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ОТ ВОЕННИЯ КАБИНЕТ НА ПРЕЗИДЕНТА НА СРЮ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ НАСТОЯВА
ЗА

ГЕНЕРАЛИТЕ ПОДКРЕПИЛИ 

РЕШЕНИЕТО РАЗСЛЕДВАНЕ В 

СКУПЩИНАТА НА 

СРЮ
Правителството на Сърбия поиска от югославския президент 

Воислав Кощуница да отговори вярно ли е това, че на сменения 
началник на Генералщаба на ЮВ Небойша Павкович е било 
заповядано да направи обиск със специална единица на ЮВ в 
Бюрото за комуникации на Правителството на Сърбия.

Правителството обсъдило писмото, което на 21 юни му изпра
тил генерал Павкович, където тон посочва ”твърде сериозни об
винения за злоупотреби при ръководенето на ЮВ, както и за 
незаконни постъпки” по отношение на Правителството на 
Сърбия.

На заседанието е решено югославският президент ясно и нед
вусмислено да отговори на въпроса вярно ли е, че на 7 юни 2001 
година генерал Павкович е повикан в Кабинета на президента 
Кощуница, където му е било заповядано със специална военна 
единица да направи обиск в Бюрото за комуникации на Правител
ството на Сърбия”

Правителството смята, че става дума за пряка заплаха на ле- 
галитета на Правителството и за конституционното устройство на 
Република Сърбия, поради което настоява за разследване в 
Скупщината на Югославия на това събитие, както и на другите 
въпроси, посочени в писмото на генерал Павкович.

Правителството подчертава, че ще направи всичко, което е по 
силите му, за да защити интересите, правата и свободите на 
сръбските граждани.

Президентът Кощуница с генералите на ЮВ

Военният кабинет на югославския президент система, въпреки финансовите трудности, пред 
съобщи, че на заседание на Колегиума на Ген- които са изправени ЮВ и цялото ни общество, 
сралщаба на ЮВ присъстващите генерали, сред Командващите корпусите и най-отговорните
които не бил Павкович, подкрепили решенията командири, начело с изпълняващия длъжността 
на Върховния съвет на отбраната и на държавния Началник на Генералщаба генерал-подполк

овник Бранко Кръга са докладвали на държавния 
На разширено заседание на Колегиума на Ген- глава за обстановката, задачите и проблемите в 

сралщаба президентът Кощуница подробно поделенията на ЮВ. Те изразили пълната си го
товност за ефикасно изпълнение на всички

глава.

посочил причините за смяната на началника на 
Гснщаба и предстоящите задачи на Югославската поставени задачи и последователно реализиране 
войска. Подчертано е, че най-важните задачи са на всички решения на Върховния съвет на от- 

единството на ЮВ, реализация на браната и на държавния глава, се казва в
съобщението на Военния кабинет на президента

опазване иа
обучението и решението на Върховния съвет на 
отбраната да продължат промените в ограни- Кощуница. 
зацията и трансформацията на отбранителната

ОТ ДНЕС В БОСИЛЕГРАД

МЕЖДУНАРОДЕН
ЕКОЛОГИЧЕН

КЪМПИНГ
КОНСТИТУЦИОН

НАТА КОМИСИЯ СЕ 
СЪБРА В 

ПОДГОРИЦА

СЛЕД МАРАТОННО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА ОТБРАНАТА

ПАВКОВИЧ Е СМЕНЕН 

С УКАЗ НА 
ПРЕЗИДЕНТА

Днес Босилеград ще станс бал- пети по екология, както и от спе
циалисти на Балканския екологи-кански център за младите еколо

зи. В продължение на една ссд-. чен съюз от София и на еколо- 
мнца тук ще се провежда между- гични сдружения от съседните ст- 
народен екологичен къмпинг - рани, децата ще получат нови зна

ния във връзка с екологията ип ървото такова начинание в исто
рията на Босилсградско. Очаква опазването на жизнената и околна 
се да пристигнат около 50 ученици среда. Те ще посетят околните тс- 
до 15-годишна възраст от.Бълга- репи, ще изучават въздуха, 
рия, Македония и Румъния, а е та, флората и фауната и с помо- 
възможпо да дойдат и техни връ
стници от Гърция и Албания.

* Генерал Бранко Кръга е изпълняващ длъжността началник 
::з ГЩ * Милутинович и Джуканович против смяната на генерал 
Павкович * След заседанието на ВСО президентът Кощуница е 

който активната военна служба на генерал

^>(На 3 стр.)

земя-на

щта на възрастните ще изготвятиздал Указ, според 
Небойша Павкович е порекратена проект за защита на природната и 

жизнена среда на общината. В то
ва отношение ще им съдействат 
представители иа сформира! 
неотдавна боснлсградски ”! 
нус” - център за развитие на нау
ка, стопанство и култура, който се 
занимава и с екология 
Горан Стоянов, председател па 
Изпълнителния отбор па ОС.

Организатор на къмпинга е 
Общинската скупщина, а реали
зацията на това хубаво начинание 
ще бъде подпомогната финансово 
от министерствата на околната 
среда и националните и етнически 
общности, както и от донори.

Участниците в екологичния 
ще бъдат' настанени в 

в Боси-

- Ръководени от наши специал-

1ИЯ
Пи-

ДНЕС СЕСИЯ НА ОС В СУРДУЛИЦА

ПАРИЧНА НАГРАДА ЗА 
"ВУКОВЦИ"

БИСЕРИ ОТ 

РЕСТОРАНТ 

"БИСЕРА“

казва
&

Днес ще се проведе сесия иа ОС в Сурдулица, на която 
председателят Слободан Попович ще връчи награди на 
завършилите тази година основно и средно образование 
ученици, получили доплома ”Вук Караджич . На пълните 
отличници, които сега завършиха осми клас, председателят 

на стойност половин пето заплата в § ч-

ще връчи парична награда 
Републиката, а на средношколците - цяла заплата.

Необходимите средства за наградите са подсигурени от
къмпинг
ученическото общежитие 
леград.

От първата среща на 
босилеградчани в Скопиеобщинския бюджет. т______ В.Б.В.Б. ____ ____
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6 СЪВЕТА НА ЕВРОПА ■ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ Президентът Първанов се 
срещна с върховния 
арменския патриарх 

Карекин Втори
Президентът Георги

"етГиГГ.опоХ’[,„:ГвГар„Гш;„аРхРКареки.,Втори сеере.,,и 
и ^председател я ни Нередното събрание Огнян Герджикои и е директори 
"и Дирения ” Вероизповедания” към Министерски сьнет.

Арменският патриарх посети Пловдив и Бачковекия манастир.

на СРЮ в Съвета на Европа и очаквам
- заяви*Не виждам нито една бариера пред приемането

стане 45-та членка на тази институция
през септември нашата страна да 
Драголюб Мичунович

през септември Югос- „оправени”, каза Мичупопич и Допълн* ”
бодпо мога да кажа, че работата е свършена и

Косово и сътрудничеството с
. Вече не виждам 

на СРЮ в

Сво-
” Всичко е подготвено и

навия ще стане 45-та членка на Съвета на Ев-

на редовното лятно заседание на Парламснтар- СЕ. 
асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в

на на-Просктът на решението за приемането

Страсбург. Мичунович даде това изявление след н.ата страна в Съвета на Еврош..“‘сГв^ървия
срещата си с най-важните личности „а СЕ - „ред- ставен „а Съвета на ..........стритс■» 'СЕ в ™РИ ™
седателя Петер Шидер, секретаря Валтер Шви- „ли втория ден па есенната
мер и известителнтс на Правния н Политическия положително реше 1)сга „а
комитет Хелмут Л.шелет .. Клод Фрсн. страна ще стане „ълнопрвна членка „а С ьвс

” Имахме няколко забележки във връзка с Европа в последния ден на сесията, 
амандманнте на Политическия комитет

пата

В. "ДЕМОКРАЦИЯ" СПИРА 
ДА ИЗЛИЗА

публично да се говори срещу клиентелата и в същото нрсмедасстьрсят 
нари от пея. Тя информира най-напред за това решение НИС на СДС. 
Надежда Михайлова се ангажира изданието да започне да излиза отново, 

бъдат намерени финансови средства.
Надежда Михайлова обясни, че избора, пред който са поставени, е да 

хора, които мислят, че така купуват СДС, или да се очертае 
повече да пе бъде прекрачвана, 

но-лесно болката, отколкото

н те са

В НИШ БЕ ПРЕДСТАВЕНА НОВАТА 
БЪЛГАРСКА ФИРМА ТАЗМОНД ЮГ"

ако

КРАЧКА КЪМ 

ПО-УСПЕШНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО

вземат пари от
границата на компромиса, която никога 
Според Михайлова, хората биха простили 
безпринципния компромис, око той бъде поправен. Тя козо още, че през 
последните месеци деботнте со били насочени не толкова към спасяването 

кой ще поеме отговорността за неговото спиране.на вестника, а към това
Михайлова поиска оставките на изпълнителния директор наНадежда

Фондация "Демокрация” Пламен Илиев и па изпълнителния директор на 
в. "Демокрация” Теодора Халачева.

На 21 юни в Ниш една от най-големите български фирми 
ТАЗСТРОЙМОНТАЖ" представи дъщерната си фирма 
ТАЗМОНД ЮГ" като дружество с ограничена отговор
ност. Седалището на фирмата ще бъде в Ниш, а Из
пълнителен директор е Огнян Петков КОРУПЦИЯТА СРЕД 

ПОЛИЦАИТЕ БИЛА 
НАЙ-НИСКА

Огнян Петков
На представянето присъства- му е била изграждане на газо- 

ха много стопански дейци от Ре- проводна мрежа за транзити-
гиона, както и градоначалникът ране на руския природен газ - С настоящата презентация - 
на Ниш Горан Чирич и кметът към Югославия, Гърция, Маке- заяви Попов, - искаме да обявим 
на София Стефан Софиянскн. допия и Турция, както и на тери- публично нашите намерения да 

- Представянето на ”ГАЗ- торията на Република Бълга- участваме в реализацията на ин- 
рия, изтъкна президентът на фораструктурни проекти, които 
фирмата Красимир ПОПОВ, имат стратегическо значение за

Корупцията сред полицаите е най-ниска от четири годипи насам, показ
ват дапннте от социологическо проучване иа ” Витоша рисърч ’ и Коа
лиция 2000”, предаде БНР. Отбелязва се съществено намаление на коруп- 
циопиите сделки сред полицейските служители и тази тенденция започва 
от месец октомври. Това се отдава иа реалните мерки, предприемани от 
полицията, както и декларациите иа правителството, каза в интервю за 
”Преди всички” па БНР Александър Стоянов от”Коалиция 2000”.

МОНД ЮГ” съвпада с чества
нето на 30-го шнината от съз-ДИ

”ГАЗСТРОЙМО- Между другото той отбеляза, че двете страни, като изгражданедаването на
НТАЖ”. Целта на създаването същата фирма е реализирала с на газопроводи, продуктопро-

глям успех подобни проекти и в води, магистрали, газифициране 
Ирак, Сирия, Германия, Русия, на населени места и др. обекти, 
Труция, Югославия, Полша, Ин- като разчитаме

Затвърждава се покачването на корупционния натиск при лекари. Изс
ледването показва, че тази професноналпа група и здравната система като 
цяло се превръщат в традиционен носител на корупция.

Увеличават се случаите иа искан подкуп сред представителите на съ
дебната система, главно прокурори и следовтели, както и сред митни
ческите служители. Според гражданите, корупцията е най-слабо разпрос
транена сред представителите иа неправителствените организации, жур
налистите и учителите.

Като цяло през май интервюираните посочват като по-важен проблем 
от корупцията безработицата, ниските доходи и бедността.

С няколко месеца закъснение, тези изследвания-регистрират общо взе
то реалното, което се случва в страната, а ие само декларациите и иамер: 
еиията на хората, каза още Александър Стоянов.

В краткото си изказване 
кметът на София Стефан 
Софиянски подчерта, че 
доброто политическо 
сътрудничество между 
двата града вече се 
провежда и в 
икономическата област. 
Той подчерта, че и 
София, и Ниш имат 
способни кадри, които с 
успех могат да се 
справят и с
най-сложните задачи.

Градоначалникът на 
Ниш Горан Чирич 
изрази надеждата си, че 
сътрудничеството между 
двата града може да 
послужи за пример как 
на практика се намира 
поле за взаимно 
изгодно сътрудничество. 
Също така той подчерта, 
че очаква в близко 
бъдеще да се развие

на тясно сът
рудничество с наши сръбскидня и други страни.

Както подчерта Попов, ” Газ- партньори. От 1997 до 2000 го- 
строймонтаж” е начертал нова дина ” Газстронмонтаж” е пос- 
стратегия за развитие в съотве
тствие с изискванията на Евро
пейския съюз. Благодарение на 
дългогодишния си опит, на зна-

троил 62 километровата отсеч
ка Пояте - Ниш от магистрал
ния газопровод МГ09 в Югос
лавия.

Присъстващите имаха въз-чителния машинен парк, както 
и на завидно висококвалифици- можност да видят кратка демон- 
рания персонал, фирмата въ- страция на основните дейности 
вежда и нови дейности: граждан- на фирмата, изпълнена от Стой

но Дървинов, ръководител на 
маркетинга. Скоро се очаква 
”Газстроймонтаж” и ”Водока- 

околната среда - депа за твърди налинженеринг” да участват в 
битови отпадъци, пречиствател- подобряването на водоснабдя- 
ни станции за отпадъчни води; ването на град Ниш. Проектът 
пътно строителство, топлофи- ще се финансира от Европей

ската банка за възстановяване и

ско строителство - укрепване на 
свлачища, реконструкция и ук
репване на сгради; опазване на АЛБАНИЯ

БИВШ 
ГЕНЕРАЛ - 

ДЪРЖАВЕН 
ГЛАВА

кация, изграждане на телекому
никационни съоръжения, бито- развитие, 
ва газификация и др. М. Андонов

Бившият генерал Алфред 
Мойсиу е избран за президент 
на Албания, понеже за него са 
гласували 97 от общо 140 де
путати в албанския парламе
нт. Мандатът на досегашния 
президент Реджеп Мейдани е 
изтекъл на 25 юни.

