продават на пазара все 
докато предприятието не ста

външната платежоспособност 
на страната и изострило про 
тиворечията в развитието, со 
циалните напрежения и по
литическите конфликти. За 
такова нещо няма никакво 
оправдание нито от иконо
мическа, нито от политиче
ска гледна точка. Всяко ре
шение, което би пи отвело 
натам би било непростима 
грешка.

Ние смятаме, каза тю-ната 
тък председателят на Съюз- 
ния изпълнителен съвет, че 
трябва да сс създадат пред
поставки за трансформация 
на обществения капитал във 
всички видове собственост.

(в сегашния със

(На стр. 2)



РРсЬЕРЕНДУМ ЪТ В НАШИТЕОБЩЕСТВЕНИЯТ КАПИТАЛ 

ЩЕ СТАНЕ ЧАСТНА 

СОБСТВЕНОСТ
ОБЩИНИ

В списшите на избирате
лите в Сурдулишка община 
бяха записаии общо 18 087 
граждани, но референдумът 
покача, че това не е оконча
телният брой на избиратели
те в тази община, понеже на 
избирателните колегии в не 
деля и понеделник се появи 
ха 1730 граждани, които гла 
суваха след като показаха 
личните си паспорти. Следо
вателно, от 19 817 пълнолет
ни жители на общината в 
референдума участвуваха 
17 540. След успешно прове
дения референдум бяха пре
броени 12 недействителни ли- 
стчета, на 17 453 листчета ос 
ше описано кръгче около 
„за“ и на 75 листчета кръг
чето се намери около ,ДфО-

ДИМИТРОВГРАД

йо - касово и пещите избора
местнии селскитеКакви са определенията на 

гражданите от Димитровград 
ска община когато става ду
ма за единството на СР Съ
рбия, най-краснорсчипо го
ворят резултатите от прове- 
дения референдум за нова 
Конституция на републиката 
— деветдесет и осем на сто 
от отзовалите се пред изби
рателните урни 
делили „за".

Инак, в Димитровградска 
община в 44 избирателни ко 
легни са записали 11 296 из
биратели. На 
се отзовали 10 
сто от записалите в списъци
те. За нова конституция па 
СР Сърбия, която да обезпе
чи пълно единство на ренуб 
ликата са се изяснили 9 860 
или 98 ма сго! Против са 
били 147 или 1,5 па сто не
действителни само 70 или 0,5 
на сто. Такъв отзив и резул
тати пс са забслеженл мито 
в редовните избори.

Както и винаги досега най- 
-активни бяха избирате

лите
общности. Този път топи са 
били местните общности на 
Поскашия, Бачево, Радейиа. 
13 района на Висок и Забър- 
дие референдума с .завър
шен още пърлим ден до де
сет часът във всичките мест
ни общности.

(Продължение от стр. 1)

не способно да ги продава 
по пазарни цени, а това ще 
бъде утвърдено от кош ютен 
тна държавна комисия. Ра
ботниците ще плащат акци
ите в срок от 10 години, а 
водната ще получават право 
на управление според стой
ността на платените цщ за
писани акции. Правото на 
дивиденда (част от печалба
та) ще се осъществява само 
въз основа на платените ак
ции. Взимайки решение за 
продажба на вътрешни ак
ции, общественото предпри
ятие става предприятие със 
смесена собственост.

ШЕТСМЕСЕЧЦО СЪГЛА
СУВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ

Тъй като с обуздана ин
флацията (във второто полу
годие тя ще се динжи в утвъ 
рденнте рамки), 
изпълнителен съвет предлага 
пенсиите да се съгласуват 
със средното увеличение на 
заплатите след всеки шест 
месеца, а след тона да се 
извърши съответно съгласу
ване на ръста на привнлеги- 
раннте пенсии.

За потвърждение на напред 
посочените факти да посо
чим и мненията на двама на 
слука избрани граждани 
пред избирателните кутии:

Никола Стамоев пенсионер 
от Димитровград: „Моето 
„ЗА" е за единна Сърбия, ко 
ято никой да не омаловажа
ва, за Сърбия но волята на 
народа, за Косово в рамки
те на Сърбия, за по-добро 
утре на всички нас.

Съюзният са се онре-

тявг.референдума 
077 или 90 на

Ререфердумът беше орга
низиран добре, така че не е 
забелязана никаква 
мост. В някои местни 
сти в референдума участву
ваха всички пълнолетни жи 
тели.

неред-
общио

осъществява профнт и успе
шно се справя с конкурен
цията на домашния и чужде 
странен пазар, осигурявайки 
здраво стопанско развитие.

Чуждестранната подкрепа 
на нашите реформи е не са 
мо принципна, но е и кон
кретна. Разчитаме на 3,5 
лиарда долара заеми. Бе ге 
сме сключили договор за 2,5 
милиарда долара.

НАМАЛЕНИ ЛИХВИ

Лихвите за определени сро 
кове не трябва да бъдат ио- 
-внеоки от 40 на сто 
контннте лихви на Народна
та банка на Югославия, ко
ето ще рече, че трябва да 
се движат до 19,6 процента. 
Като се има предвид, че се
гашните лихви се движат и 
до 50 процента, на стопанство 
може да се помогне твърде 
много с нормално формира
не на лихвите.

Зоран Христов, зает в Ю- 
гоиетрол казва: „Изпълня
вам своята гражданска длъ
жност и гласувах за Сърби- 
я от Драгаш до Хоргош и 
конституция по волята на на 
рода".

МЕЖДУНАРОДНА КОН
ВЕРТИРУЕМОСТ НА ДИ
НАРА

БАБУШНИЦА
Досегашните резултат на 

реформата съществено пови
шиха увереността на чужде
странните ни партньори в 
нейната успешност. Между
народният валутен фонд см
ята, че са създадени всички 
условия за външна конверти 
руемост на динара съгласно 
член 8 на Стат\та на Фонда, 
за което се водят преговори 
с тази институция 
Анте Марковнч.

МАСОВ
ОТЗИВ

А. т.мл

Граждините от Бабуш 
нишка община на рефе 
рендума дали първо да 
се приеме нова Консти 
туция на СР Сърбия, па 
тогава да се състоят мно 
гопартийни избори масо 
во откликнаха. От общо 
записаните 16 880 гласо 
подаватели на референ 
дума излязоха 15 892 ду 
ши. което представлява 
повече 
гласовоподаватели. „За“ 
гласуваха 15 815 души, а 
само 38 „против". Имало 
е и 39 невалидни бюле 
тини.

над ее-заявп

Имаме шанс наскоро да 
станем способни за самостоя 
телна дейност на световния 
пазар на капитала, без кон 
трал на международните фи 
нансови институции, и да о- 
фор.мяме иконохшческата и 
развойната си политика без 
страх от нова криза във вън 
шната платежоспособност на 
страната и от нови дългове.

От началото на годината 
са открити 15 000 частни и 
смесени предприятия, а през 
последните 18 месеца са от
крити 28 000 частни магази
ни. От началото на януари 
до 22 юни са сключени 1315 
договора за влагане на чуж
дестранен капитал на обща 
стойност около 1 .милиард 
марки.

Курсът на конвертируемо
стта на динара остава да бъ
де седем динара срещу една 
западногерманска марка. То 
ва е стабилен елемент кога
то се изчисляват приходите 
и разходите на предприятия
та, както и критерий на на
шите отношения според све
товните цени. Вносът ще бъ
де либерализиран още пове
че, но същевременно ще се 
въведе защита, която и по 
форма, и по съдържание ще 
бъде идентична на защитата 
в пазарните икономики.

от 95 процента

БОСИЛЕГРАД
Следва да се намони, 

че в списъка на гласопо 
давателите са били запи

Дилемата не съществуваше: „за”НАМАЛЕНИЕТО НА ПРО
ДУКЦИЯТА НЕ Е ТРА
ГИЧНО Референдумът От тях 8 597за дилемата 

„дали първо нова Конститу
ция, а след това многопар
тийни избори или обратно'4 
в Босилеградска община се 
характеризира с масов

гражданите. От об
щия брой 9291 жители на об 
щината с право на участие 
в референдума (в това число 
са включени една 
войниците

Съюзният /пг\ . граждани
(У9,65 на сто) гласуваха ..за“, 
26 ояха „против“ и 4 „не
утрални“ (пуснали | 
листчета). В десетина 
референдумът беше 
шен още на първия ден. Ре
ферендумът беше 
в тържествена атмосфера и 
без инциденти. Това

сани и гражданите от 
други среди, които в мо 
мента

изпълнителен съ-
- Жада Н^КоУв™2. 
ликите и покрайнините да 
намалят обществените разно- 

е логично и ски с 18 процецта и да на- 
подчерта предсе- малят облаганията и данъци 

те, та по този начин да под
помогнат усилията на стопан 
ството да намали разходите 
и да повиши акумулацията 
си. На събрание с председа- 

на телите на републиканските и 
покрайгщнеките изпълнител-

Не трябва трагично да се 
приема всяко намаление на 
продукцията, понеже в край 
на сметка то 
нужно
дателят на съюзното прави
телство. — Не. ни е нужно 
увеличение на продукцията, 
което ще възпроизвежда ста 
рата структура и проблеми, 
идентични или подобни 
онези, с които се борим се
га. Нужна ни е само продук 
ция, която под влиянието на 
логиката на новата система

са бели >на референдумасела
са се намирали на тери 
торията на Бабушнишка 
община

от- завър-зиаз на
проведен

като туристи, 
предимно в Звонска бане още

едно потвърждение, че насе
лението в Босилеградска об
щина оказва пълна подкре
па на всички демократични 
и прогресивини промени, на 
промените, които 
цел по-хубав живот на хора 
та, модерна и едаотна Сърби- 
я като правова държава, ко
ято осигурява пълно равно
правие на всички народи и 
народности, живущи в нея.

част от 
и командирите от 

състава ма граничното я, или като гости. Те са 
счели, че трябва да из 
пълнят своя граждански 
дълг и са гласували на 
референдума.

Населението

„ поде
ление и една част от брига
дирския състав на трудовата 
акция „Власина ’90“) на 39 
избирателни колегии (по ед
на във всяка местна общност 
с изключение на местните 
общности Горна Любата и 
Горно Тлъмино, където бяха 
открити по две избирателни 
колети) гласуваха 8 627 ду
ши или 92,85 на сто.

ни съвети е договорено вся- 
обществено-политическа

общност да

имат за
ка

направи това в 
компетенциите 
изпълнителен 

носи-

;рамките на 
си. Съюзният 
съвет трябва да стане 
тел на изпълнителната функ- 
ция, предимно като полити
ческа функция. Това 
ва, както изтъкна Анте Мар 
кович в Скупщината 
СФРЮ, че Съюзният 
нителен съвет трябва да има 
компетенции, въз основа на 
които ще води текущата по
литика на страната, а парла
ментът да има законодателна 
и контролна функция.

от Луж 
ница и този път потвър 
ди своето

СВОБОДНИ ЦЕНИ

Цените на произведенията 
и услугите на домашния па
зар ще се формират свобо
дно. Либерализират се цени
те на произведенията, които 
се намираха под 
ствен контрол.

В инфраструктурите дей
ности цените ще се форми
рат въз основа на съвместни 
критерии.

определение, 
че гласува за конститу 
ционност

М. Я.

означа- и законност, 
модерна правова държа 
ва Сърбия, 
делима, чието трайно оп 
ределение е благосъстоя 
ние на народа, мир, рав 
ноправие и единство.

СУРДУЛИЦАнанепосред-

САМО 75 ГРАМАДНИ БЯХА „ПРОТИВ”ИЗПЪЛ- единна и не

— От 17 540 
ито

граждани, ко- 
участвуваха в рефе

рендума 17 453 бяха на 
становището, че е по-до
бре най-напред да

еме нова Конституция 
републиката, а след това 
да се проведат многопар
тийни избори

на

се при-
Ст. Н.2 СТРАНИЦА
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ПредЛонгресана обединението на СК и ССТН в Сърбия
БОСИЛЕГРАД: СУМИРАНИ СА РАЧИгкпдт

АЗИСКВДНИЯТА ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА СК и ССТ

За обединена партия, единна република
к нова КОНСТИТУЦИИ

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ССТН В БАБУШНИЦА

Обсъдени са иниоико 

информациивинкГоТевтимовНГРЕСА: живко стоилков и •ноправие на всички народи 
и 'Народности, а това ще се 
осигури, калето подчертаха 
Вене Велиннов, Спаско Спа- 
сков, Томислав Раичевич, 
който взе 
нието на 
тет/ иначе член на Председа 
телството на ЦК на СКС, а- 
ко се първо приеме нова де 
мократична Конституция, а 
след това, въз основа на нея, 
да се провеждат каквито и 
да е избори.

Ш Премахват се последиците от юнското катастрофално на- 
воднение ■ Недостатъчно ползване на разполагаемите 
селскостопански площи Н Подготовки за прибиране на

Публичното разискване по 
предложението на председа 
телствата на Републиканска 
та конференция на ССТН и 
Централния комитет на СКС 
за обединението на Съюза 
на комунистите и Социали
стическия съюз в Социали
стическа партия на Сърбия 
в Босилеградска община на
време и успешно приключи. 
На 28 юни делегатите на Об 
щинската конференция на 
ССТН и на 29 юни членове
те на Общинския комитет на 
СК в Босилеград на отдел
ни заседания, сумираха пуб
личното разискване в мест
ните конференции на Соци
алистическия съюз и първич 
ннте партийни организации. 
Общ извод от двете заседа
ния е, че населението в Бо
силеградска община оказва 
пълна подкрепа на предло
жението за обединение на 
тези две обществено-полити
чески организации в една, 
която ще бъде отворена за 
всички лево насочени труде 
щи се, младежи и граждани 
и които са готоеи да се бо

рят за демократически соци
ализъм, единна Сърбия, фе
деративно устройство на Ю- 
гославия и други прогресии 
ни стремежи.

астие на заседа5бщинския коми- реколтата

Същевременно 
определението на населени
ето в общината

единно е и На заседанието на Общин 
ската конференция на ССТН 
в Бабушница, състояло се 
на 28 юни, тази година, меж 
ду другото бяха разгледани 
отчетът за реализацията на 
Програмата по саниране на 
последиците от юнското ка 
тастрофално наводнение, на 
правено през миналата годи 
на, както и отчетите за ре 
ализация на програмата по 
пролетната сеитба и отчета сичко това търси от съответ 
за ползваемост на селскосто 
ланските площи с отделен 
обзор върху площите, които 
не се ползват достатъчно.

