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стоено с Орден братство и 
единство със сребт рея венеи 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра 
Фическа дейност и за поп 
нос в развитието на братст
вото и единството 
нашите народи и народности

е идо
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АКЦЕНТИ ОТ СЪОБЩЕНИЕТО 
СТВСТО НА СФРЮ

НА ПРЕДСЕДАТЕЛ , ОСТАВКАТА НА Ч>РАНЦ ШЕТИНЦ Г
В този брой:ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 

ОГОРЧЕНИЕ Н ОТГОВОРНОСТНгропът е загрнжеи за 

съдбата на страната
Ох’ митинга на един
ството и солидарнос
тта в Ииш

„По този начин искам да предупредя за безуми
ето, което ни води в пропастта, а съвсем малко пра
тил! да го осуетим"

В началото ма седмица
та Франц Шетинц подаде 
оставка на поста член на 
Председателството на ЦК 
на СЮК. Това е постъп
ка, която свободно може 
да се нарече първостепе-

СЪРБИЯ НИКОЙ НЕ 
МОЖЕ. ДА РАЗДЕЛЯ

стр. 3да бъде предвестител на 
развръзка на отношения
та в партийния връх.

ръководствата на федерацията, репуб
ликите и покрайнините са най-отговорни 
ЗА осуетяването на негативните процеси 
СПОРОВЕТЕ, НЕСЪГЛАСИЯТА и раздорите, за 
всичко, което се случва и което МОЖЕ ДА 
СЕ ИЗРОДИ от сегашната обстановка

«
ОК на СКС в Сурду- 
лица обсъди осъщес
твяването на станови 
щата от Осмото за
седание на ЦК на СКС

ДЕЙНОСТТА СЕ - 
..ВЪРТИ" ОКОЛО 
СТАНОВИЩЕТО ЗА 
АДМИНИСТРАЦИЯТА 
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До този извод може да 
се стигне и от мотивите 
на Шетинц: предупреж
дение, огорчение и отго
ворност. „По този начин 
искам да пр^удпредя за 
безумието, което ни води

Председателството 
СФРЮ на 14

на страната и за общите ин
тереси. На политическата 
сцена все повече се 
ява натиск да се извър
ши ревизия на основните 
решения на националния
ВЪПРОС II ПО ТОЗИ
се засягат самите основи 
на социалистическа Юго
славия и основните при
добивки от Народоосвобо 
дителната борба. Все по
вече се натрапват нацио
нални политически . прог
рами за сметка на обща
та югославска 
за стопанска и политиче
ска реформа и преодоля
ване на кризата.

септември 
г.г. обсъди политическа 13 яв-
обстановка в страната и 
издаде съобщение. Тук 
публикуваме 
те акценти от това съоб-

в пропастта, а съвсем ма
лко правим 
тим"
Тец- е огорчен от „ялови
те методи 
..манипулациите с неволи 
те и емоциите на сърби
те и черногорците в Ко
сово" и от нападките от 
страна на някои средства 
за масова 
..Не бягам от отговорнос
тта сн за бавното и не- 

провеждане 
па становищата и заклю
ченията на Х1ГГ конгрес 
ма СЮК н Първата кон
ференция на СЮК, акту- 
плиата стопанска и поли
тическа реформа, преобра 
зоваппето на СЮК и за 
обстановката в Косово".

да го осуе- 
написа Шетинц.най-важни-

начим работа", енащение.
В страната ескалират 

всички видове нацйоналп 
зъ-ч, засилва се тенден
цията към национална хо 
могенизация и деления на 
национална основа, отсла 
бва отговорността на со
циалистическите 
лики и на социалистичес 
ките автономни покрай
нини за единството на

„Бал кан-Компас” вче 
ра. днес и утре1 ГОДИНИ НА поето 
Я.НЕН ВЪЗХОДинформация.
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ерспуб- програма Франц Шетинц решително

Овцефермата в Боси
леград

С ХРАНА НЯМА ДА 
ИМА ПРОБЛЕМ

мпо политическо събитие 
не само затова, че маши
те ръководители (на вси
чки равнища) много теж
ко решават да абдикират 
но такъв начин, но още 
повече затова,

ОТГОВОРНОСТТА НЕ Е В СЪЗВУЧИЕ С ПОЛОЖЕ
НИЕТО
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Трудещите сс и гражда 

нитс са загрижени за ст>- 
дбата
опазването на придобив
ките от революиията. за 
братството и единство го. 
за социалистическото са
моуправление и демокра
тическото развитие и енер 
I ично се застъпват да бъ
дат осуетени негативните 
тенденции.

же да сс изроди от сега
шната обстановка. уче може

на страната, за П редссяателството 
СФРЮ призовава всички 
Държавни органи във фс 
дсраннята, републиките и 
покрайнините да насочат 
акцията си към укрепва
не па единството на стра
ната въз основа па наци
оналното равноправие па 
народите и народностите 
и към осъществяване па 
стопанската и политичес
ка реформа, коиго са съ
ществена предпоставка за 
по-пататъппю развитие па 
социалистическото 
управление и социалисти
ческите 
отношения и за общ ма

на „ПРИЗИВ ЗА РАЗУМ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЮСМ

Утре може би ще бъде късно
дата. Затова с всичките 
.сн знания и възможности 
ще се борим за промени, 
конто ще ни обезпечат 
бъдеще в по-демократиче 
ски, по-хуманен, духовно 
и материално по-богат со 
циалнзъм”.

па системата почти с без 
гранично, а предложени
те варианти за менява- 
по па същите са незадо
волителни. Това се пока
за най-драстично в Косо
во, където институциите 
па системата не са спосо
бни да защитят физичес
кия пнтогрнтет, мито да 
обезпечат снгурйост и сво 
бода па населението. Съд 
бата ма страната ни инте
ресува днес и тук, поне
же утре може би ще бъ
де късно. Не сме съгласни 
с решенията, които пред
лагат оръжие и кръв, по
неже ни е известно, че 
сетне, когато замлъкнат 
пушките и спре кръвта, 
не ще живеем ни по-сво
бодно, пи по-богато. Не 
сме съгласни самоуправ
лението да бъде маска за 
управлява щата ол игарх- 
ия. а социализмът равно
правно споделяне па бе-

„Югославия се намира
на па.й-важнпя кръстопът 
п социалистическото сн 
развитие. Стопанският и 
социален колапс — обета 
повка, в която сме по-блн 
зо до братоубпйствепа во 
мпа отколкото до прогре 
смило разрешаване па тру 

не могат ве

наГТ редседателството 
СФРЮ подчертава, чс по
литическата и'други ви
дове отговорност в наше
то общество не са в съ> 

положението в В „Призива за разум” 
сс подчертава, че младе
жта се застъпва за ефи
касна политическа систе
ма на самоуправителння 
социализъм, за правова 
държава със скупщина 
като истински най-висок 
орган па властта и само
управлението, за СЮСМ 
като модерна фронтова и 
плуралистична организа
ция на младите, пазарно 
стопанство, плурализъм 
па разни видове собстве
ност, икономически и еко 
логично сигурни капнтало 
вложения» национално ра 
впонравие.

дпостите 
чс да се оценяват само ка 
то по-нататъшно влошава
пс па обществените отмо

вучие с 
обществото, 
тта на всички

само-
Отговор нос- 

носител и 
об-

дс м о к рати чес к и
на самоуп^авителии,

и други фуик- термален и културен 
всички равнища предък ма нашата

на. Държавните органи в 
републиките и покрайни
ните са длъжни да дър- 

сметка за общите им

се казва и■пения
„Призива за разум", кой
то бе подписан и изпра-

па-ществени
странни на 

трябва да укрепва чрез 
на демоКратиче тен па обществеността от 

Председателството на Съ
юз! «ата ко11фереиция 
Съюза на югославската со 
ц и а л истическа м ладе ж.

развитие 
ската 
тирана, принципна 
на критика.

практика, аргумеи-
. и яв

на
жат
тсреси, стабилността 
вътрешно - политическата

пот/Лггмките и обстановка, междупаро- 
рацията, р У -от/ дпата позиция 'па пашатапокрайнините са иаиот^ „ да осуетя„атцс„,

говорни *а о У ЧКИ действия, които па
на негативните процеси, ^ ,]а всичко това.
споровете, несъгласията и ,
раздорите, за всичко, ко- /ц„ 4-тн стр.)
сто сс случва и което мо

на

иа федеРъководствата „Мнозина от най-отгово 
в нарпмте ръководители 

тото общество не изпол- 
шаис и не-зуваха споя 

премеиио трябва да
постовете си. Не-

зами
иа;г от 
доверието п институциите



Н А С IИ У|ПО СВЕТА
НАКРАТКОДИИ ПА СЪРБИЯ в СЛ11ЛРИЯЮГОСЛАВСКО-ЕГИПЕТСКИ ОТНОШЕНИЯ

НОВА КРАЧКА В 

ЗАПОЗНАВАНЕТО
МУБАРАКВ 

БЕЛГРАД
ИТАЛИАНСКИЯТ ПАРЛА 

МЕИТ ТЪРСИ ЗАЩИТА НА 
АДРИАТИКА■ *.

С голямо болшинство гла 
италианският ларламе» 

с ко
сонс
нт с приел резолюция,

задължава правителство
с пешия

Египетският президент «оди разговори с Ранф 
Диздаревнч, Бранно Мнкулнч и Велко Кадиевич

посетителите щс имат 
нт».'1МОЖНост да видят 
и непосредствено 
запознаят с творчество 

народа в Сърбия

Ма 23 септември ято
то да предприеме

защита на Адриа-

I

кул
„Гаста

представителпи я 
турен цепътр 
йт” в Мюнхен бе отк 

манифестация те

сс мерки за 
тическр море. През лятото 

бе „нападнато"
пито страни. Не бе изоста 
пей п въпросът за висо
кия египетски дефицит п 
стокообмена с нашата с т
рана. Двете страни по пр 
ницпп са съгласни, че 
този дефицит може да се 
премахне с по-гол ям вн
ос! на египетски стоки на 
ю гос; 1а вс к и я 1 шза р.

От 22 до 24 септември 
на делово и приятелско 
посещение в нашата стра 
на бе египетският прези
дент Хосни Мубарак, а 
по покана на Председате
лството на СФРЮ,,

Египетският президент 
придружаваха Бутрос Га
ли— държавен министър 
на външните работи, Мо 
рис Макрамала — държа 
вен министър за междуна 
родно
Осам Ел Баз 
политически съветник на 
ешпетския президент и

това море 
от същинска
катастрофа

то на
в културата и изкуство 
то, като облик на духо

рита
„Дни па Сърбия в Ба 
вария”.

скологическа 
— нахлува йенаМапмфестаци

нпия живот на един ма 
род и па какво дивили 
зациоппо равнище 
била през историята и 
вековете до днес,

водорасли.
Адриатикът е изложен на 

последициите от хаотичното 
индустриално развитие и

безотговор-

подята се провежда 
покровителството 
председателя па бавар 
ското правителство Фр 
апп Йозев Щраус и пр 
сдседатсля на Изпълни 
гелиня съвет па СР Съ 
рбпя Десимпр Йевтич.

па
с

на
ще

се уверят между дру
гото и чрез изложбата 
„Осем стотни години на 
Студенина", чиито по
ръки остават и зана
пред вечно 
във времето и хората.

недопустимата 
пост па властта към замър

— бе казано в деен телите 
батата.Двете страни подчерта

ха потребата от приспосо 
бяване па необвързаното 
движение към актуалпа
та международна обстано 
вка, а като тяхна важна 
задача бе изтъкната

Инициатива за иконо 
мпческо, културно и 
общо преставяие наСъ 

| рбпя в Мюнхен даде 
баварското правителс- 

, тво и тази манифеста
ция с само една в рам 
кпте ма 20-годишното 
сътрудничество на Съ 
рбня п Бавария, отно 
сно па Югославия н 
Германската федера
лна република.

В присъствието на 
мпогобройли Видни го
сти от Мюнхен и Бава 

-рия, на представители 
на стопанството, наука 
та ц културата в Сър
бия, манифестацията 
откри Раденко Жунич 
- подпредседател на Из 
пълнител и ия съвет на 
Сърбия- Той каза, че 
организирането на та
зи, както и ма подобни 
манифестации, които 
Баварпя ще има възм
ожност да организира 
в Сърбия представля
ва ново качество в дву 
странното представяне 
на културните и стопа 

~~меките постижения и 
принос към по-доброто 
запознаване и разбира, 
не и ще се запом
ни като значително съ
битие в развитието на 
вза и м и ите отношения.

С програмите, които 
• са подготвени — каза 

по-нататък Жунич —

ЧАУШЕСКУ ЩЕ ПОСЕТИ 
СССР

сътрудничество, 
външно- да траят

Генералният секретар на 
комунистичес-. Румънската 

ка партия и президент на 
Републиката Николае Чау- 
шеску ще направи официа- 

посещение

В Югославия 
за по-нататък 
-т- се. вършат законни 
и конституционни иро 
мени, които ще открият 
възможност за по-изго 
дни условия за стопан 
исването на чуждестра 
мните фирми и за об
щи капиталовложения 
и други видове на уча 
ствуване в стопанското 
сътрудничество с пар
тньорите в нашата ст
рана. Имайки предвид 
традиционно добрите и 
развити стопански и 
търговски 
между 
Германия, 
тс фирми освен досега 
шиите облици ще про- 
яват интерес и за но
ви видове на по-стабид 
но* и по-дългосрочно Съ 
трудничество.

ка-другн.
Жунич

лно приятелско 
в Съветския Съюз. Посеще
нието ще стане в началото 
на октомври по покана 
ЦК на КПСС и на Прези-

на

диума на Върховния съвет 
на СССР.

СПОГОДБА УНГАРИЯ — 
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Унгария е първата дър
жава от Източна Европа, ко
ято постигна всеобхватен 
договор за сътрудничество с 
Европейската общност.1 Това 
заявил Председател стз\ве
щият на европейската инте
грация Теодорос Пангалос. 
Той казал, че ЕО има тър
говски договор с Румъния, 
водят се преговори с Бълга 
рня и Чехословакия, а - Бу
дапеща лърва успяла да ск
лючи закръглена комерчес- 
ко-стопанска спогодба.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СВЕТО 
ВНАТА БАНКА И ММФ

От 27 до 30 септември в 
Западен Берлин се проведе 
редовна годишна конфе- 
ренция на Световната бан
ка и Международния моне
тен фонд с участите на ми- 

. нистрите на стопанство и 
финансите и губернаторите 
на съответните банки ог 151 
държави. Югославската де
легация начело със съюзни$1 
секретар на финансите Све
тозар Риканович, активно 
участвуваше в подготовката 
Ца срещата. Риканович се 
срещна с директорите на 
Световната банка и на ММФ.

На конференцията ще се 
потърсят начини за облекче 
ние на .положението на раз
виващите . се страни и да 
се открият пътища за пре
одоляване на все по застра
шаващата криза в тази об
ласт.

отношения 
Югославия и

германски-

Хосни Мубарак и Ранф Диздаревич на летището 
„Белград”

След пристигането на требата от изготвяне на 
египетския президент за платформа' на' движение- 
почнаха разговорите Диз- то в диалога за решаване 
даревич — Мубарак, пое- на световната криза и за 
ветени на развитието на икономическото положе- 
отношенията между две- ние на развиващите се 
те страни 'и актуалното страни, 
политическо положение в 1 Проведени бяха и раз- 
света. . говори ма министерско ра

На следващия ден Хо- внище, посветени на из- 
сни Мубарак разговоря с - дигането на икономическо 

г председателя на Съюзния то сътрудничество между 
изпълнителен съвет Бран- Югославия и Египет. Уча 
ко Микулич. В разговори стниците в разговора се 
те участвуваха и придру съгласиха валидността на 
жаващите египетския пре спогодбата за разцшрява- 
зидент министри Бутрос не на търговията и сто- 
Гали и Морис Макрама- папското сътрудничество 
ла и колегите им в юго- между Египет, Индия и

Югославия да продължи 
до 31 декември т. г.

От името на правите 
лството на Бавария пр 
исъствуващите поздра 
ви Симон Нисел, дър
жавен секретар и ми
нистър на селското
стопанство на Бавария, 
които също подчерта 
значението на успешно 
то стопанско и общо 
сътрудничество между 
СР Сърбия и Бавария.

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СЮК — ИКП

Щефан Корошец в Римславското правителство 
Будимир Лончар и Радое 
Контич.

Политическият диалог 
и икономическото сътру
дничество между Юго
славия и Египет бяха оце 
нени като успешни, как
то. и сътрудничеството им 
в Обединените нации и в 
движението на необвърза Бон и Париж.

От 26 до 29 септем- генералния, секретар на 
ври т. Гг секретарят на Италианската 
Председателството на етическа 
ЦК на СЮК Щефан, ле Окето 
Корошец бе ' на посеще 
ние в Италия по пока 
на на Италианската ко

Президентът Мубарак 
води разговори и с гене
рал-полковник Велко Ка

комуни 
партия Аки-

и с члена надиевич, нашия съюзен се 
кретар на народната от
брана.

В рамките на европей
ското си турне Хосни Му 
барак

партийната дирекция 
на ИКП Джорджо На 
попитано. Той посетимунистическа партия. и центъра за

- По време на триднев- чески студии ЦЕСИИ 
ното посещение Коро който се ръководи от 
шец води разговори с Джузепе Бофа.

полити-
и Лондон,посети

СТРАНИЦА 2
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ПОРЪЧЕНИЕ НА НАД 300 ХИЛЯДИ
УЧАСТНИЦИ НА МИТИНГА НА СОЛИДАРНОСТ И ЕДИНСТВО В НИШ

СЪРБИЯ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА РАЗДЕЛЯ
На величествения, досе- ------------- --------------

га най-масов

СТУЛЕНТКАт7Еагл^и?В«° ' МИЛОВАН МЛАДЕНОВИЧ. РАБОТНИК В ЕИ И 
ЧЕРНПГПРПГмАм птИ?т^УШИЧ • С НИШЛИИТЕ И 15 ХИЛЯДИ СЪРБИ И 
МНп™ЖИИЯ*Д»ГО НЕАЛБАНСКО НАСЕЛЕНИЕ ОТ КОСОВО, КАКТО И 
И ГТГР=НИ ЛСДИТЕЛИ НА ГОЛЕМИ и МАЛКИ ГРАДОВЕ ОТ ЦЯЛА СЪРБИЯ 
ИТПТРЛН^ •и^„М«™НГА Е ПОТЪРСЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ, КО 
НнтепвпнгаГт НА РЕВОЛЮЦИЯТА • ТЪРСИ СЕ С КОНСТИТУЦИОН- 
НОСТ ПР0МЕНИ НА СР СЪРБИЯ ДА СЕ ВТУРНЕ РЕПУБЛИКАНСКА ДЪРЖАВ-

над 300 000 албанци. Ци- 
и по-

голяма, понеже косовско- 
то ръководство не дава 
права картина на това 
своеобразно 
Ако към това се прибави 
няколко стотин хиляди 
доселени през войната 
под защитата на италиан 
ците и германците, тога
ва имаме ясна картина 
как албанците са създа
вали и осъществили сво
ята, национална домина- 
ция на Косово.

