
Еря-тстНо С указ на президента на 
СФРЮ Йосил Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо 
стоено с Орден братство и 
единство със сребгрен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности

НАРОДНОСТ В ОФ? ЮГОСЛАВИЯ #
ГОДИНА XXIX а БРОЯ 1371

н“юг,^1^СЕДАТЕЛСТ,ОТО

• 14 ОКТОМВРИ 1988 Г. ф ЦЕНА 100 ДИН.

НА СФРЮ ДО ГРА ТРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС

Извънредна 

канференция на СКВВСИЧКИ СМЕ ОТГОВОРНИ 

ЗА СЪДБАТА НА 

ОТЕЧЕСТВОТО НИ ф Централният комитет на СК в Сърбия предлага от ЦК 
на СЮК да бъдат изключени Кол Широка, Азем Власи и Свети- 
слав Долашевич • Друг изход от кризата няма: до края на го
дината непременно трябва да бъдат извършени промени в поли
тическата и стопанската система — подчерта докладчикът Рато- 
мир ВицоОбръщайки се към югославската общественост по радиото 

н телевизията, председателят на Председателството 
Ранф Диздаревнч подчерта, че е енергично определението на Пред
седателството да се отстои демократическият път за изнамиране 
на решения за преодоляване на обществената криза, която върлу
ва в Югославия*

СФРЮна
На тринадесетото си заседа- ПРОМЕНИ ДО КРАЯ НА ГОДИ 

ние, което се състоя на 11 окто- НАТА 
мври 1988 година. Централният 
комитет на Съюза на комунисти 
те в Сърбия оцени, че Покрай- състоя в рамките на подготовка- 
нинският комитет на СК във Во та за ХУН пленум

XI11 пленум на ЦК на СКС се

ф НЕЗАДОВОЛСТВОТО И КРИТИКИТЕ СА ОСНОВАТЕЛНИ на ЦК на
йводина трябва да свика извън- СЮК, който ще се състои на 17 
редна конференция на Съюза на октомври т. г. Затова централно 
комунистите в тази покрайнина, място в дневния ред на заседа 
ЦК на СКС прие становищата на 
Председателството на ЦК на СКС

Обстановката, в която се на- | 
мерихме е много тежка. Полити- ] 
ческото положение в страната е * 
лошо
Диздаревнч и добави: „Когато от ^ 
събитията, които станаха през по 
следните месеци отстраним пле- \ 
в ела, става ясно, че е -исказана- \ 
основателна критика, дори й дра |

задето |

нието получиха проектодокумен 
тите за това заседание на ръко
водството на югославските кому
нисти. Във връзка с.тях доклад- 

прие на извънредното си заседа- чикът на пленума Ратомир Ви- 
ш±е. ат б окт.омврцте, Членове- цо, член на-Предеедатеяетвото-па- .
те на Централния комитет на СКС ЦК на СКС, подчерта: 
приеха всички становища, реше- '______ -_________

изтъкна между другото .
във връзка с политическата об
становка във Войводина, което ги

шматична непримиримост 
не се премахват бързо и енерги
чно причините за кризата, закъс-

ния и мерки на председателства-
та на ЦК на СКС и СР Сърбия ВОЙНА ПРОТИВ БЮРОКРАЦИ

ЯТАвъв връзка с политическото- по
ложение
на солидарността със сърбите и 
черногорците от Косово.

няват промените, не се премахва 
решително бюрократическият на 
чин на работа на органите и 
ръководителите и тяхното отчу
ждаване от народа, не се утвър
ждава навреме отговорността на 
органите и отделни дейни, бав
но се подготвя и провежда

обновление, не се вър- 
енергична разплата с албан

ската иредента, всички видове на 
ционализъм, национални разеди
нения, разпространяване 
дунационално недоверие, нетърп
имост. съмнения и омраза, забра- 

само в единството е 
бъдеще на

всички ни в Югославия, не се 
държи сметка, че онова, 
се случва, прави и не.прави в 

страната въздейству 
положението в цялата

в Косово и митингите Социалните разлики 
по-големи и все по-тежко се жи
вее. Губи се перспективата 
развитието * и доверието в отдел-

са все

Щ на
Б;

ТРИ ИМЕНА
ни ръководители и органи, защо 

От името на работните групи то не могат да намерят изход от 
на ЦК на СКС в Косово Мнленко кризата. Съюзното правителство 
Петровнч предложи от Цеитрал- никак не успява да намери сис- 
пия комитет на СЮК да бъдат тема, която ще съживи произво 
изключени Кол Широка, член на дството и обуздае инфлацията. 
П редседателството 
СЮК, понеже дълги години е въ- ването на контрареволюцията в 
ршил най-отговорни функции в Косово. Работническата класа в 
Косово и е отговорен за целоку- Сърбия с пълно право и по вси- 
пното политическо положение п чки възможни

Раиф Диздаревнч
съвет, от изпълнителните съвети 
на републиките и покрайнините, 
от общинските органи да пред
приемат неотложно всички 
комически мерки, особено мерки 
за облекчаване 
стопанството, до края на година
та да се смекчи увеличението и 
да се създадат условия за нама
ляване на инфлацията и разбира 
се, да се дава отчет дали и как

ка
дровото
ши

ЦК на Години наред се протака потуша-и ко ла
на меж

положението на

начини — чрез
за непровеждането на политика институциите на системата, сбо- 
та па СК; Азем Власи, член

вя се че 
силата и сигурното па рове. стачки и митинги — преду- 

ЦК на СЮК, защото от 1981 го- преждава, че са необходими спе 
най-отговорни

което
дина е вършил
длъжности в СКК и ОК на СК в 
Прщцина и е отговорен особено ющнте обявиха война на бюро- 
като председател па ПК на СКК, крацията, която им взима 
в чийто мандат не бяха проведе- 50 на сто от дохода, 
ни решенията па XIII конгрес на 
СЮК н становищата на IX пле
нум ма ЦК на СЮК; Светислав 
Долашевич, член на ЦК на СЮК, 
който е отговорен като дългого
дишен, най-напред председател 
па ПК на СКК, а след топа и пре ршенн промени в политическата 
деедател на Скупщината на САП " стопанската система. Разглеж- 
Косово, в чийто мандат система- дпйкн предложените документи,

Председателството на ЦК на СК 
в Сърбня категорично се застъпи 
неотложно да се подобри мате
риалното положение на стопанс
твото и да се повиши жизненото 
равнище на работниците и граж

се нрави това.
Във връзка 

реформа и икономическите про
цеси искал бих да кажа, 
рана, която дири изход ог ико
номическата криза, а това е ва
лидно и за пас, насочва всички
те си сили към труд и тпорчес- 

тази насока задвижва вси- 
с което разполага, обръща 

икономическата логика и

шии промени в икономическата 
и политическата система. Работ-със стопанската

една част на 
ва върху че ст- над
страна.

Все пак трябва да се каже 
подчерта Диздаревнч — че в ос- 

нашите трудности 
фактът, че няколко години тъп
чем на място когато става дума 
за производството и развитиего, 
за създаване на онова, от което 

Онова, което не е създа 
да се разпределя, 

все по-м а

Томислав Миленкович
еновата на

— Друг изход от острата кри 
за няма: до края на годината не 
пременно трябва да бъдат нзвъ-

тво, в 
чко,
се към
пазара, към собствения и свето
вния, укрепва материалния иите 
рес на гражданите, 
и общностите, стара приемчива 
за влиянията от света. Правим

живеем.
депо не може 
а това, което създаваме 
лко стига и за иай-скромните по 
требности днес, а камоли за раз
витис. Най-големи проблеми кои
то се раждат от застоя в разви 
тието са пърлувансто на инфла- 

скъпотията, която просто 
разбира се, реал- 

личните дохо-

колективите
та на властта в Косово не е ос-
пособнла институциите си да за
щитават и гарантират сигурност
та и равноправието на трудещи
те се и гражданите в Покрай
нината. Централният комитет на 
СКС прие предложението на ра
ботните ГруПИ С ГОЛЯМО МИОЗНИ- 

(само 6 члена на

това? Така ли с пасо- 
нашата обществена епер-

ли и пие 
чепа и
,-ия? Създаваме ли политически 

такива усилия?климат за
За съжаление малко, твърде 

_ отговори Диздаревнч на 
Малко са

даните.
— Срамно е поведението 

някои политици - сърбофсби, ко
ито с обструкциятач над уендия-

(На 2-рв стр.)

цията
опустошава и, 
ното намаление на 
ди и стандарта.

Председателството
от Съюзния

на
малко
зададените въпроси. — 
призивите за труд, малко се ува

(На 2-ра стр.)

ство гласове 
ЦК гласуваха против предложе
нието).на СФРЮ

изпълнителен
търси



ВСИЧКИ СМЕ ОТГОВОРНИ ЗА СЪДБАТА НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ
# НЕПРЕКЪСНАТ АНАЛИЗ НА 
ОБСТАНОВКАТАпсдове-

Който
т. Преодолени, са много разлики, зма, междунациомалпото 

жават исковете на работниците, съгласувани са интересите на вси рие, съмнения 1Г омрази, 
специалистите и науката да им чкп. През идущата седмица пред прави така, той действува про- 
се създадат условия да създават стоп да бъда\ направени послед тип интересите па собствения па- 
иовече, да имат повече, да им ните опити за премахване на съ- род и
се взп&а по-малко, да влагат по- ществувачците разлики. Голяма с шата общност — равноправие!о и

единството ма югославските наро-

(От 1-ва стр.)

на СФРЮП редседателството
непрекъснато обсъжда 

на обстановката
страната, действу 

с консти

тези дни 
развитието 
отношенията в

решава в унисон
и законните си нра-

подкопава основите на на- и

вече в развитието. Повече се из- отговорността да се направи то- 
ющаваме от проблемите, конто па. Необходимо с да се разбират 
'х'и създаваме сами, от полемики- потребностите па страната н да

ва и 
туционните 
ва и 
стояисн 
стмата па 
нинитс.

дп и народности.
Всеки трябва да държи смет- 

Блока ка, вън всичко, което нрави, за
като

задд^лжения и поддържа по- 
контакт с Пред седател- 

републиките и покрай*
го и кавгите. се уважават аргументите.

Стопанската реформа е усло- дите са неприемливи. Доколкото интересите па Югославия
за стабилността на всякавие и единственият път за прео- не се постигне съгласие, доколко цяло и 

доляваие на стопанската' и общо то не се приемат промените, ще 
стисна стагнация, единственият изпаднем в криза, която що бъ-

пс|)Па част.
Твърде голям с размахът 

явните копфронтацми между
Без разлика на причините и по 

водите, тези събития създават по 
лмтичсска обстановка, която, прр 

бъде! такййа, може

на
от-път за преодоляване на стопап- де много по-тежка от сегашната 

ската криза. Сега се прнвършава и ще произведе иесъблюдасмм но
изработката на проектопредппса- следнци. През следващата ссдмп- дп, и между отделни носители на 
ния, конто представляват цялост ца ще завършат работата си Ко- отговорни функции, а в това се 
от промени в стопанската систе ордипацнонната група н Коноп- впрягат н средствата за 
ма, т. е. цялостна реформа. Нсо- туциопната комисия. Добре би информация. Аргументираните ра 
бходнмо е да съсредоточим вси- било работата на Копституциои- зпсквапмя се заместват с кавги, ро 
чкнте си сили на тази задача, пата комисия да бъде завьргпе- вдухват се страсти и всичко това, слепят пъ\ за изнамиранс на ре- 
От готовността ни да го направим па пред очите на общественост- разбира се, влияе върху поанти- шспня за преодоляване на о ще- 
това, от готовността ни да извъ- та, за да може обществеността ческото настроение, върху обще* стаената криза. Макар че разви- 
ршим реформа зависи съдбата на да види и чуе становищата па вси ствсиото мнение и върху поведе тисто па събитията за съжале- 
бъдещето развитие на страната. чки. ипето па хората. Политиката' на ние, сериозно застрашава гова на

копфронтацпи и кавги не с поли ше определение, Председателство 
тика, която донася, тя не изгра- то на СФРЮ оценява, уе някои 
жда, а разгражда п всички има- негативни събития, могат да .имат

делии ръководства и отделни сре
дължи ли да 
да предизвика извънредни обсто
ятелства*’ Енергично е определени 

Председателството на
масова

сто ) та
СФРЮ да сс отстои демон ратиче

• КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРО # ДА ОСУЕТИМ НАЦЙОНАЛИЗ 
МЕНИ СА ПРЕДПОСТАВКА ЗА МА И/АНАРХИЯТА 
СТОПАНСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ 
РЕФОРМИ

несъблюдаеми последици, докол
кото не се премахнат. Институци

— Национализмът се размахг ме вреда от пея- 
ва. Увеличава се броят на наци
оналистическите и шовппистиче-

IIе смеем да допуснем в на
шия обществен живот да сс във-Всичкн въпроси на настоящи те и органите на нашата одра

на щс направят всичко, което им 
позволяват Конституцията и За-

пто-го насърчават и толерират п насилие па отделни лица и гру- конът, за да се защити обществе 
нанасят неоденима вреда на реа- пну. методи, с които се подкопа- пият ред и мир, = сигурността на 
лпзацнята па съвместните нитс- ват основите на социалистическа- гражданите и имуществото и 
реси- на всички народи и народ- та самоуправителна демокрация конституционният--строй; 
пости на нашата страна и ма л ,конто могат да нн доведат з 
всеки народ отделно час по-ско- положение, карактеризиращо се 
ро да се преодолее кризата. с липса

'Не можем и не искаме да се па хората. За, съжаление такива 
измпряваме, п то всички еднак
во, е ония, които се .играят

~е стопански процеси и текущата ските прояви. В пашите обстоя 
икономическа политика, подгото
вката за реформа и провеждане 
па същата и онова, което тряб
ва да постигнем през идната го
дина ще бъдат разгледани на 
съвместно заседание на Предсе
дателството на СФРю и Съюз
ния изпълнителен съвет, което 
ще бъде свикано от Председател 
ството тези дни.

Конституционните промени са 
предпоставка и основа на стопан 
ската реформа и .съществена ча- тези 
ет на обществената реформа. На- жават 
ближава срокът когато трябва 
да ги приемем. Направено е мно подклажда

личат амархпчни постъпки и по
ведения, своеволие, политическотелства се въвличат явления, ко-

Не смеем да допуснем да се 
на свободи и със страх разгражда Титовата федеративна 

н демократическа Югославия. И
явления минават без решителна 

с съпротива. Нима който и да бн- 
мацномалните чувства на хората, ло от пас има правото да отстъпа Диздаревич, председател на Пред 

чувства трябва да се ува- пред това, да представя съдбата седателството на СФРЮ, обръща 
смеят на нашето развитие

оиасностпИ да се мъкне на опа 
огънят на лационали- шката на стихията.

не искаме. Такова нещо -няма да 
позволи народът •. Раифказа

винаги, но -не чки се на 9 октомври по радиотона такива
да се злоупотребяват, за да се I телевизията към югославската 

общественост.

Извънредна 

конференция на СКВ
енергично се застъпи- конто пречат на акцията на СК 

ха , от . партийния връх да бъдат н социалистическите сили за сто 
отстранени всички, които са от бнлизациа на поитическата обета 
говорни за сегашното положение новка в страната и 
в страната и особено в Косово и не на

тантпте

преодолява- 
икономическата криза.

(От 1-ва стр.) рните за сегашното положение в 
страната. На Носово е епицентър на кризатасъщата вълна е и

та за разрешаване на косовската становището, според което ПК на 
драма и за учредяване на държа СК в Косово и неговото Предсе- 
вните функции на СР Сърбия на 
цялата й територия, осуетяват на

дателство са най-отговорни за ло
шото положение в Косово и пео-

масово, и индивидуално, с огорчение и без огорчеС '
водствата,- и в народа, единодушно. Това е сигурно. ’

, сочването на огромния човешки 
и политически потенциал на стра 
ната към създаване на условия 
за по-хубав и по-богат живот.