Председателят на парламе
нта Сервет Палуби съобщил 
след гласуването, че новият 
президент ще даде клетва на 
24 юли.

Кандидатурата на Мойсиу 
е издигната съвместно от Со
циалистическата партия, коя
то е управляваща, и Демокра

тичната партия, която е най- 
влиятелната опозиционна па
ртия в Албания. Лидерът на 
демократите Сали Бериша и 
водачът на социалистите Фа- 
тос Нано подчертали, че ре
шението им да подкрепят не
зависим кандидат за президе
нт представлява край на поли
тическия конфликт в страна
та, който забавил икономиче
ските и политически реформи 
в Албания.
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СЛЕД МАРАТОННО ЗАСЕДАНИЕ НА
ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА ОТБРАНАТА КОНСТИТУЦИОННАТА КОМИСИЯ СЕ СЪБРА 

В ПОДГОРИЦА

ПАВКОВИЧ Е СМЕНЕН 

С УКАЗ НА 

ПРЕЗИДЕНТА
ТЕКСТЪТ ДО 4 

ЮЛИ?
Във вилата ” Горица” в чер- на 4 юли в Подгорица и то ще се 

ногорската столица проведе за- председателства от Зоран Жн- 
седание Комисията за изготвя- жич, уточни Божович. 
не на Конституционната харта Съпредседателстващият 
на бъдещата общност на Сър- черногорската делегация Дра- 
бия и Черна гора. Членовете на ган Куйович очаква още на 4 
Комисията разговаряха за ме- юли да се появи първият ннте- 
тода и начина на работа. грален текст на Хартата.

За ускоряване на работата До тази дата подкомисиите 
беше сформирана деветчелнна ще работят ежедневно. Изходна 
подкомисия, в която са вклю- основа за тяхната работа е Бел- 
чени по трима представители на градското споразумение. Те

имат пълна свобода да търсят

Генерал Бранко Кръга е изпълняващ длъжността 
ник на ГЩ * Милутинович и Джуканович против 
генерал Павкович * След зрседанието на ВСО президентът 

| Кощуница е издал Указ, според който

служба на генерал Небойша Павкович

начал- 
смяната на

активната военна 
е порекратена

щуница предложил генерал Павкович да бъде ос- 
ции югославският президент Воислав Кощуница вободеи от поста началника на Генералщаба. 
издаде указ за прекратяване на активната военна Другите членове на Съвета - президентите на Съ- 
служба на.досегашния началник на Генералщаба рбия и па Черна гора Милан Милутинович и 
на Югославската войска генерал-полковник Не- Мило Джуканович, не се съгласили. Те поискали 
бойша Павкович. да бъде освободен и генерал Ацо Томич, както и

Според решението на президента, освен редо- някои други функционери.
Генерал Павкович отказал да приеме Указа на 

президента и свика пресконференция, на която 
изказа редица обвинения срещу президента Ко- 

На състоялото се преди това заседание на Въ- щуница и най-близките му сътрудници, 
рховния съвет на отбраната президентът Ко- - •

Въз основа на конституционните си компетен-

трите парламента.

внитс си задължения генерал-подполковник Бра
нко Кръга ще изпълнява и длъжността началник 
на Генералщаба.

ЗАСЕДАНИЕ НА КОЛЕГИУМА НА ГЕНЕРАЛЩАБА НА ЮВ

ПОДПКРЕПА ЗА ГЕРЕНАЛ КРЪГА
\
Колегиумът на началника на Генералщаба на тивната военна служба на генерал Небойша 

Югославската войска подкрепи изпълняващия Павкович и за назначаването на генерал Бранко 
длъжността началник на ГЩ на ЮВ генерал-под- Кръга за и.д. началник на Генералщаба. 
полковник Бранко Кръга в реализацията на 
всички функционални задължения и на задачите, 
получени от Върховния съвет на отбраната, изпълнявал досега. Генерал Кръга подчертал 
съобщи информационната служба на Генщаба.

Колегиумът, ръководен от генерал-подполк- последователната им реализация с цел да се за- 
овник Бранко Кръга, проявил пълно единство на пази боевата готовност в сегашните, в много

отношения трудни условия за Югославската 
войска и за страната, се казва в съобщението.

Генерал Кръга посочил приноса на Павкович 
на множеството длъжности, които той е

най-важните задачи и посочил необходимостта от
ЖЕЖКА РАБОТА: От заседанието на Конституционната 

комисия в Подгорицавсички членове.
На заседанието са прочетени указите на 

югославския президент за прекратяване на ак-
По думите на съпредседа- решения, които ще бъдат в уни- 

теля Сърджа Божович осно- сон с това споразумение, каза 
вната задача на подкомисията е Куйович. 
да подготви ”структурен прое
кт на Конституционната харта” Комисията ще може сам да 
и да предложи основните й оп-

Освен това всеки член наОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА СИГУРНОСТТА
предлага' текст, а това може да 
направи и делегация на който иДАВИТКОВ ПРИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

ОВР

ределения.
- Комисията трябва да завър- да било от парламентите, както 

до 3 юли всичко това. В и подкомисията...
Драга Куйович заяви, че ДСС 

на Комисията

ши
съзвучие с Правилника за ра
бота се договорихме включени- е предоставила 
те в подкомисията членове да своето предложение за прин

ципите на Конституционнатамогат да ангажират и известен 
брой експерти, които да им по-

подготовката на пред- общност на Сърбия и Черна
харта на бъдещата държавна

сътруничеството между орган
ите на местното самоуправле
ние и служителите на ОВР.

” Доволни сме от вашата ра
бота и вярваме, че и в предстоя
щия период ще извършвате про
фесионално задълженията си”, 
подчерта д-р Давитков.

Централното честване по 
случай Деня на сигурността в 
Пиротски окръг бе проведено в 
Дома на териториално-пожар
никарската единица. На заинте
ресованите граждани, 
имаха възможност да присъст- 
пат па т. нар. "технически 
сбор”, бяха представени техни- 
ческите съоръжения,

гация на Отдела на вътрешните 
работа (ОВР) в Димитровград в 
състав: капитан Драган Джор- 
жевич, командир на ОВР, Раца 
Крумски, ръководител на гру
пата на криминалната полиция, 
майор Нсиад Вучич, командир 
на станцията на крайграничната 

подполковник

магат в
ложението. Следващото си за- гора. 
ссдание Комисията ще проведе

СЛЕД НОВИНИТЕ НА БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ПО ТВ АРТ

IIПОЛИЦИЯ,
Джордже Аптич, шеф на клона 

държавна сигуност в Димит
ровград.

И председателят на димитро
вградската ОС, и неговите гости 
оцениха като твърде успешно

ВСЯКА НЕДЕЛЯ 
МОНИТОР

Боян /^Митков на

По случай Деня на сигурност
та - 23 юни, на 21 юни предсе
дателят на ОС в Димитровград 
д-р Боян Давитков прие деле- Iкоито

* Емисията се излъчва от 18, 30 часа

На 16 юни по частния тв канал АРТ в Ниш беше излъчена 
първата получасова телевизионна емисия на оългарски език 
"Монитор”, която се подготвя от българската редакция в 
Радио Ниш.

Новата седмична тв емисия беше поводът за пресконфер
енцията миналия петък в Ниш, на която говориха 
министър на националните и етнически общности Расим Ляич 
и директорът на Радио Белград Раде Веляновски.
' Поздравявайки инициативата на Радио Ниш и ТВ АРТ, 

министър Ляич каза, че в Сърбия има повече от 180 издания 
на малцинствените езици. От страна на съюзното правител- 

министър Ляич обеща всестранна помощ на това и всяко

с коитоБЛАГОДАРИМ ЗА 
ПОДАРЪКА

наразполагат представителите 
МВР. Беше говорено и за резул- 

които полицейските ор-татитс,
гани в окръга са постигнали 
през изминалия период в бор
бата с престъпността, терориз
ма, както и при защитата на 
обществения ред и спокойствие, 
на личната сигурност на граж-

съюзният

„ _ »Гттстпо” 1901/2 от 14 юни 2002 г., в долния лян

безплатно но пет екземпляра на в.

Петър Йованович, 
директор на Центъра за култура

ство
даните и т.н.

По случай Деня на сигур
ността бяха връчени признания

бъдещо такова начинание.
Директорът на Радио Белград Раде Веляновски подчерта, 

че в нашите закони има много добри решения за осъществя
ване правата на малцинствата в различните области, 
чнтелно и в информирането. В много среди обаче се изчакват 
инициативи "някъде отгоре”, а в случая става дума за конк
ретно начинание ” от долу”, което тон поздрави.

на неколцина служители на 
МВР в Пиротски окръг. Сред 

бе и Миодраг

вклю-

Ш1 наградените 
Петров, младши сержант (вод- 
ник) първи ранг, от димитров
градското ОВР.

сътрудничество 
изпращате до края па годината 
” Братство” всяка седмица. Д. Христова

Б. Д.
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СОЦИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА 
РАБОТЕЩИТЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

©1*1
ВОИСЛАВ КОЩУНИЦА НА ЗАСЕДАНИЕ НА ГЛАВНИЯ ОТБОР НА ДСС:

НЯМА КОАЛИЦИЯ и ЛОШИ, И 

ДОБРИ АСПЕКТИ» Никакъв Коалиционен договор не ни обвързва, а само дадената р Д> Р
дума * Една от членките на Коалицията прилага насилствен и измамнически принци 
по отношение на коалиционните партньори * ДС показа открито пренебрежение към
избирателите и тяхната воля кошница, занаблюдава от аспект иа лотрбителската 

..„сто пълнене през май бяха необходими 16 000 динара, социал
ното положение на работещите в Сурдулищка об^на ие^розов, 
казва повереникът на Съюза на самостоятелните ‘""Д"“3™ 
Сурдулица Бошко Петровия. Той подкрепя твър**""ето 
Н,акта че средната заплата в общината възлиза на 12 409 динара.
4 . Към този лош аспект трябва да прибавим още един: в Сур- 

община има работници, които не получават или иере- 
довно получават заплатите си. Петдесетина работнице1«'ОП 
”Масурица” не получават заработките си от дълго време, 
изплащането на заплатите е нередовно в сурдулишките Цехове 
иранските фабрики ”Юмко” и ’ Кощаиа , допълва Петкови I.

Все пак работещите в Сурдулишка община са в по-добро 
положение в сравнение с работещите в голям брои.среди в окръга 
и републиката. Водещите стопански предприятия в оощтшта 
"Мачкатица” АД и "Вунизол” АД, работят на пълни обороти и

работнйцте си, които са над сред- 
общината, но и в много други 

заплата е

Ако секвазизападните, а по същността си 
планове, каза Ко-

Председателят на Демократическата партия веждансто на 
на Сърбия Воислав Кощуница заяви, че тази пар- антидемократични замисли и

ще спазва разписанието, което провъзгласи щуница.
Като припомни, че всяка коалиция подразбира 

готовност'за множество компромиси, Кощуница 
че коалицията не е ” пито здрава, ни- 
, ако една нейна членка се стреми

тия
за оптимално - Конституционна харта, съюзни 
избори, Конституция на Сърбия, президентски и 
парламентарни избори.

- Ако това се наруши но нечие желание или

си с

предупреди, • 
то истинска” 
към това чрез заплаха или чрез корупция да въз- 

всички останали собствената си воля.
- Това не е принцип на съвместна дейност, това 

е насилствен и измамничсски принцип към дру-

дулишка
намереност, ние ще съумеем да дадсм адекватен 
отговор. Никакъв коалиционен договор 
вързва. Нарушиха го други и то неведнъж. Нас ни 
обвързва само дадената дума пред избирателите 
и интересът на Сърбия п на Югослаоия, подчерта гнтс коалиционни партньори и към избиратсли- 
Кощуница а уводната си реч на заседанието на те, които гласуваха доверие на коалицията ДОС 
Главния отбор на ДСС. -Воислав Кощуница , а не на коалицията ДС

Кощуница каза, че последователната борба на плюс другите, включително и едно крило на 
ДСС за реализирането на първоначалната идея СПС”, подчерта председателят на ДСС. 
на ДОС - същинска промяна на системата и нзг- Спирайки се върху изхвърлянето на денута-

ДСС от Скупщината на Сърбия, Кощу-

ане ни об- ложи на

редовно изплащат заплатите на 
ното ниво на заплатите не само в

републиката. Пък и средната сурдулишка
много други общини в Съроия.

своите членове Съюзът

титс нараждането на правова държава - се превърна в 
стремеж на Демократическата партия да осуети ннца обвини ДС, че този път изобщо не се опитва

да скрие постъпките си, а напротив: Докрай ого- 
мисли за ДСС, а ма кси-

краища на
по-висока от средната заплата

В рамките на постоянната си грижа за
самостоятелните синдикати в Сурдулица оказва юридическа 

уволнени от работа като
излишък”. Правната служба

в
и да изкриви тази основна идея.

- Ние бяхме принудени да се противопоставим 
на наложеното ни досовско единомислие, което 
подразбира методолигията на Милошевич в нро-

лва и показа не какво 
мално открито показва презрение към избира
телите и тяхната воля”.

