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ЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯТА НА 
ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

РЕФОРМА СЛЕД ПРОМЕНИ В 

КОНСТИТУЦИЯТА

СПОГОДБА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
СЪРБИЯ И ТВМ

КРАЧКА НАПРЕД КЪМ 

СВЕТА
* Цивилният контрол над войската е придобивка на демократическото общество * Без информационна система и включването па големите све

товни компании няма прогрес в промишлеността и изобщо в 
стопанството, т.е. няма бързо икономическо развитие, каза пре
миерът Джинджич

В организация на Института за военни умения 
във вторник в Белград се проведе съвещание на 
тема ”Цивилен контрол над въоръжените сили”. 
Съвещанието беше открито от югославския пре
зидент Воислав Кощуница, а освен него в рабо
тата му участваха и председателят на Съвета на 
гражданите в югославския парламент Драголюб 
Мичунович, външният министър Горан Свилано- 
вич, съюзният министър на отбраната Слободан 
Крапович и сръбският министър на вътрешните 
работи Душан Михайлович, а се изказа и ген
ералът в пенсия Радосав Мартинович, съветник 
за национална сигурност на черногорския през
идент Мило Джуканович.

- Цивилният контрол над войската и въоръже
ните сили е условие за включването на Югос
лавия в интеграционните и особено в колек
тивните европейски сигуностни системи, каза 
президентът Кощуница, откривайки съвещание
то в казармата в Топчидер. Без пълен цивилен 
контрол над ЮВ и без трансформация няма 
възможности Армията да стане транспарентна 
въоръжена сила, способна да защитава държав
ната територия, да охранява границата и да бъде 
стабилен фактор на общественото и държавно 
развитие, подчерта президентът.

(На 3 стр.)

Сърбия се нуждае от скокоо- стратегическо партньорство с 
бразно развитие, за да върви под 1ВМ- 
ръка със света. Без информа-

ЗАПОЧНА ВОЙНАТА ПРОТИВ СВЕТОВНИЯ ТЕРОРИЗЪМ
- След договора с Мукгозой, 

ционна система и включването това е втората голяма крачка за 
на големите компании, каквато въвеждането на информацион- 
е ГВМ, не можем да осъществим на технология в нашата страна,

САЩ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

НАПАДНАХА АФГАНИСТАН поставените си цели - напредък подчерта премиерът, 
на индустрията и и стопанството 
като цяло. 1ВМ ни предлага из- Агенцията за развитие на ин- 
годни цени, за да можем в стра- форматиката и Интернета Бра
ната да внедрим нова технолог нислав Анджелкович компют- 
гия-хардвер и софтуер. Това ще рите на 1ВМ, които досега се 
помогне на нашите предприятия използваха в Сърбия ще бъдат 
да повишат производителност- възобновени при изгодни ус
та си, което означава по-бързо ловия - с намаление от 67%. 
стопанско развитие, каза пре- Спогодбата предвижда и създа- 
миерът Зоран Джинджич при ване на програма за академично 
подписването на спогодбата за изучаване на електронния биз

нес на четири университета в 
Сърбия, както и реализация на 
специални .проекти, за които 
1ВМ ще осигури безвъзмездни 
софтуери.

- Спогодбата е един от начи
ните да осуетим монопола на на
шия пазар, каза той.

Председателстващият Упра
вителния съвет на 1ВМ за 
Европа, Близкия изток и Аф
рика Ханс Урлих Мерки каза, че 
чрез технологията на тази ком
пания Сърбия има шанс да “хва
не влака“. Според него, Сърбия 
има добър пазар за тази фирма, 
която ще предложи най-съвре
менни хардуери и софтуери, с 
които нашата страна да тръгне 
под ръка със световната техно
логия.

По думите на секретаря на- След това ще направим малка 
пауза да видим как стоят нещата. 
Нямаме намерение безпричинно 
да пилеем скъпо оръжие, казал 
Рамсфслд.

Най-интерссн въпрос сега е ка
кво ще стане след това. Щс излез- 
нат ли ма сцената спецовете за 
борба против терористите? Това 
официално никой не потвръжда- 
ва, мито пък изключва една такава 
възможност. . Плановете, 
ествено, са секретни.

Точни сведения за резултати-В 21 часа местно време в не
деля Америка и Великобритан- те от досегашните бомбарди-

още няма. Начални-ия започнаха бомбардировки ровки 
срещу талибанските сили в Аф- кът на Генералщаба на амери- 

обст- канските войски Ричард Майерс

все

ганистан. В пъвия удар са
военните осведоми журналистите, че презрелвани летищата и 

лагери, в които, както се пред- първия ден на мишената били 31 
полага, се обучават борци на те- цели, сред които няколко лагери 
рориста номер едно в света за обучение на терористите в 
Осама Бен Ладен. Освен столи- провинцията Баглан, министер-

ството на отбрана в предградие-
ест-

цата Кабул крилати ракети и 
бомби бяха хвърлени и срещу то на Кабул и летищата в някол- 
градовете Кандахар и Джалала- ко града,
У Подобни цели били мишена и
)а^' през втория ден от бомбардиров

ките, а започнали и щурмове през

В БАБУШНИШКА ОБЩИНА ПРЕЗ 2001 
ГОДИНА

20 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ

В обръщението си към наци
ята американският президент 
Джордж Буш Младши заяви, че 
САЩ се насочиха срещу Афган
истан и добави, че “всяка нация

деня.
- Талибаните имат малко важ- 
военни цели, които могат да се 

атакуват по въздух, казал секре-
трябва да избере страната си в торят ^"“бомбии
този конфликт ,,понеже няма Р ^ ^ могат да се изкоренят 
неутрален терен“. терористите, с което предупредил

Президентът Буш няколко нацИЯта да се подготви за военна 
пъти покани американците да камПания, която ще'продължи не

години, така че бом-

ни

Около 20 милиона динара бюджетни средства и средства, по
лучени от различни международни организации, ще бъдат вложени 
през тази година в инфраструктурата в Бабушнишка община.

Санация на свлачище в село Завйдинце, уреждане на коритото 
на река Мърморица, уреждане на градски улици и селски пътища, 
изграждане на мост в село Ракита, възстановяване на манастир в 
село Горчинци са само някои от завършените, започнатите или 
задвижените по-важни комунални дейности през 2001 година на 
територията на общината.

За тазгодишния бюджет на Бабушница спокойно може да се 
каже, че е с развойна нагласа, понеже голяма част от бюджетните 
средстава (запланувани на около 24 милиона динара) са използвани 
или ще се използват за различни инвестиции в комуналаната, инфор
мационната и другите сфери.

бъдат търпеливи ц им поръча, 
че заедно със САЩ в акцията 
участва и Великобритания, че

с месеци, ас
бардировките са само началото на 
тази кампания.

С оглед на ограничения брои 
има подкрепа и от Германия, на цеЛите, които могат да се атаку-
Франция и Канада и че повече паТ по пъзЛуХа логично е да се 
от 40 държави в света нредоста- очаква скорошно прекратяване на 

американците въздуш- бомбардировките. Б. Д.вили на 
ното си пространство.



12 октомври 2001 г.

ПРЕЗИДЕНТЪТ КОЩУНИЦА ПОСЕТИ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ В
БАТАЙНИЦА

ГОРАН СВИЛАНОВИЧ

След
дипломацията 
нападенията 
бяха очаквани

ПО-ДОБРИ ДНИ ЗА ЮНАЦИТЕ
Придружаван от началника 

на Генералщаба на ЮВ генерал 
Небойша Павкович и командва
щия Военновъздушните сили и 
противовъздушната отбрана ге
нерал-подполковник Бранислав 
Петрович, югославският прези
дент посети поделенията на 
летището в Батайница и Въз
духоплавателния институт ”Мо- 
ма Станойлопич” във вторник.

Въздухоплавателите запоз
наха президента с техниката, с 
която разполагат, при което не 
премълчаха, че сериозно изос
тават в технологическо отноше
ние.

Шефът на югославската 
дипломация Горан 
Свиланович заяви, че 
американското 
нападение срещу 
Афганистан е очаквано, 
че му предходеше 
голяма дипломатическа 
офанзива и вероятно 
няма да приключи след 
няколко дни.
Министър Свиланович 
припомни, че на 
американската акция 
предхождаше "много 
голяма дипломатическа 
офанзива,

целенасочена преди 
всичко към ислямските 
и другите най-важни 
държави в света, за да 
се получи тяхно 
разбирателство за 
стремежа да се 
изкорени тероризма".

Президентът Кощуница наблюдава майсторството на 
югославските летци

Когато обаче полетяха само
летите Г-4, Миг29 и Миг 21,тех
нологическата инфериорност 
като че ли изчезна. Умението си

След аеромитинга президен- се постарае да им обезпечи това. 
тът Кощуннцва разговаря с жу- Президентът Кощуница при-
рналистите и на въпроса могат помии и за намиращия се в ун- 
ли въздухоплавателите да очак- гарски затвор летец - майор 

да лети със Суиергалеб Г-4 ват наскоро да получат нова тех- Емир Шишич, арестуван въз ос- 
пред президента показа майор ника той каза, че те и с тази си нова на хърватско обвинение. 
Зоран Каганич, а подполковник служат безпрекорно и подчерта, - Ще предприемем всичко пи-
Небойща Джуканович демон- ме юнаците на отбраната през лотът Шишич наскоро да бъде в 
стрира виртуозност, управлява- 1999 година заслужават по-до- Югославия със семейството си, 
ики могъщата небесна птица, бри условия за живеене и ежед- 
каквато е Миг 29.

ЮГОСЛАВСКО-СЛОВАШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

БЛЕСТЯЩИ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И 

ПОЛИТИЧЕСКИ ВРЪЗКИ
каза президентът.

невна работа и че държавата ще

Председателят на югославското правителство Драгиша Пешич 
и словашкият премиер Миклуш Дзуринда прецениха, че 
дипломатическите и политически връзки между двете страни са 
"блестящи”, но че икономическите би трябвало ”да направим още 
по-добри”.

Югославският премиер осведоми високия си гост от Словакия за 
"най-важните вътрешни проблеми”, каквито са разговорите за 
преустройство на федерацията и проблемите в Косово и Метохия.

Премиерът Пешич каза, че правителствата на Югославия и на 
Сърбия с политически средства настояват за прилагането на Ре
золюция 1244 на ООН за Косово, както и че е направена регис
трация на неалбанските жители за предстоящите избори, но че 
поради "лошите” сигурностни обстоятелства в Покрайнината и за

АМЕРИКАНСКОТО НАПАДЕНИЕ РАЗДЕЛИ ЧОВЕЧЕСТВОТО

СИЛНА ПОДКРЕПА - ОТКРИТО 

ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ
* Американското нападение срещу терористите и талибаните в Афганистан предизвика различни 
реакции в света.

Западните лидери изразиха пред лицето на правдата”, се иционна групация - Мюсюлман- 
иодкрепа на американските и казва в съобщение на руското ското братство в Йордания съо- 
британски нападения. Това нап- външно министерство. бщи: "Ясно е, че мишена е исля-
равиха и големите организации - Папа Йоан Павел II изрази мекото и мюсюлманско възраж- 
от Европейския съюз до НАТО. "загриженост и неспокойствие” дане”.
Алиансът е готов да изиграе до
край ролята си, категоричен е 
генсекът Джордж Робертсон.

Неограничена солидарност международната общност”, 
изразиха германският канцлер 
Шрьодер, френският президент 
Ширак. Канада и Австралия съ
общиха също, че ще дадат соб-

това, че все още не са изпълнени условията за една такава крачка, 
решение за участието в изборите все още не е взето.

- Ние разбираме какво означава отказването да се участва в 
изборите, каза съюзният премиер и изрази надеждата, че в пред
стоящия период "нещата ще тръгнат към подобряване”.

Предмиерът Дзуринда повтори словашката подкрепа на тери
ториалната цялост на СР Югославия и реализацията на Резолюция 
1244 на Съвета за сигурност към ООН.

Относно проблема във връзка с международния тероризъм 
Пешич и Дзуринда прецениха, че атентатите в САЩ на 11 септем
ври ”засегнаха цялото демократическо човечество”,

Някои водещи мюсюлманскиот въздушните удари, като по
сочи, че сегашното време е ”де- страни, като Иран и Ирак ясно 
ликатен момент в живота на осъдиха тази акция. Няколко

мюсюлмански лидери в Палест- 
Подкрепа оказа и Йордания, ина осъдиха нападенията и апе-

при което поебчи, че трябва да лираха за оказване на помощ на 
се внимава в Афганистан да не Афганистан. "Апелираме към 
страдат и цивили. Египет приз- всички мюсюлмани в света да 

езвен принос за военната опер- нава правото на Америка да на- подкрепят афганистанските си 
ация.Ит алианският премиер Бе- падне Афганистан "ако има нео- братя в този критичен момент”, 
рлускони каза, че и неговата ст- поради което

е необходимо "цялото човечество да поведе синхронизирана борба 
против злото "номер едно” на нашата планета.

Констатирано е, че СР Югославия и балканският регион все 
още са подложени на всички видове тероризъм, пред които "не 
бива да се отстъпва”.

провержими доказателства” за съобщи пакистанската група 
вината на талибаните и на Бен Маркази Джамиат ал е Хадит. 
Ладен. Тази страна обаче израз
ява и загрижеността си от ”стра- щитници в Индонезия се закани, 
данията

рана е готова да участва в ак
цията доколкото това бъде пои
скано от нея.

Русия, която и сама се бори

Фронтът на ислямските за-

афганистанския чер ще хване всички чужденци ина
против терористите в сепара- народ”, 
тистическа Чечня поздрави на-

ще унищожава чуждестранни 
Арабската лига препоръча цели. ”САЩ са терористическа 

паденията и използва удобния въздържане и предупреди за нация”, каза лидерът на Фронта 
момент да се обяви за акция при- опасността от разширяването Мохамед Ризиек. 
отив терористите навсякъде в 
света. ”Време е за категорична 
акция против това зло. Където и

НА СРЕЩАТА НА СТРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА 
НАТО В СОФИЯ

Трета група страни в светана конфликта. Генералният сек
ретар на Лигата Амър Муса оказват ограничена подкрепа, 
предупреди за "нажежената об- Китай подкрепя акцията против 

да се намират терористите - в становка” в Близкия изток.
Афганистан, Чечня, в Близкия

ТРАЙКОВСКИ БИЛ 

МИШЕНА НА 

АТЕНТАТОР
тероризма при условие тя да се 

На другата страна се оказаха ограничи на строго определени 
онези, които осъждат на- цели и да се избегнат цивилните 
паденията. Най-голямата опоз- жертви. Шведският премиер Пе-

или на Балканите - трябва 
да знаят, че ще бъдат изправени
изток

рсон заяви, че неговото прави
телство 'подкрепя правото на 
САЩ да се защитават от бъде
щите терористически нападе
ния”, като предупреди, че всяка 
акция би трябвало да бъде "про
порционална” и че невинните 
цивили трябва да имат пълна 
защита. Подобно реагира и Тур
ция.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ АМЕРИКАНСКИТЕ БОМ
БАРДИРОВКИ СРЕЩУ АФГАНИСТАН

♦Полицията арестувала един български гражданин, за конто меди- 
ите твърдят, че се казва Светозар Луканов и че е платен убиец 

На състоялата се миналата седмица в София среща на високо 
ниво на страните кандидати за членство в НАТО македонският 
президент Борис Трайковски е бил

ЗАГИНАЛИ НЯКОЛКО 
ДЕСЕТКИ ДУШИ мишена на атентатор, който е 

недалеч от софийския хотел ”Хилтън”, пише в. ”24аресту
часа”.

