
^ укйз на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребт рен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст- 

единството между

ЗЕ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ
в СФР ЮГОСЛАВИЯ *

вото и
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В СЪКРАТЕНОТО ИЗДАНИЕ НА „КОМУ
НИСТ" ПОМЕСТВАМЕ:

I

РЕЧ НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ НА СЪВМЕСТ 
НОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА
ср Сърбия и на цк на ск в сърбил

РЪКОВОДСТВОТО НА СЪРБИЯ 
ЗАЧИТА И ПРОВЕЖДА ВОЛЯТА НА 
НАРОДА
СТАНОВИЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР
Сърбия и на председателството на цк на
СК В СЪРБИЯ

ЦЕЛТА НА ПРОТЕСТНИТЕ СБОРОВЕ Е 
ДА СЕ РЕШИ КОСОВСКАТА ДРАМА

„Другарче“ в 
нова „премяна“

заседанието на председателствата на СР Сърбия и на ЦК на СК в Сърбия

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА СР СЪРБИЯ И НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ 
НА СК В СЪРБИЯ ОБСЪДИХА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В КОСОВО

В КОСОВО ВЪРЛУВА ТЕРОР Реализирайки концепцията за дългосрочно раз
витие на издателство „Братство", от началото 
настоящата учебна година „Другарче" започна да 
излиза в нова „премяна”; То вече не

на

• СЛЕД ШЕСТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК АЛБАН
СКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И СЕПАРАТИСТИ ЗАСИЛИХА КОНТРАРЕВОЛЮ- 
ЦИОННАТА СИ ДЕЙНОСТ И ПРИЗОВАВАТ АЛБАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В - 
ПОКРАЙНИНАТА НА ВЪОРЪЖЕНО ВЪСТАНИЕ • МЕЖДУНАЦИОНАЛ- 
НИТЕ ОТНОШЕНИЯ СА ТОЛКОВА СЛОЖНИ, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА ОПАС
НОСТ ОТ НЕПОСРЕДСТВЕНО МЕЖ ДУНАЦИОНАЛНО СТЪЛКНОВЕНИЕ 
• ДОКОЛКОТО НЕ СЕ ОСУЕТИ ОПАС НОТО РАЗВИТИЕ НА ПОЛОЖЕНИЕ
ТО, ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА БЪДЕ УТВЪРДЕНА ПОЛИТИЧЕСКА ОТГО 
ВОРНОСТ НА КОСОВСКОТО РЪКО водство

е вестник, а 
списа-месечно възпитателно-образователно-забавно

ние.
• Занапред „Другарче" ттте излиза в десет броя

на списа- 
дву-

годншно — на 32 странични. Кориците 
нпето са многоцветни; 20 страници се печатат 

„ цветно, а 12 — в черно-бяла техника.
Списание „Другарче" се печата на финна хар

тия, с повече снимки и илюстрации, с една дума — 
ще бъде много по-съдържателно и по-качествено.

М. А.Днес в Косово върлува 
терор, който не се помни 
в Югославия в следвоен
ния период.

Тази оценка от уводно
то изложение на предсе
дателя на Председателст
вото на СР Сърбия Пс- 
тар Грачанин пластично 
отразява 
положение в тази покрай 
нина и обяснява повода 
за свикване на проведено
то на 5 септември съвме
стно заседание на държа- 
вното и партийно ръко
водство на Републиката.

п ръководствата, конто с 
колебливото си отноше
ние към окончателната 
разплата с коитрареволю- 
цията допускат да се пее
ли в хората страх, медове 
рие, раздор И омраза. Не- 
задоволството и недовери
ето па трудещите се и 
гражданите от сръбски и 
черногорски национален 
произход дбетигпа кулмн 
нация и затова от тях не 
може да се очаква по- 
гол имо търпение. Все по- 
силно е съзнанието за мо
ментално масово плн ко
лективно изселване от Ко
сово като последно преду
преждение па Югославия, 
че сегашното положение 
е непоносимо.

славия, да се създаде ет
нически хомогенно Косо
во и „Косово-република" 
и слсд това да се присъе
дини към Албания. Това 
показва, че албанските на 
ционалисти 
рат метода на борбата си. 
На албанската народност 
пор7,чват да нс губи вре
ме, а па сърбите и черно
горците — ДД се изселят 
от Косово. Тези дни се 
показа, че Косово мс мм 
с крайна цел. Сега отиват 
да демонстрират в Маке-

радикализи-

ГОДИНА XXV» - 8РОЙ §1? - Ш1ТЕШЙ4 - Щ“НА 300 ДИНАРА
политическото

домия, за да означат гра
ниците па „Велика Алба
ния”.

Субективните 
Ст,рбия и Югославия тря
бва енергично да осуе
тят това. Очевидно е ма

на албанските

НАЦИОНАЛИСТИТЕ 
ПРИЗОВАВАТ НА ВЪСТА
НИЕ

сили в

.— След Шестнадесетото 
заседание па ЦК па СЮК 
твърде много се повиши 
интензитст7/г на органи
зираната вражеска дей
ност на албанските наци
оналисти и сепаратисти 
— изтъкна Грачанин. — 
В много места в Покрай
нината се разпространя
ват афиши с вражеско 
съдържание, с които се 
призовават албанците иа 
въоръжено 
цел да се разори консти
туционният строй п Юго-

•Vмерсиисто 
националисти да предиз-

СЪГЛАСИА ЛИ Е ЮГО
СЛАВИЯ С НАСИЛИЕТО?

викат трагични последст
вия, така .щото с непре- 
къснат тормоз и унизява
не искат да принудят* сър 
битс и черногорците да 
се защитават и реагират 

Мсждунацио-

Личиата и имуществена 
сигурност на сърбите и 
черногорците, напоследък 
все повече и иа ромитс, 
мюсюлманите и турците 
се застрашава с всекидне
вно насилие, закани * п 
сплашване, кощунство с

драстично, 
палмите отношения са тол 
кова сложни, че съществу 

опасност от пепосред- 
междуиациоиалпо

ва
ствено
стълкновение. За това са 
отговорни ръководителите

въстание с
(Ип 2-ра стр.)
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И У НАС |о=ЙI ПО СВЕТА

В КОСОВО ВЪРЛУВА ТЕРОРкон-В НИКОЗИЯ СЕ ПРОВЕЖДА МИНИСТЕРСКА 
ФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ

Стоп за всеки 

вид наоръжаване
водството* на Покрайнина 
та. Не може да бъде про
блем това, че ' хората се 
събират и 
Основен проблем е това, 
че ние не успяваме да мо- 
бмлизираме всички наро
ди и народности на борба 
11 рог и в копт рарсвол юди я 

Затова митингите са 
па голямо социа- 

патриотич-

Колебанието.заседание.
при утвърждаването 
конкретна отговорност за 
/ [сосът | т,еств яваисто 
ключепията от IX пленум 
на ЦК на СЮК даде ку-

(От 1-ва стр.) на
достойнството, честта и 

‘морала, перфидни методи 
за омаловажаване на -гра
жданите и на техните чо
вешки тг патриотични чув 
ства. Какво отношение 
към всичко това имат ал
банците в Сърбия и дру
ги краища па Югославия, 
конто п тези среди живе
ят равноправно и. спокой
но?

протестират.на за-

На срещата участвуват делегации на почти венч- 
кн необвързани страни раж па контрареволюдио- 

перитс в Косбво.
политическите и икономи-След проведеното засе

дание (подготвително) на често т въпроси на съвре- 
високн функционери на 
правителствата, на 7. т.м. 
в Никозия започна среща

та.ОТГОВОРНОСТТА НА 
РЪКОВОДСТВАТАмешшя свят. Министрите пример 

лпстическо иобсъждат международна
та политическа обстапов- но съзнание на трудещи- 

и гражданите. До
работим така, не мо-

I км феод олените раз ли
па НОЛОг

ка и прилагането па ре
шенията от Осмата среща 
на необвързаните в Хара
ре. При обсъждането на 
международното положе 
мис и ролята па процеси
те ог разведряването вър 
ху необвързаните, минис
трите търсят начин как 
в повоиастаналнтс усло
вия движението повече 
да укрепва и да дава при
нос към мира п сигурно
стта в света.

Срещата ще приключи
утре. Покрай приклю- 
чителен документ се очак
ва да се приеме и „Декла 
рашгя от Никозия”.

външна министрите на 
нмте работи на необвър
заните страни. На среща- 

101 необ-

тс сскн и оценките 
жепието, I тед остатъчната 
и несъгласна югославска 
акппя за окончателно по
тушаване па коптрарево- 
люп.ията/ и нсутвърждава- 
нето па конкретна отго
ворност па органи и дей
ци също насърчиха вра
жеската дейност. Празни
те надежди и призиви ор
ганите на системата да за
щитят правата и свободи
те па гражданите от сръб 
ската и черногорската на
ционалност предизвикаха 
на “■•напред критики, след

като
жем да осуетим критика-Хората се питат защо 

не се вдига глас от всич
ки в1 страната? Нима то
ва равнодушие означава, 
че Югославия е съгласна 
у насилието пад сърбите 
п черногорците в Косово?

Излишни са дискусиите 
за състоянието и за съ
гласуване па 

’ Става дума за 
мост от отговорно отно
шение към проблемите, 
конто трябва да се раз
решават. Всички трябва 
да знаят, че в Косово ста
наха важни не години и 
месеци, а седмици и дни, 
в някои случаи и часове. 
Затова п провеждаме това

отделнита по адрес на 
кадри, които не се анга
жират. слабо работят, про

та са поканени 
вързани страни и в рабо
тата й участвуват делега
ции от почти всички стра 
ни. Нашата делегация ог-

явянат олортюиизъм, про
такгт акцията или я от
клоняват на споредни ко
ловози. За сегашната

и иконом ичес-

лаявава съюзният секре
тар на външните работи 
Будимир Лончар, който 
произнесе реч в първия 
ден на срещата.

по
литическа 
ка обстановка в страната 
най-отговорни са ръковод 
ствата. Всички сме длъж
ни да дадем отчет за ра
ботата си. за онова, което 
появим или не правим. 
Никой не може да се

оценките. 
11СОбХОДИ-

Всред единадесет точки, 
колкото са сложени на 
дневен ред несъмнено 
най-значителни са онези 
за разоръжаването и за самоорганизнране и 

все по-остро извикване на 
отделни членове на ръко
водствата, особено в ръко

това
Поста си иликоне зал 

33 7 някое завоювано пра-
: ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛ ЙОВИЧ во.

По малки 

инциденти Мерки и заключения
и Югославската програма за Косово и 
до края на септември да се оцени ра
ботата и поведението на непосредстве 
ните реализатори на задачите.

Да се утвърди личната отговорност 
на всички, конто са били длъжни да 
реализират заключенията за Косово, а 
не са ги реализирали, съответно на 
постовете им в Покрайнината и Репуб
ликата.

Председателствата на СРС и на ЦК 
на СКС смятат, че основната задача — 
да се осуетят нападенията срещу сър
би и черногорци — може да се осъ
ществи само с цялостни мерки на 
държавните органи и с политическа 
дейност на субективните сили преди \ 
всичко в Косбво. Затова политическо- | 
то ръководство на Косово има най- | 
голяма отговорност. Председателство
то на ПК на СК в Косово е длъжно 
да предприеме най-енергични мерки, та 
веднага да бъде премахнат натискът 
и да бъде прекратено изселването.

Председателствата на СРС и на ЦК 
на СКС смятат, че доколкото не- се 
премахне националистическият нати
ск срещу сърбите и черногорците и 
доколкото не се създадат условия за 
спокоен и сигурен живот на всички 
граждани в Косово, а имайки предвид, 
че всички компетенции са в ръцете на 
Покрайнината, неизбежно ще се нало
жи да бъде открит въпросът за поли
тическата отговорност на ръководство
то на Косово.

Иетар Грачаннн предложи, а пред
седателствата приеха следните мерки и 
заключения:

Председателствата на СР Сърбия и 
на Централния комитет на СК в Сър
бия изцяло подкрепят решението на 
Председателството на СФРЮ да се 
промени начинът на организиране и 
употреба на Сдружения отряд на ми
лицията и същевременно 
огорчение поради 
жение на
телствого. Числящите се към отряда 
трябва да бъдат разпределени по об
щините и местните общности и с непо
средствена ангажираност да защитават 
личната и имуществена сигурност на 
гражданите, особено на сърбите и чер
ногорците. Това решение трябва да 
се приложи веднага.

В Републиката трябва да се форми
рат допълнителни сили, които ще по- 
мощуват иа Съюзния отряд.

Всички компетентни покрайнински 
и съюзни органи, които имат консти
туционни пълномощия и ясни задъл
жения, утвърдени в заключенията на 
партийните пленуми и югославската 
програма, трябва да изпълнят задачи
те си цялостно и в предвидените сро
кове.

генерал 
Славко Йович, комендант 
на силите на Обединени
те нации за контролира
не примирието между 
Ирак-и Иран (УНИИМОГ) 
преди няколко дни преби
вавал на границата меж
ду двете страни — опове
стява радио Техеран.

В пограничната об
ласт са забелязани само 

под-

Югославият
.

Генерал Славко Йович

изразяват 
колебливото прило- 

това решение на Председа-
Иран „сътрудничат” с 
УНИИМОГ. Според него 
наблюдателите на ОН се 
опитват да решават т^зи 
проблеми „предприемай
ки нови инициативи”.

малки инциденти 
чертал генерал Йович, ка
то оценил, че Ирак и

МОЙСОВ ПОСЕТИ ДНР КОРЕЯ

Положително 

оценени отношения
I

I

Членът на Председател
ството на Югославия и 
член на ЦК на СЮК Ла
зар Мойсов в понеделник, 
пристигна в Пйонгянг — 
ДНР Корея където присъ 
ствува на юбилейното че- 
ствуване на 40-годишнина- 
та от формирането на 
ДНР Корея-

Още при първата си 
среща Мойсов и домаки

нът му Ли Дйонг Ок са 
изтъкнали , близкостта в 
отношенията между две- 
са оценили не само тях- 
те страни и положително 
мото билатерално, но и 
сътрудничеството им на 
международен план, осо
бено в рамките на движе
нието на необвързаните 
страни. 1 1

В СК в Сърбия, включително и в 
органите на СК в Косово да се извър
ши критичен анализ 
дейност върху провеждането на заклю 
ченията на IX пленум на ЦК на СЮК

собственатана

1988СТРАНИЦА 2 БРАТСТВО • 9 септември

г
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ЗАСЕДАНИЕ НА 
СЮК ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА ЗАПОЧНА ОБСЪЖДАНЕТО 

КОНСТИТУЦИЯТА НА СР
НА ПРОЕК ТОАМАНДМАНИТЕ ЗА 

СЪРБИЯ
ПРОМЕНИ В

XVII пленум на ЦК 

на СЮК ще се състои 

до края на септември
ПЪЛНО ЗАЧИТАНЕ 

ВОЛЯТА НА НАРОДА
В Нишки регион

заседанието на Председа
телството на МОК на СС 
ТН от '1

със компромиси. Народът зацията на СР Сърбия и 
обществото .като цяло. По 
дкрепа за промени дадо 
ха и останалите разиск
ващи: Димитър Манов, 
Бора Петровия, Милисав 
Пейчич, Благолюб Павло 
вия, Радмило Чирия„ Ми- 
лун Йововия.

тър
си промени, за Да може 
СР Сърбия да действува 
единно. Радмила Цветко 
вия, член ма Председател 
ството ма РК на ССТН

септември и офи 
циално започнаха публи
чните разисквания по про 
ектоамандманите за

Конституцията на
На разширено иззаседа- 

мне на Председателството 
Централния 

па Съюза

комитети на СК и Комите, 
та па СЮК в ЮНА, 
това
на ЦК на СЮК 
дн предложение

про- тъкма, че народът е моти 
виран да мени собствена 

В тази 
насока ролята на ССТН 
е да създаде необходимия 
политически климат за ар 
гумеитмрани доводи, 
то ще доведат до проме
ни и ускореното 
шаване на икономически
те, политическите и социа 
лните кризисни 
шгя.

мени в 
СР Сърбия. Ва след

Председателството
на комитет разисквани 

заседанието 
Председателството 
вуващпте. 12 души 
единодушни, че разисква
нията в местните общно 
сти, трудовите 
цип (в
ССТН и синдикатите) про 
фесиоиалните

та конституция..
на югославски- ята ма паще утвърте комунисти, което се съ 

стоя на 6 септември, бе 
обсъдено провеждането на 
становищата и 
нията на Шеснадесетото 
заседание на ЦК на СЮК, 
особено на задачите 
връзка с Косово през при 
змата на актуалннте 
литически събития в Съ
юза на комунистите и об 
ществото. Разгледана 
подготовката за

участ-
бяха

Вна този 
документ и (щ,е го доста- 

на Централния 
тет на СЮК да

заключение по ра
зискванията Радивое 

Косгич, председател на 
МОК на ССТН изтък

не сравнително къ-

вп коми коизаключе- го разгле 
Да и приеме. Предложени 
ето на

орга низа- 
организацията па

на.разре-
документа ще бъ

де обнародвано. Става ду 
ма за

сия. период търси интен
зивна дейност, а сложни 
те икономически и поли
тически

във
сдружения 

и дружества,трябва да 
бъдат

спешни, 
Дългосрочни

но и за положе-/
по- задължения условия чувство 

за пълна отговорност. На 
селението от Нишки реги 
он има опити от разисква 
нията за промените в Кон 
ституцията на СФРЮ, ко 
гато вече ясно се опреде

аргументирани, без 
пристраствени, но трябва 
да се

И в разискванията на 
останалите

на комунистите 
те на СК и

в органи 
институциите 

на системата да се поведе 
организирана, обществена 
акиия по разрешаване 
сложни

дискутанти 
пролича искът на хората 
от Нишки

пренасят до съотве 
тната републиканска коми

е и 
следва

щия, седемнадесети пле 
нум на ЦК на СЮК. На

регион, сегаш-
сия автентично, без „обра 
ботка” и

мото положение коренно 
да се мени, за да се прео 
доляпат нарасналите про 
блемг-г. особено 
на Косово, оприличена от 
Стоян Йованович

ма
преразказваме.политически и

икономически ли какво търси и че не 
бива да се

въпроси и 
усъвършенствуване де

заседанието е подчертано 
значението на 
телното и цялостно 
пълпение на задачите, ко 
пто бяха
XVI пленум на ЦК 
СЮК.

