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ПРЕМИЕРИТЕ НА СЪРБИЯ И МАКЕДОНИЯ ЗА КРИЗАТА 
В ЮЖНА СЪРБИЯ

ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
СЪРБИЯ ПОСЕТИ РАНЕНИТЕ В КОСМЕТ

ЗАПЛАХА ЗА ЦЕЛИЯ РЕГИОН НАМЕРЕНА Е ФОРМУЛА ЗА 

ОТНОШЕНИЯТА С КФОР
г*Зоран Джпнджнч: Съвместно е становището да се противопоставим на всеки вид 

екстремизъм - Люнчо Георгиевски: Няма вече проблеми във връзка с границата 
между СРЮ и Македония

*Небойша Чович и съветниците на югославския президент Лиляна Неделкович и 
Слободан Самарджич разговаряха с лекарите в Косовска Митровица и в Бондстмл 
недалеч от Урошсвац * Депутатите на СПС, ЮЛ и СРС отказали да присъстват

Освен полити
ката на сигур
ността пстопан
ството основна 
тема на разго
ворите между 
премиерите на 
Сърбия п Маке
дония Зоран 
Джпнджнч п 
Люнчо Геор
гиевски беше 
сигурността в 
Южна Сърбия, 
което не засяга 
само нашата 
страна, а и целия регион.

Това е потенциално огнище, кое то мо
же да се пренесе и в Република Маке
дония. Съвместно е становището, че е 
необходимо категорично да се противо
поставим на всеки вид ескремизъм и при
лагане на сила за осъществяване на по
литически цели. Границите са непроме
ними, териториалният пнтегритет на Съ
рбия и Югославия не може да се слага на 
карта, подчерта премпорз.т Джинджич.

Македонският премиер Георгиевски, 
конто след 15 години е за пръв път в 
Белград изрази уверението си, 
оро Белград ще стане център и на демок
рацията' и на икономическото развитие. 
Тон изрази съжаление и за това, че до 
това посещение се стигна ведно наистина 
тежко време, когато ежедневно присти
гат информации за трагичните жертви в 
Южна Сърбия.

Подпредседа телят на правителството 
на Сърбия Небойша Чович и политиче
ските съветници на югославския през
идент Воислав Кощупица - Лиляйа Не
делкович и Слободан Самарджич посе
тиха във вторник осемте ранени сърби в 
Ливадица, недалеч от Подуево, както и 
тримата сръбски младежи отс. Црепуля, 
които преди една седмица бяха ранени от 
противотанкова мина в община Зубии 
поток, които се лекуват в Косовска Мит
ровица.

След като началникът на ортопедия- 
та д-р Мирко Якшич и дежурният хирург 
Милорад Янкович запознаха гостите със 
здравословно то състояние на лекуващи
те се, в управителната сграда на болни
цата в Косовска Митровица се проведе 
среща с депутатите в двете скупщиии и 
представителите на политическите пар
тии и сдружения. На тази среща отказаха 
да присъстват депутатите на СПС, ЮЛ и 
СРС, както н местните лидери на тези 
партии, макар че бяха поканени.

След срещата вицепремиерът Чович 
подчерта, че е доволен от разговорите, 
па които, както изтъкна? чул няколко 
градивни предложения за решаването на 
косметските \ \ роблем и.

Подпредседателят на 
правителството на Сърбия 
Небойша Чович призова 
представителите на албанската 
национална общност да започнат 
диалог с югославските власти, 
като единствено възможния 
начин за решаване на кризата в 
Южна Сърбия. Чович отправи 
призива като гост на предаването 
"Отворено студио", което във 
вторник беше излъчено по РТС.:

Премиерите Любчо Георгиевски и Зоран Джинджич
вич п подчерта, че в Космете възможна

Затворен е и последният проблем ме
жду нашите две страни - въпросът за гра
ницата. Съществува тезисът, че Балкан
ите са там, където има проблеми във връ
зка с границите. Сега и тоя проблем меж
ду Македония и Югославия не същест-

м ултиетни11 костта.
- Със свалянето на Слободан Мило- 

шевич от политическата сцена новите 
хора в републиканското и съюзно пра
вителство намериха формула 
по които трябва да се разговаря с КФОР 
и УНМИК, на които трябва да се по
могне в решаването на косметските въп-

за начина.