ван

Управляващите Афганистан талибани съобщиха, че десетки души 
:а убити по време на американските бомбардировки.

Талибапският посланик в Пакистан Абдул Салам Заеф казал, че в 
нападенията срещу Кабул, Кандахар, Джалалабад, Херат, Мазар-е 
Шариф и Кундуз са загинали няколко десетки души. Той 
колко от тях са цивилни жертви, а колко галнбански борци, но добавил 
не били унищожени и цивилни обекти. Той осъдил щатйте, че отказали 
*а преговарят за съдбата на Бен Ладен, когото защитават талибаните.

Търсим е доказателства от Америка, но вместо доказателство 
Америка изпраща военни самолети, бомби и 
атркит тероризъм, заявил Заеф.

Преди срещата българските служби за сигурност били преду-
президент.

отседнал в хотел "Хилтън”, в който, въпреки 
предупреждението, са отседнали осем държавни ръководители.

Официалните представители на българската полиция 
съобщили кой е бил мишената 
наетият убиец е български гражданин, който 
ръцете си, за да не остави отпечатъци.

Вестник 'Труд пише, че арестуваният се казва Светозар 
Луканов, на 29 години е и има криминално досие.

предени, че се подготвя атентат срещу македонския 
Затова той не еВ няколко европейски столи

ци, както и в американски гра
дове се провеждат и антивоенни 
протести. Стотина протести
ращи в Лондон излязоха на ули
ците с лозунга "Спрете войната, 
нахранете сиромашиите!”.

не казал
не са

на атентатора, само казали, че 
смъкнал кожата от

крилати ракети. Това е



ШшШ 12 октомври 2001 г.

РЕФОРМА СЛЕД ПРОМЕНИ В 

КОНСТИТУЦИЯТА
ИЗВЪНРЕДНИ ИЗБОРИ - НОЕМВРИ 2001 

СИМЕОН БАСОВ, КООРДИНАТОР НА ДОС

СВОБОДНИ ХОРА - 

СВОБОДНИ ИЗБОРИ
(От 1 стр.)

Като прецени, че през изминалата една година 
не е имало условця за съществени промени в 
Югославската войска, Кощуница каза, че сега не 

• е удобен момент за промени, които биха могли да 
дестабилизират една сериозна и сложна система, 
каквато е войската.

Координатора на ДОС и председател на Общинския съвет в 
Димитровград д-р Симеон Басов питахме:

се различават предстоящите местни избори* По какво 
от предишните\

- Сигурно е, че тези избори ще бъдат по-различни от всички до 
сега. Разликата преди всичко е в това, че хората са свободни и 
свободно и без натиск могат да се определят. Разликата е и в това, 
че има много партии и кандидати и на хората ще бъде трудно за 
кого да се определят. Но въпреки това гражданите трябва да 
кои са техните кандидати, а също така да знаят, че ние сме се 
кандидатирали за период от четири години и ни трябват още три, 
за да видят избирателите какво можем да направим. За съжаление 
ние миналата година нищо не можахме да направим, понеже 
нямаше условия за нормална работа и аз пак повтарям, че 
практика сме на власт от 28 юли тази година, т.е. от момента, 
когато е сформиран Общинският съвет.

5
Говорейки за терористическите атентати 
в САЩ и за отговора на Вашингтон, 
президентът Кощуница припомни, че 
точно на днешната дата (9 октомври) в 
Марсей беше убит сръбският крал 
Александър Караджорджевич, който 
падна жертва на терористите.
- СР Югославия е отдавна жертва на 
тероризма и естествено е, че желае да 
бъде част от глобалните усилия в 
борбата против тероризма, които ще 
изхбждат от системата на универсалната 
колективна сигурност, от системата на 
ООН. Става дума за тероризма като 
глобален проблем, който търси глобален 
отговор, каза той.
Югославският президент настоя върху 
тероризма да не се гледа с двойни 
аршини, а да се сложи равенство между 
терористите, които убиват невинните в 
Америка и "борците за свобода и 
човешки права", както Западът 
наричаше шиптарските терористи в 
Косово.

знаят

ализъм и готовност за реформа.
Спирайки се върху натиска за кадрови 

промени в ЮВ президентът Кощуница каза, че 
кадровите промени са част от реформата, но не и 
съществена, а само нормална последица на ре
формите. Президентът Кощуница настоя за 
промени в Конституцията и в законите, с което да 
се открият възможности за парламентарен кон
трол над въоръжените сили.

ние на

* Какво ще направи общинската власт тези избори да бъдат 
честни и демократични ?

-Що се отнася до мен, до локалната власт и до нашите участници 
в изборите (като казвам това, мисля за ДОС), ще направим всичко 
възможно и гарантираме, че тези избори ще бъдат честни. Онова, 
за кдето аз отделно съм настоявал е: всички участници в изборна та 
надпревара да получим едновременно материалите за изборите, 
което и стана на 25 септември. От някои партии обаче не беше 
почтено, а те си знаят кои са и ще се познаят, да събират подписи 
преди това. Ние това го знаем и тези листи могат да се считат за 
фалшиви.

* Какво ще предприемете във връзка с това? к
- Когато става дума за партиите, които предварително са съби

рали подписи и след това ги пренасяли на утвърдените от Изби
рателната комисия формуляра, за тяхната постъпка още не е раз
исквано и по този въпрос аз не мога сам да взимам решение. 
Оповестено е предприемане на определени мерки, но какви не 
мога да ви кажа. Ясно е, че хората се обаждат и искат дори и на съд 
да свидетелстват за тези нечестни дела. По случая вероятно и 
графолозите ще имат какво да кажат. Не мога да не спомена, че 
някои партии, коитб направиха същата грешка, това си признака и 
го поправиха, събирайки отново подписи. Също не мога да не им 
честитя правилната постъпка, тъй като става дума за партия, 
която винаги изтъква своя легализъм.

* Според Вас има ли и други нередности до сега?
- Има случаи, когато при събирането на подписи някои партии 

са казвали, че тези подписи са за ДОС или за Кощуница. Колкото 
това и да не е наред, на мен ми е приятно, тъй като това означава, 
че те не са сигурни в себе си и затова ползват Нашето име. Но 
избирателите вече не са наивни, а, вече го казах, свободни хора и 
могат да "прочетат” всички.

* Значи свободни хора - свободни избори?
-Точно така!

ГЕНЕРАЛ ПАВКОВИЧ: 
ВОЙСКАТА НЕ Е НАД ВЛАСТТА
Говорейки на съвещанието в качеството 
на домакин, началникът на Генералщаба 
на ЮВ генерал-полковник Небойша 
Павкович каза, че Югославската войска 
и целия й личен състав възприемат 
цивилния контрол като нещо естествено, 
понеже войската е инструмент на 
държавната власт и не смее да бъде 
нищо друго.

- Решаването на държавния статут и консти
туционните промени са приоритетна задача. Аз 
настоявам за ефикасна и действаща федерация с 
обща.функция и отбранителна система, защото 
смятам, че това е в полза и на Сърбия и на Черна 
гора, подчерта югославският президент, посоч
вайки, че Югославската войска и полицията са 
показали и доказали стабилност, професион- ДУШАН МИХАЙЛОВИЧ

Като прецени, че през изминалата една 
година МВР "се освободи от 
идеологическите символи, 
деполитизира се и беше отменен 
секторът, който се занимаваше с 
вътршните врагове", републиканският 
министър на вътрешните работи Душан 
Михайлович подчерта, че са пресечени 
връзките на полицейския връх с 
организираната престъпност и че е 
постигната прозрачност в дейността на 
МВР. Той посочи, че сериозно се 
обмисля идеята Държавната сигурност 
да се откъсне от МВР и да се учреди 
като национална професионална 
агенция.

ДРАГОЛЮБ МИЧУНОВИЧ: 
В КОНТРОЛА НЯМА ТАЙНИ

- Конституцията не предвижда цивилен 
контрол над въоръжените сили и това 
трябва да бъде променено, каза 
Мичунович. Той подчерта, че 
Парламентът трябва да получава писани 
отчети от Югославската войска и да 
определя бюджета за Армията.
Никой не трабва да се страхува от 
контрола, понеже демокрацията 
подразбира прозрачност, което ще рече, 
че всеки парламентарист трябва да има 
преглед над всичко, което се обозначава 
като секретно.

А.Т.

В ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД ПРОДЪЛЖАВА СПОРЪТ МЕЖДУ ПОЛИЦАИ И РЕПУБЛИКАТА

КОСОВО ЗАХЛАДИЛО ОТНОШЕНИЯТА
Съдебният съвет в Общинския съд 
в Босилеград начело със съдията

В Общинския съд и Босилеград беше дела, а след това и Дисциплинарният съд тролираш какво правя и къде се движа . Любинка Веселинова на 29 август 
отспочено делото на четирмата поли- във Враня и Висшият дисциплинарен Той с това ме обиди, заяви началникът, т.г. постанови присъда, с коятовааяяа.че през август-септември 1998 гадиш нс ко ист аштдл^ ^ ^РУ форма, но чс и . такива моменти ”пз съм август 1988 година не заминал на

д косово и Метохия са били му началник". командировка в Косово и Метохия,
като наложи на РС-МВР да го 
върне на работа. Съдебният съвет 
констатирал, че полицаят бил 
незаконно уволнен - в

За един полицай съдебното дело приключи, а за четирима е в ход

заминали в командировка
Метохия. Затова дали на съд Република таха,

началото на 1999 повече п'^?и°и им здраве, смятат, че дисциплинарната процедура
не е водена по законен път, че в пред-

че в Уволнените полицаи и адвокатите им
Сърбия- МВР още в
година, но делото все още не приключи рушила

обстоятелства. Най-нап- чс в семейството имали болни и че не се 
се гледа в чувстват виновни.

поради повече 
ред МВР настоявало то да 
Белград и по въпроса сс изказвал и Вър
ховият съд, след това започнало разис- 

мипалата година делото за

варителната дисциплинарна процедура предВарителната дисциплинарна 
В гледането на делото в качеството началникът не им овъзможил правови пр0цедура в Отдела нямал 
свидетел приет,ства Видан Маринк- защитници и че не били способни да за- за1ЦИТНИК] дисциплинарният 

онич началник ма Отдела. Той заяви, че минат в Косово и Метохия, без оглед, че прокурор, който го обвинил, не 
кзп нареждането за заминаване в Косово и в момента официално не били на отпуск присъствал на гледането на 

горещ кар I било о ,|(. полицаите в мо- но болест. Затова поискаха пред съда да делото пред Дисциплинарния съд
не били а отпуск дойдат нови свидетели, а за здравослов- 

ното им състояние да се изкажат лекари

на
кваното, а
четиримата полицаи като 
тоф” било дадено 
Янев. Някога го отсрочвала едната ст-

съдията Драган на СВР във Враня, че това и такова 
решение за уволнение сетне

в свойство на вещи лица. потвърдил и Висшият
Съдията Драган Янев, който настоя- Дисциплинарен съд, а лекар 

ва да "измери” насрочи всичко, ново свойство на вещо лице 
разискване за 9 ноември. констатирал, че естесвтото на
1 болестта не му позволявало, без

оглед че в момента не бил на 
болнично, да замине в 
командировка.

на
мента на нареждането 
по болест и чс с не изпълняването на 
нареждането нарушили задачите и от- 

МВР. По въпроса за Иик- 
който освен "нарушаването

рана, друг път другата, предлагали сс 
нови свидетели или нови доказателства, 
така че е трудно да се предположи

в
ношенията вкога наолич,

В.Б.

Нени от работа и че старшините
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ИЗВЪНРЕДНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ - НОЕМВРИ 2001
Председателят на Народната скупщина на Република Сърбия Драган Марши-.апин насрочи"“ра^То”
Босилеград и Димитровград. В навечерие на изборите, които ще се проведат на 4 ноември, на страниците на в. р I
ще информираме за подготовките на всички партии и коалици, рошили да се борят за доверието на електората.

ДИМИТРОВГРАД

1ШЧ

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕД ИЗБОРИТЕ

ЗАПОЧНА БИТКАТА ЗА ВЛАСТТАСАМО ДОС С ПЪЛНА 
КАНДИДАТСКА ЛИСТА

ската власт.До извънредните локални избори в Димитровградска община 
остава по-малко от месец. Пред избирателите ще се намерят канди
дати за отборници от 7 партии, коалиции и група граждани за 33 
отборнически места. До сега едва ли на някои избори са участвали 
толкова много партии и коалиции. От момента, когато материалите за 
изборите са раздадени на всички участници, а това беше 25 септември, 
Общинската избирателна комисия работи непрекъснато в пълен 
състав.

За 31 месата п Общинската лезнат и общинските отбори на с необходимите документи тря- 
скупщина ще се надпреварват Социалистическата партия, бва да се предоставят на общин- 

коалиция, седем партии и Сръбската радикална партия и ската комисия до 19 октомври.
на Сръбското движение за об- След това ще е ясно коя партия

колко ще има кандидати и коя 
може да вкара свой член в

една
кандидати на няколко групи гра
ждани. Необходимите материа- новление.

- С толкова партии и повече- щели бяха връчени на коалицията 
ДОС, съставена о г общинските то кандидати на групи граждани, разширения състав на комиси- 
отбори на Демократичната пар- местните избори в нашата об- ята. За да има такъв трябва да 
тия, Демократичния съюз на бъ- щина на 4 ноември фактически има две трети от общия брой о г- 
лгарите в Югославия, Граждан- ще бъдат първите истински борнически места, т.е. 21 канди- 
ския съюз на Сърбия и на Демо- многопартийни избори, каза Ве- 
християнската партия на Сър- лин Стоичков, председател на 
бия, от чиито представители е Общинската избирателна коми- то става дума за равноправното 
формиран Общинския съвет, сия. Затова предприехме мерки участие на изборите, в повечето 
към която се присъедини и ини- те да се проведат в демократич- избирателни колегии ще имат 
циативният съвет на Нова демо- на и толерантна атмосфера. Не- такъв статус. В малолюдните 
крация. Общинските отбори на обходимите формуляри на вси- 
Демократичната партия на Сър- чки връчихме по едно и също 
бия, Нова Сърбия, Демократи- време, така че всички кандидат- възможно и то поради простата 
чна алтернатива и Движение за отборници ще имат едни и същи причина, че всеки трябва да има 
демократична Сърбия, без ог- условия при събирането на под- подписи поне на 30 души, а в 
лед, че партиите им на републи- писи за потвърждаване на кан-

Според сведенията, получени на 10 октомври, до този ден са вери- 
фицпрани, т.е. издадени решения за 33 кандидат-отборници от 
коалицията на ДОС, 26 от ДСС, 25 от новосъздадената партия Съюз на 
граждани Цариброд, 19 от ДСБЮ, 11 кандидат отборници от 
Сръбската радикална партия, 9 от Социалистическата партия на 
Сърбия, 4 от група граждани и двама от СПО.