В уводното изложение 
па Мнле Илич бе подчер 
тано, че народът на СР 
Сърбия още 
ята по конституционните 
промени в Конституция
та ла СФРЮ изтъкна ис
кана народа за разреша
ване, статуса на СР Сър
бия, като единна държа 
ва в състава на СФРЮ. В 
тази насока са неприемли
ви никакви компромиси. 
Различията, между т.п. 
„централна Сърбия" и 
двете покрайнини, да се 
решат според волята на 
народа, понеже досегаш
ните конституционни ре 
шсипя са именно давали 
основания за различно 
тълкуване. Именно тези 
различия, които от някои 
се минимизират, са сърце 
вината на промените и 
тук не бива да сс търсят

по „страхуваме 
от думата на народа", за 
тцото и промените „тряб 
•ва да бъдат според мярка 
та па народа”.

драматапоследово
Гноетта и изостряне от-пз-
говорпостта на СЮК, осо
бено ма ръководствата

като „гев разисквани
ноштд на сръбското и чер 
погорското население в 
Косово”.

му.утвърдени на

Председателството на 
ЦК на СЮК реши XVII 
пленум на 
комитет па Съюза на юго 
елавските комунисти да 

до края на 
Датата на

на
В настоя -щи-я момент 

разискванията по проекто 
амандманите на Консти
туцията на СР Сърбия „са 
слезли" сред народа.

Станимир Ста- 
член на Пред

седателството на РК 
ССТН изтъкна, че народ
ните сборове

менковнч,
ЦентралнияВ рамките на наподготов

ката на XVII пленум 
ЦК на СЮК Председател
ството обсъди дейността 
на СЮК по преодоляване 

неблаго-

на
вече ясно 

определят желанието наСС С7,СТОИ

септември, 
пленума ще бъде опреде
лена па следващото засе
дание на Председателст
вото па ЦК па СЮК.

Инак в Ниш са заплану 
вани и тематични разиск
вания с участието на уче 
ни и компетентни по т.н. 
„спорни" предложения 

за промени. Ниш-е предя 
вил желание в разисква
нията на региона да учас 
твуват представители от 
автономните покрайнини 
и други среди, доколкото 
те проявят интерес за 
това.

народа в коя насока тър
си промени и че опитите 
да се окачествят като 
„недемократичен акт" 

най-малко е „цинизъм". Ра 
дпвос Илич изтъкна, че 
сборовете са „своеобразно 
публично разискване", в 
което народът плебисцит- 
1ю търси промени, коиТо 
ще допринесат за стабнлн

на настоящата 
приятиа политическа, ик 
оиомическа и социална 
обстановка в страната и 
езе решение — във функ Па заседанието с разгле 

дан и приет отчет за рабо 
та па Комисията за пред 
ставки, молби и жалби 
при Председателството ма 
ЦК па СЮК.

ция на подготовката за 
пленума 
със становищата си пред 
седагелствата на централ 
пите и покрайнинските

да запознае

Ст. Н.

ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА СК В ЮЖ НОМОРАВСКИ РЕГИОНРАЗШИРЕНО

многоброиии злоупотребиВ жалбите се посочват
а ОЦЕНЕНО Е, ЧЕ ПОВЕЧЕТО ЖАЛБИ СА ОС

НОВАТЕЛНИ, НО ЧЕ ТВЪРДЕ ЧЕСТО БАВНО СЕ 
РЕАЛИЗИРАТ, ПОРАДИ ЧРИСЪСТВУВАЩИЯТ ОПОР- 
ТЮНИЗЪМ

Приключвайки разис
кванията Зоран Яначко- 
внч, председател на МОК 
па СК на Южноморавски

в сила. Споменат е на 
обществеността 
ш ц, случай па ловаджийс 
ското дружество „Дубочп 
ца” от Лесконац. Въпреки 
бройните заключения, до
ри п па комисията на ЦК 
па СК в Сърбия за пред
ставки и жалби в това 
дружество отделни лица 

(се държат и работят по 
волята си и ме изпълня
ват съдебните решения и 
партийните 
Посочен е също така из
вестният случай за неза
конно настаняване в жи
лища па голям брой жи
тели от Търговище в но
вопостроена 
сграда, както и други сла
бости.

изселване па сърби, чер
ногорци и останалото ие- 
албанско население под 
натиск па пациоиалнсти-

лп
пзвест-

регнон, изтъкна, че увели
чението броя на оплаква-4 . 
нията п жалбите на граж
даните и трудещите се 
отправени до МОК на СК 
и ЦК на СК в Сърбия мо 
жс да се тълкува като 
признак на доверие, но 
няма съмнение и като 
знак на нараснало недо- 
волотвие на нашите тру
дови хора. Според негово
то мнение ключов въпрос 
о спазването на съдебни
те решения и по-нататъш
но укрепване на самоуп
равлението.

те.
За конкуренте и обяви

те е казано, чс често се 
„настройват" п приспособ 
яват за конкретни канди
дати, които инак нямат 
предимство при трудоус
трояването. На ръковод
ни и други отговорни ме
ста п трудовите организа-

пормитс па социалистиче
ския морал.

В оплакванията особс- 
сочат слабостите

На неотдавнашното раз
ширено заседание на Пре 
дседателството на Между- 
общинската конференция 
на Съюза на комунистите 
в Юж номоравски регион 
е подчертано, че до орга
ните па Междуобщинска- 
та копфсренция 
на Южноморавски регион 
през изтеклите осем месе
ца са отправени 
жалби/ оплаквания и пр., 
в които сс посочват мно- 
гобройни злоупотреби, на 
рушаване на конституци- 

закониостта и

но се
при трудоустрояването, 
работата на самоуправи- 
тслиите органи и ръковод 
пите хора, слабостите при 
разпределението# на жил м- 

Немалък брой жалби

заключения.
СКна

ща.
сочат и за дсйствуваисто 

албанските национали
сти и сепаратисти в общи 
пите Буяиовац, Прешево 
и Медведжа, в които през 
последните десетима годи
ни сс е дошло до масово

ции се поставят „прИяте- 
допосчицм и полтро-пастотина ли,

ми".
много жилищнаПосочени са и

за незачитане иа 
влоз-

прпмери 
съд еби ите реше! 11 гя д. к-

ситостта,
СТРАНИЦА 3
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НА 5 СЕПТЕМВРИ В СУРДУЛИЦА БЕ ОТКРИТ БЮСТ НА ВАСО СМАЕВИЧ

НАРОДЪТ НЕ ЗАБРАВЯ ИСТИНСКИТЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРИ
ска криза едва ли може 
да има по-голям 
от пашите известни праз- 

лакировки. В док-

Виснлне Смаевич, пръв организационен секретар 
па Окръжния комитет на ЮКП за окръг Лесковац 
Враня и непосредствен организатор па народното въс- 

Църнотравско-сурдулишки край се числи към
в Южна Сърбия

ООСТ „Пети септем- 
бар" бе удостоен с Ем
блема на града, най-го- 
лямото 
признание на Сурдули- 

община. На „Вла- 
сииа-турс”, Фабриката 
за. хляб и хлебни изде- 

заста-

5 септември — Денят 
освобождението на Су- 

рдулишка община от фа- 
бе отбелязан с

абсурд

септемврийсконичиитание в
плеядата легендарни революционери 
каквито бяха Коста Стаменкович,
Ратко Павловнч — Чичко и други 
Байевич, член на Съвета на СР Сърбия на тържество- 

Градския парк в Сурдулица

шизма
две скромни 'тържества; 
Едното се състоя в Град
ския парк, където бе от
крит бюст на изтъкнатия

налада си за развитието
изтеклияСима Погачарсвйч, общината през

подчерта Вук едногодишен период пред
ОС Миодраг

шка
седателят па 
Ристич умело избегна та- 

прнмка па лошата ста
ра практика. Конкретно, 
без големи думи, по и без 

сгюмейа

лия, граничната 
ва „Лисац” и футбол
ния клуб „Радник" бя- 
ха присъдени грамоти. 
На тридесетина души 
бяха връчени дипломи 
и обществени призна
ния-

то впартизански ръководител 
и партиен деец Васнлие 
Смаевич, а другото в за
лата на Народния универ
ситет, където Миодраг Ри ен спомен за неуморния |

н безстрашен организатор 
на Народното въстание от

31 г
Сурдулишки край се пази 
и винаги ще се пази тра

па пика, Ристич 
и постиженията, и проб
лемите. Успехите нс са 

сситембар"
стнч докладва на делега
тите на Общинската ску
пщина и членовете на из- Нишава до Куманово.

След това Вук Байевич, ‘ л 
член на Съвета на Репуб-

„5малки:
строи пои цех за мжфо 
мотори (тази голяма 
нестиция с и най-гол ямо- 
то постижение на общи
ната между двата празни
ка па свободата), извър
шени е реконструкция иа
хотела в Сурдулица, цяло
то стопанство има поло-

пълнително - политически 
те органи за постижения
та и проблемите през из
теклия едногодишен пе
риод и връчи септемврии 
ски признания.
ТРАЕН СПОМЕН 

— Народът не забравя 
истинските революдноне-

ин
па туризма ... Кризата ни 
най-малко не с нарушилаликата, вдъхновено гово

ри за революционната за
калка на Васо Смаевич в 
годините пред войната, за 
боеви я му път в НОБ и 
за достойнствата му иа 
истински революционер и 
борец за свобода и соци
ализъм. „Васнлие Смае- 
внч, пръв организационен ч .Г; ч 
секретар на Окръжния ко ^^мдд. 
митет на ЮКП за окръг 
Лесковац — Враня и не- 

органнзатор 
на народното въстание в 
Църнотравско - сурдулиш 
ки край се числи към 
плеядата легендарни рево
люционери в южна Сър
бия, каквито бяха Коста

междунацио-отличнитр 
иалпи отношения- Но Сур
дулишка община има и 
остри проблеми. Инвести
циите не са достатъчни, 
стопанството „боледува" 
от недоимък на оборот
ни средства, в „Галеника" 
и „Народна радиност" са

жител на полугодишна рав 
посметка, в града са ас
фалтирани няколко ули
ци, асфалтирани са и ня
колко междусслски пъти
ща (един от тях е топло- 
долският път), Власина е 
станала истинска

ри — изтъкна председа
телят на Общинския ко
митет на СКС Стаменко 
Янкович, откривайки тър
жеството в парка. — Бю
стът, който откриваме 
днес е израз на голямата посредствен 
почит на населението от

Васо Смаевич
Стаменкович, Сима Пога- 
чаревич, Ратко Павлович 
— Чичко и други — 
подчерта Байевич.
ДОКЛАД БЕЗ (ПРАЗНИЧ
НА) ЛАКИРОВКА

При сегашната остра рата, за да се създаде 
икономическа и политнче предпоставка за разцвет

лоши самоуправителните 
отношения. Медицински
ят център има загуба, на

строи- родът не е доволен от 
тел на площадка — там се дейността' на търговската 
влагат големи пари в раз- мрежа, расте броят на бе- 
витието на инфраструкту- зработните (сега ги има

над 1800)...

нашия края към револю
ционния лик и непреход
ния принос на Васо Смае 
вич в борбата срещу фа
шистките завоеватели. В К. Г.

ЧЕСТВУВАНЕТО НА ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БАБУШНИШКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА стотици километра пъти 
ща, има развита ПТТ мре 
жа и пр. Природното бед 
ствие обаче нанесе сък
рушителен удар срещу ин 
фраструктурата, толкова, 
че е пропаднал с десети
летия вложения труд на 
хората от няколко десет 
ки села. Въпреки това 
още от първия момент са 
ангажирани всички ма 
териални и трудови ре- 

по-на- сурси в общината за пре

Тържество без пиршество
• ОТКРИТ БЮСТ НА ПЪРВОБОРЕЦА БОШКО БОГ 
ДАНОВИЧ « ПРИРОДНОТО БЕДСТВИЕ Е ОТНЕЛО 
ДЕСЕТИЛЕТИЯ ТРУД ф ПРОМЕНИТЕ В КОНСТИ
ТУЦИЯТА НА СР СЪРБИЯ: ШАНС ЗА ПРЕОДОЛЯВА 
НЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА

ИЗ ДОКЛАДА НА СЛАВО 
ЛЮБ МИЛАДИНОВИЧ 
ПРЕД ДЕЛЕГАТИТЕ НА

територии, а няколко хил 
яди бойци участвуват в 
окончателното освобож
дение на страната като 
около 500 души' останаха 
вечен страж по бойните 
полета.

ОС
На състоялата се тър

жествено-делова сесия на 
Общинската скупщина, 
председателят на ОС Сла 
волюб Миладинович, из ' 
песе доклад. В доклада 
той говори за приноса на
Лужнишкия край към 
НОВ-а. Още ог първите

Шести септември — Де 
ня на освобождението на 
Бабушнишка община от 
фашизма, за разлика от 
предишните години, то
зи път бе ознаменуван 
твърде скромно, но досто 
йно. Под девиза: „Търже 
ство — да, пиршество — 
не", Общинската скупщи 
на й обществено-политиче 
ските организации, със
тавиха такава програма, 
която напълно съответст 
вува на Изпадналата в те 
жко положение община 
след природното бедст
вие от 26 юни т.г. Приро
дната стихия нанесе таки 
ва щети, че всички сили 
(материални и човешки) . 
са ангажирани върху пре 
одоляването на последи
ците.

Чествуването обхвана: 
поход на извидническия 
отряд и запасните военни 
командири до1 Церичйе и 
лагерен огън край обща
та костница на загинали 
те във войната в Бабуш 
ница. Сетне в центъра на 
града се състоя народно 
тържество, на което глав
ни актьори бяха младите

от Бабушница. По чест 
на Празника в хола на би 
блиотеката бе открйта ху 
дожествена изложба на 
художници, участници на 
пленера „17 воденици” в 
Гаджин хан, а за най-мла 
дите Нишкия куклен теа
тър изпълни „Три прасе
та".

С. Миладинович
одоляване на последици
те. Пристига солидарна 
помощ, особено от поб
ратимените общини Пле 
вля и Севнице, и градове 
от Сърбия, а и от цялата 
страна. Обаче ще тряб
ват още много средст- 

на

татък сс спря и върху сто 
ланското развитие на 
общината, върху постиже 
ни ята в обществените де 
йности. Въпреки че и дн
ес Бабушнишка община 
се числи, към най-изоста- 
налите общини в Репуб
ликата, от освобождение 
то до днес са постигнати 
завидим резултати. Без 
каквито и да било стопан 
ски обекти и опожарени 
и разрушени селища из
лязла от революцията, 
днес тя има около 3000 
заети в промишлените 
предприятия и няколко

Централното тържество 
се състоя на 6 септември, 
когато в центъра на гра- 
л;а пред няколко стотин 
граждани, младежи и пи
онери председателят на 
ОС Славолюб Миладино
вич откри бюст на носи
теля на „Партизанска спо 
меница 1941 година и след 
военен прочут деец в Лу 
жнцца, Пирот и Ниш Бо- 
шко Богданович, дело на 
известния скулптор от Пи 
рот, понастоящем живущ дни на войната ,— изтък

на С. Миладинович свобо 
долюбива Лужница отк- 

В къса реч председател- ликва ца призива на ЮКП 
-ят Славолюб Миладино- за въстание и на нейна 
вич очерта революцион- територия действуват пар 
ния и жизнен път на този тизански части, а цялата 
революционер и общест- територия се превръща в 
вен деец, чието дело е ос партизанска" база на пар- 
тавило трайни следи в тизаните от Лужница, 
Лужница. Църна трава и околните

ва и труд и помощ 
цялата общност, за да се 

разрушеното.въстанови 
От името на делегатите С. 
Миладинович изказа бла
годарност на Република 
Сърбия и нейните ведомс 
тва, на Нишки регион на 
ЮНА и на всички притек 

тезили се на помощ в 
трудни дни за' Бабушниш 
ка община.

крупни стопански органи 
зации: „Лисца", „Тигър", 
„Първи май”,

С. Миладинович
ваши в едноименните сто По-нататък С. Милади- 
паиски обединения, „Тек- нович г°вори за предсто 
стилколор”, „Лужница" и ■ ящнте промени в Конс- 

1 титуцията на СР Сърбия,
окачествявайки ги като 
огромен шанс за преодол 

в об- яване на обществено-по 
дело, в литическата криза, коя

то, особено остро се чувст 
вува в неразвитите краи-

в Белград.
Vпр.

, Забележителни - резул
тати са постигнати 
разователното 
здравеопазването, 
рата и други 
Всички села са електри
фицирани, прокарани са

култу- 
дейности.

ттга.
Ст. Николов
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Необходими са 

последователни и
ефикасни акции

вщшжт7конкретни. ■ ;

И това е солидарност —

ОБЩИНСКИЯТ синдикален 
тровград още преди годишните 
програма, за оказване.„-помощ 
най-ниски лични доходи

съвет в Дими- 
почивки прие 
-на заетите с;

или по-точно тези на
миращи се в най-трудно материално 
ние. Разбира се, самият Съвет не- 
оказва такава

положе- 
може ~ да

помощ, затова е дадена препо- 
ръка всяка. 7хрудова- организация направи 
своя програма и точно да посочи Кои рабоТ- 
"ичи имат условия-да- получават такава 
мощ.

• На заседанието 
комитет на СК 
тояло се на 6

на Общинския 
в Босилеград, 

септември т.г. доми
нираха три въпроса: Актуалните за
дачи на СК в общината

резултатите от досегашното по-реали
зиране на Становищата на 8 и 9 за
седание на ЦК на СКС.

със-
Следейки препоръките на Общинския 

дикалеи съвет в конфекция „Свобода” първич
на! а синдикална органзация е направила, спи- 
сък на възможните

син-
• За делегат на 

ференция на 
лев.

