
Бря-тстВо г. указ на президента не 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребг рен венец 
за особени заслуги в област- , 
га на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности
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КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ в Сърбия МИТИНГ НА СОЛИДАРНОСТТА В СУРДУЛИЦА

, ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НА ЦК НА СКЖ КАЗА: „ДА!“ потуши контрареволю-

цията в Косово

Неотложно да се
ил „ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОМЕНИ СЕ АФИРМИРА ДЪРЖАВНОСТТА 
ПОКРАЙНИНИТЕИ С НИШ'° НЕ СЕ ЗАСТРАШАВА АВТОНОМИЯТА НА

Председателството на 
Централния комитет на 
Съюза на югославските 
комунисти смята, че кон 
ституционните промени 
в Сърбия са необходими, 
а предложенията на орга - връх каза 
ните на СР Сърбия са 

каза д-р 
председа- опя.

Над 15 000 младежи, девойки, селяни, трудещи 
граждани на Сурдулица, Босилеград и Църна 

трава и над 1000 сърби и черногорци от Косово, кои
то ма 1 октомври т.г. се събраха на митинг на соли
дарността в Сурдулица енергично се застъпиха неотло 
жно да бъде потушена контрареволюнията в Косово 
п да бъде премахнато несъгласието в партийния връх.

На митинга говориха Рангел Тошев, Симеон За
хариев, Василие Маринкович, Слободан Алексич, Лю- 
бнша Станойкович и Десимир Тасич.

тел на Председателството 
на ЦК на СЮК в края на 
разискванията на състо
ялото се тези дим заседа-

агпигжп

XVII ПЛЕНУМ — НД 17 
ОКТОМВРИ

сс и

Председателството на 
ЦК на СЮК взе решение 
Седемнадесетият пленум 
нг. ЦК на СЮК да се съ 
стон на 17 октомври в Бе 
лград.

На* пленума ще бъдат | 
утвърдени непосредстве- 
ш: задачи на Съюза на 
югославските комунисти 
за преодоляване на небла 
гоприятната политическа, 
икономическа и социална 
обстановка в страната.

ние, на което партийният 
мнениетб си

във връзка с конституци
онните промени в СР Сърприемливи — 

Стипе Шувар, \

РАНГЕЛ ТОШЕВ
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА МОЖЕ ДА СЛУЖИ ЗД 
ПРИМЕР

чение въстават против 
ежедневната черна хро 
ника в Косово, която е 
изписана от подлите зло 
деяния на албанския на 
ционализъм 
аг на югославската соци 
алмстическа революция.

ша
Отсега никой вече не 

с.мсс да раздухва огъня на 
споровете п да повиша
ва политическата темпе
ратура, понеже с предло 

.жените
промени сс афпрмнра дъ- I I 
ржавпостта па Сърбия и | I 
с нищо ме се застрашава , | 
автономията ма покрайпн |||§§| 

П редседатслството 
па ЦК ма СЮК оцени, 
че идейно-политическата 
същност па Просктоамап 
дмапитс в Конституцията 
на СР Сърбии е в уни
сон с определенията на 
XIII конгрес па СЮК и 
Конференцията на СЮК 
в-|,в връзка с отношения
та в СР Сърбия- Проскто 
амапдманите са добра ос 
попа за 
явна дискусия 
мпранс па оптимални но
рмативни решения 11 Кои 
с пи унията па СР Сърбия.

41 заклет вр-I 1 К
V
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ЦК на СЮКО: заседанието на Председателството на
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Рангел Тошевпите.АКЦЕНТ

общн-— Сурдулпшка 
на може да служи за при 
мор как сс тачи братство 
то п единството, как 
отстоя»а май-светлпят ре-

Кулминация на антагонизма
свободата на една част от паро- ссЗастрашени са 

да и йнтегритетът на страната, но в страната на са
моуправлението не падна нито едно правителство, не 
бе сменен ннто един министър, не подаде оставка пи
то един държавен и партиен ръководител. Юва пре
дупреждава, че в страната не самоуправляват рабо1- 
дупрелд ’кдаса и „ародъТ и че антагонизмът меж-

„арода от една и бюрокрацията и отчуж 
сс от обществото сили от друга страна е дос-

волючпопен завет: рап- 
поправпе, 
нпетво па всички 

•лавскп народи н народно 
стп. Затова всички хо-

братстпо и ед 
ю\ос-

ническата демократическа 
п за нз11а

ра, па които е чужд все 
национализъм и под

хранваната' от 
ма омраза с голямо огор

Симеон Захариевду класата и
кмдилите

тигнал ^нациж^^и^^ зассдамии |Ш шовнипз- — Цпе, гражданите от 
бъл гарската народност

УК па СК па
(д-р .
Белградския уми переш е \) напълно сме равноправни 

СФР10 
области

награждани 
във
| »а обществено-политичес-

НА ДОГО-ФЛОРИ ДА"ПРОИЗВОДСТВОТО всички
ЗАПОЧНА

К1.1Я п икономически жи 
пот, в образованието, ку 

свободите 
' паната па човека и зато

Депо на над 1000 специалисти
Ил 2 октомври от производствената лента на 
Н застава" в Крагуевац слезе нър

на' „Юго-флорида". Производства- 
Юго-флорида” е едно от наи-го- 
на „Цървена застава в 135-ю- 
и 35-годишното производство

IIтг.рг.та.

ва енергично се застъпва 
ме така да сс чувствуват 
и такива права да имат 
и сърбите, черногорците.

ту рийте, ро в ко-

Заводите „Цървена 
вият екземпляр 
пата програма на 
лемите постижения 
дишиата й история
па автомобили.

На тържеството
микулич, КОЙТО между «Р= 
ската реформа, "те

(По-обширно на стр. 6) и

4 хърватите,
мито и останалите

говори Бранко 
подчерта: „Стопан 

,1989

СОВО.в Крагуевац
(Нг, стр 4 поместваме 

информации от 
митингите в Сурдулица и 
Пирот)

на 1 януари 
колективи от оис - обширни

освободи
държавата”.година ще 

кунството на
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IПО СВЕТА И У
СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НЛ СКУПЩИНАТА ИЛ СФРЮ

\

Югославия — домакин на Деветата 

конференция на необвързаните • Будапеща

РУМЪНСКА 
ЩУ УНГАРИЯ

КАМПАНИЯ СРЕ
реят начини и мода ли 
тстп на общо финанси 
рапс па са мита. В ра
зискванията за финан
сирането па самита уч
аствува н Бранно Ми- 
кулич, председател на 
Съюзния 
ден съвет. Заключение 
па Съюзния съвет е 
също така, че пялата 
процедура на конструк 
цня . па финансирането 
и решаването за орга
низирането на самита 
да бъде достъпно 
обществеността и демо 
кратичпо.

Общо щ>в всички ле
ле гач ски раз'и с к напия 
е било, че отговорнос
тта на организирането 
на Деветата коиферен- 
нпя приемаме със за
доволство и отговорно
ст н че това • е шанс 
Югославия да даде ис
торически принос и ла 
нсира нови инициативи 
за решаване на свето
вните кризи, както и 
предложения за по-до
бро сътрудничество на 
международен план.

Председателят на От 
бора за външни работи 
на Съюзния 
Александар 
накратко е образложил 
заключенията на този 
отбор и на Отбора за 
икономически отноше 

. ння с чужбина, прие
ти неотдавна. Тези от
бори общирно . са раз
гледали заключенията 
на министерската ко
нференция в Никозия, 
активността на нашата 
делегацня и предложе 
нието на Съюзния из
пълнителен съвет К)го ' 
славия да.поеме орга
низирането на Девета
та конференция въпре 
ки че за това не е бн- 

/ ла кандидат.
Приемайки предложе 

нието на Съюзния из
пълнителен съвет Юго 
славия да бъде дома
кин на Деветия самит 
на необвързаните, де
легатите на тези два от 
бора на Съюзния съ
вет, изтъкна Симович, 
в разискванията са из 
тъкнали, че на. нашата -

СЪЮЗНИЯТ СЪВЕТ НА СКУПЩИНАТА НА 
СФРЮ ПРИЕ'РЕШЕНИЕ ЮГОСЛАВИЯ ДА БЪДЕ 
ДОМАКИН НА ДЕВЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ, КОЯТО ЩЕ СЕ 
СЪСТОИ ИДУЩАТА ГОДИНА.

масова инфорСредствата засъвет
Симович Унгария тези дни кри 

на румъи-
мация в
тикуват писането

печат отхвърляйки
становищата на Уига

напа-
СКИя 
дките на

за малцинства 
на Танюг 

предава, че

относно от трите рефо 
рмн, конто са в ход.

Д-р Мият Шукович 
счита, че финансиране 
го па Конференцията 
па необвързаните тря
бва да бъде в съзвучие 
с икономическите въз
можности па страната 
п че топа задължение 
трябва да разделим с 
останалите членки па 
движението. Не значи, 
че ще загубим автори
тет, ако осведомим двп 
женпето за собствени
те финансови затрудне 
пия, относно за това, 
чс не може да поемем 
цялостно задължения
та, които превъзмогват 
пашите възможности.

И мненията на дру
гите делегати са били 
— в договор с остана
лите необвързани стра 
ни трябва да се потъ-

рия по въпроса 
га. Кореспондентът 
Сърджан Башич 
унгарската телеграфна агенция 
МТИ е съобщила за организи
рана кампания в Румъния сРе 
щу унгарското 
противопоставянето на повтор
но откриване 
консулство в Клуж.

пзм-ьлпгпе-страна с оказано голя
мо доверие, за което 
сме горди, по са и по
дчертали, че ни очак
ва сериозна отговорно
ст пред света.

И в разискванията в 
Съюзния съвет, както 
и на предишните разн 
сквания по предложе
нието за организиране 
то на самита на необ
вързаните в Югосла
вия подчертана е фина
нсовата компонента на 
срещите и в този сми
съл е .станало дума, че 
трябва да се води смет 
ка за реалната иконо
мическа позиция на 
Югославия, както и за 
сложната политическа 
обстановка в страната. 
Подготовките за сами
та именно не смеят да 
отклонят вниманието 
от вътрешните задачи,

малцинство и

генералнона на

вестн-Румъиският паиртиен 
ик „Скантеа” критикувал 
раншната дейност на консул
ството в Клуж, като го оценил 
като повторна „намеса във въ
трешните работи на Румъния”-

по-

• Бейрут „

РАЗВРЪЗКА НА КРИЗАТА 
СЪС ЗАЛОЖНИЦИТЕ

В Бейрут има изгледи да ста 
не развръзка със заложници

те, благодарение на благоприя
тния международен климат и 
тайните преговори между заи
нтересованите страни. Прецен
ките на бейрутскнте наблюда
тели за такъв изход на съдба
та на заложниците се основа
ва върху неотдавнашния дого
вор между Лондон н Техеран 
н нормализация на отношенн- 

. ята между Великобритания и 
Иран. Този договор се свързва 
и с освобождаването на амери 
канските и английски залож
ници, които са взели пронран- 
скн екстремисти в Ливан.

ГОЛЕМИ КАДРОВИ ПРОМЕНИ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ бодени и са пенсионе
ри Андрей Громико, до 
сегашен председател на 
Президиума на Върхо- 

ЛМ впия съвет на СССР, и 
\д\ Владимир Соломенцев, 
\чгк председател ма Контро

Перестройката укрепи 

позициите сн
• Михаил Горбачов е избран за председател 

на. Президиума на Върховния съвет на СССР 
• Кадрови промени и преразпределение на длъ
жностите в Политбюро на ЦК на КПСС ф Пред
стоят кадрови промени в държавните и партий
ни върхове на републиките

лпата комисия. Също 
са пенсионирани 
идидатите за член 
Политбюро Владимир 
Долгих 11 Пйотр Деми- 
чев, както и 
ят па ЦК
Анатолий Добринин.

ка
на

се крета р- 
на КПСС • Варшава„НИЩО ЗА УТРЕ”

На извънредно засе
дание на Върховния “ 
съвет на СССР генера
лният секретар на ЦК 
на КПСС бе избран за 
председател на Прези
диума на Върховния
съвет. По този начин

Когато преди някол
ко ,дни беше обнарод
вано, че в Москва ще 
се състои извънреден 
пленум на Централния 
комитет на КПСС, до
брожелателните хора 
в много краища на 
света се побояха дали 
може би ; консерватив
ните сили са осъщест
вили превес и искат да 
нанесат съкрушителен 
удар на перестройката. 
Сега, когато станаха 
известни големите кад
рови промени; които 
бяха извършени в съве 
тския партиен и дър
жавен връх, мнозинст
вото политически 
сперти оценяват, че 
Михаил Горбачов и при 
върженцците на пере
стройката са укрепли 
позициите си.

СТУДЕНТИ НА СЦЕНАТАНОВИ СЕКТОРИ НА 
ЛИГАЧОВ 
КОВ

И ЧЕБРИ Началото на учебните заная- 
тия на полските 
и висшите училища 
сега не е било 
нажежена атмосфера от 
нчЯ и обещания за по-бързо 
разрешаване на наболелите 
проси.

университети 
никога доИзвършено 

пределение на длъжно 
стите в 'Политбюро сь 
гласно решението да 
се сформирал комисии 
за отделни

е ирераз-
придружено от

нска-решение трябваше да 
започне през пролетта 
на идната-година (на 
редовно заседание на 
Върховния съвет на 
СССР), но развитието 
на' перестройката е 
ряло о-трудности, кои
то налагат „нищо да 
нег се остави за утре” 
— както каза Горба-

започна да се лретвор- 
1 ява на дело решението 

на Всесъюзната парти 
йна конференйия съвс 
тите да- бъдат истинс-

въ-
сектори. 

Председател ма Кадро 
комисия е Георги 

Разумовски, на Идеоло 
гическата Вадим- Мед

на Комисията 
социално-икономи

чески въпроси Влади- 
мир Слщнков, на Ко
мисията за селско 
паиство йегор Лига- 
чов, на Комисията за 
международни 
шеиия Александър Як 
овлев и. ма

Властта е 
ални 
тите биха 
нието в 
биха на

наясно, че евенгувата вълнения на университе- 
усложнили положе- 

страната, 
процеса на

ки органи на народна
та власт, чиято ио-на- 
татъшна дейност ще 
бъде подкрепена с ав
торитета на партията, 
така щото партийните 

ек- секретари се кандида-

оп-
попречилнведйев, демократи- 

отношенията, диало- 
споразумяването. Затуй и 

представителят на правителст
вото йежи Урбан е дал офи
циално обещание, че „искани
ята на студентите

за зация на 
га и

чов.
стоНай-гол я мо 

ние естествено
внима- 
привли 

чат промените в парти 
ЙНИЯ връх — в Полит- 
бюро на ЦК на КПСС. 
От длъжността 
на Политбюро са

тират- за председатели 
на съветите. Такива 
промени ще бъдат из
вършени и във всички 
съветски 
Реализацията

за нови сту- 
академични сдруже

ния ще бъдат разрешени по
ложително, доколкото 
разрез с

дентски иотно-

Правната 
комисия Виктрр Чеб- 
риков.

републики, 
на това

не са в 
конституционните

член
осво

разпоредби”.
СТРАНИЦА 2

БРАТСТВО * 7 октомври 1988>



']оУ^^лГкиМ^ГИНСКИЯ ОТБОР НА ТЕМАТИЧНО РАЗИСКВАНЕ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА 
КОНСТИТУЦИЯТА НА СГ СЪРБИЯ В ОБЛАСТ 

ТА НА ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА 'И СИГУРНОС 
ТТА

СУБНОР НА

>

НАШЕТО МЯСТО Е 

СРЕД НАРОДА
в-ДА СЕ ПРЕКЪСНЕ С 

ПАРТНЬОРСТВО
Основната причина за 

много недоумения и нело 
гичиости в областта 
конституционната регу- пост. 
латива, всенародната от
брана п сигурността се 
намира в непрецизиости- 
тс п несъответните реше 
ния в конституционните 
акти па СР Сърбия и две 
те покрайнини. Следова 
телно, не е виновна Кон
ституцията на СФРЮ, но 
тези акти, както и други 
във формата на закони, 
намиращи се в разрез с 
тях. По мнението на Па- 
вич Обрадович, предавач 
ма Иишкия университет, 
самия този факт е поста
вил иска за промени на 
Конституцията на 
относно нейното съобра 
зяваие с нуждите на та
кава всенародна отбрана 
п сигурност, каквито изи 
еква днешното време. Пр 
едложените промени пре
дставляват наистина ми 
иимум от онова, което 
трябва с конституционн
ия акт да се регулира,за 
да се установи на тери

торията на СР Сърбия 
единна система на всена 

на родна отбрана и сигур-

Босплеградска община ня 
ма проблеми с българска; 
та народност, Иван Ми 
трев попита къде са сега 
бившите ръководители от 
Косово, отговорни за( об
становката в тази покрай 
пипа и защо все още нс 
е дефинирана отговорнос 
тта за тях.

Генерал Йован Манаси 
евнч каза, че контрарево- 
люшадта в Косово е запо 
чмала още през 1941 го- 

на дина. В досегашната бор 
ба сме правили грешки, 

митин- че докра^ не разчистих
ме с контрареволюдията. 
С водачите иа контраре- 
волюцпята час по-скоро 
трябва да се разплатим, 
и то безкомпромисно. На 
забележките, че в Сърбия 
сс води кампания на ан- 
тиалбанско настроение, 
генерал Манасиелич каза, 
че съществува настроение 
срещу контрареволюния- 
та, а не срещу честните 
албански жители.