Както изтъкват в комисията, списъците са окончателни само 
когато става дума за кандидатите от ДОС, докато за останалите все 
още има време да доставят и кандидати и да получат верификация, 
относно решения. Крайният срок е до 19 октомври, след което всичко 
става окончателно. Сигурно е, че не всички партии ще могат да "пок
рият” всичките 33 отборнически места.

дати.
Кандидат-отборниците, кога-

А.Т.

колегии и с повече кандидати 
това обаче още в началото не еПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ДИМИТРОВГРАД

СКАТА СРС

ОСТРИ КРИТИКИ ЗА 
СМЕТКА НА МИТНИЧАРИ

едни колегии едва ли има по ок
оло 100 пълнолетни граждани!канско равнище са в коалицията дидатурите им. 

на ДОС, сами ще излезнат на 
изборите. Самостоятелно ще из- лко от 30 пълнолетни граждани)

Подписите (нужни са най-ма- В.Б.
На проведената в началото на седмицата пресконференция на ОО 

на СРС в Димитровград лидерът на отбора Кирил Младенов остро 
осъди поведението на някои митничари на граничния преход "Град
ина”, които, по неговите думи, тероризират бедните димитровградчани, 
преминаващи границата с един стек цигари.

Особена критичност Младенов прояви към митничаря Мича 
Кръстич от Пирот, напомняйки за неговите нечовешки постъпки 
особено към димитровградчаните, преминаващи границата пешком.

Говорейки за актуалната стопанска обстановка в общината, Младе
нов каза, че огромно болшинство от гражданите на общината понас
тоящем гладуват и че спасение за местните общински фирми е в прива
тизацията, за която радикалите енергично пледират от години. Младе
нов приветства решението на съответните органи на МВР за поз- 
воляване на димитровградските таксаджии да имат такси-спирка непос
редствено до граничния преход "Градина” и оцени, че все пак не е 
трябвало да се стигне до такава бъркотия, до каквато се стигна този 
път.

МИЛЕ МИЛЕНОВ:

ДА ПРОДЪЛЖИМ 
ЗАПОЧНАТОТО

Някои от партиите, които на републиканско 
равнище са в ДОС, сега претендират сами да уча 
стват в общинските избори. Една от тах е и ДСС, 
която от най-малка партия в нашата коа 
лиция, поне на общинско равнище. Питам се кои 
са новите членове и кадри в ДСС? Определено, 

-В сравнително късм период Временното общин- това предимно са довчерашните кадри на ЮЛ и 
ско ръководство в Босилеградска община е СПС, които след провала миналата година, по 
направило много за нашата среда, заяви за "Брат- подслон под покрива на ДСС. Чудно е
ство” председателят на Временния общински съвет как най-жестоките противници на Кощуница и 

хр привърженици на Милошевич изведнъж станаха
^ ^ . р д и р негови демократи. Очевидно не партийната про-
приключихме реконструкцията на водопровода от с. таА а ВЛ^СТ1Я е привлекателната сила за тези
Извор, а към края са и работите по изграждането и ^ коментира Мшй„ов. 
оборудването на ретранслатора на Тънки рид, с г г

'което ще се създадат възможности за по-качествено 
приемане на сигнала на Радиотелевизия Сърбия.

Имайки предвид географското положение на 
общината и пръснатостта на селата, в които, за 
съжаление има все повече стари хора, определихме 
се за мобилна телефония. Направени са всички

Председателят на Окръжния отбор на радикалната партия за Пи- 
ротски окръг Драган Павлович призова избирателите в общината да 
гласуват за СРС, която, според неговото изказване, е стабилна партия, 
която винаги изпълнява обещанията си и която нищо не работи насил
ствено или пък желае да се случи по такъв начин.

Павлович критикува Избирателната комисия в Димитровград 
заова, че в навечерието на местните избори не работи след обед и през 
уикенда.

На пресконферецията бе оповестено скорашното идване на д-р 
Воислав Шешел в Димитровград,

Тъй като миграцията в Тлъмински район стихва 
и там има най-много млади хора, започнахме подго
товките за асфалтиране на пътя от прехода в Рибарци 
до центъра на село Бранковци.

Това са нашите резултати, с които като ДОС 
излизаме пред гражданите на'извънредните общин- 

проекти и договори и в момента усилено Се монтират ски изборЦ н се надяваме след тях, като официална 
уредите, които ще позволят на жителите да имат общинска 
качествена телефонна връзка е близките си във

Б. Д. власт, да продължим започнатото, каза
Миленов.

вътрешността на страната и със света.

С1~1_ 10 ГОДИНИ ДСБЮнЩр

ОРГАНИЗАЦИИ В ДИМИТРОВГРАД* 

БОСИЛЕГРАД И БЕЛГРАД
След гласуването на Закона за партиите в 

Сърбия и легализирането на многопартийната
мократическа общност, но нарочно изпусна да 
спомене еднонационалните- сръбски партии в 

система в страната на 20 юли 1990 г. в Ниш бе, Хърватско (Крайна), Босна, партията на Кара- 
както видяхме, формиран Демократически съюз джич и партиите на сърбите в Румъния и Маке- 
на българите в Югославия (19 октомври с. г.) и дония. Статията от "Братство” на следващия ден 
Ниш бе избран за седалище на Главния съвет. До бе препечатана в "Народне новине” и борбата 
средата на 1991 година бяха формирани и местни срещу ДСБЮ започна преди офицаилното му 
съвети в Босилеград, Димитровград и Белград, създаване. Още не обнародвани Статута, Про- 
Беше взето решение да се формират местни съ- грамата на партията, започна да се пише, че пар- 
вети само в местата, където живеят най-много тията няма да бъде приета от народа, "защото 
българи. нашите хора по природа са бистри, а изживяли •

Подготовките за създаване на ДСБЮ започ- бурни и тежки времена край границата им вроди 
наха преди гласуването на Закона за партиите, но инстикт политически много добре да се оренти- 
и атаките срещу него не закъснеха. В "Братство” рат.” 
се появи статия почти на цяла страница "Партия
на българите в Югославия - да или не?” на 5 воР от Иван Николов под заглавие "Боим ли

От промоцията на ДСБЮ в Белград, 
14 февруари 1991 г. (Зарезоя)

възобновяването на родния край.

ДСБЮ - ОПОЗИЦИЯ НА КОГО?
В следващия брой на "Братство” бе печатан отго- Венко Димитров написа и следното: 

"...Опозиция е необходима на саматасе от наша народност
октомври 1990, десетина дни преди основаването свободата?” Николов изтъкна, че ДСБЮ като кул- или по-точно казано на оная част от нея, която с години 
й в Ниш. Редакторът на "Братство” Венко Ди- и политическа организация заслужава внима- небрежно се отнася към този въпрос, на онези,
митров, който беше автор на статията се обяви ние’защото иска Да свали ембаргото от миналото и да канти, еснафи, примитивци и родоотстъпници, 
против основаването на ДСБЮ затуй, че това ще пРедложи отговор на най-горещите въпроси от жи- не трябва майчиния български език, не им е нужно обу-

вота на българите в Югославия. Затова ДСБЮ трябва чение, вестници, радио и ТВ. Онези, които търсят даже 
да привлече и организира всички наши хора, които преводач (!) когато общувате български граждани. Оне- 
имат знания, идеи и капитал, да дадат свой принос за зи, които доведоха до там, че на "Майските срещи” вече

полити-
на които

бъде еднонационална партия и посочи като при
мер Албанската алтернатива, Хърватската де-
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ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОТПОР - 
ЦАРИБРОД

” НЕ ПОЗВОЛЕТЕ ДА 

ВИ БОЯДИСВАТ”

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЛИДЕРА НА 
СИНДИКАТА В ГИД СТОЯН 

АНДЖЕЛКОВИЧ:

ГИД НЯМА ДА 
СТАЧКУВА

В ЖЕЛЮШКАТА "КОЖАРА"

М-Р ВАСИЛ МИЛЕВ НОВ 
ДИРЕКТОР

Преди броени дни за 
нов директор на 
желюшкото 
кожообработвателно 
предпредпиятие бе 
избран местният 
стопански деец м-р 
Васил Милев. 
Досегашният директор 
на фирмата, 
пиротчанецът Югослав 
Стефанович, остана да 
работи в нея.
М-р Милев е бил 
успешен директор на 
"Кожарата" преди 12-13 
години, когато я 
отървал от незавидно 
икономическо 
положение. 
Понастоящем

Председателят на синдикалната орга
низация в най-голямата димитровградска 
фирма ГИД Стоян Анджелкович заяви, че 
работниците в тази фирма само словесно 
биха се

Това е мотото, под което ОТПОР - Цариброд ще действа 
в предизборната и изборна кампания. А за ОТПОР 
наборите са най-важната тема в момента. Това изтъкна 
Драган йовичич на конференцията за журналисти, организ- 
ирана на 5 октоври в символично време — минута до 12 

Отпор ще подкрепи ДОС

противопоставили на приемането 
на новия Закон на труда, чийто проекто
закон понастоящем предизвика бурни не
годувания сред работниците навред из ре
публиката.

часа.
предстоящите извънредни 

локални избори и всички партии с демократично опре
деление, независимо дали

в

са в ДОС или участват
самостоятелно, защото, според тях, това е единствената 
алтернатива за бъдещето на нашия град и общината. Опре
деление на отпорашите” е било всички демократични сили 

изборите да излезнат заедно, но ако някоя партия счита, 
че смостоятелно ще спечели повече, това от страна на ОТ
ПОР ще бъде зачитано. В Димитровград това е случай с 
ДСС и ДСБЮ. Затова и препоръка към избирателите да се 
определят за най-добрите представители на ДОС, ДСС и 
ДСБЮ. Връщането на социалистите на власт в общината, 
според ОТПОР, би било катастрофално 
общината и би я върнало десетина години назад.

Анджелкович заяви, че стачка в ГИД не 
е възможна сега, когато след няколкоме- 
сечна пауза повечето от работниците в та
зи фирма започнаха да работят. ”Стачка

на
желюшката фабрика е 
в остра криза и от 
новоизбрания директор 
се очаква да я изправи 
на крака.

по призив на ръководството на републи
канския самостоятелен синдикат би дове
ла до провала на договорите с партньо
рите ни”, оцени Анджелкович.за всички в

Б. Д.Б. Д.

Отпор - Цариброд ■я-С-А.-.—

НОВИНА ОТ
БАБУШНИШКАТА "ЛИСЦА"

ТЪРСЯТ нови 
ПАЗАРИ

е един и всички недоразумения са 
премахнати, а някои от самопровъзгласилите се членове, 
които са действали чрез пиротския отпор, са напус 
движението,- ■ ■ - ^ - $ /П Г Г *'У,

СЛЕД ТРИ ГОДИНИ И ПОЛОВИНА

КРАЙ НА ФАЛИТА В 

”СЛОГА”?

пали

Говорейки за противниците на ДОС в предстоящите 
избори, Йовичич изтъкна на първо място Съюза на

и, че ”една идея 
за гражданска партия в Димитровград е опропастена с фор
мирането на Съюза на граждани Цариброд”. Той също 
изтъкна, че от 23 кандитат-отборници на тази партия, 15—16 
са бивши отборници на СПС и ЮЛ. Вероятно поради това 
СПС има сравнително малко кандидати. ” Имайки предвид 
всичко това, кампанията на ОТПОР в предстоящите избори 
ще бъде под мотото ”Не позволете да ви боядисват”, мис
лейки преди всичко на новосформираната партия.

Има напредък след 5 октомри не само в държавата, но и 
в общината, макар че не толкова, колкото се очакваше с 
идването на ДОС на власт, подчерта Йовичич. Той също 
изтъкна, че и очакванията на гражданите са били големи, 
”дори преголеми”. Като положителни той посочи няколко 
неща: огромната крачка напред когато става дума за 
свободите и правата на гражданите (която е по-малка в 
медиите). ”Днес свободно можете да критикувате всекиго 
без да ви е страх, че ще останете без работа”. На второ място 
той изтъкна свободното преминаване на границата без про
словутия ”рекет” на Милошевич във вид на такса. ” За 
съжаление нашите хора, които минават границата са "набу
тани” в контрабандата на цигари, а заетите на прехода не са 
от Димитровград и тук се пораждат проблеми”. Трето, 
което е от значение и представлява напредък, е стабил
ността на динара. Частичен е напредъкът и в полицията, 
където недоверието към нея постепенно се губи. Крими- 
налът полека намалява, а ОТПОР ще се старае в рамките 
на акцията ”СТОП на криминала” да открие връзките 
между бившия режим и полицията.

граждани Цариброд, като при това напомн
Очаква се Стопанският съд в Лесковац да закрие фалитната 
процедура, а имуществото на предприятието да се предостави 
на държавата, т.е. на Фонда за развитие на Сърбия. Работ
ниците очакват, че в тоя случай той ще поеме и задължението 
да им изплати 11 772 852 динара

- Фалитната процедура във фалиралото босилеградско 
предприятие ”Слога” ще приключи, каза Васил Такев, фа- 
литен управител на предприятието, -на събранието на няко
гашните работници, а сегашни поверители. В присъствието на 
адвоката Арсо Л. Тодоров, пълномощник на около 100, от 
общо около 130 работници, той осведоми присъстващите за 
досегашните предприети мерки, за сегашните дългове на 
предприятието, както и за възможните варианти за съдбата на 
имуществото на предприятието и за дълговете към повери- 
телите му.

Стопанският съд в Лесковац въведе фалитна процедура в 
предприятието на 6 май 1998 година, а работниците, които бяха 
главни поверители, бяха уволнени. Тогава предприятието за 
незаплатени заплати им дължеше около 3 милиона динара. 
Част от имуществото е продадена и тези суми са издължени. 
Не е имало пари да се издължат лихвите, не само на 
ниците, но и на други поверители.

Такев осведоми някогашните работници, че на 31 август 
тази година фалиралата ”Слога” била длъжна на поверители 
13 619 624 динара, от които 11 772 852 динара на тях т.е. работ
ниците. В сравнение с 67 921 846 динара, на колкото е пре
ценено имуществото, дълговете и не са големи. Основният 
проблем защо предприятието не може да се отчете пред 
доверителите е тоя, че не може да продаде имуществото си.

Бабушнишката конфекция ”Лисца” на
значи специалист, който ще изследва дали 
качествените изделия на фирмата ще въ
рвят на пазарите в източните части на Съ
рбия.