вува.
На срещата обстойно беше разисква

но и за инцидентите в Южна Сърбия. Кат
егорично беше изнесено становище то, че 
Република Македония подкрепя Югосла
вия и плана на сръбското правителство за 

на обстановката в южната

роси.
След това вицепремиерът и полити

ческите съветници на югославския през
идент посетиха и повредените, които се 
лекуват в стационра на американската 
база Бондстил,недалечотУрошевац. От 
там те отпътуваха за Грачаница, където 
се срещнаха с нашите патолози прф. д-р 
Славолюб Добричанин и д-р Зоран Ста- 
нкович, които заедно с германски 
лози работят върху идентификацията 
тленните останки на 
февруари сърби, недалеч от Подуево.

усмиряване 
част на републиката.

Обстановката в Южна Сърбия безпо-
че наск-

кои и Македония не само от гледна точка 
на сигурността, а заради комуникациите 
и преди всичко заради съвместното ик
ономическо развитие. Ясно е, че без спо
койни Балкани ние ме можем да прив
лечем чуждестранни инвеститори, каза 
Георгиевски.

- Няма решение за тукашните проблеми 
без активното участие на официален Бе
лград. Лъже се всеки, който смята, че 
може да се стори нещо без република
нското и съюзно правителство, каза Чо-

и ато
ма

загиналите на 16

СЛЕД СТО ДНИ В ДИМИТРОВГРАДДВУВЛАСТИЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА ПРИКЛЮЧИ ДОС ЗАГУБИ ВЛАСТТА

ВРЕМЕННИ МЕРКИ общината * Избран нов кмет ** От поста освободени кметът, заместник кметът и секретарят па 
Започнаха протестиПравителството на Сърбия въведе временни мсркив^Босмле-

Продъжеииетона четвъртата сесия наОбщии- 'закачка на Михаил Иванов, отнасяща се до про- 
Димитровград, проведено на [5 тестнращите пред сградата, намиращия се на три-

буната шеф на отборническата група на СПС-ЮЛ 
д-р Васко Велчев направо се обърна към протес
тиращите (сесията на живо се излъчваше по ра
диото и телевизията) и замалко

градска община, като формира временен
на досегашната Общинска скупщина и на 

и отбор. Общинският съвет ще изпълнява
местни избори и до учредяване на 

решение правителството прекрати 
и което

ската скупщина в
февруари т.г., което с прекъсванията и паузите 
продължи цели седем часа, даде очакваните ре
зултати. След като коалицията между ДОС и 
СПО рухна в началото на сесия та, на продълж
ението просто нямаше начин да се направи ня
какъв обрат, още повече, че .продължението пр
отичаше под жестокия натиск на комуналните, когато

ще изпълнил задачите 
изпълнителния I 
стта до провеждане 
редовна ОС. С това свое
двувластното в общината, което трая точяо три месеца, 
Гк“,ХоложитеГ,и постижения оставя и негативни последици

вля
на нови

ИЗБУХНА СКАНДАЛ,
отборни кът от ДСБЮ Ангел Голомеев 

реагира и скочи да се бие с Велчев. Благодарение 
колеги те около него и хладнокръвието на кме-

не се сти-

1 На 22 ноември миналата година под 
дани беше прекъснато заеедапист „ , 'тб,с. подадоха
завзеха помещенията и. 101.10.1 I ( то„‘, „роведе още две
оставка, по ОС това съвет. Преди това ДОС
заседания, като формира и Изн „минаваше ОС , съставена
формира в^менеп оГнципскн с-ьвс СМЯТ11Ше> чс » левицата не е
:иГ;Га'1",ае; в чнжот *’> дни от изборите и. че отбор,щщ,те са 

оставка”.