Също така на заседанието

енергетика, локални пътища, 
ПТТ-съобщения, образова 
ние, физическа култура, 
здравеопазване, детска защи 
та и пр. е направено срав 
нително доста. Главно са из 
вършени заплануваните ра 
боти. В други пък области, 
каквито са: жилищно дело,

пръв пред
седател на обединената пар
ЛОШЕВИЧ СЛ0Б0ДАН МИ_ 
връх да бъдат « БОГДАН 
ТРИФУНОВИЧ, РАДМИЛА 
ЛНДЖЕЛКОВИЧ,
МИР МИНИЧ, МИХАЛ КЕР 
ТЕС. ЗОРАН СОКОЛОВИЧ, 
ТОМИСЛАВ РАИЧЕВИЧ, 
ДОБРОСАВ БЙЕЛЕТИЧ и 
СТАНКО РАДМИЛОВИЧ.

а в партийния
— Разделена Сърбия — 

подчерта Раичевич — не е в 
състояние да се бори за бла 
госъстоянието на народите и 
народностите, които живеят 
в нея. Това обаче, добави 
той, някои не искат да зна-

мило-
стопанство, агрокомплекс, ку 
лтура и др. не са «зггълне 
ни заплануваните задачи. В-

ят, или с друга думи каза
но, на тях не им отговаря е- 
динна и прогресивна Сърби- 
я. Затова приемането на но
ва Конституция е първосте
пенна задача, за всеобщата 
стабилност и напредък на е- 
динна Сърбия, за всеобщото 
нейно устройство върху де
мократически отношения, за 
еднакви позици във федера
тивното устройство на Юго 
славия и еднакви права на 
всеки неен гражданин.

ните органи и тела да уско 
рят изпълняването на про 
грамата през настоящата го

И на едното, и на друго
то заседание, на които встъ
пителни изложения изнесо
ха председателите Живко 
Стоилков и Захари Сотиров 
бе подчертано, че и члено
вете на Социалистическия 
съюз, и членовете «а Съюза 
на комунистите се застъпват 
за единна Сърбия, като пра
вова държава на цялата свс- 
я територия, включвайки и 
двете покрайни, с пълно рав

дина.

м. я.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОК НА ССТН И ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД I

Едннодушно-за Социалистическа партии
конгреса на обединение 
от територията на Дими 
тровградска община.

ое поднесен отчет да прове 
деното публично разискване 
за реформата па Социално 
тичеектш съюз в СР Сърбия, 
а направен е избор на деле 

' за Конгреса на обединя 
ванс па ССТН и СК на Сър 
бия.

митет, възможност за съ 
здаване на нова Социали 
етическа партия с нови 
програмни 
ва значи не 
лно съединяване а съз
даване на нова партия, 
партия която да привле 
че млади хора, работни
ци, интелегенцията, кои
то ще бъдат в състояние 
да раздвижат колелото 
на прогреса".

С разисквания най-на
пред на заседание на Об 
щинската 
на Социалистическия съ 
юз на 28 юни, а следва 
щия ден и на Общински 
я комитет на Съюза на 
комунистите в Димитров 
град са приключени ак 
тивноегите върху предло 
жението за съединяване 
на Социалистическия съ 
юз и Съюзът на комуни 
стите На Сърбия в нова 
Социалистическа парти- 
я на Сърбия.

Съюзът на комунистите е 
делегирал Станимир Илнч, 
дългогодишен обществено-по 
лнпгчески деец, понастоящем 
ръководител на ..Електродно 
трибуция“.

конференция
начала. А то 
само форма га!

От името на Социали 
етическия съюз за деле 
гат е избран Миролюб 
Георгиев, а от името на 
Съюза ма комунистите в 
общината Зоран Геров.

На заседанието на ОК на 
СКСТН в Бабушница 
легат на предстоящия Кон 
грес на обединяване на СК 
н ССТН в Сърбия е избран 
Божидар Йованович 
Валгапп.

Г1о отношение па санпра 
пето делегатите обстойно бя 
ха запознати какво с реалп 
зпрано
през 1989 година за иремах 
ванс на последиците от юн 
ското катастрофално навод 
НСПС1С. Общо впечатление е, 
че в някои области: електро

за де-

нереалпзпранои
от с.

Запознавайки се с изпъл 
пението на програмата за 
пролетната сеитба, делегати 
те са осведомени, че запла 
чуваните задача са реализи 
рани напълно и че състояни 
сто на посевите е отлично, 
така че се очакват надсред 

настоящия 
момент се вършат подготов 
кц за орочно прибиране на 
житните култури, за което 
наскоро ще бъде приет от 
делен план.

В информацията за ползва 
емост на селскостопанските 
площи, поради редшт небла 
гопрпяпш неща (липса на 
млада работна ръка на се 
ло, удребненп площи и пр.) 
се казва, че разполагаемите 
селскостопански ресурси не 
се ползват докрай, особено 
в полупланинските райони.

Делегатите бяха запознати 
и с проведеното публично 
разискване за реформата на 
ССТН на Сърбия, като се от 
чете, че публичното обсъж 
дане е било доста успешно, 
но че сетнешната идея за 
обединяване на ССТН и СК 
отправи разискванията в 
друга посока, относно тази 
идея намери широка йод 
крепа в Лужншнктпя край.

Ст. Н.

А. Т.
На идеята от самото 

начало е дадена пълна 
подкрепа не само от чле 

па Съюза ма ко- СУРДУЛИЦАновете 
муниститс но и от граж 

Заседанията на
„Като участници и сви 

детели в историческите 
промени в политическия 
живот на страната, ко- 
гато нищо не може да 
бъде както досега и на
виците и размишления- 

нашето поведение

ТРИМА ДЕЛЕГАТИ вданите, 
двата форума 
финалето на разнежвали 
ята ло този въпрос и сум

ни приноси.
са само

Д-р Босилка Памрпч и Миодраг Маркопич са 
делегати на ССТН, а Иопаи Глигорневпч с делегат 
на СК

Общинският
на Съюза на комунисти 
те н Общинската кон
ференция па Социалисти 
чсския съюз в Сурдули- 
ца тези дни оказаха пъл
на подкрепа па инициа
тивата за обединение па

пране на резултатите 
формално потвърждение 
ма определенията
рата. Освен за нова пар 
тия огромно

Сурдуличанп ще имат 
трима делегати па Кон
греса на обединението. 
Популярната клмсурска 
лекарка д-р Босилка 
Паирпч и Миодраг Мар
копич, нолнтолог от „На 
родна радппост“ са из
брани за делегати на Со 
циалнстическия съюз, а 
Йопап Глигорневпч, нко 
■ ■омлет от „Електроди- 
стрнбуцпя", с делегат 
па общинската оргавиаа 
ция па Съюза па кому
нистите.

та ,и
и политиката и... кога- 
го се създават множес-

КОМ1 потпа хо

болшинство 
Слобо-тво най-различни по про 

грамни дели партии и 
търсейки

и засе определя
Милошевич като еддан

инствеи кандидат за лре
с/лцевремепо 

па трансфонови пътища 
рмация и действие в мно 
гоиартимпа система, пъ
тищата иа 
са сс доближили и кръс 
тосали. Това дава, изтъ
кна в уводно изложение 
Никола Стоянов, предсе-

дседател на партията, за 
която се счита, че и за 
напред ще бъде от реша 

влияние за пона-

Съюза ма комунистите и 
Социалистическия съюз 
в Социалистическа пар
тия |иа ;Сърбия. Пълна 
подкрепа с получило и 
предложението Слобо- 
дан Милошевич да бъде 
предложен и избран за 
председател иа СПС.

ССТН и СКС
ващо
татъшно развитие па об
щ ината.

На двете заседания са 
избрани и делегати за К. Г.дател иа Общинският ко
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Босилеград
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В СУРДУЛИЦААБСУРДНА СЕСИЯ НА Подкрепа 

и надежди 

в новата 

партия

Гимназията като идеал на шнипипив
риотизма, те бяха прину 
дени да Си послужат (ра 

бе ■ збира се, безрезултатно) 
с логиката на старата 
поговорка ,/И да стис
неш, и да пръдиеш": пие 
пе сме против гамнази 
ята, но сме против за
криването на нашето у- 
чилище и против начи
на, по който се нрави 
това. Този из чин те са 
оценили като болшевиш 
ко-бюрократически. От 
друга страна поборници 
те за гимназия, като при 
мерни локал-патриоти, 
не бяха длъжни да си 
служат с аргументи. „Ги 
мназията е желеиие на 
всички сурдуличани, по 
неже дава ио-широки 
знания и по-големи въз 
можности за следване" 
— за всички това беше

Цели три часа, в атмосфера, заредена с емоции и абсурди, делегатите 
Общинската скупщина в Сурдулица се разправяха дали трябва да се от

крие гимназия и да се закрие земеделско-горското училище, а дилемата 
ше разрешена преди това в Скупщината на СР Сърбия: в документа за мре
жата на средните училища в нашата република е записано, че в Сурдулица са 
открити гимназия и електротехническо училище

чнще се крие под Тито- 
вото име??!

Постъпката на Ммодр 
аг Ристич и решението 
на Скупщината на СР 
Сърбия разсърдиха хан- 
чаин (те вече предявиха 
намерение да отзоват 
„своя" делегат от репуб 
лнкашеката скупщина) и 
наскърбиха колектива па 
училището „Й. Б. Тпто".
На протестното си съ- 

училища: земе- бранно преподавателите 
от това училище са осъ 
днлн обидите па Ристич 
по адрес на тяхното учи 
лище и са изпратили не 
кане републиканската 
скупщина да преразгле

да не се открива гимна да решението ои, въз ос 
зия, тъй като гимназии нова което е открита ги 
ще има във Враня, Вла мь..зия в Сурдулица. 
дичин хан и Босилеград.
Освен това двете сурду- 
лишки средш! училища 
имат дълга и хубава тра 
диция, кадри, кабинети 
и други условия за ка
чествено обучение. Но 
отборът на поборниците 
за гимназия успя да вка 
ра гол в последната ми 
нута. „Голмайстор" е Ми 
одраг Ристич, председа
тел на Общинската скуп сесията е различно раз- 
щина в Сурдулица в пре брана от две, условно 
дишния мандат и сега- казано, взаимно против 
шен делегат на общини- опоставени групи. Препо 
те Сурдулица и Влади- давателите на земодел- средното 
чин хан в Съвета на сдр 
ужения труд на Скугаци 
ната на СР Сърбия. На 
сесията на републикан
ския парламент на която 
бяха приети законите и 
други документи за рефо 
рмираното и рационали 
зирано (?) средно образо 
вание Ристич успя да „на 
бута" сурдулишката ги
мназия

на

Предложението на «редее 
дателствата на Централния 
комитет на СКС и Републи 
канската конференция на 
ССТН в СР Сърбия за ебе 
диненис на тези две общест
всно-политически
ция в една, лево опредеяе 
на партия, в Бос-ш/еирадска 
община получи пълна под 
крепа. На проведените засе 
дания на първичните парти 
йни организации и на заседа 
нията на местните организа 
ции на ССТН в общината 
се дава подкрепа на това 
предложение, с констатация, 
че в условията на многопар 
тийната система обединение 
то им в една лево опреде
лена партия, с възможност 
да й се присединят и други, 
чийто стремежи са демокра 
тичеи социализъм, единна 
Сърбия, .мир и равноправие 
на всички народи и народ 
ности и федеративна Юго 
славия, е добро решение.

ят тази логика? Ако та 
кова училище не ни е 
нужно, защо постояшю 
повтаряме, че селското 
и 1ч>рското стопанство 
са голям развоен шанс 
ма общината и за целта 
взимаме средства от Ре 
публнканския <[н>пд за 
неразвитите крашца? И 
защо нашето училище 
не може да остане, и съ 
щото училище ще се от 
крие във Браня?

„Мачът се играе 90 ми 
нутн"! Тази типично фу 
тболна мъдрост, толкова 
актуелна през тези мои 
диалски дни, в Сурдулм 
шка община е нриложе 
на в — средното обра 
зование! Все до неотдав 
пашната сесия на Скуп 
щината на СР Сърбия 
беше ясно и логично, че 
в Сурдулица ще същес
твуват (досегашните) две 
средни 
делско-горско и електро
техническо. Казваме „я 
сно и логично", защото 
в рамките на публични 
те разисквания е напра 
вен договор в Сурдулица

организа

Другата „група" — ръ 
ководство ма Общинска 
та скупщина и ръковод 
ството на общината — единственият и достатъ

чен „аргумент". Те има 
ха свободата да си слу 
жат дори и с абсурди. 
Така например Звони.иир 
Стайкович, председател 
на ОК на СКС, с остър 
том каза:

използува сеопята, За да 
свърши работата, която 
трябваше да бъде свър 
вена веднага след мар- 
товскня общински събор 
па който беше прието 
стаиовнището да се на
прави опит за открива
не па гимназия в Сурду 
лица. Затова в дневния 
ред на сесията се наме 
ри „трнглавата" точка: 
(а) обсъждане на елабо 
рат за оправдателността

На заседанията членовете 
на Съюза на комунистите,/ и 
членовете на Социалистичес 
кия съюз откровено говори 
ха за досегашната дейноост 
на двете организации, кои 
то, покрай видимите успе 
хи, са имали и не малък 
брой пропуски. И едната, и 
друга организация мнозина 
са ползували за лични цели 
Те и сега по различни на 
чини се опитват да залазят 
досегашдая начин на ден 
ността им.

НЯКОЛКО логични 
ВЪПРОСА

— Сега сме получили 
исторически шанс да осъ 
ществи.м дългогодишна
та си цел и затова е 
злодей оня, който се про 
тивопостави. В гимнази 
ята се записаха 73 уче 
ника, завчера полагаха 
сърбохърватски език, аз 
сега дойдох оттам и мо

В такава „околна" ат 
мосфера на 22 юни се 
състоя сесия на Общин 
ската скупщина в Сурду 
лица, на която централ
на точка беше „случаят" 
с гимназията, 
началото беше ясно, че

Още от да се открие гимназия,
(б) обсъждане на проек 
торешение Да се открие 
гимназия в Сурдулица и
(в) обсъждане

В рамките на разисква»!* 
та на заседанията на първи 
чните партнЙЕи организации 
и местните организации на 
Социалистическия

на проек 
торешение да се закрие 

училище „Йо 
сип Броз Тито". А 
назията беше

га да ви кажа, че се ка 
сае за изключително та 
лантливо поколение, вси 
чки са положили теста. 
Вчера полагаха матема
тика, прегледани са те 
стовете на 80 на сто и 
всички са положили!?