От години фирмата около 90 на сто от 
продукцията си пласира в Словения и Ита
лия, където има стратегически партньори, 
които й доставят качествен производствен 
материал. 10 на сто от продукцията ”Ли- 
еца” досега е пласирала на домашния пазар 
и то във Войводина, Белград и Западна 
Сърбия.

Б. Д.

Димитровградската организация на 
Социалдемократическата уния (СДУ) 
подготвя сайт, който наскоро ще бъде 

включен в Интернет, узнаваме от Бобан 
Геров, лидер на организацията.

Освен тукашната СДУ. в сайта детайлно ще 
бъде представена,и нашата община, заяви 

Геров.

работ-

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕ
ДАТЕЛСТВОТО НА ОССС В 

ДИМИТРОВГРАД

СТАРТИРАХА 
ПРЕДИЗБОРНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ В 
СИНДИКАТА

А.Т.

няколко години се чува унгарски, русински, словашки, 
румънски, албански, турски и сръбски език, но не и 
български - език на домакина на "Срещите”. Тези за 
срам и резил, книга за миналото на българската народ
ност от Димитровград не печатаха на майчин език, 
меняват семейните си имена и се срамуват да се пишат, 
че са българи.”

Така на въпроса партия на българите ДА или НЕ 
Димитров всъщност даде отговор - ДА, въпреки че се 
обяви против създаването й. •

Когато стана фалитен управител, Такев заявяваше пред 
работниците и медиите, че ще положи всички усилия 
предприятието да се съживи, преди всичко работата в 
някои от магазините му и в хотела и че на работа ще ое 
върнат към 50 души.
- От това нищо не стана, защо ни залъгвахте с тези 
празни приказки? - попита Костадин Костадинов.
- Не стана поради обективни обстоятелства, преди 
всичко да не създаваме нови загуби - отговори Такев.

В края на миналата седмица се проведе
разширено заседание на председателство
то на Общинския съвет на Съюза на син
дикатите в Димировград, с което фактиче
ски започнаха предизборните дейности на 
този синдикат в общината. Неговите ли
дери взеха решение изборите в синдикал
ните организации в местните фирми да 
приключат до 15 ноември т.г., докато но
вият Общински съвет на Съюза на синди
катите би трябвало да бъде учреден най- 
късно до 20 декември.

Разисквано бе и за проектозакона за тр
уда, който подготви републиканското Ми
нистерство на труда и социалните грижи. 
Напълно бе подкрепено становището 
Републиканския съвет на Съюза на синди
катите, който оцени твърде отрицателно 
посочения проектозакон и дори заплаши, 
че членовете на Самостоятелния синдикат 
ще привика със стачка да се опълчат сре
щу неговото превръщане в закон.

ВЪРЛИ ПРОТИВНИЦИ НА ДСБЮ
се явиха още през първите дни, когато започна форми
рането на местни организации. Така например би
вшият директор на "Братство” Борис Костадинов не 
само, че с лъжи и измислици се нахвърли срещу ДС
БЮ, но обвини и самата редакция на "БРАТСТВО ,че 
е инициатор за формиране на същата. Костадинов чр
ез вестник "Политика” в рубриката Отзвуци и реаги
ралия” под заглавие "ЧИЙ ГЛАСНОГОВОРИТЕЛ Е 
РЕДАКЦИЯТА НА "БРАТСТВО”? обвини редакци
ята, че помага хората от ДСБЮ. Редакцията бе при
нудена да даде отговор на Костадинов, че тя дава въз- 

чрез вестника хората да изнасят своите по
литически становища и това право могат да ползват и 
инициаторите за формиране на ДСБЮ. В статията ре
дакцията посочи, че във вестника са написани статии 
за Социалистическата партия, Сърбското движение за 
обновление, ЮДЕМ (Югославска демокрация) в Бо- 

- Слеуви -

Бяха предложени три възможности как да се плати дългът 
на поверителите. Една от възможностите предприятието да се 
издължи, както посочи Такев, е да им даде част от 
имуществото и те да станат негови собственици, а останалото 
да се предостави на държавата, т.е. на Фонда за развитие на 
Сърбия. Според втория вариант, работниците могат да станат 
собственици на около 20 на сто от целокупното имущество, а 
по третия Фондът, след като вземе 
дълговете.

имуществото, да им плати

Работниците бяха убедени, че съдебните им присъди са в 
сила все докато не им се платят дълговете. Затова настояват 
при закриването на фалитната процедура, вместо "Слога”, 
длъжник да им е тоя, който поеме да разполага с имуществото, 
в случая Фондът.

Очаква се

паможност

отговор на въпроса какво точно ще стане с 
имуществото и с дълговете да се даде днес в Стопаския съд в 
Лесковац.

силеград... В.Б.Б. Д.Богдан Николов
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ДИМИТРОВГРАД

ДОБЪР ДОБИВ ОТ 

ЦАРЕВИЦАТА

КОМУНАЛНИ ТЕМИ И ДИЛЕМИ

НЕ МОЖЕ НА ВСИЧКИ ДА СЕ УГОДИ
соб-Но, след като е получил разрешениеПрез последно време . гражданите на 

Димитровград са свидетели, че в града са ’ напад- ственикът сам започва работите без някой да ги 
натн" почти всички неуредени улици. Последен контролира, поне в началото. Като резултат на 
пример са улиците в района на Петърлашки път това излизат изкривени и стеснени улици, по 
- "22 декември", "4 1бли”, ДОНА" и "Козарица”. които (в някои части) едвам ли може да се

промъкне по-голям камион, да не говорим да се

На територията на Димитровградска община приби
рането на царевица е в пълен замах, докато сеит бата 
още не е започнала така, както времето определя. Що 
се отнася до царевицата, добивите тази година са по-до
бри от миналата, когато сушата "обра” половината от 

Специалистите съветват

все

И докато първите две вече са подготвени за ас
фалтова настилка, другите две още не са готови и завърти.
въпрос е дали изобщо ще бъдат уредени и И така, сега когато улиците тябва да бъдат еколкотореколтата.

възможно по-бързо да се прибере царевицата 
освободят нивите за сеитба на пшеница.

А когато става дума за пшеницата, октомври е опти- 
сеитба. На територията

уредени, на едни им пречи, че улицата се насипва, 
че се спуска нивото. Едните биха за да сезавършени.

Проблемът е ватова, че улиците са с напречен 
наклон, така че къщите, които са от долната
страна са по-ниско, а тези от горната по-високо пред комшийската иначе. Едни 
по о тношение на улицата. Ясно е, че при прокар- точно сега се прави улицата, други защо и до сега 

улиците не могат всички да бъдат до- не е направена. Всички обаче с пръст сочат друг,
а никой не споменава, че може би и той е

на другите,
искали пред техиата къща да се направи така,

се питат защо
намалният срок за 

Димитровградска община ще бъдат засети около 1200 
обществения-сектор заедно. За да

ване на
волни, тъй като улицата все пак трябва да има хектара на частния и 

бъдат колкото е възможно по—добри добивите, едно от 
основните предусловия, освен качествена подгодтовка 

качественото семе. В селскостопанските

"мръднал” оградата за сантиметър или повече 
. Сега всички

определено ниво и да спазва определени из
исквания. Ясно е, че при поставяне на къщите към улицата, че е сгрешил тук-таме 
едни са горе—долу водили сметка как да направят очакват общината, относно провеждащите 
това, а други не. Но тъй като става дума за работи, да им решат проблема и то така както 
обикновени хора, едва ли всеки би можал да тях им е удачно. На много грешки, може би нео- 
мисли по съответния начин. Но затова тук е хотно е "кумувала някоя от общинските служби 

общинска служба, която при с това; че не са следели провеждане на дело
решенията, които са издавани на гражданите.

тези
на почвата, е и 
аптеки има достатъчно сортови семена, каквито са: 
Европа, Балкан, Победа, Новосадска рана, Крагусвачка

ма

и други.съответната
издаване на разрешения за строеж, определя и 
точната локация на всеки обект. Определяйки Както и да е, сега единственото решение е в 
това, ролята на тази служба най-вероятно тук е ръцете на специалистите, които трябва да решат

улицата да бъде поставена, зачитайки всички 
"поставил” къщата си. Това се повтаря и при ела- изисквания, преди всичко тези за правилна регу- 
гане на огради, тъй като и за тях е необходимо лация на улиците. А това, че ще има недоволни, то 
разрешение от съответната служба. Подразбира това си е нормално - никога не могат всички да 
се, че службата работи, съобразявайки се със зак- бъдат доволни, 
оковите разписания в тази област.

А.Т.

ЛУКАВИЦА
завършена, а собственикът след това сам е как

ЗАПОЧНА 

ИЗГРАЖДАНЕТО НА 

ПЪРВИЯ БУНАРА.Т.

Водоснабдяването на Лукавица през последните години пред-
се наложи като

ДИМИТРОВГРАД
ставлява належащ проблем, чието разрешаване 
приоритет. Това го разбраха и в общината, от където дойдоха 
средства за първите изследвания в 
нително бързо "Водоинженеринг” от Белград установи присъ
ствие на определени количества вода на изледваната локация.

Като резултат от тези изследвания на 9 октомври започна, из
граждането на първия бунар от няколкото предвидени на тази 
локация. Както ни осведомиха на място, в момента се строи бунар 
с диаметър 1600 мм и дълбочина 6 метра. С почти стопроцентова 
сигурност специалистите от "Водоинженеринг” гарантират, че 
присъстващите количества вода от този бунар, ще бъдат 
достатъчни за покриване на критичните моменти в снабдяването 
на Лукавица с питейна вода. Водата от този бунар ще бъде "тлас
ната” до съществуващия резервоар, където ще бъде хлорисана, а 
оттам до потребителите.

Работите върху изграждането на бунара поема "Водоинженер
инг”, а непосредствено на място работи механизацията и заетите 
в "Комуналац” от Димитровград.

ПРОДЪЛЖАВА УРЕЖДАНЕТО НА 

МАНАСТИРЧЕТО
околността на селото. Срав-

След като бе ремонтирано манастирчето среща на съществуващия и каптажите. Новото 
"Свети Димитър", след като бе построен трасе на пътя е със същата дължина, но е с по- 
конакът и уредена околността му, преди около малък наклрн, така че и движението по него ще 
един месец бяха възобновени и каптажите около .бъде улеснено. От друга страна пътят на прак- 
него, от които навремето е изграден първият во- тика продължава; ски пътеката, която, както е 
допровод в града Някои от тях са разширени, а познато, се намира на стотина метра по-нагоре.

Перспективно е замислено тази част на пътя да 
Понеже в непосредствена близост до тях ми- се свърже с пътя до Манастирчето, който минава 

нава пътят за местността Гърбини кошари, то край Мотела. По този начин любимото място за

има и новопоставени.

тежките трактори и камиони, натоварени с дърва, разходки и отдих на димитровградчани 
могат да направят определени щети. За да не се Манастирчето, с града ще бъде свързано от две 
случи това, "Комуналац” тези дни започна посоки и ще привлече още повече посетители.

А.Т.работите върху прокарването на нов път от-
А.Т.

ЛЯТНА ЗАПИСКА ОТ СЕЛО ПЛОЧА
Беше горещ августовски ден преди събора в с. председател на месната общност в селото. 

Плоча на Св. Панталей, когато се бяха насъбрали 
косачи

- И на село може да се живее хубаво. Градът не ме 
в местността Козарник. При домакина Ми- интересува толкова, макар че имам недовършена 

'лорад Тошев Георгиев косеха синовете му Винко и къща във Враня, поне докато децата не тръгнат в 
Тоша и комшиите Тоне Василев, Мишо Николов и горните класове. Комуналните проблеми в селото 
Слободан Миленков. Млади хора - хубава картина, за трябва да се решават много по-бързо, та младите хора 
съжаление много рядка в днешнр време, когато да остават тук. Засега махала Преслап има доста хора 
нашите села останаха празни или най-често със стари и в това отношение е много по-добра

други села, сподели той.
Слободан Миленков е на 35 години и е от махала

от махалите в
хора.

Домакинът наздравя на косачите, кани ги с 
домашна люта ракия, а след малко "пристигна” и Карданье. Скоро се оженил, има къща във' Върнячка 
обедът, който приготвила и го донесе на ливадата баня, но засега тука му е по-хубаво. Той е печалбар, но 
домакинята Латинка. Използвах малката следобедна през лятото дохожда да събере реколтата и да по- 
почивака за студена бира да поприказвам с косачите. 

чМилорад е на 55 години. Останал е на имота на

(От ляво): Милорад, Винко, Тоша, Слободан, Тоне и 
Мишо. Чучи водоношата Кирил Георгиев, живеещ в 

Белградмогне на родителите си.
Мишо Николов е 27-годишен ерген, който 

баща си Тоше и го обработва с двата сина, които от удобен момент да "грабне” някоя мома. 
време на време отиват на печалба във вътрешността, 
и съпругата Латинка. Отглеждат добитък

чака
и се надява, че ще има живот в Плоча, че това село, 
недай Боже, няма да заглъхне като село Барйе от
среща; където не видяхме коса»! или пушек от комин. 
И на планината Весна Кобила 
или стада като някога, само стърчеше "релето”. Сега 
от време на време на синьото небе се виждаха белите 
следи на самолети, които сега тук имат коридор. Този 
ден не мина ни рейсът по руския път.

Месецът се беше издигнал високо над Валози, 
когато изморените косачи завършиха вечерята и си 
тръгнаха, защото утре трябваше да косят при Тоне 
Босанеца. На довиждане си рекохме пак да се видиме 
следващата година на коситба в синорите на село 
Плоча.

- Няма за какво да чакам повече, но в нашата ок
олия слабо има моми. Ще трябва да търгна нанякъде 
и да се задомя, каза той.

и така
изкарват поминъка си.

- Абе, то се знае, животът не се виждаха косачи
С комшията Мишо се съгаласиха и Винко и Тоша, 

много работа. Най-лошото е това, че добитъкът е ергени по мерак, които са на мнение, че село Плоча 
евтин, а и няма къде да го продадеме. Снабдяването с трябва да оцелее и в условията на миграцията, 
най-нужните стоки е слабо, пътища нещто прокара

на село е тежък, има

Този ден паднаха много откоси, домакинът 
хме, но поддържането им слабо върви. Това са и стари, Милорад беше много благодарен на косачите. В 
и нови проблеми, а властта не ни помага. Тази година своите мисли се върнах в годините, когато в селото 
трева има, джанките слабо родиха, имаме щети от имаше много хора, беше живо, навсякъде се чуваха 
градушка. Но тези млади хора, да са живи и здрави, човешки гласове и веселият глъч на деца, чуваха се 
сдружиха се, косят заедно и ще има сено за добитъка - звънците на многобройните стада, младежи дошли 
каза домакинът. през ваканцията да помогнат около селските работи.