на мнимпомощ на работниците, които са 
или действителен ” технологически 
на Синдиката им помага да осъществят правата си посредством
съда.ОТ ШЕСТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА СПС не се очакваБошко Петкович казва, че в предстоящия период 
значително уволняване на работници от работа, нито пък се
риозно нарушаване на правата на работещите в стопанските пред
приятия и останалите фирми в общината.КОНГРЕС НА ВРЪЩАНЕ 

КЪМ БАЗАТА
Деян Мирчев

ДИНКИЧ ДНЕС В ПИРОТ
* За председател на СПС е избран Бранислав Ивкович *Академик Михаило Маркович 
нарече конгреса "исторически" *Анулирани са всички решения на Главния отбор за В Пирот днес ще пребивава гувернерът на Народната банка г-н 

Младжан Динкич. По време на престоя си в Пирот той ще има 
среща с представители на стопанските колективи от окръга, пред 
които ще говори за конвертируемостта на динара, за стопанските 
реформи у нас и за възможностите за получаване на кредити за 
средни и малки предприятия. След това ще дава отговори на 
въпроси на стопанските дейци и журналисти.

изключване от партията .

МИЛОШЕВИЧ ПОЧЕТЕН 
ПРЕДСЕДАТЕЛ

Откривайки Шестия извън
реден конгрес на СПС под де-
----- "Завръщане към базата”,
академик Михаило Маркович 
каза, че това е конгрес на ” исти
ната, храбростта, последовател
ността и отстояванията на идеи
те за социална правда”.

В уводната си реч академик 
Маркович, един от основатели
те на партията и автор на Про
грамата на СПС, подчерта, че 
Шестият извънреден конгрес 
има историческо значение, по
неже ще ревитализира партията 
и кадрово и морално ще я въ
зстанови”.

- Същността на хуманната и 
демократична социалистическа 
идея е в това партийният водач 
да е само първият сред равните, 
каза академикът. От 1986 годи
на СПС тръгна по пътя на от- 
хърлянето на първоначалните 
принципи- централизация, авто- 
ритарност и корумпираност на 
ръководните кадри. Все повече 
СПС прилича на малка бюрок
ратична партия, която се зани
мава сама със себе си, с обиж- 
дане и изключване на членове
те. СПС трябва да се върне към 
първоначалните си идеи и отно
во да събере честни и морални

виза

А.Т.
Слободан Милошевич беше избран за почетен 
председател на СПС.

Такова решение беше прието само с шест гласа 
"против". Решението обоснова академик Михаило 
Маркович, като каза, че "през последните години 
Милошевич е правил грешки, но че "заслугите си 
остават заслуги".

Неговите заслуги са в това, че той успя да обедини 
сръбската държава, да потуши сепаратизма във 
Войводина и на Косово, да обедини народа и 
интелигенцията и обедини трите идеи - 
демократичната, националната и социалистическата. 
Заслугите му са и в това, че в Хага отстоява интересите 
на народа и държавата", каза академик Маркович.

БЕЛОПАЛАНСКИ 
ПЕНСИОНЕРИ ПОСЕТИХА 

ДИМИТРОВГРАД
През средата на миналата седмица в Димитровград пребиваваха 

60-ина пенсионери от Бела паланка. Те бяха гости на местния Съюз на 
пенсионерите (СП).

За дейноста на СП и особеностите на Димитровградска община 
говори председателят на СП Цветан Еленков.

Белопаланските пенсионери посетиха тукашния Дом за стари и пен
сионери, в който са настанени няколко техни съграждани.

Б. Д.

ция и взеха решение за измене
ния в Устава на СПС. Според 
тези изменения занапред няма 
да има изключване от партията, 
освен ако някой от членовете не

В БОСИЛЕГРАД ДО КРАЯ НА ЮЛИ

КАНЦЕЛАРИЯ НА Г-17 ПЛЮС
В Босилеград в понеделник се проведе заседание 

на Г-17 плюс, на което освен членовете на тази 
неправителствена организация от Босилеград 
присъстваха и представители на централата й в Бел
град, както и представители на Г-17 плюс от Пчински

ДИНКИЧ ВЪВ ВРАНЯизвърши тежко престъпление, 
никой не може да изпълнява от
говорна функция повече от два 
мандата; Съветът на младите 
социалисти променя името си в 
”Подмладак на СГТС; освен би-

Гувернерът на Югославската народна
банка Младжан Динкич ще се срещне 
утре във Враня с представители на 
стопанството от Пчински окръг, 
включително и с предприемачи от 
нашата община, оповести Иванов. Във 
Враня Динкич ще говори за 
конвертируемия динар и закона за 
валутно стопанисване, икономическите 
реформи у нас и за кредитирането на 
малки и средни предприятия.

окръг.
Говорителят на групата в Босилеград Божидар 

ографични данни, кандидатите Иванов заяви, че иа заседанието е решено най-късно 
за държавни функциц ще дават 
и сведения за имуществото си.

до края на юли в нашия град да бъде открита кан
целария на Г-17 плюс, където ще се получават 
формации и напътствия за разработка на различни 
бизнес планове и проекти, които да се реализират 
чрез различни донорски и неправителствени органи
зации.

Посредством международни организации през 
изминалата една година и половина Г-17+ е осигу
рила помощ за функционирането на болнични цен- 
три и училища, както и за подпомагане на социално 
най-застрашсните.

Членове на тази организация сега са министри в 
съюзното и републиканско правителство, но все още 
тя няма свои представители в парламентите. Г-17 
плюс е на становище да излезе самостоятелно на 
предстоящите избори, а подпредседателят на Съю
зното правителство Миролюб Лабус да се кандида
тира за президент на Сърбия.

ин-
хора.

В Резолюцията на Шестия 
конгрес между другото 
дчертава, че ” преди две години 
СПС беше принудена да приеме 
истината за себе си. Това озна
чава, че трябваше да се прости с 
илюзиите си, с необоснованите 
надежди и погрешни решения. 
Сега това е единствената осно
ва за утвръждаване на полити
ческата арена и за ново начало 
на СПС в политическия живот 
на страната”.

- Да беше нормална обстано
вката в Партията, сега щяхме да 
бъдем на обяд при приятели, но 
тъй като отделни хора се издиг
наха над партията, ние организ
ирахме извънреден конгрес, ка
за Добривое Будимирович Бид- 
жа. Ние искаме да активизираме 
местните отбори, всички хора в 
СПС да бъдат най-добри прия
тели помежду си, на които може 
да се вярва, каза той.

Делегатите приеха и Резолю-

се по- К. Велинова

Димитровградската 
неправителствена 
организация Креативен 

център "Цариброд" от 28 юни до 7 юли т.г. 
в хотел "Мир" в Звонска баня ще 
реализира мероприятието 'Тренинг по 
ненасилствена комуникация и креативна 
трансформация на стълкновенията". То е 

проекта "Мерки за изграждане на 
доверие", който се финансира от Съвета на 
Европа.

част от

Б. Д.
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ОСТЪР ДЕБАТ В "ОТВОРЕНО СТУДИО" НА ТВ "ЦАРИБРОД" ОЩЕ ЕДНО НЕУСПЕШНО СИНДИКАЛНО 

СЪБРАНИЕ В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ТУ- 
МАРА"ЩЕ СЕ РАЗФОРМИРА 

"КОМУНАЛАЦ" ? В ГИД НИЩО 

НОВОМиналата седмица по РТВ ” Цариброд” бе
лъчено предаването ” Отворено студио” ~ 
участваха председателят на Изпълнителния 
бор на ОС в Димитровград Емил Соколов, дирек
торът на ЯП Комуналац” Ивица Величков и 
членът на Стачния комитет в ” Комуналац” Сре- 
тен Ангелов.

след това ще бъдат приемани с конкурс само тези, 
за които се прецени, че са ”подобни”, - 
стачкували против основателя и работодателя. 
Не е ли това своеобразно уволнение, 
друга форма?

В разгара на дискусията по темата предста
вителят на общината обвини (това той прави 
всеки удобен момент) предишното общинско ръ
ководство и ръководството на "Комуналац” 
нецелесъобразно използване на големи парични 
суми. В случая стана дума за средствата, които са 
изразходвани за изследване и дълбоко сондиране 
на над сто метра за питейна вода в Лукавица.

В отговор на това членът на Стачния комитет 
Сретен Ангелов направи съпоставка между капи
таловложението за питейна вода в Лукавица и 
средставата, дадени за благоустройство на парка 
срещу Гациното кафене. Според Ангелов за во
дата в Лукавица са изхарчени около 120 хиляди 
ДМ, а за парка - около 100 хиляди ДМ. ”Но кое е 
по-важно, попита Ангелов - дали осигуряването 
на питейна вода за Лукавица, Белеш, Желюша и 
Гоин дол или паркът в центъра на града?” Въп
росът остана без отговор.

Що се отнася до проблема с ” граничната так
са”, последният разговор на общинското ръко
водство с директора на Съюзната митница в Бел
град в присъствието на министъра за национални 
общности Расим Ляич не е дал резултат. Сега 
надеждите са насочени към обещанията на вице
премиера Лабус. Затова генералната стачка в 
” Комуналац” е отложена за следващата седмица.

А.Т.

из-
, в което т.е. не са

от-
За 21 юни т.г. в някога синото най-голямо димитровградско 

предприятие - ГИД бе насрочено поредното синдикално събрание. 
От около 880 официално работещи, на събранието присъстваха 
към двеста - тези, които са най-загрижени за съдбата на фирмата 
или са най-закъсали (нямат допълнителни приходи).

На дневен ред за пореден път бе: "положението в ГИД и 
възможните решения”. А положението в ГИД, както някой 
подхвърли, е "станье за плаканье”. На предишното синдикално 
заседание бе решено да се сложи катинар на фирмата и да се 
раздвижи инициатива за фалит. Скупщината на фирмата обаче 
прие обратно решение, което поради недостиг на кворум не е 
валидно. Не е валидно и решението на общото синдикално събра
ние, тъй като то не е орган на управление във фирмата. Предсе
дателят на синдиката Стоян Анджелкович, който се опитваше да 
надделее виковете на присъстващите, предложи да се съберат на 
съвместно заседание Управителният отбор, Скупщината и ръко
водството на фирмата. По думите на Анджелкович, такъв съвет са 
получили от Търговския съд, където са ходили да питат какво да 
се превзема за излизане от задънената улица. Той също повтори 
кой знае за кой път, че условия за фалит няма, понеже няма 
достатъчно средства или фалитна маса, от 
"намирени” всички, към които ГИД нещо дължи. Ликвидацията 
на фирмата е единственото решение, но какво да се прави с работ
ниците?

Директорът на ГИД Иван Марков като едно от решенията 
посочи вече споменатото съвместно заседание на оганите на фир
мата, а като второ - чрез акции на фирмата да бъде регулиран 
трудовият стаж на работещите.

само че под

въвСамият състав на участниците сам по себе си 
говори за какво става дума: положението в 
"Комуналац” и всичко свързано с него.

анализи на емисията и за

1!

Без да навлизаме в
поведението на участниците (бившият директор 
например реагира нервно на много неща, а се
гашният директор през цялото време беше почти 
незаинтересован), ще споменем нещо, което бе
ше оповестено от председателя на ИО като начин 
за решаването на проблемите.

Според едно от исканията си Стачният коми
тет настоява основателят и работодателят да 
дадат гаранция на участниците в стачката, че те 
ще бъдат зачитани еднакво с тези, които не под
крепят стачката. За сведение на читателите, над 
90-те работници, които с подпис са подкрепили 
стачката, представляват значително мнозинство 
от работещите. Това значи да няма уволнения и 
реваншизъм, независимо от по-нататъшното раз
витие на нещата във фирмата. Всички участници 
в разговора се съгласиха, че не трябва да има 
такова нещо. Председателят на ИО обаче преду
преди, че ако не се намери изход , може да се 
стигне до там предприятието да бъде разформи
рано и след това да се сформира ново! Разбира се, 
основателят има правото да вземе такива мерки, 
но тогава всички работещи ще бъдат уволнени, а

която да бъдат

По думите на Стоян Анджелкович във фирмата са 
пристигнали около двеста изпълнителни присъди. Една 
от тях се отнася до металния цех, който е даден под 
ипотека и ако до август не бъдат платени около 1 
милион и двеста хияди динара, той ще стане 
собственост на поверителя.СУРДУЛИЧАНИ ИМАТ ПРОБЛЕМИ 

С ВОДОСНАБДЯВАНЕТО
ПРЕСЕКА

АРМЕЙЦИ 
СТРОЯТ ПЪТ

Защо са ни акции, когато те нищо не струват!, присъстващите 
па нож дочакаха думите на директора. Но той и занапред кате
горично твърди, че той може да раздвижи производството. Как, 
така или иначе не се разбра, понеже работниците не му позволиха 
да говори по тази тема, като му напомниха, че те вече осем години 
слушат неговите приказки. Директорът след това напусна 
данието. С яростни викове присъстващите поискаха от охраната 
да не му допуснат да си отиде, но никой не реагира.

Синдикалистът Анджелкович отново се опита да обясни, че само със 
собствени сили съществува възможността да се направи нещо, като на
помни, че ликвидацията на фирмата не е най-доброто решение пито за 
работещите, пито за града . ”С ликвидация няма да получим ннто копче, 
понеже много сме длъжни”. ” А кон ни е.задължил? пак реагираха от 
присъстващите.