Участвувайки в разис
кванията Славко Попо-

в Бойците бт региона подкрепят предложе- 
конституционни изменения, гърсят неотло

жна отговорност от най-висшите органи в стра
ната за сложното състояние и дават подкрепа 
на ръководството и политиката на Съюза на ко
мунистите в Сърбия • В работата 
то участвува и СЛАВКО ПОПОВИЧ, председател 

Републиканския отбор на СУБНОР на Сърбия

ните

Нашата отбранителна 
система със сегашното 
разделение на правата и 
задълженията между Ре 
публиката и покрайнини
те П. Обрадович оцени 
като обективно ненамира 
ща се в състояние да из
пълнява своята функция- 
Сегашните три системи в 
Републиката дори и в ус
ловията на мир, според 
него, не са достатъчно си

на заседание-

1 на

Бойците от южна Сър
бия търсят единна и си
лна Югославия и в нея 
силна Сърбия, равноправ
на с останалите републи 
кн. Дълбоко са обидени 
от нападките срещу лика 
п делото на другаря Ти- 
то и осъждат онези, кон
то търсят преразглежда
не на неговата историче
ска роля и както и прила 
гане па законни мерки 
срещу тях. Подкрепят 
предложените амандмани 
ма конституцията на СР 
Сърбия, като изискват 
Сърби я да се учерди ка
то единна и равноправна 
република. Същевремен
но потърсиха решенията 
на Буниската конферен
ция окончателно да се 
■•^задят от сила.

Това са най-важните

впя и те еднакво са се 
борили за Сърбия, Хър
ватско, Словения, Косово 
и за всички краища 
машата страна.

Говорейки за
лни да потушат възмож
ните извори 
.срещу отбраната и сигу
рността на СФРЮ. Зато
ва съвсем е правилно, че 
предложенията на предс
тавителите на двете САП 
в Конституционната коми 
си;я на СР Сърбия по въп 
росите на отбраната не са 
получили третмана алтер
нативни. -Най-просто, 
въпросите на отбраната и 
сигурността не може да 
има алтернативи, съгласу 
вания и договаряния-

гчте иа солидарност с по 
тиснатнте на заплахаи унижените 
сърби и черногорци в Ко 
сово. Баняй изтъкна, че 
бойците подкрепят мити
нгите, понеже те отразя
ват исканията за запазва 
не на придобивките от ре 
волюнията. По своето съ
държание и политически 
характер те представляват 
подкрепа иа политиката 
па С1СК дългогодишната

СРС,

по

косовска драма, окончате
лпо да се разреши.

Подкрепайки предложе ' вич, председател на Репу
бликанския отбор 
СУБНОР ма Сърбмя изтъ 
кма, че доста са приказки

паТС конституционни прО 
мени, Йово Баняц изтък
на пека па пялата тери
тория на СР Сърбия Да 
се установи 
мум: единство на народна 
та отбрана, законодателс
твото и съдството, сигур-

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА МОК НА СРВС НА ЮЖНОМОРАВСКИ РЕ 
ГИОНте, заключенията и съгла 

Контрареволю-стаиовища от заседание
то на Междуобщинския 
отбор на Южноморавски 
регион, което 
;нгпалия петък
пан с цел да се разгледа 

политическа

сувания- 
цията не може да се пре Срещу делбикато мини-

сече с приказки, по с ак- 
От 17-Ия пленум 

ЦК на СЮК, каза Поио- 
основание сс оча-

се състоя 
в Леско-

намин.
На заседанието на Пре 

дссдагелствоТо на Меж 
дуобщипската конфереп 
ция па Съюза иа запас
ните военни команди
ри (СРВС) от Южномора 
веки регион, състояло 
сс на 29 септември т.г. 
в Лесковац, се разисква 
но досегашния ход на 
публичното разцепване- 

върху конституционните 
амандмани п за предсто 

задачи. Запасните 
на Южномо-

ската националност и 
двама от албанската на 
родпост. От Прешево са 
заминали десет команди 
ри от сръбската национа 
лност, а значителен брой 
са се изселили и от об
щина Медведжа, но за 
това няма евиденция.
С оглед че няма пълни 
сведения, дори но се зна 
ят и причините за тях
ното изселване, заключе 
по е: общинските кон 
ферепцпн иа СРВС в те 
зи три общини до следва . 
щото заседание да събе
рат необходимите сведе

и самозащитата, 
свобода и за-

I юстта 
правата па 
шитата , иа имуществото 
на гражданите, единна по 
литика па международни

вич, с 
кваактуалната много. Това с послед 

СЮКобстановка и утвърдят за 
дачите за борческите ор- 

Освен члено-

пата възможност
доверието,да възвърне 

което сериозно е разкла-гатизацин. тс отношения, единно на 
развойното плануване, ка 

единна употреба на 
езика, знамето и химна.

са по-

отбора, в работа
та на заседанието участ- 

и Славко Попович, 
Републи- 

отбор иа СУБ-

еетс па Той подчерта, чстено.
митингите и сборовете некто и сс провеждат само поради 
Косово, но и поради мно
го други проблеми, тър- 

реше- 
изчис-

пува
председател 
канския 
НОР на Сърбия-

Уводно изложение мод

на В разискванията
всички стапови 

изложе-
дкрепени 
ща от уводното

а чуха се и много
неотложнисещи

пия. Според някои
па митингите учапие,

други мнения за спомена 
проблеми. Милорад 

Велкович изтъкна, чс ко- 
Косо-

Йово Баняй, прсдсс- К.ЩНТС
командири 
райски регион, бе казано,

несе
дател иа борческата орга 

като

ЛСПИя
ствуваха около три мшш

никой ,,с бититеиизация в региона,
обстановката

ома хора и
да сс играе с техните 

искания. Затуй
ОД! 11 юду 1111 ю ПОДКрСПЯТ
всички предложени из
менения п енергично се 
застъпват 
паното па

изтъкна, чс
войната никога пес

ваI прареволюиията в
отк/ю11я ва в! Iимаиисто 
СТГ я ганск итс проблем 11.

мнения и 
вярвам, чс 
мум много 
ят променени. 
Славко Попович.

след
била по-сложна и чс мра 

настояват Да

во след 17-пя пле 
неща щс бъд- 

заключи

ния-
Стана дума и за, осъ

ществяването на програ 
мата по обучение през 
1988 година. Констатира 
но е, че обучението тря 
бпа да се изпълнява при 

материал- 
обстано

от срещу върл У 
албанските сс 

Решително

чните сили 
разбират 
и народности, да разкла
тят единството

най-гол ямата придоби

Според неговото мнение, 
неприемливо с, 
нс са открити оргапиза- 

на коптрарсволю-
Михайло Стойчич

нашите народи чс още
паратпети. 

сме против всички дел
би и търсим промени, ко

и застра- Пзкрзя » разисквания, 
в които взеха участие н 

бе дадена 
па копсплунно

торите
цията.шат

вка
възмож-нто ще дадат 

пост за равноправие
на революцията

и единството.
обста-

от страната да много други, 
албапск итс , юд к реч 1а

предложи
прогонят

емигранти, които пс 
приели /огославското 
даничес^во, както и онс- 

които са па

уважаване па 
по-финаисопата 
вка, като бе подчертана

пабратството 
Пример за това е

Косово, която 
в ст-

сс всички народи и народ 
пости, без оглед на тях 
пата численост, заключи 
ха членовете на Предсе
дателството.

На заседанието се ра-

амамдмапи и на ръ
СР Сър-

са' IТ1111 ГО 
ПО- КОВОДСТПОТО наковката в 

най-висшите органи
необходимостта от по-гя 
сно сътрудничество с час 
тнто и комаидуването на 
ЮНА.

да сс отстои 
път към съз- 

единство. Съ-

Гшч, с иск 
започнатиянаред нсраната години 

успяват да решат.
__ Това ни сочи — каза

•вг емигранти, 
страната на 
люнията. 
новнинн

даване на; 
щсврсмешЮ е потърсена 
отговорност
онези, особено за онези 

най-отговорните фун-

коптрарево- 
Най-големите 
па косовската

П редседателството прие 
за Сре- 
ото н

заеква н по изселването 
па запасните

ви и информацията :
110Власина н

Командири 
от общините Прешево, 
Буяповац и Медведжа.-Си 

| сред непълни данни от 
които се отклоня- ; Буяпоцац са се изселили 

| осем запасни командири 
от сръбската и Черногор

__ че досегашното
па държавни 

било доста

за всичкиБанян
ангажиране

I щпте па 
единството 
Дннчнбара, а бяха разгле 
дами н някои други въп-4 
роси.

мнениетоспореддрама,не сте органи 
•гъчио, за

Люба Трайкович, са
Джавид кипи,

ват от този път.
Милан Момчиловнч

папада сс пресече
Бой Ходжа,

Коль Широка.
Фадил 
Мимаии и 
Тъй |<ато изтъкна, че в

контрареволюдия та.
най-добре знаят , как 

Нова Югосла

М. Момчиловци
нпте
с създавана СТРАНИЦА а

БРАТСТВО * 7 октомври 1988



НА С О ЛИ
правото да провъзгласява 
пародиите сборове за кон 
тра^снолюнионни и едно-
пациоиалий събрания и 
манипулация е масите, по 
иеже тели сборове отразя 
пат полята па народа.

ПИРОТ

6ЕЗ НАПУСКАНЕ НА РЕВОЛЮЦИОННИТЕ РЕДИЦИ
НА МИТИНГА НАД ХИЛЯДА ТРУДЕЩИ СЕ И ГРА 
ЖДАНИ ОТ ДИМИТРОВГРАД ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ 

КОСОВСКАТА ДРАМА
13 знак на солидарност 

със . Сърбите и черногор
ците, конто живеят в АП 
Косово, на първи октом
ври в Пирот се състоя 
вол1 гчествен М11ТИНГ, 
който участвуваха жители 
те, и трудещите се от Пи
рот, Бабушница и Дими
тровград. На митинга при 
съствуваха и жители от 
различни места в Косово. проговорил и на такъв па

с митинги. „Те 
учат народа как да стег
не колана, а за себе сп не

ши ръководители не виж 
дат страданията на сърб- 
ския и черногорски 
род на Косово и повече 
от седем години прензпи 
тват собственото си мне
ние дали на Косово наис
тина е имало и има коп- 
трареволюиня. Против та
кива свои .представители 
ясно и гласно народът е .

СИМЕОН ЗАХАРИЕВ, 
председател на ^ ОК па 
ССТИ и Босилеград, из
тъкна, че и този митинг 
пи солидарността с дока
зателство за общи# иск 
па трудещите се и граж
даните от всички народи 
и народности да се сложи 
край ,,а косовската дра
ма.

па

па

чин — Ние, гражданите от 
българската народност — 
задави след това Захари- 

иапълно сме равно*

Говорейки от името на 
населението от споменати 
те три общини Драган 
Николич, боец, член на 
Съвета на СР Сърбия, ла
уреат на Орден герой на 
социалистическия труд и 

- доскорашен директор на 
— конфекция „Първи май" 

от Пирот, отправи преду
преждение преди всичко 
„до сепаратистите както 
и до знайните и незнай
ни неприятели на нашата 
страна, че както и през 
Народ н оосвобо Д1 гтелната 
борба, и днес няма да 
има изоставане и напус
кане на революционите 
редици. Днешното време 
налага факела на прогре 
са и развитие на нашето 
общество да поемат нови, 
млади, способни и^на юго 
славската революция при 
вързани кадри”.

Пирот

могат презрамки да иаме 
рят”.

рот завърши* Гостите от ' ев 
Косово отидоха па обед, правни

СФРЮ във всички обла
сти на обществено-поли 
тическия и икономически 
живот, в образованието, 
културата, свободите и 
правата на човека и зато 
ва енергично се застъп
ваме така да се чувству
ват и такива права да 
имат и сърбите, черногор 
ците, хърватите, турците, 
ро.мите и останалите в 
Косово.

Захариев подчерта нео
бходимостта от енергична 
борба против ония, кон
то атакуват делото на дру 
гаря Тито и ЮНА. Това 
са най-силните опори на 
нашето минало, настоя
ще и бъдеще и затова ня
ма да позволим никому 
да ги застрашава.

пето па Културно-художе 
стиските дружества от Пи 
рот заиграха па трибуна 

чСлед като от името на та „Брапково хоро” с ко-

награждани
а останалите участници 
мирно и достойнствсно 
си отидоха за Димитров
град, Бабушница и по до
мовете си.

сто величественият мити
нг па братство и единс
тво п солидарност в Пи-

младите на митинга гово 
ри н Йовица Тодорович 
студент от Пирот, члено-

Прпсъствувайки на ми 
ти ига в Пирот 
димнтровградчани 
числящи се към българ
ската народност в Юго
славия, изразиха и по тоя 
начин своята единодушна 
подкрепа към стремежа 
косовската драма час по- 
скоро да се разреши, СР 
Сърбия да получи еднак
ви права, както и оста
налите републики — из
разиха единодушна под
крепа за единна Югосла
вия-

масово,
като

&

1

Говорейки от името на 
- непосредствените произ- 

д водители Лазар Станко- 
вич, най-добрият работ
ник в „Тигър", изтъкна, 
че е апсурд онова което 
на края на двадесетото 
столетие се случва, в Ко
сово. Убедени сме, продъ 
лжи той, че това е възмо 
жно затова, че ние сме 
избрали несъответни хо
ра да ни представляват, 
а те вместо да провеж
дат волята на народа са 
пазили своите лични ин
тереси и своите кресла. 
От името на работниците 
и присъствуващите около 
50 хиляди трудещи се и 
граждани той се застъпи 
за единна Югославия и 
единна Сърбия равноправ 
на о останалите републи 
ки. Предстоящото седем
надесето заседание на ЦК 
на ОЮК трябва да бъде 
открито, „за да можем да 
чуем и видим кой какво 

, говори и за какво. се бо
ри".

Димнтровградчани тръгват на митинга А. Т.
ВАСИЛИЕ МАРИНКО- 

ВИЧ. председател на ОО 
па Съюза на бойните в 
Сурдулица. вдъхновено го 
пори за братството и еди 
иствота на сърби, албан
ци, македонци, българи и 
други в борбата 
фашистите по тези краи
ща па нашата страна. 
Затова народът от нашия 

— може да служи за при кРан остро осъжда наци- 
мер как се тачи братство оналния раздор и нечес- 
го и единството, как се тивите цели на силите, ко 
отстоява най-светлият ре 11X0 разединяват и делят 
волюционен завет: равно- Югославия. Народът ч и 
правие, братство и един- работническата 
ство на всички югослав- м?- Да им позволят тако- 

народи и народности. ва мрачно дело. Марийко 
на вич остро осъди опита, на 

Драгослав Маркович да 
раздор в ръковод- 

омраза ството на СР Сърбия.

СУРДУЛИЦА

Неотложно да се потуши 

контрареволкщнята в Косово срещу

Няколко часа преди началото на митинга на со
лидарността със сърбите и черногорците в Косово, 
който се състоя на 1 октомври 1988 година в Сурду
лица към центъра на това хубаво планинско градче се 
запътиха дълги колони от хора със знамен^ и трай- 
спаренти. С песен на уста над 15 000 младежи и девой-

. КИ, класа няселяни, трудещи се и граждани от Сурдулица, Бо
силеград и Църна трава изпълниха центъра на града. 
Пристигнаха и над 1000 сърби и черногорци от Уро- 
шевац, Гнилане, Щърбац и други места в Косово, ка
кто и делегации на местцата общност „Християи То- 
доровски — Карпош” от Куманово и на Пета местна 
общност в Прищина, които са побратими 
общност в Сурдулица.

ски Г“ 
Затова всички хора, 
които е чужд всеки наци 
онализъм и подхранвана
та от шовинизма

внесе

на местната 
„Добре дошли" им пожела 

РАНГЕЛ ТОШЕВ, председател на ОК на ССТН в Сур
дулица.

с голямо огррчение 
тават

въс-
против ежедневна-" •ШОБИША СТАНОЙКОВ- 

ИЧ, председател на ОК на 
ССМ

та черна хроника в Косо- 
която е изписана от 

подлите злодеяния
банския националзъм _
заклет враг на югославс- 

социалистическа ре-

во
Сурдулица, се за 

стъпи да бъде утвърдена 
отговорността на всички.

След като подчерта, 
митингът в Сурдулица е 
организиран по инициати

вче сърбите и 
от Косово

черногорците 
и им рказва по 

дкрепа в борбата против 
коитраревощоцията.

на ал-

ва на младежта, селяните, 
Позорно, е което се слу трудещите се, граждани- 

чва на Косово, изтъкна 
Ацо Ракочевич, поет .и пи 
сател от Косово. Но още 
по-срамно е, че някои на

конто не са 
-люпенията на IX 
на ЦК на СЮК, а Деси- 
МИР Тасич, работник 
„5 септембар",

ката 
волюция-

провели зак- 
пленумте и бойците на трите съ СБОРОВЕТЕ ОТРАЗЯВАТ 

седни общини, Тошев ка 
за, че народът от тази ча 
ст на Републиката с раз-

Тошев се спря на опас 
постите от агресивния 
бански национализъм и 
сепаратизъм, а след това 
изтъкна,, че

ВОЛЯТА. НА НАРОДА
ал на

— Сурдулишка община 
творени обятия посреща — каза по-нататък Тошев

заяви, че
никой няма (На 5-та стр.)N
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НЕОТЛОЖНО Проектоамандманите в Конституцията на СР Србия
ДИМИТРОВГРАДДА СЕ в основно училище „Мо- 

ша Пияде" в Димитров
град на събрание йа пър
вичната синдикална орга 
низация, на което за про 
ектоам а I щ-матI ите говор и 

; и Петър Тасев, делегат в 
Съюзния съвет на скупщи 
мата на СФРЮ.