е много тихо в Плоча, но когато погледне тия 
мъже дето юнашки размахват косите, човек си мисли

Тоне Василев,, когото в селото наричат Босанец, е Сега 
на 42-годишна възраст. Баща на четири деца и бивш

Павел Георгиев
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ЛЮБЕНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В

ДОЛНО ТЛЪМИНО:
МИЛАН

СЕДМИЦА НА ДЕТЕТО

ПО ДЕТСКИ - ИГРИВОВ НАШЕТО СЕЛО 

МИГРАЦИЯТА Е СПРЯЛА!
В рамките на традиционната "Седмица на детето ”
Драматичната работилница при основното училище в 

Димитровградв се представи пред малчуганите от града с 
"Ловджийски приказки" на Стефан Пешич в постановка на 
Борис Лазаров. Да напомним, че пиесата е играна повече пъти 
и винаги има добър отзвук сред публиката.

Винаги когато се провежда тази манифестация, активно 
участие взима и соколското дружество "Сокол", което тази 
година се включи с "Игри без граница”. Същите игри само 
този път с други, още по-малки участници, бяха организирани 
и в детската градина.

В "Детската седмица” се включиха и гимназистите с под
ходяща културно-художествена програма, предназначена за

- Ние сме най-младото село в 
Босилеградска община, по-точно - 
село с най-много ученици от първи

Тъй като животновъдството е ос
новният поминък на долнотлъми- 
нчани, продължава той, съществу- 

__ вя възможност да се построи мал-
■К, ка млекарница и птицеферма, а 
^■1 има суровини и за един малък цех 

за-обработка на дърво.
Председателят на местната об

щност подчертава, че съселяните 
му не са доволни от факта, че в 
селото преди няколко години е из
вадена ветеринарна амбулато
рия, а все още не е открита.

В сравнение с други села снаб
дяването е сравнително добре ре
гулирано. Съществуват три магаз
ина със стоки от първа необходи
мост, от които един е на земедел
ската кооперация "Напредък”, ед
инствената такава в общината, 
която започна да действа преди ня
колко години. За разлика от други 
села, в Долно Тлъмино има срав
нително добри условия за развле
чение на младите. Друг е въпро
сът, казва Любенов, защо недоста
тъчно се ползва помещението в 
Кооперативния дом.

Когато става дума за култур
ния живот в селото, председателят 
подчертава, че им е необходима 
библиотека и че се налагало биб-

до четвърти клас. Това означава, 
че миграцията е спряла, че в него 
не живеят само хора на преклонна 
възраст, а и млади, трудоспособни 
хора. Това ни задължава да према
хваме настоящите проблеми 
селото и да предприемаме мерки 
то по-ускорено да се развива.

Това преди няколко дни ни ка
за Милан Любенов, председател 
на Съвета на местната общност 
Долно Тлъмино, като поясни как
во в момента имат долнотлъмин- 
чани, а от какво се нуждаят.

С толкова ученици Долно Тлъ
мино е второто село в общината, 
след Райчиловци. Това е пример, 

. че младостта се връща, за разлика 
от повечето други села, които са и 
без младост и без хора. Истина е, 
че за разлика от повечето други 
села, то и досега по-успешно реша
ваше наболелите си въпроси.

- В селото, което е районен 
център на десетина околни села, 
почти всяко домакинство има пи
тейна вода, почти до всички ма
хали има път, неотдавна набави
хме прибор за хранене (200 брой
ки чинии и по 100 лъжици и ви
лици), който е в нашето помеще
ние в Кооперативния дом и хората 
могат да го ползват, от преди ня
колко месеца имаме и хлебопекар
ница. каквато в останалите села в 
общината няма, съобщава предсе
дателят накратко за някои от пос
тиженията в селото.

» 1**в

• • и
учениците от основното училище.

Проведе се и традиционната художествена работилница, по 
време на която своя талант за рисуване показаха най-малките 
художници, а в петък първолаците бяха приети в Детския 
съюз. В рамките на програмата под название "Добре дошли" 
се представиха рецитатори и членове на фолклорната секция 
на учениците от първи до четвърти клас . За пръв път се 
представи и най-младият състав на Културно-художественото 
дружество при Центъра за култура в Димитровград. Петък бе 
и световен ден на детето. По този повод по вълните на Радио

в

■

Милан Любенов

Долно Тлъмино е сред чети
рите села в общината, което оча
ква помощ от американската ор
ганизация ЦХФ.

- Надяваме се, че оповестената 
помощ няма да изостане, казва 
Любенов и подчертава, че в пър
вия етап, който трябва да започне 
до средата на месеца, са заплану
вали да прочистят махленските 
пътища с обща дължина 16 км. Ня
маме телефонна мрежа и заедно с лиотеката от Босилеград да от- останалите села настояваме да се р м м
монтира дигитална централа с ок- кРие такава. 
олоЗООтелефонни номера. Плани- -Понеже “е сел0' което се 
раме да прокараме няколко кило- подмладява,трябват ни не само це- 

г хове за стопанско развитие, но даметра горски пътища за експлоа- г ’„се развива и културно-забавният тиране на горите, а като районен г }±
център се нуждаем от няколко ма- живот’ сподели ю енов. 
лки цехове, които да мотивират 
младите да не напускат селото.

Цариброд се обади и председателят на Общнския съвет д-р 
Симеон Басов, който организира и прием за малчуганите от 
детската градина и основното училище.

В рамките на манифестацията бе проведен и литературен 
конкурс на тема”Моята любима книга”.

Манифестацията тази година както и преди проведе орани- 
зацията "Приятели на децата”, с активно участие на двете 

РТВ "Цариброд" като медиенучилища, детската градина и 
спонсор.

А.Т.

БРАТСТВО” В 

КНЯЖЕВАЦ
55>

В.Б.

Най-новата книжка на списание "Мост”, в която са поме
стени и творби на членовете на Литературния клуб "Бранко 
Милкович” от Княжевац беше представена на читателската 
публика в този град в сряда.

За културната и обществена мисия на единственото литера-^ 
турно списание на българите в Югославия на промоцията го
вори главният редактор Денко Рангелов, а със съдържанието 
на предаставената тук книжка присъстващите запозна коле
гата му Мила Васов. След това членовете на литературния 
клуб "Бранко Милкович" в Княжевац прочетоха по няколко 
свои най-нови произведения, както и тези, поместени в послед
ната книжка на списание "Мост”.

Редакторите Рангелов и Васов посетиха и черквата в 
Княжевац на чиято бибблиотека дариха книги отпечатани от 
издателство "Братство".

В ГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ В ДИМИТРОВГРАД

ИЗЛОЖБА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ 

САМОДЕЙЦИ
| отпечата каталог.

Това е петата изложба на ка
ртини на Сдружението от нача
лото на годината. Преди да ек
спонират в Димитровград, ту- 

Л каишите художници-любители 
правиха изложби в Алексинац, 
Ресавица, Княжевац и Белоград
чик (Р България). До края на го
дината те се стремят да устроят 
изложба и в посолството на Р 
България в Белград.

г -;‘Ь

ДР.

КВАНТОВИ КОМПЮТРИ

И "ГЛАВА”, И 
"ПИСМО”

Б.Д.

/лбмтШ\
Ако в квантовата реалност хвърлите монта, не е задъл

жително изходът да бъде "глава" или "писмо". Именно, кван
товата монета може да покаже едновременно и двете си ст
рани. Същият принцип е валиден и за квантовия компютър, 
наречен кубит.

Поради това учените очакват такъв вид компютри да могат 
да използват съвсем нови, по-резултатни видове алгоритми за 
решаването на различни задачи.

За да проучат резултатността на един такъв подход, изсле-

Илия Методиев, "Строшена чешма", темпера

Шеста поредна изложба от 
ровградските изобразителни самодейци в Димит-

каргини на димит !
Градската галерия миналияровград бе открита в

петък.
Огкривайки изложбата, димитровградският 

журналист Стефан Николов наблегна на бога-
Той

.1

дователите проучили как с прилагането на квантовите пра-. 
вила се променят стратегиите на стандартните игри.

В септемврийския брой на списание "Физикал ривю А" Па- 
трик Хайден и колегите му от Оксфордския университет опис
ват как изглежда квантовата версия на типичната игра "ди
лема , в която трима играчи трябва да решат ще предадат ли 
другите, за да увеличат собствения си шанс за победа. Те смя
тат, че стратегията на играчите в квантовата версия на играта 
би трябвало да се различава от стандартната.

При игра с кубит играчът може да се опита да победи (за 
което получава стойността 0), да реши, че няма да победи (1) 

да опита с комбинацията на едното и другото. Тъй като 
куби гите са свързани по начин, характерен за квантовите зак- 
-изборът на един от играчите имал много по-силно влияние 
върху другите.

в тази среда.изобразителна традиция ■3-тата
всяко другопледира за по-голямо материално и 

помагне на самодейците от страна на всички, ко
ито са в състояние да окажат такава помощ.

Представиха се петнадесет самодейни творци: ^ 
Илия Методиев, Драган Стратиев, Деян Димит- Щ 

Георги Димитров, Видойко Петров, Горан
Коцев, Момчило Йю

ров,
ИванРанчевМиланов, Горан ,

Андреевич, Кирил Цветков, Весна Николова, Пе- Ц 
тър Гигов.Таня Арсенова, Славча Арсенов и Но- И -
вица Алексов. илиг>

тридесет картини, рабяха надЕкспонирани 
ботени в различни техники и засягащи разноо- 
бразни теми.

По случай изложбата Сдружението и този път

ониДеян Димитров, Натюрморт, 
масло върху платно
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ТРИ ГОДИНИ КИЦ В БОСИЛЕГРАД

БЛАГОРОДНА МИСИЯ В 

ТЕЖКИ УСЛОВИЯБорис
Рангелов

- На 2 октомври преди три години, в едно 0Т фото-документалната изложба 
тежко време и много затруднени условия босилеградчани за пръв път разбраха за 
за работа, в Босилеград открихме Клона повече някогашни учени босилеградчани,

които живеели е Кюстендил и в други 
места и оставили следа в' различни 
области. На изложбата са поместени

КИЦ "Цариброд”. Извървяхме тежък 
път, тормозени от бившия режим. Сега ус
ловията са други, а възможностите за кул-

на

снимки на повече учители, сред които на 
турни изяви много по-добри. Това покрай Боян Пашов от Извор, училищен

инспектор и културен деец, Зоран 
Павлов от Белут, педагог, географ и 
литератор, Тодор Харизанов от 
Босилеград, преподавател по 
психология и философия, Витко Арсов 
от Радичевци, юрист, Павел Тасков от

помещенията на Клона, на което участваха Горно Тлъмино, адвокат, Асен Стефанов 
представители на Република България, от Извор, юрист, Атанас Джонев от 
начело с българския посланик в СРЮ Яни Радичевци, юрист, околийски управител 

, „ 1 , в Босилеград и София. Имало и
Милчаков, беше открита фото - докумен- художниц^ "ред които и ВенКо Петров
талпа изложба под название ”Мост между от радИчеВци, Асен Янчев (Странджата) 
двата бряга”. Става дума за снимки на по- от Рибарци, Любен Бояджиев от 
будни младежи от Босилеградско, които Босилеград и Димитър Механджийски от 
след освобождението от турското робство Босилеград. Тук са снимки на учените

го,„„ «« УЧ.Т, Кюстендил,. « агжкк:"
насочват към висши учебни заведения в Брестнички от Брестница, агроном и 
България и чужбина. Босилеградската ин- зоотехник, на лекарите д-р Милованов от 
телигенция, преминала или трайно се ус~ Босилеград, невролог и психиатър, д-р 
тановила в Кюстендил, се превърнала в мо Никола Иванов от Брестница, 
ст между двата района, между двата бряга рентгенолог, д-р Атанас Гагулов от 

1 ’ Радичевци, епидемиолог, д-р Добри
на една и съща река. Бяха изложени около йо"дано^ от Изв0Р( военен лекар, д-р
50 снимки, които се съхраняват в Регионал- Стаменко Райчиловски от Извор, 
ния исторически музей в Кюстендил.

В голямата зала на Културния дом беше Кюстендил след Първата св.война, д-р
Асен Георгиев, стоматолог от Брестница, 
на Иван Бонев от Босилеград, икономист 
и доцент, Стоян Стоименов от Ресен, 
публицист и общественик и на Емануил 
Попдимитров от Груинци, поет, философ 
и общественик.

"Винаги в
дясно",

другото каза Иван Николов, ръководител 
на Клона, на устроеното тържество по

масло

случай тригодишнината му...
Тази да.та беше ознаменувана с няколко 

значителни съдържания. На тържество в

ЕДНО ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ КАТО 
ПОВОД

БЪЛГАРСКО ШОУ 

ПЕЧЕЛИ СИМПАТИИ НА 

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
Едва ли има димитровградча- 

нин, който нс с гледал или поне 
чувал за "Шоуто на Слави Три
фонов”. Предаването, което от 
месеци върви по частната софий
ска телевизия БТВ и което, според 
социологическите проучвания, е 
най-гледаното телевизионно пре
даване в съседната страна, имат 
възможност да гледат и около 80 
на сто от жителите-на Димитров
градска община посредством мес
тната кабелно-разпределителна 
система или пък посредством оби- 
ковеннте домашни антени.

Проучвания в Димитровград.
НИКОЙ не е правил, а да е резулта- ’ 
тите със Сигурност би показали, че разговбра може да се окаже спо- 
шоуто на духовития Слави има лучлив. 
значителен брой почитатели в 
гази среда. •

възстановител на ветеринарното дело в

устроен концерт. В началото на програ
мата присъстващите приветства послани
кът Милчаков, който подчерта, че след де
мократичните промени в Сърбия и Югос
лавия отношенията с България успешно се 
развиват. След речите на депутати в На
родното събрание на Р България от На- нашите египетски пирамиди са нашите на
ционалното движение ”Симеон Втори” и Р°ДНИ песни .
на представители на Клона на КИЦ, хубава ^1° случай годишнината Институтът по
програма изнесоха ветерани на хора ”Фи- земеделие в Кюстендил устрои изложба на 
лип Аврамов” и младежки фолклорен няколкостотин сорти ябълки в помеще- 
състав с ръководител Кирил Георгиев от нията на Културния дом . Директорът на 
София. Водеща на програмата беше све- Института Димитър Домазетов в речта си 
товноизвестната българска актриса Йор- подчерта, че и в Босилеградско съществу- 
данка Кузманова, която даде хубав тон на ват благоприятни климатични условия за 
цялата програма. За богатия български развитие на овощарството, 
фолклор тя

-о;”'

Безсъмнено е, че става дума за
един изключително интелигентен 

"Обичам го, защото е смешен човек, който, не е пресилено да се 
и красив. А когато се знае, че все каже, даде голям принос за разви- 
още е ерген, тогава...”, изтъква тието на демокрацията в съсед- 
една млада димйтровградчанка. ната страна, макар че не е поли- 
”Той е фантастичен. У нас такива тик, а само един водещ. Но какъв!