съюз бе 
дадена пълна подкрепа на 
предложението 
новоформнраната

ско-горското 
които присъствуваха на 
сесията като заинтересо 
вани лица очевидно бя
ха дошли с надеждата, 
че ще спасят училището 
си с помощта на аргу
менти и здравата логика. 
Затова директорът на 
училището м-р Никола 
Аврамов, като пръв уча 
стник в дискусията, по 
стави няколко съществе 
ни въпроса. За каква ра 
ционализация може да 
се говори ако се закри 
ва напълно оформено у- 
чилшце с хубави услови 
я и резултати, а се от-

училище, гаш начело на 
партия да 

оъде СЛОБОДАН МИЛОШЕ 
ВИЧ, а има среди.

открита 
десетина дни преди това 
с републикански закон, 
преди същите десетина 
дни с републикански за 
кои беше закрито учили 
щето „Й. Б. Тито", дори 

класификационните 
изпити за гимназията се

където
се предлагат и Богдан Три 
фунович, Радмила Анджел 
кович п други от сегашно 
то партийно и ръководството 
на Социалистическия

Макар че на всички 
беше ясно, че класнфика 
ционните изпити е поло 
жила политиката, думи
те на Стайковнч бяха 
приети като положител
но участие в разрешава 
пето на проблема. Еми 
как! Другарят Стайко
вци, според елабората, е 
назначен за 
на новооткритата гимна 
зия!

и съюз.

Покрай товасъстояха на ден-два пре 
ди сесията на Общинска 
та скупщина?! Какъв аб 
сурд!

на заседания 
та на първичните партийни 
организации се избират де 
легати (всяка партийна ор 
ганнзация по един) за 
стоящата Общинска конфе 
ренцня „а СК

в мрежата на 
средните училища в на
шата република и оттам 
да изхвърли земоделско- 
-горокото училище „Йо- 
сип Броз Тито". От аспе 
кт на здравата логика 
невероятно и абсурдно 
е, но все пак е точно, 
че за този успех не му 
беше нужен нито елабо 
рат (тогава не е ни съще 
ствувал), нито образова
телно-възпитателни и и- 
кономически аргументи 
(не е ги ни имал); дос
татъчни му бяха голямо 
то желание на сурдули 
чани и две политическо-

пред

„КОЙТО СЕ ПРОТИВО
ПОСТАВИ, Е ЗЛОДЕЙ"

в Босииле
град, която е насрочена на 
30 юни, на която покрай су 
мирането на резултатите от 
публичното 
бъде избран и

директорНо така е това, кога 
то гимназията е провъз 
гласена за

крива друго ново учи- 
•■)ашце, разискване щетрета гимназия 
на растояние от 34 км 
(Враня — Владичин хан 
— Сурдулица)? Тъй като 
такова

делегат за
предстоящия извънреден 
тиен конгрес и за

свръхидеал 
на местния патриотизъм.
Логичните въпроси оста 
ват без отговор, а логи 
ката на абсурда замест
ва говора на аргументи 
те. Който й се противпо 
стави, рискува да бъде възпитанието е анулирал 
е кскомунициран. 
го почувствуваха и ма
лобройните делегати, ко 
иго застанаха на стра-

пар
А какво 
когато Републиканският 
завод за усъвършенству 
ване на образоването и

ще стане сега, конгреса 
на обединението на СК и 
ССТН, който

училище съще
ствува още в Кралево, 
сурдулишкото 
ско-горско училшце е 
от значение за цялата 

част на Сърбия 
и защо не е спазван то-

ще се състои
към средата на юли.земедел

Тябва да напомним, че 
Босилеградска община
делегат на

свой 
обединителния

Товаюжна резултатите на класифи
кационните изпите в су 
рдулишката и някои дру 
ги гимназии в републи- 
ката с обяснение,

политикантски конструк 
ции: земоделско-горско- 
то училище е един от 
най-големите 
за миграцията

конгрес ще има 
вете
съюз. Предложението 
„ожен кандидат
местните организации, __
бор ще направи Общинска 
та конференция на ССТН на 
последното си заседание.

и от редо 
на Социалистическия

зи по-широк интерес? 
Нима трябва да 
тваряме в 
си среди и сега, когато 
сме

се за- 
собствените за възната на земеделско-гор

ското училище, и присъ
е в ход по 

а из
виновници че ди

ректорите на тези гимна 
зи ще бъдат сменени?

на насе
лението от Сурдулишки 
край и, второ, това

прокламирали поли 
рационализации, 

които трябва да разби-

ствуващите преподавате
ли. За да нетика и

разсърдят 
„боговете" на локал-пат

учи'
К. Г. М. Я.4 СТРАНИЦА
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СЛЕД ЮНСКИЯ КВАЛИФИКАЦИОНЕН 
СРОК В ГИМНАЗИЯТА и ‘ ИЗПИТЕН БОСИЛЕГРАД1штш|Щ1М иш шоиш«лишИЗПИТИТЕ СА 

НЕВАЛИДНИ?
лелктт или 90 ученика, а 
дали това число ще бъ 
де обезпечено остава да

шансътяват на изпит,
да се запишат, ще потъ 
реят във вторият запис 
вателен срок, който съ
гласно програмата по за 
писване 
от 23 до 30 август, по 
същата процедура, както 
и сега.

И в Босилеградска об 
щина, ситото за записа 
вне на свършените осмо 
класници в първи клас 
на новооткриващата се 
гимназия бе гъсто. От 
93-та ученика които се 
опитаха, записването си 
Иа решат още в първия 
записвателен срок, ква
лификационният изпит 
положиха само 41 или 
45,16 на сто. Останали
те 52-ма, както и онези 
57 ученика, които в пър 
вият записвателен срок 
нямаха храброст да се

се види.
Инак, и в Бооилеград 

ска община, и ученици 
те и родителите, а и са 
мите преподаватели, ка
зват, че тестовете за ква 
лификационния изпит са 
доста трудни, 
тестовете по -математика, 
което потвърждава фак
та, че в първия записва 
телен срок само 49 уче 

положи-

Ще полагат ли бъдщите ще се проведедимитровград
ски гимназисти нов квалификационен 
през август или не, въпрос е който си за
дават не само положилите 46 от 51 явили 
се на юнския квалификационен изпит, но и 
техните родители, и просветните работни
ци в димитровградското 
след спешната

изпит

Да кажем и това, че 
според 
конкурс 
ската гимназия 
учебна година е запла
нувано да бъдат записа 
ни 120 ученика, в чети 
ри паралелки, дава се 
възможност и гимнази
ята да работи с три пара

отделнообнародавания 
в бооилеград 

идната
средно училище, 

телеграма на републикански- 
я министър за просвета Данило Маркович 
до 22 гимназии в Републиката, между 

димитровградската.
кои

то е и ника успешно
а по сърбохърватски 

63 ученика.
ха,

Отговор засега никой 
не може да даде. Все 
пак от

М. Я.която
на педагогическия завод 
върши дешифриране на 
същите и прави след то 
ва списък на кандидати 
те, положили квалифика 
циония изпит. От 51 кан 
Лидат изпита са 
алн 46. При 
-много събрани точки са 
92, а иац-малко 52. На 
квалификационния изп
ит по сърбохърватски ни 
то един от кандидатите 
-че е получил максимал 
ните 20 точки 
-много са 17, по матема 
тика 15,75. Само трима 
имат минималния брой 
необходими точки — по 
НЯМА МЯСТО ЗА СЪМ
НЕНИЕ В РЕГУЛАРНО

СТТА НА ИЗПИТА
Според, изявленията на 

дежурните просветни ра 
ботници и представите
лите на комисиите не е 
имало никакви пробле
ми нито пропусти. РЕ
ЗУЛТАТИТЕ СА ОЧАК
ВАНИ ИМАЙКИ ПРЕД
ВИД СТРУКТУРАТА НА 
КАНДИДАТИТЕ. Всички 
комисии, подчертава Це 
мков, са работели най- 
-съвесмо и моя прецен
ка е, че няма място за 
съмнения.

Ние да добавим, и да 
напомним, че в Димит
ровградска община съще 
ствува стогодишна тра
диция на гимназията, ко 
ято ще се ознаменува 
тази година. Общината 
е дала около 60 докто
ри на науките и магис
три работещи надлъж и 
нашир по Югославия. 
Ако в някои общини е 
имало „наместени" резул 
гати, в никой случай 
по може да се приеме, 
че във всичките посочс 
ни общини генерално тр 
ябва да се анулират из 
питите. От друга страна, 
ако по такъв начин сс 
настоява да се закрият 
средните училища — ги 
миазми в малките общи

с представителя

най-отговорните 
за полагане на квалифи 
кационните изпити полу 
чихме хронология яа из 
питите. Председател на 
изпитната комисия в Ди 
митровград е бил дирек 
торът на гимназията Ми 
лутин Ценков:

— Първо и може би 
най-важно

ДИМИТРОВГРАД мий водаМ№ 1011 -
мздърж 

това най- количество до града. „За да 
има достатъчно вода цена
та трябва да бъде много 
по-висока, за да се пести“. 
А хората, не само екологис- 
тите, се питат: на какво 
искате да приличат наши
те дворове, без зеленина! 
Какво да правим с хигена-

що за това — „Комуналац" 
вече е започнал да снабдя
ва гражданите с помощта 
на цистерна"!). Както и до 
сега и този път никой не 
можа да каже има ли вода 
или не на извора в Пърто- 
попинци, достатъчна ли е 
за града и останалите при
ключени местни общности, 
или не. Своевременно Изпъл 
нителният съвет формира ко 
мисия, която да измери ко 
личеството вода на извора. 
В няколко поредни измерва 
ния се показа, че от извора 
излизат около 30 литра в се 
кунда. В „Комуналац" каз
ват, извора не дава по 
вече от 14 литра! А в ко
мисията е и човек който е 
зает в „Комуналац"! Вода 
има достатъчно на извора, 
казват също от „Комунал
ац", обаче поради несответ 
ния профил на -гърбите не 
може да стигне достатъчно

Едва ли могат да се из
броят заседанията на разни 
форуми, органи и тела в 
Димитровград, на които се 
е разисквало за водоснаб- 
яването на града с питейна 
вода. Най-често тези рази
сквания са повтаряни от 
едно до друго заседание, все 
едни и същи дискутанти, 
все едни и същи проблеми. 
А положението също така, 
все едно и също; дори от 
ден на ден и по-лошо.

Не много от досегашните 
разисквания се различава
ше и последното заседа 
ние на Изпълнителния съ
вет. Повод за още едно рази 
скване бе информацията 
за взетите мерки във водо
снабдяването. Този проблем 
става все по-парлив, тъй ка 
то с първите горещини во 
дата намаля, по-високите 
части на града пак започ
наха да жадуват. („Но ни-

изтъква 
Ценков. че на квалифи 
кационния изпит от 51 
явили се, 26 са отлични 
ученици, а от тях 10 са 
с Букова диплома, десет 
са с .много добър успех, 
а само пет с добър ус
пех. Един ден преди по
лагането на изпитите, на 
20 юни, е проведено съв 
местно заседание на ко

е,

най- та?
Въпроси, въпроси, много 

въпроси без истински отго 
вор. Не, не признаваме, че 
всичко зависи 
Те са важни но в случая 
като чели и не най-важни. 
Не е ли по-важно да се знае 
количеството на водата, ко 
ято излиза от извора. Кол
ко се изхарчи от граждани 
те знае се защото се мери, 
а в първия случай на из
вора не се мери. В такъв 
случай не се знае да ли ня
къде водата се губи. Че и- 
ма много „извори" по тра 
сето, факт е. Едва ли ще 
намерите човек, който няма 
да ви посочи поне едно мя 
сто в града или по трасето 
на водопровода, където во 
дата отича напразно. „Капка 
ло капка..

Има нещо което не е в 
ред с водата и водоснабдя
ването на Димитровград. А 
какво трябва да кажат спе 
циалистите. Това е единстве 
иа сигурна констатации от 
заседанието на Изпълннтел- 
пня съвет проведено на 2 
юли тази година.

А вода пак няма.

от парите!

мисиите, дежурните про 
фесори и представилеля 
на просветно-педагогиче 
ския завод „Дринка Пав 
лович" от Ниш, просвет 
ния съветник Стоян На
ков. Последният най-по 
дробно е запознал вси
чки с длъжностите по 
време на изпитите. Той 
със себе си е донел тес 
товете, които са сложе 
ни в сефа на гимназия 
та. Цялата следваща нощ 
домопазителят на гимна 
зията е бил дежурен, та 
ка че няма никаква въз 
можност някой да е взел 
или откраднал тестове
те, продължава Ценков. 
ТЕСТОВЕТЕ ОТВОРЕНИ 
ЗА ПРЪВ ПЪТ ПРЕД 

УЧЕНИЦИТЕ
А. Т.Димитровград

ученйците 
тестовете за пръв път ви 
дяхме на 21 юни, когато 

ги отво

И ние, -и другото 7 години (от 1974 до 
1980 г.) е бил секретар ма 
Общинския комитет на Съю
за на комунистите, в преди
шния състав делегат на Об
щинската скупщина в Боси
леград, а понастоящем деле
гат на Общинската конфе
ренция на ССТН в Босиле
град.

Инак, на обнародвания 
конкурс за директор на то
ва възгштателнообразовател 
но ведомство се бяха явили 
6 души и за всичките шес
тима Педагошчшкя институт 
от Враня даде положителна 
оценка, конкурсната коми
сия кандидатура утвърди на 
двама.

Между двамата кандидати, 
съветът в разширен състав при 
средношколския образовате 
лен център „Иван Каратша- 
нов“ в Босилеград, на про
веденото през миналата сед-

В СРЕДНОШКОЛСКИЯ о 
БРАЗОВДТЕЛЕН ЦЕНТЪР 
„ИВАН 
БОСИЛЕГРАД

пред учениците 
рихме. След полагането 
тестовете са предадс! \и 
на просветния съветник, 
който от сефа взима 
„ключа" за решаване и 
ги предава на комисия 
та. В комисията по съ-

КАРАИВДИОВ“ В

мица заседание за директор 
избра Гоие Глигоров.