За стана ;■

штшш I
\Щ4НОНТРДРЕ-волншнлтд в носово

швитата ШШш ■—
Ш У. 4.

Понеже става дума за 
= р* публично обсъждане в об 

разователма организация, 
естествено е, че внимани
ето най-много е насоченона '..' т %
към онези амандхмани ко
ито регулират отношени
ята в тази обЛаст. Заети
те в основното училище 
в Димитровград 
че са недостатъчни наето 
янията за единствена об
разователна програма 
основното образование. 
Затова те предлагат в Ко 
петнтуцията на СФРЮ на 
единствен начин да бъде 

този

Ш.'Сърбия(От 4-та стр.) считат,ДИМИТРОВГРАДпремахнат изпълнителни 
те съвети към общините 
и градските скупщини, 

проектоамапдманнте в Ди да се премахнат междуоб 
митро оградена 
продължават. До начало
то на та ш седмица рази
скванията са завършени 
във всички села на райо 
ните Висок, Забърдие и 
района на Трънски Одо- 
ровци. На проведените ра 
зискпапия е дадена пъл
на подкрепа на предло
жените изменения на кои 
ституцията на СР Сърбия, 
както в почти всички ме 
стни общности е конста
тирано, че е крайно вре 
ме Сърбия като републи
ка да получи права както 
и осIаналите републики в 
страната. В отделни села 
е изтт.кнато съмнснйе, че 
все по-малко се обръща 
внимание на местните об 
щности, а все по-голямо 
значение се дава на тру 
довит е организации. Съ
що е направена забележка 
че г. предложенията ня
ма чочти нищо за обще 
стисната надстройка, за 
коя го в момента се от де 
лчт значителни средства.
Има предложения да се

предложените промени в 
Конституцията на СР Съ- 
рбия са предпоставка за 
трайна стабилизация 
положението в Косово.

Разискванията върху
вЗа единнаобщина щинските регионални об-на

IЦ ПОСТИ, 
пс дателство па * република 
гл да се въведе функция 
председател на 
бпд. Има предложения да 
се премахнат всички Са- 
моуправителни общности 
на интересите, понеже те 
в досегашната си практи
ка пе са оправдали свое
то съществуваме. Най-м но 
го предложения са даде
ни в района на Забърдие.

а вместо пред-

ИСТИНИТЕ СА КАЗАНИ, 
НЯМА ОТГОВОРИ Мпм разрешен

т.с. образователната систе 
ма да бъде единствена' в 
пялата страна. Ведно 
това _да се уточнят един
ствени критерии за оспо- 
собеността на заетите в об 
разованието и единствено 
да разрешава материално 
то им положение, защото 
задачите , им са еднакви, 
независимо в коя част на 
страната работят. . Освен 
това търси се основното 
образование наистина да 
бъде безплатно за всички.

въпрос,
СР Сър-

Бурно приветствуван от 
всички 
Слсбсдан Алексич, профе 
сор на Универзитета 
ГТрпщпна, говори за ко- 
совската драма и изтък
на, че все още не е се 
кнала реката на изгонени 
те, унижените, обезчесте 
ните и обидените сърби 
и черногорци, които про
дължават да се изселват 
под натиска на албански-

с
присъствуващи,

в

ЮгославияЗначително с да се под
чертае, че във всички ме
стни общности е дадена 
подкрепа на предложени
ето да се увеличи макси
мума на обработваемите 
площи лична собственост 
на 30 ха. От началото ма 
тази седмица започват ра 
зисквания в крайградски 
те местни общности и тру 
ловите организации, кои
то ще приключат до края 
ма седмицата — до 10 то 
зи месец.

-I ЕДИННА ОБРАЗОВА
ТЕЛНА СИСТЕМАтс националисти и сепа-

Всички истиниратисти. 
з?. Косово са казани, но Но изтъквайки по про- 

,,Югославия по решени- фесионална длъжност об- 
ята па АВНОю е федера разованието на преден

план, просветните и други 
работници от основното 
училище ясно се опреде
лиха за проектоамандма- 
ннте конто даде Скупщи
ната на Сърбия- Това зна 
чи за решенията, които 
обезпечават единствена 
Сърбия с всички белези 
па държавност 
имат и останалите репуб
лики. Същевременно те 
дават пълна подкрепа на 
всички конто се опреде
лят за развитието на юго 
ела вс к ата социалист! гче- 
ска общност ма равнопра 
впи народи и народности, 
в която числящите се къй 
българската народност ин 
тимио се чувствуват на
пълно равноправни с ос
таналите народи и народ
ности в СР Сърбия и 
Югославия.

не е даден нито един от
говор — добави Алексич. 
Нима е възможно бюро- 

п<Т кабинетите.
ция от шест републики. 
Така са ме учили в учи
лище и убеден 
правилно съм учил. Така 
и ние учим днес нашите 
ученици’', 
своето разискване по про 
ектоамандмаиите 
тър Гюров, преподавател

кратите 
конто бяха изненадени от 
контрареволюиията в Ко 
сово все още да се чуд-

съм че

Така започнаси какяТ от постовете 
може да бъде застраше
но съществуването на съ
рбите и черногорците в 
Косово?

Дими-
А. Т.

Отгоре на всичко 
Алексич — какватоДИМИТРОВГРАДал-продължи

банските 
Прищина, албанската ин
телигенция и една 
от косовското ръководст-

вакадемици ДА СЕ ДАВА ОТЧЕТ В БАЗАТАчаст

во срамно мълчат и. но 
този

най-добри, 
Очеви-

пзберем
пай-актпшш хора.
Д1Ю е, че стават п проиу-

Игпятои не са били пи
то па една! Миряна Але- 
кепч, Тодор Златков 
Биляпа Алексич са отсь- 
сТнуиалп па по 10; Гол у 
бмца Тошева па 9, Сло
бодии Сотиров, Делча Ги 
го в па 8 п така нататък.

даАко и след годишнитеначин се солидари- 
насилието. Всеки почивки нямаше мпого от 

от сесиитезират с 
човек, който има макар и 

не може да

исъствуоащн 
на Общинската скупщина 
в Димитровград, изобщо 
и не мислехме да се спи 
рамо върху този В7,ПрОС. 
Сега обаче считаме, 
с необходимо. А за какво 
се касае? В някои съвстй

ски.
малко морал 
не въстане срещу варва
рите, които нарушават ве 

покой на мрътвите

Един въпрос възниква: 
как се осведомява дсле- 

бпза там, откъ■ гатската 
дето са ,.излъчени” тези 
делегати? Дали, и в как-

чния
С Косово, гаврят се с па- 

насилват

че
ба- Сред тези отсъствия 

има оправдателни, по 
има сигурно н псоправда- 
телпм.

метниците, 
би и момичета, опожаря
ват, убиват...

От величествения 
пг в Сурдулица,

без какъвто и 
инцидент бе изпра- 

телеГр-

ва степен, делегатите запо 
.шават собствената базаскупщината едиа-сдва 

. Често-
па — преди да тръгнат на 

соен и на Общинската 
скупщина и по-късно — 
със съдбата па .дадените 
мнения п предложения?

базата ще 
отчет

се набира кворум 
то „отсъствуваие"

мити-
който ма ия- 

пи макара Мс може никак да се 
избегне впечатлението, че 
делегат, който не е паме

кои делегати 
да погледнем п една ин
формация, направена към 
средата ма годината. В

Разискванията по прое- 
ктоамандмаиите в Димит
ровградска община про
дължават. В ход са в ме
стните общности, крайгра 
леките сола и трудовите 
организации.

премина
да е
тен поздравителна

партийните и държ
па Юг

рил за сходно да прнсъ- 
нито па една се-

Явпо е, че 
трябва да поискаама до

авните ръководства
Сърбия- Проче 

Алекса-
т. ОЦ

ствуна
сия, отговорно с схванал 

Трябва да

с изнесено и следно 
12 (до тогава) Iфо

на Общи п-

иея 
то: от
ведени сесии 
ската скупщина 
тите Радован 
кола Атанасов

от своите делегати и — 
неактивните да бъдат за 
местени с пови, по-дейии

ославияи задачата си. 
си припомним, че когато 
провеждаме изборите, ви 
пагн говорим, че иде се

Александратс го 
нпропя 
, Мои/а 
лица-

ученичка
ПияЛ.е" в СурлУ-

делега- 
Иваиов, Ни 

и Момир

хора.
А. Т.М. А.ла делегатинастъпваме

Сърболюб МИКИЧ
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ПРПИЗВ0АСТВП& : самоуравленшшш§ С Т ЙПЗНСТВИ
ТЪРЖЕСТВО В РУЯНОВАЦНА 2 ОКТОМВРИ „ЦЪРВЕНА ЗАСТАВА" В КРАГУЕВАЦ ЗАПОЧНА ДА 

ПРОИЗВЕЖДА „ЮГО-ФЛОРИДА” 5 сешоар“ строи цех
II

Дело на над 1000
специалисти

полагането на осно. 
Алексаидар Мит

ия СР Сър
На тържеството но случай

ровим,3 подпредседател “иа 'председателството

бия.
Косово се закани дата в

яло ши отношенията в то 
край и да разшири об 

която
изселват сърби и чер

ногорци. Във връзка с 
митингите на солидарнос 
тта Митрович каза:

— В същност те са де 
мократическо отражение 
ма революционната воля 
па народа да се опазят 
социалистическите придо 
бивки, да се защити Ти- 
това Югославия-

Основната организация 
сдружения труд за про 

па микромото- 
ри „5 септембар" в Сур- 
дулица
цех за производство 
плаегмаебви части в Буя- 

Основиият камък
бъдещия г*сх бс ,юл0"

ма 30 септември. На

ма зимзводство ластта от
С изпателшI сме, че пре 

диоставките за това тря
бва да ее си-»дадаг в по
литическата п стопанска 
система и икономическа
та политика. Мерките, ко

• В 1990 година ще бъде достигната проектирана
та мощност от 60 000 „флорнди” годишно пронзводстпо

• БРДНКО МИКУЛИЧ: „Стопанската реформа, ко
ято ще започне на 1 януари 1989 година ще освободи 
трудовите колективи от опекунството на държавата”

започна да строи се
на

момац.
ма
жем
устроеното по 'този повод 
тържество говориха Ста 
менко я,1КОИИЧ' директор

На 2 октомври 1988 го 
дина от производствената 
лепта на Заводите „Дър
вена застава" в Крагус- 
вап слезе първият екземп 
ляр на повия пътнческп 
автомобил „Юго-флорида". 
Новата производствена пр 
ограма е едно от най-го- 
лемите постижения на 
„Дървена застава” в 135- 
годншната ц история и 
35-годишното' производс
тво на автомобили.

На устроеното по този 
повод тържество в Кра- 
гуевац присъствува и Бра 
нко Микулич, председа
тел на Съюзния изпълни 
телен съвет. След като 
на колектива на Заводи
те честити големия успех,

В бъдещия Дех Ще Ра' 
ботят 59 работника. 
първия стан ще се пре
работват 25 тона пластма 
са годишно. Ще се про
извеждат 66 части, общо 
15 милиона бройки годи
шно.

■
Нашите определения са

каза по-нататъкВ/ ясни
Митрович — а те са: пъ
лно равноправие на вси
чки народи и народности, , 
истинско братство и еди
нство, създаване на усло
вия за афирмация на на-

Построяването на цеха 
що струва 9 милиарда ди 
нара, които са обезпече
ни от Фонда за насърча крац на Югославия, 
ване развитието на изос- 

в СР

ционалния идентитет и 
спокоен живот на всеки 
гражданин във всеки

: V-

Гостите на тържеството в Крагуевац се запознават 
с качествата на „Юго-флорида” 

обезпечим динамично ра 
звптие и по-добър живот 
на всички .трудещи се в 
страната.

Александар Митрович
таналите краища 
Сърбия, ООСТ „5 септем
бар” и чуждестранни кре 
дйтори.

се спря и на конституци- 
онните промени и на про 
блемите, които са явяват 
във връзка с тях:

— Обнародването на ко 
нституционните въпроси,

мто взехме през май т.г. 
само са увод в онова, ко 
сто целим да постигнем 
със стопанската реформа, 
а това е да освободим тру 
довито колективи от опе
кунството ма държавата 
и да им дадем възмож
ност да работят в зави
симост от пазарните кри
терии и икономическите 
закономерности. С ре
формата, която ще запо
чне на 1 януари 1989 г. 
съществено ще се проме
нят условията за стопан
ска дейност. Това ще изи 
еква да бъдат извършени 
значителни промени в сто 
папската структура, кои
то имат висока цена, но 
пие непременно трябва да 
я платим.

на ООСТ „5 септембар”, 
Светислав Станкович, пре 
дставител на заводите 
,,Дървена застава” от Кра 
гуевац, Владимир Манич, 
председател на Общинск
ата скупщина в Буяно- 
вац и Александар Митро
вич, подпредседател на 
Председателството на СР 
Сърбия-

„Юго-флорида” е напълно нов модел автомо
били. Проектиран и конструиран е в Заводите 
„Дървена застава” и като автентично решение 
напълно представлява промишлена придобивка 
на Заводите. В проектирането и конструирането 
на този автомобил са участвували над 1000 разни 
специалисти. „Юго-флорида” се състои от 2485 
части: 1590 ще се произвеждат в 28 организации 
на сдружения труд, които работят в рамките на 
„Дървена застава” (включително и в ООСТ „5 
септембар” в, Сурдулица) и 890 в 280 организа
ции на сдружения труд от цялата страна. В 1990 
година ще бъде достигната проектираната 
щност от 60 000 „флориди” годишно производ
ство. Догодина ще бъдат произведени 25 000 
томобили, от които 15 000 ще бъдат продадени 
на домашния, а 10 000 на чуждестранния пазар.

конто в пял свят не 
смятат за държавна тай 
на веднага бе окачествен 
като натиск. Просто 
не повярва човек: за на
тиск

се

да

провъзгласява 
участието на народа 
приемането на собствена 
та му Конституция, 
натиск трябва да се смя-

се
в

За

та прекаденото застъпва 
не на бюрокрацията заМитрович най-напред 

подчерта, че този цех е собственото й мнение но 
конкретен израз на обще един

мо-

явен документ, а 
не мнението на трудещи 
те се и гражданите, на

ав- ствената грижа за изоста 
палите общини. Цехът 
се строи в Буяновац, за- 
щото контрареволюция-

целия народ. Iс. м.
. Микулич между другото 

изтъкна:
— Успехът на всеки ко

„АВТОТРАНСПОРТ” В БОСИЛЕГРАД

Три години без възобновяванелектив непосредствено за 
виси от способността му 
да намери - истински прои 
зводствейи програми, ви

Трудовият съвет на„Ав 
тотранслорт" в Босиле-

зионерски да проникне в 
бъдещето и да се готви 
за него... Само

леми аномалии при изра
зходването на гориво, ма
сло и отделни 
части.

ят съвет взе решение от 
собствени средства да се 
набавят един автобус и 
една лека кола, а още ве 
дмаж с помощта на обще
ствено-политическата

буса и 4 — товарни ка
миона.пропулзи. , град, неотдавна обсъди, 

вните програми, основа- реализирането на заплану 
ващи се на съвременните ваните задачи и активно- 
постйжения могат да из-

резервни
Понастоящем „Автотра 

нспорт” от Босилеград ра ■ 
зполага с 22 автобуса и 
24 товарни камиона.

Основен проблем на 
най-старата стопанска ор 
ганизация в общината, ко - 
йто трябва час по-скоро 
да се разреши е аморти- 

е зираният возен парк. Де- те 
три години „Автотра

нспорт” от Босилеград не сРеДства за възобновява- 
е възобновял возния си пе на возния парк. Бе

хъкнато, че понастоящем 
босилеградския „Авто

транспорт” са необходи- 
ми поне още 6 нови авто-

сти и резултатите на ор- 
държат конкуренцията на ганизацията през изтекли 
световния пазар и в стра
ната да насърчат ефика- ящата 
сността, качеството на 
произведенията и услуги-

ст
руктура в общината да 
ес настоява при Фонда за 
насърчаване

те осем месеца от наето- 
делова година. 

При това бе констатира
но, че организацията

Трудовият съвет на „Ав
тотранспорт” от Босиле
град взе решение

развитието 
•па недостатъчно развити-

краища да обезпечиизправена пред сериозни 
обективни

лите, приложението на ви
соки технологии и съвре 
менна организация на тру 
да. Именно това е пътят, 
по който можем да 
избавим от кризата ,и да

чрез
публичен търг да бъдат 
продадени всички 
ни средства

трудности ису 
бективни слабости. превоз- 

които не се
из-

Тру- парк, мито с нови авто
буси, мито пък с товарни 
камиони.

довата дисциплина 
се още не е на желаното ра 

внище. Все още има го-

ползуват. Продажбата ще 
стане тези дни.

все на
Имайки пред

вид този факт, Трудови-5 м. я.
СТРАНИЦА 6
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!хкомунист
на Съюза на комунистите п Сърбия БР°й 1641 година ХБУ1

Белград, 7 октомври 1988
и

НАЦИОНАЛИЗМЪТ НЕ Е НАИВНА ИГРА
Твърде голяма е необходимостта да се 1 

обсъДи състоянието показват, чс националистите винаги са му 
нанасяли вреда и сега искат'да. го набутат 
в мрака на кавгите, раздора и вражеството 
с други хора и. народи.