в реализи
рането на Становищата на Конфе
ренцията на СЮК,осъществяването 
на системата на обществената 
мозащита и идейно-политическите за 
дачи на СК и останалите ~ 
вителнн и социалистически

предстоящата кон 
СКС избран Иван Васи кандидати за .такава с.о- 

помощ. Специална комисия и съответ
на! а служба, въз основа на обстойно изследе- 
ното материално положение на 
сък, се е

циалиа
• В работата на заседаниетоса- уча

ствува и Чеда Маркович, изпълните
лен секретар в Председателството 
на МОК на СКС в Лесковац.

всеки от.;.епи- 
определила за две работнички пред 

. пенсия, които при това са и болни 
болнични дни. Предложено 
ме да получават по пет стари милиона.
Освен тях синдикалната организация (изпъл
нителният отоор) е предложил още един,.работ- 
иик. Имайки предвид, че той вече 25. години 
работи в склада на конфекцията, и .щколува 
две деца, да му се помогне неговата съпруга 
да се цастани на работа като чистачка или 
нещо подооно (понеже няма необходимата 
квалификация). Разисквайки 
на заседание на, работническия 
легатите се

самоупра- 
сили и и ползуват

е до пенсиониира- 
повече.Разисквайки 

ните задачи на СК в об-
за актуал йни за реализирането на 

посочените становища тр
ябва да се насочат там къ 
дето и настават проблеми
те. Разбира се при 
ранна помощ на Общин
ския комитет,

палите субекти, преди вси 
общности 

и организациите ма сдру
жения труд.

чко местнитещината върху реализира
нето на Становищата на 
Конференцията на СЮК, 
Иван Василев, Симеон 
Захариев и Чеда Марко- 
внч, между другото под 
чертаха, че

всест-
Разисквайки за досегаш

ните резултати в община 
та върху реализирането 
на Становищата ма Осмо- 
то и Девето 
на ЦК ма СКС, обща 
статация е* че все още не 
са използувани 
възможности.

неговите
органи и тела както и на 
останалите по този въпроснастоящите 

обществено-нкономичес- организирани 
социалистически и самоу 
правителни сили. Имайки 
предвид това, Общинският 
комитет задължава всич-

съвет ,пред де- 
постави дилемата може ли по този 

начин да. се помогне или всичко трябва 
върви по. канален

заседание 
кон-ки, стопански и социални

трудности изискват спеш
но и ефикасно действува 
не на всички

да
конкурс и всичко, 

все пак 
да изучи '

ред
произлизащо от него. Инициативата 
бе приета, по съответната служба 
случая.

всички1 
Засега ад-организира ки първични партийни ор 

ганизации да направят ко 
нкретна програма за реа
лизиране на Становищата 
на Конференцията.

ни социалистически 
ли. Но не с

си- министрацията е намале
на със 7 ма сто. Големи 
пречки все

говори и зак- 
конкретни 

акции които во
На пръв поглед гледано, дилема няма — 

конкурс и точка. Трябва обаче да се знае за 
какъв работник става дума. Посочният, не са
мо че работи 25 години в конфекцията, но е 
работник направо за пример. Той не знае за 
отсъствия, за него не съществува думата „не 
мога”. По повод 40-годишнината 
ването на „Свобода” награден е с емблема на ; 

трудовата организация. Все пак случилото се 
преди известно време абсолютно дава негова
та характеристика. Именно, когато всички 
производството са били на

лючения, а с 
акции още има

в организациите от обще 
отвенитеДят към разрешаването на 

всички дейности и са-На заседанието, не по- 
внимание, бе пос

ветено и върху информа
цията и встъпителното сл 
ово, което изнесе Видое ' 
Маринкович член на ОК 
и командир гм милиция
та в Босилеград, 
щи се за осъществяване 
системата на обществена
та самозащита и идейно- 
политическите задачи на 
СК и останалите самоуп- 
равителни и социалистичс 
ски сили. _ Бе изтъкнато, 
че и покрай осъществе
ните досега резултати ня
ма място за каквото и да 
е самоуспокояване. Всс 
още и яма тясно взаимо
отношение между компе 
тентните органи и оста-

жизнени пробле 
Становищата отдел

но подчертават, че едно 
от основните условия за 
по-бързото преодоляване 
на трудностите е радикал 
ни йзменения на организа 
ционното устройство на 
организациите на сдруже 
ния труд, преди всичко 
на онези където сдружа
ването не е в унисон с 
икономическите крите

рии и потребите на об- 
щоюгославския пазар. В 
това отношение първич 
ните партийни организа 
ции в разрешаването на 
собствените задачи имат

моуправцтелните общнос 
ти. Не семалкоми. предприемат съ
ответни мерки върху на
маляването на облагани
ята и другите обществе
ни даждия които обремен 
яват стопанството.

от съществу-

отнася- от
почивка н когато 

останалите от склада и комерческата служба 
са отказали да останат

В продължение ма засе 
данието съгласно реше
нието па Председателство 
то на ЦК на СКС, Общни 
скйят комитет за делегат 
на Конференцията па 
СКС. кояго ще се прове
де през октомври, чрез 
тайно гласуване избра Ив 
ап Василев, председател 
на ОК на СК в Босилег
рад.

след работното си 
време, той довежда от дома двете си дъщери 
(ученички) и с тях опакова до полунощ остана- ; 
лото количество.’ Благодарение на тази негова 
постъпка договореното количество произведе
ния 1,а време е изпратено до чуждестранни 
купувач. .

Трябва ли още нещо да се каже освен 
констатацията, че на такъв работник наистина 
трябва да се помогне.

най-гол ямо задължение. 
Затова конкретните ак- А. Т.М. Я.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛ СК В БОСИЛЕИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНАТА 
ГРАДСКАТА МЕСТНА ОБ ЩНОСТ

На проведеното на 2 
т.м. събрание на първич
ната организация на СК в 
местната общност в Боси 
леград, наброяваща око
ло 60 души, бяха обсъде
ни и взети решения за 
няколко актуални въпроу 
си, каквито са из област/ 
та на комуналната дей
ност: да се ускорят рабо
тите около полагането на 
канализационни гърби в 
отделни части иа града и 

подзем-

шенне да се потърси по
литическа п дисциплинар
на отговорност от лицата, 
конто небрежно се отнас
ят към обществените и 
слу>кебни задачи. Търсят 

говор па въпроса: кой 11 такива да се сменят от 
как е позволил изгражда- постовете. Още повече

ако се има

Причините не са известни
лъчпи. За целта е необхо
димо да сс ангажират и 
мерки да взеамт компе
тентните за топа органи 
и организации, всред кои
то „Услуга”, търговската 
организация, Местната ор 
гаиизация ма ССТИ, Съю
за на синдикатите и Из
пълнителният съвет па 
ОС.

честното му е ограничено 
членовете на първичната 
организация на СК в гра
да застанаха на станови
ще Л него да се снабдя
ват, т.с. да се даде въз
можност да го купуват 
работниците с най-низки 
лични доходи, бедните се
мейства, получаващите со 
циалиа помощ, учениците 
от селата, пенсионерите и 
инвалидите по труда, по
лучаващи защитни добаг

пето на частна барака в 
старото пазарище па улп- Босилеград 
ца ,;Маршал Тнто". При 
това бе търсено па това 
място да* се построи об- 
ществсчЩОбокт; -по компе
тентните лица не нозволн-

предвид, че 
има голяма 

загуба от неспособните и 
безотговорни хора, нами
ращи се на отговорни по 
стове. Това са хора, кон
то желаят за кратко вре
ме поради лични цели да 
„забраняват” осъществя 
ването на обществените 
интереси.

прокарването на 
пата телефонна мрежа в 
града и за с. Райчиловци.

ха. Причините защо така 
направиха все още не са 
Известни. Затова п члено
вете на първичната орга
низация па СК взеха ре-

През последно време го 
лямо число босилсградча- 
нн негодуват и търсят от

Един от въпросите бе и 
за така наречения наро
ден хляб. Тъй като коли-

Ст. Евтимов
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^^стопанствоьд^ппонзвплг.тйп самРУПРавлвние
РАБОТНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ВЗАСЕДАНИЕ НА 

„СВОБОДА" ' V, '
СДРУЖАВАНЕ И РЕЗДЕЛЯНЕ

Болните« закриват една змяиа»

Общински .патриотизъм' Ежедневно в димитров- кият директор НГЕЛ 
конфекция „Св РАНГЕЛОВ изтъкна, че 

сега този цех и без това 
работи с преполовени мо
щности,
репите количества 
лони и други видове така 
наречена лека конфекция, 
са сравнително малко. От

градската 
обода“. отсъствуват, по ра 

причини, но 50 за 
Макър че става ду-

злични
понеже догово- 

ланта
ети.
ма предимно за женска 
работна ръка

На проведеното неотдавна заседа- те не могат да станат ООСТ, с което
самостоятел

ност. Недейте да се залъгваме, че ка-
къдсго отние на общинския политическо-стопан- да получат някаква си 

скн актив в Босилеград, на което при- 
съствуваха и председателите на рсгно- то политическа структура всичко мо- 
налните обществено-политически орга- жем да държнм в ръцете си. Още по- 
низацнн и Междуобщннската регио- вече ако се има предвид, че стопански- 
нална общност в Лесковац и на което те въпроси трябва да решават стопап- 
се разисква за развитието иа Боспле- ските, а не политическите дейци, 
градска община се чуха и мнения спо-

съствията са по-чести, все 
пак работническият съ-

Иа шест месеци „Свобода" е имала 
равносметка. Съвкупният приход е 3 828 бзб 000 

2 168 114 000. Доходът е 1 660 
1 069 005 000, а личните до

ка
динара, разходите 
542 000, чистият доход

— 964 000 ОООдинара. Задълженията, произли- 
591 536 000 или 61 на сго от из-

Каква е ползата ако цеховете ста
нат ООСТ? Доходът на цеховете не е 

на основни организации на сдр^же- малък и общината ще има полза.- Ли
ния труд. Да припомним, чрез сдружа- чннте доходи па работниците в тях 
ване на труд и средства (с' голяма по- са далече по-големн от тези на работ- 
мощ на Републиканския фонд за на- мините в организациите па босилеград- 
сърчаване развитието на икономически ското стопанство и те ще влияят при 
изостаналите краища) цехове в Босиле- формирането (увеличаването) па лич- 
град имат „Зеле Велкович” и „Здрав- ните доходи па общинските фупкцио- 
йе" от Лесковац, ЕИ от Ниш, а в със- мери. Просто казано, за някакъв си 
тава на „Електробосна" стопанисва общински „патриотизъм" има осиова- 
трудовата еднншда за експлоатиране ние. Няма обаче оправдание и основа
на кварц. Тези цехове, които са орга- ние за по-широк, общоюгославски. 
низирани като трудови единици стопа
нисват успешно. Организациите им се 
грижат за всичко — от набавка на

ред които новоизградените цехове в 
Босилеград трябва да получат статус

ходи
защи от дохода са 
платсиитсличпи доходи! Средният личео доход за 
шест месеци в производството е бил 167 892 динара.

бил 197 617 а в трудовата общностВ търговията е 
224 678 или на равнището на трудовата организа- 

174 400 динара. За юни средният личен доходция
с бил 240, а за юли 289 хиляди динара.

вет на ООСТ „Младост"— 
производство заключи, че 
това е много и прави бро 
йни проблеми. Един от ос 
повийте е, чс* бригадите 
не могат да се комплекту 
ват, а това значи и невъз . 
можност на време да се 
завърши заплануваното 
производство особено за 
чуждестранния пазар. За 
да се преодолее това от 
съответната служба 
конфекцията е предложе
но в цеха за производст
во на лека конфекция (но 
вия цех) да се работи са
мо в една смяна, вместо 
в две както до сега. Обра 
злагайки това, техничес-

друга страна в този цех 
не могат да се пренесат 
някои модели от основна 
та производствена прог
рама на „Свобода", тъй 
като машините не са пред 
видени за „тешка" конфе 
кция- И онова, което всъ 
щност е и нац-важно и 
решаващо в този случай 
е, че от работниците, кои 
то редовно преизпълняват 
нормата ще се попълни 
една бригада за да може 
производството континуи- 
рано да върви без застои. 
От останалите работници 
ще се попълнят празните 
поради отсъствия по бо-

От един случай на (не)сдружаване Бо 
снлеградска община може да има го
ляма вреда и той на известенсуровини до пласирането на 

им. Идеята цеховете да получат ста
тус на
председател на Общинската скупщина 
в Босилеград, дипломиран икономист и 
на известен начин

пачи нстоките
предупреждава тези които се залъгват 

ООСТ изнесе Васил Такев, с локален патриотизъм. В Босилеград
се строи цех за спортна конфекция. 
Започна го „Чегър" от Ниш. Сетне та- 

квалифициран да зи организация угасна и сега този цех 
разисква за икономически и стопански има статус на организация в изграж- 
въпроси. Имаше и други мнения как- дане. Сега се търси организация към 
вото бе на Зоран Додич, директор на която цехът да се приобщи и ако та- 
Горското стопанство от Враня, в чиито кава не се намери цехът ще се намери 
състав работи Горската секция —1 де- пред големи изпитания — няма кадри, 
ховете да запазят сегашния си статус, опит в производството, квалифицирани

работници, пазар ...

в

но организациите им част от дохода 
си да отделят за общината, както се
га се търси за погасване на миналого
дишните загуби в здравното дело.

Това е пример от практиката. Не 
липсват и примери от теорията, която 
пак влече поуки от практиката. Про- 
ектоамандманите в конституциите да
ват предимство на организациите на 
сдружения труд и сложните системи, 
а не на дребните основни организации. 
Във връзка пък с мнението от заседа
нието радва и един друг момент — 
без оглед че го изнесе 
на ОС, човек от авторитет и компе
тенция — остана • усамотено и лично.

Във връзка със статуса на цехове
те твърде енергичен бе д-р Слободан 
Янич, председател иа Скупщината на 
Междуобщннската регионална общ
ност. — Не може един път да търсим 
да се сдружаваме, а сетне да се раз
деляме. Стратегията в развитието ни 
е да се осланяме на големите сто
пански системи, които имат кадри, 
средства, пазар, маркетинг ... Цехове-

председателят

В. Б.
Един цех в „Свобода”

лест места в стария Дех» 
който само за домашния 
пазар до края на годината 
трябва да произведе към 
30 хиляди броя конфек
ция- Счита се, подчерта 
Рангелов, че съвкупните 
ефекти от предложеното 
решение ,ще бъдат. ;ло-Д° 
бри от поддържане' на 
две смени, които да не 
работят с пълна мощност.

Освен този въпрос чле
новете на работническия 
съвет разискваха и за ка 
чеството на произведени
те стоки. Констатирано е, 
че качеството постоянно 
спада, което зле ,ма?ке Да 
се отрази върху износн*1' 
те сделки. А. Т.

УРЕЖДА СЕ ОКОЛНОСТТА НА „БАЛКАН—КОМ ПАС” НА ГРАНИЦАТА веждането на работите 
плаща гостилничарско-стопанисванепо- туристическата организа 
цмя „Балкан-компас” със 
свои средства. Стойност-

С изграждане и реконс 
трукция на гранично-про 
пусквателния пункт „Гра 
дина" изградена е и една 
част от автопътя по ново зитните. туристи.

се замине вече е невъзмо 
жно отклонение. Това

септември започна изгра
ждаме иа нов паркинг—пл 
ац за 94 возила ма празно 
то пространство . между 
своите обекти и новоизг-

та на паркинга и отклоне 
пПето е, 478’ милиона дина 
ра. Провеждане

допринесе да се намали 
значително броят на трай 

които на строи
телните работи е довере. 
мо' на

трасе, което минава от се отклоняват и ползуват 
северната страна на обек- гостилничкрските и турис 
тите на „Балкан—Ком- тически услуги на „Бал-
пас" (зад гърба). Отклоне кан”.’ Почти същ-о е и 
ние за гостилничарско—ту с обектите на Автобазата
ристическите обекти е и бензиностанцията на
направено с помощта на „Югопетрбл".
надлез. Обаче това реше
ние е направено доста не 
сполучливо, така че обек 
тате изобщо не се виждат

радената част от автопътя 
към границата. Тази пл
ощ заема 2665 км2. Ведно ’ 
с изграждане на паркинг 
— плаца, започва и стро
еж иа

строителната трудо 
организация „Прогрес" 

от Пирот. Въпрос е само 
дали е крайна цената още 
при първоначалните рабо 
ти не е могло да се наме 
ри по-добро решение от 

този начин на транзитни- съществуващото, а 478 
те Пътници до голяма сте мшшона Да се използуват 
пен се улеснява отклонени за Н®Щ° Друго.

ва

отклонение направо 
от автопътя, веднага щом 
като се мине надлеза. ПоЗа да се премахне това, 

а също така и големите 
блъсканици по време на 
пълния туристически се
зон, „Балкан-Компас” на 1 ето. Целият проект и проот самия надлез, като той ^ А. Т.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ■комунист
на Съюза на комунистите в Сърбия Белград, 9 септември 1988

Брой 1637 година ХЬУ1
И НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО1!^ ЦКАНД1СКСОШЕВИЧ НА СЪВМЕ стн°ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ

Ръковилшото на Сърбия зачита и 

приижда волята на народа
протестниПми?инп!НА неправдите към сърбите И ЧЕР НОГОРЦИТЕ ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

След шестнадесетчасовн разисквания за актуалното политиче- 
ско-сигурностно положение в САП Косово, в които взеха участие 
40 души членовете ка Председателството на СР Сърбия и на 
Председателството на ЦК на СК в Сърбия на съвместното 
данне, състояло

те са основн/ят субект на поли
тическата система, че те управля
ват обществото, всички и равно
правно, че властта в тази страна 
е тяхна. От най-ранни дни, от ос
новно училище ние учим нашите 
деца, че самоуправлението е об
щество, в което всеки човек ре
шава за условията, средствата и 
резултатите на своя живот и труд 
и че такова общество е най-про- 
гресивно на света.