събрали се пред сградата на скупщината.
Още от самото начало стана ясно, чс отбор- на 

циците от коалицията СПС-ЮЛ, придружени от та, който прекъсна с пауза заседанието 
двамата отборници на СПО, иматедна единствена гна до побой, 
цел - да спечелят предложения от гях вот на не- В искането за оставките на общинското ръко- 
доверие на общинското ръководоство. Че това е водство между другото Велчев посочи, че общ- 
така говори и факта, че почти не отговориха на ниското ръководство се 
посочените факти в изложението ма кмета, доста щата среда несъгласия и елементи на омраза, ире- 
дълго дори. Те като че ли едвам чакаха отново да длагайки фалшиви обещания и спасители, кошо
прочетатпредложениетосизасмеияваненаръко- са допринесли за трудното
водството, като сс опитаха в предварително еди- ството...”, с което, разбира се,

отборнпците от ДОС. И така след безброи роили-
(На 3-а стр.)

опитва да внедри в на
ся подали

(Мило Миленов, координатор 
общината представляват общинските

—..........
Колко членове ще има сьвегл и

ключкапето па броя не оеше известно.

ДОС в Босилеград, която в 
отбори* на Демократичната 

ОО на СПО, казва, че
на

положение в стопан- 
не се съгласихаза сьсгала на

нодушио приетия дневен ред да включат и оста
вката на началника но стопанство. А когато наВ;Б.



ПОРТУГАЛСКИЯТ ВЪНШЕН МИНИСТЪР НА 
ТРИДНЕВНА ВИЗИТА В СРЮПРЕМИЕРЪТ НА СЪРБИЯ В МОСКВА

НАЧАЛО НА НОВ, ПО-ИНТЕНЗИВЕН 

ЕТАП НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ПРОТИВ
ПРОМЕНЯНЕТО НА 

ГРАНИЦИТЕ НА 

БАЛКАНИТЕ

Председателят на правителството на Русия и Югославия.
Сърбия Зоран Джинджич заяви след присти
гането си в сряда в Москва, че с посещението нджич разговаря с домакина си Михаил 
си в руската столица желае да подчертае го- Касянов, шефа на руската дипломация 
лямото значение на Русия за нова демокра- Игор Иванов, министъра на промиш- 
тична Югославия.

В руската столица премиерът.Джи-

леността в Руската федерация Алек- 
За агенция РИА Новости премиерът Дж- сандър Дондуков и с депутатските групи 

инджич заяви, че това посещение трябва да в Държавната дума "Отечество - 
означи началото на един нов, по-интензивен Русия”, "Единство” и Съюза на десните 
етап в икономическото сътрудничество на сили.

На тридневно посещение у нас в сряда пристигна шефът 
на португалската дипломация Жаиме Гама. През първия ден 
ат престоя си у нас министър Гама беше приет от президента 
Воислав Кощуница, а разговаря и с Горан Свиланович, Ми- 
ролюб Лабус и Душан Михайлович.

Президентът Кощуница и министър Жаиме Гама кате
горично осъдиха терористическите акции на албанските ек
стремисти в Южна Сърбия и в Косово и Метохия.

Както беше съобщено от кабинета на югославския през- 
иент, в разговорите е посочено, че в новите променени поли
тически обстоятелства Югославия представлява фактор на 
мира и стабилността в региона.

Ръководителите на дипломацията на Югославия и Пор
тугалия Горан Свиланович и Жаиме Гама разговаряха в 
Белград за разширяването на двустранното сътрудничество, 
актуалната обстановка в страната и на Балканите и за сът
рудничеството на Югославия с международната общност.

Югославският вицепремиер Миролюб Лабус и гостът от 
Португалия разговаряха за взаимното стопанско сътруд
ничество и възможностите на Португалия да настои пред 
Европейския съюз за оказване на финансова подкрепа за 
интензификация на икономическите и обществени реформи

В разговор с подпредседателя на правителството на Сър
бия и министър на вътрешните работи Душан Михайлович 
гостът от Португалия беше запознат с актуалната сигур
ността обстановка в Южна Сърбия.

цяла

ДНЕС В СКОПИЕ

ЧЕТВЪРТА РЕГИОНАЛНА 

СРЕЩА НА ВИСОКО НИВО
* Държавните и правителствени ръководители на девет страни от региона ще посветят особено 
внимание на икономическото сътрудничество и осуетяването на албанския тероризъм в Космет и 
Южна Сърбия

В македонската столица днес сс провежда Чет
въртата среща на държавните и правителствени ^ ^ 
ръководители от Югоизточна Европа. У частници Щ
в скопската среща на високо ниво са и предста- ''
вителите на Европейския съюз Хавиер Солана и 
Крие Патън, както и координаторът на Пакта за 
стабилност в Югоизточна Европа Бодо Хомбах. В ^тъ
качеството на наблюдатели участват представи
тели на Хърватин и Босна и Херцеговина.