Глигоров е роден през 
1936 година в село Мюлевци 
Босилеградска община. Ос
новно и средно образование 
е завършил в Босилеград, а 
природно-математически фа 

група химия в

НЕ ГЛИГОРОВ 

ИЗБРАН ЗАрбохърватски, напомня 
Ценков, са били препо
давателите тю френски 
и руски език, а за маге 
матика преподавателите 
по физика, хемия 
нови на техниката и про 
изводството. След това 
тестовете са предадени

ми, все пак това не е 
правия начин. При всич 
ко това се забравят уче 
циците, които цяло лято 
трябва да са в иеизвсст 
пост.

ДИРЕКТОР култет 
Скопие.

Покрай възгаггателно-обра 
зователната дейност, Глиго-

и ос

ров е активен и общсствено- 
-пш1тв1чески деец. Между м. я.А. Т.па централната комисия,
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■|||И111пишнит11111Ш1
Дървеобработвателният 

цех се отдели от Горската 

секция

■стопанство
ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ В БОСИЛЕГРАДОТ ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА3110 001 чоршштши ЗА чупиш

исто ни вече оилодянитс ни 
вири, изискай твърде отго
ворно изпълняване па всич
ки трудови задачи, и високо 
качество на изделията, по 

Ш1ШСЧП1 производителност Ип 
труди н ии временно изпълня 
нане на договорите. Затова е 
неприемливо отношението на 
група работници, които с 
негодувало приеха решени
ето на трудовия съвет за 
реализиране на дгопореиитс 
търговски сделки пейка съ
боти ди ни бъде работни — 
подчерта Мшпич.

• До края на юли в трудовата единица за производство на 
чорапи м Босилеград трябва да бъде реализиран дого
вор за 350 000 чорапогащници за износ • В ход е под
писване на търгоиска сделка' с Албания и Чехословакия

трудовата единица за про
изводство на чорапи в Бо
силеград Радован Мишич, от 
началото на април тук пре
димно работят за чужбина. 
Договорено е да бъдат про
изведени 300 000 чорапогащ
ници за западногермаииския 
пазар и около 50 000 чора
погащници 
съюз. Планът трябва да бъ
де реализиран до началото 
на август тази година.

В трудовата единица за 
производство на чорапи в 
Босилеград, която стопани
сва в рамките на обществе
ното предприятие „Чорапа- 
ра“ в Леекопацд годишният 
производствен план, които 
80 на сто е предназначен за 
износ, ритмично се изпълн
ява. Запланувано е годиш
но производство от 2 мили
она и 500 хиляди различни 
видове чорапи и чорапогащ
ници. Докато повечето тру
дови колективи в общината 
работят с намален интензи
тет, а в два (сушаратан ПВЦ 
кондензатори) работниците 
са на принудителна почив-

Н От I юли тили годила дт.рвообработвателиилт цех в Бо- 
силеград ///е стопанисва вън от Горската секции, като оо- 
щссттвсио предприятие Щ Иваи Христов назначен за из^ 
иълннпищ дължноцтта директор на предприятието ш 

Формирана е комисия за делба на имуществото
извърши официална делба 
на всички имущества вклю 
чмтелио и на заетите, а за 
из/гьлняиащ дължгиостта ди 
ректор на новоформираиото 
обществено предприятие е 
назначен ИВАН ХРИСТОВ, 

шеиа: чана досегашен ръководител /на 
цеха.

Дилемата .за по-нататъшна 
та съдбц на дъриообработва 
телнии цех и Босилеград, 
който досега, съвместно с 
Горската секция, с^оланис

Съветскияса

Да кажем и тшш, че та
зи трудова единица навре
ме започна преустроя поне и 
хвана крак с пазарната ико 
комика. Само в началото па 
годината, поради недоимък 
на суропии и. определено ко
личество залежали стоки 
цехът работите с намалей 
капацитет. Сега, както каз
ва Мишич, се налага да !<• 
се работи за складовете, а 
за пазара. Затова и не из
ненадва фактът, че произ
водственият (процес няма да 
спре и по време на сезона 
на годишните почивки. За

пише като трудова единица 
ма Горското стопанство от 
Враня,В босилеградската чораиа- 

ра казват, че с това не се 
задоволяват. В условията на 
пазарната икономика непре
къснато действуват върху 
овладяването на нови паза
ри. За тази цел в ход е 
подписване на договор с Ал 
бания и Чехословакия.

е рцзре 
111 >сд дърво* ,брабг я пате л и и я т

ка, тук състоянието е мо
билно. Машините работят на 
пълен оборот, а по решение 
на трудовия съвет дб края 
на юли всяка събота ще бъ
де работна. Целта е. както 
подчертават в трудовата е- 

про; Азводственият

— В новите условия, ко
нто наложи стопанската ре
форма, където от отделно 
значение е борбатп за изнп- 
миране на нови делови ппрт 
ньори както на домашния, 
така и на (Чуждестранния 
пазар, при това н заназва-

диница. 
план от 350 000 чорапогащ
ници за чужбина — Запад
на Германия и Съветския 
съюз навреме да бъде ре
ализиран. Именно, както ни

~ова тук личните доходи се 
получават навреме и чове
чето от заетите са доволни 

М. я.уведоми ръководителят на от същите.

БОСИЛЕГРАД — Делбата ни беше неизбе 
лена. На това ни задължава 
приетият през април нов За 
кон за горите и горското де 
ло в СР Сърбия, според кой 
то занапред повдигането на 
горите и експлоатирането 
им не могат да бъдат съв 
местно с тези, които се за 
нимават с дърво обработва 
тел ната промишленост — под 
черта ръководителя на Гор 
ската секция в Босилеград 
СЕетислав Георгиев.

цех и
стопанисват отделно. Дърво 
обработвате.! ната премиите 
ност под название ..Бор , а 
Горската секция и занапред 
остава трудова единица в 
рамките на Горското стопан 
ство от Враня. Това дежду 
другото е решение на зае 
тите в дървообработвателния 
цех
миналата седдпша заседание. 
На заседанието бе 
шение да се формира 
местна комисия, която ще

секция ше

Победа“ - първото частно предприятие19

ЕВСТРАТИ ГЛИГОРОВ от 
село Райчиловцн. бивши от 
купчик на селскостопанска 
та организация „Напредък“ 
от Босилеград, неотдавна от 
кри първото частно пред 
приятие в общината. Пред 
приятието е регистрирано 
под името „Победа“ с най 
различни видове дейности: 
търговия на едро и дребно, 
изкупване на добитък, изку 
пване на дърва и дървен 
строителен материал, гостил 
ничарство, внос-износ, изкуп 
ване на горски плодове, ле 
чебни билки и пр.

—Засега имаме открит е- 
дин смесен магазин и изку 
лавтелнн п\гнктове за добит 
ък в село Райчиловцн и се 
ло Гложйе. Онова, което е 
най-характерно е това, че 
по отношение на обществе 

„Босиле

директоът на предприятието 
Евстрати Глигоров.

Да кажем и това, че за 
сега в предприятието рабо 
тят 3 души, а в проспекти 
ва, както подчерта Глигоров, 
ще бъдат приети още десе 
тегна работника.

— Предприятието нц има 
перспектива. Тези дни ще 
открием в просторните на 
ловния дом гостилница, къ 
дето веднага ще приемем 
двама-трима работника. И- 
маме добри делови връзки 
с „Агроко.мерц“ от Белград 
а и установяваме делови от 
ношения с „Бързече“ от Ко 
паоник, които ни търсят 
здрава природна храна, пре 
ди всичко месо, което го н- 
ма тук, в нашия край. За 
това една от пашите попа 
татъшни насоки е: каиИта 
ловложения в животцовъдст 
вото. В преспективния план 
имаме откриване на форма I 
за 100 телета. За мнозина 
може би това ще бъде уто 
пия, обаче аз лично съм у- 
беден, че ще успея — доба 
ви накрая Глигоров.

на проведеното през

взето ре 
съвнсто

град“ ние даваме по-високи 
йени. Агнетата плащаме до 
35 динара, стари овце до 25 
динара, телета от 23 до 25

предприятие
М. Я.

..МЕТАЛАЦ“ — ДИМИТРОВГР.АД

Бъдещето е тяхно?динара, а стари говеда до 
20 динара, разбира се, за 
един килограм живо тегло, 
Второ, животновъдите на ча 
кат за парите

Предприятието ..Металац“ 
в Димитровград еотнай-мал 
ките, ако не и най-малкото 
предприятие в

ства, а от Нова година на 
сам нито един ден текущате 
им сметка не е била блоки 
Рана. с което не могат да 
се похвалят останалите ди 
мтровфадщ, предпрития. 
През последно време дори 
намират сили за капиталов 
ложення. Налага се да се 
разшири, поне .малко, Про 
нзводственою хале и да ?е 
построи .малък склад, не са 
мо за готовите произведения 
«о още повече за суровини 
те-материала за изработка 
на количките и огра^гге. За 
това в .момента уреждат По 
мещенията на етажщ къде
тпя™?Ва да се пресели ма 
лоороината администрация 
а на тяхно .място да се ин 
сталират няко„ преед и ш
“ж" в°ВамеетН^Р«“о. по

огледала *
вата серия е 
става“ от

подчерта

общината. 
Прерастнало от занаятчпйс 
ка работилница в 
тие за обработката на 
тал, а но амбиция на някои 
свои директори но едно вре 
ме тръгнало към нереални 
цели,
настанява 35 работници. За 
мислено като ядро на дреб 
ното стопанство за 
не услуги на гражданите, 

то днес е и едното, и дру 
гото. На гражданите на Ди 
мит ров град оказва някои за 
наятчийски услуги, но съще 
временно е и предприятие за 
нимаващо се с производство 
на железни огради, колим 
кн за строителство, водосточ 
ни тръби.

— И ние споделяме съдба 
та на големи фирми, защо 
то тяхната нелмквидност се 
отразява и на нас, изтъква 
изпълняващият длъжноста дл 
ректор

ФОТОВЕСТ иредприя
ме

Порастна цвхът на „Мая“
предприятието днес

Преди само три месеца писахме, че в Звоици „изни
ква“ голям цех за преработка на дърво, собственост на 
пчеларската коперация „Мая“.

И ето
оказва

от „никването“ до „израстването“ му из
мина съвсем кратко време, така че наскоро можем да о- 

хубави „плодове“чакваме и от него. . .

Ще успее ли или не, ос 
тава да се види. Едно засе 
га е сигурно: с окриването 
на това частно предприятие

ггьр
дадена яа „За 

Вен-1 Р Ьфагуевац. Напра 
серия така 11 първа

метални колелета
в1т0пи И™1086 МОТОКУЛТИваторн. Всичко това 
реални

до значителна степен е уве 
личена конкуренцията сред 
търговците, което благопри 
ятно иде се отрази1 върху из 
купваието. Това ни потвър 
дл и селскостопанският про 
изводител Александър Мила

на предприятието
Чедо мир Стойкович. __ Ис
тина е, че нямаме
ЛИ СТОКИ, НО МНОГО трудно
взимаме парите за- нашггте 
произведения и услупи.

Напук на трудностите мо 
же би затова, че са сравни 
телно малобройни или зато 
на, че всичко, което се 
извежда е за

залежа
дава

ложително, както 
Да бъде

нов от село Райчиловци, ко 
йто вече постъпи

се очаква 
и на шестмесечието. 

• ук считат, че бъдещето им 
е по-добро от миналото, ко 
гато имаше

в коопера 
тивни отношения с това пре 
д приятие. •про

», купу
нач, в „Металац“ работят 95 
на сто със собствени

познат И МНОГО труд
недостиг 

А. Т.
нос гни, а често иМ. я. сред па средства.
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НАСКОРО В ГОРНд ЛЮБАТА
ПРЕД ЖЕТВЕНИ ДНИ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

АСФАЛТЕН ПЪТ 

ПРЕЗ ЦЕНТЪРА 

НА СЕЛОТО
ЗА СПАЗВАНЕ РЕДА!

те комбайнери, които че 
сто прискачат „на по
мощ" внасят доста без 
редие. Обикновено се 
хващат да приберат зъ 
рното от равнините пре 
дели, а отказват да се 
катерят по бреговете, из 
оставят някои 
и създават недоволствие 
и излишно напрежение 
при
производители.

Понастоящем се изгот 
вя План на мерки и за 
дачи за провеждане на 
жетвата, как ще се вър
ши изкупуването на жи 
тото. Засега все още не 
е известна цената на шие 
ницата, а това създава 
допълнителни главоболи 
и. Не са известни и дру 
ги неща във 
изкупуването

жетвените работи ще се 
извършат със сърпове и 
жетварки с прикачни 
уреди. За целата ще по 
служат « наличните мо 
токултиватори, с които 
разполагат собственици
те. Освен това частните 
селскостопански произво 
дители разполагат с ня
колко гарнитури върша 
чки, така че вършитба
та може да се извърши 
без проблеми.

Селскостопанските пр
оизводители, това се чу' 
и на последната сесия 
на Общинската скупщи
на от устата на техни 
те делегати, търсят да 
се спазва реда! Частни -

Пред жетвената кам
пания в Бабушиишка об 
щипа няколко въпроса 
■измъчват и хората, задъ 
лжени да проведат жет 
вената кампания, и сел 
скостопаноките произво
дители. Преди всичко: 
дали ще се повтарят ми 
иалогодишните пропус
ки и дали пак ще има 
безредие в прибирането 
на житото. След това — 
дали е достатъчен бро
ят на комбайните — о- 
сем при земеделските ко 
операции и Още толко
ва частна собственост?

В Лужнишката котло
вина може да се ком- 
байнира житото. Но в 
полупланинските райони

на

® Г°рна Любата (Босилеградска община)
през селото, от ре™^^ път
оаня ■ Призовават се всички горнолюбатчани, живущи 
във вътрешността да помогнат акцията И Джиро-сметка- 
та на местната общност е: 62 130-645-1445

парцели

селскостопанските
Още не приключили с ед

но, в местната общност Гор
на Любата (Босилеградска об 
щина) се готвят за друго скъ 
по начинание. Вършат подго 
товка за асфалтиране на уча 
стъка от регионалния път Бо 
силеград 
минава 
пеят ли
местната оощност 
ГОСПОДИНОВ казва, че под 
готовката е навлезла в зак
лючителния си етап и ако 
всичко върви според утвър
дения темп селото им за юл 
ските празниш! ще има ас- 
фалтна настилка.