Национализмът може да започне верба
лно, мо никога не свършава фолклорно. 
Той 1,е е наивна игра, мито е неправилно 
чувство, той е нарочна и опасна злоупотре
ба, най-низко 
ще, твой е войнствен насилник, около' кого
то се сплотяват всички класови врагове и 
всички антисоциалистически сили с опози
ционно и вражеско отношение към днеш
на Югославия- От всички наши кризи най- 
опасна е кризата на междунационалнитс 
отношения- Уважаването само ма собствс

щтя и съвременните социалистически прео
бразования, които водят към по-голяма ин
теграция на югославското общество на кла
сови основи.

За да може да осмислява тези процеси 
и да води истински битки. Съюзът на ко- 

. му пистите трябва да дайствува принципно 
и съгласно Програмата и Устава на СЮК. 
За съжаление националистическата зараза 

/ прониква и в редовете на Съюза на кому
нистите. Когаго СК стане пленник на наци- 
опапгю-бюрократическите интереси, той на
пуска своята революционна и водеща иде
йна роля, изневерява на ролята* си 'като 
класов авангард и обективно допринася за 
дезинтеграцията на обществото, деленията 
и конфронтациите, които раждат лидерство 
и кокетиране със силите на еснафската 
стихия и дясната ориентация- Всичко това 
става за сметка на СЮК, на Югославия и 
на всяка нейна част. А югославската вреда 
винаги е обща за всички ни и за всекиго 
отделно.

на междунационалнитс
' отношения и осъществяването 

палната политика
на нацио-

навсякъде в Югославия, 
във всички републики и покрайнини, в гра 

общините. Поради много причини 
разискванията по този въпрос са най-необ- 
ходимн в Косово.

довете и

В Косово тОва е въпрос на всички културно и съзнателно равнивъпроси, 
междунационалнитс отношения.

понеже там са най-застрашсни 
Последи

ците вече са тежки и доколкото 
не се пренасочи в положително 
ние

процесът
направле-

тези последици могат да бъдат мно
го по-тежки, даже и пагубни. Югославските 
и косовските комунисти не смеят и няма 
да позволят това.

Б дейността на ЦК на СЮК този въл
ната нация по агресивен начин води напра- 
во в стълкновение с други и донася опасни 
мъгли н неизвестни изходи.

Виждаме, че реалните обстоятелства в 
Косово след Конференцията и XVI заседа
ние па ЦК на СЮК в голяма степен тръг
наха в друга посока — влошаване на меж- 
дуиационалните отношения и създаване на 
сложна, неблагоприятна и остра обстанов
ка. Налага се да бъде направено всичко, ко
ето може да прекрати опасния тре.нд и си- 
груио да го пренасочи по коловоза на по
ложителни промени, стабилност, равнопра
вие, доверие и сигурност ма всички.

Удри часът, когато трябва да се раз
платим -с призраците ма всички наши наци- 
онализми! В Косово по разбираеми'причини 
първостепенно значение има упоритата л 
енергична борба против албанския нацио
нализъм и сепаратизъм, понеже 119 успяхме 
да надделеем всички причини и последствия 
па коптрарсволюцпонната му ерупция, така 
че и дпсс той охоло и открито, дори и под-

рос получава предимство. Впрочем това е 
и задължение на ЦК, което произтича от 
строгите заключения на XVI пленум на ЦК 
ма СЮК. Това не е някакъв надзор, а с 
отговорност на СК в Косово, СК в Сърбия 
и Съюза на югославските комунисти 
провеждат утвърдената политика последова 
телно и съвмество, за да се стабилизира по
ложението в Косово, енергично да сс пре- 

* махват неправдните и големите неволи и 
да се осигури свободен, сговорен, спокоен 
и перспективен живот на албанците, сър
бите, черногорците, турците, мюсюлмани
те, хърватите, ромите и на всички, на кои
то там е родният край, историята, тради
цията и социалистическото бъдеще като не 

' отчуждима част от нашата общност — 
Югославия-

Това е задължение на целия СЮК и пи

Никой няма да направи добро нито на 
себе си, нито на обществото доколкото се 
затваря в себе си и се дистанцира от дру
гите, доколкото се опитва да диктува или 
изнудва, доколкото вижда само себе си, 
доколкото се обърне към миналото и ми
товете си, доколкото робува на традициите 
си, доколкото се сплотява на национална 
основа, доколкото не разбира и не уважа
ва другите или пък ги застрашава (а имен
но това се случва в Косово) и пр. Затова 
е необходимо Югославия да премахне поли- 
центричните етатизми и да се интегрира на 
новите, съвременни основи на модерния и 
ефикасен труд, отворена към света и про
никната от необходимите реформи на сто
панството, политическата система, Консти
туцията и' СЮК. Всичко това ще укрепва 
предпоставките за развитие на нашата стра
на при пълно съгласие и сговор на нейните 
народи и народности, истинско равнопра
вие, чувство на пълна свобода на всеки ^ 
трудещ се и гражданин, което не може и 
пс смсс да зависи от националното му оп
ределение. Истински проникновения в раз
витието на социалистическата самоуправн-

да

ДЛцялата ни страна, но никой чс може
комунисти и прогресии 

Това е техно задължение, първа 
изпит за всеки ден, па всяко 

всеки К7/г на Покрайнината.

замести косовските молпо под закрилата па нощта разпростра
нява памфлетп и тормози сърбите и черно
горците, застрашавайки им личната сигур
ност, имуществото и светините. Това 
тежки1 проблеми, които разтръсват пялата 

общност и са удобен повод да сс раз- 
сръбскмя национализъм. За

ми хора.
отговорност и
място, във

Равноправието, братството и единство
то, свободното и всестранно развитие

социалистическото самоугграв- 
източпици па пашата

са
на

пиосновите на 
ление представляват 
сила, опори на

все знамето на 
това комунистите в Косово, особено кому- 

албаици и албанската народност, 
която тук с мнозинство нямат други избор, 

да тръгнат па борба за осъщсствя-

стабилността и сигурни ло- 
и цивилизационното млетитестовс на развитието отделно п пана всекигопреобразование 

всички заедно в единствено възможната 
формула, която се нарича СФР Югославия. 

Но все пак тази и такава Югославия
от наиио! гал изми повече откога-

Закапват й сс да я яастра

тел на демокрация, която ще укрепва роля
та- па пародиите маси и работническата 
класа, можем да осъществим само с ефи
касно разрешаване на съдбовните въпроси

освен
пане па утвърдената политика в духа 
изискванията на ‘Конференцията па СК в 
Косово и па IX и XVI заседание па ЦК па

и

па обществото — развитие на самоуправле
нието, високоефективна икономика, ефика
сна делегатска система и пр., а не да се* 
занимаваме със споредин неща,, както 
случва често. А споредпите улици не водят 
към главния изход! Проблемите можем да 
решим само с подкрепата от народните 
си, с техното активно участие в политпче- 

Соцналпстнческия съюз. Тук

разтърсена

шит и раздробят,' подпалват опасни огпьонс.
Р избухнат катастрофални

албанския нацио-

СЮК. Тук. ие смсс да има пазарлъци — 
да ли е първа борбата за национални пра- 

равноправие или е по-споиша борбата 
национализма. Защото във връзка

ва и сеот които могат да 
пвжаои. Ескалацията 
шлизъм и сепаратизъм, негош.тс контрира- 

ВОЛЮЦИОННИ действия, аспирации и лозун
ги грубото насилие над сърбите и черното- 
" ’ Те _ безспорно са най-драстичен вид рците другите нацио-

и помагат.

против
с това има и .оиорпфпизъм, и иарезбирате- 
лстио. А нещата са съвсем ясни. Това са 

битки, скачени съдове. Отстоява
на национална свобода, ра

па

ма-свръзами
йки политиката 
вноправие и всестранно развитие па осно- 

па социалистическото самоуправление 
федеративната пи общност, самоунрав-

СКПя живот, в 
с работното място па комуниста. Налага се 
да разберем: ексфемумите не се анулират 
взаимно, те унищожават!

Най-новите и неблагоприятни процеси 
в Косово показват, че е необходимо енерги
чно и организирано да се върнем към ду
ха и словото на Деветия пленум на ЦК на 
СЮК, понеже — както бе умно казано — 
„п Косово се води битка за Югославия ’ т.в.

пито
пализми. във

лсмисто като основа за разрешаване па на
ционалния въпрос, свободното свръзвапе на 

и всички творчески слос

ее подхранват
ГГ.° ™“ 11

окаже под 
понеже пай-

дп

производителите
навред по Югославия, пие същевременно 

навсякъде трябва да поставим ,бариери пред 
националистическия натиск и инсинуации.

противоречиви па добрите 
равиоправп-

ве
и затова на

В това народът Щс 
СК, той именно това, 

жизнени 
от историята

правим 
едно които са остро

мсждупацИопалпп 
сто, класовата същност

с тях
отношепи я,крепа на 

добре знае своите
п поуките

(На 3-та стр.)и национални
които

Iна падтта рсполю-
пнтереси



2 Комунист
към ЙУЙЛИЧ ЙОТО ойсъждане ' V.

Гражданите като върховен арбитър
ПРИЛОЖЕНИЕ г

йово вичАКАДЕМИК МИОДРАГ
констигусамостоятелнаакт па

кнолпа пласт на Релуоликат, но 
своеобразен сборен акт 
)с конституционни фактори,

два са нокрайгнинските ску 
това никак не може така.

гажнрамп върху тези промени,, из 
гькпаха и изтъкват, че с предего- 

I громени
Известно е, че за промените по с девиза ,,10|гославпя е това,

на конституциите на федератнв- за което се договорят нейните ре
по уредените държави се постав- публики и покрайнини") с па де- шцнте конституционни 
ят по-тежки условия, от тези за ло. и концепцията за СР Сърбия е Р Сърбия Фя »иа п\с ^ 
промените на конституциите в като своебразна „договорна об-1 /гена като държава. май/ Р ' ,
унитаринте държави. Това е по- .щпоет'’ двете автономии покрай- п"Д. чс изпъл пяна пето на ко I
следица1 па факта, че федерацн- пнпи в нойпия състав и онова гунпонпата влас/ с
ята като съюзна държава, съчиня трето „фаПтомпата" частна Рспу- елемент на държавността, нос -
ват федерални единици, така че Сянката, която няма пито епос »я ес въпрос каква е тома дъ| - V
— с оглед на тяхната очевидна е конституцията утвърдено име, жана, която няма право сама да
заинтересованост за организация пито органи, по т- :>а наш позор приема и променя своя/а кон- р' к . трябва да се пред-»- - . —о • - -"   — — яхг. ■ ГГЛЗУЙЛй-

на СФРЮ, нейният тво-

н а п; н-
от

които

Наблягайки върху регулиране
кон-съществеи

процедурата за промяна
в този смисъл, твър

на

съм убеден, чс като начин за 
па конституцията във

до

— всякаде се предвижда тяхно лно и това като „територия на 
косвено нлн непосредствено уча- Републиката

приема вко>то все повече, се 
редица съвременни държави, и 

социалистически, 
онзи облик на по

ил вън териториите състава
па автономните покрайнини". рси ,|а конституцията в този слу

Сегашният начин за промяна чай с зависим от разпоредбите буржоазни и 
Конституцията ма СР Сърбия съюзната конституция н — представлява

как го знаем — републиканската лу-непосредствена 
конституция не може да се иро- който дава 
гнои па съюзната. Обаче, вън от 
това ограничение Сърбия би гря*

стие в процедурата за промени 
на съюзната конституция* При то 
ва се смята, че е повече в съгла па 
сне е прилагането на федералния дава възможност па скупщш-штс 
принцип за непосредственото нм .на автономиите покрайнини да

демокрация, 
възможност и на 

гражданите, следователно на но
сителите на сувереността, да сесложат вето па каквато и да е 

промяна на Конституцията на
СР Сърбия, която просто пе жс- бвзло да бъде свободна в конци- 
лаят. Те, всяка от тях за себе, ппрането на
са господари па .съдбата на Ре- Сърбия бн трябвало да бъде спо*

и прие
мането на собствената конститу- ния дали в сегашната конститу

ция съществува конституционна

участие, във вид на лавне на съ- 
гласност за промени на конститу
цията, приета в съюзния парла
мент. В различните федерации се

конституция, ос- 
искат.

изяснят каква 
повеи закон на страната,
В пашата наука и изобщо в об
ществеността има различни мне-

това ограничение,
търси съгласност на различно ут- 
въреденнте болщннетво на федс- публиката. Така и днес, ако ску- бодна в конпппирансто

пщнната на някоя от автоном
иите покрайнини не приеме пред
ложените промени в Конститу
цията на СР Сърбия, а тези про
мени

ралните единици, което се двн 
жн от обикновено болшинство, до 
трпчетвртинско болшинство. Оба
че, никаде, и абсолютно нпкадс.

цпя- А тя това не е. 
Своята конституциня не основа за провеждане на консти- 

приеме, туиионен рефрендум. Според ме- 
основа

Но, независимо от това, смя-

гя
може самостоятелно да 
относно да промени, без съгласи- не, такава съществува.по дюе мнение

истина маргинални с оглед на сто на двете автономни покрай-
би потребите от конституционното нини, то ест на двете политичес- там, че при конституционните

променило характера на федера- учредяване на СР Сърбия като ко-териториални единици, конто промени, ако не ония, за които
цията, превръщайки я в конфе- държава, ще се озовем в поло- са в нейния състав. СР Сърбия днес разговаряме, а това поне от

жение, че в Конституцията на и след конституционните проме- бъдещите, трябва да се гтредви-
ни, ако това стане, няма да ста- дят поне два облика на консти-
не държава. Тя ще остане хиб- туционен референдум: един фа-
рндно държавно-правно създа- култативен и друг обезателен.

Факултативен конституционен 
рефрендум би бил организиран 
тогава, когато определен брой

са нане се търси съгласието на всич 
ки федерални единици.

Такова искане из основи

дерация, като съюзна държава,
облягаща се на конфедерален СР Сърбия, която е несъмнител-
пакт, на договор между всички но една от главните причини за
~ъгжави членки на конфедера- състоянието в Косово да посоча
цията, който — както и всеки до само този най-драстичен пример ние.
говор — може да се и промени са за нефункционалността на кон-
мо с единогласно приемане на ституционното уреждане, внедре- ДА СЕ ПРЕДВИДИ НОВ НАЧИН
промените от страна на всички но с Конституцията от 1974 —
членки на конфедерацията. не може нищо да промени. Така се предвиди из основи нов,

В нашата федерация, както промените, които не чакат отла- инакъв начин за'промяна на ре- стптуцията на решаване от граж
знаем, според Конституцията от гаие, биха били. отсрочени за бъ- публнкаиската конституция. Кон даните Прн това крачка напред
1974 година е приет този, особе- дещп времена, в най-добър слу- стнтуцпята на СР Сърбия, както във въвеждане на гражданите в
но конфедеративен начин за про- чад за две до три години... Бло- и конституциите на другите ре- процедурата по приемането

ки райето на промените по пред- публики би трябвало самостоятел
видения с Конституцията начин 
може да доведе до необходимост

Следователно, необходимо е да граждани търси изнасяне на 
мроектоакта за промяна на конно

отмяна, на конституцията със съгла 
сиетб на всички федерални еди
ници, социалистически републики 
и плюс тях — действително не
обяснимо защо —т и двете авто
номии покрайнини.

поено промените на конституци
ята, ще представлява даване пра
во па гражданите, те да бъдат

по да променя републиканската 
скупщина. При това

циятГпеСпредш,деиУГ,',ачии0ИСТИТУ' “ "ЗКЛЮЧИ заможността по- едни от опълномощените предло- 
ция™ "епредвиден начин- . краииинските скупщини да бъдат жители за промяна на констшу-

С проектоамандманите, по ко- консултирани и да дават своето ц„ята, за чн^то предложение би 
нто разискваме, не са предвиде- мнение за ироекто-акта за пром- трябвало обезателно 
пи никакви новини в лроцеду, яна па конституцията, обаче ни- '
рата за промени на конституция- как не бива да се предвиди -я- 

С неразбираемо .прекопираие та. Следователно, тя и в бъдещо хного обезателно съгласуване 
на процедурата за промени на ще се лромеияла както и досега, предложението. Само по'точи на 
съюзната конституция в процеду Инициаторът за промени т)а ре- чии биха били премахнати дей 
рата-за промени в конституция- публнкаиската конституция, Пре ствително абсурдните ст.ществу- 
та на нашата Република, в Кон- дседателствого на СР Сърбия, а ващи решения, според които кон 
ституцията на СР Сърбия е пред след това и всички останали аи- стнтуцпята на СР Сърби не' 
видено, че на решението на Ску- я 1
пщината на СР Сърбия свое съг
ласие ,трябва да дадат скупщи- 
ните на двете покрайнини. СР 
Сърбия не е федерация, автоно- 

" мните покрайнини в нейния със
тав нямат статут на. федерални

не трябва

НЕРАЗБИРАЕМО КОПИРАНЕ да се реша- 
това, което в тео- 

1- рията и в компаративното право 
^ се нарича народна инициатива в 

конституционната материя.
Обезателен референдум би бил 

винаги, когато

* ва. Касае.се за

проектоактът за 
р промяна на конституцията не 9н 

бил приет 
те, конто 
Следователно,

процедура 
конституцията (за 
промяна се

от страна на органи- 
рещават за този акт.