Злата Шукарева се опита да представи положението в ГИД в по-широк 
план, като напомни, че не само ГИД е закъсал, но и останалите фирми в 
града. Тя напомни, че всички специалисти, особено тези от икономическия 
сектор на фирмата, са си намерили работа, най-много в Общинската скуп
щина или в Пирот, а обикновените работници са останали да се ” носят с 
проблемите. ”Къде са доницинтс за нас като малцинство? Къде ние да 
ходим? В България ли? Аз това ие искам, понеже живея в Югославия, тук 
плащам данъци и от Югославия търся работа.”

Мнозина потърсиха оставка от ръководството,^ 
нещо има, щом ръководителите не подават оставка.”

Единственото конкретно заключение от това, може да се рече, прова
лено синдикално събрание е следното: да се съберат на обща среща Уп
равителният отбор, Скупщината и ръководството на фирмата и да по
търсят решение. Нека да напомним, че подобно заключение бе приемо и 

-рано, но те не се събраха. Дали и този нът ще бъде така предстои да се 
види.

ДЪЖДОВЕТЕ МЪТЯТ 
ВОДАТА

Инженерна част на Югославската 
войска тези дни започна да строи 
пътя, минаващ през центъра на 
село Пресека.

Това село има асфалтен път с 
дължина около 700 м, който го 
свързва с регионалния път 
Бабушница - Звонци, но местната 
общност на Пресека е решила да 
асфалтира и пътищата от центъра 
на селото до махалите Забел, 
Гущери, Попов връх, Велковци и 
Белчанци. Акцията на МО ще 
бъде подпомогната финансово от 
общината в Бабушница, а всяко 
домакинство от селото ще отдели 
за нея по 1000 динара.

Пресечани се надяват това лято 
окончателно да се избавят от 
калта и прахта по селските сокаци.

Й. Миланов

Сурдуличани нямат проблеми с количествата питейна 
вода, но се изправят пред сериозни затруднения след по- 
обилни дъждове, които мътят водата па Масурниша река, 

пречиствателната станция. Необходимо е

засе-

която изтича в 
време, докато тя се избистри и стане годна за употреба.

В ОС в Сурдулица казват, че тоя проблем е решен 
частично след ремонтирането и разширяването на мощнос- 

прсчиствателпата станция. Това означава, че след 
дъждове за една сскупда могат да се избистрят само 
40 от необходимите 120- 140 литра питейна вода.

В явното комунално предприятие „Водовод” узнаваме, 
че е необходимо модернизиране на цялата система, по
точно изграждане на т. нар. ” ламорален сепаратор . В този 
случай биха могли да се пречистят (избистрят) още 
100 литра в секунда. Тогава, независимо от дъждовете, во
дата винаги ще е бистра и годна за употреба.

Според простодокумснтацията за целта са необходими
„Водопровод” и 

състояние да подсигурят. Затова мсст-

тите на
силни
около

около

с опасение, че ” гукоколо 150 000 евро, които в момента
гражданите ие са в 
ното самоуравлснис и предприятието разчитат на помощ
от чуждестранни донори.

В.Б.

НО

А.Т.
РЕШЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БОСИЛЕГРАДСКИ 

"АВТОТРАНСПОРТ" АКЦИЯТА ЗА БЕЗПЛАТЕН ТЕХНИЧЕСКИ 
ПРЕГЛЕД

ГОЛЯМ БРОЙ НЕИЗПРАВНИ 
ВОЗИЛА

ИПОТЕКА ЗАРАДИ РЕДОВНО 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛИНИИТЕ
изпълняващ длъжността шеф на службата за 

правни дейности в "Автотранспорт .Ръководството на ” Автотранспорт” в Босиле
град реши да ипотекира за три месеца админис
тративната сграда на босилеградската автогара, 
за да може да регистрира четири автобуса за 
поддържането на местния транспорт в общината 
и на линията Босилеград - Бесиа кобила - Браня, 

обществените си дългове. За 
за явни

Изключително слаб бе интересът на собствениците иа моторни 
превозни средства от Димитровград, които да се отзоват в клона на АМСС 
в граничната зона, за да проверят безплатно техническата изправност на 
возилата си.

На акцията, която през този месец бе организирана от Асоциацията за 
технически контрол към АМСС и Управата на транспортната полиция 

_ МВР на Сърбия, се отзоваха 28 димнтровградчанн. 22 от тях докараха 
пътнически автомобили, двама - товарни автомобили, а четирима - возила 
от категорията ” останали .

След контрола се оказа, че 11 возила ( 7 оттях бяха пътнически автомо
били) са технически неизправни.

Возилата, които бяха подложени на технически преглед са били стари 
средно по 15 години.

общи и
Понеже трябва да се платят и облаганията върху 
заплатите, през следващите три месеца пред
приятието ни ще плаща ежедневно на данъчното 

около 18 хиляди. Това беше гаран- 
посочения обект.

управление по 
тирано с ипотекирането на

Според Станчев фирмата ще може да се справи 
с поетото задължение, понеже, освен другите 

Белградската автогара им заплаща

към
както и да издължи

договор със Службатацелта то сключи 
приходи, която ще му позволи да ползва средства 
за продължаване регистрацията на автобусите.

- Ръководството беше принудено да направи 
възможна в момента крачка, 

фирмата е блокирана 
Васил Станчев,

приходи,
дневно по около 20 хиляди динара от продадените
билети.тази единствено 

понеже джиросметката на 
поради несъстоятелност, казва

Б. Д.В. Б.
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ОМ1 ПРОБЛЕМЪТ С ОБЕКТА НА ЧК В 

БОСИЛЕГРАД ЩЕ БЪДЕ РЕШЕН

ОБЩИНАТА ОТПУСКА 
130 000 ДИН.

ПОПЪТНИ ЗАПИСКИ

СЕЛАТА ПОТЪВАТ В 

БУРЕНИ И КОПРИВА •Монтажният обект за потребностите на Общинската
беше сглобен отдавна, 

когато трябваше да се
вкусен и ароматен сок, а тук той все още цъфти и 
при това е съвършснно чист.

След като хапнахме и изпихме 
ладсиа в бунара (никакъв хладилник

да охлади бирата, както водата в бунара), си 
тръгнахме. Насред село пред кооперацията, 
отворена, са насядали няколко пременени стари 
жени. Зарадваха ни се, защото появата на някой, 
който не идва постоянно, разбива монотонността 

им живот. Особено ако го познават и

организация на Червения кръст 
но проблемите започнаха г“

и да се прокарат електрическа и водопро-

Сноред църковния календар на 23, 24 и 25 юни 
бяха празниците, конто са известни сред народа 
под общото им название Света Троица. Хората 
ги уважават и през тези тр!Г дни не работят. За 
някои села това са селски слави - в Лука вица - Св. 
Троица, в Гони дол - Унурня.

Не толкова, че съм вярващ колкото за да си 
почина, решнх и аз да не работя. Но седиш 
вкъщи, все ще ти намерят някаква работа. Затова 
реших да посетя родното си село Изатовци, в 
което нямам нищо друго освен свидни спомени. 
Впрегнах конете, т.е. ” ладата” и с жената поехме 
пътя за Висок. Макар че знам за лошия път през 
Манастир, потеглих бавно по него, за да видя 
някогашния Изатовскн манастир, в който казват, 
че е било първото килийно училище. Отбих се, 
но там едва ли можеше да се разбера къде е 
манастирът. От високата коприва нищо не се 
вижда. Даже и водата е пресъхнала, след като 
преди няколко години иманяри разрушиха прек
расната каменна чешма с няколко ”дула”. До 
кръстопътя, откъдето пътят се отделя за самия 
манастир виждам прекрасно оформени каменни 
плочи, които преди не бяха тук. После в Изатовци 
разбрах, че това са плочи от манастирските 
басамаци, които навремето ” някои изатовчанн” 
били отнесли и вградили в басамаците на къщите 
си, а сега ги върнали. По-надолу е сградата на 
поятата на ” Сточар”, в чисто мазе се намират два 
каменни стълба - също от манастира. До сградата 
не може да се стигне от бурени и коприва.

В самото Изатовци около 2 часа следобед 
нямаше жива душа по сокаците. На някогашното

по бира, ох- 
не може

постави под,, 
водна инсталация.

130 хиляди динара, необходими за поста ка
тавя»стона°дъсРЧГвод и зя прекарването „а електрическа и водопроводнасега

'''"секретаря, па ОО на ЧК, Руска Божилова казва, че работата е 
поверена на честното строително предприятие Изградня , което ще 
започне да работи веднага слсд като ОС отпусне аванс за материали. 1я 
обаче подчертава, че ще еа необходими пови донори, понеже няма пари и 
"а такси за включване на обекта към водопроводната и електрическата

С"'председателят на ОС Владимир Захариев казва, че помещението, в 
което сега е ОО на ЧК ще бъде дадено за кореспоидептство на Издаделство 
” Братство”.

ли

на селския 
знаят какво работи.

”Че ни туриш ли у вссник?, ” попитаха вед- 
нага”. ”Чс ви турим, ама каква файда от това?”

” Да ни нндс децата барем у пссникат, оти опака 
не доодс, ” шеговито, но с горчивина казва една В.Б.
от тях.

Докато влизам в кооперацията, спира джип- 
” Натура балканика”. Кара я Сузана от 

жените как са .
в БОСИЛЕГРАДСКО НЯМА ГЪБАРСКА ТРЕСКА

Малко гъби и ниска цена
ката на 
Белград. Пита 

”Чс ни даде биволици, казва ми една от 
изатовчанки. Ама кой да се разпрая сстарите

иьи, ка нас не можемо да си гледамо?” Тази пролет в Босилсградско няма никаква гьбарска треска,^ 
възможност хората да спечелят някоя пара. Иван Василев от Раичиловци, 
един от изкунчиците на гъби в общипата, казва, че осповпата причина за 
гова е липсата на гъби. Наистина, пояснява гой, пролетта беше дъждовна, 

когато валеше, беше и студено, така че условията не бяха благо
приятни за богата реколта.

Гъбарите се оплакват и от ниската изкупна цена на гъоите. 
Изкупчиците им плащат манатарките по 70 динара за килограм първо и 
40 динара - второ качество, докато за 1 кг пачи крак дават само 30 динара.

Хората, конто от години увеличаваха семейните си доходи чрез гъбар- 
ство, този път се примириха със „загубата”. Мнозина се надяват, че през 

компенсират със събирапе на боровинки.
В.Б.

а с това и
Искаше ми се да ги заснема, но нали апаратът 

не работи, а фирмата все още няма възможност 
да купи нещо по-качествено. В конерацията ок
оло магазинера са насядали няколко души и вед
нага щом ме видяха, попитаха кога ще се направи 
(поправи) пътя от Изатовци до Славиня, та 
рейсът да може да идва по-често до селото. 
Нямаше как, изпих още една бира и поех обратно, 
този път през Долни Криводол. Едно време, 
когато има много трева, височани казваха ”трева 
до колене”. Сега гледам буйната трева нався
къде около пътя, не че е ”до колене”, а ”до 
шапка”. Нали често се случва да няма кой да я 
коси всяка година, пък и тази пролет валя много 
дъжд...

В Долни Криводол до моста са седнали двама 
криводолци на преклонна възраст и си правят 
раздумка. Само им кимнах с ръка и отминах. И 
тук няма по-млад човек под 60 години.

В Смиловци е вече съвсем друго. На два-три 
пъти трябваше да спирам, за да минат булюците 
овце. Нали селото е само на 12 км от града, нали 
всеки ден има автобус, та и живот има повече. 
Има и тук къщи, обрасли в коприва, но селските 
сокаци все още са проходими.

И сега, докато пиша тези редове, се питам как 
може да се използва копривата? То във внеочките 
села има само коприва и - бурени.

но

лятото ще я

В ОВОЩНАТА ГРАДИНА НА "СТОЧАР" В 
ЖЕЛЮША

Приключи беритбата на 
вишни

училище насред селото все още може да се 
разчете фирмата на кафенето - ” Залутали пут- 
ннк”, което беше отворено тук преди десетина 
години. Име, напълно подходящо за него може би 
преди години, но днес едва ли някой ще ” залута” 
тук.

Намерих братовчеда, който все още от време 
на време идва в къщата на дядо си и я поддържа 
колкото може. И докато той миеше голямата Преди броени дни приключи брането на вишни в градините 

на земеделската кооперация ” Сточар” в Желюша.
От около 80 декара са набрани около 10 тона, което е 

значително по-малко в сравнение с миналата година.
Специалистите посочват, че реколтата е такава защото ни

ските пролетни температури са навредили на дръвчетата.
Както и през изминалите години, така и сега” Сточар” 

ангажира сезонни работници, като им плащаше по 4 динара за 
килограм вишни.

сенокошка плоча, която служи за маса пред 
вратата, тръгнах да пообиколя познатите места. 
Тук наблизо съм роден и познавам сокаците. По 
Пенн сокак изобщо не може да се мине от ко
прива и бурени. По Пешакин сокак е почти 
същото, макар че не е толкова страшно. Камен
ните дувари на къщите се разпадат и едва се 
виждат от израсналите тръни и бъз, заради който 
всъщност дойдох тук. От цвета му се прави много Алекса Ташков

ДОИЗГРАЖДА СЕ ДЪРВООБРАБОТВАТЕЛНИЯТ ЦЕХ В БОЖИЦА 8

Ш|||
НОВА СУШИЛНЯ ЗА КАЧЕСТВЕНИ

ИЗДЕЛИЯ ■ I

-
* Продукцията на цеха засега не "излиза” извън производствената верига на строител
ното предприятие "Тончев - градня", в чиито рамки действа, но след доизграждането и 
модернизирането му ще се създадат възможности за пласмент на изделията 
чуждестранни пазари

Откритата преди шест годи
ни дъскорезница на Новица 
Тончев в Божица все повече се 
утвърждава като дървообрабо- 
твателен цех, който успешно си 
пробива път на пазара. В нача
лото той започна с производство 
на дъски и паркет, а след това го 
допълни с дъсчени подове, лам
перии и амбалаж. Частникът 
обаче разбрал, че рисковете на 
пазара могат да се осуетят само 
с модернизация на цеха, чрез 
която да се увеличи количест
вото и да се подобри качеството 
на продукцията.