— Акцията провеждаме съ 
вместно с Общинската скуп 
щика и компетентните орга
ни от републиката. За пача 
лото сме запланувал!е да ас 
фатгираме 1000 метра, от це 
нтъра на селото към Боси
леград. Ние в местната об
щност трябва да обезпечил! 
10 на сто от общата стойно- 

около лшлион динара. 
Безспорно, става 
скъпо начинание. Обаче убе 
ден съм, че ще успеем. Още 
повече че вече имаме обез
печени около 50 000 динара, 
а очакваме в акцията да се 
включат и всички нашенци 
изселили се във вътреш
ността на страната ни. Зато 
ва местната общност ги при 
зовава да ни окажат помощ. 
Впрочем успеем ли в акция
та, това ше бъде и техно де 
ло — подчерта председател
ят на местната общност Ев
тим Господинов.

Освен това в местната оо 
щност в течение на настоя
щата година са запланували 
да довършат аклията по еле 
ктрификация. Въпреки че та 
зи акция е раздвижена щуо

ди пет-шест години, махали
те Грънчарцн, Кайчинци «. 
Мали Явор, все още са, без 
електрически ток. Господи
нов казва, че причина за то
ва с неорганизираността на 
населението в тези махали. 
Далекопроводите са завър
шени. Готов е и трафопос- 
тът. Остава мрежата с низко 
напрежение, за която елек- 
тричнггге стълбове са прене
сени с въртолет, а сега на
селението трябва да ги спу
сне до определените места. I 
Те това обаче не искат да 
направят.

Предприемат се и други ак 
цип, с които 
своя лик, а населението по
добрява живота си. В ход 
е изграждане на пзкупвател 
ен пгнкт на ППРО ..Враня“ 
от Враня, а тези дни със со 
бствени средства ще направ 
ят ограда на. моста в центъ
ра на селото. Запланували са 
и разширяване на десетина

Вранска баня, 
щ през селото. Ще ус 
н? Председателят на 

ЕВТИМ

ИЗНОС НА ПШЕНИЦА връзка с 
на жито

то.300 000 тона по изкупвател
ните цени, предимно от ча
стните производители, ксито 
ще бъдат изплатени в срок 
от 7 дни.

Недоволен от този отго
вор делегатът Среданович по 
стави на сесията допълните
лен въпрос: защо Дирекция 
та за стокови резерви не от
купи 600 тона от тазгодишна 
та реколта и защо стимула
циите за износ на пшеница 
и брашно са повишени за 20 
процента в навечерието на 
жътвата, а «е в началото на 
годината и защо съюзното 
правителство «е създаде ус
ловия да започне да дей
ствува домашния пазар на 
селскостопански проезведе- 
ния? Среданович добави и 
следното: Съюзният изпъл
нителен съвет с решенията 
си спъва развитието «а този 
пазар, а декларативно се бо 
ри за него.

Въз основа на планирана
та тазгодишна реколта и за
пасите от миналата година 
бихме могли да изнесем 
към 1 милион тона пшеница. 
Износните цени би трябвало 
да бъдат по-ниски от сред
ните цени на домашния па
зар.

селото меня Все пак специалистите 
по селско стопанство в 
общината считат, че с 
наличния брой комбай
ни и с помощта от дру 
ги общини, както и с 
останалата селскостопан 
ска механизация жетва
та ще приключи успеш 
но. Те призовават към 
спазване на реда, който 
ще се направи преди ко 
мбайнирането.

Това обяснение се съдър
жа в отговора на съюзното 
правителство на въпроса на 
Милорад Среданович, който 
се интересуваше как ще се ос 
ъществи запланирания износ 
на пшеница и на какви це
ни. В отговора на Съюзния 
изпълнителен съвет още се 
посочва, че износните орга
низации и Народната бан
ка на Югославия търсят въз 
можности в страните с па
зарно стопанство за да по
стигнат по-благоприятни це
ли за пшеницата. В момен
та световната цена е 120 до
лара за 1 тон, а при добав
ка па износните стимулации 
би се осъществила цена от 
1,73 долара за 1 кг пшеница. 
Съюзният изпълнителен 
вст е рошил Дирекцията за 
стокови резерви да изкупи

километра махленски пъти
ща. Прели всичко до онези 
махали, където електрифи
кацията не е завършена. С 
други думи в местната об
щност Горна Любата винаги 
изна.мират нови акции, с ко 
ито подобряват живота 
Достатъчно е да кажем, че 
в селто има 4 магазина, от 
които 2 са частни, едно ка
фене и една 
станция за горски плодове. 
Тук е основното училище и 
амбулаторията. В селото има 
над 250 домакинства, от ко
ито
ри, обаче приемът им 
рде лош. Почти всяко дома
кинство има добра питейна 
вода, в домовете съвремс- 
ни мебели и пр.

ст
дума за

си. Инак тази година се 
очакват добри добиви, 
тъй като пшеницата има 
идеални условия за раз
витие и наливане на зър 
тю.

изкупвателна

Ст. Н.
стотина имат телевизо-

е твъ-
БАБУШНИЦА

съ- Очаква св рекорден добив от тютюнам. я.
В Бабушнишка община та 

зи година производство на 
тютюн са договорили около 
200 кооиеранти с пзкупвател 
нолпреработвателното пред
приятие „Нишавска долина“ 
п Пирот. Общо на терито
рията на общината са засе- 
дени около два и половина 
милиона стръка тютюн. От 
засадените площи очаква се 
производство «а двадесет и 
пет тона сух тютюни лист.

тите за вложения труд могат 
да получат съответна порич- 
на награда. Важно е и това, 
че парите могат да се взе
мат и преди предаването на 
тютюна, относно, във вид на 
аванс, а всички защитни сре 
дства са осигурени при твъ
рде благоприятни условия.

Тазгодишният тютюиодоб- 
ив ще бъде продаден на тю
тюневата 
„Прилеп“, с която „Нишав
ска долина“ сключи договор. 
Изкупвателната цена за ед
ин килограм 
качество е 65 дзгнара, за вто 
ро 50.

По отношение на предкш-

Ако тя посвети по-голямо
на селскостопан

полза
селскостопански™ продаводатош в
РАВСКИ РЕГИОН ЗА ОБЕДИНЯВАНЕТО В НОВА 1А плг 
ТИЯ

внимание
ските производители

бъде двустранна. Сота ще 
лянинът 
цени - 
I ювече.

Грижа за човека ще умее топа да 
и да произвежда 
Социалистическата 

обаче, падчертватрешеС неотдавнашнотообшини в партия
селяните на повочето места 
и региона, би трябвало да 
се откаже от всички онези,

В 'тринадесет 
Южноморавски регион иро 
дължават разискванията

СКС и

промишленостза покачване 'пзкупвател 
пшеницата Сър

ние
«ата цена на 
бия на дело показа, че во 

за селянина и

Според думите на инстру
ктора за производство 
тютюн, другарката 0|лпща 
Чурчнч, жителите 
Завидннце са на първо мя
сто във всяко ошошеиие, що 
се касае за сеитбата и ка

ла тютюна. В мо- 
фаза на

за
па

обединяването на 
ССТН в Сърбия в соииалис

ТЮТЮН първонарушават авторите 
та й. Също така трябва да 

работата, . която 
сръбското ръковод

грижа
за селскостопанския пропя 
водител, които произвеждат 

Само с такива и по 
които

ди КОИТО на село
тическа партия.

продължи 
започна 
ство за укрепване и заздра 

стопанството в ре

коитоВ тези разисквания, 
организират общинските кон 
ференции на ССТН не изо

селскостопанските

ния период, тази година е 
договорено производство с 
около 20 процента повече от 
колкото миналата 
Това говори, че лужмичанн 
все повече се обръщат към 
производството на тютюн, ка 
то рентабилен източник на 
печалба.

При условията на стоплят 
сване в пазарната икономи
ка, това е още едни типи
чен пример как да се печел 
ят пари.

храна.
добни мероприятия, 
предприемаха и ггредпирсмат 

в Сърбия се

чеството
мента развойната 
тютюна е твърде задоволи- 

Иай-важното е че бил 
Ките ие са заболили от ни
каква болест. Все пак, като 

не защита

нямане на 
публиката.

Селскостопанските
водители

начело на новата партия

година.
стават и 
11 р оизводитея и.

ръководителите 
създава 
стопанските 
Това гарантира успех и на 
социалистическата партия.

телна.
доверие при селско

производители. промл 
па събранията търТс все повече имат доис 

на СР
ОТпреваитнва 

„пламоияча“ се препоръчва 
химическият препарат 
неб“, а „системни“ от други 
вредители. По думите на Од- 
лица Чурчнч, отглеждането 
на тютюна е рентабилно в 
този край, понеже кооиоран

рие в ръководството 
Сърбия, на което дават йод 

в намерението Сър
сят „цн-

онитннят и докада застане 
зал се борец за развитието 
на Сърбия п цялото обшест

Сслскостопанските прозвокрепа
бия да стане модерна и ико дители търсят новата парния 

по-голяма грижа
силна държаваномически 

в рамките на федеративна 
Югославия.

Драган Чирнчда поведе 
за тях. но, Слободии Мплоииалич.
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' НА ПЕДЛГОЧЕСКИ ТЕМИ -Дума - две и 

възпитанието и образованието 

и новите условия

ДИМИТРОВГРАД

СЬОГвН НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
!сто, докато със слаби белсж 

ки са 80. Най-добри в цяло 
то училище са учениците от 
Ь клас, които имат средна 
бележка 4,40. В тази шита 
лелка изобщо няма слаби 
бележки. За разлика от тях 
в 1« средната бележка е са 
мо 2,90 а без слаби са са 
мо 36 иа сто от учащите се. 
В училището считат, че при 
чштти за това са породи 
ли обективни обстоятелства,

Токущо свършилата уче 
бна година в образователно- 
•възпнтателмата организация 
в Димитровград, от следва 
щата година обща гимназия, 
е последна на насоченото о- 
бразование. 
процес, който цялостно гле 
дано се оказа като твърде 
несполучлив. Но независимо 
от това. сумирани са резул 
тнте от миналата учебна го 
дина. Два факта характери 
знрат учебната 1989/90 годи 
на. Това са подобрения ус 
иех и увеличения брой на 
учениците 
предишната учебна 88/89 го 
дина.

След почти едногодишен 
застой постигнат е договор 
с „Уния“ от Нови Сал, за 
завършаване ши договорени 
те строителни работи върху 
започната машинна работил 
нима. Същевременно вър 
шит се необходимите иодго 
товки за започване реалоза 
цнята на втората фаза в из 
граждане на училището, по 
неже определени средства 
вече са обезпечени.

Моно»застаналото положе- шсйисто към природата, об
и човешкото мис-мис в пашата страна изис

ква и попи начини на пос
тъпки с децата и дозиране 
на знания и учебни съдър- 
жапия па учениците.

Този проблем безспорно 
обременява всички гражда
ни иа тази страна, а 
бепо просветните работни
ци, които пряко работят с 
младите. Следователно, по
гълнато е вниманието 
всички ни. Ще се съгласим: 
не е пито лесен, пито оби
кновен въпрос. Па все пак, 
възможен е, а и необходим

ществото 
лене. Но затова пък ще бъ
де длъжен да п резен тира 
на възпитаниците повече он 

който ги об- 
кръжа а. Безспорно, сега по 
сле почти ледесет 
живот и действуваме в со
циализма, трудно е да се 
каже, че не е само матери
ята праиричината за света, 
но и духът. Във връзка с 
това мнозина ще кажат, че 
ще се създаде конфузия в 
главите на възпитаниците. 
Не, няма. Разбира се, ако 
възпитателите равноправно 
и коисеквеитно дозират по
вече истини, не се форси
ра една за сметка на дру
ги и обратно, а правото е 
на ученика, коя идеологиче 
ска насока ще избере за 
своя жизнена пътеводител- 
ка. Значи, да се действува 
без натиск и субективизъм.

образователен

ции за света,

години
преди всичко структурата 
на учениците, които към 70 
на сто идват от основно у 

сравнение с чилище със слаб успех.
След тона голям брой от 
тях ежедневно пътуват, а 
значително число за 
път 
което
слабия успех. Разбира се, че 
в най-неиосредствена връзка 

пет в първи, с успеха са и отсъствията и
дисциплината. Видимо е и 
тук, че учениците бягат от 
часовете. А поради неднецп 
илина от училището са из 
ключенц четирима ученика, 
а със строг укор са наказа 

учеона година е ни 18 ученици.

осо-

в
на

просветнитен съветници. 
Ьто какво е записал Стоян 
Наков: „Обучението през го 
дината е проведено успешно

пръп
изучават български език, 

също допринася за
От записалите се 340 в на 

чадото на учебната година, 
на края са останали 325 у- 
ченика, разпределени в 13 
паралелки 
три във втори, три в трети 
и две в четвърт клас. Ус
пехът на края на годината 
е добър със средна бележ 
ка 339, което в сравнение 
с първото полугодие и лре 
дишната 
по-добре. От съвкупния брой 
на учениците без слаби бе 
лежки са 245 или 7538 на

съгласно плана и програма 
та. Особено за похвала с 
синхронизирания контрол в 
извършавано на плана п по 
стиените задачи. Отделна 
похвала заслужава директо 
рът ма училището за успсш 
но ръководене със съвкуп 
ната активност на училище 
то и сътрудничеството с об 
щмнекнте (( други съответни 
институции в Републиката“.

А. Т.

ОТГООСф.
Може би на първи поглед 

не сме достатъчно осведо
мени и „квалифицирани" за 
това да пишем, но доста
тъчно съзнаваме, че сме дд 
ъжни но професията си, за 
всичко да кажем някоя ду-, 
ма.

Именно, трудно е иа въз
питателите, относно препо
давателите, които са израс 
нали, ш кол у вали се и въз
питавали себе си и млади-

Накрая на учебната годи 
на училището са посетили

Както личи, досегашната 
идеология на атеизма (без- 
божие) „отстъпва“ място на 
теизма (вярването в бога), 
след това монизма (една ис 
тина) „корелира“ с дуализ- 
ма (две истини), а плура
лизмът с идеологическия 
„политехнизъм“ (повече ис
тини), тоест с деизма. 
Проф. д-р Слободан Василев

НА КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД
те в дух на една истина 
— една идеология: маркси- 

ленинизъм. В плу-СРЕДНА БЕЛЕЖКА - МНОГО ДОБЪР зъм
ралистнчното общество на 
многопартийна система оба
че владствуващата единстве 
на истина става плуралис
тична. Тя следователно ня
ма повече монопол над ед
на неоспорима и за всич
ки времена дадена истина 
за всичко. Във връзка с то
ва — как трябва да се пос
тавят възпитателите?