съществяването на ключовите це 
ли на политиката на СЮК.

В Покрайнииския комитет на 
СКК най-напред и иай-мтюго тря 

■' бва да отговарят дейните, 
в най-дълъг перирд раемазд

и в ръко-
Вицо подчерта. XVIIче от Нашето общество трябва 

промени, особено 
културните, зависят от 
лили за реформи, за 
ли и за

да извърши неизбежни 
икономическите, пък 
кадровите промени. Щом 

промени, това означава 
кадри, които ще носят тези промени Тези 

дно с друго. Това можехме да го направим бързо 
се определихме за

КОНТОпленум се очаква непременно да 
скъса с тези дейци, като прило
жи уставни мерки: оставки, от- говорни постове. Дава кураж и 
зоваване, сменяване и изключва
ме. Членовете на партията и на
родът вече нямат търпение да се

Тези промени, 
и политическите иот-

сме се опреде- 
че сме се определи-сгаиовището, че Председателство 

то ма ЦК на СЮК е отговорно, неща вървят 
и сравнителнозадето не се избори за създава

не на климат и
лесно още веднага когато 

условия да се - • че Да имаме работа за
разправят р тях и със защитни
ците им. реформи и сега ве-

децата си, да увеличаваме 
да развиваме отечеството си. Вместо 
да кажа, между гражданите

заплатите си и 
поведе воина, так,а 

ОТ една и ръководите-

реализират становищата па IX това сеОТГОВОРНОСТ ЗА ПОЛОЖЕНИ пленум на СЮК. 
ЕТО В СТРАНАТА и комунистите

лите от друга страна. Тази война 
бира се, само трябва да бъдеВ дискусията. в която участву 

ваха голям брой членове на ЦК, 
Вицо — че в проектодокументи- беше оказана пълна 
те за XVII пленум на ЦК 
СЮК съществува основа да 
утвърди, отговорността на отгово

прекратена, раз- 
и комунистите и на всички, 

икономически И политически 
"Реди всичко в полза на жертвите 

Косово. Това трябва да бъде задача 
СЮК.

в полза на гражданите 
които се борят за прогресивни

— Добре е — каза по-нататък

подкрепа на . мер
на терора в 

на ХУН. пленум на ЦК.

: ки, а в моментана становищата, оценките и мерки-
се те на партийното и държавното. на

ръководство на Сърбия- Диску-
Из заключителната реч на Слободан Милошевнч
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°Т ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
ЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК ЗА ПРЕКИТЕ ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИТЕ НА СЪЮ-

•ч»

Конституционните промени
за намаляване на напрежението

Председателството на ЦК на СЮК 
за преките задачи и дейности 
доляване на неблагоприятната 
ална обстановка 
рамките на 
СЮК. В

ч

са съществени
утвърди предложението 

на Съюза на комунистите за прео- бмя е 
политическа, икономическа и соци- 

в страната и го представи на обществеността 
подготовките за Седемнадесетото 

това предложение между другото 
проблеми на Югослави

сгвото и съдружието в СР Сър- единството, особено разпиете в
тълкуването на единната полити
ка между републиканските и- по- 
крайнинските ръководства на ЦК 

славия като цяло. Принос в тази и в нейното осъществяване, за 
насока представляват съответни- установяване на идейно-политиче 
гс решенн.я в Проектоамандмани ското и акционното единство на 
те на Конституцията ма СФРЮ, СЮК, функционирането и после- 
идейно-политическата същност дователното прилагане принципа
ма Проектоа.маидманите на Кон- на демократическия централизъм 
ституцията ма СР Сърбия, кои- и утвърждаване на отговорността 

конгрес на то Прис Скупщината на СР Сър- за неговото неосъществяване за 
бия и ги даде на публично рази= организиране на акцията, която

па единен начин ще се води в 
целия С.ЮК, имат Централният 
комитет и неговото Председател- 

като ство. Необходимо е да укрепва 
си, състоя- папските субекти и за увеличава при това конкретните решения единството на Централния коми- 

октомври 1988 година не па всеобщата обществена трябва да бъдат резултат на пуб- тет ма СЮК, неговия политичес- .
утвърди преките задачи и дейно ефикасност. личните разисквания и общата ки авторитет и ефикасност на де
сти на СЮК за превъзмогване на Необходимо е по-ефикасно да работа'в рамките на институции- йствуване, с ангажирането на не 
неблагоприятната политическа, се решават социалните проблеми те на системата и до тях трябва гевите членове върху осъществя 
икономическа и социална обета- и последователно да се осъщес- Да се до: де с конституцията утч ването на становищата на ЦК 

в страната. В този доку- твява социалната политика, като пЪРДената процедура за измеие- на СЮК и Председателството, ка
в тясно съществен елемент на развойна- Т\С. и ституцията ма СР Сър го съществена предпоставка на

сътрудничество с председателства та и икономическата политика и бия- ЦК на СЮК се застъпва за иде; на и акционна способност 
та на централните и покрайнинс- значителен фактор на развитието такива конституционни промени, на СЮК като пяло. 
ките и Комитета на Организация- на производителните сили и си- с конто ще се обезпечи СР Сър-
та на СЮК в ЮНА повече пъти гуриостта па трудовите хора. За- бпя като държава и самоуправи- В съгласие с изискванията на ч 
разисква. Решено е текстът на това Централният комитет на телиа общност да осъществява Конференцията на СЮК да ук- 
предложението да се обнародва в СЮК търси от членовете на орга- необходимите функции на цялата репне идейно и акционното еди- 
печата, за да се запознае най-ши инзацннте и органите на СК в ' своя територия и последователно нство на СЮК и политическия 
роката общественост и да участ- пълна степен да се ангажират в .па се реализира същността на авторитет и ефикасност на рабо 
вуват членовете, организациите и общините, покрайнините, репуб- автономиите покрайнини,^ които та на най-висшите органи на 
органите на СК - със слагаме ликите и Федерацията и във вси са в състава на СР Сърбия и СЮК. необходимо е да се напра 
на забележки и даване на сюг- чки организации ма сдружения 'учредителен фактор на Федера- вят нужните промени: в Централ- 

в подготовките на 17- труд в най-къс срок да състави м, нията. Комунистите трябва да се ння комитет на СЮК Председа 
ото заседание на ЦК на СЮК, на осъществи цялостна, реална и настъпват за такъв , идеино-поли- телството на ЦК на СЮК и не- 
което тази тематика ще предста ефикасна програма ма социална тическп подход в пу ли н . Р< говпте делови тела, а въз основа 

щ и ч „а 110 зискваниа по Проектоамандмани- та на единните идеино-политиче-влява основното съдържание на политика и социална защита ма • я »я 1 т л „ гп,щтн1Р Тр- тс и за спешно съгласуване на ски и статутарни критерии и ут-
разискванията и решаване о ^програми трябва да осигурят становищата в рамките на комп- върждаване на отговорност на

осъществяване етентните институции, още пове- членовете на ЦК на СЮК за 
* ц *и че, чс различията не са такива, реализацията ца политиката, ут-

че с общи усилия не биха мог- върдена от 13-ия конгрес на 
ли. да се превъзмогнат. Комуни- СЮК. При това трябва да се из- 
стите трябва да се застъпят за хожда от оценката на приноса, 
приемане на промените в Комети- кгм борбата за последователно 
туцнята па СР Сърбия в утвърде- осъществяване политиката на

СЮК. за осъществяване на 
съществено значение за намалява обществената реформа, реформа- 
пе па (върху тази основа) нзра- та на' СЮК, политиката на СКв 
земите политически напрежения, решаването на националния въп

рос, приноса към борбата срещу 
копграреволюцията в Косово и 
доверието на членовете и органи
зациите па СК.

ог съществено значение 
не само за политическата стабил 
мост на СР Сърбия, но и за Югов

заседание на ЦК на
се посочват актуалнитс 

я в сегашния момент, каквито са изменени- 
ята в политическата и икономическата система, потушаване на 
инфлацията, решаване на социалните проблеми и т. и. Също се 
настоява върху необходимостта да се ускори работата на идейно-

и кадровото преобразование на 
рамките на подготовката за Четиринадесетия 

югославските комунисти. Централният комитет, 
в предложението, 'задължава Председателството на ЦК на СЮК 
до края на ноември настоящата година да даде предложение на 
основния концепт за подготовката на Четиринадесетия конгрес.

политическото, организационното 
СЮК в 
Сък$за на се казва

екваме в съгласие с определени
ята на 13-ия конгрес на СЮК и 
Конференцията щ1 СЮК ■ за от-

^ Председателството на ЦК на телността и отговорността ма сто иошенията в 'СР Сърбия,
СЮК на заседанието
ло се на 6

ковка
мент Председателството

жестии

Предложението на „преките за
дачи'’, отправено до членовете 
Централния комитет на СЮК.

на последователно
разпределението според труда 
осъществяване принципа ма соци 
алнстиуеска солидарност и .взап-цялостни ПРОМЕНИ
мпост в сегашните условия- 

Една от най-важните 
СЮК и обществото като ця-

създаваието ма коиституцн- ,ттс срокове, понеже това с от

За решителен прелом в осъще 
ствяването на становищата

па СЮК и пад
на неблагоприятната

задачина
наКонференцията
ло сделяването 

политическа, икономическа и со- 
обстановка Централният

за стопанскаопнц предпоставки 
реформа и реформа 
ската 
това

на политичс- 
Изхождайки отциална

комитет на СЮК утвърждава
прс0'<и задачи и дейности:

комитет задължа дапис ще

система.
ЦК па СЮК па 17-ото засс-

оцепи и дой по-пол птиче ОТГОВОРНОСТТА НА ЦК И ПРЕ 
амандманите дсЕДДТЕЛСТВОТО

сле
дните

Централният ската същност па
Конституцията па СФРЮ в све 

становищата 
конгрес и

ва комунистите в компетентните 
органи на Федерацията, релубли- 

а преди
па © Най-гол яма отговорност за 

премахване на причините за йе
нанаглинатаи покрайнините, Копките

всичко в Скупщината па 
и Съюзния изпълнителен 
максимално да организират 
в пости, които щС

СФРЮ Тринадесетия
феремцията на СЮК и да се ус------
тамовят конкретни задачи ма ко 

КОМ11СТС11ТПИТС И• 1СТ11 
работа

съвет
акти НИШ

му пистите вдадат възмож- 
годипата върху тупни Тържества по случай 

Деня на освобождението
и по-нататъшпага

паг/ост до края
идейно-политически 
Конференцията па
правят цялостни промени в сго- сц |шправи до края
папската и политическа ^ иоеМври настоящата година, как-
и икономическата и ра.шощ.а ,а Ч1ЯЧ. иа СК па оъзмож-

НСОбХнцИ проверки п но .Ефикасно осъществяваме па 
’ШПР^кттаПиаДогделии системни утвърдените решения, 
решения и с това да се създават нд сърБИЯ — ФУНКЦИЯ НА 
условия' за осъществяване иа дьржАВА 
стопанската реформа ог начало 
то иа 1989 година. При това Съю 
го Пс сс засти

на утвърдените 
ма амапд-

на за съгласуваме 
па- въпроси и приемането

застъпвайки се отделно

оецови 
СЮК да

мамите,
па

Комитетът за ознаменуваме Деня на освобождението 
на град Ниш в богатата си програма но тоя поводепред- 
1шдял на 15 октомври откриване на паметник-бюст на 
Вук Стефанович Караджнч (на площада пред зданието 

общинската скупщина), както и откриване на тради-
Снче-

политика.

на
циоината художествена изложба на участници в 
нашкня пленер „Сичево 88".

паком итстц Централният
СЮК отново .‘Изтъква, чс. по-носле 

зачитане дователното й по-успешно осъще 
; ‘ „.е-,,,* опитване па стаиовищя-га-. иа 13-

самостоя- пя конгрес за укрепвано, иа един

наПредвижда сс също така тържествена сесия 
Общинската скупщина и обществено-политическите о 
ганизации в Ниш, редица спортни и други маннфестрццй 8ЕГ' ■ -комунистите ще 

и пълно.тът на 
пва за пазара 

икономическ итс 
,за укрепване

В*
на '1:'.на
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ШМтШ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА ЧЕРНА ГОРА 

1)0 ПОВОД ПРОТЕСТИ ЖШ В МОГРАД
• СКУПЩИНАТА НА СР ЧЕРНА ГОРА ТРЯБВА ДА ОЦЕНИ ДА
ЛИ ОРГАНИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ВЪВ ВСЯКО ОТНО
ШЕНИЕ СА ПОСТЪПИЛИ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕТО И ЗАКОН
НИТЕ ПЪЛНОМОЩИЯ

Зарад у грозената социална си 
гурност на голям дял от иаселс 
иисТо в републиката Елсктросто 
папетоото па Черна гора зачита
ше инициативата па компетентни 
те републикански и съюзни ор
гани за преразглеждане па взе
тите реп1епия за повишение це
пите па електрическата енергия 

’ п взимането на мерки за нзнами 
райе па съответни решения, с ко 
ито да се съдойствува за защи
та па жизненото равнище па гра 
ждапнте. Изпълнителният съвет 
оцени, че са се стекли материал 
ни условия преди всичко да се 
наплатн електрическата енергия 
на домакинствата, Като не се за- 
еметват 7 на сто за енергия на
бавена от други системи и от 
внос от чужбина. Съветът препо
ръча на компетентите органи в 
СОСТ по електростопанство на 

и Черна гора веднага да вземат съ
ответно решение по въпроса.

Председателството на Съюза 
на комунистите в Черна гора и 
ЦК на СК в тази република 'ще 
информират Скупщината на Чер 
на гора, относно Централния ко
митет, за общото доложение, съз 
дадено с протестния митинг н та 
ка ще поставят въпроса за оцен
ка на своята дейност като орган 
който е избран, а ведно с това 
и въпроса за отговорността.

Същото задължение, се казва 
в заключенията на двете предсе
дателства, имат н другите репуб 
лнкански органи и организации, 
както н съответните органи и ор 
ганизации в общините. Изхож
дайки от оценката, че развитие
то на събитията на протестния 
митинг в Титоград през нощта 
на 7 срещу 8 октомври, заплаш
ваше да доведе' .до нарушаване 
на сбществения ред и мир 
конституционния порядък и по
следствията за лична отговорно
ст и общественото имущество.
Председателството на Социалисти 
ческа република Черна гора взе 
решение за прилагане на спеш
ни мерки за да се попречи па 
възникването на извънредно по
ложение. Съгласно решението и пето на електрическата енергия, 
законните пълномощия 
ваха органите на обществена си
гурност.

Скупщината на СР Черна гора 
ще оцени дали органите на вътре 

. шните работи във всяко- отноше
ние са постъпили съгласно реше СЪБИТИЯТА В ЧЕРНА ГОРА 
нието и законните пълномощия-

Двете председателства изтъ- 
ват, че искането на разтоварване 
на дохода в стопанството е опра 
вдателно и че е в. унисон усили
ята на обществото, тази цел тря 
бва час по-скоро да се осъщест
ви. Тъкмо в процедурата на при

„Специални” пред демонстрантите в Титоград

СЛАБОСТИ
В писането на средствата за масова информация от митинга 

в Черна гора са дошли до израз и по-рано допуснатите слабости,
на систематанеединствотокоито говорят за разиокъсаността и 

на информиране в по-голяма част на страната, а особено в някои 
среди.Съветът също така препоръ

ча па електростопанство да изу
чи възможността за упростяване 
па процедурата за създаване на 
правата за намаление при плаща

Председателството на Републиканската конференция на 
Социалистическия съюз предложи в органите на Съюзната конфе
ренция на Социалистическия съюз час по-скоро да обсъдят 
това явление, както и други въпроси на действуване и осъществя
ване на идейно-политическото влияние върху информирането в на
стоящата обществена обстановка. Отделно е подчертано задължени 
ето на средствата за масова информация, чийто основател е ПК 
на ССТН в Черна гора час по-скоро да анализират своята работа, 
да оценят своите пропуски, утвърдят отговорността на отделни 
лица и за това да осведомят Председателството на Републикан
ската конференция па Социалистическия съюз.