сходно на валид- 
промените намата
чиято спешна 

застъпваме) референ- 
организнран в 

проектът за
дум бн бил 
чай, ако слуединици и затова, смятам, не е изо 

бщо умно да се вържат ръцете 
на републиканския творец на кон 
ституцията, да1 не може, като 
Творците на конституцията в рс- 
таиалите републики, самостоятел
но да променят конституцията на 
Републиката, в която творцът е 
Скупщината да СР Сърбия — 
най-вИсш орган на властта. С то ■ 
ва, подобно както е в уреждане
то на федерацията е преоблада- 
ла концепцията за Югославия 
като договорна общност (съглас-

конституци 
промени, приет в Скуп

щината на СР Сърбия, не получи 
ъ асие от покрайнннекнте ску- 

пщини. Върховен арбитър в то- 
' Учай трябва да бъдат гра
чим г Ге’ заи'ото само по този на 
чин би. могла да бъде премахна- 
та опасността от 
иа криза 
ци. Ако пък от 
била

онните

конституцион- 
с много тежки последи- 

конституцнята бн 
разпоредбата отпремахната

потребата 
па двете За даване

покрайнински
на съгласие 

скупщи-
(На 3-та стр.)

Милета Милорадович



Комунист 3
ПЪРВАТА КОЛОНКА

ос ТАВКА
. на от чувство на 

е честна и

нипулациите; с масмту, с което в кратическите върхове и заплаши 
обоснованието на оставката си ха техните позиции. Не е ли твъ- 
той се приобщи към ония, които рдението на Шетинц, че в Сло- 
към стотиците 'хиляди граждани, вения се търси ревизия на оцен 
конто явно изразяват протест и ките за косово (дали се касае за 

няймап*п - недоволство, отъждествява с не- коитрареволюция)
полапр „ " 9 Чуд,Ю да си съвестна маса, която е

опопт,р подаде оставка цялото Председа- 
опортю- гелството на ЦК на СЮК

Н МОМеит само негови отделни членове.
Но и когато 

добре е

когато е мотивира затуй 
отговорност __'

се подценява
лесно да способността на читателите доб- 

преведеш жедла през вода. Как- ре прочетат и разбират онова, ко 
не во е станало с, оценките на СЮК его по вестниците говорят Дол- 

(конгресите и пленумите), за ви: иичар, Смоле, Шерн и Оцвирк.
‘ 1е е 1шлнце' сокото идейно, политическо, соди От оставката ма. Шетинц вре- 

поне "аправи едик апистиче.ско и демократическо ■ да няма да има. Дали ще има по- 
да се открие съзнание на работническата кла- лза, ще видим какъв отзвук ше 

отговорността и са и народа!? Дали тази оценка

ни

политически 
нна постъпка. Това 
за даващия си оставка в

а
опреде-

лена ситуация Да провери собстве 
пата си че такапозиция и да 4 види 
ония, които са го избрали

дали
или

негов член.
разискваме за 

пост имат до способността 
и по-нататък да ос-

поставили на даден 
верпе у него намери и дали ще си подадаг ос- 

, е валидна само докато работници тавки и ония, които много пора- 
те и неродт,т не можейки да за- но от него е трябвало да напра- 
държи своето недоволство, не на .вят това. 
рушиха спокойствието на бюро-

на този орган и на 
всеки негов член отделно, 
пълняват своите задължения. За- 
1Уй 11 оставката на Шетинц 
жеше да се оцени като

тане на същия. Това значи е 
цивилизаторска и демократическа 
•придобивка, която за 
в социализма, пък 
ската практика

как из

мо- 
положи-

Саво Кържавацсъжаление, 
и в югослав- телен ход ако не беше дал 

ното и
чуд-

неубедително обосмовамие, 
което на някои места. —ГРЗЖДЗНИТ6 КЗТО
да се свърже с неговата личност. шт- с върховен арбитър

мение) или ония които трябва па ° 1 н мо“ента' в които сс Г Г ГС„ птзТя-г тряова да подава, пред 17 заседание на ЦКси подадат оставка правят това ртгмг"* ^без т птвпт ж ■ на ШОК) дали това не е избягва-оез да правят голям натиск вър
ху обществеността/все докато на

не е придобила 
нито пъкправо на гражданство, 

има онова, значение и приложе
ние, както е дефинирана с най-ва 
жните документи в нашето обще 
ство. Затуй, или

(

(От 2-ра стр.) щение ма което не е постигна
ло съгласие на трите скупщинп. 
Сходно на предложението на гру- ’ 
па делегати, проекто-актът за 
промяна на конституция 1 а би 
бил приет, ако за същия биха се 
изяснило мнозинството от най- 
малко две трети от общия брой 
граждани с право да решават.

Мисля, че този амандман тря 
бва да се приеме, защото с това 
би била премахната опасността 
от блокада на системата, - инак 
реална в процедурата за проумя
на на конституцията. Моя забе
лежка би се отнасяла на иска- ' 
нето за необичайно голямо мно
зинство от две три от общия 
брой на гражданите с право да 
участвуват в референдума. Ако 
имаме предвид неизбежния про
цент на апстиненти, това усло
вие'в практиката трудно може 
да се изпълни. Ето защо. мисля, 
че трябва или да се предвиди 
условието за участие на опреде
лен процент от избирателното 
тяло в референдума (от, да ка
жем, две трети) п тогава да тър
сим обикновено’ мнозинство 
совс, или да остане искането за 
съгласност на две трети от гла
соподаватели, обаче не от общия 
брой на избирателите, но гласо
вете на ония, които са взели уча
стие в референдума.

ни на проекта за промяна на кои 
не на отговорност или натиск въ ституцията приет от републикан- 
рху заседанието! ?) — недоумени- ската скупщина, с копетитецион- 
ята и догадките могат да отидат ния референдум (както е напри- 
далече само във вреда на пода- мер случай в Хърватско) обеза- 

Оставката на Франц Шетинц ващия си оставката и на органа; •• тел но би се провеждало ако 
па членство в Председателството в к°пто членува.
на ЦК на СЮК, макар и неоча-* ,;Обоснованието” на оставката ветите в скупщината при гласу- 
квано, не представлява изненада, ни откри още едно лице на то- ванего на акта за промяна на 
Обществено-политическият деец, зи ценен политик, лице което не конституцията. И тук би се тър- 
журналистът и публицистът, кой- сме свикнали да гледаме и кое- сил арбитраж на гражданите.

Право на референдум би тря-

сила не ги изгонят от постовете 
им.

.не
бъде постигнато съгласие на сь-

то бихме искали бързо да забра
вим. Трудно е другояче да се раз бвало да имат всичйп граждани 
бере неговото „демократическо" в републиката, като единна обще 
тесногърдпе и национална катего ствено-политическа общност, в ре 

изпълнил както трябва, но само ричност в преценяването на опре шемпето би произтичало от ста- 
констатираше неуспех след неус- делени събития и постъпки. На мовището на мнозинството. Ако 
пех — по-нататъшно влошаване Шетинц му пречи лозунга: „Ис- действително, желаем конституци 
на положението в Косово, задъл- каме оръжие!", а не споменава ята във фигуративен смисъл да

„Сърби по върбите!" Нито еди- „пише” самият народ, тогава на
този народ, на народа'в републн 
ката цялостно, без оглед на въ-

то се ползва с голям престиж в 
обществеността, член на този нар 

. тиен орган от 13 конгрес до днес, 
нито една от своите задачи не е

бочаване на междунационалните 
отношения в страната,
престижа и авторитета на Съюза зя ват чувствата нито 
на комунистите. Имаше и добри та на сърбския или словенския 
доклади и заключения), сред тях народ, а становището на малочп- 

Шетинц за Косово), слени провокатори, които ианас-

иия, пито другиу лозунг не изра
ста нови ща

спадане

трешиото териториално деление, 
трябва да се даде възможност за 
решаване по конституцията. НаЙ- 

ят вреда на същите народи. Той демократическа възможност, 
неприиципно и некритически за- Както е познато, група деле- 
щпщава йоже Смоле, който за гатп в Скупщината на СР Сър- 
пална в политикапетво от иай-до бия изнесе предложение проекто- 
леп вид — солидаризирайки сс с амандман, който в Скупщината 
иредентата до нечестивите имсину ие бе приет, но чиято идея не е 
анип към сърбите, че уж искали отхвърлена, с който се предвиж

да обезателно изнасяне па рефс-

доклада на
не и добри резултати. Това 

политическо тяло, освен това сън
по

пняват и политически компроме
тирани личности в общественос- 

чиито имена от ден, с отри-

гла-

тта,
цатслен предзнак се споменават 
по. вестниците и по транспаренти 

на това тяло още пове да се изплатят- сметките на сло-
1941 година!? С нищо рендум па проекто-акта за пром

яна на конституцията по отно-
те, което 
че ларушава авторитета и усло- 

Не би било
венците от 
пс му е по-добър и тезисът за мажпява работата му.

Национализмът не е наивна игра
злоупотреба с тези масови събра- 

йия и подпалваме па мрачни страсти и ло
зунги, какнито са например призивите за 
оръжие и външна намеса, понеже това са 
опасни пещи.

лен социалистически фронт на албанци, 
сърби и черногорци, па всички' патриоти и 
честни хора, конто ще се борят против 
всяко зло. и Д1а дело манифестират 4 съзна
нието за съвместен живот и интереси. Осо
бено е важно албанците да разберат исти
ната: ‘агресивните националисти им нанасят 
щети, те пекат да изолират народността си, 
да’я затворят в етнически резерват хи изо
станалост.

тмте за
(От 1-ва стр.)

Косово, дотрябва да бъде в
Косово". Това е 

Става
„Югославия
колкого ие иска да станс 
битка, която ис смее да се 
дума за битка против изостаналото 
лсрапТно съзнание, против мрачните пори- 

и предразсъдъци, против бруталния 
„одентризъм, който гони съседа си^от о, 

„ есе насилие и страх. Грудмо мо 
усилията, които сс пред- 

Косово безспорно ти пред- 
изсслванеао па

загуби!
и пето-

Как-ьв трябва да бъде нашият отговор
лошото положение п па студените меж- 

н Косово? Отго-
Щ1ет-

' дуиациопалпн отношения
порът не е само едни, относно проблемите 

1 ме могат да сс решат е една, вълшебна ме-.
съгласувани

ви

нището 
гат да се Изредят 

СК н
Албанската народност може да изгради 

свободен живот и да изяви творческите сн 
способности само п сговор с останалите 
народи и народности — в съвместен труд 
за ускорено преодоляване па кризата н опа
зване па суверенитета п териториалната ця
лост на социалистическа Югославия- Тази 
битка за масите от всички националности

Необходими са редицарка.
действия н мерки па политическите и дьр- 

г жанннтс органи, ускоряване па. стопанско
то развитие,. по-интензивно заемане на рабо 

ръка, по-качествена просветна и кулгу- 
дейиост, битка за младежта. Преди вси- 

псббходимо да сс обезпечи спокой-

присмат, 
приема,
I геалбаиск ото 
сс пази патрул,

когато не спира
население, когато през нощта 

сс събираткогато! хората 
протестират против

си -.олож^^Д^^-и^рат^

Най-кратко може да сс 
има пълно Ч без-

тнатежкото
масово, за да риа 

чко с
стане и сигурност на сърбите п черногор- 

венчкп останали, конто са за-
- жертвите

с по-важна от всички други задачи, за да 
могат хората да живеят свободно и равно- ■ 
правно, а не на рцаетоянне едни' от други 
нлн опасно конфронтирани.

тези сборове. ннтс н на
страшепи от националистите п хули рийте. 
Много повече грабва да се направи с пдей- 

безспор- I ио-политичсска борба за хората и сред
създаване и дейстиуншю па сн-

Iше за
следното: народът 

изказва
каже волята си и да 

така е
спорно право да и.

неволята, но същ° 
трябва енергично да се осуетят

хо-
Марко Лоличосъжда 

по, че
рата, съсопи-



4 Комунист
♦

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ССТНЮ ЗА НАПАДКИТЕ СРЕЩУ ИМЕТО И ДЕЛОТО НА ТИ- /
ГО

ДЕЛО, КОЕТО ЗАЩИЩАВА 

САМО СЕБЕ СН
ИСТОРИЧЕСКИТЕ ГОДИНИ 1941, 1948,' 1950 СА СВЪРЗАНИ 

С ТИТОВОТО ИМЕ. ТОВА БИ ТРЯБВАЛО ДА ПРИЗНАЯТ И ТИ 
ТОВИТЕ ИДЕЙНИ ПРОТИВНИЦИ КОГАТО БИХА ПОНЕ МАЛ 
КО УВАЖАВАЛИ' САМИ .СЕБЕ СИ, КАКТО ТОВА ПРАВЕХА И 
ОНЕЗИ ДРУГИТЕ В СВЕТА, КОИТО МНОГО УВАЖАВАХА ТИ ТО 
И ЦЕГОВОТО ДЕЛО, ВЪПРЕКИ ЧЕ НЕ В'|.В ВСИЧКО С1С РАЗ 

БИРАХА С ТИТО — БЕШЕ ИЗТЪКНАТО НА ЗАСЕДАНИЕТО
Текстът па „Отбора” самПредседателството на Съюзна

та конференция па ССТНЮ разп- себе си не може дЛ наиредп 
еква неотдавна за все по-зачести* името н делото па Йосип Броз 
лпте нападки срещу Тито и вър- Тпто п поради това, че до днес 
ху текста на така наречения От- не само домашната петорпогра- 
бор*'за защита свободата на ми- фпя п политическа наука са 
слене п изразяване под название правили много за утвърждаване 
„Предложение за свободно и кри па научната истина за мястото п 
тпчно преразглеждане ролята на историческата роля на Тпто в со 
Й- Б. Тпто”, отправено до Пред- цпалнстпчсската революция, 
седателството па СФРЮ, Скупщн даването на модерна ЮКП и 
пата на ^ФРЮ н югославската об ва

па-

нол учихме, тогава некогатопо- свободата и независимостта 
социалистическа самоуправнтс. тази държава, а скъсването със

сталмннзма. По този начин
юва е документ от авторитета на ' 

се политическата
разгръщането на демократически минава от държава към позпцп зи памфлет ко!ато се сравни с 
процеси в международното рабо- ята па производителя и това е всичко онова което сме направи- 

движение и полагане трайната истина и противоречив ли в гази наша революция е все

опозиция. Но то-ществепост; а „Младина” го пуб- . па Югославия със сталииизмаи 
ликува в броя от 19 юли т. г.

Председателството напълно тнпческо 
прие становището на Коордннаци основите на необвързаната поли- 
онння отбор за отбелязване и та- тика. Това са непреходните сто- 
чене името и делото на Й- Б. Ти- гностп в развитието на съвреме- бивка с връщането на Югославия

като значителен и изтъкнат меж- 
п дупародои фактор. И прочее”.

пак вражески акт срещу тази ревон отчасти кризисен процес, през 
който е минавал. Третата при до- люния- Значи не приемам тезиса

че това е сериозен политически
документ от авторитет и това от 
политическата опозиция”. Ракас

111! 11Я СВЯТ II ЦИВШШЗаЦИЯ.
На това заседание имаше

то, че срещу нападките върху ли 
чността и делото на Тито трябва 
да се отговори с факти и нау
ка, аргументирано и с истина, 
затттото това е истинският път 
за успешно противопоставяне на 
такива нападки върху основните ва дума за политическата ентуа- дума за тази тема. 
придобивки на социалистическа- ция в Югославия- Поради това 

* та революция, самоуправителния трябва да се бъде внимателен 
път на развитие На страната и не- квалифицирането на този доку- 
йната необвързана политика. меит. Но, проблема не* пренебрег

И на това заседание бе изтъ ваме, ако това явление не наб- 
кнато, че Тито не е неприкосно-

по-инакви подходи за квалифи
кацията и оценката на текста на
Отбора. Така проф. д-р Любисав висши и теоретични -и идейно- ма много връзка с концепцията 
Маркович предупреждаваше: Ста теоретични амбиции когато става на Съюза на комунистите какъ-

Критичпото вто Тито го замисляше и изгра- 
преоцеияване и историческата ва ждаше”. 

в лорпзацпя на делото на Й- Б.

„онова което днес има-каза че
ме в Съюза на комунистите ня-И Инес Шашкор се зае „за по-

Заключението на Председател
Тпто поради това е предизвика- ството на СК на ССТНЮ,

което трябвала прие- ,,Предложението за свободно и 
критично преизучаване на исто
рическата роля и дело на Й. ъ. 
Тпто” по своето съдържание, це
лите и поръченията е нов вид на 
нахална и груба неприятелска на-

че.
телство,
мем н всяка свободна мисъл, ко- 

людаваме в редицата на остана- ято уважава себе си, а особено
в една революция/ която с гази 

част се легитимира”. Това, „че с
вена и недокосваща личност, че лите твърде крупни ячлеиия 
поради това трябва да се реаги- тази страна и които са полити- 
ра йа становищата на подписни- ческа манифестация на едно съ
дите памфлета на Отбора за за- здадеио обществено 
щита свободата и мисълта. За- Затова казвам, че не трябва да 
щото подписниците в този го квалифицираме като памфлет,
подход игнорират принците а като политическо явление. Тря-
на научната валоризация на исто бва да го възприемем като поли- 
рическите събития и целия те- тическо опозиционно течение на

това име са свързани звездните 
моменти па тази страна, това 
известно на всеки наш гражда
нин и в цял свят. Нима и неотда

положение. е палка не само на личността и де 
лото на Тито, но и на цялата па-

революция, на целокупното 
развитие на Югославия, на Съю
за на комунистите и върху на
шата външна политика.