МИОДРАГ ШПАРАВАЛО:
ТЪРСИМ ДА ВОДИМ ОБ 
ЩА БИТКА

— Антиалбанско настро 
ение не създаваме ние, 
както някои се, опитват 
ла ни обвинят — каза 
Миодраг Шпаравало, но
сител на Партизанска спо 
меница 1941. — Такова на 
строение създават самите 
албански сепаратисти и 
ръководството, което опо 
ртюнистически се отна
ся към контрареволюци- 
ята. Ние търсим да ни за 
шити и отбранява систе 
мата на институции на 
тази наша правова държа 
ва, за която проливахме, 
кръвта си. Не сме против 
албанската народност, но 
сме против албанските шо 
винисти и сепаратисти ?! 
тези неща ние добре раз 
граничаваме.

По-нататък той изтък-

митинг на 
солидарност със сърбите 
и черногорците и друго 
неалбанско 
ето в Косово 
но • на

население, ко
V е подложе- 

терор от албански
те националисти и

доселване.
сепа

ратисти, най-енергичио е 
потърсена разплата 
нтрареволюиията 
покрайнина, 
йните защитници.
300 хиляди

с ко-
в тази 

както и с не- 
Около 

хора единоду
шно своите желания и и& 
кове изразиха в лозунги
те: „Косово е Сърбия” и 
„Не даваме Косово”. Те-

Да, където с автобуси и 
леки коли пристигнаха по 
вече хиляди души. В пър 
вите срещи на косовцн 
бе .казано и обещано, че 
не са сами и че никога 
няма да останат без под
крепа в исканията като 
всички югославяни да жи 
веят човешки живот и с 
достойнство в своята ст
рана.

Колко на народа доте
гнаха празните заключен
ия п ялови договаряния, 
пролича от достойните ло 
зунги, написани й извик
вани, че силна и единна 
Сърбия и силна и единна 
Югославия не могат да 
се осъществят с ония, ко 
ито са изменили на рево
люцията и които безсра
мно се опитват да скри
ят или избягнат своята от 
гоЕорпост. Особено бяха 
осъдени политикантските 
п неморални изказвания 
на отделни покрайнински 
и съюзни функционери, 
които се служат с всички 
средства да осуетят СР 
Сърбия да възвърне репу 
бликапската си държав
ност и единна да се опи
та заедно с останалите па

видят и всички онези съ
мняващи, колебливци, зло 
ради и саможивиици, ко
нто ме знаят или не искат 
да знаят за геноцида в 
Косово и Метохия, 
изнасилванията мерят с 
проценти, а ме с болката 
и страданията, 
нията, изселването под на 
тиск наричат икономиче
ска миграция; които

бе особено драго, когато 
според своите възможнос
ти и сами недостатъчно 
развитии с около 20 000 
незаети, строихме в Ко
сово фабрики в които дн 
ес работят 3000 души. Ни 
кога не сме и помисляли, 
че в тях трябва да бъде 
.едпонационална работни 
ческа класа. Как сега да 
обясним, че с изселване
то ма сърбите и черногор
ците това се случва. Из
хождахме от братството

зи поръчния на подкрепа 
ст Ниш,
ст и на многобройнн 
тели от цяла Сърбия, па 
.и страната, на 24 септем
ври приеха около 15 
ляди косовци, които 
тази среда са приети с 
пълно сърце и душа.

Към жителите на Ниш

неговата околно- които
жи-

с униже-
XII-

в
ме

признават, че ма Косово 
и Метохия е била 

. трае
и още

контра революция.н неговата околност на 
гостите от Косово, от Кру 
шевац, Прокупие, Пирот, 
Алексинац, Лесковац, Ти 
тоград, Цетине, Никшич, 
Майданпек, Предеяне, от 
повече градове на Войво- 
дина и други места от 
страната, най-напред се 
обърна д-р ' Милорад Бо- 
жич, председател на Об
щинската конференция 
на ССТН. Последваха след 
това речите на Драгослав 
Пгвлович, председател на 
Нишка община, Алексан- 
дар Войнович, народен ге 
рой, Мича Шпаравало, но 
сител на Партизанска спо 
меница, Милован Младе- 
нович, работник на Еле
ктронната промиленост в 
Ниш (от името на работ
ническата класа) и Ясмина 
Мушич от името на вси
чки м/тади. Накрая бс из 
пратена поздавителна те
леграма
органи на Югославия.

на:
— Нещата на 

ме менят, врагът осъщес
твява своите цели. Кога- 

" то загубихме всяка наде
жда и доверие в легални
те органи на Покрайнина 
та и Федерацията, нало
жи се да търсим подкре
па на народа, на всички 
народи и народности.

КосовоОбща битка за достоен живот

и единството. Приехме 
младите албанци на обу
чение. и оспособяване за 
работа. Осъществяват се 
п други форми па Ьътру 
дппчество. Обаче дойдох
ме дотам сега вместо ин
женери и художници да 
изпращаме като помощ 
съдии, адвокати н, мили
ционери.

па дори от пас нахално 
търсят да вярваме ма тях, 
а не па петимата, която 
всеки вижда.

Изтъквайки повече пе
кове Д. Павлош(ч каза:

— ... Ние знаем, че за 
живот е необходимо пове 
че от една подкрепа или 
един събор. Затова през 
всичките тия години

роди в страната да реши 
косовскня проблем.

Бурно бс лриветствуваи 
списъкът на искове, отп
равен ло най-високите па
ртийни и държавни орга 
ни за спешно извикваме 

всички

МИЛОВАН МЛАДЕНО- 
ВИЧ: РАБОТНИЦИТЕ ТЪ 
РСЯТ ПРОМЕНИ 

— Работническата кла

до най-висшите
ммотговорност 

фракциоиери, 
бцп, сепаратисти и ония, 
които им осигуряват 
модните действия- Потър
сено е също така спешно 
да се изработи програма 

преобразование па Ко
сово и Метохия в духа па

па
креел олю-Пълна подкрепа и брат

ска любов изявиха ниш- 
лии още в ранните утри
ни часове на няколко пу- ' 
нкта в града,

АЛЕКСАИДАР. ВОИИОЗИЧ: ЗАГУБИМ ЛИ БИТ
КАТА ЗА КОСОВО — ГУБИМ ЮГОСЛАВИЯ са се пита основателно: 

кои са тези, които нипре 
длагат инфлация, все по- 
гол яма беда, които са те
зи дето ни предлагат опа
шки за черен хляб и ло
ши между национални от
ношения, каза работни
кът от ЕИ Милован Мла- 
деношщ.

— В братството, единс
твото и равноправието на

под-
Ьи огнища. 
Процесът ма изселване се 
засилва 60-те години и взе 
ма пай-гол ям размах с на 
чадото на контрареволю- 
цпя-та през 1981 година, 
така че от 
пата, па до днес насил
ствено са изселени, сно

па технитеВ своята вдъхновена 
реч народният герой 
генерал
пенсия Алсксаидар 
повмч между другото ка-

пна които 
с всички до подполковник в

Вой-организирано 
макииски почести приеха 

Навсякъде това
за

косовци.
бяха трогателни срещи, а 
особено на ж. п. гара, ко- 
гато пристигнаха 3500 ко дата па 

центъра на гра иею.

братството и единството 
и свобо

да;
края на вой-— Агонията п, преслед- 

всички жители в напето па сръбския и че
рногорския народ започ- 

------------------- ------- -- па 0|цц но време на вой-
В ПАВЛОВНЧ: НАРОДЪТ НЕ ИСКА РА- ,,ата. Тогава са набити па 

ЮГОСЛАВИЯ

и равноправието

ред данни от вестниците 
около 350 000 сърби и 
черногорци, а 750 села в 
Косово са етнически чис
ти. Прибавим ли към та: 
ви бройка и пропъдени- Тито повече пъти изтък- 
те през войната, тогава 
па, човека застава дъхпр-

совци и в

ДРАГОСЛАВ
ЗПОКЪСАНА

всички паши народи н на
родности е силата па Юго 
славпя.

хиляди, а стотици хиляди 
са пропъдени'.

1-1 асплствс!юто изселва- 
иродължава и след вой 

пата. Сепаратистите продъ 
албаи-

СЮК, че изтече времето 
чакане за окончавало
контра революцията в

1 па Ж\( 
Косово и Ме-

Затовй другарятсъбор па чи- 
всички 

И народности И 
които
Ни ш

— Това е масе към нс.СЛЯ /ците 
народи 
не само на 
живеят и работят в 
и неговата околност, 
и от много краища 
нашата страна, които 
дошли да ни сс придру
жат, да ни подкрепят 
така заедно да кажем 
Югославия, Скулпртна 
на СФРЮ, на М*

ваше, че братството и еди 
нството трябва да пазим

па
Косово:' да кажем лжиха делото на

фашисти от 1941 го
онези, като зеницата на окото 

си. Поръчваме на всички 
онези, конто рушат това 
братство и единство, ко
ито се опитват да, меня 
пат народа, че нямат под-

телите от 
тохия, чс сме с ТЯХ и че 

от Съюза

ед тези факти.
Същевременно със зло 

п изселването

ските
дина за създаване ва чи- 

Косово и велика Ал-предвождаии 
' ,,,, югославските комупи- 

вси-

дсятшята _ 
на сърбите п черногорци 
те от Косово, след пойнп-

па сто
Самия- За тона ш окура
жи и решението ма наше
то правителство,

завръщането

СТИ, че ще направим 
техните огнища

спокойни
ог- та от Албания са

според пай-оскъдни кроната на работническа- 
' сведения та класа.

се досекоето зайко 
I гово да бъдет па лнлп,

статистическибрани
200 000 сърби ц черногор-места.

Нужно ни чуят ие да
СТРАНИЦА 3
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Народът е загрижен за 

съдбата на страната
ОК НА СКС В СУРДУЛИЦА ОБСЪДИ ОСЪЩЕСТВЯ НАНЕТО ПА 
СТАНОВИЩАТА ОТ ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ ПА Щ< НА СКС

Дейността се „върти" около 

становището за администрацията ЕДИНЕН ФРОНТ В КОСОВО
,бццсствеността в <лра 

обета-
ма(От 1-па стр.)

Политическата При такава
василват дейст-стаби- 

ла положението
пата. 
ловка се 
ви я та от 
сръбския и че 
национализъм, 
дигшпква деления и

бъдат реализирани до кр
ая ма годината. От инфо
рмациите ее стига до из
вода, че в това отноше
ние пай-ммого са постиг
нали „Мачканица", ООСТ е исторически 
„5. ссптсмбар" и общип- гически интерес 
ските органи па умравле- народ и народност и 
ние. От друга страна пя- страната пи като 
кои първични оргаииза- Обаче положението 
цип (например в „Зидар”,
„Власш ш-продукт” и „Га
леника”) информират за 
дейността си обобщено и 
поиръхпостпо. Трябва да 
се каже, че в реализаци
ята па становищата от 
ОсАюто .п Деветото засе
дание па ЦК па СКС е 
дом I ш м рало нам ал я вапе- 
то па адмшшетрацията и I 
режи ята, а останалите за I ! 
дачи от тези становища 
са Iтласнати па заден

лизания 
и Косово в курса на юго
славската борба за соци
ализъм» национално равно 
правис и общ напредък 

и страте-

позипиите на
риогорекия 

Това ире- 
кон-

# Останалите задачи от становищата на 
ЦК на СК в Сърбия са нзтласнатн на заден 
план ф Да се осуетят злоупотребите в реали
зацията на становищата от Осмото и Девето
то заседание на ЦК на СКС иационал- 

в САП
фроитации па 
на основа не само 
Косово, но и в страната.

па всеки
паОбщинският комитет на 

Съюза на комунистите в 
Сурдулица тези дни обсъ
ди осъществяването, на 
задачите, които произти
чат от становищата и за
ключенията на Осмото и 
Деветото заседание на 
Централния комитет на 
Съюза на комунистите в 
Сърбия- В подготвените 
материали и уводното из 
ложение на Раде Мара-

цнпте на сдружения тр
уд, които от по-дълго вре 
ме работят па ръба па 
рентабилността или 
време ма време имат за
губи. Освен това редовно 
се е застъпвал да ее на
мали вземането от дохо
да на стопанството, на 
което остават все по-мал
ко средства за развитие. 
Следователно становища 
та от двата пленума па

Председателството ^ юд 
чертана, че борбата про
тив албанския 
лизъм и сепаратиз-ьм и

пяло. 
про- 

влотава
вра-

национа-дълисапа да се 
от мнтеизпвираиата

от

В СЪРБИЯф ЗА ОБЩО СЪГЛАСИЕ
СР Сърбия

стабилизацията на по-
Промените в Конституцията на

имат голямо значение за 
.митическите и междунационалните отношения в 

Затова Председателството
}
Iнацялата страна.

СФРЮ в досегашните си
па СР Сърбия, САГ1 Войводина и 

Косово се застъпи да бъдат прекратени явните 
. : >лфронтаций и спорове и ръководствата съвме-

разговори с ръковод- 
САП :С1пата

:В „Мачкатица” броят на работещите в ре- 
| жията е намален от 152 на 120, „5 септембар’5 е 
| намалил режнята си с 5 души, а 13 заети тря- 
! бва да заминат в преждевременна пенсия. Броят 

на служащите в правосъдннте органи е намален 
! с 5. Изпълнителният съвет на Общинската ску- 
| пщина раздвижи инициатива да се формира ед

на трудова общност на органите на управление 
и правосъдннте органи, да се намали от 5 на 2 

I броят на самоуправнтелннте общности на интс- 
! ресите за нзвънстопанските дейности, - да се обе- 
• динят самоуправителннте общности за жилищна 
I и комунална дейност. Тази активност трябва да 
I ' приключи до края на годината.

сто да разгледат спорните въпроси, да съгласу
ват становищата си и в рамките на публичните

I

плам.
На заседанието на Об- разискпания съвместно да предложат съответни 

решения
При това Председателството подчерта значе

нието на съгласието, което трябва да се постиг
не но въпросите във връзка с уреждането на 
единните функции на Републиката в областта на 
-народната отбрана, сигурността, правосъдието, 
международното сътрудничество, още повече за- 
теза, че тези разлики може да бъдат премахнати 
с сбщи усилия- Изразявайки незадоволство от

!щпнекия . комитет ма СКС 
в Сурдулица беше оцене
но, че е имало злоупотре 
би в реализацията на ста
новището обществената 
режия. във всички среди 
ла се намали най-малко с 
10 па сто. Как да се обя
сни н с какво да се оп
равдае — бе изтъкнато на 
заседанието

недостатъчната готовност и отговорност за прео
доляването на този обременяващ отношенията в 
страната проблем, Председателството на СФРЮ 
призовава ръководствата на Сърбия, Войводина «|
II КОСОВО

приемане
то па секретар на основ
ното училище „Йован йо 
ванович — Змай”, когато

вич, секретар на Пред
седателството на ОК на 
СКС, се подчертава, че 
голям брой задачи от ста 
новищата на Осмото за
седание на ЦК на СКС 
бяха в центъра на парти
йната дейност в община
та и преди пленума. Об
щинският комитет на СКС 
беше раздвижил инициа
тива за интеграции в от
делни среди и обсъдил 
положението в организа-

ЦК на СК подействува- 
ха реализацията на тези 
задачи да бъде по-ефика
сна, 
енергична.

В голям брой информа 
ции, които се получиха 
в Общинския комитет, пъ 
рвичните организации ко
нкретно посочват резулта 
тите
на становищата от VIII 
и IX заседание на ЦК на 
СКС и задачите, които ще

веднага да постигнат съгласие във връ
зка с тези промени.

по-отговорна и по
па това работно място е 
приет референт без необ- 

квалификации, 
който минал от „Народна , 
радиност" под .цретекса, 
че „там бил техиологиче 
ски излишък”? А в 
съка на безработните се 
намират
юристи. Общинският 
мнтет сформира работна 
група, която ще изучи вс 

» ичкп факти във връзка с 
приемането па секретар в 
това училище, за да се 
утвърди отговорността па

ходимите жеска дейност на албан
ските националисти и се
паратисти, а зачестилите 
им посегателства

потушаването на контра- 
революцията може да се
води успешно само с об
щи усилия и енергична 
акция на единния фронт 
на албанците, сърбите, 
черногорците, турцнте и 
числящите се към други 
народи и народности в 
САП Косово. Създаването 

този фронт ,е ключов 
Въпрос и

срещу
гражданите от сръбски и 
черногорски

спи-в осъществяването
националенимената на 14 произход и натискът им 

па сърбите и 
ните да - се 
покрайнината 
ват

ко черногор- 
1 изселват от

СК. НА СЪДИИТЕ ОТ ПОНИШАВИЕ предизвик 
оправдателни протес

ти и огорчение на
на

ОБЩИНСКИТЕ СЪДОВЕ В 
КОМПЕТЕНЦИЯ НА РЕПУБЛИКАТА

граж
даните от сръбска и чер
ногорска националност и

първостепенна 
задача на социалистичес
ките сили в Косово.ония, които са злоупотре

били със служебння си 
пост. Комитетът оцени, че 
е необходимо1 веднага

ДИМИТРОВГРАД
В рамките на публич

ните разисквания по про- 
ектоамандманите на Кон-

съдове да станат основни 
съдове и комплектно 
бъдат в компетенция на 
Републиката.

Това

ПОСЛЕДЕН ГРАНИЧЕН СЪБОРдада се осуетяват всички явле
ния, които влияят небла- На 25 септември в Ди

митровград се проведе по 
следният през тази годи
на граничен събор на на
селението от двете стра
ни на

ституцията на СР Сърбия 
в Пирот се състоя среща, 
на която се водиха разго обосновава върху факта, 
вори за работата на че в правосъдннте 
Окръжнйя съд и общин- ни има все повече проб- 
ските съдове в Пирот, Ди леми. Ажурността на съ- 
митровград и Бабушница. ловете от Горно Пони- 
В разискванията участву . шавие пе е на

алистическия съюз в Сър 
бия 11 ДР-, а от българс- 

: Николай Николов, се 
кретар на Областния ко
митет на БКП в София’, 

югославско-българ 'Сийка Нейкова 
осата 1 раница, ца който 
присъствуваха към 10 000

гоприяТмо върху реализа- 
цйята па 
Осмото
на СКС. Всички

предложение се становищата от 
заседание на ЦК ка

орга- първични 
•организации ма СК са длъ 
жни да оценят дейността 
см Ма този план и да взе- 

задоволите мах мерки
ваха и представители на лио равнище с изклю- пеяпии ,» ....
Върховния съд на Сър- чение на пиротския об- те зддачи" утвърдени-
бия и на Републиканския щински съд. Съдовете в Членовете „а Общинск-
секретариат по правосъ- Димитровград и Бабуш- комитет но гкт

' ница са, твърде слабо обо 
Съдиите на общинските рудени, а съдиите в Ба- 

съдове от този район Тър бушница имат 
сят между другото в про ходи на 
мените на Конституцията средния личен 
да се внесат промени в 
техния статус. Именно те 
предложиха общинските

секрета-
, рка на Националния съв

ет на Отечествения ФР°_ 
нт в София и др. Грани
чния събор откриха Сла
ва Тодоров, председател 
на Общинската скупщи
на в Димитровград и Цве 

Ара- тан Станев,
тар на ОК на БКП в Дра 
гоман.