действу ксетз да бъде в сила от 1 окто
мври настоящата гбдина, без ог
лед на деня на подаването на
иска.

Разклатено доверието в
ръководството ма републиката

От 8 октомври и положение
то в Черна гора се усложни. След 
протестния митинг в Титоград на 

емане на повече мероприятия, с 7 октомври в „Радое Дакич" къ- 
които съществено ще се влияе дето 14 000 работници 
върху намаляването на раз
мерите на лихвите. Тъй като в

млпви 11зказванпя от страна на стачка. Милян РадовиЧ, предсе- 
някои оратори, и не придържа
не към предупреждението да се Черна гора заяви, че за въпрос- 
разотиват, срещу протестиращи- ните оставки трябва да решава 
ге беше употребена и сила, аре- ЦК па Черна гора 

™ "скане за сменяване на обще стуваии са 23 души. По лакъв примири работниците
някои организации на сдружения вГв СР Че^иГгооа ръководст- иач,ш било попречено на никши Дакич”,
труд лихвите представляват и ед бъдат отзова и ™ Ча"" Да ДОЙДат в Титоград, къде-иаУ трета от дохода, тези реше- телТв сГзнше^рга^КъЛа: Т° “ ПРИ°бЩЯТ ™ Д” 
ния ще имат изключително зна- ботниците тръгнали към Скупщи

за подобрение на положе- ната на СР Черна гора се приоб- Употребата на сила над него- 
в Черна щили и студенти от Титоградския дуващите работници и студенти

университет. Те издигали искане предизвика «ще по остра У
Двете председателства обаче да ъде еменен Съюзният изпъ- ство в цялата република От ою-

лнетелен съвет и Бранко Мику- ганизаимит* но Ризтъкват; че върху процеса на __ у ‘«пизациите наг у у . лич, а изразявали солидарност с
текущото възпроизводство в сто работническата класа на Белград, 
панството на Черна гора същест- Раковица и Нови Сад.

дател на Председателството на

са издигна но и това не
в „Радое 

конто казйат, че отхвър
лят всеки вражески лозунг, на от 
делни лица или групи

стриращите там работници и сту отказват от своите 
деити.

но не се
искания, за

рад тежкото икономическочение поло
работническата класажение на 

в тази република.
нието на стопанството
гора. недовол

В някои общински 
сдружения труд ти на СК в Черна гора

Гстачк™™ГРаТ На П°ДКре НРЕДНИ заседани*. като в Биело 
лезодобивии кпал°ТНИЦИ * ** ПОЛе' Тиват и ДР' се дава пълна 

вено ще повлияе ненавременното шич на работнипм-гИНа1 В **ИК"‘ п°ДкРепа на исканията на рабо-
изпълняване на задълженията Пръв оставйа си. подаде Бо-, те в Титоград. ПосЛедвахпУДеНВ'1 . тниците в Титоград. От Улцин се
към федерацията от фонда за на РИВ°Я ДРа^ич, председател на ОК три протести и искане да бъле Да-ггп ПЪК аодкрепа иа станови- 

- на ск в Титоград, обаче на за- сменен и орт;йлт™, Д °ъде игата на Председателството
сърчение развитието в стопански сеДа„ието „а Председателството тар на вътрешните пКре ЦК На СК в ЧеРна ™Ра и на.
изостаналите краища и за разпла ца ЦК на СК -в Черна гора се Джоджич На 10 01 ^ Ла3аР Председателството на Черна го-
щане на курсните разлики. Две- взима решение да не се изпълни работниците НикшиГРИ ПрЕД Ра Във връзка с неприемливите 
ЗИк^Йредседателства изцяло под- искането на протестиращите ра- Радивое Брайович член и-,"??236 113тъплеиия на отделни 

в сто- бОТНИЦИ * стУДенти. Кулмина-, седателството на ЦК на СК ч ГРУПИ’ а телеграм"
ция иа събитията стана на мити- Черна гора като си ггсгтл„ В "а ,1Сканнята на протестиращн- 
ша в Никшич на 9 октомври, ко тавката. Студ™ на Тшогп^ ” “ Т‘"'°!рад' Никшич 
гато поради направените неприе- ския университет обявиха гладога на’ републ.гката, ДРУ™ КраВДа

комите- 
на извъ-

на

ш лица. или 
с подкрепаь^искането доходът

да се об- и друга-ч
■

■ . '
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НЛВСЪ,03АН0 ЗАСЕДАНИЕ НАнл КОМУНИСТИТЕ В1"Ло»ОД™»И" Х“""" Заключенията на 

Председателството на ЦК в Сърбия
: •‘-уКолективна оставка на 

Председателството на ПК
тояло 'се ::ГЪб"о,:™1риТГ1селГпа ПК И'а СК ВЪВ Войв™> със- 
двудневен митинг, накойто'са ма?™“™“ събития (протестен 
ДИ трудещи се „ граждани и иГр^'1 ИЯК°ЛК° ДССеТКИ 
телство на ПК на СК

1. Искът на събралите се тру 
дещи и граждани в Нови Сад 

хиля- ръководството на покрайнината ди редица
да си подаде оставка изразява които са направени в този лери-
мнението и волята на огромното од в Нови Сад да установи отго-
мнозинство трудещи се и гражда- - ворността. на членовете на Град
им във Войводи! 1а, понеже ръко- ския комитет и членовете на Съ-

здани- водството на покрайнината Със юза на комунистите в Градската
своята политика и поведение сп- скупщина. Социалистическия съ-
Р51МО ключовите проблеми на СР юз и Синдикатите в града,

щрцр Сърбия и 'Югославия е загубило 5. Председателството на ЦК на 
авторитета и доверието, а с това СК в Сърбия счита, че-единстве- 
и възможността да представлява по чред диферецциация и ради

кално кадрово обновление в соб*

ключение да обвърже Градския 
комитет на СК в Нови Сад, пора 

пропуски и грешки,
иск да се смени Председа- 

във Войводина) Покрайнинският комитет 
оставка на своето Председателство. Този 
по време на заседанието 

комитет, понеже няколко 
ето на

прие колективната 
тест продължава и про-

Покрайнинския
десетици хиляди граждани пред 

„ППШ1ЖЛ, съвет и пРеД зданието на ПК на СКВ, къде-
провежда заседанието, бурно протестират.

на
Изпъл н ите л н и я

то се

техните искове и интереси.
Считайки иска като основате

лен Председателството на ЦК на 
СК в Сърбия предлага на покрай 
иииския комитет на СК във Вой- 
водина да приеме оставката на 
своето Председателство на извъ
нредното заседание.

2. Покрайнинският комитет ве 
днага да оцени всички причини 
и направените грешки и да кон
кретизира отговорността за тех
ните носители, които със своето 
действуваме са довели да такава 
тежка политическа обстановка в 
покрайнината и да утвърди лич
ната отговорност за членовете на 
покрайнинския комитет на СК 
във Войводина, за членовете на 
ЦК на СКС и на ЦК на СЮК от 
СК във Войводина.

ствените редове и съвкупно в 
Съюза на кохмунистите на Вой
водина покрайнинското ръково
дство ще може да открие про
цес на възвърщане на загубения 
авторитет и доверие сред наро
да и членовете на Съюза на ко

най-мунистите и свързване 
прогресивните стремежи на наро
да и народностите в САП Вой-

с

водина към действителна самоуп- 
равителна демокрация, 
то на Югославия и укрепване еди
нството и съдружието в СР Сър
бия-

единство
Председателят на Председателство на ПК на СКВ Миловаи 

Шогоров „признава'' грешката на СК в осъществяването на досе
гашните задачи: че в практиката повече е бил обърнат към орга
ните на обществено-политическите общности 
в организациите на сдружения труд, с което и самият допринася 
са засилване на центровете на мощ.

След бурните разисквания приема се оставката на Председа
телството на ПК на СКВ, избира се работна група вместо Пред
седателството, а Зоран Соколович, секретар на Председателството ‘ 
на ЦК на СКС, съобщава на народа, че е отнел победа над бюро
крацията и че е „реализирана част от заключенията на Председа
телството на ЦК на СКС. Изпълнен е вашия иск и отзовано е 
Председателството на ПК на СК във Войводина...

6. Покрайнинският комитет 
•па СК във Войводина трябва час 
по-скоро при най-широко уча
стие на членовете на СК да нап
рави задълбочен анализ, който 
цялостно ще осветли и утвърди 
причините за сегашната политиче 
ска обстановка и отделно напраье 
ните крупни грешки, които са 
довели до ,нея и да приеме ця
лостна програма на политическа 
консолидация в САП Войводина.

7. Председателството на ЦК 
на СКС счита, че поради голямо
то политическо значение и голям 
интерес в обществеността днеш 
мото извънредно заседание на 
ПК на СК във Войводина трябва 
да бъде открито.

и деловите състави

3. Покрайнинският комитет 
на Съюза на комунистите във 
Войводина да раздвижи и потъ
рси утвърждаване на лична отго 
ворност за комунистите, носите
ли на най-високи функции в по-„Това заседание — каза той — означи окончателен разрив 

с бюрократичното съзнание и самоволие. Убеден съм, чс в'бъде- • крайнинските органи на властта,,
в ръководствата на обществспо-ще всяко ръководство трябва да бъде повече с народа и сред на

рода". политическите организации, 
директорите и редакторите на от 
делни средства на информиране.

за
Прието е работната група да направи задълбочен анализ и 

да установи личната отговорност на всеки член поотделно и да 
подготви избиране на ново Председателство на ПК на СК във 
Войводина.

4. Покрайнинският комшегна 
СК във Войводина със свое за-

Маркович трябва да бъ
де изключен от Съюза на 
комунистите и от Съвета 
на федерацията. Огорче
нието на сурдуличани, е 
дотолкова поголямо, за- 
щото става дуМа за доско 
рашен и дългогодишен па 
ртисн и държавен (съю
зен и републикански) ръ
ководител, комуто бе при 
съдено най-голямото при 
знание на общината — 
Емблема на град Сурду- 
лнца. Начинът на работа 
н поведението на този би 
вш политик са такива, че 
Драгослав Маркович не 
заслужава да притежава 
това значително призна
ние.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС В СУРДУЛИЦА

Подкрепа иа ръководството на СР Сърбия
тапо ма зассдаммсто, сс Съобразявайки се с 

изискванията на всич
ки трудещи се и граж 
цаки в общината, Об
щинският комитет на 
СКС в Сурдулица се 
шетъпи за енергична 
борба против всички, 
които атакуват целото 
на другаря Тито и ис
кат да бъде преоцене
на неговата роля в ра
звитието на социализма, 
и страната, както и 
против ония, конто ата 
кукат Н 
ЮНА.

Народът вече не 
засе-

Времето изисква акции, 
търпи празните приказки и съобщения от 
данията, чиито заключения не се провеждат

застъпват час по-скоро да 
бъде проведем XIV коп- 

СЮК, който дагрес па 
осуети опасното развитие 
па положението, да комби я в борбата за единна 

и стабилна Сърбия и Юго 
Седем I шдесегият

Общинският комитет 
СКС в Сурдулица на 

обсъди 
обществено- 

обстаиовка

иа солидмра партийните ре- 
м да открие периодславия- 

пленум па Централния ко 
мигат иа Съюза па юго
славските комунисти тря 
биа да отстрани от пар-

6 октомври т. г. дици
па последователно прове
ждане па договорените ст 

н заключения.

актуалната
политическа 
в страната. При това бе 
подчертана цялата слож 

политическото и 
положе

апопнща 
Времето изисква 
Народът 
празните приказки п съо
бщения от 
чип го заключения пс сс.

акции, 
вече пс търпитилния връх несъгласия

та п дейците, които вече 
подкрепа

пост па
икономическото
ние в страната 
бите, които станаха през 
последните дни.

пе получават 
от народа. В центъра 
вниманието трябва да се 

необходимостта

и на сър- заседанията,па оистняват
ОК па СКС сс застъпи 

енергично да бъде нама
лено вземането от дохо
да па стопанството, поне 
же при сегашното сн поло 
женпе стопанството ще 
остане без доход. Също 
иременпо па всички рав
нища трябва да се пове
де акцня за повишаване 
па производството, изно
са, ефикасността и произ 
воднтелпостта на труда.

С. Мнкнч

провеждат.намери 
от последователно прове- 
ждапе иа решенията и 
заключенията за, нормали 

на обстановката в

изложение
ОК па

В уводното 
па председателя 
СКС Стаменко я,,кович и 

в кояго уча

Общо е, определението дрдЖА НЕ ЗАСЛУЖАВА 
комунистите, трудещи СУРДУЛИШКОТО ПРИЗ 

гражданите в Су ЦДНИЕ

па
па

в дискусията,
' пяха Миодраг Ристич, зация

Насилие Маринкович, Ду- Косово и да се прекрати 
Гтпмкович Раде Ма- , изселването па сърби I 

‘оявич Часлав Пешия и черногорци от тази пок- 
Сима 'йованович между райпииа. 
другото бе оказана пъл
на подкрепа па ръковод- 
ството на 
митет на 
кистите я 
ръководството

те се и
рдулишка община да 
извършат нужните конс
титуционни ’ промени, 
да се възстанови единство

се
ма Драгослав 

за Маркович до Председате
лството па

Писмото

ЦК на СЮК и 
с по-Танюг във връзка 

ложснисто в Сърбия ого
рчи п притпра всички тру 

11 КО-

1 т Социалистическато
ВРЕМЕТО ИЗИСКВА АК
ЦИИ

република Сърбия и 
Социалистическа федера 
•пиша република югосла- мумпетп

община, конто смятат, чс

на
дещи се, граждани

в С.урдулишка
коЦентралния

Съюза "а комУ' 
Сърбия и

па СР Сър

Комунистите н Сурдули 
бе подчер-на вия-шка община,
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СИПДИ КАЛЕН СЪВЕТ ВмДИМИТОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАД ОБЩИНСКИЯТ 
РОВГРАД 
СР СЪРБИЯ

КОНСТИТУ ЦИО! ШТЕ:1А

От кризата със съвместни сили българската
НАРОДНОСТ ИМА 

ВСИЧКИ ПРАВА
Комунистите и населението в Босилеградска об

щина дават безрезервна подкрепа на държавното и 
партийно ръководство на С1* Сърбия ф За настояща
та нестабилна обстановка в страната иай-отговории са 
отделни функционери във Федерацията и Републики
те ф Битката срещу контрареволюцнята в Косово 
можем да спечелим със съвместни сили на всички 
ф Конституцията на СР Сърбия ца бъде според вол
ята на народа ф Неприемливи са всички напад

ки срещу лика и делото на другаря Тито и ЮНА.

добиики па НОБ и социа
листическата революция 
п всеобщото следвоенно 
социалистическо и.чграж 
да ис.