ша
вмашмото решение ма стотиците 
необвързани страни в Никозия не 
е все още рефлекс на Титовото

платфор- официалната политика. Но, доку- световно влияние. Титовото 
меит с определен авторитет. Зна
чи, пито една придобивка няма

И чекст засновават върху 
мата на агресивна идеологическа 
разплата с всичко, което предста 
влява исторически константи на да можем 
Титовото дело: социалистическа-

нме като такъв най-решително го осъ
жда и отхвърля. Няма съмнение 
че са потребни

именно поради 
Ля в 40-годишното развитие 
делимо и от трудностите на тази 

ме, па пито и личности по един страна и също така подлежи на 
обикновен начин, както с такова верификация. Само заслепените 

то строителство на социалистиче глобално отхвърляне и квалифи- догматици не искат да видят че 
ското самоуправително общество, кацни защищаваме Тито". и това е нормално и неизбежно

Проф. д-р Любисав Маркович нр истинската н необходима 
също така подчерта че без съмне ризацн* взема цялото напредвид 
ние е, че Югославия би била ра- ц времето, пространството соии- 

решаване, ръководене и концеп- зпокъсана и унищожена 1941 го- алпите национални икономичес 
тът за социалистическо строителс дина, ако не беше Тито. Револю- ки, културни обстоятелства 
тво и за югославското социали- цията рръна Югославия и създа-

де основите 'за по-нататъшното

решаващата ро- 
е не- още по-добри 

условня на историческите и дру
гите обществени науки за науч
но изучаване на въпроса, място
то н историческата - роля на Ти
то в Народноосвободителната бо- 

вало рба, социалистическата

повече да защищава

ла революция, социалистическо-

Доколкото се отнася за исто
рическите оценки и за Титовото

револю- 
нашата

страна, както и на неговчя при
нос в решаването на

ция и изграждането на

исторически
«опната насокд на общественото ботническо В "1еЖДУНарод:юто ра 
развитие”. _

Милан Ракас не се съгласи с 
: „Втората голяма Любисав Маркович. Той изтъкна 

„ „ г 6 не ПР°сто' скъсва- че „този акт, нарочно казвам 
то със Сталин и отбраната на да ие кажа памфлет на този

етическо развитие, тези оценки и 
досега са давани, а научно

комунистическо 
движение и в основаване го на 
движението

ще прогресивно развитие. Маркович 
бъдат .валоризирани и в бъдеще, след това каза 

. Историческият съд не е възмо- придобивка 
жно да се избегне.

необвързаните, 
отделно\ в отбелязването на 100- 

акт» годишнината 
Й- Б. Тито ..

на

от рождение1 о на
Милияна Беланчичте-

Комунист Урежда единна редакционна колегия: гла- мил
и отговорен редактор на всички издания д™Р зал,есткнк председател

на в-к „Комунист Влайко Кривокапич, замест- Д д
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ОБЩНОСТ В СЕЛО ДУКАТ

СЕЛО, КОЕТО НЕ ЗАГЛЪХВА
из ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА

ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА 
СУРДУЛИЦА

НЕМТ1ГАТ РЕООСЕШДокаго повечето 
нимските 
I радска община остават 
без млади хора 
нно заглъхват, в село Ду- 
кат не е така. Дукат 
младост. Неотдавна 
тихме- това село,

от пла 
села в Босиле- друго черпейки се с би- щевица. Електрическите 

ра. Всред тях е и предсе- стълбове изкарахме с вър 
дателят на Съвета на ме- толет, хората обаче не 
стната общност, Боян 
Младенов.

В Сурдулишк^ община 
е в пълен разгар подгото 
вката за есенната сеитба. 
По този въпрос разисква 
неотдавна Изпълнителни 
ят съ&ет при Общинска
та скупщина, като беше 
констатирано, че тазгоди 
шната суша е застрашила 
сериозно добивите от ца
ревицата, които са нама 
лени и до 70 на сто.

Беритбата на царевица
та е в течение, така че 
площите за засяване с ес 
енници навреме ще бъдат 

- свободни.
С ориентационната про

грама е предвидено в Су- 
рдулишка община с пше 
ница да бъдат засети 436 
хектара, колкото и мина
лата година, а с ръж 145 
хектара.

Както беше изтъкнато 
на заседанието, пшеница 
за семе е набавена доста
тъчно — 40 тона/ Но се 
явява друг проблем: ня

ма голям интерес за пше 
ница-за семе, а също та 
ка и за изкуствени торо
ве, поради високите им 
цени. Може поради това 
пя'ма да- бъда? хвърлени 
нужните количества 
време на сеитбата.

Механизация и прика- 
чии машини има достатъ 
чпо, дори голям брой тра 
ктори изобщо не участву 
ват в подготовката на зе 
мята за сеитбата. Най-го 
лям проблем е неодимъ- 
кът на редосеялки.

Изпълнителният съвет 
в Сурдулица вмени в дъ
лг, преди всичко на сел
скостопанските организа 
ции, навреме да обезпеч
ат необходимите резерв-

ис-и постеле кат да работят и ето ак
цията е в застой — под
черта
местната общност Младе 
нов.

Поведе се разговор и 
за махленските

Разбира се, вима
посе-

чийто

разговора 
нс изостават и не малкия 
брой

председателят на

селски проблеми:180 домакинства, разпръ 
на повърхнина от

помахленските пътища, еле 
ктрифнкацията на 
ктрифицнраните 
снабдяването,

снати 
около 2860 нееле- 

махали, 
изкупване-

пътища 
па дължина от около 7ха и сами се 

Бешеуверихме в това.
километра. Преди всичко 
става дума за разширя-четвъртък, пазарен ден в 

селото. И от най-отдалече 
ните махали този ден мно 
зина оставят сезонната ра 
бота

то и пр.

:
н идват в центъра 

на селото. Тук е селски
ят магазин, едно от две
те училища, амбуалтори 
ята. Тук този ден „На
предък'’ върши изкупува
не на добитък, горски пло 
дове; гъби, шипков плод 
и пр. Имаше и три-чети- 
ри камиона

ни части и достатъчни ко 
личества възпроизводст- 
вени материали и защит
ни средства, за да може 
есенната сеитбата да ста-

със зелен
чук: чушки, дини, дома
ти. зеле ... По регистърс- 
ките таблици на камиони 
те ги узнахме че това са 
селскостопански

не в предвидения срок.
С. МикичИзкупвателният пункт в Дукат

произво 
днтели от лесковашките 
села. — Купуват селяни
те от всичко. Приготвят 
зимнина 
тях. В селския 
също, десетина души ку 
пуват: брашно, ориз, ци
гари, сапун, 
хар и олио няма, а мага- 
зинерът 
казва че и в централния 
магазин в Босилеград те
зи стоки ги няма. Пред 
магазина десетина души.

Електрификацията 
„отдължихме". Миналата 

електрифнцирах-

вапе 
пътища 
Коничка река ма дължи
на от около 4 км. За ре
ализиране на тази кому
нално-битова акция в ме
стната общност вече им
ат обезпечени средства и 
чакат готовността на Об-

ц прокарване на • 
към махалите: '! ДИМИТРОВГРАД

година
ме по-голяма част от се
лото: центъра, Црепинов- 
ци, Вадница, Ружинци и 
Горна Махала. Тази годи 
на приключихме с елек
трифицирането на Дуди- 
н?. махала. Всичко е гого

Изготвена орнентацнонна 

програма
казва един от 

магазин

търсят за-
С фураж е предвидено 

да бъдат засети 18 хекта . 
ра, в обществения сектор. 
Взимат се мерки и . за 
обезпечаване на сортни 
семена.

Съществува обаче боя
зън дали при сеитбата ще 
бъдат употребени сортни 
семена и достатъчни ко
личества изкуствени торо 
ве, защото са скъпи. То
ва може зле да се отрази 
после върху добивите.

Тези дни Щабът по из 
нглмеиие на задачите в 
селското стопанство е из

I
щмнеката самоуправител 
па общност на интереси
те за комунална дейно- готвил орнентацнонна пр

ограма за провеждане на
— В плана и програма есенната сеитба. Предви 

та за работа през наето- жда се с есенници да бъ- 
ящата година сме заплану дат засети общо 1090 хек- 
вали да почистим п паси- тара, от които 190 в об- 
пем с чакъл селския път ществеиия и 900 хектара 
от Две реки до центъра 
па селото, както и да 
прокараме регионалния 
път от Босилеград към 
Търговище през Заграня, 210 тона, КАН 200 и уреа 
па дължима от около 4 — 20 тона.
км. Изпълнението па те
зи две акции обаче не за 
имен само от пас, в мес
тната общност. Акцията 
трябва да поемат други 
субекти, а н,пе само да 
подпомагаме о работа — 
добави председателят па 
местната общност.

От няколко присъству- 
ващн, преди всичко мла 
ди хора, чухме п похвал
ни дум п за работата па 
амбулаторията, която в 
центъра па селото, изгра
ди Здравният дом от Бо
силеград и сега по едни 
път седмично идват лека
ри. За разлика от други 
места тук са доволни и 
от „Напредък" по . въпро
са па организирания из- 
куп, обаче не и от редо- 

на плащането,

Крум Миланов, во, остава още токът да 
бъде пуснат.

Понастоящем се рабо
ти на електрифициране 
н? махал? Коничка река, 
? най-зле е с махала Га-

ст.

предимно младежи, разго 
варят ту за едно, ту за

в частния сектор.
За целта ще са необхо

дими и 430 топа нзкустве 
пи торове, от които НПК

БЕЛЕЖКА

ВЪЗВАННЕ - БЕЗ ОТЗИВ
вест но е, че с години 
наред в Бурсла стопа
ните теглят големи ще 
ти. Дивите свине напъ
лно унищожават 
лицата, овеса и царе
вицата и по такъв па

пам опяват и без то 
малките добиви от

Димитър Тодоров, де 
легат от с. Лукавица в

М. А.

Обществено - политиче 
ския 
ката

ПЪРТОПОПИНЦИсъвет на Общинс 
скупщина в Дими 

направи на
пше-

Разширяване на 

вододайния район
тровград,
последната сесия ,|а 

забелеш- чиискупщината 
ка, че в околността на 
Лукавица е създаден 

в който са

ва
зърнените култури в 
този район.

Изход от положени
ето сигурно има. Тря
бва да се прецени кои 
терени да бъдат осво
бодени от зърнени кул 
тури и оставени за 
впи терени, 
то трябва да се произ
вежда пшеница, 
вица, овес и др. тряб
ва да бъдат защитени 

животни,

■Таз годп и ш ата п р одъ- 
лжнтелма суша предиз 
пика недоимък на по-

нопнпци.
Именно недалеч от 

каптирания вече извор 
съществува друг, кой
то също може да се 
включи в мрежата на 
регионалния водопро
вод и по такъв начин 
значително подсили во 
дите му. За целта тря
бва да се изготви съот
ветен проект и да се на 
нравят хпмнко-фнзнче 
ските н биоложки сво 
Йства на водата на то
зи извор.

резерват, 
се навъдили освен по
лезния дивеч, и много 
вредни животни: вълци 
и лисици преди

да в много села в ра
йон Забърдпе, а п ня
кои местиш общности 
в околността на Дими 
тровград (като Белеш 
и др. папр.) също се
риозно бяха застраше-

всич-
ко. ло— В Лукавица стона 

не могат да отгле Там къде
ните 
ждат 
следъ« 
и овцете 
ров. Искам спешно да 
се набедяват мерки за 
изтребление 
те и вълците.

Възванието на 
ров може да се отнесе 
и за други селища. Из

кокошки, а напо 
са застрашени 

— каза Тодо-

царе-
пи.

Затова в „Комуна
лен” се обсъжда въпр
оса за разширяването 
на вододайння район 
на регионалния водо
провод п, село Пърто-

от вредните 
за да не отива на ха
лос трудът иа селско- 

произво-

на лисици

Тодо- стопанските 
дители.

пмостта

М. А. М. А.М. Я.
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1исма па читателиIПРИМЕРИ ИЛ СОЛИДАРНОСТ

РадининцеОсинек заПомощ от А ДОТОГАВА ДА СА 

НН ЖИВИ МАГАРЕТАТА
* •и Радннтщо едни приве

да даде събрана
та помощ. Особен пример 

Драган Тенапац,
■ ген преводна1!, който е'1,е 

комбе

акцня покана, че хората 
отделят всичко, което мо 
гат, само да помогнат па 
други, нападнали п бед
ствие ... Но пашите хора 
искат да знаят и кому та 
зн помощ ще бъде даде
на. Именно затова и пие 
сме тръгнали за Радпиии 
не. Караме със себе си 
стоки напълно да обзаве- 

17 семейства, които

Когато сполети бед-
чер, заграниците нзче-ствие

зват. Тогава проговаря у ча-е на през ливадата иа горския 
I /а:>ач М!пЛ? ; 'А рсой, • той
спре • : прокарването му. 
К-,/м ЛрсоН се обърнахме 

молба да му заплатим

хума- 
солидарността. В

човека човешкото, 
нното,
бедствието хората стават 
по-близки! — споделя Ми

читателКато редовен
па па м-к „братство'', предее 

МК па ССТН исобственото 
свои разноски е докарал дател па

млад селскостопански про
от село Брапкосъбраната помощ.ца янич, председателка 

на актива при местната 
общност „Горни град” в 
Оенйек, обяснявайки за 
какво група от шест ак
тивисти е тръгнала в Ра- 
дпипнце, Бабушнншка об 
щипа, с помощ за настра 
далите жители от това се

сПЗВ(ТДИГСЛ
искам да посоча един ливадата или по друг на

чин да му компенсираме 
щетите, по той отхвърли 
всичките пи предложения 
с обяснение, че нему не 
е пужсП нъг. Когато из
черпахме всички възмож
ности да се споразумеем 
'• Апсов, решихме да се 
обърнем за помощ към 
Секретариата за стопанст- 

фи! ш нси, у рба I шз'ьм, 
жилищна и комунална 
;«С/.мост п Босилеград ка
то гомнаентен да извър
ши скспроппаиия на ди
галата. Обаче компетен
тни/ е от Секретариата из 
пратиха ли не, което из-

1!Щ1
Д.1.Л го годишен проблем, ко 
ьго много измъчва жите- 

па махала „Стуличи

Акцията па нашата 
„Горниместна общност 

град" има за цел да про-
. лпте

па" п която не се ре/па
па съ-ва поради липса

и отговор-!Я ст, морал 
пчет па об|ципските „гла 
катари". А за какво се 
касае?

ло.
Инициативата дават жи 

телите на тази местна об 
щност в Оенйек, подемат 
я активистките на Акти
ва на жените и Червения 
кръст и повеждат съби
рателна акция за помощ 
на Радининце. А те са 
дали тази инициатива ко 
гато видели по телевизи
ята какво жестоко бедс
твие е сполетяло Радини
нце. Резултатите от акци 
ята (въпреки думите на 
ссйечанн, че е скромна), 
според нас наистина е 
твърде резултатна: събра 
ни са 1,5 милиона динара 
и облекло и други стоки 
(цимент например) на сто 
йност от 10 милиона ди
нара.

Инак да напомним, че 
местната общност „Гор
ни град" в Осийек набро 
ява 4380 жители, „една 
малка Югославия" по на 
ционалния състав на на
селението, както каза 
Янич. Хумаността и соли 
дарността на хората в 
гази местна общност ве
че е изявена много пъти. 
Те са откликнали на ре
дица природни бедствия 
и са оказвали помощ на 
настрадалото население: 
в Скопие, Баня лука, Ко- 
паоник, Черна гора, Книн 
и други.

— Нашите хора винаги 
са готови да помогнат. И 
тази наша събирателна

махала" с„(’ I упнчнпа 
отдалечена от цепгьра па 
селото повече от едни ки

по,

. -фФШ
ЛОМС‘1 'Ър МПОЧПО към юго 
с.кпя 1Л>-/г;..п аречеа/а гра
ница н е отсечена от не
го, понеже никакъв пъ*г 
не я свръзка със „село
то". Дълги голини стуии- 
чпмп са прекарвали това- 
щпс си само с магарета. 
'Лпова магаретата са гла
вен едър добитък в „Сту- 
ппчппа” махала. Покой
ният дядо Александър 
всс см викаше: „Който 
ся остане без магаре в 
.Ступпчнпа махала', сами
ят той става магаре." За 
съжаление тези негови

г

мести трасето на пътя, 
въпреки че това трасе е 
проектирал строителен ин 
жсиер от стзЩИя Секрета
риат, само да не мине 
през ливадата на Арсов, 
и то с решение без право 
на жалба. Макар че тук 
нещата не бя.\а съвсем 

сти., ние се съгласихме 
е новото решение, но про 
бле.мът стана толкова те
жък. че се наложи на 15 
февруари 1988 година на 
мястото, където трябва 
та мине пътят, да дойдат 
председателят на Общин
ската скупщина в Босиле
град Васил Такев и пред
седателят па Общинската 
конференция на ССТН Си 
меон Захариев. Видяха, 
че новото трасе на пътя

Радининце: последиците от разрушителната егихпя

буди съвестта и у друш, 
предимно в Оенйек, а п 
по-широко, и на дело да 
покажем че нищо не пи 
дели, да пазим братство
то и единството, свобода
та, човеколюбието ... —
заключи яанич.

Наистина пример на ис 
крепа братска помощ и 
човеколюбив на осийеича 
ми! И пример за подра
жание.

най-много са пострадали. 
Искаме лично да се убе
дим в това!
Янич.