Направен е оборот на 
стойност от 192 милиона

за успешна югославски и 7000 бълга 
реки граждани.

От югославска страна
при откриването на събо 
ра присъствуваха: 
ган Николич, 
тел на Съвета на общи
ните в Скупщината на СР 
Сърбия, Василие Сокович, 
помощник-секретар в Се
кцията на Републиканска 
та конференция на Соци-

в Су
рдулица единодушно изб
раха Зорица Николич 
ботничка в

дие.
първи секре-,• ра- председа-личии до- 

равнището на 
доход в 

тази неразвита община.

трудовата еди
ница „Косимод”, 
гат на Конференцията 
Съюза 
Сърбия.

за деле
на

на комунистите в
динара, или с 5,4% в пове 
че от миналата година.

А. Т.
(С. С.) С. Микич
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“ксТ™нГсутоДрСЕвДДТ1ЛСТВДТД НА ОК НА съвещание с политическия актив към
ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД

БОСИЛЕГРАД

И промени, и отговорност
Да се пптт-шчI посооии ръководни лица. постовете си на млади,
елов Маркович ,Кол “широка ^зеГвла^31"”4' ДРа™‘ креативни н правилно оп 
иго по един или п„„г Р ' А Власи и ДРУ™. ко" ределени лица. Впрочем
разрешаване на положението ГкосГо0ВоОРНИ “ баВН°Т° ^ 6 "" Са“° ИСКаНе на

° ” косо,!°- председателствата, а иска

СР Сърбия да бъде 

равноправна с останалите 

републики/
С цел проектоамандма- 

'мите в Конституцията на 
СР Сърбия да бъдат по
дробно и цялостно тълку

лика, но и промени в 
други области от жизне
но значение за трудещи
те се- и гражданите, жи
вущи в нея. Затова пред
стоящото публично рази
скване представлява важ 
на политическа задача в 
която трябва да се вклю
чат всички обществено- 
политически сили.

Предложените аманд- 
мани, добави той, произ-

Това 
изтъкнато на 
се неотдавна

не на всички трудещи се 
ч 11 граждани в Босилеград- 

община. Освен 
двете председателства тър 
сят да се утвърди отго: 
вориостта на Петар Ма-' 
тмч във връзка с изпрате 
пото писмо от Председа
телството на ЦКиа СЮК. 
Също така председател
ствата на ОК на. СКС и 
00 на СУБНОР в Босиле

между другото бе 
състоялото 
съвместно

зитетът на организирана
та вражеска дейност 
албанските

вани всред широките на
родни маси, в Босилеград 
па 19 септември 
проведе съвещание с чле
новете на Политическия 
актив
конференция 
Организатор на съвещани 
ето бе ОК на ССТН в Бо
силеград, а докладчик Бо 
рис Костадинов, 
дател

на ска тованационалис
ти и сепаратисти. Между 
националните

заседание па 
с-твата

председател 
на Общинския 

митет на Съюза

т.г. се
ко- отношения

все повечена кому
нистите и Общинския 
бор на СУБНОР.

се изострят; 
егзистенцията\

черногорците и други 
народи и народности в 

Косово

към , Общинската 
ма ССТН.

от- сърби-на
в Боси те,

леград, на което тепредмет
на разисквания бяха при
стите мерки и становища 
на председателствата на 
СР Сърбия и ЩС на СКС 

политическата
в Косово. Оказвай- 

пълна

с дзее по-неизвест-
на. тичат и пряко са съгла

сувани с политиката и 
курса, на СЮК и СКС и 
представляват основа и 
тази република занапред 
да функционира както .и 
останалите републики.

По-нататък

Двете председателства 
в Босилеград подчертаха, 
че покрай другото за на
стоящото твърде незавид 
но положение в Косово 
голяма отговорност имат 
някои ръководни лица в 
партийните органи и

Поради това и пред
седателствата на ОК на 

_СК и 00 на СУБНОР тър 
сят час по-скоро да се 
проведе седемнадесето за
седание на ЦК на СЮК,

предсе- 
на Комисията за 

жалби и оплаквания 
РК на ССТН в Сърбия. 

Костадинов

град осъдиха постъпката 
ма Драгослав Маркович и 
Кол Широка и търсят да 
се утвърди и тяхна отго
ворност, както и отговор
ността ма Азем Власи.

за обста- към
ковка
ки подкрепа 
приетите мерки и стано
вища на двете

на подчерта, 
че публичното разисква
не, което в местните общ 
пости се организира от 
Социалистическия

председа
телства, Председателство 
то на ОК на СК и Пред
седателството на 00 на 
СУБНОР в Босилеград ко 
нстатираха, че косовската 

. обстановка и след 16

Костади
нов изтъкна, че с проек- 

нито

В продължение на засе 
да ш гето двете председател 
ства дадоха пълна подкре 
па на проектоамандмани- 
тг* в Констптчцнята па 
СР Сърбия п сс застъпи
ха за последователно реа
лизираме па становищата 

на което да се извърши п0 $ м 9 заседание на ЦК

те
ла. съюз,

а в организациите на 
с-гружения труд от С/ью- 
за на синдикатите има за 
цел широките народни ма 
си да изкажат мнението 
си по демократичен на
чин да се стигне до най- 
подходящи промени. Още 
повече, че в проектоаман- 
'тмамите се докосват про
мени не само в ъомститу 
цмопиото устройство на 
СР Сърбия, като репуб-

тоамандманите в 
един случай не се зася
га нито пък ограничават 
правата на народа и на
родностите в покрайни
ните. Промените ще до
принесат за 
единство и съдружие в 
Републиката, а ведно с 
това и за по-бързо обще: 
ствено-икономическо ра
звитие на цялата си тери
тория на СР Сърбия.

за
седание на ЦК на СЮК 
не се подобрява. Напро- по-голямо
тив тя ежедневно се вло
шава. Повишава се интен

па СКС.разграничаване с всички 
носители на опортюниз- М. Я.

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Оа се отстъпва място на способните м. я.

ЗАСЕДАНИЕ НА ЗАПАСНИТЕ ВОЕННИ КОМАН 
ДИРИ В БОСИЛЕГРАД„Държавна" служба дето 

се казва, но не исках. 
Не можех да оставя ро- 
дителтие си на село са
ми. Тогава отглеждахме 
100 овце, няколко говеда. 

— А днес?
— Днес хората не са в 

състояние да обработват 
имота си. Купуват сп бра 
шпо. За сметка па това 
пък ония. конто могат, 
от града, обработват те
зи имоти, и за пи що па
ри, иавръшват по някол
ко хиляди килограма пше 
пипа. Смилят я на браш
но 'и после я продавач... 
Ето, какво става ... А пс 
тшГскпте
ски производители си ку
пуват хляб.

— Какво ,ще кажеш за 
ко11стмтуц| 1рпп ито проме 

— И аз съм пече от те- пи?
Напълних 74 години.

И мри това еега съм на
пълно сам. Преди извест 

време почина първо си 
сетне и съпруга- 

Нямам с кого дума дават 
да продумам. А какво мо да си от,шат ... Да отстъ- 

едии ста-

На Новко Стоянов — 
Чапаев, 74-годишният сел-

]

Сърбия е неделимаскостопански производи
тел отдавна по случай 
Деня на освобождението 
на Димитровградска об
щина му беше връчено 
още едно високо призна
ние — Орден на труда 
със сребърен венец. Днес 
гози закален обществено- 
политически деец и пре
дан радетел в изгражда
нето на нашето общество 
с известна доза на недо
волство говори за съще-

И населението в Боен- кнаха, че една от причи- 
леградска община все по ните за лошото положе- 
вече изказва загрижено- пие на Косово е в Кон- 
ст поради положението ституцпята от 1974 годи* 
в Косово н напълно се па. Затова единнодушно 
солидаризира със сърби- смятат, че н СР Сърбия 
те и черногорците в тази занапред трябва да се уч- 

‘ покрайнина. На отделни реди както и останалите 
събрания се изказва недо републики в СФРЮ —да 
волство п огорчение от има всички държавни фу 
терора над сърбското и нкцпн на цялата си гери '
черногорско население в тория. Давайки пълна
Косово. Г1ри това се дава подкрепа на проектоаман 
пълна подкрепа ма усили- дманнте за изменение на 
ята, които предприема Це Конституцията’ на СР Сър 
игралният комитет наСК бия. запасните командири 
ч Сърбия, начело със Сло от Босилеград остро осъ- 
бодан Ммлошсвич и дру- дпха; и всички високи
гнтс прогресивни сили за функционери от Косово,
преодоляваме на косовска Войводппа и някои други

наши републики, конто 
по виждат или пък не ис
кат да видят абсурдното 
положение на сърбите и 
черногорците. Всички, кои 
то по един или друг на
чин са „кумували” за на
стоящото тежко положе
ние, без разлика откъде 
са и каква функция вър
шат, трябва да дадат от» 

в чет пред народа.

ствуващото положение.
— Криво ми е и на ме- 

е така. Защо да
Ловко Стоянов

нс защо 
сс създава раздор между 

Косово?
мето Партия- Но 
наливам, 
щс поправи.

— Какво става па село? 
— На село са остаиа-

аз сс 
че положениетонаселението в

селскостопап-Нали всички заедно вою- 
освобождението \вахме за 

на страната.* Сетне заедно 
с, изграждахме. А днес

забравят
ли предимно остарели хо- 

Какво е бъдещето па 
стопанство?

мя
ра, 
селскотокои като чели та драма.

дадените жертви ...
__ Какво мислиш за де

на Съюза на ко- 
в обстановката

Солидаризирайки се със 
съдбата на сърбите и чер
ногорците, запасните вое- 
иПи командири в Босиле
град па проведеното през 
миналата седмица заседа
ние, раздвижиха инициа
тива за провеждане ми
тинг па 
Босилеград.

На заседанието си 
Босилеград запасните ко
мандири още ведпаж изтъ

— Очаквам с тях поло
жението коремно да се

зи.й поспа
мупистите
па икономическата и 
шсствеиата криза?

Съюзът на кому- 
трябва
по-активен. Днес 

истински ко

об-
п ром спи и да се тръгне, 
но правия път. Тия дсто 

*съпротива трябва

— Счи по
щ/г ми,там, че 

пистите 
де много 
има малцина

да бъ- та.

солидарност пжс да нрави 
ред? . ■ ■ Препитаваме 
някак си. Имам 2 крави 

Когато свър

място иа споеобпп-пват
те, които и умеят и мо
гат да пи водят напред...

сеповечето са
на списък- 

се подри

мунисти, а 
само члсиове 
Криво мис дето

с това авторитета
авангардна навре

и една кова.
пойната, имах възмо-4на М. Я.ши

ЖНОСТ
М. Андоновва иасе хвана

нашата
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тзЩвштгс- и ;ин9М:0цп Н
з йй^ЙЩР поето я ненвъзкод ■.

нмнт1/п9ц-........
'''в^чЙц»''■''‘,™»Гв''рчда«ри“ятА ,1».,,„Бра*«зми>” ..вбетувАва представители ,т «мат**,.™.,»'-«... ,»<

линняз всъщност' иредомът в^то- 1 11 ''па.' ',,БЙпкф-Комш^"-, от,, Днмцтротрад, .които по-подробно_^ За стоой„?кагв,Дей^осж, и» .„Ва
ви колектив*зап!очиа през 1^1— 1 '"'позива' редкркеп1ята..1«-и деловите си рецултати/ ^ ■ ' . ддаИтКомпос!',.г»ър№ ,4ЮКЯа*игл»»о
72 година' с' 'до.131'раж;итето У.а м‘г‘1'-•"*; От1 ^»лка.,-каад,.»с” ирисъстдуцми: 1И Д » .,„и говорят №М»П« о, ; щустмесеч- 
хотет' 'Йалкан''' в* грАда ' ' Тогаий1"’ ’1ректор на брпиЦц^яТЯ,, Сдо&идап .1юро1н секретар' па същ ,( баланс ,за, ,1988 година. Осъ-

- турнз 11 ^: ^ЙГСо ..уло^и1,ЧТкр^Рн.о.   пата ..'.„^ткен- е., общ-,Дохол , «Ги
мът1 ‘представлява11 доходен отеА- ’ "Ск.йзк ' ..а комуниетр^. <?ИИ«ОД Сокплп»,,нредседат«л ,.а Р-*бо 16 милиарда, динара; доето пре
счй; ко кс Уърс.У Уу ШЛС'МН кШ-"”""^АЙсек^ съвет п Теоргн, Ст(.ирол, щефна заведението^ « Ж*»ЮЯЩ*»9№'тЦЧю’->* 210'/« •“
таНШоШйя. Събудила ’ се н,'йк^"'",,^тел ''.Млкай!;-, !>Т РйДЧЬЦпдта,па ,„Братство V ь'оп Увах-н сравнение,** едщид .яеррод на
бнцнята ТЙЗк‘ организация! т.рЬНиИ ЙЬнко' Димитро,., ! дррещрр •,,*■ гдовен, и отговорен. редактор ч)ииалата година. Доводът възли
всичко да №•"•сйЙ(наЯАзнра »•''.\Ж>ОТст«>". Стуфш* .Цнколов Ц Ма «ря Андонов — жур- - „а 985, .милдоИД Динара и пред
трайййтеи турййА.У н <■№ перспУк ' палПстн-редакторн |пъп ^цертцикд, и ,Де1И?р,, М""елоИ| ,лавеи ставлява увеличение,от около,2а0
тиватй на нейнбТо развитие еУ^а-"У'1 ' 'оМоворДи редактор ,ра д. .Д|?,№')>*>«;’• . " > | Иа сто н' чист доход.,655 милиона
нйчнб-проНУЬКвателпй:#'пункт Г^*»“ .....  “ ’’ 1 ,!‘

/ЮГ.) «и ,а.К1 /3 и.

Й КОНО МИ Ч Е СКИ
мяюяЩЦкф

/И ОЬ : •:

I

‘ЛГ

п

около

със- динара туш , увеличение
"!'96'ч/«'.и сравменис С'ьс същия ис- 

риод на миналата грдингр За ,аку- 
мулаиия са отделили 342 , милио: 
па динара. Когато" сс .има в пред- 
'вид, че целокупното стопанство в 
Димитровградска община 
пулация е'отделило. 634 милиона 
динара —- ясно личи,;.че, повече 
от половината е отделил'Д. „Бзд.- 

:: '' ’; кап-Компас”, чия то' '‘акумулация 
52,3*« от чистия му "доход.

Гкн м’'.Тн7Г~Г:ТГ" ■тчтг.т- 
II МГи .!.'••ДЙЙЙ]-' п >') ч < Г ■ ' ;'

п (ЛН01ГХ' 1тх:1«;|.:и;г,)-.-н|М и.»5 л кНН»ПГ.и'к;н■
. Д|р(ез,..тозм|.рйР||РД започват;;,д,,,г > ,т И I V) 

контактите. сндк„Бадкан" с. „К,о.\1; „,го,| 
пас” ,В,. Любляна,, ПрезН974 ,г,ог, !Г,
дина ннцна и първата,,чудка ,, цр, ; ч
„Балкан”' на границата. Потърсе- . ртз)и«нк ■ . > 
но е' н съдействието, на науката,
И за'пръв път бива изготвен цро- 
еК*г за развитието на.тур!'
Димитровградска' община. Пър- 
вият етАп Обхваща ?'нзта1ждането 
ш!!ЬЙЙк^а: на :„Б'йл%Й” на! Гради- ' 

пй! Вторият етап' обхвана уре 
ждането ‘ на Петър^лашк^! пещера 11 

рб11телство Да' Йунга.^а край. .
Погановскн манастир, а третият ‘ 

р^ви^ке+Ь на зимнй' спортове
в ттредЬ.-йДе1'ййиСтара 'плашена.

•по... ^1! *. ! ГЛЧ
Усвоява х:е!през 1979 година ,.* 

к^ит^юшюжечие от 2.7 у , |

КН (Ц:

I ПНЩ-УI 
I )’т‘Л

1 I• 14 ч>г.н
Ч I I) *

Н01Ш.Л, ! <>/!
Ч)Гх.чнч;»л»'/п

. н й№ 'У •;«п <1 за аку-
11

I '/••.н.сп;

;
• <•, ■

■ ! у ЩШ
6,9 Ле Ч..;.■:.: ■

1зма М.Ч ГМ '■

заемаШ■ > I 11' <! ш КРУПНИ КАПИТАЛОВЛОЖЕ
НИЯжи ст

*г' ш Високата акумулация 
ва на „Балкад-До.чцас" ;.а ]1рис- 
тъпи към ренбвиране ;!а съкдс- 
ствуващнте обекти п да отделя 
други кащпгаловложен^^^ В ща-. 

1 стоящия момент за уре:-;:дапе на 
, „Гацпното'' в бйтов стт зае^ю ■ 
■ с оборудването ще се отделят 1,2 
I .милиарда динара. За уреждане 

Д!а паркинг и достъпа дб обекти
те на Градини са обезпечени 478 

г']гУ • милиона динара. Част от ^ези ка
питаловложения трябва,да поеме 
..Ютопетрол”.

. .След капиталовложения „Бал- 
кан-Компас” плашфа да' Строи ту 
рпстическл обект на ‘Погановскн 
манастпнр. ,

позволя

!-1', п*;

да динара от която сума 
собствени средства, 20% банкови 
кре41Ий/'.20"/о!ФоадъК1 за' т(асъ|5!!|&:''' Б .'М .лМПА! .

пзй-/Т1:И.И'5<,=Л . :

ТЩ У*ве
11ШД4ване развитие в стопански 

станалите краища, 20° „ — сред- .7.П"Ли , - ......1% .л;-ства на ^елов^е партньори.
^йчалото на, 80-т|1 тод^и 

Балкан” се обедТшява с „Ком
пас" и получава статус иа Основ- . У 
,..а"'о'рганиза'ГШя На сдружения" -* ....... . ‘
Т!) УД- " ""

-ноД и ■/
; I Наред построяванетона 1 обс:»1 

ктимзначително .място се:-отделя

[1|
\

л;.»/.лют и а ! .о;! }< й.
ТЛ-!,!1,”'/'.

; -■* «V. ВЗ ОП ВГК0О/ 
Г; :1 1 (кя;<;Г>-,; );•.

ч;гш|||1ю •'.>! лч-н\л-а

•о1;о,кп(: !’)И( . .■.да.чнА.^дртА НА „лБ7\л^А:н,^0/У1ПАС,’; , ,
, „БалкагиКомпас” 6 орган нзйцня на сдружения труд с

11 Гова са: хотел ,„Брлкап”,, ,БгКатегррия, намиращ се в

сШУ?Ж г& ,2?Ш1$№жеМЯ / .31... ®,,тях| работят, 158..душц.
в.'йв? ,;,АР ,5а пентрализира ,
Нй;/То т•даакй..даеР™чрР’ъ.г..н|,н.