II сто, това което обясняваме на 
народа и на което учехме децата 
почна да се осъществява. Хората 
искат и знаят не само да изразят 
своето мнение, но искат това мне
ние и да реализират.

засе-
т.г. в Белград едногласно 

председател на 
и заключенията, които той пред-

се на 5 септември 
приеха уводното изложение на Петар Грачанин, 
Председателството на СР Сърбия 
ложи.

Заключителна реч на заседанието произнесе Слободан Ми- 
лошевич, председател на Председателството на ЦК на СК в Сър
бия който каза:

Вече два месеца се провеждат 
митинги на солидарност с борба
та на сърбите и черногорците 
против контрареволюцнята в Ко
сово. Тези митинги показаха ма
сова, единодушна и действително 
искрена подкрепа и решителна го
товност на огромния брой граж
дани от всички народи и народ
ности, да помогнат положението 
на сърбите и черногорците в Ко
сово да стане равноправно с по
ложението на мнозинственото на
селение в Косово, което днес пре
дставляват албанците.

Но, освен това, че изявата на 
солидарност с гражданите, на ко
ито е застрашено всичко, което 
имат, включително и самия жи
вот, тези митинги са и израз па 
недоволството, че държавните, по
литическите и другите компетент
ни институции и организации, а 
преди всичко техните р7,ководст- 
ва, не са навреме предприели 
всички мерки, че контрареволю- 
цията в самото начало да се спре 
и с това допринесоха същата да 
ескалира.

Сърбите и черногорците от 
Косово, също и всички напред

ничави п хуманни хора в Сърбия 
и в пялата пи страна, показаха 
търпение към пеефикасността на 
своята държава и към неспособ
ността на своите представители в 
нея, конто днес в цивилизирана, 
демократична модерна Европа, са 
показали малко от народите. Или 
в такава степен не би го показал 
пито един народ. В Европа днес 
пикаде вече няма насилвания на 
национална основа. Нито има на 
която да е основа понижаване на 
деца и старци, поне не масово и 
организирано — каза Слободан 
Милошевич.

Това лято на това търпение 
дойде край.Прсди малко повече 
от една година на IX заседание 
па ЦК па СЮК за Косово бяха 
утвърдени задачите как да се 
спре контрареволюцнята и према 
хиат нейните последици.

Една година слсд това, през 
юли тази година, на Пленума на 
ЦК па СЮК, който разглежда осъ 
щсствявансто на тези задачи, бе 
оценено, че тс не са изпълнени. 
А същевременно, нема отговор
ност за институциите, организа
циите и личностите за иеосъщс-

ствяване на тези задачи. Поне
же заседанието бе явно, всички
които са го следели, навред из 
машата страна, можаха това да 
видят.

.МАСОВИТЕ СБОРОВЕ ВИНАГИ 
БЯХА НАЧИН ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ 
НА МНЕНИЕТО

Във връзка с митингите на со
лидарност, а и във връзка с 
другите сборове, които през това 
лято се провеждаха в Сърбия 
има три неща, които трябва да 
се разяснят. И това не заради 
обществеността в Сърбия, защо 
то на гражданите в Сърбия това 
е ясно, но заради по-широката 
югославска общественост, заради 
останалите югославски народи и 
заради нашите другари комунис
ти навред из Югославия, които 
за жал нямат възможност обек
тивно да се осведомят следствие 
иа делбите в нашето информатив
но пространство.

Първо,- становището, че сборо
вете са неприемливи и както се 
казва в някои съобщения „извън 
институционални" — е неприем
ливо. Преди всичко затова, че 
събирането на хората, явно и 
масово да изразят своето съгла
сие или несъгласие за някои яв
ления в обществото, в което жи
веят, винаги беше един от начи
ните за изразяване на мнението 
па широките народни слоеве, от 
античното общество до днес. През 
нашата история, а особено през 
най-новата“ история на работниче
ското движение, ние се гордеех
ме с такива сборове. Нима ние 
не давахме така подкрепа не са
мо па прогресивните промени в 
обществото, но и поздравявахме 
напредничавите идеи и хора в 
света, осъждахме неправдата и 
терора, където и да ги имаше. А 
след това, не са се масово и яв
но събрали хулигани и наркома
ни, но работници, младежи, бор- 

(На 4-та стр.)

И няма нищо по-логично и да 
кажа по-честно, но гражданите, а 
особено комунистите, да изразят 
недоволство поради липсата на 
резултати и липсата на отговор
ност, по н по име да посочат и 
отделни личности, които са пое
ли, а не са изпълнили задачите.

Това е демократична, честна и 
очаквана реакция.

Задачите, конто поеха инсти
туциите, организациите и отдел
ните личности, а ме ги изпълни
ха, трябва да се завършат, но 
очевидно с други хора. Това са 
правила на играта, конто важат 
в буржоазната демокрация, коя
то пие с омаловажаване, понякога 
съвсем неправилно смятаме за де
мокрация от по-ниска категория, 
само формална.

А у пас, в обществото, което 
е постигнало най-високо равнище 
ма демокрация, която човечество
то знае — която се нарича и смя
та самоулравителна, изявата и 
уважаването па волята на наро
да, гражданите, работническата 
класа би трябвало да бъде све
тиня. Няма пито една воля, по
стара, по-спешиа, по-оправдана от 
волята па работническата класа, 
па трудещите се, иа гражданите. 
В Сърбия тази водя чухме, и про
сто ръководството няма никаква 
друга задача, освен тази воля Аа 
уважава и провежда. И ние го 
правим топа — подчерта предсе
дателят на Председателството на 
ЦК па СК в Сърбия,

Впрочем, ние такова общест
во н искахме. От 1950 година до 
днес от дои на ден, иа граждани
те, иа трудещите се говореше, че

На жертвите на насилието няма 

да нареждаме да мълчат
— Гражданите вече не щат нито да мълчат, нито да търпят, 

санкции, не затова че не са достатъчноа нещат да поемат пито 
издържливи, да понасят, например, бой, но затова че през своята 
история вече доста бой са получили и няма да допуснат вече да 
ги бият, нито да ги понижават. Оттам невероятно звучат съобще-

митингите, събранията и мнео-нията за негативната оценка на
вите сборове на гражданите.

Защото всички тези ръководства до преди 
заклеваха в народа, в демокрацията, в свободата на изразяване 
на мисленето, в обществеността. И отведнаж това се оценява като 
опасно и негативно явление, на което трябва час по-скоро да се 
сложи точка. И трябва, но така че да ликвидираме контрарсволю- 
цията и терора над сърбите и черногорците, а не така че на жер- 
твите на насилието да заповядаме да мълчат и да търпят насилието

някой «ен се

— изтъкна Милошевич.
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СК В СЪРБИЯСТАНОВИЩАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА

Целта на протестните сборове е 

да се реши носовсната драма
провеждат

РЕАЛИЗИРАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ОТ ПЛАТФОРМАТА 
НА ЦК НА СК ЗА КОСОВО

' ■ Сиг\’рността на Юлослпвия е засегната от страна на контрареполюпиятп па Косово, а нс от митингите които тъкмо се 
против контрпреволюцнята

------- НЕ СА
По повод нзнскваннето на Председателството на ЦК на 

I СКЖ върху което иа последното заседание на Председателството 
I на ЦК на СЮК в речта си отделно инсистира председателят на 

Председателството Стнпе Шувар — органите на Съюза на кому- 
! нистите да не позволяват да се провеждат протестни сборове и 
! мнтингн на солидарност със сърбите и черногорците на Косово 
1 — Председателството но СР Сърбия и Председателството на
| ЦК на СКС взеха следните становища:

яи срещу жертвите на насилието, 
конто се борят за гол живот и 
към онези които изразяват соли
дарност с тях.

2. За да се осъществяват зак 
люпенията па 16-то заседание на 
ЦК на СЮК, Централният коми 
тст на СК в Сърбия, всички дър 
жавпн органи и институции в 
Републиката, общсствено-полити 
ческите организации, организа
циите па сдружения труд, общи
ните, регионите и град Белград 
веднага след провеждането на 
12-то заседание на ЦК на СК в 
Сърбия и 16-то заседание па ЦК 
па СЮК продължиха интензивна 
дейност п изпълняването на соб 
стаените задължения за Косо
во. Членовете па работните гру 
пи па ЦК на СКС постоянно при 

а съствуват в най-голям брой об
щини па Косово, отделно в сре 
ди в които дойде до ескалиране 
в действуването на албанските 
националисти и сепаратисти и 
там иа мястото — в организации 
те на сдружения труд, местните 
общности и общините и полагат 
усилия да дадат принос да се 
излезие от това положение.

3. Двете председателства оцен 
че политическата акция кояват

я го се води в Съюза на комунис 
тите в Сърбия с на линия на целоБЕЗ СПЕШНО ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ 

КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯТА НА КОСОВО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПО 
ТУШИ

куппото осъществяване на зак
люченията на Деветото и 16-то за 
седание иа ЦК на СЮК, както и 
становищата на Конференцията 
на СЮК, отнасящи се до Косово.. 
Принос на акцията на Съюза на 
комунистите дава широко ангажи 
райе па трудовите хора и гражда 
ннте в рамките на организациите 
па ССТН, Синдиката, а в това

* -
1. Председателството на СР 

Сърбия и Председателството на 
ЦК на СК в Сърбия оценяват, че 
решаването на изострената док 
рай криза на Косово може да се 
осъществи само чрез последова
телно, цялостно и стриктно из
пълняване на заключенията на 
Деветото заседание на ЦК на СЮК. 
В по-нататъшна акция в осъщес
твяване политиката на СЮК за 
Косово, както се изтъква в стано 
вищата на 16-то заседание на ЦК 
на СЮК, не може да се върви 
ако не се утвърждава личната 
отговорност на всички онези, ко 
ито не са изпълнили задължени-

же политически да се оценява са 
мо въз основа онова за което се 
застъпва и поради което се случ
ва, а не само въз основа самия 
факт че се случва.

Не можем да приемеме 
центъра на политическото внима 
ние в този момент да се извлича 
становище из оценките за съби
тията в Нови Сад, поради факта 
че 16-то заседание на ЦК СЮ.К 
бе посветено на борбата против 
контрареволюцията на Косово, от 
носно на провеждането на заклю 
ченнята от Деветото заседание на 
ЦК на СЮК, а не на дохаждане- 
то на сърби и черногорци в Нови 
Сад. По този начин проблемите 
на борбата срещу контрареволю
цията на Косово се насочват в 
друг план и това в момент кога- 
то албанските националисти и се

солидарносттаи митингите на 
със сърбите и черногорците 
Косово, на които се изразяват изи

на

скванията за запазване придо
бивките от революцията.

Тези митинги по съдържани 
ето си, по онова което на тях се 
говори и изнася в написаните и 
изказани лозунги, по своя поли 
тическя характер представляват 
подкрепа на политиката на СЮК 
и, СК в Сърбия дългогодишната 
драма на сърбите и черногорците 
и останалото неалбанско населе 
ние на Косово крайно да се реши. 
Без оглед усамотените опити от 
отделни лица да изнасят вражес 
ки становища, най-често антико
мунистически и националистичес 
ки и предлагат решения, които 
са противоположни на политика 
та на Съюза на комунистите, вси 
чки проведени досега митинги пре 
дставляват огромен иск ръковод
ствата и органите ефикасно да 
провеждат политиката на братст
вото и единството, класовото и 
национално равноправие. Двете 
председателства подчертават, че 
всички

Покрай всички предприети 
мерки и конкретни активности 
политическо-сигурносното поло
жение на Косово през изтеклия 
месец след 16-то заседание 
на ЦК на СЮК, 
влошено. Увеличени са всички 
облици на действуване на кон- 

16-то трареволюционните сили на ал-

ята си.
Фактът, че контрареволюци

ята засилва активноста си вина 
ги когато прецени че това тряб
ва да направи, показва че досе
гашното ангажиране на държавни 
те органи и на субективните си
ли е недостатъчно да спре кон
трареволюцията на Косово. Без 
спешно предприемане на допълни 
телни мерки контрареволюцията 
не може да потушиме.

Особено подчертаваме стано
вището на Деветото заседание 
на ЦК на СЮК, че проблемът във 
връзка с изселването на сърбите 
и черногорците от Косово е пре- 
димствена задача в решаването 
на политическата криза и за съз 
даване на сигурност в страната. 
Затова най(-решително търсим 
да се предприемат всички мер
ки и активности за осъществява 
не на утвърдените задачи за Ко
сово. Това е становище и на 
16-то заседание на ЦК на СЮК-

Председателството на СР Сър 
бия и Председателството на ЦК 
на СКС констатират, че полити
чески не може да бъде приемчи- 
во с метод на генералиране на 
конкретното становище на Пред
седателството на ЦК на СЮК, ко
ето е взето във връзка с конкрет 
на и специфична ситуация до ко
ято се стигна по повод^ митинга 
в Нови Сад, да се търси универ
сално прилагане на народните 
сборове и митинги, които се про 
веждат поради насилие и терор 
върху сръбския и черногорския 
народ на Косово, относно тези 
сборове да се осъждат и забран
яват без оглед на техните причи
ни, поводи и съдържание. Във 
връзка с това, Председателството 
на СР Сърбия и Председателство
то на ЦК на СКС изтъкват, че 
всяко политическо събитие, вклю
чвайки и народните сборове мо-

значително епаратисти отворено призиват на 
въоръжено въстание срещу Юго 
славия, а за главен политически 
проблем и съдържание на 
заседание на ЦК на СЮК се про банския национализъм и сепара

тизъм — извършен е атак на ос 
ловните права и свободата, засег 

на пати са придобивките от револю 
с жертвите на на- цията, териториалната цялост на 

Югославия и нейната вътрешна 
на стабилност, а албанските нацио-

възгласяват митингите, за главна 
политическа задача се провъзглас 
ява забраняването митингите 
солидарност 
силието на Косово. Това не съот 
ветствува на истината, нито 
съдържанието иа 16-то заседание 
на ЦК на СЮК.

Двете председателства оценя
ват, че е неприемчиво митингите 
на солидарност в Социалистичес 
ка република Сърбия (преди вси 
чко в САП Войводина) да се про 
възглася ват за опасни демонстра
ции и за недемократически на
тиск, които засягат сигурността 
на Югославия- Сигурността на 
Югославия е засегната преди вси

иалисти и сепаратисти явно при
зовават на въстание.

За такова положение са от 
говорни всички онези, особено 
ръководителите и ръководствата, 
конто колебаейки се с крайната 
развръзка с контрареволюцията 
си позволяват сред хората на Ко
сово да владее страх, недоверие 
и раздор.

Не са

неприемчиви 
на отделни лица и занапред тряб 
ва енергично да се премахват, ни 
как не бива да се подценят, вина 

на време трябва да се реаги

постъпки

ги и
ра срещу тях. Не само на сборо
вете, но и във всички обстоятел-реализирани задълже- 

чко от страна на контрареволю- нията от Платформата на ЦК на 
цията на Косово, а не от митин- СЮК за Косово, 
гите които тъкмо се провеждат ни задачите от 12 и 13 
против контрареволюцията, с за Косово, не са 
цел на Косово след осем години

ства, в които идва до изява 
антикомунистически и национали 
етически становища.

не са изпълне-
конгрес 

реализирани зак 
л/юченията и мерките на Пред
седателството на СФРю и Пред- 

сигур- седателството на ЦК на СЮК от

В Социалистическа Републи
ка Сърбия на митингите участву 
ват всички 
те не

да се въведе мир и да се осигури 
лична и имуществена
ност На всички граждани в Пок 1986 година, не са реализирани 
райнината. Целокупната общес- заключенията от Деветия пленум 
твеност пред чиито очи се случ- на ЦК на СЮК. И покрай 
ват тези събития вижда това. че тези задължения не са изпъл- 

И съдържанието и поръчени- нени, че хората нямат обезпечена

граждани и на тях 
се делят нито по една осно 

ва, па ни по национална. Митинги
те на които присъствуват числящи 
се към всички народи и народ
ности в Югославия, са съставна 
част на неотчуждимите права и 
свободата на гражданите, загаран 

Конституцията 
СФРЮ, като най-висш акт на Со
циалистическа

това,

ята от проведените досега митин сигурност, 
ги изразяват изисквания за соци
ализъм и Югославия, бртатево и ва не отговаря от 
единство и равноправие, което ук 
репва Югославия и дестабилизи-

че контрареволюция
та не е премахната, никой за то тирани в на

редовете на 
онези които за това имат най-го- Федеративна Ре

публика Югославия- В Член 167 
на Конституцията е „Осигурена- 
свободата на говора и явно изка 
зване, свободата на сборове и за 
друго публично събиране".

леми пълномощия и отговорност 
ра силите на бюрократическата в Покрайнината и Федерацията, 
съпротива към промените в стра Напротив, изправени сме пред аб- 
ната и силите, които се съпро- 
тивяват срещу ликвидирането 
на контрареволюцията на Косово.

сурдно изискване според което 
партийната дисциплина и отговор 
ност в остра степен да се поста-



Комуякст 3
МЯСТО НА КОМУНИСТИТЕ Е

Искът
СРЕД НАРОДА И С НАРОДА

: ■'

на комунистите ла „ -ещите се и гражданите ..изтъи уважаван техния.. глас. и да . се
се осуети орг-анизиоанетп и * чистите и днес сред икономичес- системата.. Трудещите се, и граж- уважава становището, прбдложе- 

■■ участвуват на мнтйнгите в ™ *ата и обществената криза да - даните не могат да бъдат извън . нието и критическия.съд. .