В нродължепне на часс 
данпето членовете па Об
щинския комитет па СК 
н Босилеград обсъдиха за 
ключеппята па и пришит 
та партийна оргапичацня 
па издателство „Братст
во" и |,н пръчка със стано 
ищцата па прсдссдателст- 
вата па ОК па СКС и ОК 
па ('СТМ и Димитровград 
и ОК ма СКС и Босиле
град по отношение па от 
делии публикации във ис 
стппк „Братство". Копста 
тапия с, че ПО и „Братс- 
гио” щателно пе е разм
екнала върху становища
та па посочените предсе
дателства п приела прани 

идейно-политическо 
становище. Поради това 
ОК па СК в Босилеград

бурни събития вВключвайки сс в пуб- 
обсъждапс па

следните 
Йони Сад и Войводина. 
Те са показали, че така 

отделно мие-
личното
проектоамамдманите
Конституцията па СР Сър 
бия, Общинския» 
кален съвет п Димитров-

на
нареченото 
пие
промени е 
рокра т изпраното ръковО 
дство. Народът и народно 

Войводина ня-

СК>Щ1 1НСК11я т комитет 
па Съюза на комунистите 
в Босилеград, на заседа
нието си състояло се пр
ез миналата седмица, об-

ча конституционите 
мнение на бю-

републиките п покрайнп 
пито. Поради тона члено
вете па ОК па СК н Бо
силеград бяха едпппп при 
констатацията, че за тази, 

съди идейно-политическа конто по един или друг 
та н стопанска обстанов- начин са се отделили от 
ка в страната, Република 
та и общината и .утвърди 
непосредствени задачи на 
СК и* останалите органи
зирани
сили. В уводното изложе-

синди

град размекна по този въ
прос на заседание от 7 
този месец.

Пие, числящите сс към 
българската 
счДтаме за необходимо да 
изтъкнем, противно стано 
нищата па някои отгово
рни другари и 
иодпна, че като народно
ст н така наречена Сър
би я без покрайнините, 
имаме всички нрава, как- 
то и останалите пародии 
народности, конто с пред 
ложените конституцион
ни изменення изобщо пе 
се нарушават. Това е ос
новно заключение, произ
лизащо от разискванията 
па заседанието на Общи
нския синдикален съвет. 
Изтъкнато е, че народът 
е за предложените от ст
рана па скупщината на 
СР Сърбия промени, в по 
дкрепа на което са и по-

стте във 
маг4 отделно мнение от 

което, гарантира 
всички

онова, 
единна Сърби# с

народност
народа, или пък осуетя
ват провеждането на за 
плануваните задачи п ак
тивности, не да сн пода
ват оставки, от тях 
да се потърси политичес
ка отговорност.

каквито 
останалите репуб-

белези и права
имат и 
;шки. За такива промениСАП Вой-социалистпчески п такава Сърбия се изя- 

членовете на Об-сниха и 
щинския синдикален съ
вет, както впрочем и на

пие на председагеля на 
Общпнския комитет на 
Съюза на комунистите 
Иван Василев и разисква 
ннята на Стойне Иванчов, 
Любен Рангелов, Спаско 

- Спасков, Панайот Дойчи
нов, Цоне Тодоров, Ва
сил Такев, Стаменко Пе
нев, Славко Костич и дру 
ги бе подчертано, че съв
купното обществено-поли 
тическо и стопанско по-

Комупистите в Босилег
радска община и остана 
дите трудещи се и граж-

лпо
селението и трудещите 
във всички местни общно 
сти, където публичното 
обсъждане вече е прове
дено. Общинският синди
кален съвет освен това 
дава подкрепа на предло
жението за въвеждане на 
Съвет на сдружения труд 
в Скупщината на СФРЮ 
както и -за повече кан
дидати за най-отговорни 
функнии.

дани дават пълна гтодкре- взе решение, заключения 
па на държавното и нар- та на Общинския комн- 
тнйнб ръководство на СР тет в . Босилеград повтор- 
Сърбия. в техните прави по да се върнат на обсъ
дил определення за ре- жданс в първичната орга 
шаването на всички проб пизацня на Издателство

„Братство", а ведно със 
съдиите да бъде осведо
мен п Общинския коми
тет на СК в'Ниш.

леми, преди всичко за ре 
шаването„на вече непоно 
симата обстановка в Ко
сово. Косовскнят проблем, 
който не е вече проблем 
само на СР Сърбия, как
то бе подчертано на засе 
данието, може да се пре
одолее само със съвмес
тни сили на всички соци
алистически сили в стра 
пата.

ложение в страната е твъ 
рде сериозно. Несъгласи 
ята между най-отговорни 
те ръководители във Фе 
дерацията републиките и 
покрайнините и след 16- 
-то заседание на ЦК • на 
СЮК продължават. Алба
нските сепаратисти заси
лват вражеската си дей: 
ност. Разтака се приемане 
то на политическата и сто 
панска реформа, въпреки 
че. се изострят. Различ- 
ставка за по-ускорено ра 
звитие на социалистичес
кото . самоуправление и 
демократическите отно
шения. Междунационал- 
ните отношения все пове
че се изостряв2|г. Различ
ните видове обществени 
даждия все повече обед-

М. я. А. Т.

ДИМИТРОВГРАД

Помощ зо пострадалите от наводненията
Димитровградска общи

на както и останалите об
южната част на Репубяи 
ката.

щипи в СР Сърбия и Юго все още продължава, съб
рани са (до 7 октомври) 
6 325 050

гър”, който на пострада
лите, а заети в тази тру
дова организация, дава 
заеми за строеж на но
ви къщи. Ма кър че в ТО 
„Димитровград"

Когато пък става дума 
за конституционното . ус
тройство на СР Сърбия 
на заседанието па ОК на 
СК в Босилеград, на кое
то лрисъсТвува и, Славко 
Ксстич, изпълнителен се
кретар в Председателство 
го на МОК на СКС1 в Ле

В акцията която

славия, изказва своята со 
лидарпост с пострадалите 
от наводнения общини в

динара, не зачи
тайки средствата на „Ти- няма за

ети от пострадалите кра
ища, тя се включва наБОСИЛЕГРАД: АКЦИЯТА „СОЛИДАРНОСТ НА 

ДЕЛО” нивото на* сложната орга 
низация 
труд в Пирот.

.Димитровградските тру
дови

скован и отделни стопан 
ски ръководители от об
щината, общо заключе
ние е, че и СР Сърбия 
трябва занапред да полу-

сдруженияна

И този път - масово
организации, 

значителен брой са се от
зовали. „Балкан" е прило
жил милион динара. Об
щинската

вечеОбщоюгославскатаняват стопанството, а жи 
’зненйя стандарт на труде „Солидарност на 

организатор па която с Червеният кръст, 
13 Босилеградска община и тази година изпълни 
очакванията. Отзивът бе твърде добър 
местните общности, така и 
сдружения труд.

В Общинската организация па Червения кръ
ст- в Босилеград ни уведомиха, че на ударния ден 
па акцията са събрани над 300 хиляди 

■ на Червения кръст (ученици 
зователния Център „Иван Караиванов",) този ден 
в местните общности Босилеград и Райчиловци 
събраха значително количество облекло 
ки, които тези дни Червеният кръст 
на бедни лица.

В организацията

акция
пдело ,чи пълно равноправие, ка 

щите се ежедневно, спада кто м останалите републи 
и е на ръба на егзиртен- 
нията. Естествено, че не
завидното обществено-ико 
иомическо и политическо

ки във всички области—" както в 
в организациите на

скупщина съ- 
едноднев-т. е. всички права, които 

са й отнети с Конституци 
ята от 1974 година с но
вите изменения и допълне 
иия да бъдат възвърнати. 
Впрочем това е и воля на 
народа.

що, „Градня
заработка на всички 

заети (1,5 милиона) 
тннцата един милион, Ос 
новното училщце 400 хи
ляди, Здравният дом 500, 
домът

.на

I ми-положение в страната, не 
благоприятно се отразява 
и вт^рху общата идейно- 
политическа и стопанска 
обстановка в общината. 
Поради

динара, а 
от обра-активисти

за стари, също. По 
МОщ са дали Общински
ят синдикален съвет, об
щинската 
ма ССТН,
Други. Както 
инята продължава и сигу
рно е че ще бъдат събра 
ни още средства като со 
лпдарна помощ на Дими 
тровградска 
пострадалите

На заседанието бетова и няколко изтъ-
развойни програми попа- ’ киато, че. за ‘комунистите 
стоящем са в застой. и гражданите в Босилег

радска община неприемли 
Констатирайки това, ви са и всички видове на 

членовете на Общинския падки срещу лика и де- 
комитет в Босилеград по. 
дчертаваха, че за насто-

и обув- 
тце раздаде конференция

железницата и 
казахме ак-сдруженця труд акция

та приключи в запланувания срок (до )0 октом
ври), докато в местните общности ще продължи 
до края на месеца. От местните общности, меж
ду първите откликна населението в Долно Тлъ- 

Долиа Ръжана, където 
ударния ден!

В акцията

на

лото па, другаря Тито и 
ЮНА. Бе изтъкнато, че
всякакъв вид нападки сре 
ЩУ Тито и ,ЮНА ведно 
Са нападки и на сувере
нитета на Югославия, на 
светлите традиции и при-

ящото кризно положение 
най-голяма отговорност 
имат отделни ръководни 
лица във Федерацията,

мино и 
чи в акцията приюпо- °мщина за

от наводне-взеха участие ц всички заети. ни ята общини,
М. Я.

А. Т.
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3 Кому НИС1
МИТИНГИТЕКОМЕНТАРИ

КОМУ ОКАЗВА ПОДКРЕПА НАРОДЪТ
спечели ияко# важна идейна би

трябван Но всяка подкрепа същевре
менно е и предупреждение. По- тка. Той предварително

освободи от онези членове 
които нс-

Макар че под натиска тУа теж
общество! ю-11 коиомическа 

криза органите и форумите па 
-Съюза на комунистите самокрити 

(който признава,

ката
иеже, ако от една страна се да- да се 
на подкрепа па Съюза на кому- (на всички равнища), 
пистите, от друга страна също са съзнателни за комунистическа . 
явно се отправят остри критики та си роля в разрешаването на 

отделни ръководите- кризпитс противоречия, от онези
помощта на ф\ -

калкулантн чно признаха 
половин му се прощава), че пс

по адрес па 
ли на същия Сме3 ,|а комуни
стите. Известно е, че народът из
мерва заслугите според онова, ко 
его някой е или е направил, а с

са на равнището на времето и 
проблемите, народът и по-ната
тък безрезервно вярва ма воде
щата си обществено-политическа 
организация. Това го каза м па 
митингите 
триотнчпо. Л комуто народът ока 
зва подкрепа, тоц не може да за 
губи пито една битка. Отдавна пе 
се е случило трудещите се и гра
жданите да'.възклицават на Съю
за на комунистите тъй масово и 
единодушно. Отдавна пе са възк
лицавали тъй горещо и искреио 
на братетпото и единството, со-

(От 1-ва стр.) членове, които с 
МКПИП в Съюза на комунистите 

основните принци-седател на партийната организа
ция в Прищина, който въстана 
да защищава правото на свобо
ден и достоинствен живот на съ
рбите и черногорците, но и че
стта н достойнството на собстве 
ната народност, която опетниха 
албанските шовинисти н сепара
тисти. По същня начин отекна
ха н думите на миньора албанец 
от Трепча и на младата албанка 
от Буяновац и на сладкарджнята 
от Смедерево н на всички онези 
конто в Майданпек, организираха 
митинг на солидарността с изго 
нените сърби и черногорци. Реч
та на Халит Търнавци на Пред
седателството на ГК на ССТН в 
Белград, пълна със срам поради 
всичко онова което неговите съ- 

- народници са правили в Косово 
н огорчението поради бавността 
н нерешителността тяхната дей
ност в корените да се съсече — 
изразява, надяваме се, същинско 
разположение в огромно болшин
ство на албанската народност, ко 
йто застрашен и изолиран не 
е в състояние и явно да се 
произнася-

са нарушили 
пм па социалистическия и граж- 

от ония членове 
позинииите на властта

бил длъжен да го направи; из- дамски морал,достоппстпепо п ма
морпат ги според отговорността, които от 
а най-отговорни трябва да бъдат са почнали да действуват каю на 
опия, които се намират на въР; ционал-лидсри или които са сс

бюрократизирали и отделили отръководната йерархия; из 
мерна ги според добрите резул- базата си. Техните имена са ка

зани явно — народът не се сра

ха на

тати, а те са все по-малко; из
мерва ги според тежестта и броя 
ма проблемите, а проблемите изо 
ощо пе са лесни и ти има все 

цналнстическа и самоуправнтелна повече. От друга страна политиче 
Югославия, общност на сбрати- ските насъгласия и усилията на 
мени народи н народности. Деве- всяка цена да сс защитят собс-

мува да ги именува.
От друга страна митингите по 

казват, че народът е загрижен за 
съдбата на страната си и е готов 
да помогне иа Съюза на кому- . 
пистите и на останалите прогре-

тдесет на сто лозунги са посве- твените (републиканско-покрай- сипни сили при решаването 
тенн на подкрепата иа Съюза на Минските) интереси, както и из- многобройните 
комунистите да отстои революнп- разителиият опортюнизъм и бю- номически проблеми. Именно за- 
он1шя си път. Нима това не го- рократизация на Съюза на кому това погледите са насочени към 
ворн за идейната чистота иа най- пистите напоследък стават глав- Седемнадесетия пленум на Цент- 
голям брой наши хора и за вяра- па характеристика на политичес- ралния комитет на Съюза на юга 
та им в своя авангард? Но въз- кпя живот в Югославия. Това го славскнте комунисти. Очаква се 
ннква въпросът виждат ли доста- 'аят добре и ръководствата на да бъде направен прелом в дей- 
тъчно това органите и форумите Съюза па комунистите, но вьпре ността на Съюза на комунистите 
на Съюза на комунистите. От те кн това тежко се отказват от
хннте затворени заседания, на спечелените позиции в преразпре литическото разграничаване, но и 
конто се върши анализ на мити- делението на целокупната власт, от аспект на методите на рабо- 
нгите и останалите събрания се понеже са (не)способни най-нап- та. Партия, която иска да бъде 
стига до извода, че при оценя- ред да променят себе си, а след „ авангард и си е задала такава за 
ване съдържанието на транспа- това да разрешават други пробле дача трябва да бъде много по- 
ренти ге и лозунгите, които се ми; от тази (не)способност е про близо до живота, трябва да ослу- 
извикват на тези събрания — те изтекла оценката, че Съюзът на 
твърде, много се занимават с твъ комунистите е изпаднал в криза, 
рде малкия брой лозунги с

на
обществено-ико-

не само от аспект на идейгно-по-

Демобилизирали са ги и оне
зи албанци на високи постове в 
Покрайнината, в СР Сърбия и 
във Федерацията, които вместо 
решителното и ясно становище 
към шовинистите и сепаратис
тите, и съответните акции и мер 
ки — политикантски са калкули 
рали, като са и на едната и на 
другата страна, и с това главно 
са допринасяли контрареволю- 
цията на Косово да продължава. 
Вместо . решителните и ясни ре 
чи — както ги чухме тези дни 
от храбрите и честни юго
славски насочени албанци — те 
хните сънародници на високи 
постове са произнасяли неясни 
речи (някои е трябвало допълни 
телно да допълват и поясняват), 
са правили равновесие, търсей
ки и за съжаление, намирайки 

. ч подкрепа и сред политикадтите 
и сред някои вестници извън 

' Косово и СР Сърбия.

шва политическата воля и инте
ресите на народа; просто каза
но трябва да бъде съставка на 
този ежедневен живот и креагор 
на тази политическа воля. Съю
зът на комунистите отдавна не 

Б. Миличич

не-
Това може да се# узнае и ог 

най-новите лозунги: такъв, какъ- 
вто е сега, Съюзът на югославски

премливо, провокаторско и в кра 
йна сметка вражеско 
ние.

съдържа
те комунисти едва ли . може да се владее така.

КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕ НИ тези области единствено 
гласни
Словения. Същността

не са съ 
представителите на СРОстава опасността от вето на тази съ 

протнва, която се оказва вече ед 
година (от деня, когато 

република бе обнародвано 
за нейните

наКонституцион мата 
на Скупщината дча СФР.ю 
дни,

в тази 
какво

комисия 
тези

международното си 
ство и с

сътрудниче 
органите на СР Сър- представители е при 

емлнво, а какво не е) се свежда 
до страх от реставрация
тралистко-унитаристичннст
цепт,

непосредствен^- пред проце бия", 
дурата за обсъждане на Проекто 
амандманите в Конституцията на 
СФР,Ю, направи 
ва така наречените

Въпросите,
постигнато

около които не на ценсъгласие остро зае 
ягат концепта на отношенията 
във федерацията1 и свободно мо 
же да се каже, че става 
поляризация, 
ки и

опит да съгласу- кон-
който уж се предлага. А 

това пък засяга
резерви иа 

предложените решения. Резулта 
тът на националния су 

' относно самобитно-тази работа е твърде скро 
мен когато^ се има предвид за 
какви

дума за 
която теоретичес-

веренитет,
стта.

въпроси става дума и кол бопГг, п°л'1тнчес'<№ представлява 
ко малко време има до утвънае- . межау , Федеративното и
ния срок (29 ноември) за' оконча 1С°“ФВДеРатив.чото отношение 
телното приемане на конституци- Ъ Югославия. Например 
онните промени. съществува единство около пре

Именно. „„ е Г
то Съгласие самр във връзка с ооласти, да-
два от общо десетина спорни въ съюзен законноПр^имство 
проси. Войводииа се съгласи с републикански н сп иошение на 
предложението землищният мак- републикански УЧаИ’ когато симум да бъде 30 хектара „ бе л^ваГ Коне™" 6 °ЪГ 
постигнато съгласие във връзка СФРЮ- начин ^ на
с начина, по който ще се осъше тгна- финансиране на
ствява международното сътрто- данъчната ^штемГ^ °СН°В« На
“ ИОс= 6 предпи

^”^каТ„™еГубл^~
покрайнини сътру 

дничат помежду си в осъществя 
ването на международното сътру 
дничество и със съюзните органи 
съгласуват осъществяването на

На заседание на Конетиту- 
лятото, 

Проект на 
приети гол- 
и сюгжестии

ционната комисия през 
когато бе съчинен

С такива хора и с такива фун 
кционери—калкулантн и опортю 
нисти не може да се получи бит
ката против 
на Косово, 
шанс на истинските

амандманите, бяха 
ям брой забележки 
от тази република — 
че няма да бъде 
када на

не

с надежда,контрареволюцията 
Трябва да се даде 

борци, ко 
ито са в състояние да раздвижат 
най-широките слоеве на албанс 
ката народност — и работниците, 
и интелигенцията, и селяните и 

честни албанци. Това е 
време което търси и решително 
определение, без опортюнизъм и 
калкулантско премерване иа си
лите, време което търси храбри 
борци и честни

извършена бло 
конституционните 

— при строго 
принципа за общо съгласие. Ня 
кои републики дори се 
ка от предложенията Си 
получиха голяма 
личните

на про- 
спазване намени

отказа-
конто

подкрепа в пуб 
разисквания, понеже не

всички

искаха да избухне 
та конституционна 
представителите 
Дължават да 
й'ки си с

така наречена 
криза. Но 

на Словения про 
упорствуват, служе 

>,върховния аргумент" 
Конституционно пра 

напразно бяха изнесе

интерес за
Пялата страна това обезпечаване
е утвърдено със съюзен закон; __ хова им ~
компетенции на Съюзния сЪД: во 
компетенции на Конституционния 3 
съд на Югославия.

С предложените

хора без които автономните
не може да преодолеем 
на криза.

нито ед-

1111 Други становища и аргумен- 
™, не помогна ни фактът, че Кон

(На 4-та стр.)
Саво Кържавац

решения в<
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МИТИНГИ НА СОЛИДАРНОСТТА

В защита на свободата
- внГДй
=т™НуЯ€™™пои°®& иклтоДЕг? ага

-ВИДЯТ НЕСПОКОЙСТВИЕТО 
НОГОРЦИТЕ В косово НА СЪРБИТЕ И ЧЕР-

Митингите на солидарността 
със сърбите и черногорците в Ко 
сово обикновено

ждани от този град в Саджак из 
казаха незадоволството си от не
ефикасната борба против контра- 
революцидта в Косово, бавното

се провеждат в 
в дванапочивните дни, започват 

десет часа (или в дванадесет без 
пет) при участието

■/

преодоляване на кризата и раз
дорите. ,,И от това място — ка
за Салих Прищевац, председател не застрашавайте 
на Общинската скупщина,
„искаме веднага да бъде потуше- тори ята — каза Макфирме Мо
на контрареволюцията и враже- рина. 
ската дейност на албанските се
паратисти, да се обезпечи лична заяви Тефик Лугачи, председател папски обекти в общините

на ОК на ССТН на митинга в смесен национален състав и 
Липлян — „но същевременно съм Косово. Готови сме — заяви във 

мото доверие, разбирателство и огорчен от националистическата връзка с това Драган Велкович, 
толеранция между представители слепота на някои фанатици, кои- работник на Памуковия комби-

то опетня ват духа на албанския нат — „и занапред да отделяме
средства, но искаме това да бъде 

Най-масови бяха митингите за югославски интерес — да бъ- 
във Враня и Крушевац. Вранян- де прекратено изселването от Ко 
ци не помнят там да са се събра- сово. Памуковият е начело на ко 

драма". ли толкова хора (около 150 000) нсорциума за изграждане на фа- 
Прщцевац спомена и манипулацй °т всички националности, които брика в Косово поле, а „Симпо"

живеят в този край- Често поз- строи фабрика в Зубин поток.

шавайте братството и единството, 
тази светиня1-

на по-големп
или по-малки групи от тази 
райнина. Идването на

На митинга във Враня контра 
революцията в Косово бе повър- 
зана с огромните средства, кои-

пок-
Не допуснете да се повтори ис-косовците

е съгласувано с материалните 
възможности:
място на митинга, толкова 
че са

им то се дават за ускореното раз
витие на Покрайнината. Този 

„Гордея се, че съм албанец" град години наред изгражда сто-
колко по-близо е

лове
те. Така например минала

та седмица във Враня 
наха дори десет 
Путинци (Срем) 
ланка бяха само няколко стоти
ци. На тези сборове говорят ра
ботници, бойци, младежи и по 
един представител на сърбите и 
черногорците от Косово, а на те 
риторията на Сърбия без пок
рай ни.чите сред ораторите са
и председателите на общински
те скупщини и ССТН. На митин
гите във Войводина и Косово об 
щин-скнте ръководители (за

СЪС
пристиг- 

хил-яди, а в 
или Бачка па-

и имуществена сигурност на гра 
жданите, да се възстанови взаим

в

те на всички народи и народно
сти в Косово; на всички равни- народ”.
ща да се приеме единна оценка 
и да бъдат остранени всички, ко 
ито не са готови за бързо разре
шаване на косовската

ите с миграционните процеси
Нови пазар. „Тук няма насилва- дравяван с бурни аплодисменти Но работниците не са готови да 
не, тормоз, грабеж на земя и и възклицание на сбора говори отделят средства и за косовска- 
имущество и купуване на имоти Боривое Станкович, председател та контрареволюция, за купува- 
в безцение. Тук няма несигурно- на ОК па ССТН. 4 не на имоти от сърбите и черно-
ст и посегателства срещу лично- „Това събрание каза Стан- горците, за изгонването на свои-

кович — е организирано в защи те братя, *за емигрантите, които 
та на свободата в Косово и, Юго са пратени от албанското прави- 
славия, която е застрашена от телство да разбият Югославия", 
албанските • националисти и се- На митинга в Крушевац (око-

в

ония от по-горните равнища не 
трябва ни да се говори) пре- 

' димно не се изказват, но най-на 
пред в Бачка паланка, а след то
ва и в Липлян бе нарушено и 
това правило.

Митингите, които се състо
яха през последните * десетина 
дми "все пак ще се помнят по ед 
на друго особеност. Именно, гол 
я*м брой сборове се състояха в 

многонационални ср 
в Бачка паланка, Тутин,

стта и имуществото, незакони и 
неконституционни действия на
органите и организациите и дру
ги деяния, поради които сърби
те и черногорците бягат от Ко- паратисти и от други врагове на ло сто хиляди души) под удар

страната. Поради трагедията на попаднаха предимно политиците 
сърбите и черногорците в Косо- и политиката, която водят те. 
во, Югославия държи най-теж- „ЕГе е ли тази политика 
кия си изпит в следвоенния пе- та Слободан йовович, председа- 
риод. Този из,пит е битка против 
контрареволюцията. Могат да го

сово. Затова и казваме, че това
са неуспешни опити за манипу
лация”. Нови пазар не е и нико
га няма да бт,де Косово" — каза

запи-
подчертано 
еди
Нови пазар, Буяновац, Сурдули- 
ца (с участието на Църна трава 
и Босилеград), Пирот, Урошевац. 
Освен това

тел на ССТН — вече станала ана 
рхия? Не искаме такава полити
ка и такива политици. Те нямат

Прищевац.
Живота Митич, председател

на ОК на ССТН в Буяновац, па положат само сърбскнят и чер-
погорският народ и албанската мандат от работническата класа.

Ония, които осем години мина-митинга в този. град, в който жи
веят сърби, албанци, черногорци, народност със силна привърже- 
поми и други, подчерта, че това пост па социалистическа самоу- ват от едно в друго кресло, мъл- 
с, бранно отразява огорчението от правптелиа Югославия. В ръково- чат н не действуват трябва да 
събитията в Косово и „загриже- Дството па нашата страна не пс слезнат от политическата сцена .

п каме калкулаптнн, националисти,

големи сборове се 
във Враня, Крушевацсъстояха 

и Смедеревска паланка, на кои
то присъствуваха и представите- 

градове—побрати- 
което отнача 

в Майдаи-

По принцип на тезн събра-песъгласиятаността поради
държавното и партийното ръка- противници па единството н ко- Иая най-силно се ръкопляска на 
родство но отразява и готовиос- лаборационисти с коитрареволю- бойците от НОБ, ораторите от

мгялггк ~
телно се събират без разлика ъ положението" Пито един КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ И НАЦИ народен герой, който каза, че е

ЧИ^‘зЯГвето Гнаша народ - каза па сбора младежът ОНАЛИЗЬМ необходимо най-отговорните фак-
си задето в ' а„ Иакич _ не може да бъде И на този сбор бяха споме- тори в нашата страна да осъдят

четиридесет и нЯ< националистически когато възкли пати имената па мнозина функцп опитите от Словения сегашното -
войната не вси а ||а братството и единството, опери, които са най-отговорни за положение в Косово да се пред-

■ живеят спокойно и задето я- можс да бъде националист сегашното положение в общест- стави като редовно и нормално,
кои- политически ръководите; ^ КОЙТо в това хуманно обще- вото. На повече митинги бе спо- че изгонването и изселването не 
Дълги години като че ли не - . иска свовода и равноправие, мепато още едно изявление на е сръбска 'измислица и прекаля-
кат да видят това неспокоиств . ^ МИТИига в Буяновац гово- Власи, което предизвиква почуда, пане и че в Косово не става ду-
Това е основното поръчение няколко албанци, които изявлението му за печата, който ,ма за контрареволюция. Затова
всички, пък и от последните м повсчс от трИдеСет хиляди „предимно лъже”. Интересно е е необходимо да бъдат осуетени
тинги, което бе казано и напие Росъдиха „всяка напад- и това, че Михал Кертес, секре- енергично всички сепаратисти,

езиците на народности . I сърбите и черногорци- тар па Председателството на ОК конто под претекс,
митингите са мио- ка, срещу ъ\ „а СК в Бачка паланка, спомена

непосредствено те ^ албанка от име- имената па онези дейци от Вой- веки проблем, се месят във вът- ,
на изкуственото и „„угарите и другарките си, водииа, които твърдят, че обета- рентите въпроси на СР Сърбия.

па сд те на образователния де новката в Косово е добра — То- Антиалбанското настроение е пре .
у Сезаи Сурои" в Буяновац дор Гаврилов, Мирослав Францу- днзвикано не от такива митинги

'м на всички млади албаи- ски, Силвия Жугпч — Рнявец, п протестни събрания, а от зло
„„ „ отговорните в Югосла- Джордже Радосавлевич И други, деянията на албанските шрвинн- 

...ншгУЛЛЦИИ вия- създадете възможност на на Във Враця бяха споменати Фа- сти и двуличната политика на
МАНИПУЛАЦИИ И ; създад ^ - сърби днл Ходжа, Кол Широка, Капо- някои ръководители в Покрай-

пим „ „ черногорци да отиват на учи- ша яшари, -Носил Върховен, Ста пниата .
с това говорили Р спокойно да жи. ще Долвнц, Бошко Круш.ч и дру
“хиляди гра- всят и да се обичат. Не запра- ги.

ли на Някои 
ми, така че онова, 
ло бе подчертавано

коя нация се 
кажат протеста 
та страна
години след

че оказватмо я на
Следователно
гонациоиални,

се противят 
насилствено 
национални 
дателската 
дава такива

помощ на Косово като на югосла

създаване
области и на пре-

която съз итър
заръчамполитика,

области.

безуспешни

Във връзка 
участници 0е в 
пазар. Над двадесет

(Ни 4-тп стр.)
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„ЦИЛЕ” ДНВС
ДЕВЕТМЕСЕЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ТРУДО
ВАТА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЦ 
В БОСИЛЕГРАДРШНКДЛ" СН ПРОБИВА пии

С1 на сто поп иС години наред бароме 
търът на развитието и 
отношенията в една от 
най-старите димитровгра 
дски трудови организации 
— мебелната фабрика 
„Васил Иванов — Циле” 
вървеше по графика: топ
ло-хладно. Час тръгваше 
по възходяща линия час 
отначало. Днес може да 
се каже че. „Циле” вече

Трудовата единица за риторията на местните об 
щмости Белут, ПаралоДои 
недалеч от Босилеград на 
местността „Миичов 
ст”. Тук ще работят' все

експлоатация на кварц в 
Босилеград,' която стопа
нисва в рамките на „Еле- 
ктробосна” от Яйце, отчи 
та добри делови резулта- докаго климатическите ус 
ти. Наистина деветмесеч- ловия позволяват, а сл
ип ят

мо-

с намерило свой път. Бла производствен план 
не е. реализиран, цялост-

ед това ще се преселят в 
Млекоминци.годарение преди( всичко 

на упоритостта на Средният
по, по като се има в пред личен доход през послед-рък- 1

ОВОДНИя тим, който ус- Ц 
пя да наложи нов стил на |1 
работа. Щ

Тук няма нищо необи- 1 
кновено — внедрена е по- ^ 
голяма трудова и техно- 
ложка. дисциплина.

вид, че условията за про 
изводство от година 
година стават все по-тру
дни

пите три месеца на наето 
на ящата година тук възли

за, на над 30, милиона ста 
колективът е до- ри динара и по отноше- 

волен от извадените през 1 Пие на останалите друдо- 
първите девет месеца на ви единици и' оргаииза- 
настоящата година 10 000 дни на сдружения труд

в общината, същият е 
— Производственият пл сравнително добър, 

ан през този период сме . Когато говорим за дей- 
реализирали с 90 на сто. ността на тази трудова 
Основна причина задето единица ие бива, да не 
планът остана нереализи-' изтъкнем, че механизаци- 
ран с 10 на сто са обекти ята й участвува в разши

ряването или пък прокар 
зале- ването на селски или ма

хленски пътища. Тази го 
дина например благодаре- 

ля.ма работа, разбира се, ние на механизацията на, 
и по-големи производстве тази трудова единица ма 
ни разходи. От друга ст- хала „Локва” в село Бу-

„Рустнкал” калява „Циле”

. Побеседвахме тези дни 
в „Циле” с Асен Иванов, динара или е 141 инд. то 
ръководител на плановия / чкп в повече, чистйят до 
отдел.