П.,! .1131

- икна..обучаването.' па ..кадри чревна 
стипендиране,.: дрквалификация: .и

мм.

Когато се има в предвид, че 
10 години'^ „Балкан-Компас” 1 не 
знае;-за загуби' ,а край "магистра
лата построи хубав обект, в гра
да "хотел с‘47 стаи с^с‘ 106 липа, 
ясно става, че;тази дру^ова; .урга- 
низацця 1^" Димитровград непре
къснато върви по възходящ^' 
пия- ' 1 .........

. IЮ1,- и

прочиелу; 1/(7 •; 01>п:>1 ш л;
:л

*;ю! I
ли-... 1ММ'в\'»ф! ,4 71 ’)ОЦ

""П~7пГГТП777ГТТТТЛ 1‘ А ... Г.н В Iл по/1 ,в I ОП VII. 1
ИЗДЪРЖАЛИ ТРУДЕН'« ' ИЗПИТ

Н.Д '/,« '/ О! 'Л'1.11 " Х>фйкте|5но е, >ш от 140 работ • Може '6,1:1 организацията" ще-': 
-7» П-. 1П '|пл«ка1'«р. ОТ'40—50 дуиш паботат ; гие '01Де «о-успешно■ да се развгъ

С" яейк'УйУЙЙк!'''кбЙцкпцйи '6'за'л„Ба%аН""йбад^ ^Балкан”, и „Сър „ " т<. -.н-к., ..развитие.-.н ;л
МЩЪанд'"б ЙЬ1й в)зеМЬ;:да ''!с'е "би^У^рйсГ'' впНиШ, Сък»за”к нй> йиГ-^,.рРед,1Нят мнчен'дЬхоДП..Ца 1 ,> I Заслужакз^ пя0^ че
и5грЩ!тс^йе!"йяКбл1'<о';ббекта/'11у •'АНВгШИ»ни''|ййаа,,'"',,,И 1е№-Ст.очар',’п >апчТИТи ,в. "Талкам” -ег250 .хиляди . “БалкЧн-^омпп^^ ^ ^^ лД-
рйст-иУескб“1 селите,'''автб'къмпйМгя’й ДрУЩ* На"6бщййс1:о. равнище ^Ййа^Ь, кйк три ."пъти м.пбЧгалки ’ ^ернА' тгаггетнч«-каВЕ!Р1Г^‘!^' ,тм 
мад-аду1!'ТсШвдбл- (<ЖН чжче '4У0Нвстйп*Ш- Д.ораз™ение В1°*"сР8Д«й*1'Дичвн ‘ДОХОД турнотичееКа,,оргднизашШ/
жШ- & ШЩШкяпУх!&' ту15йе,-'К1;,Б1аййййи':,дй|йаййй^туристиЧЬсЗсо-‘•И||‘Г1П <»• -г.ч7ф1,г. н ' зи-р ; оказваща-,,,,разиострррнр > у,шуш.
тйчейкб1'селище1 в1,г&зи.Ч'аст). "Щ|и№с1йЩИ||Ш1 ■у(5Ну1и',и|,?,етбча^"||т"-'1'За'акйкулаци'Л "^Б 1ЛОЯ.. ’’ |,|п/кгМ:,еДЦмноз|иа ..минаващите през 
новете.за.развитие на ПетърлЛШ- бт1ф№' „Фрйг-йбп',-.гАвгомбто -Л»')92'А. '‘докато^ом^^^—^ооГ' ,-Лмм«тРов^^я "Т^рй«й." В 'сАюта- 
ка|,,йещвра„чяе ,рщ?.. ра,:*алй(шй''"«П‘;И(Ш1ягрбй’’ гЬенвиносшан-,;..Прщ,дава .•.«Балкан'’ иш ’ ,ва иа ..Ба^ккЖмЙДс'" ‘която Йс
персп^тдва понще,, представля- ция и с6РАШ'."Дбкофщ№ ,ре, рт,„в» .адедйтвд, в >ккГдру^то ‘поддържа йежцуна-
ва голям обект занимаващ се. от „кавянДОи//БалканГ’ — той вече е общината окоппГШ' 4 •Ч9?Ри 3 | --'т >№.■**»* V;# ,№■
допълнителни’ ' инфрастрУктуртщ .лВДрШщл,.ррртдте, - заДълЗ<е?,ия ' изкара'и'шйи^д адп^ени ^1 "заш, 11 УРЧ9ЪМ’
О» ПЪТ' ТОК И ДР- ПП.П .аоноднА ,М трудовата ОрМ^З^"^

■ Т.ой., като. органи* 
играе , все по-
|Г, I 11 Ц}11

.....
ВД4,ТСТйО. . 30 септелтори 1988:

;



ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!Комунист
п на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1640 година |ХЬУ1

Белград, 30 септември 1988
Г

ОБЕЩАНИЯ БЕЗ ПОКРИТИЕ
Исканията

ден конгрес на СЮ^^о^ггаТеотдтвн^бяхп' ™ "еГ°' Не вярва“е’ че пРеди поемане- ружието, а и в ефикасната икономия,
обновени и напомнят ,п ‘к я ° на мандата т03" Съюзен изпълнителен то е алфа и омега не само на прогреса на
на гт, ™ " Напо^Нят на края на работата съвет да не е считал, че ще има достатъч- 
тази „де а конференция на СЮК, когато но пространство за осъществяване на ам- 
тази идея зажнвя само условно, т.е., в слу- бициите, конто 
чай становищата иа високото партийно 
брание да не

коя-

страната, но и на нейното съществуване. 
Онова, което в близко бъдеще се пред- 

възложил. Същото е лага като решение това са 43 законопроек- 
__ правителство. С ти на Съюзния изпълнителен съвет, които

и мртппто ПяР изиРат последователно такива компромиси не се- стига далече, от- трябва да се приемат в концепта на реали-
т-1 ь-г,,.а ^ л-н ^тановиЩатп на Първа- носно става се само съучастник в задълбо- зиране на стопанската реформа. Разбира
■ а конференция на СЮК се провеждат не- чаваието на кризата. Това може би е рабо- се, с броя на законопроектите не

та на хората, които поемат такива задачи, да мерим дълбочината на реформата. Това
без шанс да ги изпълнят. Неволята

Отговор на този въпрос не трябва да че на този народ се обещава 
търсим на друго място освен в 
алното положение на

см е
съ- валидно и за предходното

можемотложно и последователно?
е там, е известно на ‘авторите, но и покрай това 

изнамиране обещават, че р.егулятивата ще намалят на 
матери- на изход, а тези обещания нямат реално най-малка възможна степен.

Какво от всичко това ще остане, ще ви 
дим наскоро. Предложеното през пролетта 
като модел, създаден в преговорите с Ме
ждународния монетен фонд най-много се 
чувствува сред работниците. Макар че не 
съществуват реални оценки и информации 
какво става с майския пакет от мерки, ця-

работниците, което покритие, 
сега е по-трудно, откогато и да било. Заче
стилите стачки на. работниците не са може 
би само последствие на това, обаче 898 та-

Не е ли в течение нашата недопусти
мо дълга обществена криза и нямаше ли 
през това време, и много фиктивни обеща
ния? Всички партийни документи, както и 
всички програми начело с Дългосрочната 
програма за икономическа стабилизация (ня 
колко години беше главен „политически 
хит") паднаха в забвение, макар че за тях 
са изразходвани много енергия и обществе
ни средства.

кива протести от началото на годината до 
средата на август не са за подценяване. Из
лизането на улицата и характерът на иска
нията налагат (Покрай икономически ста
чките придобиват и политическо съдържат 
ние) са достатъчно сериозно предупрежде
ние, че е изтекло времето за промени.

лостта на стопанските процеси, с малки 
изключения ,има отрицателен предзнак. Що 
се касае до потреблението пък — положе
нието не се промени освен че бяха намале
ни реално личните доходи — за осем месе- 

Сега често се повтаря рефренът: без ре- ца с 12 на сто. Към концепта на „номинал- 
те партийни органи не оказват въздействие форма на политическата и стопанската сис- ните котви” единствено работниците дадо- 
върху подобрението на обществените и тема няма друг изход. И върху едното и ха своя принос — останаха с по-плитки 
икономическите обстоятелства. Що се касае върху другото усилено се работи. Ще има- джобове. Бихме казали — нищо ново — 
до оперативните решения, ни съюзното пра ме нова Конституция, по-ннаква (реформи- защото най-лесно е да се води икономичес- 
вителство не може да се похвали с после- рана) стопанска система. Още не е извест- ка (пък и всяка друга политика) с изтоща- 

дователността и ефикасността на своите ре- на дълбочината и обемът на тези промени, вацето на стопанството и жертвуването на 
Те не бяха ефикасни ни приблизи- Известно е само; че на така усложнено по- работническия стандарт.

Макар че съществуват логични обясне- 
икономичес- ния, че ограничаването на потреблението е 

с изпробана формула за обуздаване на инфла-

Оказва се, че решенията на най-високн-

шения-
прокламираните цели. Пробива- ложемие в обществото може да се парира

само с коренни промени. На
телно, към
пето на „целната инфлация" още през

*в икономията това ндй- кия план това би могло да се постигне
ав

густ и положението
добре илюстрират и потвърждават. В интер- внедряването на пазарна икономия- Но 1я,

„НИН", Светозар Дурутович, съюзен сигурно, изисква съответни решения в
литичсската система п то в смисъл на дей- пезарно стопанство. Това трябва открито

цията в пазарните икономии, тя не дава
по- същия резултат в нашето автаркично и не-вю на

секретар за информации, открито си при
знава че „Съюзният - изпълнителен съвет се ствувапе на Югославия като Държавна 
чувствува като птичка в кафез: започне ла лост. Следователно с премахването на 
-азрешава един въпрос натъкне се на За- центричнпя етатизъм (в своболеп превод - честно е по-здрава да се загризе „киселата 
гона за сдружения труд- започне да раз- всички пият, Югославия плаща сметката), ябълка”, на реформата, ако положително се 
пешава доуг въпрос - стълкнови се с Конститу По Този въпрос — колкото и да изглежда знае, че се улучва, целта. Защото разреша- 

с тоугити трет закон. „Наистина илю- това парадоксално по време на обединява- вансто на основите на пазарната икономия 
стоатйвно обяснение но не и утеха за по- пето па Европа - у нас преобладава поля- носи много повече от осемгодишните оое- 
гтешшите които възникват следствие бло- рпзация на федералните единици. Топа е щашгя без покритие.
след те, съюзмохо правителство, и не са- тази „кост а гърлото” па единството и съд- Слободан Куювджич

ця ла се каже, макар че това съзнание не мо
же да облекчи положението на хората. По-пол И-

кадатаV

Да смълчим провонаторитеАКТУАЛНО
По същия начин трябва реши 

телно да отбием и опитите, чепро 
с националистическа омраза и вокатпвннте вражески и нсприем 

всеки лнвн лозунги да не сс приписват 
на целите сборове и да се тълку
ват като израз па техния харак- 

граждани, тер и като цел. Това просто не 
е истина.

Ето защо, вместо злоупотре
бата па самотии вражески про
вокации п бюрократнческата от
брана от жестоките, обаче оправ 

чко, което става в страната, кои- да,щ критики, трябва да раздвн- 
посят Титови портрети и да- Ж1Ш истинска акция за изпълня- 
подкрегт иа Съюза на юго- вапе па ездачите от 9-то и 16-то

заседание па ЦК на СЮК: тряб- 
смълчим и без ва да осъществяваме

вместо да произвеждаме съобще
ния, чнято инфлация ще надвн- 

(На 2-та стр.)

-гени провокатори, конто със сво 
ята дсструкция, с лозунгите пъл-

че е дошло време за 
ма догматичното съз-

мпелеха, 
господство 
напие и бюрократнческата прак-

Нс за пръв път в големите пи 
в големите обществени 
опитват да ни се при

дружат и нежелателни „съюзни
ци" През 1948 година, когато па- 
1 ' ' Сталин

обрати и 
акции се

N11
жлтА па сборовете, които 
ден се провеждат, нанасят вреда 
на десетки и стотици хиляди ртра- 
далиици и недоволни 
излезиали да търсят правда и ра
вноправие сред народа и наро
дностите, да протестират срещу 
бюрократическото равноправие и 
липсата на безотговорност за вси

тика.

във вълната -па оп- 
иедоволство 

исспособ-
И днес — 

равдаиото народно
пеготовиостта и

Тито казахме пачело с
„е" и отхвърлихме неговия дик- 

пи се придружат 
либерали и други 

на социализма, , кои- 
удобем мо-

зарадц
прст.та, па ръководствата да рента 
ват най-крупните обществени про 
блеми, да спрат терора пад сръб
ското и черногорското население 
в - Косово, ;^а търсят и намират 
пътища-за, изход от тежката ико 
мимическа и обществена криза 

па социализма,

■ тат, искаха да 
буржоазните 
противници 
то Прецениха, ,че е
мент за антикомунистическото им
дейстяувапе, през 1953 година ко 
гато се разклащахме е -Л^иласо 
„„■ината" и опитите да се реста 
врира буржоазното общество, шт- 
Грмбюро-ДИТС това усетиха кд- 
то свой момент да вдишат глава,

то
ват
славските комунисти. Провокато
рите трябва да
колебание да изхвърлим от маси- 

чийто протест е оправдан н

— противниците 
братството и единството и равно
правието на народите и народно
стите виждат шанс за своя глас. 
Правят го

резултати

те,
прогресивен.малобройни и усаме-

годиии,седемдесет итеиа



2 Комунист
спъвано и от обстоятелството, че 
,в публичните разисквания се из
явиха н искания за промени

начала на Конституди-

ЦК 11Л СЮК ЗА ПОДГОТОВКАТАНа предстоящото .17 заседание ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ПА 
СЮК НА 17-ТО ЗАСЕДАНИЕ наЦентралният комитет на 

трябва да постигне единство 
ключовите определения за изход 
от кризата, за запазване на пнте- 
грнтета на страната и за укреп- 

довернето в Съюза 
комунистите Това е една от ^ 

републикаиски-

по основнитеКъм единство и на конституционната идея 
позиции,

ята
ма Федерацията — от 
по-имакви от позициите, за кои* 
то се бори СЮК.

Няма съмнение, каза Жарко* 
че сегашната конституциои 

реформа би била по-цялостна 
съгласие с потребите

папане па
осно Реиуб-напи п акции ма СЮК, е много об- тазгодишния празник

ликата.ините поръки на
те и покрайнинските партийни ширен, че че предлага много по-
орган,,зац„ н на Комитета на ви неща, пито съдържа ясни по- След подробно обяснение
СЮК в ЮНА отправени до Пред л„т„чсск,г определения по опре- предложените ” обстановка ако разли-
седателството па ЦК на СЮК, делени, въпроси. , дманнтщ членът на Председател на; “га бяХа

Смята се, че Централния!* ко- стиото па ЦК на СЮК Видоис шяга по ь »

вич, 
на на

за-косто на неотдавнашното си
седанпе (22 септември) в рамки- мнтет трябва конкретно 
те на подготовката за предстоя- пърди причините за псосъществя

пане па становищата от Първата

одолени.
Преценките от уводното

за значението на копай-

Жаркович в уводното си изложе
ние подчерта, че с утвърждаване
то на проектоамандманите, 
дългогодишни протакания,

да ут- изг/о-
след жение

гуционннтс промени за реформи 
и по-бърз изход ог кризата бяха 

извършат потвърдени и в 
и кото бяха

щпя пленум на ЦК на СЮК,'ра-
забележки и сюг- конференция коле-югославските 

комунисти п от 13?ия конгрес на 
СЮК, поради което 
политическото, икономическото п

пазгледа техните 
жестни на версията на 
„Проект на непосредствените за
дачи и активности на СЮК 
преодоляване на сегашното небла 
гопрпятпо икономическо, попити 
ческо и социално 
страната”.

Па1111 я. гп,к п отпори е създаде-текста разискванията, 
изнесени повечесе влошава па възможност да се

значителни конституционни нро-.
за конкретни предложения за подо- 

Жарковпч припомни, че в ра- Зрение па отделни решения, кои* 
ботата върху изготвянето на кон- * ще бъдат доставени на Кон

ституционната комисия към Ску 
ищипата на СФРЮ.

Председателството на ЦК на 
СЮК изслуша информацията на 
съюзния секретар на външните 

Федерацията. Разлики работи Будимир Лончар за хода 
и резултатите на неотдавна про
ведената Министерска конферен
ция на необвързаните страни на

мени.социалното положение в страна
та. В забележките, доставени до 

ЦКположение в Председателството
СЮК има п мнения, па членопе-

Цептралнпя комитет тряб- дмппати разликите но много въп
роси от областта на доизгражда

нана
стптушгоилите амапдмами са ма

ге па
ва ясно \а се определят към на-Този документ трябва да при 

еме 17-то заседание на ЦК ма 
СЮК.

пето и развитието на политичес
ката м па системата на отноше-

раствапето па национализма, ан- 
тисоцналнзма п антикомунизма, 
как н към другите облици па пи ята въвВ организациите на СК в ре- ге още не са преодолени попубликите и покрайнините н в деструктивио действуваме, които

Комитета на СЮК в ЮНА _ бе застрашават страната и придо- няколко ключови въпроси, като:
констатирано на заседанието на бнвкпте на революцията. въвеждане на съвет на сдруже-
Председателството — се оценява, Председателството на ЦК на пия труд в Скупщината на Юго- кипър.
че изборът на съществените въп- СЮК, както е предвестено, в па- славня, начина на избора на чле- Във връзка със заключението 
роси в предложения документ в вечер!гето на предстоящия паР‘ повете на Председателството на на министерската конференция
основата си е добър, но достатъч тнен пленум би трябвало да взе- СФРЮ, потребата от съществува д.та среща на шефовете на дър-

нето на председателства в репуб-
и покрайнините, съдбата необвързаните страни 

на обществено-политическия съ
вет п подобно.

ме ясни становища по няколко 
момент. И актуалнп обществено-политически

жавите или на правителствата на 
да се със

тои в нашата страна, Председа
телството на ЦК на СЮК оцени. 

Прекадено е упростено и не- че с това на Югославия е отда- 
точно твърдението, че се касае дена голяма чест и голямо при- 

витие, на защитата на стандарта само за различия между бюро- знание за последователното и
на работниците, за митингите, за кратическите структури — смята принципно ангажиране в движе-
конституционните промени в СР Жаркович. Защото, разисквания- ннето на мира.
Сърбия, исканията за свикване на та по проектоамандманите пока- На заседанието бяха посочени

заха, че се касае и за разлики в и непосредствените 
мненията на членовете на СК и Председателството 
трудещите се по тези
Търсенето на общи решения бе чителна среща.