етическо развитие" (Програмата СЮК йд-своето Шесто заседание Тивисти в Социалистическия . съ- 
на С1оК). . заключи, че на демократичния юз, включтелно и ръководствата

характер на активностите в ССТН на ССТНе' разбрал, че .мястото 
не е

рода и историческите стремежи 
на Съюза на комунистите 
с народа да осъществят 
революционни, програмни 
рически задачи

заедно 
своите 

и исто- Благодарение на дълбоките 
рени в народа, ЮКП успя да вди
гне въстание и заедно с народа 

на да изведе Народоосвободителната 
_т,;°еТО в°йна и да победи в социалисти- 
сектанст- ческата революция, Съюзът на 

югославските комунисти можа 
преброди всички

ко присъщо априорното отрича- им е сред гражданите и трудеЦщ- 
не на спонтанните масови актив- те се. Единственото Изключение 
пости на трудещите се и граж- се случи в поведението на ръко- 
даннте, които са реагиране срещу водството по повод митинга в 
реални обществени проблеми и Нови Сад, коетр и Председателст- 
потребности на съвременния чо- зото на ЦК на СЮК оцени Като 
век, а са насочени критически и безотговорност. Неотдържимост- 
творчески, към по-нататъшно ра- та и нереалността на изисквани- 
звитие на институциите на само- ята за забрана на митингите най- 
управлеиието и демократизация- добре показва фактът, че въпре- 
та на обществото.

в изграждането
на социализма. От идването 
Тито начело на Партията, 
означава и разрив със 
вото и фракционерството, такъв
пример на заговаряне на сектан- 
ско отношение към народа не 
забелязан. Мястото

да
изпитания и от 

с най-трудните ситуации да намери 
изход, осъществявайки историчес 
ките интереси на работническата 
класа и народа. Този 
Учи как в трудните времена дей
ствува и как се бори работничес
кият авангард и демократичната 
организация.

И днес Съюзът

на комунисти 
те е сред народа и с народа. Ко
мунистите на Сърбия това знаят 
и така ще бъде

ки и отрицателните становища 
И последните митинги ясно по на отделни ръководства към тези 

казаха, че трудещите се и граж- митинги, на тях масово участву- 
даиите доказват, че те са извор- ваха и се изказваха комунистите, 
мият субект в креирането на по- говориха представители на Социа 
литиката, знаят да допринасят за листи^еския съюз, синдикатите, 
решаването на обществените про- общинито,, борческите и младеж- 
блеми и затова търсят да бъде ките организации.

опит нии занапред. С
ннсистнрането за осуетяване 
еооровете, органите на Съюза на 
комунистите биха се довели в по
зиция на фактор, отменящ свобо
дите и правата на трудовите хора 
и гражданите, гарантирани с Кон
ституцията на СФРЮ. А първият 
митинг, който би бил насочен сре 
щу братството и единството, со
циализма и равноправието в Юго
славия би доживял крах и осъДа

на

на югослав
ските комунисти 
сплоти и раздвижи всички социа
листически и прогресивни сили 
на страната в борбата за стопан- ПРЕМАХВАТ С НИКАКВИ РЕШЕНИЯ НИТО ДИРЕКТИВИ

6. Двете председателства ечи- и с това още в по-голяма опас
ност се довежда съдбата на сто- 

с ра- подкрепа на всички изяви на тру- тици хиляди хора и още повече 
народа, дещите се и гражданите, които се застрашава техния национа- 

са на линията на развитието на лен, физически, духовен и семеен 
югославската социалистическа об 
щност, братството и единството, 

те членове, но тя е толкова го- изковано в Народоосвободителна- 
яяма, каквото е влиянието на та война и революцията. Съюзът 
Съюза на комунистите сред ра- на комунистите, който се застъп- 
ботниците, селяните, интелиген- ва за по-нататъшно развитие на 
цнята, младежта — между всич- социалистическата самоуправи- 
кн югославски и социалистически телна демокрация може тук да 
определеми граждани. Всички те постигне резултати само с голя- 
с достойнство понасят ударите на мо и непосредствено участие на 
кризата, отиват на сборове нара- трудещите се и народните маси 
ботницнте, идват в скупщините, във всички политически акции, 
отиват на митингите на солндар- Затуй изтъкваме, че не същ^ству- 
ност, за да изразят своето недо- ва пито една социалистическа и 
волствие от състоянието, своята демократична стойност на наша

та революция, съдържана в Кон- 
Програмата на 

С.ЮК, която смее да се доведе 
под въпрос и жертвува за отбра- 

за пата па парциални интереси или 
интересите на отделни личности, 
без оглед па функцията и поста.

Още повече, чс нашата криза 
е най-големия драматизира и фактът, чс отдел-

ще успее да

ПРОТЕСТНИТЕ СБОРОВЕ ПО ПОВОД КОСОВО НЕ МОГАТ ДА СЕ

н обществена реформа, в 
борбата срещу контрареволюция- тат, че трябва да се даде пълна 
та в Косово, само ако бъде 
ботнн^сската класа и с 
Тази свързаност обезпечава сила
та на Съюза на комунистите да 
нс се ссежда до броя на негови-

ска

не само от ръководството на 
СР Сърбия и на СК на Сър
бия. но от огромното мнозинстЬо 
трудещи се и граждани на СР 
Сърбия- Изявеното настроение на 
народа във всички досегашни 
случаи потвърждава, че никой ня
ма право да се съмнява в социа
листическата определеност на ог
ромното мнозинство трудещи се 
и граждани, в народа и народно
стите, живущи в Социалистичес
ка република Сърбия-

Двете председателства при то
ва подчертават, че опасността от 
конфронтация върху национална 
основа нито в един конкретен 
случай и обстоятелства не смее 
да се подценява, особено когато

интегритет.
7. Председателството на - СР 

Сърбия и Председателството на 
ЦК на СКС затова считат, че про- 
тесните сборове на сърбите и чер 
ногорците в Косово и митингите 
на солидарност по повод Косово 
не могат да се отменяват с ника
кво решение нито с декрет, но 
че могат да се преодоляват само 
по такъв начин, както е заключе
но на Деветото заседание на ЦК 
на СЮК — с най-енергично пре
махване на причините, които ги 
предизвикват, относно със спира
не на насилието и терора над сръ 
бския и черногорския народ в 
Косово.

Правилен е искът, съдържащ 
се в Становищата на Председател
ството на ЦК на СЮК, че цело
купната активност трябва да во
ди към спиране на протесните 
сборове — само така може да се 
схване и тълкува 
не се желае да се извърши реви
зия на Деветото заседание 
ЦК на СЮК. А такава ревизия 
ръководството на СР Сърбия и 
СКС, както и членовете на СКС 
н трудещите се и гражданите на 
СР Сърбия не могат и не ще 
приемат.

готовност за акция, своята опре
деленост за Югославия, за браг- ституцията и

става дума за евентуално провеж- СТВОто и единството, за социали- 
дане на еднонационални сборове. 3ъМ н самоуправление, за стопан- 

В този смисъл Председателст- ска ц обществена реформа, 
вото на СР Сърбия и Председател 
ството на ЦК на СК в Сърбия
оценяват, че трябва да се плети. Фактът, чс комунистите са 
зачитат предупрежденията и оцен 
ките, които изказаха ръководст
вата на Съюза на 
на БиХ-на и Словения във връзка

демократичен изход от кризата, 
за Съюза на югославските кому

заедно с народа
залог, че проблемите в Косово ще 

комунистите се решат, че ще се измени поло
жението, че ще се запазят и по*

задълбочават придобив- ката класа и народа, понеже с 
ките на революцията. действуването си блокират пзхо-

5. Ком ум нетните в рамките па да от кризата. И затова пай-чес- 
на тези оценки е безспорна, ССТН не могат да настъпват сре- то не става дума за „иеаргумепти

рамо п иеприиципио извикване”, 
по за оправдателен иск за отго
ворност, поради неизпълпяване 
на задачите, приети от страна на 
иай-висшите тела в СК и държа
вата, а които преди всичко се от
насят до осуетяването на контра- 

са революцията в Косово и практи
ката па геноцид, който 
провежда над сърбите и черно
горците. Комунистите и органите 
па СК в Сърбия енергично са 
срещу онези иеаргументирапи на- 

Социа- падки и опити за петиеие па хо- 
па принципно

ДОКОЛКО!Овнп лица па отговорни места 
СК и държавата повече не се пол 
зват с подкрепата на работничес ка

с възможните импликации от евс 
итуални сборове от този вид в 
тези републики. Нуждата от 
тане
с оглед че те отразяват * отговор
ността на СК и ръководствата на 
тези рпеублики за политическото 
положение в тях, по същия на" 
чин, по който ръководството 
СР Сърбия и СК на Сърбия, тру* 
дещите се и гражданите на СР 
Сърбия носят отговорност за но* 
литичсското положение в СР Сър
бия.

нататък

зачи-

щу социалистическите инициати
ви, изисквания па трудещите се 
и гражданите. Те са длъжни ме
жду трудещите се и гражданите 

иа и заедно с тях да се борят зи 
социалистическа насоченост и съ- 

политичсските ак-

Само с поправката на бройни
те, с години нанасяни неправди- 
нн, със защита на свободата и 
правата ма всички граждани и 
със създаване на условия в Ко
сово свободно и сигурно да се 

всички оста-
държание на
цип и п случаите, когато те 
спонтанни или представляват са- 
мооргаиизиране на гражданите.

насочени ак-

там се живее, както и във 
пали краища на нашата страна, 
обстановката в Косово ще се норИзтъквайки това, двете предсс- Социалистическите

ции на гражданите и трудещите
като

мализнра, а причините за провеж 
дане на митинги ще се премах
нат. Това може да се обезпечи 
само с единно и ефикасно дей
ствуваме на държавните органи 
и с акция на субективните сиви 
в окончателното пресичане дей- 
стпуоапето па албанските нацио
налисти н сепаратисти, с премах
ване на натиск, които се упра
жняват над сърбите и черногор- 
горцнто н със създаване на усло
вия аа техен спокоен и сигурен 
живот в Косово, се изтъква в ста
новищата на Председателството 
па СР Сърбия и на Председател
ството на ПК на СК п Сърбия.

станови-дателства изхождат от
щето, че ръководствата ма СК в се трябва да сс третират 
републиките са най-призвани и част от активностите па 
най-отговорни да оценяват поли- листическия съюз. С провъзглася 
тическата обстановка и положе- ване на тяхното ангажиране за 
ние в своите среди и да опреде- „извъиинституционално” — 
пат начините иа своето ангажира- признание на политическата ак- ния

=; Гс^=,Ги,а гж?
ликвидир,„Сто иа контрарсволк, = ™ “ Г=™=

"Гизхождайки от Програмата и трудещите се Такава практика ^”ржГ—
на Съюза на югославските кому- би означавала обеднява‘ДУ, конкретни отговорности пречи с
нисти, Председателството на С1 еьщно па ■ социалисти- всички разполагаеми държавни и
Сърбия и Председателството на с/.юз, като фронт на соцпал ' средствп да се осуе-
ЦК на СК в Сърбия считат, чс е чсските ГкопфареволюииятаГ Косово

рача. И с оглед 
изнесените становища, тяхното е
задължение срещу такива поведе- 

последователпо да се борят.
значи

па

длъжност и задължение па кому- приемливо
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уреждане на отношешгята между и от недоброжелателните ония, подложен на р ан-
хората трябва да се откажем. На- които са правили списъци и са ският “ар°Д/ шовимиетит.
против, трудещите се със своите вършили преброяване 1971 годи- Трябва Д® албански

ци иа гражданите в Сърбия- 
Заддото няма националистиче

ски народ, но всеки народ има 
шовинисти, националисти, прими-

(От 1-ва стр.)
цн,^ комунисти, селяни, нашият 
народ.

Разбира се, на всички — и на 
държавата и на гражданите, би 
било по-леко, ако този работа 
против контрареволюцията би би 
да завършена чрез институциите. 
Обаче, фактите, действителността, 
самият живот показаха, че инсти
туциите функционират бавно, про 
тнворечнво, а някои никак. Не 
казвалг, не мисля, и никой не 
мисли, че поради това, че досега 
не функционираха, или функцио
нираха тежко, че от така нарече
ния институционален начин по

албанските деца.

изключително очевиден, така 
ярък, почти доминантен — граж
даните търсят промяна на Кон
ституцията, която чрез отговор
ни институции оце им обезпечи 
градивен, справедлив и сигурен 
живот. И най-после, такива сбо
рове, както е познато, или как- 
то би трябвало да е познато, са 
в унисон и с нашата Конститу
ция-

бия търпи последствия затуй, че 
нс е сърбин, Напротив, ние се 
гордеем, че в Сърбия никой не 
може да каже, че нещо не му е 
допуснато защото нс е сърбин, тивни и агресивни хора, които 
Л ония, на които е всичко отвзе- хранят и разпространяват омраза 
то в Сърбия са само сърбите и към други народи. И всеки народ 
черногорците в Косово. И 
положение трябва да се премахне 
спешно и веднага. Именно така, дупреждават други, без да го мо- 

бе казано на сбора в Цър- дят опия, към които е насочена
омразата. Особено така трябва да 
бъде във всяко демократическо, 
прогресивно и хуманно общество.

Имайки всичко това предвид, 
ръководството на Сърбия няма

е длъжен да изхв-ьрли тази змия 
от недрата си ,сам, без да го пре-

това

както
венка: положението е такова, чеСъбранията в Косово не са 

еднонацнонални
единственият срок, който може 
да се приеме е —' веднага.

Фактът, че на тези митинги
се чуха и неприемливи, вражест- 
ки, дори и дражевистки лозунги, друга задача, освен да се избори 
например „смърт на шиптарите”, 
нс смее да се подценява и тряб-

Второ, съществува и се крити
кува тезисът, че събранията в 
Сърбия са еднонацнонални. Ни 
това не е точно. Още отначало в 
Косово заедно се събират сърби 
н черногорци, за да протестират 
против незавидното си положе
ние. Следователно възниква въп
росът на кои от тях да се отвзе

достатък на събитията в Сърбия. 
Напротив. Смятаме, че това им е 
качество. Фактът, че някое явле
ние е масово не значи, че това 
явление е отрицателно. Всичко 
зависи от това за какво се застъп
ват масите. В случая те се застъп
ват за сплотена Югославия, соци
алистическа система, братство и 
единство, равноправие на Сърби» 
с останалите републики, за бор
ба против контрареволюцията в 
Косово, за правдина и достоин- 
ствен живот на всички хора в 
Югославия.

Масово изказани, тези изис
квания са гордост на ония, кои
то ги изказват. Следователно про
блемът не е в ония, които явно, 
ясно и л!асово изказват такива

за реализацията на становищата 
на своите граждани, работничес
ка класа и комунисти. И винаги 
да бъде с гражданите и трудещи
те се. Доколкото не бихме рабо-

ва да се нарече с верното му име, 
но гой не може да компрометира 
събранията като пяло. Не само 
затова, че тези лозунги останаха 
без подкрепа, но и затова, че са
мите граждани проявиха възмож
но най-голям усет за всичко вра
жеско

тили така, в демократическите 
страни бихме били суспендирани, 
сменени, а в недемократическите 
бихме били противници на соб
ствения си народ: народът би се 

тисоциадистическо, антиюгослав- борил за нов строй, за нови хо- 
ско.Но нито един такъв случай Ра- а съществуващото ръководст- 
ие смее да бъде подценен. Защо- во би настоявало да смълчи и 
то най-опасни са онези антикому- да сплаши народа, за да му бъде 
нистически и националистически покорен.

Понеже за щастие схге демо

не правото на националност, ко- 
гато събранията ил! се провъзгла
сяват за еднонационални. Дори и 
тезисът, че се събират на нацио
нална основа не може да се прие
ме. В настоящата конкретна об
становка този тезис

националистическо, ан-

прозвучава 
иронично, още повече неразумно. 
Хората се събират 
ва, на която са нападнати и за
страшени. Изгонват ги

сили, на които не се противопос
тавим навреме. Мисля, че на това кратическо общество, напук на 
действително високо съзнание на бюрократическите отпори, ще ос

на онази осно-

наши-ге граждани всеки в Юго- танем с трудещите се и гражда- 
славия може свободно и сигурно иите, борейки се за осъществява
ла разчита — те няма да допус- не на техните изисквания. Още 
нат атмосферата на който и да повече, че й са в духа на най- 

не е сбор да бъде злоупотребена за прогресивните определения на на- 
нзказване на нетърпимост към ос 
новните стойности на нашето об-

като сър
би и черногорци и затова те се 
изселват или

изисквания, а е в ония които ги 
осъждат. Нима не се тъй масово 
определихме и поведохме социа-

защитават като 
сърби и черногорци. Не могат да 
се защитават, изселват или съби
рат като холандци, или като 
тестанти, или като

листическа революция, нима 
беше масова подкрепата в изгра
ждането на нашата страна, нима 
ие осъдихме масово

шата революция и в духа на оп
ределенията, за които се борят

Информбю- Щество- няма да допуснат негър- прогресивните хора в света, 
ро, нима не се масово определих- пимост къл! други народи, осо- Това е в сила най-напред за 
ме за самоуправление. Изобщо бено към албанците. комунистите. Още от формираке-
щяхме ли да спечелим великите то сп като политическа органи-
исторически битки доколкото за ^ЯМА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ зация, партията на пролетариата
тях не бяха се определили масо- НАРОД винаги е била с класата
во трудещите се и гражданите, 
целият народ, и ако не участву
ваха масово в тях?

про-
производите-

ли на памук, понеже на тази 
нова никой не ги закача.

ос-

А когато става дума за събра
нията навред по Сърбия, 
общо не са еднонационални. В 
тях участвуват граждани на Сър
бия, а структурата им 
е многонационална. Особено във 
Войводина, където сборовете са 
масови, понеже в тях участвуват 
граждани от всички народи и 
народности, които, както е изве
стно, са многоброния във Войво
дина. Ако има нещо еднонацио- 
нално, това е контрареволюция
та, понеже нейните носители се 
числят към една националност.