-В ход е изграждането на нов 
обект, в който ще се помещава 
модерна дигитална сушилня за 
изделията, понеже досегашната 
беше с малък капацитет и не га
рантираше
казва Тончев и допълва, 
целта ще са необходими около 
40 хиляди евро.

--
и на

■ 1
РАБОТА ЗА ОЩЕ 

ПЕТИМА РАБОТНИЦИ
[. _вява, че с модернизацията ще се 

създадат условия за увеличава
не броя на работниците. Той по
яснява, че още когато започнал 
да си проправя път в бизнеса, 
целта му не била да произвежда 
много, а продукцията да може да 
издържи силната конкуренция 
на пазара. ”И сега държа на тоя

3^2Божишката фабрика, както 
тук наричат цеха на Тончев, 
показа, че възможностите на на
шите села не се използват дос
татъчно и в това отношение дъ- 
рвообработвателната промиш
леност е твърде интересна об
ласт. Особени предимства в това 
отношение предлагат нашите 
планински села, където няма 
проблеми с осигуряването на 
дървесина. Тончев я купува от 
частници, които също имат 
полза от това. Божичани, осо
бено онези, конто нямат друг из
точник на доход, казват, че це
хът представлява една сигурно
ст за тях - когато нямат пари, 
спасението е в гората.

- Сега в цеха работят петима 
души от Божица и от съседния 
Топли дол, казва Тончев и зая-

Аървообработвателният цех на Нобица Тончев в Божица

ките, паркетът, дъсченият под, 
пет работника, ламперията и някои други мате- 

След като обзаведа сушилнята, Риали 1,е излизат на пазара, а се
използват на обектите, които 
той строи.

Новите

девиз и затова досега в цеха ра
ботеха само

път и на чуждестранния пазар. 
Наскоро ще започна да изнасям 
дървен амбалаж в Австрия, съо
бщи Тончев.

След доизграждането на цеха 
и приемането на нови работници 
ще се увеличи и цялото произ
водство. Сега например на ме
сец се произвеждат около 500 м2 
буков паркет, а когато приклю
чи модернизирането и се. подо
бри качеството, производството 
ще се увеличи тройно.

ще има работа за още петима 
уточни той.

капиталовложения 
не са малки, ще се възвърнат ли 
и колко голям е рискът?

- Риск има винаги. В моя

ИЗНОС НА 
АМБАЛАЖ В 

АВСТРИЯ случай той е по-голям, тъй като 
Частникът казва, че няма ни- за доизграждането и модернизи- 

какви трудности с пласмента, рането на цеха ще ползвам чу- 
Пронзвежда за своите потреб- дестранни кредити. Мисля оба- 
ности, понеже е собственик на че, че съм на прав път, понеже 
частно строително предприятие изделията ще са по-качествени и 
„Тончев- градня”, така че дъс- лесно ще могат да си пробият

високо качество, 
че за

В.Б.
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РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ В 
ДИМИТРОВГРАД КАТО ПОВОД ХЕЛЗИНКСКИЯТ КОМИТЕТ ПУБЛИКУВА КАТАЛОГ

ЦАРИБРОД ПРЕЗ ОБЕКТИВА НА 

ЖОРЖ ГАЙДАРОВМНОГО ПРИЧИНИ 

ЗА ТРЕВОГА Хелзинкският комитет за защита правата и 
свободите на българите в Югославия неотдавна 
публикува каталог под название ” Цариброд 
през обектива на Жорж Гайдаров”.

Това е част от проекта, Документационен 
център на българите в Сърбия, конто ще се 
разработва на няколко етапи. Първият етап по
дразбира събиране на архивен и снимов мате
риал, свързан с миналото на Цариброд като 
седище на българите в този район. Издател
ската дейност е част от първия етап. Вторият 
етап подразбира адаптиране на сграда за 
съхраняване на събрания архивен и снимков 
материал, а третият етап е самата работа на 
този Център за неопределено време”, каза пред 
нашия вестник председателката на комитета 
Зденка Тодорова.

Тя заяви пред ”Братство”, че изложби от 
фотографии на най-добрия димитровградски 
фотограф ще бъдат организирани в Дупница, 
Благоевград и Варна.

Хелзинкският комитет се стреми да пуб
ликува и книга за сладкарина на Цар Борис 
Славчо Христов, по потекло от село Славиня, 
която ще носи заглавие ”Ябълка в килия”. 
Книгата ще бъде авторски труд на Зденка То
дорова, д-р Валентин Янев, Катя Рангелова и 
Александра Иванова.

Както вече писахме, от 106 димитровградски 
явили се на приемния изпит за осмокласници, 

средни училища, тестовете по 
математика и сръоски език са издържали 74, докато 32 ученици не 
са издържали изпита. Следователно успешните ученици са 68,82 
/о. На републиканско ниво този процент е 82,10.

На пръв поглед посочените цифри 
освен че знанията не показват нищо особено, 

на димитровградските осмокласници са с над 13 
процента по-слаби от тези в републиката. Но 
дълбоко в структурата

ако навлезем ло
на постигнатите резултати, тогава ще 

видим, че също струват много причини за тревога. Особено 
тревожни са, резултатите по сръбски език. Десет ученици 
например са ” спечелили” по нула точки! Как е възможно 
като се знае, че между въпросите е имало и един, в който е 
тряовало няколко изречения от определен текст, написани с 
печатни букви, да се напишат с ръкописни. Този въпрос е носел 
една точка. Означава ли това , че тези кандидати не знаят ръкопис
ните букви? Как е възможно някои отличници да получат само 3 
или 4 точки по сръбски? В края на учебната година отличниците и 
много добрите ученици бяха 80, а сред 74-те издържали има и 
ученици, които не са нито отлични, пито пък много добри!?!. И 
още нещо: ако биха се

това

приложили миналогодишните критерии за 
полагане на приемните изпити, същите биха издържали само 17 
ученици, а по сръбски - само 12! Значи ли това, че критериите в 
димитровградското основно училище, в което общият успех е над 
4(??), са паднали толкова много?

Може би още по-тревожен е фактът, че някои просветни работ
ници от училището са се оплаквали, че децата не са имали 
възможност да преписват !?.

Резултатите по математика са много по-добри от тези но 
сръбски език. Естествено, защото по математика са били организ
ирани подготвителни часове, а по сръбски - не. Защо?

Тревогата е голяма и от друга гледна точка - бъдещето на 
Димитровградската гимназия. При предположение, че всичките 74

Снимка на Мери, Цариброд, 1928 г. Във 
фотоателието на Жорж Гайдаров е намерена 

колекция със "снимки на Мери", за която много 
малко се знае в Димитровград.

Б. Д.

ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРИТЕ В 
ЮГОСЛАВИЯ

Съобщениеиздържали приемния изпит се запишат в гимназията, тя не може 
да набере ученици за три паралелки. Но какво ще се случи (а то 
сигурно ще се случи), ако по-голямата част от издържалите изпи
тите се запишат в други средни училища? Доколкото сме 
запознати, просветният надзорник е предлагал в гимназията да се 
открие една пралелка за тригодишно обучение, но това

директорката на Основното училище.

Сега поне се разбра, че най-големият 
проблем на Основното училище не е 
българският език, защото 32 ученици са 
показали слаб успех и по сръбски език, 
и по математика. Това е достатъчен 
повод за просветните работници в 
основното училище да направят 
равносметка на своята работа и да 
понесат цялата си отговорност пред 
обществеността. Ако има морал, трябва 
да има и оставки, поне на 
директорката, и ние, като 
правозащитна организация, я 
призоваваме да го направи.

Лошите резултати, показани на 
класификационния изпит от 
завършилите царибродски 
осмокласници, са достатъчен повод 
цялата общественост в Цариброд да се 
замисли върху случилото се. Слабите 
резултати на 1/3 от царибродските 
осмокласници са съставна част от 
нравствения и културен упадък на 
нашия град, който започва да 
рефлектира и върху образованието. 
Най-голяма отговорност за слабите 
резултати на осмокласниците носи 
преди всичко училището, което този 
път, заедно с 1/3 от своите ученици, не 
издържа класификационния изпит. И в 
никакъв случай не трябва да бъде 
пренебрегната отговорността на ид

предложение не е прието.
Що се отнася до учениците, които не са издържали приемните 

изпити, те вече попълниха така наречените ” формуляри на 
желанията”, в които са посочили чак 15 училища, в които биха се
записали. След като техните желания попаднат в централния 
компютър, в който също ще бъде и успехът от шести, седми и осми 

бъде определено кой кандидат в кое училищеклас, тогава ще 
може да се запише. Да напомним, че тези училища са тригодишни, 
а за този випуск (генерация) е направено изключение, според 
което след завършването на трета степен учениците ще имат 

продължат още една година средното си обра за Хелзинкския комитет: 
Зденка Тодорова, председател

възможност да 
зование.

А.Т.

В БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ По егпичмо кътчеСУСПЕНДИРАН
ПРЕПОДАВАТЕЛ НЕ СИ ОТИВАМ

По Д. Дамянов

Не си отивам! Чуваш ли, не тръгвам! 
не те оставям сам със завистта.
Ни себе си, ни мене не залъгвам, 
че винаги ще побеждава подлостта.
Светът е свят... И колкото да мразиш, 
и колкото да удряш във гърба, 
в гора от врагове ще се изгубиш, 
щом искаш да потъпчеш гордостта.
А мене ако някога ми срещне 
омразата на някой като теб, 
ще му простя ли злобата човешка 
и пътят ми ще стане ли по-лек?"
Не си отивам! Чуваш ли, не тръгвам! 
Не те оставялс сам със глупостта.
Ни себе си, ни тебе не залъгвам, 
че някой ден ще срещнеш съвестта!

•Директорът на усилшцето Антон То/тев е 
формирал дисциплинарна комисия, която по- 
дробно да проучи инцидента, а суспендира- 

преподавател Димитър Димитров 
поискал съдебна защита
пият

Изпълняващият длъжността директор на ,|ЯКОЛКО деца? Казват, пояснява гой, че 
Босилеградската гимназия Антон Тончев сус- наруШИЛ тежко трудовите си задължения, макар 
пендира от работа преди приключването на че ме обвиняват в нарушаване на трудовата дис- 
тазгодишните занятия преподавателя по сръоски цИПЛИ„а в събота, т.е. неработен ден, и то пред 

Димитър Димитров (53), който започна да кафене в 23 часа. Откога улиците пред кафене- 
работи в училището в началото на годината. тата са уЧИЛищни обекти!?
Решението на директора за временно уволнение Докато Димитров категорично отхвърля об- 
се обосновава с „неприличното и неморално винението и подчертава, че само е казал на 
поведение на преподавателя пред кафене в града, уЧС„ичката извън училището да не се надява той 
когато обидил третокласничката Я.Т да ^ ПОправи единицата, директорът Тончев е

Предполага се, че инцидентът е станал на 1 катсГ0ричен, че просветният работник навсякъде 
юни около 23 часа пред едно кафене. Препо- трябва да държи на морала и е недопустимо да 
давателят е обвинен, че между другото уж казал 0бижда учениците, 
на ученичката: „п..о, няма да завършиш гимназия Случаят предизвика различни коментари 
преди 2006 година”. Ученичката и родителите се всред у1|еницихе, преподавателите и местната 
оплакали на директора, пред когото още четири общественост. Директорът на училището е сфор- 

" ученика са потвърдили това и Димитров бил мирал дисциплинарна комисия, която да проучи 
изгонен от училището. подробно нещата, а временно уволненият нрепо-

- Всичко това е един монтаж, който е далече от давател е потърсил защита от местния Общински 
многЧ) близо до безумието, казва

съм

език

Красимира Иванова-Николич
истината, а
Димитров. Защо, пита той, директорът не попита 
възрастни и непристрастии свидетели, а повярва

съд.
В.Б.
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който иска ла подава услугите на Центъра.

В света на л;'- •:
възлизаше ма ПО.мил-Амери канското преди няколко години 

министерстпо на от- йона долара.
браната, е купило и Новшгг № 1 ма световната листа на су- 
третия по мощност перкомппютритс е проиаведен в 
суперкомпютър на панията ' Нипон илектроиик корпорейшън 

свея-я, с чпято помощ се готви да направи и е в състояние за една секунда да извърши 
образец на движенията в океаните. Това об- малко под 41 билиона операции. ивд. 
народва компанията "Интернсшенел бизнис Синият оксн 'Ч^ <■*_<уьс 
мятане- като допълни, че "Синият океан" 690 сервера с 1184 ГО\УЕК процесори.
(В1ис Оссап) ще струпа около 15 милиона до- фирмата ИЬМ също така о н р •
4 компютърен център в Северна 1ср-

компютрите
Об- !ком- 'Ш& !т;Г_

че на
лара един

С повече от шест терпфлопса - шест бил- мания е продал суперкомпютър с мощност 
пона операции в секунда, тази машина до- от 4 терафлопса, които с разделен на дв 
стигна мощността на "Лели вайт" - доскоро групи, отдалечени взаимно 300 км. 
най-големият суперкомпютър, чиято цена

шш

Приятни землячески разговори

Венета ликова, дъщерята па
преждевр еменно почин ахия 

пай-гохям пост сред С/съпи поздрав 
Република България в Скопие г-н А

посланшсът на
сънародниците пи Стойне андър ЙордановексЯнков, чете свои и стихове на

татко си
ШК;
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От първата среша на 
бесияеградчани а Скопие

Арагап Андонов, председател на 
дружество "Нагиинег4' в Босилеград: 
-Пазете шарената торба, тя ни 

отхрани и изучи!