но не отразява искането на ак- 
туалнпя политически
покрай определените разлики, сло п икономически въпроси, които 
жени са забележки, че текстът, 
който в основата си трябва да 
представлява програма за проме- блемите на икономическото раз

ликите

са в центъра на вниманието на 
обществеността. Касае се за про-

Да смъпчин 

провокаторите
извънреден конгрес както и за 
кадровите промени в Централ
ния комитет на СЮК и Предсе
дателството .му.

Що се отнася до Косово пред 
стоящото заседание на ЦК на 
СЮК трябва да бъде продълже- СЪДРУЖИЕТО В ОБРАЗОВАНИЕТО 
ние на 16-то заседание, в смисъл

задачи на
ЦКна на

въпроси. СЮК в подготовката на тази зна-

(От 1-ва стр.)
па по-нататъшно прецизираме на 
задачите на партийните форуми

и по- Училище на разделянеши динарската инфлация. 16-то
заседание на ЦК на СЮК поста- и на членовете: за по-бързо 
ви ясна задача: всички органи и ефикасно стабилизиране 
организации на СК критично да. жеиието в тази• покрайнина. Ос- 
анализират своята активност вър вей това, оценено е, че и разис- 
ху реализацията на заключения- кванията за отговорността пора
та от 9-то заседание и от Юго- ди непровеждаие на заключения-

' ““ската програма за Косово и та от 9-ня партиен пленум не мо- Като човек, който между дру- Тя, както V стотици на не„ по- 
. за всичко, които паради безотго- же вече да се отлагат. гото „мисли” и образованието добни преподаватели и оше по-
- ворност към задачите, оострук- Според единодушната оценка, твърде- много ме зарадва и уми- вече директори на умилиша от-

р^й опГдТлениТзадеачи даТтвъР СюК^ГбГ ЦК Па ТВЪРДе"ИеТ° «а една ярепо- говорни,, за" „ненарушимите на-
рали определени задачи да утвър СЮК ,рябва да се състои възмо- давателка, умгарка — че наша- ционални права” замислила на-
дят лична и колективна отговор . жно по-бързо, но същевременно та система на образование всъщ- къде води разделянето - твърде
пост, включително и оставки и да Не се допусне заседанието да ност разделя народите и напоя- «попито Р
сменяване от.уфункциите”. И от бъде неподготвено: Точната дата постите!4 Аргументите който 1
всичко това, какво е направено? за провеждане на 17-го заседание посочи като приложение за <5воя
Нищо, освен констатацията, че в На ЦК „а СЮК ще утвърди Пре та теза, наистина, както това би-
Косово е по-лошо отколкото пре- дседателството след приемане на за намерих, „в по-инакъв поглед"
ди 9-то заседание, по-лошо след, проекта за „Непосредствените за върху цялата наша образовате г-
отколкото преди 16-то заседание, дачи и активности на СЮК по на сисетма. Нея именно
И когато, след всичко, от една преодоляване „а сегашното ло- прави едно
република стигне искане за пре- шо икономическо, политическо и лно „вкарване’

соицално положение, в страната", 
върху който проект сега 
зивно се работи.

на поло
Между чука на унитаризма и наковалннята на сепаратизма 

нашето учебно дело все пак възпроизвежда федерални 
зенид и може би несъзнателно

стълкно
разделя младежта

децата и младежта 
още от ранна възраст води. Гру
пи и групички още от детската 
градина, па все до подялбата на 
същите училища и същите учеб
ни програми, симетрично, по ези- 

такава ците в същата училищна сграда, 
упорито, нефлексиби- безспорно 

от ранна възраст

М 1

са доказателства, че’за 
читаме съюзно-републикански ко 

с нституционни начала, па, и общи 
„конституции” (статути)- 

твърде ^епрехо- Но едва ли някой те дп-, зне то- 
цим коридор на школуване само зи безспорно цивишзтан н де- труктивните разисква- на езика- на собствения напшт — Р чивилизиран и дс

Затова се вдийга народът и с ния за промените в Конституцй- народност! р д мократичен медал да огледа и от
право започна да протестира. Ето ята, на СФРЮ, в които взе уча- другата страна:
защо трябва ясно да отделим вра стие и председателят на Скуп- ПОДЯЛБА ОТ ДЕТСКАТА ГРА СТриктно затваряне на възпига-
жеските провокатори (и — раз- щината на СФРЮ и председател ДИНА ннето в национално-езикови барн
бира се — да ги осуетим) от оп- на Конституционната комисия срн спира и осуетява интеракшИ
райданото недоволство на маси- Душан Поповски бе оценено, че Споменатата — ята и интеграцията на младите
тс, които търсят акция’ и резул- действителните възможности 
тати!

. рагзлеждане на становището 
стотина заседания и два конгреса 
на СК — дали е това контрарево- 
людия или не е, трябва. ли 
се чудим защо е така!?

на всяка нация и националност, 
интен- изключение на ромите и власи- нскитете, в тесен, нода -

В коне

колко такова

преподавателка,
. унгарка, наистина нито е „подту-
зволяват амандмаиите да се при река",' нито измислена 

Саво Кържавац емат в предвидения срок — до на един унитаристически разказ -

югославяни тъкмо в многойацно- 
многоезикова общ-

по- налната
личност ност?

(На 4-та стр.)



Комунист 3
СБОР НА РАБОТНИЦИТЕ В РА КОВИЦЛ

ОТГОВОРНОСТ ПРЕД 

БЪДЕЩЕТО
ПГ, ОТВОРЕНО ПИСМО НА РАБОТНИЦИТЕ 
ДО ЮГОСЛАВСКАТА РАБОТНИ ЧЕСКА КЛАСА- В РАКОВИЦА

Ние от работническа Ракови- 
и ние

ваиия, не сме срещу социализма; 
а срещу демагозите и бюрокра- 
тите» ние само им отвземаме нро- 
вото да говорят в наше име. , 

Ние осъзнаваме

ца , с желание да ни чуят 
да чуем всички работници в 
Югославия, търсим да се премах
нат всички пречки, наметнати ба 
риери и изкуствени 
които ни разделиха, 
и изолираха, и по този 
зам рачиха

историческата 
отговорност пред бъдещето за ре

сни ята и крачките, които в на
не име се предриемат и не иска

ме на своите деца __ да 
трагични последствия1 
правими и погрешни решения- В 
тези съдбовни моменти, в които политически 
трябва да изтраем и да се изсо- 
рнм за своята историческа роля, 
за да имаме възможността и пра
вото да се питаме и да кажем 
какво и по какъв начин искаме, 
отричаме се от .всички онези, ко
ито погрешно и злонамерно тъл- лата на народа е в неговия сговор 
куват нашите искове и желания, И единство. Работническата класа югославската общност с което да

е гази, която носи в себе си то- се надделее съществуването на- 
Искаме сами да разговаряме, зи завет като гарант за по-хуба- осем отделни самостоятелни систе 

понеже работниците говорят с во бъдеще, по-богата в разлики- ми чиито бюрократически, дър- 
един и същ език. Само така мо- те, а ме разединена.

И затова ние работниците в

граници, с 
разединиха 

начин ни 
единен

интерес — интересът на работни 
ческата класа. Търсим този инте
рес да се вгради в системата 
обществено-икономическите, 
дически и политически

истинският. оставим 
от непо-

оиална, класова, икономически и 
единна Югосла

вия можем да строим основите като предпоставка за икономиче- 
ма щастливо детство и бъдеще ско единство на Югославия, 
ма следващите поколения- — Съвет на сдружения груд в

Помним и не бива да забра- Скупщината на Югославия 9 кое- 
вим припомня пето на другаря Ти то да се осъществи класовия 
то за народната мъдрост, че си- принцип,

ската класа на Югославия за; 
— Единнен югославски пазариа

юри 
отноше

ния, като същност и фундамент 
в системата на социалистическата 
самоуправителна демокрация- То
зи исторически интерес ни воде
ше през революцията и следвоен
ното строителство, беше двигател 
и мотото на всички ‘наши дейно
сти, наша съдбовна цел и осно
ва к системата ,която строихме 
и за която се.борехме. Неговото 
осъществяване беше и остана 
предпоставка за братството и еди

— Федеративно устройство на

разделят ни и ни скарват.

жавни и партийни структури все 
по-трудно намират общ език и в 
името на националното лидерст
во занемаряват к)гославските ни

жем да стигнем до- истината за 
това какво иска работническата Раковица, се обърщаме към всич 
класа на Югославия- Само така ки трудови хора на Югославия снството, равенство и национално 

то равноправие. Защото, същата 
съдба делим ние — работниците 
в Раковица 
кто и работниците в цяла Сър
бия, Словения. Хърватско, Маке
дония, Черна гора, БиХ, същите 
проблеми ни измъчват и ние ви
наги взаимно сме си делили ед
ни и същи мъки и надежди. За
рад това всички ние в Югосла
вия’ сме еднакви, без оглед на 
различията, и по този работниче
ски хляб който ядем, делейки го 
като братя, в разбирателство и 
съпричастността, която носим за 
неволите и проблемите на 
ки работници от 
край в Югославия- Измъчват ни 
мъките на лабинските рудари, ра 
ботниците в Борово и Велика Кла

можем да разчитаме, че тази ра- призив за класовите въпроси са- тереси.
ботиическа класа ще бъде готова ми да си дадем думата, като не- Работници на Югославия, да 
да понесе бремето за надделява- посредствени тълкуватели на ав- припомним на онези които са за- 
не на кризата ,да търси и изна- тентичните интереси на работни- бравили; ИСКАМЕ ЮГОСЛАВИЯ 
мира пътищата на развитие и по- чсската класа, като се тръгне ог ЗА КОЯТО СЕ БОРЕХМЕ, ТАКА- 
нататъшен напредък, да се добли онова което ни е общо и взаим- ВА ЗА -КАКВАТО НИ ГОВОРЕШЕ 
жи до целите, които се' намират но, да уважаваме специфичност- ДРУГАРЯТ ТИТО И НИ УЧЕШЕ 
пред нея- По този начин по-леко те. КАК СЕ СТРОИ И ПАЗИ, РАБОТ-
ще поднасяме опшките за „наро- Искаме промените в Кокстнту НИЧЕСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 
ден хляб”, социалната помощ, не- цията на СФРЮ, тези сега а не ОБЩНОСТ НА БРАТСКИ РАЬНО 
изпълнените желания иа нашите пякон бъдещи, обещанщ да сь- ПРАВНИ НАРОДИ И НАРОДНО- 
деца. Само в единна, силна, маци държат исканията на работниче- СТИ.

Белград, ка-и

ГЕРОИТЕ И ОСТАНАЛИТЕОСТАВКИ
всич- 

който и да са не са търсили оставка от тях. А 
и предложенията за провеждане

ши сегашни високи политици по 
този начин постоянно имат, функ 
пия, минават от една на друга,

Всяка критика на някой ви
сок функционер в република, по
крайнина и федерацията се, тъл
кува като нападение срещу феде
ралната единица, от 
и като нападение срещу полити- 

същата. Така някои 
ши високи ръководители сс скри 

зад републиките п покрайпи- 
и зад народите и народпос- 
които представят. И така с

на извънреден конгрес и извт.н- 
е редни избори в Югославия, с по

мощта на които — както е ка-
макар че кризата в страната 
голяма и съвсем логично би би
ло някой от тях заради неуспеш- заио — бихме могли да се осво

бодим от мнозина неспособни ръ
която с тойнадуша , и радват ни успехите 

работниците в „Горенье”, „Сим- 
по" и „Първи май" от Пирот.

И затова не вярваме па оне- 
които ни убеждават, че иите- 

цялата работническа

иага политика да пропадне. Зато
ва гражданите па'митингите — 
за голяма тяхна изненада — ги

цаката на ководптелп, само са още едно по 
тпърждение за безсилието на об
ществото в стремежа да се осво;ват

нитсзи, извикват ясно н гласно.
Отношението към Душан Пе- 'боди от такива хора в политиче- 

кпч с по-ннакво. Пекич е народен ските структури. А оставката на 
герой, генерал полковник, бе сек
ретар па СУБНОР ца Югославия, иа тези политически

Нов момент във всичко

наресът
класа в Югославия 
че националното е по-важно 
класовото, че завинаги ни
и отдалечават'разликите,

кажат, че за нас

не е еднакъв, гнтс,
от години напредват и се изкачват 

делят по политическите стъпала. Кри- 
Не вя- тика или сменяване от функция, 

като че ли ме са възможни 
инициатива па републиката (по

ни крайпипата), която 
че функционер представя- Редица па

Пекич е потвърждение зо мощта 
структури.

сега не е в кръга па функцио
нерите под специална защита на 
своята федерална единица',

типично за отношението пателно, сега гражданите за тях
че II те не сс-

това
контобез но

рваме когато ни 
разединените , разделени ге, 
дипетвеиите, раздробените ще 
бъде по-добре, защото знаем,

гаранция за иапре- 
братството и сговора са 

за бъдещето. Нс вярваме

са извикванията на ония. 
досега никой не е извикал. Следонсе- кое-съогветпият

то I ю е
към ръководителите па борческа пе мълчат, макар 
та организация. Попрапо, когато дат сьс скръстени ръце, народът 
твърдо се застъпват за стаиовн- извиква иай-виешнте фуикционе- 
щата на своята федерална еди- ри, а те — ето — предлагат ос- 

ц борците (случаят с Ма- гавка за Душан Пекич. Пекич 
тич) те са под нейна
Но, ако се опитат да се държат ка участвувайки 
като че ли пе принадлежат към начин в утвърдения род на ие-

— щата, скроен за интересите на 
койт о ре I

единството с
дък, а
паРоисзи, които с Конституцията

кла ц| ща
от 1974 година ни разградиха

иа • националния
които'националното ра-

връмаха като рав-
„онравис и равенство па фотьо
йлите, на онези които най-малко 
се грижат за истинско равнопра
вие и равенство па народите 
конто упорито и неотстъпно то 
борят срещу промени. И-питаме.

РЪКОВОДСТВО! О
вдигнал, защото 

осно-

защита. дисциплинирано си подава остав- 
н сам но тозин ползасовия

ронцепт
вноправис пито политическа структура

лоено ще отидат от функцията, пай-виешнте, според
Пекич така ,се постави, и бе грешат пародиите герои, 

предложено да си подаде остав- ските бойци, командирите уот 
ка поради едно двусмислено из- войната, хора от миналото 
речепие. Преди това някои най- опия, които не се харесват

функционери (Върховен, сегашните политически върхове.
Някои хора в политически ге вър 

на- хове се държат, сякаш са непрн-

ни
испан-

на
висши
Власи, Крунич и др.) даваха та км 
на изявления, заради които

напада
в чие име

ние°не сеизправямс срещу пие нс сс ,тшето 'обще
исуважа-

иа сборовете косновенн.родът ги посочва 
обаче официалните органи още Б. Радннойша1«стойности па

технитевиитс 
ство, а срещу

I
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Бетхойсн, Моцарт, Мусорски и —

на ед-Училище на разделяне туй) знак е нсе лак
казано, национална 

може би и на
така 
па най-меко
изключителност, а

което се подчиняламерение, па 
п жертиува дори и художесгвено- 

• логика! Затуй ие из-
географ- 

и стор и ч е с к и да 
сближават; Сигурно

(От 2-та стр.) народитеча хората и 
ски, по и

щото значение и конституцион- 
С въпросите на педагогическа- ио-недагогически коитекс, па пи

та интеракиия не без основание то в същ обем на жизнените но
са се занимавали и се занимават требиоети, както когато става пъ 

Социално- прос за езика па широката обще 
като стаена общност.

В пашата инак „цпвилизира- 
развптие на колективно съзна- па” практика за съжаление ние 
ние, обаче практически се спира, по този въпрос различно се дър

жим. Всички, не без причина,

жизнената
попадна пи упоритото иастоява- 

обучението по ф и з- 
нмесго преподавател 

националност да се на- 
—■ албанец?

енърпнат и 
■свята длъжност на училището, а 

възпитание ияоб, I не дори и ча 
к у л т ура,п на всяко 

и попска, отделното лице, да ча- 
с негови я национално-ко-

много изследователи, 
националните интеракцин, 
желателен път към интеграция и

от друга
познае
локтмвел „субект" и да му обез- 

11де» п-итст. Устройст-

мери
/Нашето днешно учебно дело, 

страхувайки се от чука па уни- 
и от наковалнята на 
за съжаление нак

исни такъв 
но го обаче на учебните системи 

че е билопоради неразвитата комуникация
и разделяне, което за съжаление сме застанали на страната на

детската градина/ Ор- шито изисквания (СФРЮ) едно 
наше малцинство да пе се дпе- 
крпмнннра в съседна страна 
по този мамин, че ще имат уми

та ризма, по
в Югославия пе само

и все още е — копия па юго- 
с л а вс к 11 я (к <>1 |фс; щ ра л и: гьм,

па сена ратизма,
уважава педагогическо-ци- 

с ниличациоината логика. Парцели- 
национални (да ие

започва от 
ганизациите и последователното 
провеждайе на възпитанието или 
училищата според „езикова при
надлежност", което инак до голя
ма степен характеризира пашата 
образователна система, разделя 
младежта не само по време на 
пребиваване в училището, по че
сто и извън него. Разбира се. 
противоположните примери не са 
редки, но те не са най-често в 
„постановка" на официалното об 
разование, но неизбежното съд
ружие в многонационалната срс-

малконо
гепера-м негов май-продуктииси 

тор. Трудно е именно да се
и лира но с ужпо- правата дума!) интереси,кажем

разпокъсано в природните връз
ки, които дабат възможност юго-

сеславянинът в Югославия да 
чувствува и в училището и при 
'трудоустрояването „като у дома 
си’/, учебното дело на републики 
те и покрайнините, въпреки че 
това пе се признава, отдавна е

но истанало не само полигон,
едно число проблематич- 

В това по отноше-
нел на
пи влияния- 
ние на някои предишни части нада.

На малък броц хора в иаТиа- 
та широка общественост напрн- - 
мер е известно, че все доскоро, 
допреди година-две, почти всички 
млади албанци в САП Косово спо 
койно са могли да завършат ия-

развитие на пашата социалисти
ческа общност сме отишли тол
кова далече, че младите, 
днес или в бъдеще ще се школу- 
ват, наистина като „чужди" ще 
чувствуват дори и нашите нре 
красни писатели — като Цанкар, 
Кранчевич или Рацин — само за
това, че не са от „нашата" ре
публика или покрайнина! А само 
преди двадесет-тридесет години 
наистина ги чувствувахме като 
свои, готови например цялата 
Прешернова ..Здравина” или Ра- 
циновите „Тутуноберачнте" коре
ктно да кажем на словенски, от
носно на македонски език!