Трето, говори се, че събрания
та в Сърбия имат масов харак
тер. Разбира се, 
масовост има отрицателно значе
ние и се сравнява с известния 
така наречен „маспок” в Хърват
ско в началото на седемдесетте 
години. Ние обаче не отричаме, 
нито пък мислим да отречем, че 
всичко, което се случи в Сърбия 
през това лято има масов харак
тер. И не смятаме, че това е не-

те из-
си, с

ония, заради които съществува и 
чнито исторически интереси 

теж- щитава. Винаги, когато не е би
ло така, комунистите са преста
вали да бъдат партия на 
си и са ставали бюрократическн 

_ най децата на друг на- слой, конто мисли, говори и дей- 
да род, който е малцинство в тази ствува в полза на собствения си

ни идеи, нетърпимост и омраза ™п1лпо незатитен УЮМе"Та е ИНтерес' °т ^торията за съжа- 
Към други народи и хопа Исто- незащитен. Но сто пъ- ленив научваме, че са умеели да
рията за съжаление помии и 'г* трябва да подчертаем, че няма защитават личния си интерес су- 
кива2настроенияНИи отзиви на кУаХГ ”ИКаКВИ непра™ р°*°. “во и отмъстително, 
масите. Но в случая е очевидно омпаза Народ# че Няма Затова, ако искат да изпълнят
че не е така. Защото всеки знае! с албанците можем“ “то 6^”° СВ°ЯТа исторнческа- класова за- 
че в Сърбия днес няма нито ед- спечелим битката ппг,™? 6 Д& Дача' комунистите винаги трябва 
но място, нито една среда в ко- пеппшлпи лг Р тнв контРа" Да бъдат с класата, на която са
ято някой е дискримишфан з° д“™ тр^ГитГв" ЙГ “Г ^ Р“ 6 ”
това, че не е сърбин. Това го бия много хубаво знаят че ако ™ Да' В Училището, на ни-
знае целият народ. И затова лю- албанските шовинисти ' върша? пУ Г улицата или на площа‘ 
безно молим всички, които се натиск на сърбите и черногорци Гво г уСПехита и в трудностите, 
боят от някакво сръбско нацио- те, пък и на всички, които н? са ",б°рбата на Работническата кла- 
налистическо „масово движение”, албанци, не е нито исторически нейните интереси - винаги
а това са, по всичко личи повече нито човешки отговор да бъ„е товТТвс^ко "" ° НИЩ°

Албанският народ не е имал
лека съдба, дълго е живял в бе-наистина за-
да, мнозина и днес живеят 
ко и на мнозинството от тях е

В СЪРБИЯ НИКОЙ НЕ Е ДИС- 
КРЕДИТИРАН ЗАТОВА, ЧЕ НЕ Е 
СЪРБИН

тежко, че техни сънародници, шо 
винисти, вършат терор над насе
лението,

класа га

Разбира се, масите могат 
бъдат и носители на консерватив

тук понятието
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ГОЛЕМИ ЩЕТИ ОТ сушата В НИШКИ РЕГИОН

Животновъдството ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИ 
Я В БОСИЛЕГРАДнай-зле ВИНАГИ ГОТОВИ ДА 

ПОМОГНАТ НА 

ЖИВОТНОВЪДИТЕ

• Ще недостигат 200 000
• В тона царевица

не „а цоложИен"Я НЗбеЛяЗВат за санира-
мерки, които ще бъдат 
на обсъждане на 
на Регионалната

сесия
скупщи

на през средата на сеп
тември. Преди всичко пр 
общините ще се 
акция за утвърждаване 
на причинените

Незапомнената суша ко 
ято сполетя нашата стра
на силно засегна й Ниш
ки регион. Както

Недоимъкът на храна 
за добитъка е налице. За
това вече започва поведеда на- 

животиовъднияпреце- малява
фонд,няват специалистите 

тите, които
от суша 

та щети. Вменява се в 
Дълг на

ще- 
са претърпе-

а матрапазите, кои
то чакат „от засада" запо
чватли зърнените 

преди всичко
Агропромишле-култури, да действуват. Дей

ствуват и препродавачите 
на царевица и др. зърне- 

храни. Царевицата 
че се продава по 600 ди-

Мак^р и със скромни на риск.. Казват, 
средства, които обезпеча- ваксинирали около 
ват от собствени източни
ци, преди всичко от услу-

че са 
3000

говеда, а по тяхно мне
ние са останали невакси- 

оказват на нирани още 500. За тях 
Ветери- ваксинирането ще. се пов- 

в Боси- тори — през есента.
Освен говеда, през пър-

ния комбинат „Ниш" да 
обезпечи храна за доби
тъка на по-достъпни це-

царевицата,
ще надминат 250 милиар
да динара. Царевичната 
реколта, това

ми ве-
вече е из-, 

вестно, ще бъде намалена 
с около 200 000

ни, за да ме се разхищава 
животновъдния фонд. гите, които 

животновъдите, 
парната станция 
леград' успешно реализира 
заплануваните 
При това с години 
наред, 
която

нара килограм, а към есе 
нта и зимата сигурно ще 
бъде и- по-скъпа. Живот-

тона и 
това нещо пряко застра- От друга страна, необ- 

т ходимо ще е съдействие 
новъдмте са в неволя. Те и на обществеиб-полити- 
продават прасета, в някои ческите 
общини в региона, и по 
3 000 динара за килограм 

'живо тегло.

шава животновъдния 
фонд. Щетите които ще 
претърпи само животно
въдството ще надминат 
48 милиарда динара! Го
лемият засух намали и 
добивите от сеното, слън-

задачи. вите шест месеца, извър- 
вече шено е и ваксиниране на 

организацията в овце, срещу болестта ене- 
понастоящем рабо ротоксемия в селата Ре- 

тят 8 души отчита поло- сен, Радичевци и Гложйе.
финансови резул Радва, че и тази болест 

твърде рядко се среща на 
— Не е имало случай територията на Босилегра 

досега — подчерта дирек Д-ка община. Стоев под
черта, че до сега е имало 
само два-три случая- 

— Покрай това наша 
ежедневна активност е и 
да оказваме помощ на 
болен добитък. В 
отиваме в селата пррглеж- 

необходи- 
или пък 

други превантиви, напътст

организации в 
подсичането на. корените 
на всеки вид препродаж
ба на добитък, или пък 
на храна за добитъка.

‘ч

жителни
тати.Неотдавна и Регионал

ният щаб по селско сто
панство в Ниш набелязачогледа и др. култури. V (М. А.)

торът
ветеринарен лекар Иван 
Стоев, — да не се отзовем

на организацията,ЗАВЪРШИ ЖЕТВАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Добивите — над очакванията и окажем помощ, там къ- 
Многодете ни повикат, 

пъти, с оглед на все още 
лошите и негодни за дви
жение пътища, до някои

Тези дни жетвата за
върши и в района на Ви
сок. С това тази най-важ 
на селскостопанска рабо
та з Димитровградска об
щина приключи успешно 
и р предвидения, срок.

И докато царевицата, 
поради продължителната 

,суша едва ли ще даде не
що, добивите от пшеница 
та са над очакванията: на 
об/цссгвения сектор са по 
лучечи 4860 кг от хектар 
а на частния 3500 в райо
на на Забърдие и 4000 в 
района на Понишавието.

В Димитровградска об
щина тази година са били 
засети с пшеница 1033,5 хе

ктара, от които 133,5 на 
общсствения и 900 хекта
ра на частния сектор. В 
сравнение със запланува
ното, съвкупните площи 
са увеличени за повече от 
53 хектара и то на обще
ствения сектор, където са 
били запланувани 

тези
събрани са уем 186 тона 
(и още се събира), 641 
тон от обществения сек
тор и 4,6 тона са изкупе
ни от селскостопанските 
производители или 831 т. 
Въпреки високите добиви 
свободно изкупените ко
личества пшеница са из
ключително малки ' поне

же поради низката изкуп
вателна цена селскостопа 
пските производители ня
мат интерес да дават пше 
лицата, що се отнася до 
задълженията към регио
на все още не се знае точ 
мо. Обаче неофициално 
се споменават 300 топа.

‘ А. Т.

случая

Даме и даваме 
лекарствамисела, а отделно махали, се 

налага да вървим и пеша.
Но ако се има предвид, 

че от нашата интервенция 
р. много случаи зависи жи 
вота на добичето за отка
зване и дума не може да 
става. Сигурно това до 
значителна степен увели
чава разходите ни, но та
кава е работата ни, вина
ги да бъдем всред жи
вотновъдите 
Стоев.

вия и съвети. При това 
негодните за движение 
пътища ни създават най- 
голям проблем. Охрабрява 
факта, че за сега нямаме 
проблем с най-необходи
мите лекарства — добави 
директорът Д-р Иван 
Стоев.

само
80. От площи

БЕЛЕЖКА

СЕГА Е ВРЕМЕ
П родъ; I ж ител и и я т 

сух всели страх и трепет 
в селяшките сърца: как 
да сс прехрани добитъка? 
Сенодобивът тази година 
беше добър,'по това не 
е достатъчно. Добитъкът 
ще трябва да се храни 
още отсега и мнозина се
лскостопански

за- От значение е и това, 
добави че Ветеринарната станция 

в Босилеград дейно сътру 
Инак, съгласно заплану- дннчи с Ветеринарния не 

ваната годишна програма, нтър от Ниш и Ветери-
която е в унисон с един
ната
парния институт за разви 
тие па

парно-меднцннекия цен- 
програма на Ветери- тър от град Кюстендил 

(НРБ).

>»БАСАРА« 
ПОМАГА

Осъществените делови 
па СР Сърбия, през изте- резултати във Ветеринар-- 
клнте шест месеца от на- пата станция подкрепват 
стоящата година, Ветери- и със сравнително добри- 
нармата станция от Боси- ге финансови резултати 
леград реализирала някол осъществени през първо- 
ко акции с превантив- то полугодие на настояща 
по значение. Имено, из- та делова година. Общият

доход, по отношение на

животновъдството
произво

дители мс са сигурни, хцс 
имат ли достатъчно хра
на. Затова вече започна

• * •
Доскоро жителите на 

Драговита
разпродажба па едрия и 
дребен рога! добитък.

И кой сега печели? .' ,
13 никакъв случай про- вършили ваксинация па 

мзводителят. Матрапази едър добитък иа цялата миналогодишния през то 
пече сноват и продават територия па Босилеград- ям период, е увеличен със 
царевица на „черна' бор- ска община. Ваксинираме 1?4 на сто и възлиза на 
са” по 600 динара за ки- то, какго пи уведоми Сто- 35,3 милиона динара, раз

ен- ев, се върши всяка втора ходите възлизат на 11,2 ми 
болестта лнона динара с увеличе- 

Охрабрява ние от 72,4 на сто, а дохо- 
обаче факта, че няма до- дът по отношение на мн- 
сега поява на

па производителя да сс Брсилеградска 
притекат па помощ . ко- Това обаче пс значи, че 
операциите като набавят
ма по-достъпии цени кю- Затова онези конто че се 
сме и др. храна за доби
тъка. По такъв начин ще

Власи, По-
Бански дол,ганово,

Барйе, Верзар и др. се 
ла в Бурела не можеха 
да следят телевизионна 
та програма. С изграж
дането на ТВ—предава- 

Басарател на връх 
(1 027 м). — този въп- 

Може
лограм. След време — 
гурпо ще я продават
скъпо. И цената па сено- туберкулоза, 
то ще бъде висока ...

Сега с време и ред е

и по- година, срещу
рос е разрешен, 
би само някои махали 

Поганово са в „мър- 
ъгъг”, а в другите 
отлично се следи 

про

същата в иалогодишнпя е увеличен 
община.

в
със 160,5 на сто и възли
за на 24 милиона динара. 
При това средният личен 
доход по отношение на 
миналогодишния е по-го- . 
лям със 128,8 на сто и 
възлиза на 248 614 динара.

тъв 
села
и първа и втора 
грама. Дори картината 
е по-ясна, отколкото в 
Димитровград, Пирот и 
др. градове е Горно По 
нишавие.

и не може да се появи.

отзовават и пе искат до
битъка им да бъде а спо 
ред закопа ваксинирането 
е обезателно се излагат

зЬицитят и производителя 
и себе си и животновъд
ния фонд. М. Я.М. А. М. А.
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ПОДОБРЯВАТ СЕ ТЕЛЕФОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ 
В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОИ ЗА ЖИЛИЩНА И КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ В БО- 
СИДЕГРАДСКА ОБЩИНА

Смекчава се жилищният проблем Наскоро в Смнловци 

380 телефонни постаПре^ първите шест месеци ни настоящата години 
са прочистени и разширени над 50 км селски н мах
ленски пътища. Започва изграждане на нова жилищ
на сграда

пия. Споменава ,ее слу
чаят в село Гложйе, къ- 
дето бдно лице спорело и 
за изсъхнала върба.

Покрай подобря Ламето 
па пътната мрежа, Общи
нската самоуправитслна 
общност па интересите 
за жилищна и комунал
на дейност, предприема 
отделни мерки и за по
добряването па' жилищ
ния въпрос в общината. 
Миналата

Продължава акцията по лечд.цат ползвателите на 
„телефонизация" в Дими- услуг.итб (или, по 850 хи

ляди динара всяко дома
кинство), 33% от разнос- 

посма ЛТТ — Пи-

В затруднените усло
вия. кога то все по-трудно 
се обезпечават средства, 
Общинската самоуправи- 
телна общност на интере 
сите за жилищна и кому
нална дейност в Босилс-

Мнлевцц,
Горна Лисина,
Мусул и Горна Ллобата. 
До края пък на годината 
ще работим махленски 
пътища в Извор, Росен, 
Млекомипцп, Рибарци и 
Браиковцп. Всъщност те
зи местни общности имот 
вече обезпечени собстве
ни родства. Разбира се, 
ако времето позволи ще 
работим п в някои други 
местни общности — зая
ви секретарят па тази об
щност Любен Мптов.

Инак, да припомним, че 
СОИ за да участвува в 
разширяване, проч! ютва-
не или пък прокарване па 
пови пътища местните об 
цдности трябва да обез
печат 50 на сто собстве
ни средства. Досега почти 
винаги там, където тези 

на време 
се обезпечат, помощ на 
общността не е изостана-

Груинци,
Плоча,

тровградска община. По
край инсталираните вече 
телефонни мостове в Ди
митровград и околните се
ла: Жслюша, Лукавица и 
Гои идол, тези дни бяха 
пуснати в действие и 55 
телефонни поста в село 
Градини.

ките
рот и 30% Фондът, за на
сърчаване развитието в 
изостаналите краища в 
Белград.

град, успешно реализира 
своите запланувани зада
чи. Само през

— В план е да се ре
конструира и трасето от 
Димитровград до Смилов- 
ци — казва Панайотов.

— Следващ етап?
— Следващ етап е въ

веждането на телефони и 
в районите Поганово, До
лна Нсвля и Тръски Одо- 
ровци.

година прик
лючи строежа па една об-изтеклите —- Тези дни с директо

ра на ПТТ в Пирот и. 
председателя па Общин
ската скупщина в Дими
тровград Слава Тодоров 
посетихме Смнловци, кт,- 
дето в скоро време тряб- 

яа бъдат инсталирали 
телефонни постове — 
тъкна Сотир Панайотов, 
управник на пощата в Ди 
митровград. В с. Смилов-

шест месеца от настояща 
та година със средства на 
местните общности и сре
дства и механизация 
самоуправителната 
ност в

щеетиепа жилищна, сгра
да, а тази година вече 
приключват подготои кина 

общ
ия колко села са

те за изграждане па попа 
жилищна сграда от 6 дву 
стайП11 Заапар гамепат. 

чцелта мечо са обезпечени 
пад 75 па сто от необхо
димите средства. В само- 
управптелпата 
мм уведомиха че 
плана тази година т.е. до 
края на годината трябва 
да приключи строителната 
част, сградата да се 
ви под покрив, а 
година да продължи. Ня
ма съмнение, чс с изграж 
да мето ма тази сграда не 
много мо псе пак ще 
смекчи жилищният проб
лем в общината.

разширени и прочистени 
над 50 км 
ленски 
СОИ за

населски и .мах- 
пътища. С това 
жилищна и кому 

нална дейност пряко уча
ствува в разрешаването 
на твърде лошата пътна 
'Мрежа в общината и да
ва принос в подобряване
то на селския бит на на
селението.

— ще се направи ли 
нещо да се подобрят и 
връзките на Димитровгра
дска община с останали
те краища в страната?

— До Ниш вече са пус
нати още 30 изходни ли
нии, като по такъв начин 
се подобрява „проходимо
стта” в телефонните съоб
щения 
тов.

из-

общмост
според

ци ще се инсталира цен
трала с 380 телефонни 
поста за целия район За- 
бърдис. Най-напред теле
фони ще получат Сми- 
ловци, Одоровци и Гуле- 
повци, а сетне и другите 
села

ста- 
иднатасредства

— От началото на годи
ната участвувахме в раз
ширяване и прочистване

казва Панайо-ла. каза Панайотов. 
Средства от 1 350 000 ди-Мптов подчертава, че в 

някои села отделен проб
лем представляват нераз
решените имотни отноше-

се Инак в Димитровград 
има над 2000 телефонни 
поста, а има свободни 
още 300 номера.

нара за въвеждане на те
лефони в Забърдието са 
обезпечени'така: 377ообез

на махленски пътища в 
Босилеград, Гложйе, М. Я. М. А.

МЕЖДУОБЩИНСКАТА СОИ ЗА ЗДРАВНА ЗАЩИТА ВЪВ ВРАНЯ Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД СЕРИОЗНИ МАТЕРИАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

В най-трудно положение е боснлеградското стопанство
През първото полугодие на годината междуоб- 

щйнската Самоуправителна общност за здравна защи-' 
та във Враня и здравните организации в субрегиона 
отчетоха загуба от 3 милиарда динара. Положението 
в здравното дело е още по-зле ако се има предвид, 
че не са покрити и миналогодишните загуби на бив- 
сшите общинските СОИ, възлизащи 1 918 775 000 
ра. И едната и другата загуба са допълнително бреме 
за стопанството

ят по 4,58, т.е. 4,46 на 
сто, а в Буяиовашка об
щина по 1,48 на сто. Ор
ганизациите и общности
те във Владичин хан ще 
отделят по 0,77, във Вла
дичин хан по 0,57 и в Сур 
дулишка община 0,13 от 
осъществния си доход.

Размерите иа това до-

криват. Най-голема загу
ба е отчела бивешата об
щинска СОИ във Враня 

1,01 милиарда, след то
ва в Прешево, 307

Горската секлия, която 
стопанисва в рамките на 
Горското стопанство от 
Враня и 
единица за 
не на кварц, 
ща в рамките 
тробосна” от Яйце.