Домакинът на скопската среща Борис Трай- 
ковски, президент на Република Македония, е по
дготвил уводния доклад - "Перспективите на по- 
нататъшното утвърждаване на добросъседските 
отношения, стабилността и сигурността в Юго
източна Европа". Очаква се държавните и пра
вителствени ръководители на останалите страни 
да посветят особено внимание на развитието на 
икономическото сътрудничество, както и на осу
етяването на албанския тероризъм в Космет и 
Южна Сърбия.

В рамките на скопската среща ще бъде под
писано споразумение за границата между СР Юго
славия и Македония, а Босна и Херцеговина ще 
бъде приета в Пакта за стабилност в Югоизточна 
Европа.

В навечерието на срещата на държавните и 
правителствени ръководители в Скопие се про
веде Икономически форум на Югоизточна Ев-

| ! § -1 ИШ' I 1
у нас.

МШ ОТ ОЪЛПАРЖ]у
ЗАЙЧАР - ВИДИН - КАЛАФАТ

ЕВРОРЕГИОН 

” ДУНАВ 21 ВЕК”
^Ръководителите на трите града подписаха първия документ за 
учредяване на еврорегион за транегранично сътрудничество

Кметовете на крайграничните градове Видин (Бълга
рия), Зайчар (Сърбия) и Калафат (Румъния) подписаха във 
вторник във Видин първия документ-протбкол за намер
ения за създаване на бъдещия еврорегион ”Дунав 21 век”. 
Подписите си под документа сложиха кметовете д-р Иван 
Ценов (Видин), Горан Петрунович (Зайчар) и инж. Петре 
Тръйстару (Калафат).

Отношенията между трите гранични района Видин, Калафат и 
Зайчар са традиционно добри и в бъдеще ще се развиват на базата 
на европейското сътрудничество във всички сфери, в един транс- 
граничен бъдещ еврорегион, каза видинският кмет д-р Ценов. Той 
уточни, че до края на март трябва да бъдат изготвени документите 
по учредяването на еврорегиона на поредната тристранна среща. 
До края на април се очаква подписването на окончателния про
токол за учредяването на еврорегиона. Следват процедури по рег
истрация на еврорегион ”Дунав 21 век” в Европейската комисия за 
регионите и граничните области в Съвета на Европа. Чак след това 
може да се премине към разработването на конкретни проекти в 
различните сфери на транеграничного сътрудничество, допълни 
Ценов.

Очакванията са, че действащ еврорегион, с работещи проекти, 
ще има до края на 2003 година, заяви кметът на Видин д-р Иван 
Ценов. Кметът на град Зайчар Горан Петрунович казалред БТА, 
че трите гранични региона заедно ръка за ръка ще си сътрудничат 
за бъдещото демократизиране на Югославия и Балканите. Демок
ратичната опозиция в Сърбия разчита на България и на Видин за 
приобщаването на страната към европейските ценности. Трите 
гранични района, допълни кметът* на Калафат инж. Петре 
Тръйстару, заедно ще могат да реализират различни съвместни 
транегранични проекти, финансирани от европейски институции, с 
което ще се подобри значително животът на населението от тези 
райони.

ропа, в който участваха стопанските министри и 
бизнесмени от Албания, България, Гърция, Тур
ция, СР Югославия, Румъния и Македония.

ВЪНШНИТЕ МИНИСТРИ НА СРЮ И МАКЕДОНИЯ ВОДИХА 
РАЗГОВОР В БЕЛГРАД

ВКЛЮЧВАНЕТО В ЕС - ОБЩА ЦЕЛ
*3а да се постигне тази цел, двете страни трябва да подобрят взаимното си сътрудничество, оцениха 
Свиланович и Керим

Външните министри на СР Югославия и Репуб- рим каза, че с подписването на споразумение за 
лика Македония Горан Свиланович и Сърджан границата ще бъде завършен едиИ етап в юго- 
Керим констатираха във вторник в Белград, че' славско-македонските отношения и занапред ня- 
общата цел на страните от региона е да се вклю- ма да има отворени въпроси между СРЮ и Маке- 
чат в Европейския съюз и че за постигането на дония, а ще има само общ интерес за сътрудни- 
целта е необходимо те да подобрят взаимното си чество в Югоизточна Европа, 
сътрудни чество.