Краят на всяка учебна го
дина е момент преди всичко 
за изказване на статистич
ни дани и за сравнение с 
предишната учебна година. 
За основното училище ,,Мо- 
ша Пияде“ в Димитровград, 
току що завършилата учеб
на година по успех е най- 
-усп ешната за последните 
няколко (почти десет) годи
ни. Средната бележка в ця
лото училище е най-висока 
досега 
много добър.

В началото на учебната 
година учебните занаятия са 
започнали 1159 
През учебната година броят 
е намален за шест, така че 
от 1153 ученици с положи
телен успех са завършили 
1059 или 91,84 на сто. С ед
на или две слаби (на попра
вителен) са 63 или 5,37 на 
сто, а повтарят 31 или 2,69 
ка сто. Статистиката по-на
там казва, че от положител
ните
40,24 на сто, 271 са 
добри, 220 добри и 97 са 
със двойки. Преведени в 
следващия клас има 7 уче
ника. Както и през повече 
учебни години досега, на 
края на годината най-добри 
са първолаците, които имат 
средна бележка 4,21 а най- 
- слаби учениците 
клас
3,38. Най-добър клас е на 
Любомир Димитров (1У-3 
със средна бележка 4,40), а 
най-слаб 1У-2 (с 2,61). В 
шести клас има и най-много 
повтрящи класа. Най-много 
отличници има в III-1.

32 153 отсъствия. Това са 
главно отсъствията по вре
ме на миналогодишната е- 
пидемия 
Неоправдани 
3921 са направили 294 уче
ници. Най-малко неоправда
ни са в първи клас, а най- 
много в ос ми, а както изтък 
т-ат в училището това е гла
вно бягане от часовете.

На края на учебната годи
на на най-добрите по отдел 
ни предмети и области са 
присъдени 21 дипломи „Вук 
Караджич“, 6 дипломи „Сте- 
I ан Мокраняц“ и по една 
„Светозар Маркович“, „Спар 
тьк“ и „Мика Петрович — 
Алас“.

(По въпроса може да се 
прочета по-обширно в тру 
довете на автора на стати
ята, изнесеш на Първия ко 
нгрес на педагозите от Бос 
на и Херцеговина, състоял 
се в Неум тази година и 
на Седмия конгрес на пе
дагозите от Югославия в 
Нови Сад, също тази годи
на).

Димитровград, 
отсътвия —

в

Така, че всяко отделно ли 
це за себе си няма да ме
ни своя изграден светоглед, 
ако това не желаеА. Т. отно

3,70. Успехът е

Братя брадви и заемахме „позиция“ — зад кирпичената огра
да на нашия двор. Изчаквахме Кочо и Кочилко да се
изравнят с нашата порта и тогава извършвахме ата
ка“» с бойни викове излетявахме 
вахме

— РАЗКАЗ —ученици.
стремил етно, разгъ- 

колона и „затваряхме 
винаги очакваха това и още 

нашата порта, заемаха „отбрани- 
телна позиция“: вдигаха солите, обръщаха се гърбом 
един към друг и оглеждайки се, преди всичко към 
нашата порта, бавно пристъпваха Ние 
прегракванед насъсквахме

се (във ветрилообразна 
обкръжението“. Братята 
преди да доближат

Казваха се Кочо и Кочилко. Не зная„ дали това им
ояха собствени имена или прякори. Но всички така ги 
назовавахме. Те бяха братя — близнаци, от близкото 
село Градинье. И двамата от рождение глухонеми и 
куци. Имаха някакъв дефект в кръста и при ходене
то замитаха крака. На Кочо левия крак беше по къс, 
а на Кочилоко десния. По това ги и различавахме. И- 
наче си досущ приличаха. Еднакво се и обличаха: 
фяви шаечени дрехи, нахлупени над очите каскета.

В града ни идваха всеки пазарен ден. Не 
торби, а само по една дряновица, с заплашителни то- 
пузчета. Нито продаваха нещо, нито купуваха, 
просеха. Но и градчето ни, и пазарището ги знаеха, 
че се препитават от милостиня, но никога Це протяга
ха ръка; хората сами им подаваха: стотинки, хляб, 
геврек или симид, 'милозливите селянки понещо от 
стоката се — чушка или домат, круша или ябълка, 
бучица сирене или чепка грозде.

Изглежда Кочилко смяташе себе си за /по-стар от 
Кочо и нещо като негов закрилник. Трогателно беше 
да ги наблюдава човек ,на пазарището

викахме до

бк °тнякъде да направим „пробив“, било ние, било ку- 
.етата. После Кочилко изломотваше нещо към Кочо'и 
™6“н» тръгваше напред, а Кочилта след него 

извърнат назад, и двамата все така вдигнали сопите 
ВСеКИ МИГ Да ™ сварят било върху /мкое ку-'

ча“ но „?РХУ “К0Й 0Т нас' Ние Разкъсахме ,обръ- 
ча , но не се предавахме, а войнствено размахвахме 
„копията" си, викахме, заканвахме се и все от ПОта-

лрДуГ!гор^с?во?о“Р“КаГГе„е^рпе™еТ’е ^ ^
ч?р, =\Гсе Сз™

Един ден ре шихме 
жието“, си. По

ка-464 отличници са 
много носеха

нито пък по-

в шести 
със средна бележка

когато, затулили
се някъде, се хранеха от насъбраното. Кочилко 
провираше все нещо по-сладко, по-вкусно за Кочо 
които лакомо дъвчеше, а Кочилко го гледаше с тако-’ 
ва удивление и с такава радост се озърташе наоколо 
сякаш му се искаше да извика на всички:

— Вижте го, вижте го, моето братче!
Те винаги вървяха един след друг- пъово Кпчп „ 

след него Кочилко. Пътят им за пазарището минедаше 
пред нашата махала. Те никога никого не закачаха но 
ние, децата, не ги оставяхме на мира И махалеиските

сигуочоТ3’ НаШфН° °'Г ™обичай„Мия им Свър! 
в(.ж, а сигурно и от дряновиците им. Кучетата и п-кп 
вп ги обаждаха. На глутница тичаха след тях и лаех*! 
та се късаха. Но дряновиците и тях държеха тено разстояние. дьржеха

винаги
на село.

Да сменим и тактиката и оп-ь-
пистолети с тапа^Т^атгГбеше^о Н& рМода едИн Детски 
С дълъг кани привържа °Тдебела. плътна 
също беше специален- ^ Цевта,
пружина и дълог езиче кпетоП°УЛа’ ° мног° стегната 
екваше тапата от цевта ’пп» Щракването изблъ-
както при отваряне ня което се получаваше звхк, 
град до късно вечер се‘ 2*” ‘°- и целия

пукотевица. На възрастаете им кД™11ЧНа' ту звлп°- иасгните им бяха писнали уши-

гум*,
СпусъкътЩо се отнася до поведе- 

поло- 
или

нието на учениците, 
жението е следно: 1121 
97,22 на сто от учениците 
имат примерно поведение, 
докато на 32 или 2,78 на сто 
поведението е намалено. 
Средно всеки ученик в учи
лището има по 31,30 отсъст
вия или 36 086 часа. Оправ
дано са отсъствували 976 у- 
ченици, които са направили

ва
те.

зим „враговете“* т/ Пр^го“’ 40 окончателно ще сра- 
нашата съкровена ме^та г^. Щ6 ГИ пленим- Това Беше 
ята безпомощност и от „лт™“"0 Се адосвахме от св°- °т тяхното хладнокървие. Ако бя-

на поч-
Щом чуехме кучешкия лай, грабвахме тояги, вили,

8 СТРАНИЦА

БРАТСТВО ■ 6 ЮЛИ 1990



БОСИЛЕГРАД: ЗАВЪРШИ11АПП1Ч явната ГОДИНА

УСПЕХЪТ ПО-ДОБЪР ОТ ЛАНИ „АКО ЛЪЖЕ КОЗАТА НЕ ЛЪЖАТ РОГАТА“

Едни строят, 

други лежатВ основното училище Ге
орги Димитров“ и среднощ 
колския образователен цен^ 
тър „Иван Караиванов“ в Бо 
силеград учебните занятия 
приключиха. Колективте на 
едното и друго училище су
мираха резултатите. Учебни 
ят материал и извънучилищ 
н*гге запланувани активнос
ти успешно са реализирани. 
В основното училищ 9, а в 
Средношколския образовате 
лен център 10 ученика полу
чиха „Букова грамота“. О- 
нова което охрабрява и в ед 
ното, и в друго училище е, 
че успехът по отношение на 
предишната учебна година е 
по добър.

"® повтаря. Или ИЗ «ика са с уче-
отличен успех 96

шо ?АЯИ ДО осми 101210 от Об Що 368 ученика учебната 1989 
одина с отличен успех 

завършиха 105 ученика, с 
много добър 66, с добър ’ 87 
и със задоволителен 11 
общо положителен 
имат 269 
поправителен

На 18 юни колективът на 
основното училище „Георги 
Димитров“ в Босилеград, и 
тази година чествува патрон 
мия си празник. По този по 
вод в присъствие на роди 
тели, ученици и други гос 
ти, за значението и жизне 
мия път на великана на меж 
дународното работничко дви 
жение, Георги Димитров, чи 
ето име с гордост носи то 
ва възпитателно-образовател 
но ведомство, говори дирек 
торът на училището Влади 
мир Михайлов, а ученичес 
кият хор съвместно с музи 
калната и рецитаторска сек 
Ция изпълниха подбрана кул 
турно-забавна програма.

или
успех

ученика, 80 са на

две слаби бележ^.Т* 
ника повтарят.

Инак, като кръгли отлич- 
мвщи от трети до осми клас 
учениците Деян Динчов, 
Аоран Василев, Бранислав
Деспотов, Враньо Зарев, Го 
ран Христов, Перица Пенев, 
Саша Дойчинов, Мишо Мла- 
денович и Елизабета Божи
лова получиха „Букова 
мота“ и златни г 
т° по тържествен начин им 
връчи щтректорът на учили 
Щето Владимир Михайлов.

Когато става дума за 
правитеяните изпити, да ка 
жем че същите ще се про- 
ведат от 20 август, а преди

В БОСИЛЕГРАДСКОТО ОС
НОВНО УЧИЛИЩЕ ПОВТ
АРЯТ САМО 8 УЧЕНИКА гра- 

значки, кои- това съгласно закона за ос
новно образование и възпи
тание ще се проведат одреде 
лено число подготвителни ча 
сове.

И тази учебна година как 
то и досега, успехът в дол
ните класове по отношение 
на учениците от пети до ос 
ми клас е по-добър. От об
що 304 ученика с положите
лен успех са 303. Един уче-

по-
В средношколския образо

вателен център „Иван Кара
иванов“ в Босилеград, въпре 
ки че броят на повтарящите 
класа е на миналогодишно 
равнище, общият успех по от 
ношение на предишната уче 
бна година е по-добър. От 
общо 353 ученика — 71 са 
с отличен успех, 59 с много 
добър, 76 с добър и 39 със 
задоволителен. Или 244 края 
на учебната година завърши 
ха с положителен успех. 83

ОТ СЪЮЗНАТА МЛАДЕЖ
КА ТРУДОВА АКЦИЯ ..ВЛА- 
СИНА — 90“

75,38 трудова бригада „Ве 
герани“ от Врачар — Бел 
град, а на трето младежка 
та трудова бригада „Иван 
Караиванов“ от Босилеград 
с преизпълнение на нормата 
от 31,05 на сто. След това 
следват бригадите от Вр~ш 
ска баня с преизпълнение на 
нормата от 22,14 на сто и 
бригадата „Георги Димит 
ров“, в която над 70 на сто 
са пионери с преизпълнение 
на нормата от 21,66 на сто.

НА УДАРНИЯ ДЕН — В- 
СИЧКИТЕ БРИГАДИ УДАР

НИ ученика са с по една или 
две слаби бележки и те от 
20 август ще издържат попра 
вит елен изпит, а 26 ученика 
повтарят класа. Между отлц 
чниците: Борка Такева, Лю
бимка Пенева, Емил Асенов, 
Катица Димитрова и Алексан 
дър Димитров от икономи
ческата специалност и Не
вена Митова, Гордана Кири
лова, Мирита Милчева, Ив
ан Йорданов и Весна Та
кева от природно-математич- 
ичката специалност, като от 
личкици от първи до четвър 
ти клас получиха дипломи 
„Бук Караджич“.

Миналата събота за бри 
гадирите от първата смяна 
на СМТА „Власина — 90“ 
бе ударен ден. На този ден 
дневната норма е преизпъл 
нена с 45,18 на сто и всич 
ките пет бригади, съгласно 
бригадирските критерии, са 
провъзгласени за ударни. 
Най-добри резултати (с пре 
изпълнение на нормата от 
75,71 на сто) е осъществила 
младежката "трудова брига 
да на Горанскот$то движе 
ние от Луковац. На второ 
място е с преизпълнение от

В Щаба на акцията ни у- 1 
ведомиха, че с досегашните 
трудови резултати са довол 
ни. Запланувалите 120 ха. 
.може би няма да бъдат за 
лесени, обаче според досе 
гашните резултати първата 
смяна, както подчерта ко 
менданта на акцията Бошко 
Бошкович ще очетете поло 
жител ни финансови резулта

Строителните машини и ка 
мирните, които се виждат са 
заснети в Трънски Одоров 
ци, където ежедневно работ 
ниците строят пътя- който в 
най-скоро време ще „прие 
гигне“ в центъра на селото.

За съжаление, това не мо 
же да се каже и за този ги 
гантски булдозер, който ве 
че няколко месеци стои не 
подвижен край Звонска баня 
и чака да бъде задвижен и 
с него най-сетне да бъде св 
ързана Звонска баня с Трън 
ски Одоровци...

(ДОЛЕ)ти. (ГОРЕ) т. п.м. я.м. я.

ше, нещо го окружаваше, но Кочо не се и озърна, не 
се и поспираше, а бягаше все така патраво и а-а, все
ки момент ще се спъне и простре на земята. Кочилко 
безпомощно отпусна ръце, огледа ни с безсмислен по
глед, сякаш не разбираше къде се намира и какво ста- 
— а лицето му браздеха сълзи. Той оюпомна глава и 
безучастно закрачи с мъчителната си походка. Изнена
дан и объркани от този неочакван обрат\ в действи
ето, с едно чувство на неосъзната вина и жал, 
мълчаливо се отдръпвахме да му сторим път. И куче- 

подушиха, че стана нещо нелепо и недо-

веднъж проявили страхливост, може би „геро
ичното“ ни честолюбие щеше да бъде удовлетворено и 
бихме ги оставили на спокойствие, но така не може
хме да се примирим; това значеше да се признаем 
безсилни и победени. Определихме и „лагер“: в мазето 
на Ачкови. Той едва се съгласи; трябваше да му обе
щаем, че той ще бъде „комендант на лагера .