ходът възлиза на 755 015 пие е дело на Драган Ви
дойковмч, специалист, от 
неотдавна дошъл в „Ци- 

ход е 412 123 динара, или ле”, 
със 100 индексни точки 
над плана и т.н. Заслужава
да сс отбележи, че и ли- задоволим нуждите на па 
чнпте доходи значително зара. Поръчките, не мо- 

— Успяхме да надделе-- са поправени и сега сре- >кс\; изпълним. Недя-
дно се движат от 280 000 вамс се този проблем да 

да — 340 000 динара на ме- преодолеем с въвеждене- 
ссца. През август напри- то на втора смяна — ка- 
мер квалифицирани рабо зва Иванов. Затова и по
тници са заработвали сре дготвяме и доквалифици- 
дно по 320 000 динара. раме нови работници.

Да не излезе, че в „Ци 
ле” всичко е розово, Ива 
нов и сътрудниците му 
изнесоха, че има още мно

тома кварц.

— Толкова много се 
търси, че не стигаме даВСЕКИ СИ ГЛЕДА РАБО 

ТАТА
вийте трудности. Преди 
всичко кварцовите 
леи. са все по-дълбоко, ко
ето изисква много по-го-

см закостенялата практи 
- ка от по-рано всеки 

се меси в чужди работи, 
а да не си гледа своята. 
В последно време всички 
сили насочваме към по
добрение и увеличение на 
производството, към овла 
дяването л задоволяване
то на пазара. И в тази на 
сока. имаме известни ус- 

споделя Иванов.

„РУСТИКАЛ” СЕ ТЪРСИ 
НАВСЯКЪДЕ

Напоследък „Циле” се 
прослави с, регала „Рус- 
тпкал”. Той представлява 
съчете!шс на модерно и 
битово. Струва 1 700 000 
динара. Това произведе-

го неща да се поправят 
п рендосат. Все пак, ва
жно е, че този колектив 
е застанал па здрави 
крака.

пехи
Сигурно е, че има още 
много и много да се ра

моботи в тази насока,
М. А.ПЪТ

разви-
важно е, че са на 
към по-стабилно 
тие. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА Ж. П. — МАГИСТРА

ЛАТА ЙЕСЕНИЦЕ — ДИМИТРОВГРАДСега имаме проблем с 
Не мо- Механизацнята на единицата помага п на населениетоработната ръка. 

жем да намерим столари Ще се обезпечат 515 

милиарда динара
цалево се свърза с годен 
за движение път с центъ
ра на селото. Ценна по- 

_ мощ оказаха и в село Ра 
днчевцн при прокарване
то па пътя, който свърза 
това село с Горно Буца- 
лево.

рана започва да се явява 
и недоимък на кварц — 
подчерта Винко Станоев, 
отговорен за експлоатаци 
ята на тази важна за химн 
ческата- индустрия суро
вина.

-лакировчици, тапетари и 
др. работници. В нашата 
община не се подготвят 
такива кадри, а време е 
образованието и сдруже
ният труд да тръгнат ръ- 

Лолзата щс
пгалим уреди и изгражда
не на двоен коловоз на 
известни участъци.

Тези дни на заседание 
на Съюзния комитет за 
съобщения и връзки 
Белград беше обсъден и 
проектозакона за 
чаване на един дял от ср 
едствата за финансиране 
!П« програма но модерни- 

и реконструкция 
железопътната автома 

Йесенице —

гса под ръка. 
бъде взаимна.

. Подготвяме 34 ра-
Понастоящем над 40 

заети в тази трудова еди 
иица копаят кварц на те

вНо засега
е така М. Я.(М.)обезпокоите* ПО-КЪСНО 

лоемат производство
то на мебели — ще въве
дем и втора смяна.

ботника,
ще ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА В СЪРБИЯ

На стопанството ще бъдат върнати 400 милиарда дшрззация
Самоупрапителните общности на им шшш от-сегашните 49,6 на около 53 

терасите и обществено-политическите па сто — бе изтъкнато на състоялата 
общности тези дни трябва да върнат се на 11 октомври пресконференция в 
на стопанството па Сърбия 227 мНлн- Изпълнителния съвет па Скупщината 

Тези средства веднага па СР Сърбия,.

ДОБРИ ПОКАЗАТЕЛИ на
гистрала 
Димитровград; което три- 

от 1989 до
Ива-Както ни уведоми 

нов, физическият 
производството расте.

например през август 
година той е по-го- 

1/3 в’ сравнение 
запланирания.

Яна да стане
Та- 1993 година. Ще трябва 

да се обезпечат средства 
от 515 милиарда динара, 
с които да се модерпизи- 

1 803 километра от га 
железопътна линия. За 

бъде необходи-

обем па
арда динара.
ще бъдат включени н деветмесечните 
баланси, за да могат веднага да бъдат пата политика са обезпечени 324 ми

лиарда динара, по тези средства песа 
достатъчни. Само за компенсации в 

До края на годината предстои ос- цената на брашното, хляба, млякото 
вобождаване от облагания и връщане п олиото ще бъдат употребени 20 ми- 

ще донесат па лмарда динара.

Тази година за нуждите на социал-г:а
тази 
ня.м с 
със

разпределени за лични доходи па ра
ботниците в стопанството.рат

зквме-През октомври —
планираните

бъдат осъществени 
100 милиарда динара. 

Инак в първите 
на годината

целта ще
да ес тегли и между

народен б акков кредит.

80
Републиката полагасто МО па пзлищеци, които 

стопанството още 400 милиарда дина- големи уснлпя да защити стандарта 
ра. Благодарение па тези и други офа- на трудещите ес и гражданите, особе- 
пзнвпи мерки значително ще се Подо
бри положението па стопанството. Оча ^т ма' материалното сн положение. Ти
ква се участието на стопанството 
дохода до края па годината да се по-

щс
Предвижда сс да се из- 

на извест-
шест
„Ци- върши ремонт 

па част от 
та, реконструкция 
лопътните пъзели, вграж
дане на

по па онези, конто не могат да шшя-
меседд 
ле" е осъществил общ До

2 325 722 динара, 
надхвърлен

ж. п. - -линия- 
иа жс в ан година с мерките на социалната по

литика са обхванати 750 000 души.ход от 
или
сЪс 119 индексни

планът е най-модерни си-
ТОЧКИ, до

СТРАНИЦА 7
1988* 14 октомврибратство



ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД КАТАСТРОФАЛНОТО НАВОДНЕНИЕ II БАБУШНИШКА, 
ВЛЛСОТИНАШКА, ИЪРНОТРЛВСКА И ПИРОТСКЛ ОБЩИНИ

ДИМИТРОВГРАД

ПАК ПОСКЪПВА ВОДАТА, 
КАНАЛИЗАЦИЯТА 

И ПРЕВОЗЪТ
Армейците първи притекоха на помощ

Когато се пише летопи
са на станалото на 26 
юни тази година голямо 
природно бедствие — на
воднение, което обхвана

пито Радомир Раикович, 
Здравко Остеш и мнози
на други, дълго ще се по 
мият. Покрай тях има 
още много н много безн 
меиГш герои, които в та
зи борба с Природата са 
излагали па опасност сво 
нте животи, за да спасят 
хората и имуществото им.

Голямо насърчение па 
армейците в тази борба 
със стихията дал и ге- 
I юрал-нодпол кови и к И вай 
Радановци, комендант на 
Мишка армейска област, 
който също излязъл па 
място. С операцията по 
спасявапето ръкопод1 ш 
старойпшпата >| ничие Ма 
пасневски.
АРМЕЙЦИТЕ ВРЪЩАТ 
ЖИВОТА В ПОСТРАДА

ЛИТЕ КРАИЩА
11 днес, три месеца сл

ед катастрофалното паво 
лненпе, личи страшната 
картина, макар че ведна-

то си от приема сред хо
рата гук — споделя Ра- 
тодер Селятим, икономи
ст-от с. Лугоджия край: 
Лпилян. Пък и ние тук 
живеем като истински 
братя — казва Селятим.

— И пие искаме да из
тъкнем голямото гостопри 
смство и сърдечност на 
хората тук — казват Сло 
Подам Давидовци и Салих 
Ковани от Белград...

Техните думи споделят 
и Ду шап Тенджера от Ос 
пек, Франц Попсбтак от 
Любляна и всички, дру
ги негови другари, дошли 
тук да помогнат па хо
ра га.
НАПРАВЕНО Е МНОГО, 
НО. ..

От 26 юни досега 
направено доста в смек
чаването па последиците 
от бедствието, макар че 
още много трябва да се 
направи, за да могат вси

превоза. Защо 
така „глад-• " От последното значител 

мо покачваме цените 
водата, канализацията и 
превоза минаха само че
тири месеца, а

цените па 
всичко това 
ко" мина, отгодора вероя 

във факта, че чле
на Изпълнителния

на
част от Пнротска, Бабуш 
шипка, Църнотравс) 
Власотннашка общини — 
с червени букви ще бъде 
забележен

и тно е 
ловете
съвет са убедени, зачита
йки нестабилността на де 
пич е изобщо, че те всъ
щност нямат почти ника
кво влияние и ако не да-

I юпо по
скъпване тези дни, „почу 

влезе а джобовете" 
Имсн-

приносът, ко 
да}\е Югославската ка п

па потребителите, 
по, па последното заседа
ние па Изпълнителния съ

и то
народна армия за намаля 
вапе на последствията от 
катастрофата, 
часа проливен дъжд мио 
жество реки, потоци 
суходол ня загърмялн за- 
канително, 
кп и отвличайки всичко: 
сгради, дървета,

С четири само ощедат съгласие 
повече щс повлияят 
лошото материално поло-

вет па Общинската скуп
щина в Димитровград 
(проведено па 29 миналия 
месец) е прието решение 
за това. Така от първи 
октомври гражданите во 
дата ще заплащат по 250 
динара, канализацията по 
35 или покачване на цени 
те е с над 46 на сто. Це
ната па билетите за пре
воз с рейсовете на „Ниш- 
скспрсс" е повишена с 
53,8 па сто.

И докато преди година 
или две покачване на це 
ниге па най-важните ко- 
муНалнн услуги винаги 
предизвикваше дори и же

на
и

жение на споменатите 
'трудови организации, ко 
иго по' периодичната рав
носметка за шест месеца 
са отчели загуба. Наисти 
па средният личен доход 
за първите 6 месеца в 
„Комуналац" е с 3,6 на

разрушавай-

всичко, 
каквото им се изпречило 
на пътя. Катастрофата 
взе и три човешки жерт- е
ви.

— Веднага след станало 
то бедствие — изтъкна те 
зи дни на пресконферен
ция в Ниш генерал-майор

сто по-висок от този на 
общинско равнище, но 
това е благодарение на 
извънвремената работа
на заетите ,макар че и 
осъществените 208 800 ди 
пара не са 
колко.
нието и в „Ниш-експрес", 
където средният личен до 
ход ег241 673 динара, но 
и тук е зачитана извън 
времената работа. Да из
тъкнем само, че цените на 
боклука засега 
на равнище от юни ме
сец тази година. И още

кой з нае 
Също е положе-

стокн разисквания, този 
път (а и преди) покачва
не на пените мина без ра 
зискване. Изостана 
и обичаеното

дори 
критикува
на работа-не за сметка

та на заетите в комунална 
та трудова организация и 
„Ннш-експрес" от Ниш 
Сигурно е, че и аргумен
тите

остават

нещо, това сигурно не е 
последно покачване цени
те на комуналните услу
ги и превоза до края на 
годината.

са същи както и 
преди година или две, а 
това са покачване цените
на електрическия ток, ко 
йто най-много участвува 
във формиране цената, на 

на бензина при■■ш-ш водата иш А. Т.В центъра на Тегошница — строителна площадка Сн. Богосав Джурич
Аидрия Силич — се озо
вахме на възванието от 
пострадалите общини. В 
срок от половин час бя
хме готови да действува
ме. В Радининци в Бабу- 
шнишка община бяха по
вредени много къщи, 
много отнесени, отнесени 
12 мостове, а много повре могат 
дени, град Власотинци съ 
що беше много постра
дал: много къщи отнесе- и някои от пострадалите 
ни, една. част от града терени в местна общност 
потънала във вода, уни- Тегошница, където арме- 
щожени жилищни обек- йците работеха по възста 
ти, пътищата в Църнотра 
века община - и мостове 
те на тях, унищожени...
Виждайки със себе си 
амрейците - спасители, и

ХУБАВ ПРИМЕР НА ЖИТЕЛИТЕ НА УЛИЦА 
„САВА КОВАЧЕВИЧ” В ДИМИТРОВГРАД

га след отминаването на 
водата армейците започ-

чки пострадали да имат 
подслон през настъпваща 
та зима, да се поддържат 
съобщенията и т. н.

Досега в района на об
щините Бабушница и Вла 
сотинци са вложени 28 200

нали да разчистват руини 
те, да поправят повреде
ните Сговорна дружина...участъци от пъти
щата; а на много места 
па реките. Власина и Лу- 

а жница са направили про- 
визорни мостове, за да 

хората да отиват

Сговорна дружина — планина повдига каз
ва една народна поговорка. Така би могло да се 
каже п за жителите на улица „Сава Ковачевнч” 
в Димитровград, които организирано и сплотено
“ '?У*ЯТ' за да може час по-скоро да се прока
ра канализационната мрежа.

— Работим

1 Рудочиса а строителни
те машини са
2 576 направили 

мото-часа. Моторни 
гс превозни средства са 
изминали 14 800 км. Ин
женерните части

по домовете си.
Посетихме Власотинци

за крат
ко време са успели да 

правят водопроводната 
мрежа

не само денем, но и нощем — 
живеещ на тази улица,

щиости й ПОбщиДнсТкатаНа М6СТНИТе °б‘
фад. Към 30

ни каза Симеон Костов, 
а ведно иПО

във Власотинци, 
очистени са и профилира 
ни 800

повяваме на разрушените 
обекти.

скупщина в Димитров- 
домакинства от нашия „участък ог 

минаващ по лош, каменист
метра потоци, по

правени пътеки и участъ
ци от коловоза. Изкопа- 

17 000 куб. метра 
материал. В село Стол е

улицата", 
знаят за 
а освен 
7 — 8

В двора ма основно 
лище
бпвакува й
па старейшииата Зоран Де 
либашич. Побеседвахме с 
него и с Някои от него- 

ците дълго-дълго ще се го вите войници за 
пори в тези краища.
НАЙ-ВАЖНО БЕШЕ —
ДА СЕ ПОМОГНЕ

Имената на старейши- 
ниге Иван Мърмляк, Иб- 
рахим Трако, на десетни- 

Амир Мушинович,
Муйо Врагич, на войии-

учи
„Вук Караджич” почивка. Внесохме необходимата 

това всеки 
трудодни. Вече 

мрежата. Тъ« 
тази улица работят 
се наистина и 
баво и

сума,
гражданин е отработил по 

прокарали към 350 от 
от живеещите иа

поделението ни сапа жителите в тези кра
ища беше по-леко.

За проявите на армей-

сме
като мнозинапостроен път на

от 600 мефа, а в мо 
мента в с. Тегошница се 
строи път Тегошница — 
Добровищ на дължина, от 
3 км. ..

дължи
в различнипа смени — наложи

по защо «ГГГогпГзГГе.
ствена акщя -^поделГкостов.^ бЛаГОУстР°й- 

Няма

станала
та трагедия, за приема от 
хората в този край.

— Работя тук вече 6-7 
дни. С хората се разбира- 

■ много добре. — казва 
Делибашич.

е ху- 
такъв начин

4Ц° да се добави
доказателство, 
организирани —

всяко препятствие.

Хубавото време иде нй 
ръка на армейците-строи
тели.