Обръщайки се към журналистите, Свиланович ния и Югославия да подобрят сътрудничеството 
-означи скопс^та среща на балканските страни си в областта на енергетиката и търговията, изг- 
катр голяма събитие за всички в региона, които раждането на съвременния "Коридор 10” -една от 
се. борят за стабилността на тази част от конти- най-важните пътни и железопътни насоки в Ев- 
нента. По мнението на Свиланович сега е добър ропа, както и да вложат усилия за активното при- 
момент за тази среща, понеже всички страни в лагане на съществуващото споразумение за сво- 
Югоизточна Европа имат демократично избрани бодна търговия между двете страни, 
правителства и че всички осъзнават необходимо
стта от международно сътрудничество, особено в и останалите въпроси, каквито са въпросите за 
областта на икономиката. Подписването на юго- границите, правата на човека и малцинствата, изг- 
славско-макодонско споразумение за границата, раждането на доверие. Искаме да се чуе гласът на 
което е запланувано в рамките на скопската сре- Югоизточна Европа, защото самите ние трябва да 
ща е пример, който ясно показва как трябва да се .решим нашите проблеми, като изхождаме от ин- 
решават проблемите и да се изгражда доверието, тересите на региона и сътрудничим с международ- 
оценн шефът на югославската дипломация

Македонският външен министър Сърджан Ке- омация.

Керим уточни, че сега е необходимо Македо-

Също така искаме в региона да бъдат решени

ната общност, каза шефът на македонската дипл-
БТА
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ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ОС В ДИМИТРОВГРАДПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ В ЧЕРНА ГОРА

ЩЕ СЕ ГЛАСУВА НА 22 

АПРИЛ
ЗА РАЗУМЕН ПОДХОД 

КЪМ СЛОЖНАТА 

СИТУАЦИЯ
Президентът на Черна гора Мило Джукановнч разписа във вторник 
извънредни парламентарни избори за 22 април тази година.

”С решението за съкращаване мандата на Скупщината на Черна 
гора, норма ги ината регламентура, която по инициатива на експерти от 
ОССЕ е съгласувана с правилата в развитите демократични общества 
са създадени предпоставки за провеждане 
избори, на които ще бъде изразена свободната

на
В очакване на насроченото продължение положение в града и общината.

След обстойна дискусия, приети са следна прекъснатата миналия четвъртък сесия на 
Общинската скупщина и оповестената от ните три становища: 
ОТПОР развръзка на събитията, в Димит-

на демократични и фер 
„ воля на гражданите в

Черна гора , каза президентът Джуканович, съобщавайки решението 
за разписване на преждевременните избори.

Гои подчерта, че провеждането на предсрочните парламентарни 
избори в тази република е иницирала Демократическата партия 
социалистите с цел укрепване на политическата стабилност в Черна 
гора и създаване на демократична обстановка за регламентиране на 
отношенията със Сърбия на линията на Платформата, уточнена от 
черногорското правителство.

Джуканович апелира към гражданите в Черна гора без оглед 
партийната си и национална принадлежност, всички политически пар
ти, които ще участват в априлските избори и масмедиите да спомогнат 
с дейността си за укрепването на духа на толерантността и взаимното 
уважаване.

ИО се противопоставя и осъжда всички 
ровград се проведе деветото редовно засе- прояви на националистически делби в Димит- 
дание на Изпълнителния отбор на ОС.

Обсъдени са и приети решения за окон- ти и в пресата ("Народне новине”). 
чателната равносметка на общинския бюд
жет за миналата година и прието предложе- умно поведение на двете страни (ДОС и 
ното решение за временно финансиране на СПС-ЮЛ) може да се стигне до решение и 
общината през първите три месеца от тази конфликтната ситуация да се превъзмогне, 
година. Обсъден е и приет отчетът за рабо
тата на ИО от избирането до сега и е приета зачитат сегашната политическа обстановка в 
програма за работа през 2001 година. Пред- Сърбия и в Димитровград, получила се след 
ложени са и членове на съветите в основното изборите през декември миналата година и в

съзвучие с това да провеждат дейностите си.