няма. Може бй Мини- Дано някой се сети да гошоумени
макс или Драголюб Любичич покани и в Димитровград да дойде. 
Мичко биха могли да му парират, Нали само шестдесетина километ- 
но все пак той е ненадминат”, ра ни разделят от София! Да го 
оценява го един наш възрастен видим наживо и сладко да се пос- 
съ гражданин.

”Аз съм сръбкиня, омъжена в 
Димитровград. Съпругът ми, кой
то е блъгарин, постоянно гледа 
"Шоуто на Слави”, а с него това 
започнах да правя и аз. Имам оба
че проблеми, тъй като не го разби
рам напълно какво говори, често 
моля мъжа си да ми превежда. Той 
се сърди, понеже го тормозя, та не 

спокойно да си гледа шоуто.
Докато той ми превежда, случи сс 
да пропусне поредна шега на 
Слави и това го ядосва”, разказва 
друга наша съгражданка, която 
съжалява, чс не знае добре бъл
гарски език. "Осстим да йс Слави

покрай другото каза, че В. Б.меем.
Б. Д.

И АЗ ПОЗНАХ ДЯДО СИ 

НА СНИМКА В 

”БРАТСТВОможе 4;

Уважаема редакция, 
на снимката в миналця брой на "Братство” и аз познах дядо си 

Кръстю. Георгиев - Фелдшерат, 
бродчани.

Дядо ми Кръстю е роден в село Мирково - Пирдопско в Бъл
гария. Като млад между първите идва в Цариброд с 25 полк. Тук 
се жени за баба ми Николия, дъщеря на баба Рака, хубавица и 
миразчика. Участвал е във всичките войни от 1912-1918 г. След 
Ньойския

както го викаха старите цари-

одвалио нещо яко смешно, али нс 
капирам ща. Щета!”, споделя съ- 
беседничакта ни.

"Шоуто на Слави Трифонов”, 
което, както казахме е изключи
телно популярно и в Димитровг
рад, представлява Нещо особено, 
между другото и затова, че за 
Дългия (прозвището на Слави) не 
съществуват теми табу. Не пар- 
донира той на никого, а най-малко 
на политиците. Преди тазгодиш
ните парламентарни избори в 
България сегашният български 
министър-председател Симеон 
Сакскобурготски не пожела да го
стува в предаването му и това май 
сс оказа много добро решение. * 
Иван Костов и Георги Първанов 
взеха друго решение и по този на
чин до голяма степен си накър
ниха реномето. А когато Слави 
”бис”, тук едва ли някой подход в

мир, когато 25 полк напуска Цариброд 
Сливница, дядо ми, който вече имал семейство, 
остава в Цариброд.

Старите царибродчани го помнят като Бай Кръстю Фелд
шерат, а може би ще бъде по-ясно на по-младите ако кажа, 
бил баща на Ангел Бабараката.

Като човек с виеше медицинско образование след Ньой ак
тивно участва в цивилната управа на Царибродско. Целия си 
живот дядо ми говореше чисто български. Четеше редовно "По

тика” на сръбски, обаче не научи да говори сърбския 
Някое време е бил и кмет на Цариброд и когато в Цариброд 

дошъл Нишкият бай, дядо ми се уплашил как ще го дочака. На , тг
чисто български език той му казва: "Господин бане аз не зная да ®ИТе ™Я спомени за бай Кръстю - Фелдшерът, който беше виден 
говоря сърбски", а банът му отговорил: "Ви само причайте бут- гРажданин на Цариброд и околията му. 
арски, а я чу ерпеки и лепо чемо се разумети”. Народът го оби- ^ Уважение

и отива за
Общинската управа на Цариброд: 

Бай Кръстю (Фелдшерът)
жена и три деца

чаше и уважаваше, защото беше народен човек. Вадеше зъби, 
приготвяше мехлеми за лечение на шуга, която върлуваше по 
селата, и всичко това го правеше безплатно.

А когато вземеше Политика” и седнеше на пейката при гор- 
(Строшена чешма), веднага му се придружаваха ст- 

рошеночешмейците, почти всичките неграмотни, и Бай Кръстю 
им четеше и тълкуваше новините.

Надявам се, че ще намерите място във вашия вестник да обя-

че е

ната чешма
ли език.

Виолетка Алексова, Алексинац
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КРАЙ ЛАГЕРНИТЕ ОГНЬОВЕ

БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИ (17)

ТРИЕСТКАТА КРИЗА
В центъра на Горна Лисина живееше ц свещеникът Владо Велинов, 

чиято енория обхващаше и останалите села в тогавашна Горнолисин- 
ска община: Долна Лисина и двете Ръжани. Той беше умен и комуни
кативен чивек, вярваше в работата си, която вършеше твърде ста
рателно. Понеже живееше в родното си село, поп Велинов редовно си 
обработваше и земята, наследена от родителите. И колегата ми Алек
сандър Иванов също така не се срамуваше покрай даскалъка да об
работва земята.

Настаних се на квартира при Григор Костадинов, който имаше 
голяма къща в центъра на селото. Дадоха ми североизточната стая на 
долния етаж, докато в другите помещения живееха хазаите: Григор-и 
съпругата му Станка, дъщерята Стоименка, която беше ученичка в 
гимназията в Босилеград, по-старата му дъщеря Стоя със съпруга си 
Манол Зарков, пощенски служител и дъщерите им Нада и Виолета, 
ученички в основното училище.

Следвоенните години са 
волен труд за обновление и години и на масов добро- 
. . изграждане на страната
Младежки и народнофронтовски бригади 
жирали в трудови акции от общинско се анга- V

равнище, от сечене дърва за отопление на болници 
училища и други учреждения до строене 
мостове, фабрики, железопътни 
трали... Формирането 
било важна

на пътища, 
линии, водоцен- 

и изпращането на бригадите 
политическа задача, която с различни 

манифестации трябвало да мобилизира младежта и 
населението, да ги насърчава към пожертвователен 
труд, засилва патриотическите чувства...

В изпълняването на тези задачи духовият 
оркестър на гимназията имал важна роля. Постоянно 
бил ангажиран в различни манифестации 
тържествени изпращания и посрещания на бри
гадите до непосредствено шестмесечно включване в 
изграждането на железопътните линии Бръчко -
Блновичи и Шамац - Сараево през 1946 и 1947 година, час имахме двата големи баса, които доста тежаха за
Затова може да се каже, че през тези години той бил по-голямо разстояние, а самите басисти бяха 15-
и бригадирски духов оркестър. годишни момчета не много физически силни. Затова

Интересно^било едно изпращане на бригадите за беше нужно да се сменяваме и помагаме на басистите. 
Бръчко - ^Бановичи. Първоначално било Тъпанът пък изискваше да бъде носен от двама 

запланувано бригадата да бъде изпратена от Цари- души.
брод до Пирот, където се събирали бригадите от Нашето появяване в бригадирските лагери се 
целия Пиротски окръг. След пристигането в Пирот посрещаше с голям интерес. В лагерите влизахме с 
оркестърът начело на Царибродската бригада се от
правил към футболното игрище,

от

Р.
Неотклонно по "младежката линия" ЩШШ.ШшШтз IШШШЩкШШМлинията т

В
■■ ,{марш, а бригадите ни очакваха построени. При 

където бил Доближаване до техните редици се чуваха привет- 
извършван прегледът на бригадите. Оттук начело на ствени повици, а когато свършвахме марша всички 

бригади от окръга оркестърът тръгва 
пиротската гара и след като бригадирите се качили 
специалния влак той вече бил свободен и музикан- дирижираше Димитър Димитров Гараджията-1фли- 
тите се готвели да си отпочинат докато дойде горна. Беше ученик в последния VIII гимназиален 
пътническият влак от Белград, с който да се върнат клас, когото Шукарев беше подготвил за свой 
в Цариброд. Но, както и много пъти до тогава, заместник. Цялата обстановка, която създавахме 
планът внезапно бил променен, дошло нареждане беше много впечатляваща. Ние имахме един добър 
оркестърът да изпрати бригадите до Ниш, където се числен състав от 24 музиканти. Малко оркестри 
събирали тези от Нишка област. Гарата била можеха да се похвалят с такава численост. Ние има- 
задръстена от бригадири, та оркестърът мъчно си хме униформи, макар и военно-временни, което за 
пробил път до мястото, определено за пиротските тия години и беше нещо. Имахме разработен репер- 
бригади, които той изпращал. Там вече се бил тоар, включително и класика, което за нашата 
разположил един военен оркестър, който свирел възраст от една страна беше затруднение, а от друга 
маршове. Гимназиалният оркестър се спрял, ни издигаше в очите на публиката. Освен това произ- 
наблюдавал и слушал военния оркестър, който също веденията сс изпълняваха от първоизточника - така, 
бил извикан да изпраща бригадите. Военният 
оркестър не бил добре комплектуван, бил без отличаваше от малочислените, но многобройни 
кларнети, инструментите им били стари, оръфани, самодейни духови банди, съставени от музиканти 
свирели без ноти, а тромпетите били силно надувани любители, слухари.”

След концертите оркестърът продължавал да 
свири танцова музика и хора. В бригадирските лагери 

за наставало общо увеселение и забава.
Не рядко диригентът Димитър, който ведно бил 

и конферансие по време на концертите ползвал това,

% \3 щщвсичките се втурваха да ни прегръщат и целуват. Даваха ни 
храна

към

азааня
Учителският колектив в Г. Лисина с някои от учениците

тконсерви, плодове. На концертите

йШШ

Учебно-възпитателната работа започна нормално 
септември. Бях щастлив, че ще работя само с един клас, който наб
рояваше 42-ма ученика, а не както дотогава в смесени паралелки. 
Учениците ми бяха дисциплинирани, внимателни на часовете и тру
долюбиви. Понеже и в това училище нямаше достатъчно нагледни 
средства, най-важно беше живото слово на учителите. Затова особено 
много ме радваше вниманието на часа, благодарение на което уче
ниците ми добре заучаваха новия урок. Тук за пръв път в учителската 
ми практика имах и възможността да се консултирам с останалите си 
колеги относно отделните методически единици.

началото на

написани от автора. Всичко това никакто са

ОТ ПРОСТУДА ДО ВОДЕН ПЛЕВРИТ
Наред с възпитателно-образователната дейност ние учителите има

хме и задачата да се грижим и за организацията на културно-забавния 
живот в общината, като с учениците и младежта в Горна Лисина под
готвяхме подходящи програми по случай по-вая^ните държавни праз
ници. Освен това продължаваше и обществената ни дейност, като всеки 
от нас получаваше отделна читателска група, която обикновено се 
организираше по махалите. На събранията на тези групи, които бяха 
съставна част на седенките и тлаките, особено през късна есен и през 
зимата, изнасяхме лекции по отделни обществени и стопански въпроси.

През октомври 1953 година югославската общественост беше раз
вълнувана от избухналата Триестка криза. В подкрепа на политиката 
на ФНРЮ, град Триест да остане в рамките на Югославия, навред из 
страната се провеждаха масови митинги. На 10 октомври голям митинг 
на хората от Югоизточна Сърбия се проведе в град Лесковац. Освен с 
няколко автобуса, хората от Босилеградска околия тръгнаха и 
миони, защото тогава нямаше достатъчно автобуси.

От Горна Лисина тръгна един камион, пълен с хора. Денят - есенен, 
студен, дъждовит.Из пътя през Гърделишка клисура нашият камион 
остана в дефект и докато той да бъде отстранен, митингът беше прикл
ючил, така че и не стигнахме в Лесковац. На връщане застудя, засили се 
дъждът, който постепенно се превърна в сняг. Виелицата беше направила 
големи преспи през Власинското плато, така че не успяхме да стигнем в 
Лисина, а бяхме принудени да прекараме нощта на Власина. Пренощува- 
хме в бараките на Четвърто градилище на Власинските водоцентралн, 
където спахме по пейки, маси и столове, а някои и на пода.

Тогава се бях силно простудил и наскоро получих воден плеврит, 
понеже не бях предприел навременни мерки да се лекувам. Едвам 
изкарах първото полугодие и след като съобщих успеха, отридох в 
болницата в Босилеград, където прекарах ц^л месец. След излизането 
от болницата доктор Богданович ми даде почивка по болест до I април 
1954 година.

от селски музиканти, вдигал голям шум, но това, 
което свирел, го изпълнявал добре.

Когато завършил военният оркестър, 
изненада на масата бригадири, които неподозирали
друга музика, гимназистите надули инструментите с 
марша ”Весели в боя”. Товд бил най-хубавият марш, че бригадирите не познавали достатъчно музикал- 
който те изпълнявали и който били много добре ното изкуство, за да направи някоя шега. Така на един 
овладяли. Изведнъж оркестърът бил заобиколен от концерт навестил: А сега ще чуете композицията 
бригадири, които с изненада и любопитство Пъскашия в пламъците от прочутия композитор 
наблюдавали и слушали младите музиканти. Музи- Пера Денкицата. Това предизвиквало смях в

оркестъра, нои псувни по адрес на диригента, понеже 
от смях музикантите не могли да духат в инструмен
тите.

кантите от военния оркестър също се раздвижили и 
се смесили с другите наблюдатели. Когато орке
стърът изсвирил марша, гръмнали силни аплодис
менти от всички страни, а военните музиканти за
почнали да протягат ръце и да ги потупват по раме
нете. Един царибродчанин, попаднал във военния ор
кестър, бил въодушевен и извинително им обяснил, 
че сега формират военния оркестър, но трудно вър
ви, понеже нямат грамотни музиканти и необходими
те инструменти.

Нямало много време, понеже влакът от Белград 
всеки момент трябвало да пристигне, а въодушеве
ните бригадири търсели те да изпълнят още 
мелодия. Решават да изпълнят руския валс "Бервоз- 
ка”, който бил хит по онова време, когато всичко 
руско се свирило и пеело с голямо удоволствие. Ли
цата на бригадирите сияели от въодушевление, а во
енните музиканти дружелюбно им се усмихвали. Със 
завършването на валса пристигнал влакът, оркестъ
рът набързо прибрал инструментите 
него, изпратен с бурно и въодушевено ръкопляскане 
и махане с ръце. Така в една случайна среща 
оркестър пред многобройна млада публика гимназ
иалният оркестър показал своята творческа сила и 
умение.

През лятото на 1946 година гимназиалният ор
кестър заедно с црибродската младежка бригада за
минал на съюзната младежка акция на линията 
Бръчко-Бановичи. В своите спомени за оркестъра 
Райко Соколов описва двумесечния бригадирски

Ефектите от участието на гимназиалния орке
стър в младежките акции на линиите в далечната 
Босна и Херцеговина сред бригадири от цялата 
страна били големи. Тук самият той получавал много 
признания и слава, но отличавал и своята гимназия и 
града, от който идвал. Мнозина от бригадирите за 
пръв път чували за Цариброд и си го представлявали 
като важен културен център, след като има такъв 
гимназиален духов оркестър. Но те и не били много 
далече от истината - той наистина бил такъв.