Ако в

на трудовата 
експлоатира- 

стопанисва- 
на „Елек-

милио-
динара, Буяновац —

225, Босилеград __
Търговище 105, Владичин 

~~ 9- и в Сурдулица 
21 милион

на
дина- 156,

хан
начина на погас- 

ването на загубата нищо 
не се мени низко доходните 
и низкоакумулативни ор-

динара.За да се покрият мина- Босилеградска 
логодишните загуби на
бивешите СОИ за здравна щина за целта трябва до- 
защита във Вранския суб- пълнително от дохода си 
регион — от началото на да отделят по 16,78 на 

общинските сто. След него 
зациите в

община. 
Организациите в тази об-

пълнително обременяване 
на сдружения 
ди всичко на стопанство
то което създава 
са определени в

Защо е в най-трудно по 
боснлеградското 

Отговорът е 
ако се има

труд, пре-
ложение > 
стопанство? танизации в Босилеград

ска община ще се наме
рят в още по-трудно по
ложение. В този случай 
обаче щ състоянието в 
здравното дело съществе
но не "ще се мени.

дохода,
зависи- съвсем прост 

предвид височината 
губата

годината 
СОИ във Враня, Търгови
ще, Буяновац, Прешево, 
Владичин хан, Сурдулица 
и Босилеград се обедини
ха в междуобщинска СОИ

са органи- 
Търговище и 

Прешево, които ще отдел

мост от височината на за
губата и организациите в 
общините които

на за- 
орга-

низациите, конто трябва 
ДВ. я покриват. А числото 
ма. организациите е 
ко. При това

и числото наще я по

РЕДОВНИ ОБЛАГАНИЯ мал-
за здравна защита 
Вранд — Скупщината на 
междуобщинската СОИ

във изпъква още 
въпрос — защо до- 

пълнителиото бреме да 
понесат организациите от 
общината, а съдбата с 
тях да не споделят онези

В. Б.единКоло заплащаме за здравната защита, 
все докато не се мени отношението ни към нея, 
не може да се поправи, т.е. не може да стане 
на здравни крака? От Нова година насам Скуп
щината на Междуобщинската СОИ във Враня 
взе решение организациите и общностите от до
хода си да отделят по 1 на сто. От 1

която

през средата на юли т.г. 
взе решение с което до
пълнителна се увеличи 
бремето на стопанството. 
Според това решение ор
ганизациите на сдруже
ния ТРУД и другите орга
низации и общности, от

организации 
иостта които

°т вътрещ- 
в Босиле-юли този

размер се увеличи с още 0,85 на сто, така че 
сега по тази основа те от дохода си отделят по 
1,85 на сто. Заетите в

град имат цехове И чиито 
работници са здравно оси 
турени в Босилеград. Та-стопанството от личния 

си доход отделят 7, а в извънстопанскитедохода си отделят допъл
ни разноски за здравна 
защита. С това решение 
най-много. е обременен, 
т.е. в най-трудно положе
ние е сдруженият труд в

дейно
сти по 4 на сто. Селскостопанските производите
ли върху кадастралния си доход заплащат 30 на 
сто като при това за всеки член в такова семей
ство се

- 1<ъв е примерът с цеха за 
сушене на овощия и зе
ленчуци на „Здравйе", це- 

„Зеле 
от Лесковац,

заплаща още по 10 хиляди динара. ха за чорапи на 
Велкович’’

СТРАНИЦА 8
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из ИЗКАЗВАНЕТО НА ВЕРА ЯНКАН 
В ЦЪРВЕНКА НА МИТИНГА ДА СИ ПРИПОМНИМ

Не бива младежта да бъде отровена 

с национализъмНеспособните да 

отстъпят място 

на способните!
•.. Всичко, което става в общество- 
и положително, и отрицателно, не 

може, разбира се, да остане без влия-

доосвободителната борба по принцип 
беше решен, което е точно. И у мла
дите хора се формира съзнанието, че 
тук всичко е решено и че няма какво 
да се прави. Точно е и

то,

ние върху младежта. Но аз съм дъл
боко уверен, че младите 
ромно болшинство

хора в ог- това, че се 
срещнахме с някои проблеми в между- 
националните отношения и с необхо-

не са отровени с 
национализъм и че подкрепата и при
носът им към нашата

На митинга 
ност с населението в Ко
сово, който се проведе на 
4 септември в Цървенка 
се изказа и

на солидар- та драма.
Тя подчерта, че не са 

най-гол ем и
политика по 

са извън
димостта тези отношения да се 
гат и

издя-
развиват. Но, злоупотребявайки 

реалните трудности, показаха се и вра
жески сили,

националното равноправие 
всяко съмнение. Тованесполуки. в 

Югославия „Фени”, „Об- 
ровац”> „Агрокомерц”, но 
функционерите и функци 
онерчетата,4 които

младежта
показа на дело: във войната, в след
военното изграждане, на трудовите ак
ции, във всички обстоятелства. Чувст
вото на равноправие дълбоко е обвзе- 
ло битието на младия човек.

Обаче на

го
които разпространяваха 

лъжливи лозунги, гака че се стигаше 
до объркване и

студентката ' 
по икономия Вера Янкан,

недоумение, а една 
подвеждана,

КОЯТО говори 
на местната 
на Съюза

от името
конференция, 

на социалисти- 
Цър- 

между дру-

прицу- 
сут- 

опашка

част от младежта беше
диха пашите майки 
рин да стоят на 
за черен хляб. Вера ян
кан изтъкна, че подобни 
хора не могат да 
шат проблемите

излъгана.
младежта не са достатъч- 

благовременно обяснявани всич
ки въпроси от тази област. Говорех
ме, че националният въпрос през Наро-

ческата младеж в
вейка, като

но и (ЙОСИП БРОЗ ТИТО в интервю 
пред в. „Младост”, 25 май 1972 го
дина)гото каза: разре- 

в Косо
во. Тя изтъкна, че тези и

— С години народът на 
Цървенк^ е известен като 
голямо семейство от на
роди и народности. Тук 
живеят и албанци и ни
кому не пада на ума 
изнасилва децата им, ,да

КАЗАХА: Д-р Слободан Яничтакива ръководители днес 
хич не ги е еня за съще
ствуващото положение. И | 
покрай всичко, те упори- | 
то сс борят за своите кре |

Сплотени—ще преодолеем нризатада

— „Наш дълг е бързо и 
успешно да преодолеем, 
н астоящото и коном ичес- 
ко положение, преди вси
чко успешно да прове
дем реформата на стопан 
ската система, конститу
ционните изменения, как
то и да осъществим ут
върдените задачи , за ста
билизиране обстановката 
на Косово.

Всичките съвместно тря 
бва по-отговорно и далеч 
по-успешно, отколкото до 
сега; на дело да провеж
даме утвърдените и прие
ти Становища на Конфе
ренцията на СЮК отнася 
щн се за разрешаването 
па натрупалите се обще
ствени проблеми, конто 
по един или друг начин 
обремеи я ват 11астоя щото 
положение. С много по-го

ляма ангажираност на 
всички субекти, естестве
но и по-голяма активност 
на Съюза на социалисти
ческата младеж

ции и органи на Съюза 
на комунистите, и на ос
таналите обществени су
бекти.* ч* «*•

трябва, 
да се създават по-добри 
условия за довършване 
на вече започналите

Убеден съм, че и вие, 
всеки във своята среда, 

про- в рамките на Съюза на 
Конституцията социалистическата 
кактб и на деж, Съюза на комунист 

конституциите на СР Сър ‘ тите и Социалистическия 
бия, САП Войводина и 
Косово. Това е

мени на 
на СФРЮ,

мла-

съюз, в осъществяването 
на тези задач и ще дадете 
пълен принос, както що 
направихте това тук на 
Акцията” — каза др. Сло
бодан Янич, председател 
на Скупщината на Южно- 
моравската междуобщин- 
ска регионална общност, 

развитие па всички наро- в произнесената си реч 
ди ,и народности. При то- по повод закриването на 
ва трябва да се обезпечи тазгодишното бригадир- 
едпнетвено действуваме на ско лято „Власнна — 88” 
всички членове, организа- в Босилеград.

от отдел
но значение за укрепва
нето на обществено-иконо 
мическата система, стопа
нската реформа и въоб
ще за стабилността на 
пялата ни общност, за 
свободно п равноправномитинга в ЦървенкаВера Янкан говори

ела, а отвремс-навремс по 
телевизионните екрани от 
правят широки усмивки 
и утешителни думи, чс 
всичко ще б'ьдс в ред. Ръ 
ково/штслитс, които „ме 
се чувствуват за виновни" 
и които нс чувствуват 
как дише народът, иска 
си потърсят друг народ, 
никой пс ще ги спира...

Тя попита дали с годи
ни повтаряния -апел за 
смяна., па неспособните е 
апел към глухи ..., като 
добави, чс търпение вече 
няма и чс комунистите

тормози старите хора, а 
е Косово албанските сепа
ратисти правят злодейст- 
ва и биват провъзгласява

За-ни за ненормални ... 
туй се обръщам към мла 

на албанската на-
БКЛЕЖКА

На работата лекотодежта
родност: „Въстанете про- 

своите врагове-нацио-тив
налистите и сепаратисти- ■ ■ ■

и живейте в мир ите —
сговор с останалите, бо- 
рете се за
на съвременния свят.

Една поговорка казва, ме оня кой чс имаме трудолюбива и творческа 
то си с уредил положението с намерил младеж (тези успехи, разбира се никой 
па хляба мекото и па работата леко- не смее да подценява!). Може нещо да 
то... Не считаме, че тази поговорка мо се поработи и в пределите па община 
же изпяло да се приложи в нашия слу та. Особено, когато се явят „тесни ме 
чай по в частност — да. Именно през ста", каквато беше и тъкмо настояще 
настоящото лято „Сточар” мъка мъче то лято и прибирането па реколтата, 
шс как да набере работници за прибн- На клона за трудоустрояване в Ди
райе на сеното и затова ес наложи мптровград, какго тези дни ни уведо- 
ООСТ „Нишава” да ангажира админи- • миха работа търсят .към 300 иеквали- 
стративпнто работници (което също фпцпраии и 100 квалифицирани младе 
пе е за отхвърляне), по мисълта ни е: жп и девойки. И па едните, и на други 
защо пе се установи някак по-здрава те, както н на всички нас, не им е 
връзка с младежката организация.
Именно тя може най-много да помог
не. Чрез младежката кооперация се обез 
печават работници, по за други рабо 
ти. От вилата и от мотиката като чели 
всеки бяга...

И друго нещо. Не е необходимо са
мо да се чака да се организира съюз- зп важна И отговорна задача, 
па трудова акция, за да се доказваме,

становищата

товаВера янкан слеД 
попита Азем Власи, напо
мняйки му, чс младежта 
първа му е дала доверие, 
къде му 
смелостта,

от местните общности до 
Председателството 
СФРЮ да сс разплащат 

своите

е решимостта, 
заклетвата

на

която е дал, 
защищава братег- 

Бера 
попита Вла- 
иакъде водя

Тито, слабостите в
като отстъпят мя-

пред 
чс ще 
вото 
Янкан също 
си — кой и

Със
редици,
сто за 
телни и

и единството. по-смели, по-реши- 
по-способни хора. 

В Косово трябва неот
ложно да сс установи

живот на угнетените

странна и селскостопанската дейност. 
И защо тогава да ие се заловят с ви
лата и да помогнат в прибирането на 
сеното, или пък при вършитбата. Пък 
н този труд не е безплатен (плаща се 
нещо). По навестен начин могат да съ- 
дсйствупат п ге в изпълнението на та-

Косово, а ест- 
имената 

Фа-

младежта в
спомена още

спо
не коси

макар и с цената на въве- 
иа извънредно

Хасани,
Върховен,на Долапи,

КИрупич и ДР-, които съ
що нищо не са предприе
ли, пито предприемаг з 
разрешаване на косовска-

Ходжа, ПО“жда нс
ложепие в тази

__ подчерта между
покрай-

М. А.пика
другото Верд Янкан.
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ЗАВЪРШИХА 23 „ФИЛМОВИ СРЕЩИ 8*" В НИШ НОЩ1 КНИГИ

Без масов отзив на артистите Спомен за 

Бранно МилковичДревната нишка кре-^»деп Алексаидар Берчек,р|Състоя преглед (за прт.н 
пост от 27 август до 3 ад пресъздал образа на ба-* *щ,т) на чуждестранни фи- 
септемврп т.г. по 23 поре- щата във филм „Забраве- лмп „Паралели”, което до
ден път бе домакин на' ни", както и за напълно- известна степен освежи
традиционния „Фестивал нпото му във филма „Чав Фестмпала. Наред е ищ<о
на артистичните постнже- ка". Наградата за жен- лко традиционни мапифс-
ния на югославски игра- ека епцзодна роля спече- етапни „Точно в пладне”
лен филм , известен още ли Ащща Добра за роля,- и други срещи и разгово-
като „Филмови срещи’. В изпълнена вт,в филма ри с артистите п трудови
течение на седем дни лю- „Живот е чичо", оргапнзапмн, трябва да
отелите на филма в Ниш Бяхо „„„съдени и три се каже, че бе направена
и околните места можаха „соф„„11.,.1|„11 па М011„1|н1ф„я.
да видят филми, про- гребеният „Вйесник” при- ти :т световноизвестната
изводство на родното ки- па дубра„ка йона- актриса Оливсра Марко-
поизкуство през изтекла
та година. Бяха прожек
тирани филмите: „Живот 
с чичо", „Забравени", „Ча 
вка”, „Път към юг", „За
сега без добро заглавие",
„Злодейиицн", „Празни
кът на курвите", „Азра",
„Глембаеви", „Отшелник",
„Дом край линията”, „Мо 
ят баща — социалистиче
ски кулак", „Сокол не го 
обичаше", „Така се каля-

1ШДОСАВ ПЕТРОВИЧ: „ПОЛЕТЪТ НА ПОЕТА", 
„ГРАДИНА", НИШ 1988.

Неотдавна ниппсото издателство „Градина"
публикува книгата „Полетът па поета" от Видосав 
Пстрович, писател и литературовед от Ниш, в която 
гой възкресява спомени за Бранко Милкович, един 
от пашите най-значителни съвременни поети.

Рецензентът Прсдраг Палавсстра посочва, че 
В. Пстрович е любов и топлота описва общото дет
ство и младост — от началото на войната и първи
те дни па освобождението, школуването в нишката
гимназия, дните на първи поетични начинания и 
първите любовни преживелици до следването в Бел 
град. Някои детайли от живота на поета в младост
та могат да имат значение и стойности за неговата 
литературна биография. Няколко епизоди —

интересът към философията, опитът за са 
моубпйство, първите стихове в „Дуга" и 
книга, създаването на групата на неосимволистите,
Октомврийската награда на Белград през 1960 г. _
имат в' себе си доста автентични

след
ването п

първата

цветове и аромата
па онова време.

Благодарение на щастливи обстоятелства, 
Браиковото израстване в голям поет можах да сле
дя приемствено и цялостно, па в един момент почуз 

да напиша кни- 
му, които детай-

ваше стоманата”, „Братя 
по майка” и „Вила Орхи
дея”.

Тази година организацн 
онният комитет реши да 
намали броят на награди
те на ■ шест от предишни
те единадесет. Както се 
очакваше след Пулския 
фестивал, най-високо при
знание — гран при „Челе 
кула" получи артистът 
Мустафа Надаревич за 
ролята на Леон във фил
ма „Глембаеви". Награда
та „Царица Теодора" по
лучи актрисата Миряна 
Йокович за роля във фи
лма „Забравени", а награ
дата „Цар Констатин” по
лучи Иво Бан за 
нен образ във 
„Отшелник". За 
епизодна роля бе награ-

ствувах съвсем естествено желание 
га спомени. Събитията от живота 
лпо описвам до голяма степен саМ. Надаревич приема най-високото признание

вич и че ма янез Върхо- 
вец бе присъдена награ
дата „Славица".

в непосредствена
връзка и с неговото литературно творчество __
Деля авторът на книгата Видосав Петрович.

Много досега

споновнч емблем като на най- 
добра и най-перспектнвна 
млада актриса за образ, 
пресъздаден във филма 
„Къща край линията". На 
досегашните

малко известни детайли из живо 
Милкович, срещи, факти, реагирания и постьп 

кн — откриват нов Бранко. Той 
само от

та па

Според обща оценка на 
филмовите критици, жур
налисти и зрители тазго
дишните „Филмови сре
щи" преминаха без масо-_ 
йо участие на артистите, 
което изненада нишката 
публика, с оглед 
досегашните фестивали те 
хпнят отзив наистина бе 
голям. „Филмовите 
щп" тепърва ще се оценя- 
ват п щс се ттфеят иа- 
41IIIII и инициативи за тя
хното обогатяване с 
съдържания. Ст. Николов

не се интересува
поезия. Така през един период горещо проу 

чава философия, учи словенски език, 
се от магия и хипноза. Петрович 
вота II

фестивали 
„Вйесник" награждаваше 
най-добрия натуришчик. 
„Дечйе новине” от Горни 
Милановац

интересува
изтъква, че за жи

литературното творчество на Бранко
но има и доста премълчано. Авторът 

па тази интересна и леко четлива 
лпо пише за онова, което 
Ако книгата с 215

и досега е писано,връчиха 
градата на Марко Ратич 
за най-добрата детска ро
ля въз филма „Чавка",

на-
книга изключите 

познато. —му е добре 
страници раздвижи 

или към по-инакво виждане на събитията това 
оъде само в

че иа
полемика

докато нишката подруж- 
ница па Сдружението на 
драматичните 
най-високо оцени 
пенията па Ена Бегович и 
Мустафа Надаревич.

По време на филма се

ще
интерес на истината за поета. Бранко 

с бил един от най-големите следвоенни поети 4 на 
сръоската и югославска

сре-
артисти

поезия, па е разбираемо, 
к има доста почитатели, но и противници, конто не 

са били съгласни с неговото творчество, а някои 
дори и С неговия начин иа живот. Но наистина не 
може да се отрече фактът, че е водил бурен живот 
— казва Петрович.