към казаното. Товае само още едно 
та са сплотени и 
са' да преодолеят

се
че когато хора- 

в състояниеците — Нямам думи, с кои
то да изкажа задоволство Мате„ Андонов М. А.
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МЛАДЕЖКАТА
ВГРАД” ОРГАНИЗАЦИЯ В ТО „ДИМИТРО КАЗАХА

Югославия и занапред сиНай-числени н остава Тит анай - активни Общественополитическа- обвързаните 
та обстановка в мунистите успешно ще 

преодолеят всички труд
ности и проблеми, които 
понастоящем обременя-^ 
ват нашето социалистиче
ско общество. На всички - 
наши неприятели, без ог
лед дали става дума за 
вътрешни или в чужбина, 
трябва да им бъде ясно, 
че Югославия завинаги 
ще остане Титова социа
листическа, самоуправи- 
телна ‘и необвързана, а 
всички ние сме гаранция 
за това.

Андрия Милинкович, но 
вия комендант на грани
чното • поделение в Бо
силеград в произнесената 
си пред пионерите, по 
Повод Осмият им пионер 
ски поход „По пътеките 
на чсзободата”.

и да предсе- 
дателствува на движение- 

страна е твърде усложне то. Това е още едно пот- 
ма. Въпреки това органи- върждение на правилния 
опраните социалистически път на нашата политика, 
и самоуправителни сили, а и признание на друга- 
начело със Съюза на ко- р,я Тито, един от родона- 
мунистите имат сили то чалниците на необвърза- 
ва положение да се пре- 'пата политика, 
одолее и Социалистическа

нашата

Нормално е, в най-голя 
мата трудова организация 
в Димитровград, 
та, да
.младежи и девойки, 
очакване е и младежката 
организация тук да е и 
най-активна. За 
стта на

с ч с под въпрос. Ръково
дството прави усилия от
ново да печата своя бюле 
т::н. Първичната младеж
ка организация в ТО „Ди 
мптровград” е и най-до
бър „снабдител" на

гумара 
има и най-много

За

Този ваш Поход, по пъ- 
тбктите надими- и самоуправителна Юго

славия да 'тръгне по-уско- 
рено в развитието на со
циалистическото

партизаните, 
още веднъж нека ви по
служи да си' припомните

активно- тровградската 
тази първична „Братство и единство" 

организация

бригада
немладежка 

най-компетентен е нейни 
ят председател Зоран Та-

^авпсимо дали става ду
ма за локална или 
с I :озна трудова 
Гова бригадирско 
гу.марцнте са имали десе
тина свои членове в със
тава на бригадата в Сло
вения-

— В редицата активно
сти па машата младежка

самоуп
равление като единствен 
правилен път в по-ната-

за светлите традиции на 
пашатапък

акция.
лято

Народоосвободи- 
телна.борба и социалистисев, завършил средно учи 

' лище, машинна специал
ност.

— Вярно е, че нашата 
младежка организация е 
най-числена в града и в 
сдружения труд. От тук

тъшното й развитие.
Потвърждение на сила

та и авторитета на Юго
славия в света, който от 
делни наши неприятели 
сс опитват да опроверга
ят, е и решението на не
обвързаните страни Юго 
славия да бъде домакин 
па Деветата среща на не

ческа революция 
покаже, че нашите наро
ди и народности и в ми
налото ме са коленичили 
н пред -по-големи неволи 
ст тези, с които се сре
щаме сега.

Единни и организирани 
в социалистически 
начело със Съюза на ко-

и да

сили
М. Я.

МАЛКА АНКЕТА

Младите от Днмнтровград-зз промени
Най-актуален общест- цаоните изменения? С ог определени решения, до- 

всно-политически в-ьпрос лед на факта, че са необ- като на практика не се 
в момента е разискване- ходимп предстоящите из- прилагат, 
то върху проектоамандма мснения според мене, тря 
ните на Конституцията бва да се уважава гласът 
ма СР Сърбия- Непосред- на народа а особено гла- 
ствено с .това е свързан и сът на младите, с оглед на 
предстоящият референд- това, че последиците от 
ум на младежта, чрез ко- тях най-много ще почув- 
йто младите ще сс изя- ствуватн младите, 
спят за преддожеиите ам Лиляна Митич, студентка 
андмани.

Това беше' повод да на 
правим и анкета 
младежта от 
градска община.

Драголюб Пейчев, член 
йа Председателството на 
ОК на ССМ:

Аз, като числяща се 
към сърбската национал
ност вече един дълг пе
риод живея в тази много 
национална среда и нико 
га несъм пожелела да оти 
да в друга среда. Обаче, 
трябва да разберем неал- 
банското население в Ко- 

Аз съм за предложе- сово, което ежедневно на
сред ните изменения, както и пуска своите домове, кои-

Димитров- за последователното им ' то според мене имат дъл 
прилагане. Нс би трябва- бока причина за това. 
ло както и досега, да се 
приемат само формално

ТО „Димитровград": Младите успешно се представят 
и извън организацията

организация особено ис
кам да изтъкна сътрудии

и бройнитепроизлизат 
активности в нашата ор
ганизация- Преди всичко, 
ние с години иепрекъсна-

-юството ни с войниците 
Та-— граничари, казва 

оев. Редовно оргапизира-акциятато провеждаме 
„Млад работник — само 
управител". Тя има за 
цел' да стимулира млади
те работници за ло-голя- 

ангажиране и повиша 
ване, производителността
на труда. Всеки месец на 

трудовите

мс срещи с Граничарите 
по шахмат, тенис, стреля

Вера БАСОВА

ле с въздушна пушка. 
Но нс навсякъде млади 
гумарци са между най- 

Разисквайки

ОТ МЛАДЕЖКИЯ РЕФЕРЕНДУМ В БОСИЛЕГРАД
— Референдумът е най- 

правдив начин да се мзра 
зи волята ма народа. Смя

те Изясняваха се и възрастниМО активните, 
зг. социално-класовата ст че гражданите оттам,

Вой води ма и Косово
наруктура в редовете 

СЮК Общинският коми- 
неотдавна направи за-

иена На младите се прпдру-рарнище 
единици се провъзгласява 

млад работ- 
който като награда 

15 хиляди дина

Референдумът за изяс
няване по нроектоаманд-споделит мнението на ръ* 

от тези покрай
жнха и не малко число 
и възрастни: трудещи се, 

селскостопа
тет 
бележка,най-добрия ководство 

мини. Тези ДНИ младежта 
изясня на чрез рефе

намамите за нзменецие 
Конституцията на СР Съ
рбия, който по инициати
ва пг. Републиканската ко 
нференцня на ССМ , на 
СР Сърбия и в Босилег-

че в гумарата, 
числоник,

получава 
ра. В кра,я на 
се търси 
трудовата организация и 

награда получа 
ва 15 на сто от заплатата

пенсионери, 
нски производители. Това 
е още едно потвържде- 
ние, че населението в Бо- 
снлеградска община съв
местно с младежта, 
вг пълна подкрепа 
ръководството на СР Сър 
бия да отстои в заплану
ваните промени, едно от 
основните насоки в пре-

въПреки ГОЛЯМОТО 
млади работници, през по 
следните три години поч- 

Ге имало приемане 
в СК.

щс се
ремдум по-пяколко въпрогодината

най-добрият в са от амаидмаиите, макар 
че с още рамо. Аз твъ-

са стопроцентово радска община бе органи
напълно изпълни

ти пе
на нови 'членове 
Коментирайки това Гасев 
като основна причина

пасивността на мла

да-катотой рдя, че
за предложените 
пения. Сърбия като рену- очакванията. Именно на 
блика трябва да получи референдума, 
правата,- които трябва да уведомиха в Общинската

конференция |,а ССМ в 
сту- Босилеград, отзивът беше 

голям — над 95 на сто.
и топа че

нанзме- зирпп,-н диплома.
Доскоро в гумарата

организация е 
свой бюлетин 

„Млад гу-

тъквамла както никоито считат чс тя- 
слабо се зачидите,тежката хнага дума 

та. От друга страна и по 
в обществото

издавала има.,
Олпасра Николова, одоляването ш» настоя

щото трудно обществено- 
икономическо и 'стопанс-

название
мараи”, един брой “ «ва 
месена. Както изтъква 1а 
сев в последно време 
тереса за сътрудничество 
в бюлетина много спадна, 

следващия МУ

-ложеиието дептка:
— Ме ми е известно да- Характерно е,

100 не. сто от гласувалите,
за насивизациядопринася 

на младите, когато всеки 
само своите про ли ще се уважава рефе

рендума ма младежта при 
приемането на коиститу-

ин- ко положение.
си гледа 
блеми.

дадоха подкрепа на 
нроектоамандманите. М. Я.А. Т.

така че
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ОБРАЗО-БОСИЛЕГРАД: СРЕДНО ШКОЛСКИЯТ

ВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ИВ АН КА1АИВАИОВ„ГРАДИНА" ПРЕД ПАНАИРА НА КНИГАТА В БЕЛГРАДНИШКА

Положението в Косово 

загрижвв всички честни 

Югославяни
Ценни издания

БРАНф ЦЕНТРАЛНО Място ЩЕ ЗАЕМАТ ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА 
КО МИЛКОВИЧ, СТЕВАНСРЕМАЦ И БОРА СТАНКО В ИЧ

класиците 
литсра

воденпята на 
на югославската 
тура, конто са живели и 
черпаелп
хпопсппс и Ниш,

бирките „Смъртта 
Орфей” ц' „Потекло на 
11 а де ж дата ”. П от пател и- 
те па Бра иконата поезия 
.могат тези дне книги 
пече да намерят п книжа 
рниците, а йената им е 
55 хиляди динара.

наНншкото издателство 
„Градина” вече 
се подготвя за 
ящня
наир на книгата в Белг
рад. Двадесетина нови зд, 
главия към края на окто 
мврн, ще красят 
вето на нишкня 
и които вече са излезли 
от печат. С останалите за 
главня, които в момента 
се намират под печат, и 
с пзбо|5 на заглавия от 
предишните 
планове „Градина” и тази 

• година планува достой
на най- 

изложба на кни

ЮКП, за
бил твърде убе-

наиовището
щото е 1
ден в правилността 
тези становища, в творче

сериозно 
предсто- 

Международен па

За разлика от преди та 
година колективът па 

образо- 
„Ивап 

Босилсг-

:штворческо пдъ- 
отиоо

по южна Сърбия и чпито 
пропзнедепия ще 
от печат към средата па 
месеца. Става дума за 
сборника разкази па 
Степан Сремаи 
ага” и Бора 
„Божи хора”.

насредношколския 
пателсм I център 
Караиванов" в 
рад, патронния еи праз- 

— '5 октомври, чсс-

ското приложение на ма-м.вгезат . рксизма на конкретната 
действител-гцандо

издател,
югославска 
пост”.

В продължение на до
клада, Величков по-ната- 
гък Iопори за настоящи
те активности по проме
ните на Конституция
та на СР Сърбия и Юго
славия и обществено-по
литическата обстановка в 
Косово и каза: „Сложно 
то и тежко положение в 
Косово твърде неблагопри 
ятно се отразява и върху 
обществено - безопасното 
положение не само в

НПК
тпуиа делово — без пре
късване наДо началото па Папаи 

ра па книгата п Белград 
..Градина” ще издаде и 
бпблпографеко 
на Мил кош шепата иър 
па стихосбирка „Наираз 
но я буля”. Към тези три 
книги, както нп съобщи 
Саша Хаджитапчпч, гла

учебните за„Ибиш 
Стапкович какви го и да е 

Имсно, 
съгласно заплануваната 
програма по чсствуване 
за учениците и препода
вателите бе устроено тъ
ржество, па което за жи 
знепия и революционен 
пъг на Иван Караиванов, 
който'още от младини се 
определил за Маркс-Лени 
пените идеи и настояще
то обществено-икономи
ческо положение и .меро
приятията, които пред
приема СЮК, а преди вси 
чко Съюзът на комунис
тите па Сърбия за прео
доляване на това положе 
пие, говори, Стоян Вели
чков, преподавател по ис-

иятйя и
големи гощавки.издание

Покрай тези пзиъпре 
дпп издания щс се наме
рят „Аргептински шал” 

писате

издателски

па аргентпнеката 
дка Елза Лпрапте, „Пие 
ма до Нора” па Джем 
Джодс, „Естетически ху
манизъм” па Драган Жу 
пич, стихосбирка па Ди 

Милемковпч и

но представяне 
голямата 
гата, между по-големите 
п по-малките издатели от 
пялата наша страна и чу

вой и отговорен редак- 
,Градина” ще се 

(спо 
писа-

тор на
приобщи и книгата 
мени), на нишкия

Видосав Петрович мптрпе 
други. Забележителна по 
вина в „Градина” тази ес 
си е пабавката ма компю

жбина.
Ицак тези дни 

чат излезоха 
поезия на известния 
шки и югославски 
Бранно Милкович в изда 
пие на „Градина”. Касае 
за избор на стихове 
неговото целокупно твор 
чество,

тел
„Възход на поета”, инак 
близък приятел на Бран
но Милкович.

от пе- 
две книги СР Сърбия, но и в Юго

славия- Факт е, че конни трареволюиионерите заси 
лват своята активност. 
Албанските

тър с лазерно печатане, 
което подразбира и коми 
лектна обработка на све 
делията за издаване на 
една книга.

Следователно, централ 
но място на тазгодиш
ния Панаир на книгата в 
Белград, освен произво 
денията на Бранно Милко 
вич,_ ще заемат и произ-

поет

националис
ти и сепаратисти все по
вече и брутално посягат 
срещу интегритета на не- 
албанското население уп
ражняват натиск за тя
хното изселване, което 
предизвиква оправдател
ни протести и огорчения, 
а положението да бъде

от

Тугомир Костичотносно стихос-
тория-

В доклада си Величков, 
след като подчерта, че Ка 
раиванов, като марк
сист, след несъгласи
ето с отделни ръко
водители, напуска Бълга-

КАРАДЖИЧ”ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ВУК 
В БАБУШНИЦА

Трудно преодоляване на
трудностите

еще по-зле нападат се и 
основните придобивки на 
НОБ и социалистическата 
ни революция- Поради то 
ва, ние като искрени гра 
жданн, даваме пълна под 
крепа

рия и емигрира в Юго
славия, казва: След
прословутата 
ма информбюро, 
вамов веднага се определя 
за становищата на ЮКП 
(СЮК). Дългогодишният 

работ
ник, на когото целият жи 
вот е бил изпълнен с бо
рба срещу капитализма, 
а за създаване на социа
листическо общество, ве 
дпага се определя за ста-

резолюция 
Караи-

на партийното иНай-висок е процентът 
па учениците със задово
лителен успех, след това 
С добър, а сетне с отли
чен, до като най-малък е 
процентът на учениците, 
.завършващи с много до
бър успех. С оглед на ст-

Новата учебна година в 
образователния 
„Вук Караджич” това сре 
дно ведомство посреща с 
обичайните трудности, съ 
пътствуващи образовате 
лното дело в общината 
години наред. Слабата 
материално - техническа 
база, „техническия изли
шък" на някои просвет
ни кадри и др. до значи
телна степен обременя
ват работата на средното 
училище.

в достатъчна степен във
държавното ръководство 
на СР Сърбия и на СЮК, 
да отстоят в започнали
те активности за стабили 
зиране
не само в Косово, но и 
въобще в страната ни”.

М. Я.

функцията на стимулира
не на учениците за поето 
ямна работа и за пости
гане на по-добри резулта 
ти. „Подаряването” на по 
ложителни бележки в кр
ая на учебната година де 
стимулира учениците 
истинска и творческа ра
бота и пряко влияе 
създаваме на лоши нави
ци и липса ма трудови на 
вици сред учениците.

ценътр комунистически

на положението

за руктурата па учениците в 
текстилната

за (най-голям брой са се за 
писали със задоволителен 
успех).

професия В СУРДУЛИЦА НА 22 ОКТОМВРИ

Преглед на културните постиженияобщо от успеха 
може да бъдат доволни в 
училището, но .безспорно 

Инак от общо 358^ уче- е, че в настоящата учеб
ника (през учебната па година далеч по-голя- 
1987/88 година) с положи мо внимание ще се объ

рне за издигане иа обуче

яа ромитеI* *

Четиринадесетият пореден Преглед на култу
рните постнжения на ромите от Сърбия ще се 
състои на 22 октомври 1988 година в Сурдули- 
ца. 1ова е рещено на срещата на организацйон- 
ния комитет, състояла 
Сурдулица.