Подготвил: Венко Димитров 
О В следващия брой: Пред Тито и Димитров, в 

София и Загреб

с ка-

някоя

ТОДОР НАУМОВ И КОСТА СА 
ДВЕ ОТДЕЛНИ ЛИЧНОСТИ

и се качил в
Моят приятел Георги Ранчев -Гоша Жоля не е 

прав, когато в реагирането си изтъква, че капел- 
иайстор на военния оркестър на 25 драгомански 

бил Коста Наумов, а не Тодор Наумов. Тодор 
Наумов е много известен музикант, диригент и ком- 

него почти всичко се знае, особено от

С ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ДО 
ЗАДОВОЛИТЕЛЕН УСПЕХ

с военен

толк
Междувременно моя клас беше поела колежката ми Славка Радева. 

След като се върнах но работа чрез допълнителни часове и работа с 
по-слабите ученици, все пак успях да постигна задоволителен резултат. 
В края на учебната година от общото 42-ма ученика в класа, повтаряха 
само двама, а дори шестима бяха отлични - Еленора Асенова Василева. 
Захари Занков Стойнев, Йордан Марков Пейчев, Нада Венева Ва
силева, Никола Борисов Костов и Славко Владимиров Стойнев, 
бяха наградени с по една книга.

И през тази учебна година се провеждаха месечни конференции 
Околийското сдружение на учителите в Босилеград. Освен 
хме и ежемесечни събрания на учителите от Горнолисински район, на 
които се разглеждаха главно практически въпроси.

Работата на учителите се контролираше и оценяваше от общинския 
просветен инспектор и от директора на основното училище Илия Ма- 
нов. Оценката на директора беше окончателна.

Разбира се, и тук учебната година приключи с традиционния изпит, 
което подразбираше общо увеселение с ядене, пиене и дружба на ро
дителите, децата и учителите след съобщаването на успеха.

-следва-

позитор и за
книгата, която за него написала дъщеря му Елена 
Наумова. За него в "Братство” писа и Богдан Ник- 

”Верди и Паганини в Цариброд” 
"Братство”, 24 април 1997). Затова изобщо не тря
бва да бъде спорно, че от 1910 до 1920 г. той е бил 
«чело на военния оркестър в Цариброд.

Кларнетистът Коста, който Гоша познавал и 
;вирел с него, е царибродски зет. Свирел е във вое- 
ши оркестри - може би и в оркестъра на 25 драго- 
иански полк. В Цариброд той пребивава някъде от 
1941 до 1947 годна със семейството си. Той има опре
делени заслуги за гимназиалния оркестър, но за него 
\ за някои други царибродчани със заслуги за ор- 
сестъра.ще стане дума в едно от следващите про
дължения. Ще сме благодарни на Гошо и на други, 
жо ни изпратят конкретни сведения и данни за Бай 
<оста. ______________________ "_______

злов в статията

коитоживот по следния начин:
”В Бръчко имаше концентрационен пункт, от 

който бригадите се изпращаха по определените обе
кти за работа, Там престояхме два дена, а след това 
се простихме с нашите земляци и тръгнахме по

от един

на
това има*

трасето на новата линия, придружавани
главния щаб на бригадите замладеж, определен от 

наш водач. Така по определена програма посещава
хме бригадирските лагери, където вечер, край лагер
ните огньове изнасяхме концерти. От един до друг

пеша, носейкибригадирски лагер се придвижвахме 
със себе си личния багаж, инструментите, железните 
пултове. Някои по-лесно понасяха преходите, но с
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ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАСТЕНИЕ, СЪТКАНА ОТ ГОРЕСТИ И ЛЮБОВ (9)

ОМОРИКА

ГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧЕНА ОМОРИКА НОВА ФК.1А ЧЕТИ И АР А У СРГ.И4И

Годините 1853 и 1854 за Пан- 
бяха наситени със съдбовни

ка. Успя да издейства всяка тре-Прощавка с 
медицината

- Пристигна важна пратка за 
теб. От Австроунгария. 'Повто- та година лицейците да отиват

екс-
чич
събития. Обаче и следната 1855веднъж драгичка, за да на учебно-изследователски

курзии из страната. Свободното
ри още

Насърчен от призива на Дру- ти отркия съдържанието й! 
жеството по сръбска словесно- Зная, сигурно е от Госпич време Панчич наистина прекар-
ст да се настани в Белград, Пан- нли от р0дата в Брибир! ваше извън къщи.
чич с удвоена страст продължи 
ботаническите изучвания. Пода-

ие бе по-малко динамична и зна
менита. Две пътувания й дават 
особен печат 
Ужичко и посещение във Виена 
в научна мисия.

Походът в Ужичко се прео
брази в зачатие на одисеевско 
търсене на загадъчното иглоли
стно, омориката. Пътешест
вието се протягна на цели две 
десетилетия...

Протоко(ко)лирал: Сп. К. С.
О (В следващия брой: Пицеа 

оморика/ корона на 
научното дело на про
фесор Панчич)

обиколка на
Преди да започне втората- Не! Царят те освобождава 

от австрийско гражданство! учебна година, беше 8 септем- 
Сега'можеш да поемеш сръбско ври 1854 г., Панчич се обърна с

молба към Министерството на
де иск и в самото навечерие на 
преселването, неотпочинал от 
предишното двумесечно турне 
из Североизточна Сърбия, той 
скокна и до югозападните къти
ща на страната - Топола, Аран- 
джеловац, Дорсова, Валево, Ме- 
дведннк, Ябланнк, Повлен, Яд- 
ар, Подринье, Лозница, Смъ- 
рдан-бара, Гучево, Шабац...

Прибра се вкъщи, разгали на
мръщената булка и даде раз- април Панчич даде клетва за

природен сърбин: Аз, Иосип 
Панчич, който досега бях по-

поданичество...
. ... което ще рече, че наскоро просвещението да го назначи за 

редовен професор. Знанията, 
които изказа, трудолюбието, ре
вностното подобряване на обу
чението, най-сетне преминава-

1 П-.ТТЧ1------------от контрактен ме устоличаватв 
редовен професор с по-сол идна 
награда! Хурей! Факсимиле на заглавната 

корица от брошурКата на 
Панчич за омориката, писана 

на сръбски

Панчич- природен 
сърбин

Наистина, идната 1854 г. на 16

пето в сръбско гражданство, 
дадоха резултати. Не измина ме
сец и молбата му бе удо
влетворена.

ще ти позволи. Картофите ги има на цена от 10 
до 15 динара, в зависимост от големината. 
Височките са най-търсени. Доматите по дваесс 
динара, корнишоните по 20 и 25 динара. Май 
най-много тази есен имаше моркови по 10 ди-

поредба:
- Людмила, ще продадем ко

нете и талигата, нивата с люцер- 
новия посев и част от покъщ- 
ината. С получените пари ще зап-

ИМА - НЕМА, ЗА 
ТУРШИЯ - СТИГАданик.на С. К. Австрия, стъп

вайки в сръбско съжителство, 
заклевам се в живия Бог, че, по- Есен е, а знае се, че това е времето когато се 

слагат туршии. А без туршия нашенецът едвам нара и сини патладжани на същата цена. 
ли може да прекара зимата. Та каква ще е тази

добно на останалите родени 
сърби, завинаги ще бъда верен 
на сръбския Княз, съвестно ще

латим превоза до столицата, а от 
остатъка ще си купиш модни ме
бели. Веднага започваме да опа
коваме багажа. Прощаваме се със спазвам Конституцията на стра

ната, законите и указанията, ще 
се покорявам на държавните 
власти, ще изпълнявам данъчн
ите облаги и останалите плаща
ния, които ми бъдат налагани, 
въобще, своеволно ще нзпълня-

А.Т.

НА ЗЕЛЕНИЯ ПАЗАР В БОСИЛЕ
ГРАД

НЕ СПАДА ЦЕНАТА 
НА ЧУШКИТЕ

зима, па още ако е снеговита, с греяна ракия, а 
без мезе туршия! Може за месо и да няма пари, 
но за чушки и домати през есента винаги сесъседите, приятелите и ...медици

ната. В Белград сме професори, а 
не лекари, макар и с по-скромни 
приходи отначало...

С преминаването в Белград 
Панчич автоматически стана

намира.
По начало всека есен сред домакините се 

пронесе мълва, че градините не са били добри 
започне купуване ”на едро” на пазара 

”докато има”. Може би и да е скъпо в началото, 
но ”я ако свършат” доматите, чушките, кар- повече от домакинките в Босилеград, на петък, 
тофите... Та нали сега Македония е друга

и
Сезонът за приготвяне на зимнина минава и

редовен член на ДСС. Напускай- 'Цм всички задължения, свърза- 
ки лекарското звание, Панчич ни със сръбско съжителство .

Веднага след заклеването Гара- 
шанин провъзгласи Панчич за

когато тук е пазарен ден, спокойно си минават
през зеления пазар. Мазетата са понапълнени справи и няколко изключения.

Взима участие във важни кон- 
силиуми, а бялото манто отново природен сърбин с пълноправно 
облича и по време на войните, гражданство, 
които Сърбия води през втората 
половина на XIX столетие.

държава и озтам едва ли идват пиперки.
А то всъщност през есента на пазара има буркани от различни овощарски и градинарски

култури. Тези, които не са стигнали, главно по- 
"купуват”, тъй като почти всека ради финансови затруднения, и сега се снаб-

всичко колкото щеш. Недостигат само парите,
но и те се
фирма дава кредити за зимнина. Някои дават дяват със зеленчук. Цените обаче не спадат, 
повечко, някои по-малко. Но времето ни

Първата лятна училищна ва
канция 1854 г. Панчич използва даже се повишават.

Продавачите от Лесковашко, които са тук не 
само в петък, за килограм качествени чушки 
търсят 30 до 35 динара. Досега почти такава им 
беше цената и в магазините в града, но тези

за ботанически разузнавания в 
Лицеен професор ПО околността на Белград. Голяма накара, дори и в саксии да си отглеждаме поне 

люти чушки, та да не даваме пари и за тях.
На пазара в Димитровград, тази 

чушките се "движеха” от 25 до 35 динара за 
килограм. Може да се избира, но само цената, дни търговците я покачиха на 40 динара. 
Да избираш сам чушки едва ли някой продавач

енергия вложи в оборудване и 
учредяване на естествоизпита- 
телен кабинет, уреждане на сби
рки, събиране на дидактични по
магала. Устрои и малка ботани
ческа градина в двора на Кона-

естествознание есен
На 31 август 1853 г. Лицейни- 

ят Съвет чрез тайно гласуване 
се произнесе: ”Д-р Й. Панчич е 
подобен за професор по предна
значените науки”. Кандидатът 
бе препоръчен, въпреки че ня
маше печатани трудове, освен 
докторската дисертация Тахою- 
$ца Ьоттса от 1840 г. Въз ос
нова на мнението на Съвета на

В.Б.

Водоравно: 1. Южно водно го
растение. 6. Неподвижни морски

26 септември 1854 г. Княз Алек
сандър Караджорджевич издаде 
Указание за назначаване на Па
нчич за контрактен препода
вател в Лицея по минералогия с 
геология, ботаника, зоология и 
агрономия. Едвам измина поред
ният месец октомври и Панчич 
настъпи пред студентите с лек
ция по зоология.

- Йосифе, скорострелно про- Река в Албания- 31; Съ*Суа (сии> 
мени професията, но пак се пре- 33' Пътник (син.). 35. Иглолистно 
говарваш със задължения. Не

животни. 12. Еврейски свещеник.
2514. Високо каменно здание. 16.

Кон (поет.). 18. Столицата на Фра
нция. 20. Седмата нота. 21. 2 и 9 21
буква в азбуката. 22. Велосипед
(син.). 24. Вид литературно произ- 26
ведение. 26. Марка камиони от
Словения. 27. Експеримент (син.).
28. Държава в Южна Америка. 30.

31 32 33 34
дърво. 36. Автозиак за Котор. 38. 
Голям тропически гущер. 40. Мар
ка руски въртолети. 41. Приказно

струва ли ти се, че продължаваш 
да занемаряваш семейството? - 
оплакваше се младата съпруга. чудовище без определен образ. 43. 

- Милка, недей, това е неиз- РуА^Р (син.). 45. Дворци, замъци 
(син.). 47. Стопански блага,

36 37 38 39зе 3€
41 42 43 44

3€ 3€бежно. Как инак да напредвам в 
кариерата и да обезпечавам по-

с които
се търгува. 48. Изсушено тесто, из- 45 4746

3€респективен поминък? Виждаш точено във вид на дълги кухи пръ- 
лн, че в Белград и разноските ни чици. 49. Държава в Азия. 
се увеличиха. Само ако изкажа

3€
48 49

3€ 3€Отвесно:- 2. 15 и 17 буква в 
азбуката. 3. Цветни хартии, които
се лепят по стени. 4. Елипсовидно Тепе (син.). 23. Турска парична ед- от Слънчевата система. 41. Поли- за Панчево. 46. Река в Австрия и 
очертание. 5. Сгъстен плодов сок. 7. иница. 25. Маслодайно растение, тура (син.). 42. Орляк птици. 44. Германия.
Част от каруца. 8. Град в България. 26. Човек, който подготвя спортен Стара мярка за тегло. 45. Автозиак 
9. Известен боксьор от САЩ Мо- отбор за състезания. 29. 6 и 16 
хамед. 10. Шестата нота. 11. Горна буква в азбуката, 30. Част от авто- 
мъжка дреха. 13. Автозиак за Ниш. мобилно колело. 32. Канара, зъбер 
15. Песен, която

инициатива и знания, мога да се 
надявам на по-внсок пост и ха
рни парични постъпления.

Указанието на Княза съвпа
дна с • друго благоприятно за 
Панчич събитие. Веднъж, към 
края на годината, Людмила 
нетърпеливо го дочака:

- Хей, вагабонтино, не се свъ-

Решение на кръстословицата 83: Водоравно: 1. Ом. 3. Ями. 6.1 
Водолаз. 12. Боб. 14. Овес. 16. Анета. 17. Рафт. 19. Аеп.21.ТН. 23. Срем.! 
24. Лопата. 27. Корал. 29. Реверанс, 31. Алан. 32. Сонари. 33. То. 34. Ли.. 
35. Крона. 37. "Нолит". 39. Ива. 41. Ева. 42. Ми. 43. Ек. 44. Етика. 46.| 
Бакалар. 49. Врана. 50. Пот. 51. Ла.

(син.). 34. Гръцки футболен отбор, 
рташ у дома... Я кажи драгичка! държава. 17. Високо дърво. 19. Едра 35. Бивш, някогашен. 37. Името на

блатна прелетна птица. 21. Хълм, актьора Шариф. 39. Една планета

е символ на една

- Да, драгичка!
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о о ФУТБОЛ: 9 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА
НФЗ

КЪМ КРАЯ НА НОЕМВРИ И В НАЧАЛОТО НА ДЕКЕМВРИ

СВЕТОВНИ
ПЪРВЕНСТВА ПО БОРБА 

В СОФИЯ И АТИНА

ПОРАЖЕНИЕ ОТ 

ОПАШКАРЯ
Членовете на 
югославския 
представителен отбор по 
борба се готвят в Канижа •» 
и там ще бъдат до 19 
октомври. Последните 
три седмици преди 
световния шампионат 
"плавите" ще прекарат 
най-вероятно в Атина, 
където ще проведат 
заключителните си 
подготовки.