които

лото си школуване, а при това 
дори изобщо, освен ако това 
желаели факултативно, да не из
учават езика на своята републи
ка СР Сърбия, следователно пито 
'\зика — сърбохърватски 
който в СФРЮ говорят около 17 

^милиона жители! Кой от това е 
имал полза, а кой вреда — това 
сега е друг, но ни най- м а л к о 
наивен въпрос? В крайна сме-

110

па

тка най-много вреда ще имат тъ лища на свой език 
кмо младите албанци, понеже то- би водило, както казахме, напра

ло в „културно гето". Но когато

понеже това вярва, че необразованите албан
ци или националисти между та- ' Но не разделя нн учебното 
кива подобни сърби са раздуха- дело само ментално. То ни все 
ли национална нетърпимост и повече разделя и практически: 
опасно политическо хулганство Уверен съм, дори и за хиляди, и 
между младите: това са направи то факултетски образовани албан 
ли все пак ония, конто особено

ва не ще им даде възможност зо 
бърза и всестранна интеграция с нещата уреждаме в 
тези 17 милиона югославяни, но

нашата
страна, тогава тъкмо в името на 

затова пък пряка полза — защо някаква „цивилизация" всяко 
това да не кажем

на-
ще имат стояване да се създадат мостове ии, ще съществува тъкмо пора

ди непознаване на езика големивсички ония, на които още как езиково-училищни (а и на всяко 
им е станало да в периода на младежкото си 

школуване, имат далеч 
мо влияние, отколкото

разделят друго, което е във връзка с то
ва и почива па него) съдружие 
провъзгласяваме като .—

Волунтаризмът" в уреждането ризъм! Прикачване

ни по-голя- трудности да работят в Сърбия 
обектив- нЯн в други републики, 

по го има семейството. Неучене- се говори сърбохърватски 
то или само формалното „изпъл- който тези младежи и 
пяваис” на ученето на езика

младежта, а и да иасъскват едни къдетосрещу други. унита- език,например на
на учебната система още как е атрибута „чужд език" на езика, 
опасен, дори и тогава, когато се

девойки,
на индокринирани с бляна за вели- 

споразумяване не е стремеж да ка Албания, все по-малко ще зна 
се запази някакъв „културен иде ят. И по-нататък, практически, в 
птитст”, по обмислена обструк- 
Цпя: нищо толковц не разделя хо 
рата както това прави невъзмо
жността па комуникация.

В училището, а и в 
музикалното възпитание 

невинно: как и какво

на който говорят (мислят, 
зад „цивилизационните ствуват, живеят) почти 17

чув-
мм-засланя

демократически” конституцион- лиона югославяни и неговото из- 
принципи. Несъществуването тласкване на маргината на факул 

на задължение да се изучава ези тативност или спорадичиост (учи 
ка на своята држава, в лика се толкова 
на републиката, е още един на- учи)

една училищна сграда ще има 
две училища със същи програ
ми, но с невидима езикова стена 
и невъзможност за комуникация 

живота, и разбира се желателна интегра
ция, все до онези лично-емотив-

ни

колкото да се
представлява

нокра крайно неразбираема стра 
но и машата уж „цивилистика" ...

една друга, 
на пачин за провъзгласяване на 

йнините като Д7>ржави, 
най-меко казано, твърде пробле
матична политическо:педагогиче- С КАКВО УЧЕБНОТО ДЕЛО 
ска постъпка. При това разбира РАЗДЕЛЯ 
се пак в името на някаква „пра
вда", търси паралелно изучаване 
на езика на народността, което 
,не е нелогично, но което по мно
го неща не може да бъде , в съ-

IIII не е
пееш —та пи, от които се създава живота, 

пее Преподавателката уунгарка, която 
даде „шлагворт" за такова 

мнение не е мито унитаристка, ни 
демагог. Тя само се страхува от 
опасността, сами да не сеем на
ционализъм заедно с — благоро
дното семе на учебното възпита- 

Миодраг Игнятович

ка и — чувствуваш. Да се 
само на своя език или 
ри с както до- 

о ф и ц и а л и 9 предложено, 
да се възпитава младежта 
на двадесетима на сто музикална 
литература на останал

ми

едваОт давни времена школуване- 
го и учебното дело са имали по
вече от прагматично 
нално оспособяване", свята зада-

и т е на
роди м народности на СФРЮ а 
и на целия с в я т (Чай|Ковски,

„професио-
ние . ..

Комунист Vрежла ‘единна редакционна колегия: гла- мип _
" отговорен редактор ча всички иапанпя „аТ ЙовГ ' Ттж председател

ШШШШЩс Орден народно освобождение, а с указ от кич (Сърбия) Реджеп Х.пйччп™омир. Б^р‘ Изляна НИРО Комунист”
3еди“Тс,9™’,Н4н^. °РДвН бРаТСТВ° И МихшГе/Г/хърнГ хърват^Гто хъ,ГГГ™

Судар«иР“лТ^е,Ган™оренМ^орВнаТ1Р б а/с км
чкн издания „а .Домуннст”: Влайко Кривокапич. даниего на ' .Домун/ют^за Тр^Съ^нж Мн^ чтали'^?™™’ РУМЪ^ русин™

• вен Слобо-

о.р!'ч>-



V* АМЛ-1Г1

ЙКМ"Тсзп ' - ••.- ^.л1|§1ц9|/9|1
:т “/ Р 'Ш,гаШ' Края на гъната отново!

ъ т на ^трудовата ор щс се произвежда за чуж I 
& *' Ча” 8 Ба‘ ^странни' пйза|„, преди-'! 
"а Разгледа седем- >.:г.о за'ИтаКй/инак спо : 
''есенната . си г,стопанска

в то братство” /; • отоято-.' ак опезмшжопоп л»; нЧшлщаа,-!:ч'\

Нова производствена програма
Трудовата оргаиизацйй- - СД: произвеждат готови и Не само сътрудничест- 

„Братство” от Димитров- полуготови калъфки за вото е в това. Западногер- 
град, ^занимаваща се с коли, кожухчета и панго^майската фирма .осигуря1 
преработка на дребни ко- фки. Всички тези изДе- ва суровини и пласира 
жи, допреди известно вре ли* с изключение йд по-, произведенията на органи 
ме се срещаше -с редица луготовйте калъфки,' кой- ■ зацията в тази и в други за 
проблеми, които я воде- то й досега се произвеж- падноевропейски 
ха>'.>Жъй"рдаогиД|' прбйасС ДЙ-Ш; 'са ‘НДн^лНо1 'нбйи Кой<укчеШХ'!'тШ „ 
та'. лПрОвбДеййТе111 ‘кадрбви йротйвбйеййзр1 на „Братст де№Шй0ко- с& Г!1Ш8 про 
промени ' дйЙОха'1 ' очаква- во”. ДоДфая йа годината извйденйе , на • домашния 
нтН-еь ВДбйбжйтелнй •' ефей-' &> ййщййуванб'1Щ1 'се про- гйзйррее 'ттрбйзйейодат от 
гн,1 'ТаКй! Чй !йб 'ТйеЬтмсСей. изЙйДат -'ЬЙбло 20 хиляди' кржа;' йУято Дбсега е би- 
ййтйтравШсдЗШа и днес полуготови и 10 : хиляди лй!" " бракувана ' 
,,'БраЧ-с+вЬ"'11 "с+опанйсва голови!| калъфки зй коли рй'°§8 бъвейм ново' 
д‘.ного"Дббре: и'почти 15 хиляДи чифта пгенРе 'към производс

ш 'п"'" пйптбфки, които посред- т№ .;. пи.- о

1
■

I

страни.
които, I

гу" дагзгяйа!ъотвията.-по .болест- са се произведат дЬа милио- • 
оснопнатадпричина. фйзи-,, дцщ бройки, интимно дам-1 
кския-т обем . на произво ако бельо. .

;сстаото, за, седем месеца Ц р<» .иъ-рвитв седем, ме >
ДН ч.до .изпълнен с 94 сеца средният личен до- 
на ето. О.свен угов!а: и ко-.. ,>;оцвъзлцза,, на над- .280 ; 
леквдвната,.годишна почи. .хиляди : динара, а. според- 
в^а,;;(през. юли) е допри- предвижданията ма деве- ' 
н,елап;планътг да не -бъде теяението.,, ореднцятл, л.д. \ 
иялодвио реализиран. =:. , трябва • да възлезе нп. око • 

; - йцансоците, показате- ^; ло. 3^0 хиляди. .динара.. 
ли обаче:;.свидетелствуват Резултатите, биха били \
з? сравнително; успешен и,-по-добри, ако 'бяха на- 
период >на; стопанската де .молени 
Гност през годината.

гово-
отцо-

тво-■

ЗаетйТе ,,1гуй 1 тазгоди- ствола западнбгермаиска- 
шнйте11 си ^о^йшйи' почмв -та' фйрмк „Полар-пелц” 

'йзпоЛзувака "така, че бъдат изнесени в та- 
дбсе^аилййте |1помеще11ия. зй‘ страйа. За отбелязва
на админиб^ацйята пре- йе 'е, че сътрудничество- 
уредиха и реновираха в то с тази фирма, започ- 
производствеии. В гях се нало преди една година, 
га .е направен цех за, кои успешно продължава. Бо 
фекция на кожи, в който лшииство. от машините в 
в две смени работят око цеха за конфекция, кои- 
ло 30 души, голямо бол- то бяха набавени 
шинство

1 Инак, новият цех от
крива й редица други въз 
можности като , пълно из
ползуване , на: мощности
те, увеличена, производи
телност' на труда, осъще 
ствяване на валутен до-, 
х.од у. по-високи, финан
сови ефекти. Всичко то
ва.значи и по-високи ли
чни доходи за 
този,колектив.

.

отсъствията
В болест. ай-мног.о» се ^ „бо- 

сравнение със Същня пе- ледува,’; до ЗО. дии,. - което 
риод на миналата година

по

през
май тази година,, са соб-

- е отражение не на исти
нско боледуване. Имен-

заетите в
са реализирани двойно от които са но

воприети. В този нов цех ствЪиост на- тази фирма. А. Т.
| ; ; ОП - ф '•

I*1 сЬ !ТТ!^Г"К.10.
- г; ...

V. ОВЦЕФЕРМАТА В БОСИ 12ГРЛД ''I в?-
от оиог ■; о
Ег С ХРАНА НЯМА ДА ИМА* 'О-

-
По всичко личи че ов- 

цефермата в Босилеград, 
която стопанисва в рам
ките на селскостбйапскй- 
та организация „Напре
дък’’ предстоящата зима 
пофецда ' 1 пО-подготвепа. 
Именно, акб ' мйпалата го 
дпйа обезпечаването 
хр‘г(нй, беьйе остър проб
лем,'-сега този проблем пе 
ги .тервожи. Въпреки че 
до ,за;ЮД1 райето ма зима
та все още има време, 
цете са. па паша, обсзпс- 
чет/ото! Досега количество

..Напредък” подчертават, 
чс по-нататъшното попъ- 
лчдзанс щс бъде собстве 
по- производство, чрез по 
дббр на

чсство слама, силаж и 
други видове храна, сено
то ще бъде достатъчно.

Поиастолщем обцефер- 
мата, и.ма; . около 2 300 ов 
це,; а капацитет и е око
ло , ЗОрО ,овце.и 500 кози. В

,.х^

*
сортни агнета.я<

м. я.)У X-

тштшшмШ®
Не само украса на Лужница, но и добър образец: 
ООСТ .Лисца- — Бабушштца

Г:, > ;• ...ш Шт™ ■; па

Трудно се 

тъче платното
по затова комисията па 
първичната организация 
на Съюза' па синдикати
те, която следи боледува- 
ппята редовно посещава 
„болните”. На онези, кои
то се нуждаят от медицин 
ска помощ им се съдей- 
ствува при специализира
ни нрегЛеди и пр. Уста- 
1 ювеНИ са: и ДобрИ йръ^кй 
със здрайни^ дом;;бтйос- 1 
по съответг/ата комйсйЯ, 
който на 8 септелПфй "т. 
г. е прегледала'седем Р& 
ботннчки' и'^еичкйт4^ "б 
осиосгобила за работа! Вси 

допи/и' 1то"рабо-' 
места. По АНИ ц с^1 
на м^йкй' С /ма- 

деца' и йа' Др^гй, Ч)^-' 
сътвуващт» йо1 болест.

повече средства, за косго 
голяма заслуга има пока
чването на пените 
този период.

ов-
през

■ ав
сеио,"дайа' реални надеж
ди за безгрижно а зцмува- 
пе, ца, рвцетр. Около, 80 
сто, (от обезпеченото рецо 
е собствено1 производство, 
г. е.‘ обезпейепо от сьзда-

Инак през гп,рвитс се
дем месеца на текущата 
делова година целокупно 
то производство е било 
предназначено за износ. 
Най-вече стоки са изне
сени в Италия, след това 
във Франция, Холандия 
и {Федерална , република 
Германия- Качеството на 
изделията е твърде висо
ко, па. до известна стенен 
и това ,можс да 
ме като причина за неиз 

па физическия 
обем на. /фоизводство, по
неже качеството е било 
на преден план.

Така може да сс озаглави станалото на 21 сеп
тември събрание в тъкачния иех ,,8 май” в Димит
ровград. По искане на 50-тнна работнички се проведе 
разговор с главния директор на „Свобода” Бранко Пе
нев. Едий след друга работничките изнасяха че рабо- 
гдт при трудни'условия (силен шум, износени машини 
н| пр.) — а заработката: .слаба. От 180 —г 100 хиляди 
дйпара па месеца. Мнозина изтъкнаха и неоспоримия 
факт, че колежките им- отиват в пенсия по инвалид- 
I юст. . ,,,

| ,; Сдед'; като дзелуша. цемчко,’ какаотос имаха да 
ксоцдт, 1Д«дм)чев; .;,иоиска да се донесат х ведомостите, за 

щ.рво какви са лнч/ште дохоДп, а сетне

па

нй^б1 .Чй!1 Целта вйче пя кол 
ко комплекса1 площи засе 
ти,|С изкуствена трева.

— Вече 1ша[|Йе1 Лагер\*ва 
по пад 250 тома сено. От 
то|]а само 50 тома сме ку 
пили 6т частни селскосто 
папски производители. И , 
все още купуваме, 
палите 200 тома са

роизиодство, Ако бо- 
и;с годината, по-подходя
ща, да мма1МС и втори от 
кос; собственото ни прои
зводство щеше да бъде 
по-гол ямо — подчертаНн 
кодйя Милков, един от 
дължемите агрономи в 
„Напредък” за селскосто- 
иамско производство.,

да се види
отговори I на ,зададените .въпроси. Оказа се, че личните 
дЬхрдн, ,са,,(\<адко1 гюг1;ОлемпI (разбира се:;с члремналнн- 
тЬ),, а ;дру.готО| си е —* налице.' Трудно е обаче при 
д|1ещинте усло.виямпа стопанисване!да се влиза в как- 
131-ггс»,, дапбилб: ■ рекомегрукщш (няма средства), а 
обща констатация беше,'че поддържането; на маши- 

става; какго трябваI „Н,е 1 трябва да се чака

сс взе- чкмте са 
тнитс си 
оказва и 
лки

Оста-
иа-

ШС II

Според Ь-ведеиий1а
„ _ _ дневно- мо тридееепШа ра

лията „Лиска — Бабуш- ботиички от об,Цо 340 за-1
(пет.сткуоаг Ь'г’ рйбо- 

га."! Тук считат,' 
броят, , иа:' отсъствуващитб 
пе•'Шадминаиа Юфка- сто 
о-|' "ЯаеУИ+е',' • 1*ДаШ<Ь}'е 1 йор*-' 
ма01Ю.
сс;1кР1удиГ)неМ‘!Т1’ 
телци мрр/ср,, иочтрк Засе-,. 

показвал розу-лтатми,,

По ■ качеството ка изде- пито не!
машинаталда .станел, .ами, ^тис-торът много дю-рано да 
дбйствува, за! да не ;дойде до!>повреда !на -същата. По- 
с]1с 01 нужноI много време:*. ^'01—м' 113;Тъкна Пейчев.

, Договорения беше занапред: навреме-да: се осуетя- 
вкт. дошускаинто Досега пропуски: в :организацията ^ 
раб #га д така пчеп производственият процес да Дсчс без 

На вг»нроса ми, дали'то постои. Отчетено беше, също, че личните доходи най-
ва количество сено ще с)ниа са малки, но при настоящите,.услрвйя ^
6-1 дс достатъчно за през щ повече,.произиолотчю мотат .да сс иовишаиат. 
зимата, Милков добави, всеки случай, разговорът с от полза, 'ЛКщота навреме 
че. прп условие да сс обе- и] па място сс изясняват въпросите, 
зпечн необходимото коли I

кина от шестте основни 
организации па ^ДРУЖСП‘ 
ия труд, които работят /> 

„ЛисЦа", ССс- 
СР Словения):

ети ,чс ;*ако I!

пасъстава на
вкике
бабу/шшшката оргакиза- 

най-добри-ция' 'е едиа от 
те.- Вън

моментВ, мастрякШя 
ирс^изврдстяотр, > е лррдиа- 
зизченр за, /шмашкки :'а- 

до "

га. сс М. А.'“Г"
: СТ. Н-

зар; а» от октомври * СТРАНИЦА (7 '

30 септември 1988БРАТСТВО •



съвещание за положението на горското стопанство в Ди
митровград СЕКРЕТАРИАТ ЗА НАРОДНА ОТ-СЪЮЗИИЯТ

ВРАНА

НЕДОСТИГА! ПЛОЩИ Конкурс за прием
резервнсти в активна

служба в ШНА
т

На територията иа Ди
митровградска община от 
съвкупните 42 333 хекта
ра площ над 35 на сто, 
могат да се считат, че 
са залесени. В сравнение 
с положението от преди 
20 години това е значите
лно увеличение, което го
вори за активностите вър 
\у залесяването, на голи 
ни в общината. А какво 
е постигнато и как об
щината може да реализи
ра целите па акцията „Съ
рбия голини до 2000
година” бе тема на прове

деното иа' 20 септември 
съвещание в Димитров
град, в което участвуваха 
представители на Общи
нската скупщина, ' орга
низацията на гораните, 
горското стопанство от 
Пирот, младежката орга
низация, училищата и 
представители на ООСТ

Констатирано е, че са
мо през последните две 
години са залесени над 
779 хектара, като при то 
ва са се ангажирали не 
салто движението на мла 
дите горани, но и трудо
вите организации, които 
се занилтават с горско сто 
панство и разполагат с 
гори, все пак на терито
рията на общината гор
ското стопанство като 
стопански отрасъл не е 
развито, понеже става ду
ма за некачествени гори,

дали е по-добре некачсст 
вените ливади да си оста

конто най-често и пай: 
много се използуват за ог 
рев. На съвещанието е 
констатирано, че все още 
нма голини, обаче основ
ната цел па акцията „Съ
рбил без гол чин до 2000 
година” едва ли мож'е да 
се осъществи па терито
рията па общийата, поне
же годни площи за засо
ляване със сегашната те
хнология на залесяване 
едва ли има. Затова е и ре

секрета-на СъюзнияПерсоналната управа
рнат за народна отбрана обяви конкурс за при
ем в активна военна служба на неопределено вре
ме па резервни офицери е висока професионална 

. Касае се за прием на резервни офи- 
професионална подготовка за из- 

пехотен

пат ливади или да се мз- 
за залесяване.ползуват 

Освен тона положението
па вече залесените площи 
тръбна да се изучи и да 
се•предприемат мерки за 
поддържаме па вече за
лесените площи. От таз
годишната и предишни су 
ши има доста изсъхнали 
фиданки, които трябва да 
бъдат подменени.