Трябва ли още да ка
жем, че групата (в със1 
тав: Гюрга Тепавац, Мил
ка Зец, Сузана Новако- 
вич, Мирослава Стойко- 
вич, вече спомената Мица 
Янич) е тръгнала в три 
часа сутринта, за да ми
не стотици и стотици ки 
лометра, за да пристигне

заяви

думи са актуални и днес. 
Но да. започна отнача

ло. Още през 1984 г. ние, 
ступпчанп. решихме да си 
прокараме широк
колскп път от селото до 
махалата, по уви! Поне
же пътят щеше да мине

път.

Ст; Николов

ЧЕТИРИ ГОДИНИ СЛЕД ЗЛОПОЛУКАТА В ДОЛИНАТА ИА ЕРМА

ПРНВЪРШВА СТРОЕЖЪТ НА 

ПЪТЯ СУШИ - звшщн
изисква много повече сре 
тства и труд. но обеща
ха. че със' сдружени сред 
ства и с помощта на об-

3 щпнекид булдозер пътят 
ще бъде прокаран 
през март 
Получила кураж от 
1ште обещания, 
местна общност за нача
ло внесе 230 000

още 
година.

тех- 
нашата

По всичко личи, че жи 
телите на селата Трънски 
Одоровци, Петачинци, Ис 
кровци и Куса врана

1988предстоящата зима няма 
да бъдат откъснати от це 
итъра на общината, ма- 
кър че рейсът все още 
върви само до Погаиов- 
ски манастир. Именно, 
работите на участъка от 
четвъртия до деветня ту
нел Па пътя Суково — Зво 
нци са в заключителна 
фаза, така че наскоро ре 
ксовата връзка трябва'да 
бъде възстановена. Наис
тина по пътя сега се ми
нава с пътнически и това 
рии возила, мо повечето 
от минаващите по този 
участък вървят пеш от 5 
— 15 километра. Както 
изтъква Йован Йович, 
ръководител на работите, 
които провежда Предпри 
ятието за 
Ниш, срокът за завърша- 
ване
ди високото ниво ма Ер
ма, което не е позволило 
да се проведат навреме 
предвидените работи в са

корито на реката.мото
От друга страна и работ
ите са почти двойно по-
юлемп от предвидените в 
проекта. Но той обещава, 
чс до края на октомври 
всички работи ще бъдат 
завършени. Истина е, че 
тук за няколко 
все пак е направено мно
го повече, отколкото 
четири години от голямо 
то нещастите, когато заги 
маха двама работници. В 
!П. '-кина от почги *00 ме 
мра •* иапоавен !

■ п стени
пат бетон, разширен 
До е зът, на места е бе- 
г и .раи, а в тунелите са 
направени подпорки. Про 
водените работи възлизат 
на над един милиард ди 
нара от различни репуб
ликански източници.

Хората от тази 
общината все 
забравени.

динара 
и потърси булдозера. Но 
оттогава насам булдозе
рът все върши „спешни 
работи”, така казват, ком-

ВТОРАТА АКЦИЯ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ В БО
СИЛЕГРАД

месеца
потентните от СОИ за пъ 
тнща в Босилеград, ,,а в 

Бранковцц ще дойде 
първи”. Първи дойде 

и мина, а булдозерът не 
пристигна. Дойде 
един първи, и още един, 
и още едни ... Понеже 
всеки месец има свой 
„първи”, ние няма какво 
Да правим, освен 
даем (на фасул) 
първи ще пристигне бул
дозерът. . А дотогава да са 

живи магаретата, да 
сй ги гледаме добре, и 
да помним думите на по
кой I шя д я до! Александър •

Само 16 кръводарители за
с.
па

И втората тазгодишна и това, че Медицински- 
акция по кръводаряване, ят център от Сурдулица 
която се проведе на 19 крайно безотговорно се 
септември (първата се 
проведе през май) не даде 
задоволителни резултати.
Отзоваха се само 16 души. винаги, вместо да им да

ват от резервите, които 
имат в Центъра, пациен
тите се задължават сами 
да си обезпечат 
рители.

още
I одпор- 

ох преагапег-
отнася към пациенти 
от Босилеград, които се 
нуждаят от кръв. Почти

е ко

да та
па кой

В две акции общо 42 
кръводарители. 
малко!?! 
организация на Червения 
кръст в Босилеград под
чертават, че' една' от при
чините за малкия отзив

пътища от
Твърде 

В Общинската
ни

е продължен пора-
кръвода-

част на 
пак не са

М. Я. А. Т. Митко Николов
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^ ““ГИЯ ПИОНЕРСКИ ПОХОД по
босилеградска община пътеките на свободата” в наскоро в образователния център „йосип

БРОЗ ТИТО” В ДИМИТРОВГРАДЧуждото не искаме Сказка за конституционните променисвоето не даваме
С цел по-задълбочено и по-обширно *да бъдат за

познати със същината на предложените конституци
онни промени в Социалистическа република Сърбия 
тези дни в образователния център „Йосип Броз 
Тито" ще бъде организирана сказка. Представител 
на Междуобщинската конференция на Съюза на со
циалистическата младеж в Ниш ще изнесе уводно 
изложение, а сетне ще отговори на зададени въпроси.

Сказката ще организира Общинската конфе 
реииця на Съюза на социалистическата младеж в 
Димитровград, тъй като след учащите се владее гол
ямо интересоваиие за Предстоящите промени в Кон
ституцията на СР Сърбия-

'И осмият пореден пио
нерски поход „По пътеки 
те на свободата" в 
мото

1 орна Лисина, се 
доха скромни тържества 
с подбрана 
бавна

прове- неотклоино 
Титовия ,път,- 

то другаруваме с 
щите се към юНА е по
твърждение ма неразрив
ното сътрудничество ме
жду армейците и широки 
те народни маси.

ния вървят 
а ваше-пооснов-

училище „Георги Ди 
митров", който 
жда в рамките на

културно-за- 
програма. На тър- 

в Босилеград,

числя-
се прове- жеството 

пред пионерите, препода
вателите, и в присъствие 
на представители на

пионер 
ската манифестация „Рас 
тем под знамето на Ти
то" се об-характеризира с 

и безрезервна 
пионе-

ществено - политическите 
организации, Общинска
та скупщина и градския 
гарнизон,
и • целта на похода, 
ри командирът на 
скпя гарнизон в Босиле
град, 
пич.

масовост 
привързаност на

След това ученичката
Валентина Митова проче
те пионерското възвание, 
а училищният хор изпъл
ни няколко революцион-

рите и пионерките от Бо- 
силеградска община към 
делото на другаря Тито и 
светлите

за значението 
гово- М. А.
град-

традиции на 
НОБ и социалистическата 
революция — братството 
и единството на югославс 
ките народи и народности. 
Тази привързаност бе про 
явена още в самото нача
ло на тази пионерска ма
нифестация с обптоюго- 
славски характер, когато 
пред пионерските отря-

ни песни. В ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ССМ В БО 
СИЛЕГРАДСКА ОБЩИНААндрня Милинко- Инак, в рамките на По/

хода учениците от основ
ното училище „Георги 

късия си, но твърде Димитров" в Босилеград, 
съдържателен говор, след съгласно 
като подчерта, че 
дът ,,По пътеките на сво
бодата”, както и всички 
подобни пионерски мани
фестации са удобен 
мент, не само за най-мал

В
предварително 

похо- утвърдения маршут посе 
тиха няколко историчес
ки места в общината. 
Сдруженият пионерски 

мо- отряд „Бошко Буха”, кой 
то бе формиран от всич

ките, но и за всички нас, ките пет подведомствени 
да си припомним за скъ
по извоюваната 
с над 1 700 000 
най-добри народни сино- ницп от градския гарни- 
ве и дъщери, Милинко- зон посетиха паметника 

И този По: па загиналите партизани, 
ход има за цел, вие мла- па местността „Кин- 
дите поколения още вед- Стан", а учениците от гор 
наж да се запознаете с 1юлюбатския район паме- 
нашето не “така отдавнаш тннка на местността „Бу- 
но, но славно минало, ка ков рид". Не изостанаха 
кто и с целите и идеали- и посещения на няколко 
те за които най-добрите местни гранични застави 
наши синове даваха живо „ и други исторически ,мес- 
тите си по време на На- та в общината. Тук на 
родоосвободителната бо- всяко място бе проведен
рба. И този Поход е още своебразап исторически 
едно потвърждение, че час.
подрастващите поколе-

проектоамандманите
В Общинската органи- па ССМ в Босилеград, Ге 

зация на Съюза на соци- орги Тодоров, ни уведоми 
алистическата младеж в че и младите в Босиле- 
Босилеград, вече четири градска община ще се из 
дни се провежда референ- яснят чрез референдум: 
дум. Именно става дума за конституционното ус- 
за писмено изясняване на тропство на народната от 
младите по проектоаман- брана, държавната сигур- 
дманите на Конституция- пост, правосъдието и ме
та на СР Сърбия. Впро- ждународнйте отношения 

с ца бъдат учредени на 
. единствени начала за ця- 

.^ата територия на СР Сър 
бия, включвайки и двете 
локрайнини, а покрайни- 

' ните да бъдат застъпени 
във Федерацията чрез де
легацията на СР Сърбия, 
Скупщината на СФРЮ за 
напред да има 3 съвета 
— Съвет на народите, Сто 
папски н Съюзен съвет и 
в новата Конституция да 
се предвидят непосредст- 

. пени и тайни избори за 
всички органи на властта 
като при това за всяка 
функция да се предлагат 
по няколко кандидата.

За отбелязване е че ос
вен членрвете на младеж 
ката организация, според 
думите на Тодоров, в ре
ферендума участвуват и 
възрастни — т.е. членове 
на Социалистическия съ
юз.

ди, рапортуваха пионери 
• и пионерки и от българ
ската, сръбския и други 
народи и народности, ко-

учнлища, съвместно с гру 
свобода па ученици от Долна Лю- 
жертвн ‘бата. Бистър и група войито живеят и се учат в 

Босилеградска община, 
както и поръката която 
дадоха пионерите преди 
да тръгнат на посещение 
на заплануваните, истори
чески места в общината: 
„Чуждото не искаме — 
своето не даваме".

вич каза:

,чем това е в унисон 
решението на Председа
телството на РК на ССМ, 
младите в СР Сърбия чрез 
референдум да се изяс
нят върху четири спорни 
въпроса в проектоаманд
маните за изменение на 
Конституцията на СР Сър 
бия-

По повод и на този пи
онерски поход, сутринта 
на 26 септември в учили
щните дворове в подве
домствените училища в 
Босилеград, Бистър, Дол
на и Горна Любата и М. Я. Председателят на ОК

Слаб интерес, а средства имаСУРДУЛИЦА

В Титовия фонд в Сур 
зач-дулишка община са 

ленени към 5000 работни 
87°/о от общия

гро и машинна специал 
пост, макар че за таки
ва се чувствува голяма ну 
жда в Сурдулишка об
щина.

13 Изпълнителния от
бор па Титовия фонд из 
тькват, че па листата на 
приоритетните специал
ности за получаване па 
стипендии се намират до 
ри 35 от I до V степен. 
Изтъква се също така, 
чи пптсресованнсто е не
достатъчно, тъй като мо 
же да се отпускат двой
но повече стипендии, мо 
няма да се отстъпва от 
утвърдената листа, за 
която се е определил сд 
ружепнят труд, както и 
от критериите средства 
изключително да се от
пускат на деца ма работ 
пицп от
то производство.

ци, или 
брой заети работници в 
общината.
ОТ и сто-—ЛИЧНИя си до 

от 0,1 —

Всеки месец

дод те внасят 
0,2%, в Титовия фонд, оре 

предимно за 
деца на

дпазначеи
. школуване па 

работници с ниски лични 
доходи. И докато в 

фонд има

Да кажем и това, че 
официалните резултати 
от проведените в няколко 
първични младежки ор
ганизации: Средношкол
ския образователен це11- 
тър в Местната общност 
Долно Тлъмнно, Горна и 
Долна Любата, Цеха за 
производство на чорапи, 
очаква сс младите в Бог 
снлеградска община да 
дадат пълна подкрепа на 
11 редв! щеннте 1 изменения

непосредствено- и Конституцията на СР 
Сърбия. -

Ти-
доста-

ТОВИ#
тъчпо средства, от друга 
пък страна, спада интсрс 

за ползванетосованисто 
на тези средства. — но строго според критериитеСтипендии да

Основната причина за 
явление с строгото 

критериите 
при разпределянето на .ср 
слетвата — и стипендии 

само за дефи

ма студенти па Педагога 
чсеката академия, 
па Висшото 
техположко училище, обу 

един

Изпълни 
отбор, спазвай-

становището

Титовия фонд. 
телпият

това 
спазване иа

един 
техническо-

ки строго 
средствата да се дават са 

деца па работници
има специалност и 
ученик н средното меди
цинско училище.

сс отпускат мо паспециалности, не 
всичко

пит и и от непосредственото про-
одобри самопреди 

сдружения труД- 
На последния конкурс 

десетина кан 
стипендии от

обходими изводстпо, 
четири 
средствата 
фонд ас обучават два

отбе-Заслужана да сс 
лежи,

на Отстипендии.
чс мс с имало пиТитовияна . М. Я.С. Микпчмолба за елексе обадиха 

дидати за
сдиа(то
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За (навременни 

програми

Г—ПРЕД „МЕСЕЦА НА КНИГАТА"
ДИМИТРОВГРАД

Срещи на другарство 

иа работниците
щи и разговори за съдба 

криза, та па кишата, за това ко 
ако се (ие)чете, кои ме
роприятия трябва да се 
предприемат, за до се 

брой обогатяг книжните фон 
дове и пр. Могат да 
се поставят редица въ 
проси, да се организи
рат трибуни, кръгли ма 
си. дискусии.

в не 
кога

да се провеждат, но 
рпод сме от време, 
то за съдбата па книгата

В период сме на изос 
трепа стопанска
КОЯТО
ва и върху 
равнище на 
то. Все по-гол ям 
семейства едвам, свърз
ват1 двата края. С - други 
думи липсват основни 
средства за живеене.

Такава обстановка не 
може, а да не се отрази 
и върху духовната над 
стройна. Книгата, провъ 
згласена за стока, труд
но поднася ударите на 
инфлацията и различни
те облагания, така че и 
тя следи .(наред с дру 
гите стоки) покачването 
на цените. За огромното 
мнозинство тд стана не 
достъпна, а за мнозина 
— излишен лукс.

Па I октомври тази година в Димитровград 
сс състояха 2!-те срещи па другарство на работ- 

от СР Сърбия за Нишки регион, в обла- 
изкуство и фотографи- 

зала иа Центъра 
изложба

пряко се отразя-' 
жизненото 
население-

трябва сериозно да 
загрмж им.

се
циците
спа па изобразителното 
ята. По този случай и малката 
за култура в Димитровград с открита

художествени творби и фотографии. Изложе- 
са 50 творби па 30 участници в Срещите ог

Ниш. Изложба-

Кръгът иа нашия чига 
гел от година па година 
се стеснява: броят па ра 
ботпнцнтс и селскостопа
нските производители е 
почти символичен в чпта

па
ни
Бабуншица, Алскспиац, Пирот и

па Общинския синдиката откри председателят 
леи съвет Адам Георгиев.телскпя състав, малко са 

пенсионерите и другите 
категории читатели. Еди
нствено учениците „четк
ат”, понеже това им въз
лага учебната програма. 
А това, най-меко казано, 
е съвсем малко. Защото 
и те след основното 
средното училилище, най

В общините, в конто 
живее българската на
родност, следва да се по 
стави и въпроса за обога 
тя кане на съществува
щите библиотеки с нови 
зг-главня ие само от съв
ременната югославска, 
но и от съвременната бъл 
гарска литература. Защо 
то години наред вече все 
по-рядко идват нови заг
лавия от нови автори по 
рафтовете на библиоте
ките. А това значи и обе
днен духовен живот.

Специално жюри на организарана след това 
другарска вечер провъзгласи най-добрите по от
делни области, които ще участвуват на реиуо- 
лпкаиски преглед.

А. Т.
II к.

-често напускат четенето.
Тук наченахме само ня 

кои от проблемите, кои
то в една по-обмислема, 
задълбочена

?.я««ачпзх^ЕИ!:-чв«ааг«^^1в1::^в = *М5Бз;*-;а2-^^;г=г:=а:мяг-.

Художествена галерияА. може ли книгата да 
бъде ,',излишна"? Разби 
ра се, че не. Но положе
нието е такова, каквото 
е. Частните библиотеки 
вече години наред не се 
попълват с нови загла
вия- И това не е трагич 
мото. Трагичното е, че и 
обществените библиоте
ки (читалщни, ' градски 
и пр.) също трудно се 
подновяват с нови кни 
ги.' Причината; няма сре 
дства.

Именно оттук, тради
ционната акция „Месец 
на книгата", която ежего 
дно се провежда от 15 . книги, 
октомври до 15 ноември, тепия и акции с 
е хубав повод да се раз 
движат редица акции, 
да се организират сре-

програма за 
„Месеца на книгата”, мо
гат обстойно- да бъдат
анализирани, проучени и 
съответно за някои 
тях да сс потърсят и,до
ри н намерят съответни 
те решения. Именно за 
това нс бива да се чака 
да дойде „Месецът на кн 
игата", па тогава скоро- 
стрелно да сс „изготви" 
или препише програмата 
за ознаменуваме на този 
.месец от предишните го
дини.