ФК ” ЕИ Борац” (Бързи брод) - ФК ” Балкански” 3 : 2 (1: 0)
Първа кутина, 7 октомври 2001 година. Игрището на 

"Будучност”. Зрители - около 200. Теренът - тревист, но неравен. 
Времето - слънчево. Съдия - Горан Динчич от Алексинац (6). 
Голмайстори: Д. Стоянович в 28, Нешич в 52 и Миленович в 54 за 
домакините, а М. Пейчев в 80 и Б. Иванов в 85 минута’за "Балкан
ски”. Жълти картони: Нешич и Стоянович от ”ЕИ Борац”, а 
Марков от "Балкански” в 50 минута.

ФК "Балкански”: Соколов, Стоянов, С. Васов, В. Пейчев, 
Стойчев, М. Пейчев, Марков, Гюров, Станков (Йованович), Е. 
Иванов (Б. Иванов), Митов (Рангелов).

"Балкански” регистрира още едно поражение, този път от 
опашкаря на дивизията и то на неутрален терен - в Първа Кутина.

Тревожат пораженията от слаби отбори, които все повече от
далечават тима от целта - класиране в горната част на таблицата.

В следващия кръг (неделя, 14 октомври) "Балкански” гостува в 
Пирот на отбора "Пърчевац”.

*В столицата на България ще се борят дамите (свободен стил), 
както и мъжете в същия стил, а в гръцката столица - 
(гръцко-римски стил) мъжете

• М!ГОЦД:>
борба (ФИЛА).

- Тъй като в последния мо
мент американците отказаха да 
бъдат домакини в Ню Йорк, 
Бюрото реши с убедително 
мнозинство гласове (18 от 19) 
световното първенство по 
борба гръцко-римски стил за 
мъже да се проведе в Гърция. 
София пък ще бъде домакин на 
световното

д. с.

ПЧИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ
БОСИЛЕГР АДСКА 

” МЛАДОСТ” Е ПЪРВА НА 
ТАБЛИЦАТА

първенство по 
борба свободен стил за мъже и 
жени, каза Милан Ерцеган, 
председател на ФИЛА. - Може 
би в сегашния момент, след 
трагичните събития в Ню Йорк, 
това решение е и най-доброто. 
Първенството в Атина няма да 
се проведе в новата зала, която 
се строи за Олимпийските игри 
през 2004 година, но и без нея 

Ь гърците имат отлични условия 
• за организирането на големи

световни състезания. Когато 
става дума за бързо и добро ор
ганизиране на такива спортни 
прояви, българите се показаха 
като твърде успешни.

В шестия кръг на есенното състезание по футбол в Пчинската 
дивизия босилеградска "Младост” като домакин победи ед- 
ноимения състав от Александровац с 2 : 0.

В добре организираната игра босилеградчани вкараха гол в 
първата част на мача. В 30-ата минута гол постигна Мирослав 
Георгиев, а капитанът Блажа Воинович накара вратаря на 
съперника да вади топката в 75-ата.

С тези три нови точки босилеградските футболисти се изкачиха 
на самия връх на таблицата.

Босилеградските момчета в тоя мач за пръв път заиграха в 
зелено-бели фланелки, които заедно с други реквизити им под
сигури Министерството за спорт.

СОФИЯ ГИ ОЧАКВА: И борбата на дамите може да бъде вълнуваща

Световното първенство по домакин на участниците в све- 
борба свободен стил за жени и товното първенство по борба 
мъже ще се проведе от 29 ноем- гръцко-римски стил за мъже, 
ври до 2 декември в София, а от реши в сряда в Лозана Бюрото 
6 до 9 декември Атина ще бъде на Световната федерация по

В.Б.НАКРАТКОШАХМАТ: ЧЕТВЪРТИ КРЪГ ОТ ПЪРВЕН- * Мачът от първия кръг 
на баскетболната 
юношеска лига между БК 
"Димитровград'Милшпед" 
и БК "Ергоном" от Ниш 
не се игра, тъй като 
нишлиите се оттеглиха от 
състезанието. Младите 
димитровградски 
баскетболисти ще 
дебютират в дивизията 
на 14 октомври, когато в 
Пирот като домакини ще 
посрещнат отбора на 
"Економист" от Ниш.
* Във втория кръг от 
окръжното футболно 
първенство за млади 
категории пионерският 
състав на ФК 
“Балкански"загуби като 
гост от пиротския 
"Раднички". Младите 
димитровградчани 
играха добре, но бяха 
много неефикасни. 
Пиротчанците имаха две 
серозни голови 
положения, които 
реализираха.
* Пионерите на 
"Желюша" трябваше да 
домакинстват на 
съответния отбор на 
"Лужница" от 
Бабушница, но той не 
дойде, така че за съдбата 
на този мач ще решава 
състезателската комисия 
на дивизията.
Младежкият пък отбор 
на "Желюша" пък 
гостува във Велико село, 
където срази 
С ' 12 : 0!

НЕДАЛЕЧ ОТ ПИРОТСТВОТО НА СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - ГРУПА
ЮГ СЕДМИНА ЗАГИНАХА 

ПРИ ПЪТНА 

ЗЛОПОЛУКА
ПЪРВА ПОБЕДА ЗА 

ЦАРИБРОДЧАНИ
ШК ” Цариброд” - ШК ”Яетребац” 3, 5 : 2,5 Седем лица загинаха, а други шест бяха тежко кон- 

тузирани при пътна злополука, която се случи в 
сряда след обед на автопътя Пирот - Днмнтров-

Димитровград, 7 октомври 2001 година. СЦ "Парк”. 
Шахматистите на ШК "Цариброд” регистрираха първата си 

победа в тазгодишното първенство. Като домакини те надиграха 
отбор на "Ястребац" от Ниш. С най-голям принос за побе- 

в този мач бяха Иван Стоименов и
град.силния

дата на димитровградчаните 
Владан Игич.

Ето всичките резултати:
И. Стоименов - Б. Денчич 1 : 0, В. Игич - П. Рол 1 : 0, Д. Йонич

- М. Петрович реми, В. Стоянович - М. Вельович 1:0, А. Алексова
- Стефановиу 0 : 1, В. Стоименов - Д. Йович 0 : 1

В следващия кръг от първенството ШК "Цариброд” гостува на 
отбора "Челин камен” в Долна Студена край Ниш. Мачът се играе

Според първите информации, двама от загина
лите са югославски граждани от околността на 
Буяновац, трима са румънци и двама китайци. Че
тирима ранени пътници са настанени в пиротската, 
а двама в нишката болница.

Злополуката е предизвикал комби с арандже- 
ловашка регистрация, който с 13 пътника се връ
щал от Истанбул. Движейки се към Пирот, той 
преминал на лявата страна и се блъснал в голям 
български камион, движещ се към Димитровград.

в неделя.
д. с.

звонци
ТЪЖЕН ПОМЕННОВО РЪКОВОДСТВО НА 

ЛОВНОТО ДРУЖЕСТВО
С дълбока болка и тъга съобщаваме 

на роднини и приятели че нашият мил 
съпруг, баща, син и брат

НЕДЕЛНА Е. ВАСОВ 
от Димитровград (по потекло от 

Долни Криводол) 
ненадейно почина на 9 октомври 

и бе погребан на Димитровградските 
гробища.

Поклон пред паметта му.

Опечалени: съпруга Димитринка, дъщеря Виктория, майка 
Виктория, брат Спаско със семейството и останали многобройни

роднини и приятели '

Дружеството на ловците от Звонци "Руй" неотдавна 
проведе изборно събрание. За председател е избран 
Видойко Петрович, пенсионер, за секретар Боян 
Николов, частен търговац, и за касиер Стоян 
Милошев пенсионер. Звонското ловно дружество 
наброява 120 члена.
Новоизбраното ръководство ще вземе мерки за 
увеличаване на дивеча във Ветрен планина, Руй, 
Тумба, Влашка и Гребен планина. За целта е поръчен 
елаборат, който ще струва над 60 000 динара.

т.г.

"Слога" чак

Й. Миланов
Д. С.
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, / „ Знайеш ли бае Манчо, дека тия съгашньите изборйе несу 

свуту? - среча ме онядън Мита оди Белеш.
- Па да су със свуту - и несу. Еве целу годин да мърднемо 

ни натам ни навам.
- Море за мърданьето колай работа! Станули смо кютуци 

и са тешко че ни некой помърдне...
- Кико бре Мито, кютуци? Нали смо некикви човеци...
- Е истина йе, носимо човечкье главе, ама смо си кютуци 

бре Манчо!
-Е-е?
- Пущимо коренье, Манчо! Ако сакат нещо и да напраиш 

- нема да можеш. Тува некня слушам Гумарата 
работу. Тамън се зарадува, реко 
джавкаю по цел дън, берем до пладне нема да су зайедно. 
Алщ очеш! После три дъна синат се върну сабале и пак изби
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че почне с 

нема синат и снаата да сеКОАЛИЦИОННИ ПАРТНЬОРИ

ИНТЕРЕСНИДРУС - ДОС, НАДЕ ЛЕ!
>рунтия...
"Ма не си ли на работу?" - улезо я у собуту им и питуйем

по
”Ще се борим да - Ставаме все по- 

интересни. Дори и 
ресува 

за нас! - ”хвалят” се

не се върне старата, а същевременно да не 
остане и сегашната общинска власт”, заяви на учредителното 
събрание на Общинския отбор на Демократичната алтернатива съдът се 
в Босилеград новоизбраната председателка Нада Стойнева, 
която по времето на Милошевич, като изтъкнат кадър на ЮЛ, журналистите на Ра

дио-телевизия Цари
брод.

синатога.
- "Не съм и нечу да идем!" - отсече он.
"Защо бре сине? Нали до ючера 

работу и нема откуде пукната пара да дойде?" 
"Епа зарад парете не съм на работу!"

инте

викаше кико немаш
беше директор на Центъра за култура и главен редактор на 
Радио Босилеград!?!

"Па чекай, еве тридни идеш на работу и одма тражишНашенски истовиики паре...
"Тражимо тея що су ни длъжни от по-рано и додека не 

ни даду ньи - нема да работимо!"
"И-и?"

Г-

С” УДАВЯНЕ” ИЗКАРАЛ 
2000 ДИНАРА!

ДА НЕ МИСЛИШ, ЧЕ 
СЪМ УБИЛ ПЕТЕЛ? "Кво и-и? Тека смо решили и квит!"

И Манчо, придо и га побутну къмто вратата, ама ка 
погледа у ногьете му, а оно кореняци дебели кико руку. Нема 

рдув
- Айде-де, не може да буде!
- Може ли, не може ли, ама йе тека!
- Па са, кво че праиш?
- Еве, пошъл съм при Драгу вражалицуту оди Верзар, може 

она да ми каже кво д а праим_.
- У-у-у, бре Мито, она с&-йе одавна прекарала...
- Ако, че найдем другу или некога вражалца. Све че се 

найде некой да ми пребайе оди стра!
- Защо па са оди стра, кво те йе толко уплашило?
- Сечаш ли се Манчо, преди ланшньите изборйе кико 

беше?
- Кико да не се сечам, йедна година нейе век...
- Кой кико зинеше само обещаваше. Те тува че напраимо, 

те тека че ви улъснимо, работа че има за сви, нема да газите 
кал, нема да ви смърди по дворовете, че ви напраимо 
канализациюту, нема да се одзъртате кига идете по путат, 
че ви напраимо тротоарйете...

- Е, тека се обещава пред свакьи изборйе...
- Я знам дека йе лъжа, ама ми некико мило, понада се ега 

барем нещо оди това се напраи...
- Н-адаш се кико лисицата на ярчевата...
- Ако, ама барем не рипам у сън...
- А са?

Тодор Станоев, известен като Бай Йкел, вече 20 
години не е сред живите, но неговите шеги и "под
визи” и днес се разказват и преразказват в Звонския 
край. Бай Икел е бил шивач, търговец, матрапаз и 
директор на Звонска баня.

От 1931 до 1941 г. Бай Икел живял и работил в 
Белград. Един ден^се случила злополука с парахода, 
който превозвал хора от Белград до Земун, и Земун- 
ската община решила да отпусне по 1000 динара на 
потърпевшите пътници. Щом разбрал новината, 
Бай Икел ”натресъл” дебелия си балтон, сложил 
бомбето на главата си и отишъл на земунското 
крайбрежие на Дунав. Макар че била люта зима, той 
се хванал за клоните на една върба и няколко пъти 
се цамбурнал в студената вода. След като се 
"спасил” от "удавяне”, Бай Икел сС отправил към 
Земунската община. А там, когато го видели такъв, 
хем мокър, хем леден, без излишни въпроси му дали 
-2000 динара!

Преди почти сто години в Бурела, както и 
сега, се водела ожесточена предизборна 
борба. Стигнало се дотам, че една група 
направила заговор и убила кмета на Боровска 
община, скървеничанина Радоица Иванов. 
Някои от затворниците се намерили в 
затвора, между тях и горският пазач Гьоша 
Веселинов от Борово. Гьоша бил силен мъж, 
никого не закачал и никой не го закачал.

След известно време в затвора дошъл друг 
затворник и започнал да тормози всички 
затворници. Особено хвърлил око на Гьоша. 
Търпял той, търпял и когато му кипнало, 
хванал затворника за гушата и просъскал:

"Ти да не мислиш, че аз тук лежа за 
убийство на петел? Аз съм убил народен пред
ставител!”

Слисал се нехранимайковецът и оттогава 
не посмял да закача Гьоша.

помъ анье.

Й. Миланов Цветко Иванов

/

Г-АОВН
Не може нищо

- Рипам, рипам! Тамън легнем и задремем, те ти гьи при 
мене тия що дърпаю за рукав:

"Слушай Мито, ако не гласуйеш нащога залетел си дебело! 
Нищо нема да имате. Улицуту че ви раскопамо, водуту че 
ви съпремо, за капчицу има да умирате. Синатога оди работу 
че ти искарамо, а унукат ти, праунукат, па и чукунунукат 
никига нема да види митницу!"

- И я Манчо, рипим. Кошулята ми плйвнула у пот, може 
да гьу цедиш... Затова тражим вражалца да ми пребайе оди 
стра. Сви ме плаше, Манчо. Лани обещавайоше, а съга се 
заричаю ижуту да ми растуре, вамилиюту да ми затрию. Кви 
су тия изборйе бре?

- Лъжу, Мито, кико свак пут. Лъже су и обещанията, а 
лъжа йе и претеньетр. Я се мани оди вражалци и си гледай 
работу. И това чудо че мине за тридни.

!
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