Решихме този път да действуваме с изненада. Сме-
Петричкови, които 

стена. Взехме предо- 
на кучетата. По

Художе
ствена

галерия

ха поне

ва,

ние
нихме и „позицията“: в двора на 
също беше ограден с кирпичена 
хранителни мерки и по отношение 
пътя от пазарището за Градинье, нашия двор беше пъ- 
рвия в който имаше куче, през две къщи беше Пет ри I- 
ковата; те също имаха куче и от там нататък пъп все-
“ "^Сражението“ ^Г^и^ерТ™то се завръща
ха на ^лГТакто винаги, когато наближеха нашия 
двор те и този път заеха обичайната им отбранителни 
™з^ия, като се ослушваха и оглеждаха към нашия 
двои Но нито дете се показа, нито куче се обади, 1о двор. но нито дете и когато отминаха нашата порта,

носеха дряновиците си все така

тата като че
стойно, млъкнаха и те и заедно с нас отстъпваха встра
ни.

войнишката градина, Кочо се 
всеЧак когато стигна

нерешително се обърна. Кочилко вървеше 
бавно и отпуснат. Тромавият му и спънат вървеш,сиря и 

така I.
поклащането на уиаказеното му тяло, издаваха не са
мо физическата, а и душевната му мъка. Като набли- 

Кочо, който стоеше по средата на пътя и явно го 
той сърдито размаха соната си и Кочо гузно 

после колебливо тръгна след него.
жи
чакаше,
отстъпи встрани, а 
Но Кочилко се обърна и гневно заломоти нещо, зака- 

размаха дряновицатп си. Това се повтори на 
пъти. Също, както правехме ние, децата, ко- 

верните ни кучета тръгваха след нас: наведе се, 
замахно срещу брат си. Така все до- 

като Кочо не изостани далече зад него.
След този ден, те никога вече не идваха заедно. 

Първо пристигаше Кочилко, а около половин, а няко
га и цял час, докуцукваше и Кочо. И по пазарището 
не ходеха заедно. Явно, не си и говореха. Съселяните 
им разказваха, че вече и не живеели заедно. Кочо ос
танал в слухепаната им къщурка, а Кочилко се при- 
слонил в една изоставена кошара. Опитвали се да ги 
одобрят но Кочилко не искал и да чуе. Гневно ломо- 
тсл нещо и отблъскващо размахвал ръце, а после се 
разплаквал. Чудеха се, но нищо не могли да му разбе
рат от шевното му мучене и ръкомахане. А ние бяхме 
малки, за да проумеем вината си.

През зимата научихме, че и двамата, наскоро един 
починали, без да се сдобрят. Първо Кочилко,

ва явно ги смути.
не се успокоиха, а и се извъртаха па

на Петричкови,вдигнати за отбрана и нападение,
изглежда еГуГко^щТнущшхТ^опите си и запристъ- 
пяха с обичайната си натрапи “Пие“.

И излетяхме

нително
няколко
гато
вземе камък и

ви и с поглед, зареян в земята.

снаха към тях. Вдигна се адска врява 
пълно успя. „Врагът" съвсем се обърка. I о 
бързо се съвзе.

Вдиша сопата, изломоти нещо на Кочо и като се
ко-

очаквано
страх, отпусна ръце и се юрна да бяга към се^° 
Кочилко позина от недоумение, втренчено 33 д 
след коварно бягащия си брат, после замуча нещо ^ “ 
разбрано, като размахваше сопата след него, лочерв - 
нял като божур; ядно го довикваше, нещо го гъл I

след друг, 
а после и Кочо

РИСУНКА 
Велча ВелчевТодор Литколов
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отзиви

Вннмв«“ ■»такова изявлениеУРБАНИЗЪМ ИЛ СРС И „ЕНЕРГОПРО-
■ГК?иродЯки,С ЗЛВ0ЛЛ П0

;ш глобално раз 
Власина с иодсту ( УЧАСТИЕТО НА СЪРБИСЛАВЗЛАТКОВИЧ В,юБ' вгда ^ ^опна студ/ии 

питие ма 
дни на отделни проект, раз 
делени и няколко стаи а. Де 
тайлното проектираше, урба 
низания и строителство ще 
поеледпат след приемащото 
на нространстнен план.

СПИ.СКО езеро със съпътству 
ишцнте обекти.
Ш В пътните съобщнния вър
ши се реконструкцията на 
отсечката Водояж — 
мая, относно от Лроман към 
Волявнца.

■ В областта на ПТТ съоб 
щенията: поставен е кокала 
лен кабел Сурдулица — Про 
мая с приключване на Во 
дояж иа дължина от около 
20 км и е набавена нова те 
лефонна централа.

■ В областта на електрнфи 
кашата: направен е далеко 
лровод 110 кв от Лроман 
до Църна трапа и е июстро 
ен трафоиост на П роман с 
мощност 110 кв.

Освен това е иршетъпено 
към изработката на просто 
рок план с детайли на урба 
щ[етичния план за района 
на Власина. Носител на те 
зи работи е Заводът за ур 
Оанизъм и комунални дейно 
стн на СР Сърбия, а трябва 
да бъде приет през август 
т. г. Същият е обсъден от 
200 най-еминентни сиециажьс 
ти на 25 институти и 8 фа 
култета от СР Сърбия, Вой 
водана и Косово.

Направена е и хидрометс 
оролигическа студия за рай 
она на Власина, студия за 
съобщенията и геоинженер 
ски проект.

Откак към края на януа 
ри т.г. се състоя първото за 
седание на координационния 
комитет по развитие на Вла 
сина, „Югоекспорт“, като но 
сител «а 'развитието на ту 
рнстимескин комплекс ..Вла 
сина", заедно със Завода по 
урбанизъм на СРС ас „Енср 
гоироект" предприемат реди 
ца активности за създаване 
на необходимите условия и 
предпоставки за окончател 
но дефиниране на проектни 
те задачи по развитието на 
Власина. Този бъдещ турне 
шческн комплекс има извън 

възможности за ком

ТАКОВА
Про гнои, но пс мога да при 

см а
ще чс щом един път е 
нещо записано, макар и 
неверно, не може да се 
измени, ако бъдат раз 
крити нови документи, 
които хвърлят нова све 
тл.ина върху някоя него 
рическа истина.

И самият Мирчетич в 
„Мост" (121, с. 84) пише 
за НЕПРЕЦИЗНОСТИ- 
ТЕ при писаното на Злат 
копич и неговото участ 
ие в НОБ. „Най често 
сс изоставя времето и 
мястото КОГА и КЪДЕ 
е станато нещо". В този 
смисъл е трябвало да се 
обясни например, КОГА 
и КЪДЕ Златкович е по 
лучил задача да поддър
жа връзка с Гоцев, кога 
е приет в СКОЮ (Вели 
мир Костич не е могъл 
през 1942 да го приеме 
в СКОЮ, защото тога
ва е бил в Свърлишки 
отряд). Ако се касае за 
изтъкнат партиен и ско 
евски деец, тогава таки 
ва непрецизности и не- 
доизказаности могат мно 
го да пречат и на нита 
теля, и на историка.

Ако съм написал ка
кво е Мирчетич казал, 
какво написал н какво 
е действителното поло
жение с участието на 
Златкович в НОБ, мис
ля, че Мирчетич не тря 
бва да счита това като 
нападка на неговата ли 
чност.

Когато писах за учас- 
Сърбислав Зд- 

НОБ напи
неговото станови-тието на

раикович в
, че той не е бил бо 

рец на Свърлишки пар 
тизански одряд и въпре 

Златкович ВЛЕ

цроскДа напомним, чс 
тоирогромати ни архмтектои 
ского решение на „Власи 
на", изработена от „Енцрга 
проект“ от Белград, предан 
жда строителството на обек 
тц а осем зони на нападна 
та страна на Власннското е- 

оконча

еах

ки това 
ЗНАЛ като боец в кпи- 

Драголюб Мир 
четич за този отряд. По 
втарям, Мирчетич заяви 
преди една година ч рс 
дакцията на „Мост" и 
то в присъствие на рс- 

Миле Николов,

гага на
дери, ни тини не е 
тел но решение.редни

плектни развитие на турне 
стопански актив 

този район на Ре 
едновре

тически и 
ности в 
публиката, 
мен но открива перспектива 
за развитие на Сурдулшпка 
община и изобщо на Юж 
коморавскн регион.

„ЮгоексиО|рт“, като нос»» 
тел на Програмата за раз 
питие на Власина, трябва да 
обезпечи финансови средст 
ва, тоест инвеститори за ре 
ализацпита на този огромен 
проект. Правят се определе 
ни подготовки за излизане 
на пазара на капитала с 
проектен инженеринг и мар 
кешнжко анпмиране на по 
тенциалнито вложители от 
страната и света. Този про 
ект конкурира и за ползува 
не на средствата от Заема 
за стопанско възраждане на 
Сърбия.

което

дактора 
че Златкович го с излъ- 

когато писал книгагал
Общинската скупщина в 

Сурдулица и републикански 
те фондове, задължени за 
развитието на инфраструкту
рата досега са направили 
доста в създаването на пред 
поставки за реализацията на 
следното:

Я В областта на водоснабдя 
ването- е направен първият 
етап за снабдяване с вода 
на Власина с фабрика за 
производство на питейна во 
да с мощност 35 лит./сек с 
основен водопровод на дъл 
жина 6 км. и първия етап 
за пречистване на отпадъчни 
те води от бреговете на Вла

та.

Сега Драголюб Мирче 
тич, в отговор ма моето 

че гойкачва,писане, 
преписал данните за Сър 
бислав Златкович ог 
книгата па Драголюб 
Деянович „Биографии на 
бойците ла Озренски и 
Свърлишки партизански 
отряд", която била ВЕ- 
РИФИЦИРАНА от Об
щинския одбор на СУБ- 
НОР в Ниш и затова не

Делегатите на Скупщината 
на Междуобщинската реш 
онална общност на Южномо 
равски регион бяха осведо 
мени, че за хода на стро 
птелството и реализацията 
на програмата за развитие 
то на Власина редовно ще 
бъдат осведомявани с допъл 
нителни информации.

Носителят проекта 
..Югоекспорт“ е договорил 
изработката на инвестици

на

е била нужна допълни
телна проверка.

Новите, разкрития по
казват обаче, че Златко 
вич през окупацията е 
бил ученик у Цариброд 
ската гимназия и затова 
досегашните 
за участието му в НОБ 
и в двете книги не са 
точни.

Ст. Н.

ЗА ПО-ЕФИКАСНО Ц ЕВ
ТИНО ЧАСТНО ЖИЛИЩ
НО СТРОИТЕЛСТВО

твърдения

Открита е жилищ
на кооперация в 

Димитровград
Уважавам Мирчетич 

като историк и автор на 
много статии и книги за 
НОБ в Сърбия, а особе
но за НОБ в Нишки ре- Богдан НИКОЛОВ

Услугите на жилишната 
кооперация „Пирот-стан“ от 
Пирот, димитровградчани и 
досега са ползували обаче с 
определени затруднения. И- 
менно, за да се пазарува 
посредством кооперацията — 
да се купи строителен мате
риал без данък — беше не
обходимо да се чака петък 
или да се ходи в Пирот. От 
18 юни тази година за кли
ентите — членовете на спо
менатата кооперация дойдоха 
по-добри дни в смисъл, че 
престанаха пътуванията до 
Пирот. От този ден „Пирот- 
-стаи“ откри своя експо 
зитура в Димитровград, ко
йто работи всеки ден, 
освен събота, от 7 до 15 ча 
са в помещенията на Об
щинския комитет в Дими
тровград.

АЛБ УМ
\

-А1':, ,■ и-*'-'*?*-' ■ ш
- •

№

Жилищната кооперация от 
Пирот шия ВЕ°К ПРЕЗ ТРИДЕСЕТТЕ години

Махалите; „Гарата", „Чаршията" „Черкезка" 
„Чуй петел". Планината: „Мъртви.,ата"’ „ Бучумет"’ 
Плодородното поле покрай Нишава. ’ У '

Т. Лцткалов

призовава 
свои членове от Димитров
град и бъдещи клиенти да 
ползуват услугите на коопе
рацията и строят нови, до- 
вършават или адаптират ста
рите >си къщи значително

всички НА НА-

по-евтино. А. Т.

10 СТРАНИЦА

БРАТСТВО ■ б ЮЛИ 1990



ДИМИТРОВГРАД

Регионално състезание 

на териториалната отбрана
Шизнческа1(удтура

II

МЕЖДУОБЩИНСКА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ, ГРУПА ДОГ“СПОРТНА СТРЕЛБА

Румна кки- „младост“ на трето място ва ще замине иа
световното
първенство

Петото регионално 
ние на числящите се 
ри1ориалната отбрана в об 

Нишки регион 
юни в Ди 

название

Алексинац, а трети са пред 
ставителите на Житорадка.

Участниците в състезание 
то бяха преиветствувани от 
председателя на Общин
ската скупщина в Димит 
ровград Васил Милев и ко 
менданта на териториалната 
отбрана на Нишки регион 
Радомир Мърдакович. Състе 
занието помогнаха предприя 
чшпа „Циле“, ,,‘
„Балкан“, Авто б____
АМСС и Центърът за кул 
т^фа в Димитровград.

състеза 
към те

щините на 
се проведе на 23 
митровграц под 
„Видлич 90“.

Участниците

ция на босилеградския отбор 
в първенството 
любители на футбола е неу
спех. Още повече, че в на
чалото босилеградският от
бор бе един от най-сериоз
ните претенденти за първа
та позиция.