Книгата „Полетът

изпъл-
филма
мъжка

изпъл-

нови

ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Вакантни места в светото мпка за Милкович, „о същевременно Гза Тяло™ 
поколение млади литератори, членове на учениче-
поамешРУЖ,Ша ”НеГ°Ш” в Н,1Ш> к°ято изключител по цени п вярва на Бранко,
интересни детайли от 
Вече

образование&
За около хиляда и пет

стотин ученици в Дими
тровградска община учи
лищният звънец отново 

^ зазвъня на първи септем
ври. В образователно-въз- 

^ питателната организация 
^ „Йосип Броз Тито", къде- 
^ то са били запланувани 
^ 330 ученици все още има

вакантни места, които ос- 
- танаха непопълнени след 
два срока за записване и 
след поправителните изпи
ти. В училището се надя
ват че извънредния допъл 
иителен срок за записва
не до 5 септември ще по
пълни поне половината от 
около 50 свободни места. 
Именно, до сега са запиг 
сани и учебната година 
са започнали 260 ученици. 
Свободни места има поч

ти във всички паралелки, 
но май-много в трети клас 
природно-техническа 
сока, К73дето има 15 
бодни места. В

са до максимум попълне
ни. В ученическите 
йки от първи

понеже открива много 
неговия живот и творчество.

с то1ттРД'-щ-ВИ-Ка реакция на загребския „Вйесник" С текста „Уоииство или самоубийство" 
тим на осем 
Бранкови

скаме
на- септември 

има 1232 ученици, 120 от 
които' са първолаци. Как
то изтъкват в

сво-
първи,

втори и четвърти клас в
както и ста

литератури, литературни критици и 
приятели В същия вестник. Обади се и 

”Днешшк” с текста на Перо Зубап 
спомени^% 6ТО Н« ПРинца » в който той изнася свои 
” пребиваването на поета в Нови Сад и

др\ гаруването му с него Тяятг т,ттт.л погпрвнотп „ * него. 1 ази книга сигурно не е
кови Г В ума На този авт°Р. но И на други Бран 
реб К1тгатТННИЦИ °Т НИШ’ БелгРаД. Нови Сад, Заг- 
’ II е НП издадена в тираж от 2000 екземпля-
ж„:отанГпоеРТГНа ° ДВЗДесе™на Фотографии от

училището, 
са про

ведеми навреме, така че 
занаятията започват лай
но рмалио. Както

машинна и правио-бюро- 
място 

пет-шест

всички подготовки
техническа насока
има за още по 
ученици. В училището ка 
зват, че основната 
на за непопълване 
бодните места е фактът, 
че съществуващите специ

и мина
лата година, има недостиг 

помещения, но
причи
на сво- иа с из

граждане иа училищна 
сграда в Желюша за уче
ниците от Гоиидол, Бе- 
леш и Желюша и този 
проблем ще бъде 
шен. Изграждането 
започнало. Що се отнася 
до учебници същите по
средством училищната ко 
оиерация са обезпечени 
иа време.

алности не са достатъчно 
„атрактивни" и затова уче 
ниците отиват и се запис
ват в Пирот.

И докато в

Авторът на тази книга — 
инак писател, автор на три 
Нишкото народно позорище, накрая 
сведението, че има Я

Видосав Петрович, 
драми, които' изпълни

разре- 
вече есредното 

училище учебните • стаи в
открива

готвен - още тРиДесетина страници под- 
мгГппичннн , КОИТО "оради определени и разбирае 
някой тчш Пе 6 публикУваА този път, понеже на 
някои начин още живйте Бранкови приятели и съв
ременници може би биха се обидили. Гугомнр Костич

НИ

началото на тази учебна 
полупразни, в 
училище „Мо- 

места

година са 
основното 
ша Пияде" всички А. Т.
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РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШФизическа култура0^О>р^Т) Заслужено поражение
ПРЕД ЗАМИНАВАНЕТО 
НА ОЛИМПИЙСКИТЕ

НА РУЖИЦА АЛЕКСОВА 
ИГРИ

| Фк .Мрамор” — ФК „А. Балкански” 2:0 (1:0) Димитровградчани се 
представиха в твърде бле 
да издание.

Ако занапред желаят 
да окажат по-твърда съп

Мрамор, 4 сейтември, Игрището край Р- Морава.
Зрители 100 души. Времето слънчево, теренът 
твърд. Съдията Ябланович от Ниш — добър. Голмай
стори: Величков в 18 и Нешич в 48 минута.. Жълти 
картончета: Стоянович („Мрамрр").

„МРАМОР”: Мирчйч 7, Тюпа 7, Йоваиович 7, Д.
Инколнч 6, (Джорджевич) Стоич 7, Т. Стоянович 7,
Величкович 8, Г. Стоянович 7, й- Николич 6, Нешич 7, човете, като положат и 
Цветанович 6 (Мнладинович). много по-големи усилия

„АСЕН БАЛКАНСКИ”: Соколов 7, Таков 6, Стоянов ако искат да зарадват мно 
6, Тодорович 6, Крумов 6, Станкович 6, Рангелов 5, Ди- гобройните любители на 
мнтров 6,. Костов 5 (Миланов), Иванов 6 (Стефанов),
Христов 6.

Сеул е вече 

на прицел
ротива на своите ривали 
ще трябва много по-серио 
зно да се подготвят за ма

■ ■ ■
Ружица Алексова 

нствената участничка от 
нашия край,

е еди- чнн лд ти се обезпечи пи
щов?

футболната игра в Дими 
тровградска община.

която : 
участвува в Олимпийски
те игри в Сеул за 
лидни лица, които

— И на мене това не 
ми е ясно. Много

ще
пъти

досега се обръщах за по
мощ но не намерих раз
бирателство. Само

В третия 
годишното футболно пър 
веневто „Асен Балкански” 
гостува в село 
край Ниш, където се сре 
щна с отбора на „Мра
мор”.

инва- 
ще за- 

октомври. 
с нея тези 

дни за подготовката й за 
Олимпиадата. Там тя ще 
се състезава в стрелба с 
въздушен пищов.

— От 1 октомври зами 
навам за Белград, където

Инак след третия кръг табелката изглежда така:
3 3 0 0 8:3

. 3 2 0 1 9:4
3 2 0 1 8:3
3 2 0 1 9:5
3 2 0 1 7:3
3 2 0 1 6:3
3 2 0 1 8:6
3 2 0 1 7:5
3 10 2- 5:5
3 1 0 2 5:6

• 3 1 0 2 5:7
3 1 0 2 2:6
3 1 0 2 2:6

3 0 1 2 4:8 1 (1)
3 0 1 2 1:7 1 (1)
3 0 0 3 2:12

д. с.

кръг на таз-
61. Слогапочнат на 13 

Побеседвахме 42. Единство (Б. паланка)
3. Раднички
4. Слобода
5. Рудар
6. ОФК Ниш
7. Будучност
8. Мрамор
9. Асен Балкански

10. Палилулац
11. Куршумлия
12. Задругар
13. Борац
14. Морава .
15. Младост
16. Единство (Пирот)

пищо
вът е причината, дето не 4Мрамор

4заминавам за Олимпий-
4ските игри за здрави... 

Нито „Граничар”, 
пък други се погрижиха 
да ми се обезпечи пищов, 
инак с резултатите си

4нито 4
4Тря.бва да се каже, че 

I домашният отбор беше 
| много по-добър и заслу

жено победи. Дори ако 
беше използвал още ня
кои от 'шансовете „Мра
мор” можеше да нанесе 
много по-високо пораже
ние на димитровградския 
отбор.

2
2
2
2
2

0

БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДК ВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „ЮГ”— г
ДоОр^ и резултатна игра^'

Щ „Младост (Босилеград) : „Младост” (Пр^кодолци) три извънредни голови по
ложения, но резултатът 
остана същ-

През второто полувреме 
в самото начало домаш
ният отбор отново започ
на да обстрелва гола на 
съперника. И вече в 49 
минута Р. Захариев пов
торно накара вратаря на 
гостуващия отбор на Ка
питулация- Сега вече вся-

Ружица Алексова 5:0, (2:0)
Босилеград, 4 септември 1988 годи .а. Игрището 

„Пескара” край Драговищица. Времето и терена под
ходящи за игра. Зрители около 300 души. Голмайсто
ри: Г. Захариев в 4 и 49 минута, С. Стоичков в 8, 
В. Захариев в 66 и Д. Николич в 89 минута автогол. 
Съдия на срещата Д. Кривокапнч от Лесковац.

с виновен рано отбеляза
ния гол н водачеството на 
домашния отбор. Р. Заха
риев вече в 4 минута ов
ладя една нахвърлена то
пка в наказателното поле 
па прскодолския отбор и 
с не толкова силен, кол- 
кото точен удар вкара 
топката зад гърба на го
стуващия 
след това и
улучи целта п всички на
дежди па отбора от Пре 
кодолци бяха „угасени" 

До края на полувреме 
то босплеградскнте фут 
Солисти имаха още две

378 от 400 възможни кръ
га (световният рекорд на 
Ясна Бранкович 
кръга) направо можех да 
замина за Сеул още към 
средата на септември ...

— Признания, грамоти?
— Досега признанията 

ме отминаваха ...
— Как се подготвяте за 

това голямо спортно със
тезание без треньор?

— Сама. Тренирам глав 
по в къщи...

ще се готвим за Олимпи
адата.

е 385— Каква подготовка 
имаше досега?

— Почти никаква. Ня
мах често пъти възмож
ност да тренирал!, а дос
коро нямах и свой пи
щов. Нямам го и сега, 
обаче за Олимпиадата ми 
даде своя пищов („Фай- 
нер-бау") съюзният тре
ньор Стоян Тепавац от 
Суботица.

Първата среща от 
годишното футболно пър
венство на МОФД Враня 
група „Юг”, пред своите 
зрители, футболистите на 
„Младост” от Босилеград 
бе тпърде успешна. Резул 
татът от 5:0, полувреме 
2:0 повтърждават това. И 
пс само това. Босилсград- 
скпте футболисти с доб
ра м колективна игра пад 
играха своите съперници 
от Прскодолцн във

елементи на футболна 
та игра. И ако резултата 
беше и мо-голям нямаше 
да бъде никаква нзпена-

таз-

ка дилема за изхода на 
срещата няма/ Оставаше 
само въпрос,, с колко го
ла в мрежата ще си за
мине прскодолския отбор.

До края на срещата 
вратарят на гостуващия 

отбор. Бързо отбор още два пъти вади 
С. Стоичков топката от мрежата зад 

гърба си. В 66 минута гол 
майстор бе В. Захариев, 
а п 89' Д. Николич залюля

*
засега 

конто се
,Но, да оставим 

трудностите, с 
бори и които успешно на
дделява Ружиша Алсксо- 

работиичка в коифек- 
„Свобода". Да й п°-

, — Униформа?
— Готова.
— В кой състав?.

се състезавам за 
със-— Ще всичка.национален 

Югославия- Аз 
член на

мъжкия 
тав на 
съм четвъртия

киПИЯ
желаем добър път и мно- 

на Олимпийски

собствената си мрежа и 
постави крайния резул-

М. Я.го успехи 
те игри

тат.отбора.
__Как така за весет ю-

.'о намери на-
в Сеул.

М. А. да.
Превъзходството па бо- 

силсградскпя отбор бе яр- 
изразспо особено през 

второто полувреме, кога- 
то отбелязаха три гола и 
с топа отбелязаха 
ката, победа. От друга ■ 
страна футболистите 
струващия отбор като че 

не умееха да оргамизи 
рат споите редици и да 
вкопчат, по-ссрнозиа съ- 

па домашния от-

ВЪЗПОМИНАНИЕ

Тези дни сс1 шшръшпа 
ЕДНА ГОДИНА откакто не с с нас 
съпруга, майка, сестра, тъща, баба и снаха

дини да не

ПИРОТФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ —I ОБЩИНСКА ко нашата скъпа

Висока победа висо- Верка Славоваф— Пощар (Пирот) 5:2 (3:1) от го
„Партизан” (Желюша) от Димитровград 

По този повод ще и дадем 
едногодишен помен на 18 сеп
тември 1988 г. (в неделя) в 10 
часа
гробища.

Каним близки, приятели н 
!Ей роднини да ирнсъствуват на то- 
ш зн тъжен помен 

Нейните най-мили: съпруг, дъщери, сестра, брат, вну
ци, зетьове п снаха.

и просто
във 

па фут- 
своите

се разиграха 
имаха превъзходство 

, всички елементи 
болната игра над

1по началото 
футбо

ла „Партизан"

лиАко съдим 
тазгодишнияпа

димитровградскителен сезон 
от село Желюша
би трябвало да се трево- 

бъДС „ед

нане прогива 
бор. Те просто, от първия 
до последен съдийски сн- 

смутеио

Пирот. За това 
говори 
5:2 в

гости от
най-красиорсчиво 
и резултатът — 
полза па

/Инак Ч следващия
желюшатт гостуват

Рамч" « Пирот.

...**§!
Но, да не 

лястовица"•■ •
Но, както и да

няколко думи за 
Желюшани,

жим. играехашал,
без каквото и да с орга- 

атака към вра- 
домашиия отбор.

желюшани.па е, Да мач
низирапа 
тата па ,
Може би за всичко това

пакажем
ИОДГЮ- ,,Таиаскомача Д. С.някои ветера- 

Балкаиски’могнати от 
„Асен СТРАНИЦА Нни на

1988ЙМТСТВ0^9сеятемирИ



саТиРа * забава
А

МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

Заем брашна тъпкано 
се връща

Карикатурен екран
При последното покачване 

цепите на водата, двете учили
ща и детската градина са били 
„наредени" да плащат водата 
като всяко домакинство 
140 динара — а трудовите орга 
ш-нации по 320. Обаче па пос
ледното заседание' па Изпълни 
телння съвет, по предложение 
на ТО „Комупалац"; прието е 
решение п те да плащат вода
та, както и всяка трудова ор
ганизация.

Злите езици казват, че това 
е затова, защото Скупщината 
па Самоуправителпата общно
ст за образование отказа да 
върне част от средствата на 
„Комупалац" (за да бъде намал 
явансто па личните доходи по- 
малко).

Некада 

и съгпошша кад )а беоЕ, исписниче! Некада,
дете, у наше село имало деца кол'ко ти 
душа оче. Кад цо]цс лето, деца оставе таб- 
лице и крижул,е, па 1Сдно чува мисйе, дру
го търчи по ^а^аици, треНо пази 
Въздъи се чу1е песма по ридови, свире дво]- 
Не и дудучету]а. У ]есен школа се напуни

волове...

ко, тръмка със пчеле.

А съг школа дзъвни празна!

Али, ово] лето издоодише деца из варош 
у село, па се дворови зайитише със шаре
не алшнйе.

До]де и нашето унуче. Огре]а ни слън
це стару куйу. Бабата процъвте. Унучето 
връцка из собу у собу, а Цвета да испрне 
од милос’. Спрема му ]едно-друго, али оно 
некакво чибиричаво. Тънко како гърсница.

Кад би увечер, баба и ]а си лего’мо, 
како смо навикли, а у голему собу, куде |е 
унучето, почр некакво да глъчи. Море, гър- 
ми! Баба рече:

— 1а, виц кво ]е!

БЕЗ ДУМИПерица Илиев А. Т.

#Никога враждата не се унищожава с вражда — тя се унищожава 
само с липсата на враждата.

Древноиндийски афоризъм
• Лошият съсед е злощастие, добрият съсед е истинско

Хезоид .
• Трябва да наблюдаваме неприятелите си, защото те първи виж
дат нашите слабости.

сък
ровище.

(0 Антисен

а • Нашият най-лош неприятел се крие в сърцето ни.
1а отидо' до врата. Чук-чук! УнучетоПублий Сирь отвори.

• Вероломният приятел е най-опасният враг. — Шта ]е, деда?
— Какъв ]е то] глъч при тебе?
— Нще глъч, него касетофон!
1а се върну при бабу. Она бъш не до- 

чуву]е, па заспа, али мене не вану дремна 
целу ноч. Не даде ми касетовонат! Кад би 
пред зору, он се ойута, али мен' време да

Нм Г. ФилдингЕ
5 (0 • За противника трябва да се пише преди 

насмешка.
всичко с презрение, с

О
Ри а Ф. Енгелсни

• Ако врагът не се предава — унищожава се.О со< ' М. Горки
® Кавгите не биха траяли толкова дълго, ако виновна беше само 
едната страна.

се дидзам, стока ме ока.Е
Е *
Е* Ла Рошфуко Тека би ово] лето сваку вечер и свайи 

дън! Наша унука дъ*ьу имащ, а ночу седе- 
нйу]е!§ • Няма вече неприятели, когато те са нещастни.

• Човек не може много да придирва при избора
н В. Юго

на своите врагове. 
О. Уайлд

« .Теднуш ^а реко’ на бабуту:
— А;, мори! Кад девойчето веч не спи, 

што му не дадеш некакво да работи у руНе? 
— Дума’ му да, ал оно вели да н’ у мед е. 
— Па, какво умеде?
Она се прекърстн па отиде да некакво 

кунцулн за дедегье.

К

ШШш&Фваш! „Усмереняцн"
Увечер, да надзрну’- кроз пенцер у голе

му собу. Кад тамо, има кво и да видим: 
наша

( -вие, ,
УЧЕНИЦИ? УСГ\ (и, <чамв ггеп9)и1и:-НИЕ, НИ Е, и С/ЧЕ 

чсмв чсме,,, ,
е. унука збрала друство. Наседало муш- 

ко и женско по патос, а на свако]е чури 
цигара пред нос. Леле, таква ли ]е 
седн>йа!

/.I шина3
Про]де лето, деца се 

ставице у десен, село опусте. Па, 
знам коде ]е горе: да 
глуви старци?

Адд у здравде!

разлетеше к’о ла- 
съг, не 

ли глуво село или1 К■

I Иг
V Тодор ЛужничВимсз .1№А -у I
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