подготовка
цери с висока
пълняване на длъжности в вздове в:

артилерийно-ракетни части, противовъзду
части,състав, 

шиа отбрана, бронирани и .механизирани 
инженерни, свързочни, „абх-защита, в частите за 

и противоелектронниелектронно разузнаване 
действия* техническа служба в пехота, съобще- 

интеидантска служба. Конкурсът предвиж-ПИЯ II
да също така и прием на резервни офицери за 
изпълняване на референтни длъжности за посо
чените войскови части и службата на частите на 

армия и щабовете наЮгославската народна 
териториалната отбрана, като и за войскови ко-

Покраймандн * длъжности в пехотните части, 
общите кандидатите трябва да изпълняват и от
делни условия, предвидени с конкурса. За длъ-

сажност* командир на взвод например да не 
по-стс.?п от 30, за референтски длъжности 35 и 
за войскови командни длъжности до 40 години.
Кандидатите подават молби непосредствено 
персоналната управа на Съюзния секретариат за 
народна отбрана в срок от 30 дни от деня 
обявяването на конкурса, който е публикуван в 
последния брой на вестник „Народна армия”.

С приемането на активна военна служба за
пасните офицери получават статус на активни 
офицери на Югославската народна армия и имат 
всички

до

на

Младите неуморно покоряват голините

дложено на общинско ра 
цпя по залесяване, каква 
но тяло от специалисти,

Организирането на мес
тна младежка трудова ак

права и длъжности, предписани 
Закона за служба във въоръжените сили, отно
сно изравняват се с офицерите, които са завър
шили Есенни академии, на тях се дава възмож
ност в зависимост от резултатите на. труда по-на
татъшно школуване, усъвършенствуване и на
предване в службата.

със

ция по залесяване, какво 
което да даде предложе- - то тази година бе органи 
ние за правилно ползува- зирана е един от най-под

ходящите начини, както 
и досегашният опит със 
заетите в трудовите орга
низации и ЮНА. Залеся-

не на площите, и да се 
приеме 
просторен план. Трябва 
да се изпита икономичес-

така наречения

В РЕКА „НИШАВА” КРАЙ ЖЕЛЮШАката оправданост от това
ването по този начин тря
бва да се приложи и на »Някой« пак 

отрови рибитеСУРДУЛИЦА частнпя сектор. От съве
щанието и предложение 
за интеграция иа региона 
лно равнище в областта4 1 октомвр Жителите на селата Же 

лющя, Гои идол и Обрено 
вац на 16 този

време — най-вероятно ко 
нцентрацията на отровни 
те вещества във 
този път са били много 
по-големи. В протокола е 
констатирано, че 
лата риба е намерена на 
дължина от около 
метра, а количеството й 
е преценено на 500 

. грама.
ГГетстоин

месец, ра 
н.о сутринта, ме малко са 
били изненадани

па горското стопанство, 
за да могат и постигнати 
те резултати да дават по-

водата

СЪСТОИ митинг когато
в коритото ма река „Ни
шава" са забелязалидобри ефекти. загнна-

сра-
ггелио големи колнчес 

гва загинала риба. Бедна 
1а са осведомили съответ 

органи й служби в 
общината. На

® Митингът на солидарността със сърбите 
и черногорците от Косово ще започне в 15 часа 
% Организатор е Общинската конференция 
ССТН в Сурдулица

Председателствата на Общинската конферен
ция на Социалистическия съюз и Общинския 
синдикален съвет в 
предлаганият от гражданите митинг да се състои 
на 1 октомври 1988 година (събота), 
ще започне в-15 часа.

По този начин населението на Сурдулишка 
община ще изкаже солидарността си

вш
1200А. Т.

иа
пилоните

Мястото са 
представители на килограма 

риба вече е. изгубена, не 
за пръв път. Естествено и 
този път

отишли
рибарското Дружество от 
Димитровград II

Сурдулица тези дни решиха

инспек- 
.10КЪ1 Йордан Маринков. 

в протокола се коиста-

Митингът неминуемо въз- 
въпросът —пнква 

е виновен? А
кой

вината, ка
не само риба- ' 

рите, но и тези, които ко- 
лко-толко се разбират в 
това, едва ли може да сс 
докаже, понеже замърсе
ната вода около 
след вливането й сс раз
лага в реката

тира, че отпадъчните во- 
от ТО „Братство’’

със сърбай
те, черногорците и останалите народи и народно
сти, които живеят в Косово. На митинга са по-1 
викани и представители на местната общност 
„Християн Тодоровски —Карпош” от Куманово 
и на Пета местна общност от Прщцина. Тези 
местни общности са побратими на местната об
щност в Сурдулица.

Организатор на митинга е Общинската кон
ференция на ССТН.

кто казватди
В

Нишава направо се вли- 
каквотоват в реката без 

и да е предварително 
утрализиране или пък пре 
чметване.” Минаването на 
тези води през басейните 
за утайване не

не-
два часа

и взетите 
не мо-дава резул 

същите са 
не е от 

кактр се 
известно

по-късно мостри 
гат да послужат като дока 
зателство. Значи, 
пак

тат, понеже 
препълнени. ТоваС. М. накрая

ще излезе, че са ви
новни рибите?!

скоро, по 
случи ц преди

А. Т.
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ствоТниш ЯСМИНА МУШИЧ НА МИТИНГА

Разчитайте на нас в борбата против 

сепаратизма и национализма

1г!Ч1

НА СОЛИДАРНОСТ И ЕДИН- ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В ЮГОСЛАВСКАТА НАРОДНА
АРМИЯ

Неприемливо отношение
@ Известни части на упътването на РК на Съю

за на социалистическата младеж в Словения, предна
значено
противовес с онова, което трябва да се прави в под
готовката на младите за постъпване в Армията

В отделни части на упъ 
тването, което тези дни е 
издала Републиканската 
конференция на Съюза 
на социалистическата мла' 
деж в Словения, предна
значено за младите, оти
ващи в Югославската на 
родна армия от тази ре
публика, на посредствен 
начин се' изнасят неосно
вателни оценки за поло
жението на войниците- 
словенци. Това е казано 
на заседание на Предсе
дателството на Коиферен 
цията на Съюза на мла
дежта в ЮНА, на 
•бяха обсъдени актуалми- 
тс задачи на организира
не на младите в морал- • 
но-политическото и боево 
издигане на армията.

Във връзка с обявено
то упътване е констати
рано, че то особено е не
приемливо от аспект, че 
на Армията се отрича пра 
вото на възпитателно-по
литическа. .Ийност в сво
ите поделения, с което се 
'стреми към деполитиза- 
ппя на същата.

Участниците в разис
кванията подчертаха, че 
всички числящи се към 
ЮИА без оглед па нацио
нални, религиозни и по- 

убеждения, 
имат равноправен трет- 
мап. Изтъкнато е, че ми
то в една област на жи-

за новобранци са политически вредни и са в
От името на 90 000 

дежи и девойки 
Ниш, на митинга на 
дарност и единство 
ри Ясмина Мушич, 
дент втори курс на Ико
номическия факултет. 
ОбръщаДки се 
към своите 
но и към техните бащи и 
деца, между другото 
изтъкна:

мла 
в град 

соли- 
гово-

младите, в което се каз- та на Съюза, на социали
стическата младеж в Ко- 

. сово м я питаме — защо 
мълчи 1т защо по-жестоко 
не се бори против албан
ския сепаратизъм и маци 
онализъм? Позоваваме и 

.. зовем и младежкия печат 
в страната да „мисли със 
ссОята глава", а не с гла
вите на ония, които зато

ва и следното: разчитайте 
на нас, младите
Ф в борбата против 
ционализма и

вот и дейност в Армията 
не се повреждат с Кон
ституцията гарантирани
те права на младите хора, 
отбиващи военната' си по 
винност.

на-
сту- бюрокра-

ЦИята,
в борбата за основ

ните придобивки на наша 
то революция и Титовпя 
път,

ме само
връстници,

Затуй Председателство 
то на Конференцията 
Социалистическата 
деж в ЮНА счита, че .ня
кои части на това упът
ване, в които косвено се

® в борбата за бъдещетя ’ на
вместо мла-Ние сме ваши деца 

п, както ни казвате, ваше 
то бъдеще. Затуй не позво 

ще ви помогн-лете, а ние 
см, нашето бъдеще да бъ
де неизвестно и 
ст с::сса, за което четехме 
г. чнтанкнте и учехме в 
училището. Не позволява-

изразяват неприемливи и 
неверни оценки, са поли 
тически вредни и против-по-друго
ми на целите, към които 
би трябвало да- се 
мИм

стре-
в подготовката 1 на

което

.тс и да не позволим вен младите за отбиване на
чки заедно, да се разпо- 
ктспаме и делим

военната 
Ако

си повинност, 
ръководството на 

младежката организация 
в Словения е искало да 
се, ангажира в подготов
ката на .младите повобра 
нци, което е и негов дълг, 
тогава въпросното упът
ване би трябвало ла посо 
чи как младите се анга
жират в боевото -обуче-

онова,
за което с цената на го
леми жертви и кървави 
сражения, сте се борили 

- и спечелили. С повече до- . 
верне и повече вяра 
пашите способности, а с

в

по-малко тупкане по ра
мото гледайте на нас, за 
да не провеждаме най- 
хубавите си години 
улицата или пред гишета
та за заемане .на работа.

— Защо в училищата 
навред по нашата страна 
в последно време имаме 
различни буквари и исто 
рически читанки? Нима 
нашата история не беше 
една и единна за цялата 
страна, нима множество 
наши революционни цели 
не са едни и същи 
общи?

— Защо в последно вре 
ме, на някои заседания,

С-&с сърцата си с косовци
на ние и възпитанието на 

младежта в Югославска
та народна армия, а осо
бено в укрепването на 
братството н . единството 
и другите морални качест 
ва, с конто ,се отличава 
нашата Армия.

повече работни места, а 
по-малко социални прог
рами,

по-твърдо единство!
Зарад миналите и бъде

щите поколения, пме иска 
ме пряко да участвуваме 
в преодоляването на вси
чки икономически и по
литически проблеми, . а 
не само да бъдем наблю
датели в тази маша вели
ка борба н съдбовна бпт-

^ в борбата косовски- 
те проблеми да решаваме 
всички, като наши, една
кво тежки на всички нас, 

@ в борбата за Югосла 
вия като Федерация, а 
ис като Конфедерация,

-- в борбата за съвмес
тно излизане пред света 

по-светъл образ,

— в борбата всички да 
живеем, .заедно, а не ня
кой да живее, а други да 
живурка,

— в борбата против 
привилегиите,

— в борбата за по-бога
та и единна Югославия,

— в борбата за догова
ряне и демокрация, а не 
.за падлитаис в „името па 
народа".

литически

I
(Танюг)ка!

и

с
ПОДКРЕПА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА РК НА ССМ

Идавате лоши примери
как не бива да \показвате

защищава онова,
войната до днес с

/

Референдум за всичкикое-се
то от 
изградено?

— Защо ни закърмяяа- 
разни национални ро 

вместо да
те с 
мантйзми, Приемайки и прове

ждайки па дело пппци 
а гина та па Предссдате
лстното па Република!I- Именно, в течение на 
ската конференция на 
Съюза на Социалисти
ческа га младеж па СР 
Сърбия, Общинската 
конференция п Димит
ровград през следваща по четири спорни въп-

народната от-

възмпожност да се из
яем шт по ироектомаид- 
манпте.

ни ктове за изясняване 
ще бъДат организира
ни в трудовите орга
низации- и в местната 
общност на Димитров
град.

Макър че изяснява
нето е задължително 
за членовете на Съюза

обща любов ивсаждате 
обич?

— Защо пред прага на 
21 век когато 
различната Европа се 
динява, ние изпадаме в 

и раздиияваие?

с векове
седмицата в определе
ни дни и на. определе
ни места , всеки заинте-

обе коитоНа всички сили
очевидно подрипат оспов- 

иашата Югославия, 
не само „да не

мте на 
поръчваме

д еления
И така: може да се от- 

хил яда и едно

ресован не само мла
деж но и гражданинЗА- пас", по в 

и да гледат жестоки
разчитат па ще може да се изясни на социалистическата 

младеж, в младежката 
организация в. Димит
ровград очакват да се 
изяснят и голям брой 
заети и граждани.

прави
щО?/ Ние младите

виновни, дсто 
мена са „бу

пай- пас
11 роти пиици! Защото 
младите сме родени в сво 
бодна и единна Югосла
вия! Ние друга не помним 
и не ни интересува няка
ква си „втора" или „тре-

малко сме мие, та седмица от 3 >до 9 
октомври ще оргаппзи брана, държавната сп
ра референдум, па кой 
то всички граждани: и 

имат

роса,
днешните вре 
рни и тежки". Но затова 
пък искаме повече да раз 
читате на пас в създава
нето иа по-добри, но-бога- 

по-хубави- времена — 
като

гуриост, съдопроизво
дството и между народ
ите отношения. Пуи- А. Т.трудещи се ще

ти и
продължи 
добави поръчението

та" Югославия.
Подоваваме организацияМушич, ------ .—V”на
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Всяна ТВ програма 

не е за деца

БОСИЛЕГРАД: В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕО 
РГИ ДИМИТРОВ"

Събрани над 12 тона 

шипков плодса също, па всичко, кое
то е полезно за родите- 

. лите, по е често и за мла-

Колко само психически схванат правилно съотие- 
увреждания детето дожи тната поръка на дадено 
вее, когато неконтролира съдържание.

'следи всички програ- ФРЕНСКИЯТ 
ми на телевизията.

всждане на акция по съ- 
като . биране па гъби, разбира 

се когато е сезонът им.
Накрая да дадем и 

един наш мини коментар 
вт,в връзка с тази и дру
ги видове акции от обла
стта на обществено-поле
зния труд. Преди всичко, 
съгласно учебггата прог
рама за основно образо
ва; гис и възпитание, общс 
ствег го-полезният труд е 

този заплануван с определен 
фонд обезателни часове, 
от първи до осми клас. 

ще Кой вид акции в течение 
като гга учебната година ще се 

ггровеждат с учениците, 
предлага учителският съ- 

екс- вет и същите се заплану 
ват в годишната програ
ма за работа. Разбира се 
в различните среди , раз
лични видове акция- Дру
го обезпечават се допъл
нителни средства, които 
когато основното образо
вание все повече няма

В рамките гга общество 
по-полезния труд, 
част от всеобщ# я възпи-

образователен

ТРИЪГЪЛ дня организъм п детската 
психика. Интересите и по 
тробпостите на децата са 
специфични.

Родителите това трябва 
Това

но
Тук НИК

Френската телевизия ето вижда безброи сцепи
на убийства, насилие, ог- въвела полезна новина, ко 
рабвання, стреляме с ре
волвери, злодеяния и уби по-добре да се орпеити- 
йства с нож, порнограф- рат по отношение па де

цата. Именно, преди да

тателлно
процес, учениците от ос- 

„Гсоргиято помага на родителите повпо училище 
Димитров" от Босилеград, 
в двудневна акция събра
ха пад 12 топа

да имат предвид, 
трябва да уважава и 
лош 1311 ята, 11рсд| газг тачена

те-
ско-еротични сцени и при 
зори и т. н.

Когато статистиката би 
колко такива

шипков 
плод. Целокупното коли
чество предадоха гга орга 
низанията за селскостопа 
пека дейност „Напредък" 
в Босилеград и по 
начин обезпечиха над 9 
милиона гг 600 хиляди ди
нара. Тези средства 
бъдат използувани, 
допълнителни средства за 
провеждане на в-ьзпитате 
зно-образователии 
курзии, запланувани спо-

.за деца. Родителите, дст-се излъчва емисия, която

посочила
сцени вижда детето в те
чение на деня, седмица
та, месеца и годината на 
екрана, това би било вну 
шителна бройка, разоря 
ваща неговата нежна и 
невинна душа, както и на 
целокупното му поведе
ние и ментално и социа
лно развитие. Безспорно 
е, че~емотивно лабилното 
дете приема тези впечат
ления от телевизионния 
екран като силни внуше
ния и че често ги имити
ра в живота.

ПОСЛЕДИЦИТЕ
Много ученици, които 

напускат училище и ста
ват безпризорни и престъ 
пници, са били насърчава 
ни и охрабрявани с обра
зите на отрицателни герои 
и от\ телевизионния ек
ран. Дневният печат, наш 
и чуждестранен, всекидне 
вно ни осведомява за уж
асните последици на мла
дите във връзка с телеви 
зията. В Англия, (данните 
са от по-стара дата) едно 
дете е гледало на екрана 
стрелба по минувачи, а то 
е приело това като шега 
и ранило една жена на 
улицата. В САттт един, ро
дител е съдил телевизия
та, че планово морално е 
нанела вреда на психика
та на детето му. Именно 
това дете по цял ден гле 
дало телевизия вкъщи, 

училището, 
станало апатично, а слсд 
това завършило като па
циент за духовно разстро 
ени.

ред годишната възпита
телно-образователната про
грама, както и за различ 
ми видове помощи на бе- 
тни, а добри ученици и 
ученици без родители.

В Основното училище, 
Владимирдиректорът,

Стоименов, ни 
че покрай акцията за съ
биране на шипков плод, 
в течение на настоящата 
учебна 1988/89 година, за

ските п младежките об
ществени организации, ка 
кто и училищата, трябва 
повече да влияят и върху 
програмирането на съдъ
ржанията па телевизията 
за млади, търсейки при 
това най-подходящо вре
ме за излъчване и по-дос
тъпни програми за млади 
те с различна възраст и 
пол. Владимир Чолович 

професор-педагог

средства, акциите са от 
голямо значение за про
веждане на всеобщия въ
зпитателно
лен процес. И трето обще 
ствено-полезннят труд ра
звива при децата още от 
началните класове, сми
съл за другарство, -колен 
тивност, насърчава ги за 

различни обществено-полезна рабо
ак- та и състезателност, фак

ти които са от пряко зна 
ченне за създаване на тру
дова и морално-социалис- 

лич-

не е за деца, в ъгъла на 
екрана се появява малък 
светещ триъгълник, 
нал че следващото съдр- 
жание не е за деца. Ста
новището на някои роди
тели, които допускат 
детето да следи „всичко" 
на екрана, вярвайки, 
то така по-рано ще узнае 
и научи какво му трябва 
в живота, не е правилно. 
Децата и възрастните не

уведоми,
сиг-

образовате-

планувани са и други ви
дове акции от областта

обществено-полезния 
тру^: събиране на втори
чни суровини, 
видове залесителни 
цпн, а размислят и за про

на

наче

ДИМИТРОВГРАД Реконструнция на сцената тическа определена 
ност. Естествено, 
зн вид

че и то- 
възпитателно-обра 

зователна дейност трябва 
да се провежда под кон-

След подменяне на еле
ктрическата инсталация, 
тези дни започна реконс
трукция и на сцената в 
центъра за култура „25 
май" в Димитровград. По
строена още през далеч
ната 1949 година, сцена
та беше толкова дограя- 
ла, че съществуваше опа 
сност да дойде до неща
стие, особено, когато ца 

се сцената се намерят пове
че изпълнители. ОсвеП 
това. гя стана и малка за

бъдат изразходвани 60 ми 
лиона динара, конто обез 
печава

конструцията на сцената 
ще се реконструират 
помещенията под сцената, 
ще бъдат отворени вра
та за кулиси направо от 
вън и вход на сцената от 
към залата. Всичко 
ва трябва да подобри фу 
нкциоиалиостта, на сцена
та.'