Футболното първенство в 
Междуобщинската фудбол- 
на дивизия Враня група 
„Юг“ приключи. Първа по
зиция зае футболният отбор 
„Моравац“ от Предеяне. С то 
ва идното футболно първен
ство този отбор ще се състе 
зава в по-горен ранг. На вто 
ро място е футболният отбор 
„Минералац“ от Вранска ба 
ня, а на трето босилеград
ския т отбор Младост'. Оба-

за мнозина
в състезанието 

своето умение 
стрелба, ориентация
показаха в

на тере 
на, извиднишки патрул. В 
еднодневните състезания най- 
-много успехи показаха пред 
ставителите на териториал 
ната отбрана от Ниш. След 
тях са „териториалните“ от

Свобода“, 
азата на

Стана известно, че Ру 
жица Алексова ще 
же да за мише на 
товното

Къде е неуспеха? Въпрекимо-
све- че официален отчет, компе

тентните футболни 
все още не са направили, 
основни причини за това са 
от субективен характер. Пре 
ди всичко, недостатъчна ор 

«едостатъчн и

органипървенство за 
инвалидни лица, което 
Ще се проведе ад 14 до 
28 юли

че, за мнозина тазгодишното
тази година в ! футболно първенство в тази 

холандския град Афел. ! дивизия е нерегуларно. Смя- 
Средства са обезпечени. 1 тат, че някои футболски „мо 
Сега предстои Р. Алек
сова добре да се подгот 
ви и да се надяваме, че 
ще зарадва многобройни 
те си привърженици.

ганизираност, 
тренировки, недоимък на ма 
териални средства, и безотго 
ворност на отделно число фу 
тболисти.

щници“ са замешали пръс
тите си и пряко влияели въ 
рху редоследа на табелка
та, отделно върху това кой 
отбор да бъде на първо мя 
сто. Това те птовърждават с 
голямото число нарочно от 
срочени срещи, които пре- 
деянският отбор игра след 
официалното приключване 
на първенството. По този на 
чин за някои резултати се 
смята, че са „наместени". Но 
както и да е, третата пози-

Когато става дума за таз
годишното футболно първен 
ство, отделно през пролетния 
полусезон, трябва да се под 
чертае и решението на трен 
ьора Георги Георгиев в игра 
да въведе няколко млади фу 
тболисти, които яече докрая 
ват в първия отбор.

На първия турнир-про 
верка в гр. Суботица не 
е участвувала, тъй като 
не участвували състезат 
елите от Сърбия.

От 1 юли т.г. в Бел
град започнаха общите 1 
подготовки на стрелци- | 
те за световното първе
нство.

РАПОРТ ОТ СМТА „ВЛАСИНА ’90“ М. Я.

ДО 2000 ГОДИНА — 

СЪРБИЯ БЕЗ ГОЛИНИ!
Д. Ставров

. И“ ЖРЕГИОНАЛНА БАСКЕТБОЛ
НА ДИВИЗИЯ

- -
9000 бригадири като са зале
сили 10 000 хектара голини.

През настоящето лято тря
бва да бъдат залесени 300 
хектара, а това ще сторят 
10 бригади в две смени.

И тази залесителна акция 
се включва в плана по за
лесяване „СЪРБИЯ БЕЗ ГО
ЛИНИ ДО 2000 ГОДИНА“!

Акцията е за поздравле
ние във всяко отношение, за 
щото с градоустрояването и 
индустриализацията, сериоз
но са нарушени еколожки- 
те условия, а чрез залеся
ване се създават условия за 
възвръщане на равновесието 
в природата.

— Залесяването е истинс
кия път да се възвърнат го
рите, това до известна сте
нен е дълг на човека към 
гората — изтъкна неотдавна 
Бошко Бошкович, комендант 
на Съюзната младежта 
ция „Власина 90".

Милияое СТАМЕНКОВИЧ

И през настоящата година 
в Босилеградска община се 
организира съюзната младеж 
ка акция „Власина 90“. Бри 
гадирският стан се намира- 
в сградата на образовател
ния център „Георги Димит
ров“. Създадени са всички 
необходими условия за рабо
та и развитие на обществе
на дейност.

Акцията започна в поне
делник, на 19 юни.

- : •
ТРУДНО ДО ПОБЕДАТА

Ща
Ж-е ■ !

3■ „Свобода“ — „Пролетер“ 
(Житковац 64:63 (30:35) [!I'Баскетболистите на „Свобо 

да“ след краткотрайна криза 
успяха да спечелят две важ 
ни точки за класация в тор 
ната част на табелката. О- 
баче, до тези точки се стиг 
на твърде мъчително. Госту 
ващият отбор (пристигна са 
мо със шест играчи), водс 
ше всс до тридесетата мин у 
та и това заслужено. Дома 
кините играха мързеливо (ка 
то че ли топлото време ирс 
чеше само на тях, нсорганн 
зирано и непредпазливо. В- 
сичкото това упоритите гос 
ти използуваха и бяха в пре 
дам ство. С няколко после 
дователни изменения през 
средата на второта част па 

най-на

. -
& <г

■ I:%
Големите голи лространс- 

гшатотва на Власинското 
предлагат хубави терени за 
зелесителни акции. С тях се 
заловха младежите в Сърбия 
още през 1978 година и ак
цията продължава и днес, 
като от 1979 година придо
би съюзно значение.

1 <•/

а
Г ''
V •'V:

В настоящата година за 13 
път, а трети път в Босиле
град, значи се води една бла 
городна и полезна акция.

В досегашните 
„Власина“ са

•,
ак-

■«М111
шрата дрмакините 
пред успяха да щравшт, 
а след това и поведоха. Ед 
на минута и половина нред 
края бяха с четири коша 
предимство, обаче на нро 
тивника позволиха почти да 
изравни и си обезпечи нро 
дълженил. Гостите имаха че 
тири секунди по-малко, два 
коша и две свободни хвър 
ляния, следователно шанс 
да изравнят. Първото, оба 
че, постигнаха, а второто не 
улучиха и така победата от 
иссоха дишпровградчани.

акции на 
участвували > лЛ:

ГРЛДИПЬЕ•:

УБИТ ВЪЛК
Мпкър чс с обичасно вълци да слизат в се

лата до оборите през дългите зимни нощи, все 
пак и вълците се менят. Така, тези дни, на 20 
юни вечерта, необдошеиа живост и лаене иа ку
четата в ранните вечерни часове, накарали Лю
бомир Иацков да грабне карабината и да изтича 
към обора с опцете. Не напразно кучетата лаели. 
Там били два вълка, едип от които не успял да 
избяга куршума на Нацков. Да убиеш вълк всред 
лято всс пак пс е шега, затова и Щастливият 
ловец вързал вълка на „москвича“ и дошъл в 
Димитровград да се похвали

В следващият кръг „Сво 
бода“ гостува )1 шии, къде 
то ще трае с „Д. С. Гоце“ 
от Трнапа, след което пър 
венството прекъсва до края 
па август, когато ще сс изи 
храят останалите мачове във 
вторият дял.

■'■V,

А. Т.
Д. с.
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делегатЗЛОБОДНЕВКА

да е чума би го скълцал. 
„Абе кюти си сине мети 
ляви, ти ли на тия акъл 
ще даваш!“, мислеше си 
Пстракли.

По едно време почна 
ха да гласуват. Едни вди 
гат ръце нагоре, слагат 
ги надолу, па и Потра 
кая повдиппа малко лява 
та си ръка, колкото адет 
да разтури. Все го страх 
да нс го заядат за нещо, 
но никой нищо не му рс 
че. По едно време гюч 
паха да си разотиват и 
ГГетракия почака да поо 
тмипат, па стана и той 
полека п низ басамаци 
те — право при магари 
пата. Там си отдъхна на 
свобода н застана да си 
свие цигара.

няма какво да се прави.
Цяла нощ не мигна. 

Все го страх да не го ни 
тат нещо за тия пусти 
книжа. Вярно, не е улав, 
знае да дума, слава богу 
бпл е в селски работи, 
избираха го две-трн годи 
ни за пъдар, ама то тота 
ва не беше чак дотам! 
Туй сега търси учен чо 
век за тия работи. Д а! 
тия пликове да гн носи 
ли, да ги не поен ли, 
какво да им прави?

Щом петелът нзкукур 
ига Петракия стана, зап 
алн внделцето, обу а! но 
внте вълнени пантолонн 
с тресло и щом съмна 
той се качи на магарица 
та и се заклатушка към 
града. Дойде рано пред 
културния център, пораз 
гледа да върже магари 
цата за желязната огра 
да, па видя една дълга 
черна лимузина наблизо 
и се уплаши да не му 
се скарат. Отведе я до ре 
ката и я върза там за ед 
нн прогнил върбов юот 
гак. После се върна, по 
разпита се къде ще е то 
ва маренско заседание, 
посочиха му едни баса 
маци н той се подбра по 
лека нагоре. Излезна в 
една голяма зала, почу 
ди се колко е чисто и ви 
соко. па се навря в една 
скамейка най-назад. По 
чнаха да пристигат и др 
ути. Имаше хора от вся 
какъв тертип, но имаше 
и такива като него прос 
ти. Това го поокуражн.

Почна и заседанието. 
Един дума, дума, тоя сед 
не, па друг почне да ду 
ма. И хубаво думат чо 
веците, ама това ли е за 
такъв народ! По едно 
време излезе един такъв 
със сини износени дрехи, 
че като се разлени! Пет 
ракия го гледа, гледа —

Откак Петракия Клнса 
ро го избраха за делегат 
в Общинската ску1 
на селското събрание, 
на което дойдоха пет-ше 
отмина души нрнсмехул 
ншда н майталджнп, той 
се видя на чудо какво да 
прави с тия големи плн 
кове, конто всеки ден му 
донасяха. Той вече беше 
разбил осмата банка, бе 
ше ходил до трето отде 
ление, ама то беше за 
цар Фердннандовото вре 
ме, а сега и недовпжда 
ше добре.

Събраха се пет-шест 
дебели плика, той полек 
ичка ги беше отворил, 
ама къде ще ги разчете, 
то едно и две ли е напи 
сано там. Остави гн пак 
да постоят на прозореца, 
но после се уплаши да 
не го затворят и си рече 
дека тая работа така не 
бива. Трябваше да му 
търси колаят.

0ДГ0В0Р општинскогнцнна

ДРУГА
Друже Минчо,

У мо!у канцеларщу стижу све наше

проблемима, у вези са тим, па немам вре
мена да сву ту штамлу прегледам бар лети 
лице. Неки мо]и сарадници ми рекоше да 
обратим иажгьу на то шта се, како и о 
чему пише у рубрици „Манчин рабуш , 
]ер се, како они кажу, ту на!)е понешто 
што се односи и на мо]у личност. За сам 
им ставио у задатак да они то мало боле 
проуче и да подвуку битна места. И, уве- 
рио сам са да ]е н-ихова информацЩа тач- 
на.

Яхнал магарпцата дя 
до Петракия се опита да 
си спомни нещо от раз

Друже Манчо! Одговорно тврдим да су 
алузЩе о мени пр.ъава подметагьа 

кога се овде веЕ зна 
О томе се

све те
]едног завид.ъшзца, за 
ко какав ]е и за кога ради. 
права информацща може добити од над- 

органа К02П има н>егов досЩе.
Ла Вас уверавам да де наше друштво 

увек имало доволно снаге да се разрачуна 
са таквим елементима, са таквим, како да 

оеог нашег система.

говорите на заседанието. 
Да беше нещо разбрал, 
та бел кимИ една сутрин той под 

рани, напълни си джоб 
овете с гнили круши, взе 
ма си кривачката и 
упъти към другия край 
на селото, дето имаше 
още едно-единствено де 
те ученик да го моли да 
му прочете нещо от тия 
работи.

нещо щеше 
н да запомни, ама 
къде ще ги разтълкува 
тия големи думи. „А бе 
то не било много смете 
но да си делегат — мис 
леше си Петракия — иди 
там и дреми. Ако разбе 
реш нещо — харно, ако 
не — нищо и не било".

лежног
то

се
кажем, лодривачима 
Тако Не бити и са тим другом, код и се пот- 
писуде, како се то уметнички каже, псе- 
удонимом. Али, ми смо га веН открили и 
он Не бити раскринкан на дедном од на
ших наредних састанака посвеЬених бри
зи о нашем систему и заштити нашег дру- 
штвеног поретка.

Друже Манчо! Мени де доста сумшиво 
понашаше другова задужених за контролу 
рада сред става давног информнеан-а. Како 
они не умеду да нагьуше такве разараче 
што де поменути псеудонимац? Ми, ипак, 
морамо да водимо рачуна о томе коме усту- 
памо странице штампе, за код у ово дру
штво, издвада не мада средстава, остварена 
крвавим рукама нашег радног човека. Раз
на пиданида, као што су ова у „Манчином 
рабушу“, руше углед осведочених и дока- 
заних другова, код и ,су уградили себе у 
овад наш систем. На тад начин руше се те
мели нашег система. Зар Немо Дго дозволи- 
ти, друже Манчо?

Зачете детето, а той го 
зяпна в устата. Чете оно 
ва ми ти дете като воде 
ница, от мил кеф да го 
слушаш, ама кой ти раз 
бира тия пуми. Това там 

писали,

Материалите за заседа 
нието вече не го плаше 
ха. Тръгнеше ли на кос 
итба баба Лятивка взн 
маше по един лист и му 
увиваше по малко сирен 
це и някоя глава чеснов 
лук. Щом му се привърш 
ваше тая хартия, ведна 
га му изпращаха друга. 
Така мина целият ман 
дат на дядо Петракия. 
Хартия имаше достатъч 
но и да си подкладе оп
ия и да си увие нещо.

Иван Николов

каоучени хора го 
иди та им разбери. Хай 
да му се не види и коя 
то беля!

Хеле, лошо-харно раз 
бра, че ще има там няка 
кво заседание, та го кан 
ят и него да иде. Той се 
почеса по бялата си гла 
ва, па си рече, че ще се 
иде щом се е закъсало,

•1а Вас са свога места упозоравам да по
ведете више рачуна о уре^ивачко] концеп- 
цщи „Братства“. .Тер, ви знате у каквом се 
стан-у налази наше друштво баш сада, ка- 
да непрЩатели разних бо]а и мотива 
те са свих

тпятмл

ПЕНСИОНЕРСКАул&гщопгшъ
пре-

страна и пуца^у на наше ува- 
другове из разних буси] а и оруж] ем 

свакаквих калибара. Сада нам ]е будност 
потребни] а више него икада. Од тога зави
си будуЬност свих нас, па и „Братства“ и 
иовинара кози раде и егзистира^у у ньему. 
Да бих по]аснио ствари, мислим на ваш 
Л.Д. Мислим да сам доволно ]асан и да

жене

смо се разумели.
На кра]у, другарски Вас 

позивам у сво] кабинет, на 
вора.

поздравлам и 
чашицу разго-

Друг Пуравелник
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