Първата среща на живущите
в Скопие босилеградчани От името на КИЦ

откри председателката на АСБЮ в Босилеград подарък
поднесе Александър Ацмитров

И кметът на Босилеград Владимир 
Захариев поздрави сънародниците 

си в македонската столица

и на
Венцеслав Глигоров

сдружението Тордана Иванова

снимки: С. Велинов
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В СКЪРВЕНИЦА (3)
ЧЕРКВИ, 

ОБРОЧИЩА, 

УЧИЛИЩЕ

ТРАГИЧНАТА СЪДБА НА
БРАТЯТА АЛЕКСАНДЪР И 

ТОДОР ЦЕНЕВИ (2)

Втората световна война 
много семейни драми и трагедии. 
Ще разкажа за една 
драма в родното ми 
така, каюпо аз я видях и я 
почувствах.

изписа

село

• • •
В миналото скървсничани са вярвали в Бога и са празнували всички 

празници. Освен вече споменатата черква ” Света Петка”, имало е още 
една в местността Рид. Тя е била срутена от някакви разбойници и почти 
забравена от жителите. Това потвърждава и фактът, че на мястото на 
черквата, като не занел за това, се заселил 
Шевульинците. Чак когато ЛЕТЕЦЪТ "ВЪЗКРЪСВА" КАТО

ГЕРОЙ
един човек от рода на 

започнали да се разболяват и да умират 
децата му, един стар човек от селото се сетил, че е чувал, че на това 
място е имало черква. Заедно със селата Горна и Долна Невля, Скър- 
веница е била в състава на Боровската енория, която през 1942 
наброявала 2709 души.

Сега в Скървеница няма черква, но има много кръстове-”светци”. 
Някои от тях са преселени от старото местоживеене на скървсничани. 
Всеки род, сам или в съдружие с друг, си е имал свой ”светец”, на който 
изнасял или изнасяли молитва. Така на Света Троица молитва изнасяли 
родовете Рогожарци, Кодьаинцн и Лъпурци. На това място, петдесет
ина метра югозападно от кръста ”Света Троица”, се намира и кръстът 
за Гергьовден, на който всички скървеничани, като добри скотовъди, 
са изнасяли агне - ”дьурдьила”. На Илинденския кръст на Баловица, 
до селските гробища, молитва е изнасял и бил домакин родът Ко- 
вачевци (някои казват и Кодьаинцн и Лъпурци? На Петровдеи, на 
Петров кръст, който се намира на Връчковица, молитва е изнасял 
родът Шевульинци (някои информатори казват и родовете Банковци и 
Гарванци?). На Гмитровден, на Гмитровския кръст, домакин е бил 
родът Йолинци. Кръстът за Спасовден е бил в старото скървенишко 
селище, до черквата ” Света Петка” и е пренесен близо до Гмитровския 
кръст в новото селище, а домакин е бил родът Серивунци (някои казват 
и Рогожарци?).

Понеже повече от 50 години не се изнасят молитви на споменатите 
кръстове (някои са счупени), младите хора не знаят кой род на кой 
кръст е домакин, а старите са забравили и се объркват. Нашите хора 
имат къса памет, а нямат навик да си записват!

Скървеничани са празнували и определен брой празници (зимни 
празници) по домовете си. Свети Никола - един ден, Божич - 3 дена, 
Великдън - 3 дена, Василовдън - 1 ден, Йовановдън - 3 дена.

Първите писани данни за просветното дело в Скървеница намираме 
в ”Държавен вестник” и вестник ”Руй” от края на XIX век. Тогава 
училището работело в частни къщи. Така във вестник ” Руй” брой 25 
от 22.6.1898 година, пише, че вечерни училища са открити в някои села 
в Царибродска околия, между които се споменава и село Скървеница. 
Учител е бил Станчо Цанев, за когото пише, че ” заслужава голяма 
похвала”, понеже в селото открил вечерно училище, подготвил три 
литературни представления, основал библиотека и т.н. В ” Държавен 
вестник” № 248 от 11.11.1896 година четем, че с Приказ № 1430 в село 
Скървеница за учебната 1896/97 година за учител е назначен Станчо 
Цанев вместо учителя Стоян Петров. Преди него в Скървеница е 
учителствал Ангел Иванов, но е бил ” уволнен поради слаба подго
товка”. (” Държавен вестник” брой 248, Приказ № 1350)

В паметта на най-старите скървеничани е останал учителят Бър- 
мов, който работел в Скървеница преди Първата световна война. Той 
бил рядко добър и честен човек, много внимателен към децата, не ги 
биел и тормозел, а им викал ”пиленца”. Колко много се грижел за 
учениците си говори и фактът, че след Първата световна война дошъл 
в селото да види как са неговите ученици, живи ли са, как са прекарали 
войната! Три дни гостувал на скървеничани и на четвъртия ден те го 
изпратили до Врабчанско поле.

След Първата световна война, все до учебната 1928/29 година, де- 
цата от Скървеница учели в училището в село Борово, махала Барне. 
На 12.10.1928 година в Скървеница, в ” Мирковото , било открито 
скървенишкото училище, назовано "Петър Пстрович Негош . Пред
седател па училищния отбор бил Арсо Иванов, а нърв учител Миханло 
Милутинович от Черна гора. След него в Скървеница са учителствали 
Светозар Пстрович от пиротското село Суводол, Сърбислав Потич или 
Попович (подписът му не се чете хубаво), една учителка от Банялука 
и Д. Йоваиович. Той е бил последен учител в селото преди Втората 
световна война и най-много се ангажирал около строежа на сегашното

година
През месец септември 1944 година се сфор- състав. Връщайки се към вътрешността на Съ- 

мира I царибродска народноосвободителна роня, най-дълго се задържахме в Стара Пазова 
бригада от доброволци, главно младежи. Аз и - около 15 дни. Тук вече получихме разрешение 
чичко Тоца.тръгнахме с нея да се борим срещу да заминем за Белград. Направо се явихме с 
Хитлер. До Пирот пътувахме с влак, а оттук - в необходимите документи при дежурния 
бойни редици до Бабушница и към Власотинци, офицер на летището в Земун. Казваше се Йожс 
където водехме борба за освобождението на Перме, словенец, майор по чин. Оказа се, че 
това градче заедно с полка на Денчо Знеполски. лично познава чичко Цале, понеже известно 
След това откъм югозапад се сражавахме за време били в една и съща ескадрила. Каза ни да 
освобождението на Ниш.

След освобождението на Ниш нашата бри-
го изчакаме в дежурната, а когато се върна ни

гада влезе в състава на военни части на юго
славските партизани от Нишко, Пиротско и 
Вранско, като се сформира Осма сръбска пе
хотна бригада и с още две бригади - Десета и 
Дванадесета, беше образувана 22 пехотна бри
гада. Командир на Осма бригада стана майор 
Никола Звицер. Тя тръгна в посока Прокупие 
- Куршумлия, при Подуево навлезе в Косово, 
продължи за Косовска Митровица, Вучи трън, 
Рашка, Нови пазар, Сйеница и стигна до албан
ската граница. Оттам тръгнахме по поречието 
на Ибър към Белград, откъдето стигнахме в 
Шабац с параходи по река Сава, а след това 
заминахме за Лозница. Заехме позиции по дес
ния бряг на река Дрина и водехме боеве за 
Мали Зворник, Любовия, Бйелина и други гра
дове.

съобщи, че лично е разговарял с чичко Цале и 
му обяснил кой го търси. ”Той ми каза, съобщи 
ни Йоже Перме, че в момента има военни 
действия в акваторията на Адриатическо море, 
където бомбардират военноморския флот на 
Германия, който се изтегля по посока на Три
ест. След три дни в 14 часа да го чакате в Стара 
Пазова.”

РАДОСТНАТА НОВИНА ОТ 
"БОРБА

Към края на декември 1944 година на поз
ициите около Зворник получихме един от пър
вите броеве на вестник ”Борба”. В него про
четох, че главнокомандващият Югославската 
народноосвободителна армия маршал Тито 
отличил с ордени и медали много бойци от от
делни родове войски. Между тях беше и името 
на чичко Цале!!! Заповедта гласеше, че с Орден 
за храброст се отличава майор летец Алек
сандър Сергиев Ценев. Изненадан и развълну
ван, аз веднага потърсих чичко Тоца, с когото

МАЙОР С МНОГО ОРДЕНИ И 
МЕДАЛИ

Точно в уречения час чичко Цале дойде с 
лека кола, в която беше и нашият командир 
майор Звицер. Освен мене и чичко Тоца, бяха 
се събрали и други лукавчани: Милован Костов 
- Боби, Георги Станчев, Младен Станчев - 
Мада, Тодор Колев Гогов - началник щаб на 
Осма бригада, Мирко Лазаров - поручик, ко
мандир на I батальон, Спасен Станков - Паско, 
Станко Станков, член на щаба на IV батальон, 
Богдан Бранков, Владимир Станулов. Чичко 
Цале беше с чин майор и с много ордени и 
медали - английски, френски, съветски и югос
лавски. Срещата ни беше вълнуваща, но по во
йнишки сдържана. Тук чичко Цале ни разказа 
за бойния си път, а след това заминаха заедно с 
чичко Тоца за Белград на прием, който даваше 
Тито по случай освобождението на Белград.

- Следва-

бяхме в една рота.
- Чичко Цале е жив! - казах аз и му посочих 

вестника. Той прочете написаното за брат си и 
почти припадна. Прегърнахме се и заплакахме, 
а когато се посъвзехме, решихме да искаме раз
решение от командира на бригадата Звицер да 
отидем в Белград, за да се свържем 
Цале. Не получихме разрешение по чисто вое
нни съображения.

Военните действия на нашата бригада при
ключиха на 11 - 12 април 1945 година след пос
ледното кръвопролитно сражение на река Бо- 

освобождението на град Винковци,

с чичко

започнало обучението в нея. Училището е получило име °тсц
всница^*уч1^лст1»али: Кръсго<Узуиов,ТучителкатГдим1^раиа -

отделение. През учебната 1964/65 
година 23, а през

сут за
където загубихме около 30 на сто от личния д-р Данаил ЦЕНЕВ

ГИМНАЗИАЛНИЯТ ОРКЕСТЪР Е 
ФОРМИРАН ПРЕЗ 1944 ГОДИНА

им съобщава, че гимназията ще има ученическа муз
ика. Две седмици по-късно пристигат инструментите. 
Това е станало към края на ноември 1943 год. 
Създаването на оркестъра започва още през декем
ври.

В текста ” Кой пречи на гимназиалния духов ор
кестър?”, публикуван в ” Братство” от 21 юни т.г., се 
казва, че оркестърът е създаден към средата на три
десетте години, което не е точно.

В поредицата текстове за духовия оркестър на 
- ” Братство

в която

На 24 май 1944 год., в Деня на славянската пис
меност и култура, ученическият оркестър е водел 
ученическите колони с химната ” Върви, народе въз
родени”. Тази дата, 24 май 1944 год., когато орке
стърът за пръв път се е представил официално, тряб
ва да се смята за дата на неговото създаване, а това е 
средата на четнридестте, а не на тридесетте години, 
както пише в посочения текст.

царибродската гимназия, печатани в
половина на 2001 год., бе установено 

той. Именно от вестник ” Бъл
гарски запад”, който по това време излизал в Пирот, 
узнаваме, че просветният министър на България Бо
рис Йоцов е бил на посещение в гимназията и в града 
на 17 октомври 1943 год. и тогава му е било отправено 

за създаване на ученическа музика. Наскоро 
след това посещение делегация на гимназията е из- 

министъра да отиде в София и тогава той

през втората 
кога точно е създаден

имало най-много ученици - 
в трето 8 и 10 ученика в четвърто 
година в училището са учели 27 деца, следващат 
1977А78 само 10 деца. искане

-Следви- В. Димитров
Цветно Иванов викана от
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СБОРНИК ОТ НЕКРОЛОЗИ ЗА ИЗЧЕЗНАЛИ СЪЩЕСТВА (4)
ЧЕРВЕНА КНИГА ИЛИ

ПРИЛОЖНАТА СТОЙНОСТ 

НА ВЕНЕРИНИТЕ КОСМИ
много китиесто и красиво и дсй- 

освежително... Прсноръ-КОЙ ВЪРТИ СВЕТА - 
НАУКАТА ИЛИ 

ПАРАТА?

поддържане, жизнени условия 
са: достатъчно топлина - на ста
йна температура, изобилие на 
въздушна влага и сянка.