и
Републ1 жанската 

самоуправителна общно
ст за култура — 50 на сто 
и 50 на сто Димитровград 
ските трудови 
цпи чрез обединяване на 
средства.

трол на просветните ра
ботници, 
под контрол 
Ръководители. За 
обаче, 1 в Босилеградска 
община, все още няма, а 
сигурно и занапред няма 
да има, пито материални 
нита други видове възмо
жности (с изключение на 
залесителните акции). То
ва дето отделни родители 
негодуват, или по един . 
или друг начин дават съ
протива е само отраже
ние на неправилното им

преди всичко 
на класните

изоставило го товаорганиза-

За реконструкцията ще
И ние сме имали неми

ли случаи/ които са 
завършили трагично. За
това е необходимо роди
телите по-зорко да контро 
лират своите деца, 
вилно да определят , ре
жима на деня и времето, 
когато детето ще гледай 
какво ще гледа на екра
на. Необходимо е да 
обясни на децата и съдъ
ржанието, което 
доколкото децата 
знания и опит в асими- 
лирането
програма и не могат

съвременните изисквания 
па театралното изкуство/пра-

както и за други видове 
културни събития. Сцена 
та сега ще се спусне за око 
ло 30 сантиметра, а за то 

се лково

поведение, преди всичко 
към възпитателно-обра
зователното развитие на 
собственото

ще се подвигие и 
просцениума, така че с то 
ва ще се съедини и по

дете, а и към 
социалистйческите. и самогледат,

нямат този начин 
увеличи.
ще се разшири съществу 

да ващия отвор. Ведно с ре-'

управителни критерии на 
възпитателно-об-

тя ще се 
Същевремено нашата 

разователнана сложната система.
реконструкция До по-големи възможности за изява М. Я.Г
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ДИМИТРОВГРАДШизическа куятура^д^рф <Ш Кадети

Още три медала за днмнтров- 
градчанн

ВИСОКО ПОРАЖЕНИЕ

Кадетите на „Асен Бал
кански” претърпяха ново 
поражение. На свой 
рен с 6:1 те загубиха сре 
щу отбора на „Рудар” от 
Алексенац. Твърде млади 
ят състав на „А. Балкан
ски”, неопитен и недоста
тъчно смел, не успя да 
окаже по-сериозна съпро
тива на алексинчани..

Още от началото на 'ма 
-ча личеше, че „А. Балка
нски” е слаб да издържи 
натиска на много по-сил- 
ния гостуващ отбор и 
още в началото .тяхната 
отбранителна линия попу- 
сна и започнаха да падат 
голове — по 3' в двете по
лувремена. Но и покрай 
висока поражение, ка- 
детският състав . на „А. Ба 
лкански” обещава и тря
бва да очакваме по-добри 
резултати.

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ
Димитровградските лекоатлетици, които от 

основаването на лекоатлетическия клуб „Желез
ничар” ни донасят само. хубави новини — още 
веднаж постигнаха хубави резултати. На прове
деното на 24 април републиканско състезание в 
Белград те се върнаха с три медала.

В бягане на 30 метра (за пионерки) — второ 
място и сребърен медал спечели Душица Дея
нова.

Нов хеттрик ни Христов
„А. Балкански” _ ФК „Рудар” (А„. шгаи)

те-

Паш-ИМИТепп7аД' 25 9ептември- Спортният център 
1ППП - ' ТереНът тРевист, времето хубаво.
1000 души. Голмайстори: 3. Христов 
нута за „А. Балкански”
Цветич в 70

Зрители 
в 21,30 и 38 ми- 

а гол за „Рудар” отбеляза 
минута. Жълти картончета нямаше. Съди

ята Ж. Милкович от Пожаревац'__
Футболистите

В скок на височина. Пеги Гюрова зае трето 
място и спечели бронзов медал, като постигна 
резултат — 135 см.

И в щафетг(ото бягане 4 х 100 метра димит- 
ровградчаии постигнаха хубав успех: заеха второ . 
място и сребърен медал. Димитровградската 
щафета съчиняваха: Пеги Гюрова, Душица Дея- 4 
нова и Юлия и Даниела Каменови.

отличен.
на „Асен 

Балкански” още един път 
заиграха хубаво и съдър
жателно

ганс на гол, излизаше сам 
пред вратата на „Рудар”, 
но само един път вкара 
топката в мрежата. .

лидния отбор на „Рудар” Около 1000 зрители ос- 
от гр. Алексинац. Свой танаха доволни от показа 
„ден , както се казва, пата игра, особено от ст- 
имаше Зоран В. Христов.
Той ..и този път постигна

и надиграха со-

Д. Ставров

рана на домашния отбор. 
С последната победа „Ас- 

* сн Балкански” се включи
Баскетбол

три тола и беше най-до
брият играч на терена.

Да бяха използвали още 
Няколко

ТРУДНО ИЗВОЮВАНА ПОБЕДА 
„Свобода” — „Пролетер” (Моравац) 68:66 (49:48)

В Димитровград неотда 
вна се отигра първенст- 
вен мач между „Свобода” 
и „Пролетер” от Мора
вац. „Свобода” игра в сле 
дния състав: Драган Ба
сов, Си ниша Станкович,
Ненад Джокич, Владица 
Сотиров, Веселин Матов,
Иван Симов (капитан),
Деян Сотиров, Зоран То- от 49 : 48. 
доров, Ивица Стоянов,
Даниел Голубов и Мило- 
рад Николов.

Това фактически беше 
дсрби-среща в Регионал
на баскетболна дивизия 
— Ниш. Дпмптровградча-

Младежи

към клубовете в горната 
част на таблеката. В сле
дващия кръг димитров- 
градчани ще гостуват в 
Горна Врежина 
Ниш, където ще играят 
със „Слобода”.

шанса, които 
димитровградча- 

да нанесат
ни успяха да отнесат по
беда срещу солидния от
бор на „Пролетер”.

В първото 
домашният отбор 
по-добър и по едно вре
ме имаше преднина от 13

имаха, 
ни можеха 
още по-тежко поражение 
на „Рудар”.

Само П. Костов три пъ- 
ти имаше шанс за пости-

БОРА1Т (Баойе Чифлик) 
полувреме — ПАРТИЗАН (Желюша) 

беше . : 4:0 (1:0)

край,

д. с.
МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ
ГРУПА „ЮГ”

Футболният отбор 
коша. Нб същата по-къс- . ..Партизач” от село Же

на-

но се стопи и полувреме- люта, състезаващ се в 
то завърши при резултат Пъпва общинска футбол-

днвизия (Пирот) ггре- 
В последните пет мину- търп* високо поражение, 

ти на мача се води кора- от отбопа на Борац (Ба- 
ва борба. Домашният от- п%е чифлик). И покрай 
бор излезе по-успешен и това. желюшани имаха 
успя да отбележи мини- няколко добри шансове, 
мална победа от 68 : 66. по не успяха да ги реа- 

Д. С. лнзнрат.

След наравно—победа 

от дузпи
„МЛАДОСТ” : „ПЧИНЯ” 1:1 (0:0) —3:4 от дузпи) 

Босилеград, 25 септември 1988 година. Игрището 
„Пескара” край Драговищица. Времето слънчево, 
ренът тревист и подходящ за игра. Зрители около 300 
души. Голмайстори: за 7Л*ладост”, М. Цветков 
минута и М. Петров в 88 минута за „Пчиня”. Съдия 
на срещата С. Стоянович от Лесковац

те-
ПО ФУТБОЛ на малки

в 83 СОСТ „Тигър” в 
Димитровград РО „Димит 

футбо- ровград” — РО автогума 
3:2 (1:0). Това стана на 
старта на есенния Дял на

вратаНОВА „ДЕСЕТКА”

Младежкият състав на 
„Асен Балкански'” от Ди 
мптровград отново пости 
гна висока победа. Този 
път разиграните димитро 
пградчаии поразиха отбо
ра на „Драгош" ог Пи

ли 1тровградскпте 
листи пред вратата на 
„Драгош”, ' конто десет 
пъти улучиха целта. Още . тази футболна дивизия, а 
едно потвърждение, че и. двата отбора показаха 
младежкият състав на добра игра. Съдията на 
„Асен Балкански” е един мача Кирил Ставров — 
от най-добрите отбори в добър.

па борба за всяка топка 
па средата на терена, от 
която любителите на фу 
тбола останаха твърде до

Дерби-срещата в петия 
кръг на Междуобщинска- 
та футболна дивизия Вра- 

междунгрупа „юг”, 
„Младост” от Босилеград 
и „Пчиня" от Търговище, 

„Пескара”

волни.
Резултата първи откри 

домашният отбор.
В 43 минута, когато ве

че зрителите очакваха не

рот.
Този мач представлява 

шс истински парад па ди
своя ранг па състезание.па игрището 

кра-/ Драгищица привле- 
300 души. Среща-

д. С.Д. с.
чс над Въз. основа па член 128 па Закона на сдружения 

труд, както и член 9 па Правилника за трудови отно
шения в строителната трудова организация „Изград- 
п я”, а поради съществуващата необходимост да се на
бират попи работници с вцеше '«образование и във 
основа па решението па Комисията за трудоустроява
не от 21.09.1988 годиш! „Изградил” публикува

равен резултат и съглас
но новите

та в регулярното време за 
без победител: 1:1. правила 

път па терена в Бо-
за

г-ъ.оши
Съгласно новите футбо 

правила, след изпъ-
иръ»
силсград', победата да се Продава се имот: ли

вади, гори и овощна гра
дина заедно, по твърде 
достъпни цени в село Ра- 
нчиловци край Босиле
град. Земята е годна за- 
обработка, а гората за 
експлоатация. Общата по 
връхнина на ливадите е 
73 ара, на гората 14,5 ара 
и на овощната градина 
12 ара.

лни
лнение на дузпи гостува- 
щият отбор, който пона- 

заема водеща по

М.решава чрез дузпи, 
Цветков, отбеляза твърде 
хубав гол, и донесе ра- 

- дост
футболисти.

Тази радост обаче 
твърде къса, само пет ми 

В 88 минута М. По
грешка 

футболисти

стоящем 
зи-.щ я
ипа победа от

заслужено отнесе ед- 
от Босилеград.

па босилсградските Конкурсна табелката, изво- 
4:3 и съв- аа приемано па стражапт за неопределено време и то: 

I. Дипломирал инженер — строител, стажант, 1 из
пълнител.
Условия: Освен общите условни, предписани 
Закопа, кандидатите трябва да имат свършен строи
телен факултет, медицинско свидетелство за здраве- 
способност за изпълняване трудови задачи, за конто 
се приема па работа.

бс
ссм
па точка

Инак, играта и през пъ- 
бс в ис-

съспути.
троп,. след една 
на няколко

отбраната на домаш
ния отбор излъга вратаря 

изравни резултата.
След това съгласно 

: правила, при изпъл
нението ма дузпите фут- 

Търговище

рвото полувреме
смисъл па дума-ТНИСКИя 

та — дерби.
И единият и другия отбор 

самото начало, па 
последния съдий-

от )
За справки се отнесете 

до Йордан Величков, ад
вокат от Ниш, улица В. 
Танкоснч
47-517 и 52-476, всеки ден 

ко- от 16—18 часа, или Вера

Трудоустрояването е па неопределено време. 
Заявления се представят в СТО „Изградпя” Бо

силеград, лично или по поща, в срок от 15 от деня
Непълни н закъснели

още от 
все до 
ски сигнал, поеха твърда 
и бърза но в рамките на 
спорта игра. И единия* 
и другия отбор организира 
ха бързи атаки към вра
тата на съперника, а ед- 
повремено и добре затва- 

всички пътища пред 
. По

но
вите

№ 30, тел.:
па обявяването па конкурса, 
заявления няма да се взимат в предвид.

Кандидатите трябва да представят заверено 
пне па дипломата, удостоверение до не е осъждан и Маркопнч, Белград, ул. 
удостоверение от СИО по заемане па работа за вре- Гагарин 243/48,
мето, от кога чака па работа. Изборът ще стане в ,
срок от 30 дни след изтичането па срока за подаване тел - П1>
па заявления и в срок от 10 дни от взимането 
решение за избирането па кандидата. ,

болпетите от 
бяха по-прецизии и опол
зотвориха 3 а домашните 
футболисти 2 дузпи. По 
този начин
Търговище 
с една точка, която мо
же би ще им донесе и 
висок пласмент. М. Я.

гостите от 
се завърнаха

ден.ряха
наказателното си поле

начин двата люти съ 
водеха ожесточе

на
1ВНСаК1I НИШ

ТОЗИ 
лериика

СТРАНИЦА Ч
30 септември 1988БРАТСТВО •



УС&Ль&р* сатиРа * забава
„ДОБРА ДОМАКИНЯ”ЛЮБОВАНЕКДОТИ ЗА ЖЕНИ

Жена пита мъжа си:
— Видяхте ли чопека, 

който ме спаси от уда
вяне? .

Едни мъж сс нръша от 
работа и имжда, че жена 
му плаче.

— Изпекох ти бапмчка, 
а кучето я изяло, докато 
съм излязла от кухнята!

ТГс плачи, мила! Ако 
нещо се случи па кучето'

— щс ти купя още по- 
добро куче! — отгонорил 
МЪЖЪТ.

Докога 

една жена 

е млада
— Да, идна да ме моли 

да му простя! Скърк - сиърк!ВНИМАТЕЛНО

Някой неотдавна запп-г 
тал писателката Тейлор 
Салдуел, която е написа
ла произведението под за 
главне „Дпнастпя на смъ 
ртта” до кои години спо 
ред нейно мнение жената 
е млада. Писателката от
говорила:

— Жената винаги е мла 
да: тя най-напред е мла
да, след това 
МЛАДА, па сетне НЕ ПО
ВЕЧЕ СЪВСЕМ МЛАДА и 
най-сетне ТЯ ПОВЕЧЕ 
НЕ Е МЛАДА.

Незначителен слаб чо
вечен нервно наблюдава 
мускулест 10иачага, който 
облича палто, 
пс без трудности. Човече 
път пай-сетне му пристъ
пва. п го пита:

— Извинете, да пс 
впе да сс казвате Милан 
Апатолковпч.

Пролетос, куде 
отели се Булка.

Здраво, исписииче!
Свети Лова и Бшьобер,
Теленцсто убаво: бело, па длъЬ» ноЬе. Ла 
га кърсти' — Лена Брена. Мислил сам: 
она долеко, пече то] да чу]е, нема да се 
увреди — к'о мо]а Цвета на Нешу ком- 
ши]у. Ти]а Нсша Ьаволес човек. Тревил 
сс на деду Мпту Чучу/ьана: воли да се 
задзира у сукше. Беше пробал при мо]у 
Цвету, па га она, бел»Ьим, одбила, а он.

очевидно

ПРИНЦИПби

— Какво означава това: 
вчера за директора гово
рехте твърде лошо, а дн
ес ма конференцията го 
хвалите? !

— Не — отвръща едри
ят. — Защо питате?

— Затуй нс виждам — 
обличате палтото на Ми
лан.

ОЩЕ Е да би во] се осветил ,кърсти краву 
Цвета!

Ономад, ул реко' Цвети да чу да 
идем да сечем шуму у Цер]е, а она да 
сташе прека) дом, па че да ми донесе 
обед и да тъкми шуму. Али, про]де плад
не, а она ]у нема. Ла огладне' арно, па 
си отидо' дома.

Кад стиго’ у двор, окну' Нема ]V! 
Куда ли ]е, пое' во] женсНи! Надзрну’ 
свуде: у подрум, у амбар... Ка би’ у 
плешьу, чу]ем из комшилък: „Де, Цвето, 
де! Лела ми, ]ела! О, што су ти сисе гвр- 
де!” Помисли’ си: „Ма, да ли ]е мода 
Цвета при Нешу? У, свеца им поганога!” 
Стъвнн ми се пред очи. Прерипи’ плот. 
Кад тамо, Неша музе краву. Заборавил 
сам, завалща, што он кърстил краву — 
Цвета. Лъкну ми.

— Чуйте: нс обичам да 
се повтарям.

— А кой с този Милан?
— Аз.

Шевалне 

>а жените
!

Карикатурен екран:
Л

Изветният френски ар
тист и певец Морис Ше- ! 
валие е написал книга за 
парижанките. В книгата 

45 написано и следното:
•••• чУ!

:
■VI

„Парижанката е прекра 
сна в двадесетата година, 
непобедима в тридесета
та. незабравима в — че
тиридесетата”.

— А след това? — попи 
тали го журналистите.

— Как след това? — за
чудил се Шевалие. — Ни 
ма мислите, че има тол
кова неразумни' парижан- 
ки, които ще се съгласят 
да бъДат по-възрастни от 
четиридесет години?

— Здраво, колшпдо!
— Здраво!
— Тавриш ли ]у?
— Морам! Има теле, па не дава ,да 

]у музем.
Ла се нашали': „А Дана дава ли ти?” 

дава ми ни она! Од како из
губи „кадиве”,

Што те брнга! Пребрннул си ]ед- 
ну голе.му брнгу.

А, комшн]о, грешиш! 
бри^а. То] си ]е човек

■

!

не дава да се пипне.

I
В. В. '<?<? То] не]е 

мило и кад оста- 
ре]е. Као што ]е било на модега деда- 
Миту... Кад се узе’мо за и мо^а Дана, 
мн смо лежали у малу собу, а деда-Мита 
п баба-Божура до нас, у ижу. Увечер, 3а 
п моз'а Дана се измилуземо па се ойути- 
мо а у ижу кревет — скърца ли, скър- 
Ца! До пола ноч! А Дана 
па ме ]еднуш пита:

Ма, какво работе старчинете?
— Па ... пето што и ми.
А она

I БОБАН ДИМИТРОВ БЕЗ ДУМИ

Недоразумение прислушкузе,

ВУпентя имл 
„ Цот/с!тгВо " 1солкь

Ш,сЦ1

/ - изчервя врлтсгвоБ') 
[м&х&у хор^------- В/Ь - НЦ1ЦО ТГОррБНСш уздъну:

— Е! Када чемо да остареземо! 
Засмеза’мо се оба. А он:

' — Еве, остаре’мо, али за немам сре-
Ьу' к ° Л,°Л Деда Мита, да ми кревет 
скърца... А „ри тебе, комшищ, скърца

/

——
Ла му напцува’ сорту погану 

отидо’ дома.
Азд у здравзе! 
Тодор ЛужничНн

па си

-/ЧгР° <
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