В залата на Народни 
лица ромите от

Заключено е, че трябва 
да се интензивира и ос
мисли работата на класо 
вите общности, класови 
те- ръководители, на учи
телите по отделни пред
мети, да се подобри сът
рудничеството с родители 
те и с останалите субек
ти- р цел да се подобри' 
качеството на, работата и 
резултатите, произтича
щи от това.

Критерият на оценка 
не е съгласуван и не е

телец успех са завърши
ли 341 ученика или 95,25 името 

а бряване успеха
и съответно подо- се миналата съботана сто от учениците, 

само 17 (или 4,74) от уче 
ииците. • С отличен успех 
са завършили 80 ученика 
или- 22,34 на сто, с много 
добър успех — 65 учени
ка или 18,16 на сто, с до

вна учени
ците, завършили със за
доволителен успех. я университет в Сурду- 

Дрищина, Сурдулица, Враня, Ле- 
““аац- ^риле Бачка паланка> Железник, Буя-
в т ™ П °ВИ БеЧе* С пеени и игри ще предста
вят своите културни постижения. '
... на прегледа ще бъде организнра-
тво "тп м“а иа тема „Културното творчес- 
предмети П1ТС И 1це бъде Устроена изложба на 
дени Т п "а Домашното ръкоделие и произве
дения иа изобразителното изкуство.

В та
зи насока са набелязани 
редица мероприятия, а 
резултатите от тях ще 
могат да се отчетат на 
предстоящия квалифика 
ционен период.

В
бър — .83 или 23,18 със 
Задоволителен успех 113 
или131,56 иа сто от уче
ниците. Ст. Н. С. М.

СТРАНИЦА 10
БРАТСТВО * 14 октомври 1988



бъде нереален. Наистина 
футболният отбор на Вра 
нека баня, този 
зрителите 
се представи 

• това

Въз основа на член 10 на-Закона за трудо
вите отношения и чл. 7 на Правилника за трудо
ви отношения в ТО „Автотранспорт” в Босиле
град, Работническият съвет на ТО „Автотранс
порт” на заседанието

Път пред 
в Босилеград 

подмладен, 
обаче . не „..намалява 

превъзходството* -та боси- 
‘ леградския' отбор. •'

\ Инак, играта през'пър
вото полувреме бе по-ии- 
тереснау. когато и футбо
листите от В райска баня 
оказбаха някаква

БОСИЛЕГРАД:
ЕЩИ МЕЖДУ НАРОДНИ СПОРТНИ СР от 26 септември 1988си

година взе решение да се даде

Доугаршнето-нап резултатите ОСшкзз!
ЗА ПРИЕМАНЕ НА АВТОЕЛЕКТРИЧАР — 1 из- 

неопределено времепълнител за 
>зопит или стажант

Освен със Закона предписаните условия, ка
ндидатите трябва да изпълняват и следните спе
циални условия:

~ КВ 
трудов опит,

— Със заявлението кандидатите трябва да 
представят и следните Документи:

— диплома за КВ автоелектричар,
— удостоверение от книгата по гражданско 

състояние,
— удостоверение за отбита военна повинност,
— удостоверение от съда,
— удостоверение от Клона по заемане на ра

бота; а кандидатите които работят — удостове
рение за средните, лични доходи по член на се- 
мпйството,

с трудоЕ
На 5 октомври т. г. в 

Босилеград, в рамките на 
граничното

ктмви в разширяването
международните отно тнва на домашния отбор, 

сътрудничес шения, сближават млади- Поради това 
между^ Босилеградс- те от различни страни. бе тесен, само 

оощина,СФРЮ и Об-^ Инак, футболната 
щинския народен съвет ща бе 

град Кюстендил НРБ,

съпро-
на

и резултатът 
един гол

тво автоелектричар, с трудов опит или безка
сре- повече в мрежата на го-

твърде интересна стуващия отбор.
През второто полувре

ме, силите ма

на
гсктувп „шргт друтесх- превес ’ щ,“ фут^олис.в^е

"ЛиРЧЙЙКУ? °т
тс спортисти бяха 
па спортно

гостуващия 
отбор съвсем поггуснаха. 
Играта, се пренесе преД 

гостуващия отб
ор. При това домашният 
отбор отбеляза още осем, • • 

1 а1 гостуващият само един.

футболисти бя- 
съперник 

само през пърИло пол у- 
време когато

двете спортни тът бе 2:2. През
си- полувреме гостите от Кю

стендил, физически пр-по- 
дготвени, наложиха своя 
игра и победата бе неми
нуема.

Ри и^гзвоюваха-.убедител- В шахматната ■ среща., и 
победи. Футболният този път*, както и винаги 

им отбор се-наложи-с ре досега шахматистите ог 
зултат от 6:2, а шахмато Кюстендил се показаха. 
вия с 5:0. При това оба- по-добри и победиха с *

. . С.П°РТН<?.. Дружество 5 : 0. _ ннчиото сътрудничество
„Младост и „Велбъжд Шахлштният отбор: В. между . Димитровград
подчертават, че' при такп Христов; Р. Сотиров, В. (СФРЮ) и Драгоман (НРБ) ■■ 
за срещи, другаруването ' Николаев! Р. Манасиев и 
винаги е над резултатите. А. Тодоров.
Те откриват нови ' перспе

дските 
ха равностоен гола и агости 

дружество 
„Младост” .от Босилеград. 
При $-.това
дружества премериха 
ли по футбол и--шахмат. 
И в медната и другата сре 
ща спортистите от Кюсте

и резулта-. 
второто

М. Я.
— медицинско свидетелство.
Заявления, с необходимите документи се пре 

дставят в срок от 8 дни от публикуването на 
обявата във в. .„Братство”, „Вранске новине” и 
„Политика”, на следиия адрес: Трудова органи
зация „Автотранспорт” Босилеград; ул. Георги 
Димитров Л/о 5-а, до Комисията за трудова отно
шения-

Закъснели и некомплектни молби няма да се 
1 гзимат в предвид.

Международна среща
ндил^се «оказаха^ по-доб-

Димннровградчени
по-добри

ми

рамките на крайгра-
че в

сс проведоха срещи -• по • ВЪЗПОМИНАНИЕ
футбол, шахмат и тенис ^ четвъртък, на 20 октомври 1988 година, ще даваме 
па маса. Димитровград ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНЕВЕН ПОМЕН
излезе по-успещеш Дими- ^ на нашата мила и никога непрежалима съпруга, май

ка, дъщеря, сестра, зълва и леля

М. Я.

/ -победиха-тровградчаНи 
във футболния мач сЗ:2 
п по шахмат с 3,5 : 0,5.

Домакинът на срещата 
Драгоман победи в тенис . 
па маса с 5:4.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ 
ГРУНА „ЮГ” " ‘ " Калинка СавоваЩ*...

В този ден. в 11 часа, 
^ ще посетим иейния гроб 

Цй в Босилеград, ще го окн- 
> чим с цвегя и ще го за- 

леем със сълзи..фщ
Тъгата и болката за па 

|||! шаха Калинка не се .мер 
ят с времето но с празно
тата, която тя остави в 

|||| нашите сърна. .

Нейното сърце престана да тупти, но спомените за 
пея вечно ще живеят в нашите сърна.
ОПЕЧАЛЕНИ: съпруг Никола, дъщеря Бояна, енн
Сте вица, майка Лоза, брат Ивалчо със семейството 
си и множество други роднини, близки и познаги.^

Ханлйален резултат на Веснала ■
. спортистите от двата кра- | 

г йграпичпн ‘града ще ста- I 
ме идната година в Дими- ] 
тровград.

1
ма

/.МЛАДОСТ" (Босилеград) : „МИНЕРАЛАЦ” (Ер.. 
баня) : 10:2, (2:'Т)

д. с■-Босилеград', 9 октомври 1988 година. Игрището 
„Пескара" край Драговищица. Теренът-и времето йод 
ходяши за игра. Зрители над 150 души. Голмайстори: т 
за .Младост” В. Чипев — 4, И. Рангелов — 3, 3. Мда- ПВЖЕН ПОМЕН 
денов —'2 и Д. Златков —1, а Д. Демирович и Г. Ку-

срещата Д. Дра-

I■
На 25 октомври тази

ртич‘ по ’ 1 за „Минералац”. Съдия 
от Владйчйн хан.

на
година сс павършаваг че 
тиридесет «ни от смърта 

мил и незабра
гнч

ст". Високата победа от 
10:2 в полза на босилсг-

и?. нашия- 
внм

И кгози път-, се ти,каза, 
че футболистите

:;гг;ерник шГбосилегр&ския че ако . беше но-голям с 
футболен отбор /Младо- ДЙа-трй гола, нямаше да

„Мипа

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 16 октомври тази година, се навършават 3 го

дини от трагичната смърт па нашата никога непре- 
жалпма дъщеря и сестра

Милка СтоименоваI шш„ГТалилуЛйц" умело 
грешките 

отбор. В не-

СП01РТНИ НОВИНИ от ЩОТО 
ДИМИТРОВГРАД “шия

Футбол: Регионална^ ФУТ- ^ ^ 
болна дивизия ругар" » Житорагя.

- па от село Рапчнловцн —г Босиле- 
градска община.

димитрошрадчапи
„Зад- Драга дъще; времето минава, 

а пашата скърб е все по-голяма .Александър Тошев 

-Санда
у (-4 н никога няма да Заличи нашите 

сломени за Тебе, за твоята мла-ВЕРЕСИЯОТ ГОТОДО ,г-
Пре-л около. .500 зритс-

Първа общинска футбол- 
на дивизия

й'*
I® -дл дост. Ти ни беше радост, ти ни 

•' Щ|1 беше гордост.футболистите па,
Бадцарски,” играх». т ПОРЛ)кеНИЕ ОТ ДУЗПИ 

равно срещу отбора иа Отборът 'на „Партизан" Този ден в’ 10 часа ще 
„Палилулац" от Ниш и „обеди „Наш.. посетим неговия гроб на
9 октомври т.г. Голове .) Извор и изгу гробищата в Лукавица и
„Балкански" отбелйзаха Р • тъй като ре ще положим цветя- Ка-
П Костов и 3. Христов, а „сгуляриото „им близки и, познати да щс го залеем със сълзи и свежи цвета.

' Палилулац" — ПъРВУ зутта, щ УИзпорча. 11И „ридружат. Каним близки, роднини н приятели да ни се прндру-
■ювйч и ДжорД*евич. "Р0“' ' . 'ешии в из Опечалени: семейства:: То- жат. Вечно опечалени:
' А. Балкански".Ус-'- |(аУ Ду31Ш и по- шеви, Димитрови и Пет- баща Асен, майка Лиляна, брат Слаае, снаха Дивна и

победи -гостите °т : "ълнише па ду г останали миогобройпи познати и роднини. ,,
2-0?^ Г" вЛИХа • Д- С'

ЛИ Лукавицаот
си

уви, злата съдба те 
наскърби. ‘

На октомври т.г. още веднаж ще посетим ве- 
й жилище на гробищата в село Рапчнловцн.

сполетя и всички нас вечноНо

чното

Пя ,да 
Ниш, макар че по 

водеше и с
;. «■- , ...

време
•ТИ ■ ь ' СТРАНИЦА Н

1988* 14 октомврибратство



'ЛУр? * сатиР< забаваI.? Л' - а *
РАЗОЧАРОВАЛА СЕ

Една жена се Върнала от гости и раз
казва на мъжа си:

— Прекарах прекрасна вечер, 
ровнчн ме замолиха да пея и аз се съ1- 
ласпх. Пях романси.

— Добре си направила — казал мъ
жът й. — Не търпя тези Петровичи.

Карикатурен екран:
Пет-БОБАН ДИМИТРОВ

Бащиния Iч ДОБЪР ОТГОВОР
— Приказвате ли някога насън? — 

най-строгия

Но

попитали иеднаж студенти 
си професор.

— А това ис — отговорил той. — —« 
твърде често се случва да други спят,! 
когато аз говоря.

■

Гледам телевизии», слушам радио, че 
тим и иовине, и право да ви кажем има 
работе кое ме радую, а има и кое ме 
чуде и люте.

Кво ме радуе? Радуе ме това, що 
най-лосле почеше да си отоде ония що 
с године ни обещаваоше убаво бъдеще, 
убав живот, а оно ие иде . така: Нело ра
ботникът и селякат су све по-зле. А тия 
що ни обещаваоше? Па оии су си исти
на живеяли и мнозина си и денъска жи 
вею добре. Научили да пупаю на държа- 
вие ясле> научили само да попую, а да 
не работи, са оии се чуде што им народ 
обьрчна гърбину. Па оии ли чекаю да 
им плескамо?...

В ТЕАТЪРА
Една двойка влиза а театър. Оня, 

дето води поситителите до местата пре
дупреждава:

— Само полска влизайте.
— Какво, нима всички вече са зае-

Ч

пали.
--У-Т.'-' -- : -

ДОСЕТИЛ СЕ
— Кажи ми, моля те как устрои да 

тс отбягва оня досаден Тома?
— Твърде просто! Заех му определе

на сума н сега вече и на три километра 
бяга от мен.

13-

Истина иекои си воднесоше оставНс. 
Малко тегаво, има немаше куде: докара
ме нара до дувара. Народ им каза у очи 
кво мисли за ни. И оня ка видоше дека 
„лъга баба долъга”—почеше да си отоде.

И нека си иду.

Не мислим да викамо за ни. Може 
некои да йе гребало и по-рано да си оти 
ду. Стело йе Да буде по-добре за нас.

Кво ме люти?

Па люти ме това, 
су кико слънчоглед, 
къмто слънцето. До ичера беоше с тия 
що си отндове. С н>н беоше н по ягнеЬе 
бригаде, по мнтинзн, 
дека били одавна против 
онова що онн работили.

ПОСЛЕДНА СЦЕНА
За време на снимането на филм ре 

жнеьорът казва ма актрисата:
— Ето, от тази скала трябва да ско 

чнте долу.
— А ако се убия?
— Не бери грижа!- И без това тази е 

последната сцена.

‘

■

/

1СЪВЕТ
Студент в книжарница 

книга със заглавие „Ето как се става бо 
гат" .И

прелиства
.тъкмо се решава да 

по-стар колега му казва:
— Купи веднага и Наказателния

я купи, а що кма некои кон 
Одма се обърчаю

закон.
говоре
против

а съга - 
н>н иСТАРОСТ И КРАСОТА

— Твърде ми е жал, но никак не 
мога отново да ви направя млада — 
зва козметик на една мадама в напред
нала възраст.

— Това ие е необходимо 
драго сърце ще бъда стара, само 

кой да не забележи това.

ка-
Теквия се понашаю кико да йе омя 

наша земля н»нна бащиния, 
работе кво сн

па могу да 
оче. я мислим да йе дош

ло време да нм се каже, дека 
може тека, кита онн 
увнде.

господине
на внше не 

сами нече това да
ни-БЕЗ ДУМИ

Не внде лн дека 
важи кво човек работи 
постиза. Онн лн мнеле 
да сн прошнваю?

Съга некой че ме пита: кой да им 
каже това? Па кой? Сви. Ние сви рдбот 
ници и селяци, производители що се 
жемо. Ние че нм кажемо. Мислим да 
добре видимо кой 
зултати дава.

°ння що добре работе, 
гамо на руководеНа места, а ония що шу-
Шляве, що кръшкаю __
жемо да стану,
1 жхомдмдмд

денъска вечим само 
н квн резултати 

Дека кош че можеБудилник
ка-
сви

кико работи н кякви ре

П
че Би предла-

е ннм че нм ка
ка се оии сами не1 сечаю.
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