Казаното сравнително лесно нрат... 
може да се обезпечи в домашна

ства
чително е да се насажда в друж
ба с мъхове и златистата па-

Щом научиха за откритието 
на нов вид растение във флората 
на Сърбия, мнозина билкари -

ЯДЛИВИ ЛИ СА 
КОСМИТЕ НА 

БОГИНЯТА ВЕНЕРА

обстановка, стъклени или пла
стмасови оранжерии, а зиачнтс-но не тези, конто изследват рас

тенията заради висши, научни, лно по-трудно в открити град
цел.., □ ония, конто правят бпз- " р1 ‘^Гс^остч^омакиистт.о
вГГГ^=: баняГ " Парични, С години наред в „исго1ШЯ

буркани отглежда за зелените и листснца...
Установено е, че съдържа та-

Космитс на Венера могат да 
се ядат! Естествено, става дума

стъклени- Добре, нека учените разис
кват върху потеклото и разпрос
транението па Космите нц Вен
ера. Нас ни интересува има ли тя 
приложение в медицината, коз
метиката, декорацията... Как да оранжерия

Космите наКосмите на Венера, донесени цт 
Зпонска баня. (Към нейния при- , шиш - стягащи вещества, разли- 
мер ще се върнем по-късно). И в чии захари, слуз, ароматични и 
басейните на опитната стъклена горчиви съединения. От варени- 

Ботаничсската те във вода листове се получава 
Йевремовац” в Бел- гъста, сладникава и слузесто-ли-

стта Талиш, в низините и сред- жителите не я познават, пито
ните планински зони, както и по знаят за употреоата и
влажните скали в покрайнината И други автори изтъкват, .е 
Апшерон. Там жените от треви- Венерините косми могат да се 

част приготвят чай и го пи- употребяват и за лекуване на ое- 
лодробни болести. В Азероеид- 

подчертават благоприят
ното й въздействие при кашли

ца

Нал7”ер” дасГо™: традГуспех се отглежда А. с. - тава каша, която се изпива е пре- 

н7Го™еТаркса бе“ каз^че

йевна.

стата
ят като нежно слабително сред
ство, а с изварата си мият ко
сите. След измиването косата 
става здрава и лъскава.

жан

цата и изхвърляне на храчките, 
както и облекчителните й моче- 

ВЕНЕРИНИТЕ КОСМИ топни ефекти. За отбелязване е,
че в Азербейджан, освен зеле
ните листа, варят и коренището 
(ризома).

В обемистия наръчник по би
лколечение (издаден от САНУ-

практиката е върховен съдия за 
идеите, а печалбата, мотор на 
социалния прогрес!

Ден след ден, от книга до 
книга, натрупаха се и приложни 
обяснения. Имаше и противоре-

ната папрат, жените предпочи- 
Папратта може да се отгле- тали да пият нежели вино. До- 

жда и в саксии с варовикова макииитс използвали свежи лис
та и за декориране на сладки... 

Сега пък от казаното излиза,

СА И ЛЕЧЕБНА
БИЛКАпочва, наситена с влага и защи

тена от слънце. Растението е Значи Звонскобанската пап
рат я бива за варене и пиене, за
ядене, за разхубавяване и за дек- Сръбската академия на науките 
ориране! Бива я обаче и като ле- и изкуствата, 1989 г.) се казва, че 
чебно растение! Космите на Венера съдържат и

В популярната книга на ака- етерично масло. Общо взето, 
демик Йован Туцаков ” Билко- билката не е достатъчно изслед- 
лечение” може да се прочете, че вана. Там се препоръчва използ- 
АсИапШз сарШих-уепегЬ» освен вапето само на тревистата част, 
горчиви и тръпчнви съставки, без коренището (СарШогит

пеп5 ЬегЪа). Горната тревиста

чиви помежду си сведения.

МОЖЕ ЛИ А.С. - V.
ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА

УКРАСА
Проверено и доказано - Кос

мите на Венера могат да се изпо-
уе-лзват за декорация на помеще

ния и градини, обаче при спе- притежава и кумарин, ванилин, 
гуми, нитрати и бензоева кисе
лина. Кумаринът и ванилинът са сянка на течение, за д;. запази 
ароматизиращи вещества, а бен- естествения си цвят. Повтарят

се терапевтическите й свойства:

част на растението се суши нациална обстановка... Трите нео
бходими, критични за нейното

зоевата киселина е консервант.
Следователно билката се отли- слаб експекторанс (за изкашля-

не), диуретик (мочегонна), адс-чава с широк терапевтически 
спектар. Според Туцаков, тя е трннгенс (за повърхностно стя

гане на слузестата и други тъ
кани).

След всичко казано, логично

народен лек за укрепване иЗвонска че за Космите на Венера повче прочистване на дихателните ор
гани, подпомага функциите и на 
пикочните органи, а регулира и е да се постави въпросът: Как да 

Като се снабдим с билката?

баня са заинтересувани дамите, а не
(Хотел мъжете. Щом е така, да добавим
"Мир", още две сведения свързани с менструалните процеси, 

казва, че папратта е ” 
лек”, академик Туцаков вероят-

Асеново употребата на растението в коз- Протоколирал: Сп. К. С.народенкале и мотиката. И то въз основа на
Олимп. О В следващия брой: Смеем 

ли да берем Космите на 
Венера при Звонска баня?

опита, който имат дамите от Аз- но е имал предвид населението 
от Черна гора, където я има на 
повече места. При Звонска баня

басейн) ербейджан. Там папратта се сре
ща по-често в лесовете на обла-

Водоравно: 1. Мярка за площ. 3. Машина за косене на трева 
и пр. 9. Добро настроение, удоволствие. 11. Шахматна фигура. 
13. Етическо поведение. 14. Течност, която се отделя от тялото 
на човек. 15. Ров, яма (син.). 17. Подправка в някои ястия. 18. 
Жилещо насекомо. 20. Водно цвете. 22. Руско женско име. 23. 
Памучна връв, която гори в свещ, фенер и пр. 24. Растение, в 
което се съдържа никотин. 25. Мъжки певчески глас. 26. 
Подслон, сайвант (син.). 27. Египетски бог на слънцето. 28. 
Монах, калугер (син.). 29. Австрийски композитор, Гюстав. 30. 
Град в Германия. 31. Столицата на Италия. 32. Лидер (син.). 33. 
Държава в Южна Америка. 34. Ехо, екот (син.). 35. Марка 
японски автомобили. 36. Най-дебелият пръст на ръка или 
крак. 37. Алкохол (син.). 38. Женско име.

Отвесно: 1. Съставна част на молекула. 2. Течение в съвре
менната музика. 4. Мярка за електрическо съпротивление. 5. 
Граблива птица. 6. Гръцки футболен отбор. 7. Название за 
материал от иглолистни дървета. 8. 11 и 12 буква в азбуката 9. 
Димоотвод; 10. Безцветно газообразно вещество, което се 
съдържа в светилиня и в нефтения газ. 12. Математически 
многочлен. 14. Крайната точка на въображаемата земна ос. 16. 
-М^ъмса рекичка, бара. 18. Малък, крайбрежен плавателен съд. 19. 
Манастир в Сърбия. 21. Общото название за големите камиони. 
22. Ястие от месо и зеленчук. 23. Митична 
от пепелта

птица, вазкръснала 
си. 24. Талантлив човек. 25. Препинателен знак. 26. 

Надежда (гальовно). 27. Детска играчка, тротинет. 29. Списание 
на издателство "Братство". 30. Равен връх на планина. 32. 
Дълбоко Л1ЯСТО в река. 33. Държава в Африка. 35. Автознак за 
Ниш. 36. Река в Италия.

Решение на кръстословицата 116: Водоравно: 1. "Минас". 6. Ракита. 11. Арад. 12. Вебер. 14. 
!?°т‘Т^Р-16* Аа™п* 17, ФаР* 18> Ек- 19- Пясък. 20. Бенин. 22. Факир. 23. Фон. 24. ЙО. 25. Ас. 
27. Сол. 28. Котел. 29. Титан. 31. Талер. 32. Си. 33. Инат. 34. Масив. 35. Ден. 36. Кон. 37. Райко. 
38. Рона 39. Арабеска. 40. Дакар.
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СПОРТ © СПОРТ СЕДЕМНАДЕСЕТОТО СВЕТОВНО ПЪРВЕН
СТВО ПО ФУТБОЛ В ЯПОНИЯ И КОРЕЯ

В СЪБОТА И НЕДЕЛЯ 
НА ВЛАСИНСКОТО 

ЕЗЕРО

МЕЖДУНАРОДНА
РЕГАТА

БАСКЕТБОЛ: 8 КРЪГ ОТ ЛЯТНАТА ЛИГА НА 
ПОДРЕГИОНА 7 - НИШ

ПОРАЖЕНИЕ И В СЦ "ПАРК"
БК Димитровград" - БК "Младост-Весна" (Бела паланка) 
90 : 92 (19 : 29; 29 : 18; 25 : 24; 17 : 21).

НА ФИНАЛА: БРАЗИЛИЯ - 
ГЕРМАНИЯ

I ♦Новият световен шампион ще бъде излъчен на 30 юни 
в японския град Йокохама

От многото неизвестни, с които започна Седемнадесетото 
първенство по футбол в Япония и Южна Корея, останаха най-важните 
три. Дали Бразилия или Германия ще възседне световния футболен 
трон? Кой футболист ще бъде новият футболен крал? Кой от играчите 
ще понесе ласкавата титла голмайстор на първенството?

На полуфиналите германците бяха по-добри от националите на 
Южна Корея (1:0, попадение на Михаел Балак), а бразилците се 
наложиха над турския национален отбор с гол на Роналдо. Дилемата 
"Бразилия или Германия” ще §ъде решена на 30 юни на стадиона в 
японския град Йокохама.

Тогава ще станс ясно и кой футболист ще бъде новият футболен 
крал. Най-сериозен кандидат за най-ценната индивидуална футболна 
титла е бразилецът Роналдо, който оглавява листата на голмайсторите 
с 6 попадения. Доколкото националният тим на Бразилия спечели 
шампионската титла, още повече ако това стане при конкретна заслуга 
на Роналдо, "жълтата деветка”ще бъде новата коронясана глава в 
световния футбол.

Освен Роналдо, с големи шансове за титлата голмайстор на първен
ството са германецът Мирослав Клосе и другата бразилска звезда 
Ривалдо. И двамата по 5 пъти опънаха мрежата зад гърба на 
съперническите вратари.

на стадиона На 29 и 30 юни на Власипското
езеро ще се проведе регата и 
състсзапие 
възрастни и за деца до 15 години. 
Оргапизатори на ветроходната и 
гребйа регата са яхтклубовете 
"Свети Никола” от Власотинци и 
” Зорап Радосавлевич” от Ниш, Ре- 

па Сърбия и еко 
от Власотинци. Все

световно по водни ски за
Димитровград, 22 юни 2002 г. СЦ "Парк”, зрители - около 100. 

Съдии - М. Цветанович и И. Милованович от Н
БК ”ДимитровградГеров, Станков, Д. Алексов, Петров, Виде

нов, Андреев, Апостолов, Андреевич, Велев, Т. Алексов и Велчев.
След поредицата от поражения като гостуващ отбор баскет- 

болисите на БК Димитровград” загубиха и на свой терен.
Домакините имаха възможност за триумф, но не бяха достатъчно 

съобразителни в последните минута на мача, а може би и нямаха 
късмет. Пред края на мача Геров изравни с тройка резултата (90 : 90). 
Същият играч обаче не успя да реализира още една тройка седем 
секунди преди края на дуела, с която щеше да обърне резултат в полза 
на своя отбор.

Най-ефикасен играч отпри домакините бе Александър Андреевич 
с 20 точки, след това Васил Андреев с 19 и т.н.

В интерес на истината трябва да се каже, че победата на ” Младост- 
Весна” в този мач бе заслужена.

В деветия (предпоследен) кръг от първенството, димитровград
ските баскетболисти гостуват в събота на ”Ниш-Ергоном” в Ниш.

иш.

гатният съюз 
базата ”Юг”
още не е известно кои участници ще 
пристигнат от чужбина. Узнаваме, 
че интерес към това състезание 
проявилки са яхтклубове от Маке
дония и България.

- Очакваме състезапието да 
стане традиционно и през летните 
месеци да бъде една от по-зпачител- 
пите туристически прояви на Влас- 
ина,
изпълняващ длъжпостта директор 
на Туристическата организация в 
Сурдулица, която се готви да вземе 
участие в посрещането па гостите.

В.Б.

казва Гордана Кирова,

СТРЕЛБА
АНДРИЧ ЩЕ ПРИЕМЕ АЛЕКСОВА

ФУТБОЛ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА 
ПОЛИЦИЯТА

ЖЕЛЮШАНИ ПИОНЕРКИТЕ НА ск граничар 
СПЕЧЕЛИХА 
КУПАТА НА 

ОФС

Тези дни съюзният секретар за спорт Воислав Андрич ще 
приеме димитровградчанката Ружица Алсксова, съюзен треньор 
и селекционер по спортна стрелба за инвалидни лица.

Алексова ще информира Андрич за дейноста на националния 
отбор, за стрелческия спорт в Димитровград, както и за други 
спортни въпроси от нашата община. НАЙ-ДОБРИ

д. с. По повод 23 юни - Деня на полицията - в градското стрелбище в^СЦ 
"Парк” па 20 юни се проведоха съревиования по спортна^стрелба с 
въздушна пушка, в които участваха 5 отбора : "Граничар 1”, "Граничар 
2”, ОВР Димитровград, ОВР Бабушница и отборът па граничната полиция.

Най-успешен бе първият отбор на "Граничар”- ш 
спечелиха 496 кръга. На второ място е вторият отбор на 
а грети - представителите на Бабушница с 422 кръга.

В индивидуалното класиране най-успешна беше Ива Симеонова със 
169, втора е Андриана Найденова със 168 и трета Ружица Алексова със 162 
кръга.

ФУТБОЛНИ НОВИНИ ОТ 
СУРДУЛИЦА

ионерките, които 
"Граничар” с463,

ФК Завой -Пирот -ФК 
"Желюша" 2 : 4 ( 0 : 3 )

*В тазгодишното футболно първенство на Пчинска 
окръжна дивизия ФК "Челик" от Бело поле спечели 48 
точки (16 победи и 12 поражения) и раздели първото 
място с ФК "Младост" от Босилеград. В мача за първенец 
на дивизията, който се игра на стадиона на "Динамо" във 
Враня, футболистите от Бело поле бяха по-добри от 
босилеградчани и от следващия сезон ще играят в 
Южноморавска зона.