ровград, а също така осъжда и подобни ста

на ИО счита, че само с разумен подход и раз-

ИО счита, че и ДОС и СПС-ЮЛ трябва да
на

училище и гимназията.
Като отделна точка в дневния ред, пред

ложена на самото заседание, бе актуалното
А.Т.

ПО ПОВОД СМЕНЯВАНЕТО НА 
ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВОДОС ЗАГУБИ ВЛАСТТА

(От 1-ва стр.) В ДИМИТРОВГРАД 

ЗАПОЧНАХА ПРОТЕСТИ
те), според който за неговото см
еняване са необходими същото 
число гласове, с които е избран

цата. а кметът и председателят на поста- в слУчая 31 гласа' С 
на ИО, както и шефът на от- това. съвсем очаквано, не се съ~ 
борническата група на ДОС се глаеиха отборнииите от левица- 

„ _ , г та. които се позоваха на членстигна до онова, което бе пред- 105. И понеже не се стигна до 
съгласие, а и без това предсе
дателят на ИО и след като е сме
нен продължава да работи до 
избора на нов, то отборниците 
минаха на следващата точка от 
дневния ред - избор на ново ръ
ководство на общината.

Както и в началото на четвъ
ртата сесия, така и този път от 
лявата коалиция дойде изявла- 
ние, че те не искат властта и за
това търсят от ДОС да предло- 

каке поставен параванът и изби- жи нови хора, а те пак да бъдат 
рателната урна. Пак започнаха с "конструктивна” 
дребнави разправии за съвсем ДОС не предложи нови хора за 
незначителни неща. Очевидно челни позиции

противкандидаг на доктор Ба
сов още на учереднтелната сесия 
на ОС. Отборниците на ДОС 
реагираха веднага, изтъквайки, 
че те не искат да дават легит- 
имитет на новосформираната 
коалиция СПС-ЮЛ-СПО и за
това напуснаха заседанието. 
Емил Соколов бе избран след 
това с 19 гласа за и 14 неупотре- 
бени бюлетини. След преброя
ване на гласовете и провъзгла
сяване на Соколов за кмет, Ба
сов изтъкна, че избора счита за 
нелегитимен (защото избирате
лната комисия остана без два чл
ена от ДОС, които не подписаха 
протокола от изобра), но въп
реки всичко честити на новои
збрания кмет.

В качеството на новоизбра
ния председател на ОС Емил Со
колов изтъкна, че той е правнук 
на Сокол Невляиски, който пре
ди 100 години е бил кмет на града 
и че негово голямо задължение 
ще бъде афирмация на спорта, 
културата, здравеопазването, а 
на отборниците винаги.да защи
тават жизнените интереси ма

ки и "дуплики”, в които участва
ха главно д-р Велчев от леви-

В организация на ОТПОР 
"Цариброд”, в Димитровград от 
събота започнаха ежедневни 
протести на гражданите по по
вод сменяването на първото де
мократично ръководство на об
щината.

Пред насъбралите се около 
600 протестиращи в събота на 
платото пред Центъра за кул
тура, активистите 
изтъкнаха, че не трябва да се по
зволи Димитровград да остане 
единствената "червена” община 
в Сърбия или малка Куба, както 
някой я нарече. Ораторите от
правиха апел към отборниците 
на СПС и ЮЛ да върнат манда
тите си в името на бъдещето на 
своите деца и на общината.

След това те тръгнаха на про
тестна разходка по улиците на 
града. Пред сградата на бившия 
комитет, където е седалището 
на ОО на СПС се стигна до ин-

ПРОТЕСТИТЕ
ПРОДЪЛЖАВАТ

видено с втората точка от дне
вния ред - недоверие на ръко
водството. Бе избрана комисия 
от четири отборнмка (по двама 
от двете отборнмчески групи) за 
провеждане на гласуването, коя
то подготви листчета за гласу
ване. И когато се очакваше, че 
всичко ще тръгне както трябва.