Именно затова култур 
ннте ведомства в нашите 
общини не бива да 
чакват, а час по-скоро да 
пристъпят 
не на програми за достой 
но ознаменуване на „Ме
сеца на книгата". Следва 
да се прекъсне 
традиция:
~~ се преписват 
г-.ште |от предишните 
дини, в които

от
из-

КъМ • НЗГОТВя-

лошата 
всяка година 

програ-
го

най-често
сс плануват изложби на 

литературни че 
чисто

„манифестациоиен" хара 
ктер. Разбира се, не е 
излишно и такива акции

Следователно, необходи 
ма ни е навремена прог
рама.

1еорга 1соргисв
Ст. Н. :ггокв1з:

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ I
Могат® ученикът промени училището и преподавателите \

Случва се в началото, или в течение, де добър възпитател и преподавател. И 
на учебната година ученикът да промени другарите в - новия клас или училище 
училището и преподавателите. По този ги.

за тел с ученика, поради която и да било при 
съ- чипа (като например и близки връзки с ро 

на детето), ако преподавателят сщо родителите и „старият" учител трябва 
вод трябва той да се подготви и у дома, и да говорят хубаво, за да се издигне 
и в училището за новата обстановка, поне- чувствието ма детето,

Ангелите
само прпстрасие оценява постъпките и знания 

понеже има близкида му се влее вяра в 
среда, в новия колектив, да му се вдъхне убеждение та на един ученик, 

връзки с родителите или
в новата среда ще срещне добри ски връзки с гях,

ученик в новото -училище, относно 
Ако вкъщи се говори за някой ирепо- та сРеДа, ще почувствува

же неподготвеното дете в новата 
новия клас и при новия учител идва упла- то, че и дори е в роднин- 

безспорно е, че тозишено, засрамено и „застрашено”. Дори и с другари, 
другарите в класа (при такова -положение) 
за по-длъго време не ще може да устано
ви близки контакти и сътрудничество.

За да не' се дойде до такова или подоб 
но положение, което до голяма степен

в нова-
големи промени,

давател като „незаменим" за детето — твър които Ще го спъват в ученето и поведение- 
де се греши. Трябва да се каже на детето то. Затова

че те че
на детето 

Ще го обцчат и уважават
трябва да се каже,че всички преподаватели са добри,

МО трябва децата да учат добре, че всички оби подаватели ни
же да нанесе вреда на ученика в ученето и чат добрия ученик. Ако семейството прека д новите
поведението, родителите \ трябва да бъдат лено изтъква един преподавател, тъкмо ако не^Г се'стой,,,,, ™
твърде внимателни, тактични и еластич- около него създава „култ- на личността” ,„е ' ученикът най-малко
ни. преди всичко косато ученикът мени тогава ученикът получава потр“ нред ^^сГрТдел^ГдГя ~це „ „ сре.
учителя, „старият учител трябва да го става за лика на преподавателя в новото °пределена доза страх,
убеди, че и при новия учител ще му бъде училище. Разбира се, ако съществува непо 

I... Д°бРс'.чеЛ2?й шрго_учидо^ че ще бъ- зволима фамилиарност на някой преподава

и новите пре-
другарн, ако бъде до- 

противен случай, ако това

Владимир Чолович 
професор-педагог
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МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНАФизическа култура ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „ЮГ"

Пак прекъснат мач
Сеул замина—да 

се готовим за 

„Барцелона ’92“

„МЛАДОСТ" (Сувойница) — „МЛАДОСТ" (Босилеград) стите 
2 : 1, (2 : 0) на босилеградския

отбор бяха продължили 
да играят и останалите 
15 минути както през ця
лото .второ полувреме мо 
жеха да отбелязат

И в шестия кръг на Ме 
| ждуобщинската 
• на дмвизмя Враня група 
I „Юг”, съдията П. Костич 
I от Лесковац

изравниха резултата. С 
това решение босилеград- 
схпте футболисти не мо-

футбол-
поне

още един гол и на спорт- 
менски начин спечелят но

- жаха да се помирят. На- 
прекъсна стана обща суматоха. В 

I мача между домашния от това най-агресивен бе Р. 
бор „Младост”, от Сувой- Захариев и като че ли той 
ница и „Младост” от Бо-

ва точка в този Ктч. Още 
повече, че те и през пър
вото полувреме, въпреки, 
че домашния отбор отбе- 

гола, бяха рав
ностоен съперник.

Ръководството на босй- 
леградския отбор е упъти 
ло жалба, на пристрастно 
то съдене, а какъв ще 
бъде изходът остава да

От 17 септември — до 2, октомври — 
то на спортната общественост,
Тя.«нрн^овано за далечния южнокорейски град Сеул. 
Там се провеждаха XXIV Олимпийски игри В олим- 

ииското село бяха настанени над 6000 спортисти, 
които премериха сили по футбол, баскетбол, волей- 
бол, атлетика...

Нашите 
Спечелихме 
и 5 бронзови.

внимание 
и не само на нея, бе- искаше да реши изхода, 

силеград. Играеше се *(5 като физически нападна 
минута. При резултат ог съдията. “Изглеждаше че ляза два 
2:1 за домашния отбор, главният съдия 1 Костич, 
футболистите от ’ Босиле- който веднага прекъсна 

| град, след една добре на- 
представиха. -хвърлена топка в наказа 

общо 12 медала — 3 златни, 4 сребърни 
Най-голям брой медали,

очакваше спечелиха спортистите на СССР, общо 132 
(55, 31, 46); следвани от Германската демократична ре
публика със 102 (37, 35, 30); САЩ 94 (36, 31, 30); Репу
блика Корея с 94 (12, 10, 11)

мача, това и чакаше.
Сега се очаква каквоспортисти достойно ни

тслното поле. на домаш- 
и ш 1Я отбор вкараха топка

та в мрежата зад гърба

ще каже дисциплинарна
та комисия- Мачът, или 
ще бъде регистриран с видим.

както се

М. я.па вратаря на домакини- поетигнатия резултат от
те. Съдията П. Костич по 2:1, или със служебен ре-

■ искане на своя помощник зултат 3:0 за дом‘ашния
Н. Ристич, който ситна- отбор. Сигурно е едно,че
лизира, че голмайсторът от всичко това, дебелия

' бе в непозволено положе кра.^ ще извлече млади-
ние анулира този гол, с ят и талантлив футбо-
ко/.то футболистите на лист Захариев. Сигурно е
„Младост" от Босилеград и това, че ако футболи-

п така нататък.

Въз основа на пълномо
щията на собственика на 
строителни парцели да
вам следващата

Обява
1) . Продавам 5 (пет); 

строителни площи за ст
роителство на жилищни 
сгради/ намиращи се в 
селище Райчиловци, от 
които една в строгия це
нтър при училището с по 
върхнина 1100 квадратни 
метра, годен за строител
ство на обекти на дреб
ното стопанство край ас
фалтов път, а останалите 
4 строителни площи край 
асфалтовия път Босиле
град— Кюстендил, всяка 
с повърхнина по 500 ква- > 
дратни метра.

2) . На всички площи 
съществува право на соб
ственост и след сключава 
не на договор веднага мо 
же да се направи прена
сяне на правото на соб
ственост върху купува
щия-

3) . Всички предложения 
прием? и на място пока
зва ВАСИЛ СТАНЧЕВ, ад 
вокат в Босилеград. Те
лефон: 017-77-190.

® Н? републиканското първенство на СР Сърбия

Нов успех на „Железничар"‘ - %
яЙ и на), а Душица Деянова се 

класира на второ място 
в бягане на 300 метра. Да 
пиела Еленкова зае вто
ро място на 600, Юлия 
Каменова четвърто на 600 
п Ивица Иванов — второ 
.място на 300 метра. .

Щафетата 4 х 100 (Елен 
кова — Деянова — Каме 
нова — Гюрова) се класи 
ра на трето място.

Свикнали сме ат 
те ма „Железничар 
ни донасят само хубави* 
новини. Така стана и на 
републиканското . атлети 
ческо първество на Сър
бия (без покрайнините), в 
Крагуевац, проведено 
2 октомври. Пеги Гюрова 
спечели две първи места 
(ма 100 метра с препятст
вия и в скок на височи-

лстици
да

Отборът по волна топка
Олимпийските игри н югославяните минаха ус

пешно. Истина, имаше и известни 
Това на първо място се отнася до футболистите, бок
сьорите и някои др. спортове, но затова пък ни зарад 
ваха Горан Макси.мович и Ясна Шекарич по стрелба, 
а както и на по-раншните две олимпиади — отборът 
по водна топка, който във финал сто след продълже-

отличния отбор на Съе

на
разочарования-

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ
-у.спя да се наложи надние,

Поставенис 9:7.динените американски щати 
много нови олимпийски рекорди. игра

Горна В режи па, 02. 10. 1988. Игрището па „Сло
Времеи негоден за игра.га”, теренът твърд 

то _ облачно. Зрители: 100 души. Голмайстори: Миро
слав Станков! 14 в 14 п Бобап Гоцич в 87 минута. Жъл- 

нямаше. Съдията Богосав Стоим отти картончета — 
Ниш — слаб.

„Слога” ртбеляза гол 
след груба грешка на 

терен отбраната на „Асен Бал
кански”. При взаимно сл 

Така аба игра — домашният
отбор имаше по-голямо 

ела- щастие. При края на ма
ча Б. Гоцич от около 20 
метра успя да вкара то 
п ката в мрежата на М. 
Соколов и така постави 
окончателния резултат 

той от 2:0 и полза на „Сло
га".

Футболистите па „Асец 
Балкански" тази есен иг
раят на домашен 
много
гостуват — 
етапа п този щ,т. Претър

добре, по кога го 
слабо.

Обява “
Продава се имот: лива

ди, гори и овощна гради
на заедно, по твърде до
стъпни цени в село Рай- ■ 
чиловцн край Босилеград. 
Земята е годна за обра-

пнха поражение от 
би,, отбор ,11а „Слога” от 

КогатоГорна Врежнна.
топката дасе очакваше 

плезпе а мрежата па „Сл 
ога”, защото Т. Рапгелов 
„мина” н нратцря — 
не улучи целта!

ботка, а гората за експло 
атацня- Общата повръх- 

е 73шша на ливадите 
ара, на гората 14,5 ара и 
на овощната градина 12МЛАДЕЖИЯсна Шекарич 

изненади, какт,иго беше слу 
български

Горан Максимович
Имаше и неприятни

беган Джонсон и някои
ара.Незаслужено поражение За справки се отнесете 
до Йордан Величков, ад
вокат от Ниш, улица В.

№ 30,
47-517 и 52-476, всеки ден 
от 16—18 часа, или Вера 
Марковнч,
Юрий
тел.: 163-108

чая с канадския
щангисти, които употребявали допинг.

Югославските спортисти надминаха
!! заяви тези дни шефът на югославската де

92" Защото без планова 
да се разчита

от Бела паланка (3:2). Сл 
сд слаба игра па „Балкан 
ски" и пристрастно съде 
дс от II. Мнлощевич от 
Б. Паланка, 
от Димитровград ие усп 
яха да постигнат гю-до- 
бър резултат.

ВЪЗМОЖНО
ФК „Единство" (Бела па 
лаика) —— „А. Балкански 

3:2 (1:0)
Младежкият състав па 

„Асен Балкански" загуби 
почти

тел.:Заикоснч
стите си

владеело младежите Белград, ул. 
Гагарин 243/48, 

през целияпърли я мач с-лед
година! Първо пора

подготовката за 
и продължител- една

жопне му нанесоха фут 
Солистите на „Единство"

ден.
„Барцелона 
на подготовка 
зултати.

ре-на големи 
М. А.

Д. Ставроп „не може
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сатиРа * забава
НАЦИЯТА СЕ СМЕЕ мигнзимсркпта.

— Чух не стс полу- 
чнлп 2000 свръхмодер
ни дамски обуща.

— Да, така е —отго 
морила магалиперката.

— Отлично! Бих же
лала да ги пробам...

ЗЛОБОДНЕВНО

Вън Франция същи
нска експлолия па ко
лективи смях с преди 

„мени

Гложанин у 

Бусилнград звикала малка, 
пна" измама. Студен
тът Жан Лурпо пронъОд буйос не е полетел 

само да сн губи време 
страшан зор го е Опел 
на гьрбнна тежко бреме.

тупал много западноем
ропейскн страни, а пр
ез пялото топа нреме 

паспорт,
Е, мо] исписниче! Однапред, у наше 

село сваНи домачин ^е имал бул>ук овце, 
п съг дело село има ]едну бачи]у! Та 
сам имал до колани само три овце — 
Белушу, Калушу и ВаЬину. Али, унадо- 
1нс луни и у наше село и заклаше седам 
овце. За ]сдну ноч! И на мо]у ВаНицу 
бсоше сцепили кожу! Осгадоше ми само 
Вслуша и, Калуша. Обе се о)агн,ише. Ка- 
луша близни.

Г1ро)де време, близнетща порастоше. 
Цодрш1ку|у но двор, а |а и' милу]ем със 

ТиЬем довужда лимузина. Излезо- 
ше из п,у дворша. Позна’ и’ што су од 
ошца што се у пира] у на големцити како 
овце на жегу. Улезоше у мо] двор. Ру- 
кува'мо се. Опи се удзрше V ]агагщити. 
Iе;ц,и рече:

— Домачине, да ни продадеш ]аганци!
За реко’:
— Не.мам за продаваше. Две ]апьи- 

шта си чувам за унучети]а, а ]едно че 
ми требе за славу.

Али, он запел к’о глув у га]де:
— Е, кад би ти знал за кога су, ти 

се не би отедзал к’о Радошевка!
— Па, за кога су? — пита’ )а.
— За големс главе: за Дражу и за

СИГУРЕН ЗНАКпа неговия 
, вместо неговата фото

графия, била залепена 
фотографията на къд
раво куче. Когото уз
нали за тази „измама",

Пет месеца еирома първи 
за щурайте пари от телето 
и при доктурйето чмац 
од яд

Майка нита дъщеря
си:го болн шкембето.

— Дали оия твоя мо 
мък има еермозни на
мерения? Иска ли да 
сс ожени за тебе?

По цел дън човеко търчи 
ц не мож работа да оправи, 
куми, моли, още да клечи 
дошло му е некого да задави.

представителите пи ида 
стта се усмихнали песе 
ло и се утешили: „Ка
кво, да правите, фризу 
рито на много 
младежи са толкоз чу
дни. ..”

— Разбира сс, май
ко! Вече е започнал да 
търси работа за мен.

Дали да се оплаче у Комитето 
или при буджите у Опщината? 
Или да им спомене мамето, 
па да си онде при децата?

очи.наши

Но завалия каде и да иде 
секаде му е еднаква вайда. 
тека е било и тека че си биде, 
све че играе по чужда гайда.

СПАСИТЕЛ ПО НУЖ-
МАТЕМАТИКА НА 
ФРИЗЬОРА

ДА

— Защо Мило трябва 
шс да узная от профе
сора, че си спасил ед
ин другар, който искал 
да сс удави в Сава?

Дамски фризър любе 
зио попитал млада жс-Невенка МИТОВА

па:
| ВИЦОВЕ

— Желаете ли а и лу
пания за две или за 
три хиляди?

4♦ ПРОМЯНА — Разбираш ли май
ко, съвсем с природно 
да го спася.

4 &4 /Перу!— Откак живеем в града, мо 
ят мъж из основи се е про
менил.

— Как мислиш?
— По-рано седеше по кафа- 

нетата от сутрин до вечер, а 
сега от вечер до сутрин...

♦ — Л каква е разли
ката?

Мене иекакве промлъну под труди. 
Поче' да млъиам:

— Па .. . опи су се одавна прекарали.
— А! Несу они тща за кощ ти ми

слиш. Ово] су дагъшнзи големци! Они 
млого воле лужнпчко 1апъе, вурду и пре- 
пек. За ши’ ми купу^емо. 1аганци. Него, 
да пи ти продадеш бар зедно 1апъе, а

I — Защо природно?

— Па аз го бутнах 
пъв водата!

♦ — Само хиляда дина 
ра! — като набита пу
шка отговорил фризьо 
рът.

4
:
4
4 пиян мъж
4 за друга че се постарамо по село. 

— Ака! Не могу!
ТЕОРИЯ

ГРЕШКА В СМЕТКАТА♦ Пиян мъж се връща късно 
вкъщи. Отваря вратата на спа 
лната и казва на жена си:

— Моля те, започвай да ме 
| гълчиш, инак не ще намеря в 
4 мрака кревета сй.

: — Преди да се оже 
п$1 имах

— А, мож да мораш! Знаш, ти неси 
платил ни лансНнЧюрез!три теории 

как се възпитават де
пата. Сега имам три де 
Ца и никаква теория.

! Една млада жена вли 
за в универсален мага-.

обърща към

Убеднше ме чъском. П рода до’ им 
Белушиното ]апье. Увр.ъише га у Ьепик 
п одвуждаше, а Белуша остаде да бла]и.

И блнзнетщата одбла]аше комто ва- 
рош. А ]а п баба смо се веч одучили од 
месо. И бол,е за нас, ]ербо може да ни

зип и се

ШШкюаЩОШ/ Юго-олимпнада налегне прптисак, па...

Снноч, баба ниже вочбе, а ]а слушам 
радп]о. Казу]у како народ почел да се 
буни против опи]а што су државу раз
делили, народ завадили н раселили. Спо- 
ми 1-ьу1 и они|а што су ]ел11 лужничка ]а- 
ггьишта. 1а реко’ Цвети:

■ о°в^.Ко у.
И1Аш. ° г Р *Я ,

0 р‘Р V О. « — Ете, бабо! Они]а вуци 
тисак! Од народ!

А ома:
— Вала, ако

налегал при-Р

те! Што ]еду народну
муку!

АТД у здрав] е! 
Тодор ЛужничЬн4-
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