Пирот, 23. 06. 2002. Игрището 
на ” Раднички”,зрители -100, съ
дия Деян Миленкович от Пирот. 
Голмайстори: Г. Йованович в 71 и 
Пейчич в 86 мин за ” Завой” и Б. 
Иванов в 16 п 90 мин. Гогов в 40 и 
Д. Иванов в 2 мин. за ” Желюша”.

"Желюша”: Стои цев, И. Гео
ргиев, Джунич, Бошкович, Кру
мов, Стефанов, Тричков, Гогов, 
Д. Иванов, Тозев и Б. Иванов.

След завършване па футбол
ния сезон в Пиротскн окръг се 
игра традиционният мач между 
първенеца на И протека общин
ска дивизия ФК "Завой” и пър
венеца на Пиротска окръжна ди- 

ФК "Желюша” за купата 
на Окръжния футболен съюз Пи
рот.

Д.С.

ОБЯВА
Продава се имот - къща с всички постройки, необ

ходими за всекидневния нормален живот на добре уре
дено домакинство на село.

Имението се състои от къща, стопански обекти, об
ширен двор, водопровод, съвременна електрическа 
мрежа и условие за телефон.

Имението включва ниви, зеленчукови и овощна 
градина с високодобивни сортове ябълки, круши 
ви. Намира се в село Долни Въртогош, недалеч от гр. 
Враня, в котловината на Южна Морава, близо до ма
гистралния път Ниш - Скопие.

Справки на тел. 018/ 531 - 594

♦В Южноморавска зона тази година се състезават три
- "Раднички" от Враня,футболни отбора от Пчински окръг 

"Морава"от Владичин хан и ОФК "Алакинце” от 
едноименното сурдулишко село. В предпоследния кръг 
на първенството, който се игра в събота, алакинчани 
победиха с 3:2 Морава от В. хан, а в последния кръг ще 
гостуват на "Йединство" в Шишава. За да не изпаднат от 
дивизията, футболистите на "Алакинце" ще трябва да 
спечелят този мач.

и сли-

пизия
♦Когато става дума за Сръбска лига - група Ниш, 
сурдулишкият Радник-Пункт" загуби в миналия кръг от 
"Цар Константин" в Ниш с 0:3. Според сегашното 
състояние на нещата в таблицата сурдуличани ще трябва 
да спечелят най-малко една точка в мача срещу МСК от 
Манастирище на свой терен, за да запазят статута си на 
третодивизионен отбор.

♦Младежкият отбор 
спечели първото място в 
дивизия и от следващата есен ще се състезава в 
качествената лига на ФС на РИС.

Власина ще бъде база за планински 
подготовки иа реномирани футболни отбори от страната. 
Подготвителния сезон край Влосинското «еро ще 
открият футболистите на Цървена звезда от Белгрод, 
чиито десетдневни подготовки започват на 28 юни 
Двадесет дни по-късно тук ще пристигнат играчите на 
още ,два първодивизионни отбора от Белград - Род 
"Железник".

Отборът на ” Желюша” и този 
път показа, че е без истинска кон
куренция п този ранг и заслужено 
спечели още една купа п своята 
кратка, но богата история. С това 
официално завърши сезонът и в 

” Желюша” ПОКАНАна ФК "Радник-Пункт" надмощно
Ябланишко-пчинска младежка

момента управата на 
търси спонсор, който да обезпечи 
средства за нормално състезава- 

отбора в Нишка футболна 
Очаква сс местната об-

На 29 юни 2002 г. (събота) в гимназията в Босилеград 
ще се съберат абитуриентите от 1972 година, за да 

юбилей и да евокират 
живот.

не на
честват 30-годишния си
спомените си за най-хубавите години в своя 
Срещата ще започне в 18 часа в училищния двор.

Скъпи съученици, заповядайте на юбилейното ни 
тържество! Осведомете за него всички наши съученици, 
на които знаете адреса или телефонния им номер. 
Своето участие в срещата заявете на семейство Весели- 

чийто домашен телефон 017/77-717 ще се

дивизия, 
щиост на Желюша и ОС Димит
ровград да помогнат с по 25 % от 
необходимите средства. Това тря
бва да станс бързо, понеже дните 
минават, а подготовките трябва

♦И това лято

да започнат навреме.
Д.С.

нови, на
обадят съучениците ви Любинка и Васил.

Деян Мирчев

ЗАПОЧНАХА РАБОТНИЧЕСКИТЕ СПОРТНИ 
ИГРИ В СУРДУЛИЦА

20 ФУТБОЛНИ ОТБОРА На 29 юни се навършват 40 ДНИ откакто 
скъп съпруг и родител

почина нашият
* В рамките на 34-я кръг от 

първенството на НФЗ отборът на 
” Балкански” не игра мача срещу 
отбора на "Прогрес” от Гнила», 
понеже поради финансови нроо- 
леми този отбор бе лишен от пра
вото да сс състезава в НФЗ.

♦ На 23 юни в СЦ ” Парк’ не се 
игра срещата 
на първенството на Пиротска ок
ръжна лига за пионери между от
борите на ” Балкански и Жсл- 
юша”, тъй като желю тапите се 
появиха с по-малко от 8 футбо-

СИМЕОН ИВАНОВ 
от с. Горна Любата

В традиционните спортни игри на работниците в Сурдулишка об-

вителят на организатора - Съюза на самостоятелните синдикати в 
Бошко Петкович казва, че подготвеността на тазгодиш- 

по-високо ниво в сравнение с предишните

Панихидата ще се отслужи на 29 
10 часа на гробището в Г.юни от

Любата. Каним роднини и приятели да 
присъстват на помена.

Не утихва болката голяма,
И никога няма да се заличи,
Защото вкъщи теб те няма,
Напразно търсим те със плачещи

Сурдулица, 
ните отбори е на многоот последния кръг

Г°Дркипивовките на отборите са купени със средства на синдикалните

ггГсГсо^:^бъдем домакини на Регионалните работнически спор
Д. Мирчев

очи.
Опечалени: съпруга Коца, дъщери 

Венка, Борка и Цветанка със 
семействата си

щесен, когато
гни игри”, казва Петкович.листи.

Д. с.
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ЮНИ малко, а народ писпу: Леле прокьисомо! ,
Еве десетина дъна йе опела жега. Легна жега.; Пене се 

дебат у польето, а народ пак: че изгоримо.
Леда ми йе расправлял дека йедиу годин било запекло, 

поизгорело йедно и друго, а селяците се събрали че иду 
при попатога да носе кърс из польето и да моле Бога за 
дъж. Попат знаял дека йе това празна работа, ама смеие

а-“»

че прибираю сено, друп.и не даваю у торпикат, они че
......:«• сено, тия имаю теквуя работу да свърше, ония

’ имаю другу работу, грети треггу рабогу, четвър-ги 
г четвърту... И докига да се договоре селяците, загьрмело, ; 
! затрехцало и лъжат сам си дошъл!
:. Жега кико жега - че мине. Ама еве године наред друга,
; млого по големя жега йе напекла цариброджанье и не 
; мишойе. Йедно по йедно предприятията удараю 
катапъц, народ остануйе на улицу, нема куде Динар да 
иекара. Е, енаоде се некико: ял бензинчък че препске, ял 

| цигаре, ял друго нещо, че върху, че сучу, колко за дебат 
че имаю. Претьрчу до село, та позасаде по негцо и тека 

: се залъгую. Лъжу гьи и другьи: вийе се договорете кво 
почете, а ни йе че помогнемо колко можемо.
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ХИТЛЕР И СТАЛИН

Хитлер и Сталин си говорят в роводеп от охраната. Гледал, гледал, 
избрал 4-5 книги и отишъл на касата. 

-Аз, ако в началото на войната Продавачът го познал и казал: 
имах толкова дивизии, колкото теб, 
изобщо нямаше да те пусна до маГш фюрер. Да ги опаковам ли или

веднага ще ги горите?

а (а.

- Благодаря ви за покупката,
СЛАМКА

Москва - казва Сталин.
- А аз, ако имах Министерство на *

информацията като твоето, никой Следващите вицове са от времето на 
нямаше да разбере, че съм загубил Втората световна война, разпрост- 
войната - отговаря Хитлер. ранявапи тайпо в Третия райх и съ-

* брани в книгата "Вицовете от вре-
Хнтлер и Сталин си седят в един бар мето па Третия райх”: 
някъде в Латинска Америка. Влиза 
някакъв клиент, забелязва ги и германците? 
макар че са поостарели и дегизи
раш!, ги разпознава. Пита бармана: то Гьоринг и алт етични като Гьо-

- Ама това не са ли Хитлер и бслс.
Сталии? *

На синдикалното си 
събрание миналия петък 
работещите заетите в 
ГИД за преден път се 
опитаха да се хванат за 
"сламката" на 
спасението.

Да ама това се опитват и 
останалите фирми в 
Димитровград, само че 
сламката е една и 
малка, а фирмите са 
много.

:<
I_ Ама рогове у вречу може ли да се сложе. Напраните 

; цариброджанье десетина парти йе," исподелише се,- Какви деца трябпа да раждат
скараше се, чак се и закървише. Иедии теглье навам, 
другьи теглье натам, а трети сеире, четвърти па тураю на 

? све сьплиткье... Щом некой нещо почне, яве се трисп а 
души що га съплитаю: "Ещо баш това, не може ли овова, 

[ защо баш он, не може ли друг, он ли йе най-паметън, кит 
га знайемо кикъв йе, чийи йе..." Сви знаю све за свакога, 
свак йе против некога и не виде кико си сами затедзаю 
ложето около гушу.

Тува, на последньите избори се явише некикви кико

- Руси като Хитлер, стройни ка-

- Да, те са, редовно посещават Двама евреи решили да извършат 
моя бар.

Ма клиента му се прищяло да се даншгга, който причинил па народа 
увери лично и отишъл при двамата, им. Купили оръжие, проучили ма-

- Здрасти, Адолф, здрасти, Йо- ршрута му и установили, че всеки 
сиф, как сте, какво правите?

- Ами - отговорил Хитлер, - пла
нираме Третата свстовпа помпа.

- Така ли, и какво ще ставе то-

атептат срещу Хитлер заради стра-

КРАЖБА
съюз на граджанье, обещаше да се^ману от това кой къп 
йе и от кою партию йе, че гледаю само дали йе способъп 

г и може ли с нещо да помогне на тия народ да живейе 
некико човешкьи. Очеш, ама ядац! Оно било само да се 
намьрдаю у вотельете, да намере по-дебелу ладовину и 

’ само на ньи да им йе широко около шиюту. Това да че 
; сьберу све памегни цариброджанье - била празна работа. 
Защо че~су им паметни човеци кигасу они иай-паметни, 

знаю най-добре, за све су другьи криви и они не може 
нищо да напрайе оти колата су полетела кьмто йен- 1 

. дакът... Л па това за предприятия, за работу, за некикви 
: планове - дибидуз празна работа!

И що йе най-страшно: имаю лошу памет. Недай боже, 
да си бил против ньинога некога. Са че ти траже ; 
калъчкуту кико да ти га върну тъпкано. Триста има да , 
съберу, само да ти кажу и докажу откуде се сабля вади.
А на тия що су им ирешли пут или су гьи криво погледали 

; яка да им йе кожата *• ]
Деда ми оратеше, бог да га прости, да се пазим от влас, 

она тека изоб ьрне човека, не може да га препознайеш. Я 
затова све сьм се държал настрану, не съм напинял да 
сгайем некиква клечка, нити па млого-млого да^се упли- 
там у туя работу. Атия мои царибрджанье кига рекоше 

) демокрация, помислите: леб че пада от небсуго, а они че 
буцаю из улиците, по кавенете и не знам куде йоще.

I Етети докуде доведе иъиното буцанье: нема работа, нема 
паре, не се види куде йе краят, има ли пролука да се 
измъкну и да заживею кико човеци. А жал ми йе за ньи,

; оти гьи зйам Дека су работни, дека су, пестеливи, дека и 
Гцъриото под ноктите че даду за децата...
; Може да кажете: ударила йе жегата Манчу у главу, па 
не знаие кво мелье! Може й да ме йе ударила жегата, она 
ие затова да удара, ама кико що оратеше тетгин ми, бог да 
Н пРоспгИе "сьгласьн съм, ама и тека ней е".

ден колата му завива в 20.00 ч. па 
един определен ъгъл в Берлин. За- 
лостили се те в пай-близкия вход, 
чакат, чакат - 20.00 мипава, няма го 
Хитлер. Станало 21.00 ч., още го пя- 

- За да се оправят работите, ще ма. В 2130 ч. единият евреин казал 
изтребим 14 милиона евреи и едни па другия:
арабин. - О, Давиде, дано не му се слу

чило нещо!

Миналата година се 
вдигна голям шум около 
тогавашния кмет на 
Димитровградска 
община, комуто в 
Белград бяха 
откраднали общинското 
"ауди".

Голяма работа! Тези дни 
в Белград откраднаха 
такава кола на "кмета" 
на държавата!

тава?

- Едни арабин лн? Защо?
- Казах ли ти - обърнал се Хит

лер към Сталин, - че никой няма да - Кос 
се трогпс за 14-те милиона евреи!

Хитлер се разхождал из Виена н 
влязъл в едва книжарница, съп- прсслсдвап от пацисти.

све
превозно средство се е дви

жело най-бързо но време на Втората 
свстовва война?

Велосипед, каран от евреин,
А.Т.

е жив...
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