Въпреки изключително 
студеното време, 
протестите на гражданите 
в Димитровград след 
нелегитимния избор на 
нов председател на ОС 
прдължиха и в 
понеделник. На платото 
пред общината пак се 
събраха няколкостотин 
димитровградчани, които 
пак отправиха иск към 
отборноците от левицата 
да върнат мандатите си и 
дадат възможност 
Димитровградска община 
да се върне в списъка на 
демократичните общини.

Поздравителни 
телеграми в понеделник 
пристигнаха от 
градоначалника на Чачак 
Велимир Илич и от 
димитровградските 
студенти в Ниш.

Протестите
продължават.

на ОТПОР

НА СОЦИАЛИСТИТЕ 
НЕ ХАРЕСА

ОПОЗИЦИЯ.

в общината, 
”те нс поз-нри тайното гласуване те се съм- изтъквайки, че 

няваха в един свой отбори ик, ко- поля ват Цруг да крои кадровата
политика в ДОС и да управлява 
с болшинството си без да поема

йто не бе подписал иска за спе
шно заседание на скупщината.
Търсейки параванът да се сложи отговорността", 
извън залата, те търсеха начин, 
както каза един от ДОС, да кои- ДОС не се съгласи да предложи 
тролират коП как ще гласунн. спои кандидати, шефът на 
След като Г>е преместен нарани- отборническата група на коали- 
нът от един ъгъл и друг. гласува- цията СПС-ЮЛ-СПО о гтрибу-

Понеже след няколко паузи цидент, когато протестиращите 
счупиха едно съкло над входа.
Оттам се появи председателят 
на ОО на СПС Драган Колев, 
който предизвикателно се из
прави срещу тях. Благодарение до преди известно време безпла-

”Политика”и 
на СПС.

града.
Сменяването на общинското 

ръководство, както и избора на 
новия председател на ОС, бурно 
бе поздравено от комуналните,пето започна, а контролът на 

"съмнителния" отборник бе
как той свиваше

мата заяви, че които с духова музика чакаха 
Веселбата им

на дежурните и охраняващи про- тно получаваната 
тестното шести вие, които едвам рекламен материал

Протестите продължиха

на- ТЕ ПОЕМАТ 
ОТГОВОРНОСТТА

Пред сградата, 
продължи до късно през нощта 
в базата на "Комуналац”.

мерен в начина 
листчето (всички ма четири, а 
той па три части).

и в 
брой

задържаха участниците в проте
стите, Колев бе спасен от линч.
Но затова пострадаха купища, протестиращи. В подкрепа на

огласиха

неделя почти със същия
редлагат за кмет на общината 

Когато листчетата- бяха пре- Емил Соколов, който беше 
броени стана ясно, че левите сп
ечелиха вота на недоверие за 

Симеон Васов със 17

А. т.И 11

протестиращите се 
всички демократични партии в

ПРИЗИВ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СТУДЕНТИ, СЛЕДВАЩИ В
НИШ

ДИМИТРОВГРАД ДА НЕ СТАНЕ 

ОТНОВО ЧЕРВЕН

Димитровград, които също тър
сят връщане на мандатите на от
борниците от СПС-ЮЛ и про
веждане на нови избори на 
кално равнище. Отделно внима
ние заслужава съобщението 
Окръжния отбор 
Ниш, в което се казва, че опре
деляйки се‘ за кандитата от 
СПС-ЮЛ за председател на ОС 
в Димитровград, двамата отбор- 
НИЦИ от СПО са изказали лично 
становище, като при това са на- 

устава и напътствията

кмета д-р 
за и 13 про гни сменяването и три 

За заместниквъздържал и се. 
кмета

ло-
д-р Алекса Радев с 19 за, 

13 против и един въздържал се.
общината Иван

на
Секретарят на 
Иванов също бе освободен със

СПО вна

17 за и 15 против.
Що се отнася до председателя 
Изпълнителния отбор Миха-

и ЮЛ не са имали възможност да се изявяват, и 
добавят, че се страхуват, че така ще бъде и 

СПС и ЮЛ запазят

Димитровградски студенти, които следват в 
Ниш тези дни се обърнаха към димитровград
ската общественост със съобщени* в което по-нататък, доколкото 

се казва, че те са "огорчени

па
Иванов, той, макар че за сме- 

.всич- 
СПС-ЮЛ

ИЛ властта.
Студентите изтъкват и това, че подкрепят 

всички онези, които ”имат намерение да не поз- 
полят Димитровград отново да стане червеи”.

между другото 
заради връщаното на 

властта”*

няваиото му се определиха 
кито 17 отбориика от

от СПО, а против бяха
социалистите в локалните

рушили
собствената си партия.органи на

Студентите напомнят, че по време, докато са 
владеели левите политически сили, младите и 
образовани кадри, които не се подкрепяли СПС

и двамата 
14, остана на моста си благодлр- 

104 от Правилника
на

А. Т.Б. Д.смие на член
ча работи ин скупщината (мри- 

па социалисти-вен но времето сж>
23 февруари 2001 г.

)



ДИМИТРОВГРАДСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА АРЕНА

СЛЕД СТОПАНСКИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКИ СРИВ
Лъжите на СПО

В нишкия всекидневник "Народне новине от 20 февруари т.г. е 
агенция "ТашогЧюд заглавие "Власов проиаги-печатан текст на 

рал великобългарски идеи”, в който се предава съобщение на 
Сръбското движение за обновление (СПО) ” за причините поради 
които отборниците на СПО в Общинската скупщина в Димитров
град Сергей Иванов и Емил Петров, и двамата българи, са гласу- 

сменяванего на челните хора в локалната самоуправа от

• Промени да, но нс п поголовно сменяване, заяви новият кмет на Димитровград Емил Соколов.
- Длъжността председател на Общинската скуп

щина ще върша волунтерскн. Аз не съм член ма пито ток и сме длъжни максимално да използваме всички 
една политическа партия, но нямам причина да крия. предимства, които ни дава това. А те наистина не са 
че на

Ние живеем край магистралата към Близкия Из-

септемврийскпте избори миналата година бях 
на листата па СПС - ЮЛ. Много се лъже всеки, който 
си мисли, че сега ще се издължавам на тази коалиция. 
Впрочем аз съм на 45 години, което означава, 
формирана личност и си имам свой мироглед. Та нали 
на мен. на семейството ми, комунистите отнеха вси
чко. Искаха дори да ни преселят.от сегашната сграда, 
в която живеем и в чийто сутерен има кръчма! Ник
ога досега професията ди не съм бъркал с политика 
п така

малки. Явното предприятие "Комуналац”, на чието 
чело съм вече осем години, работи в съзвучие с дого
ворите и законите. Разбира се, че затова получаваме 
и пари, които се използват за комуналната инфрас
труктура в града. Ние строим жилища, асфалтираме

вали за 
ДОС.”

Както се казва по-нататък в съобщението ”Иванов и Петров са 
направили това, защото смененият председател на ОС д—р Симеон 
Васов, член на Гражданския съюз на Сърбия, в програмата на 

радио, общините Димитровград и Босилеград е наричал 
"Западни български покрайнини , а също така отправил иск жи
телите оз” тези краища да бъдат извадени от юрисдикцияз'а на 
Сръбсшгга православна църква и дадени на Българската правосла
вна църква.

че съм

улици, прокарваме и поддържаме водопроводната и 
канализационна мрежа, помогнахме реставрацията 
на черквата. Манастирчето, направихме ремонт на 
болницата, строим нови делови помещения. С една 
дума казано, стараем се Димитровград да стане град 
в истинския смисъл па тази дума.

Нито един динар, взет на границата, не е пра
хосан, пито пък е даден за заплати па нашите работ
ници. Това показват и личните доходи в нашето пред
приятие - средната заплата е 2100, а мойта 5500 ди
нара. В това се увериха и финансовите инспектори. 
Една част от тези средства се събираха нп джиро- 
сметката на Общинската скупщина, с които строй-

локал мото

ще бъде и занапред. Съгласих се 
сегашната функция, защото искам да бъда 
всички

със
кмет на

граждани в Димитровград, без оглед на пар
тийната им орпентировка.

Първата задача, която смятам да извърша е да 
комплектувам общинското ръководство (подпредсе
дател на скупщината и секретар) н да сформирам 
Стопански съвет за оцеляване на предприятията. За 
разлика от предходниците си, аз не обещавам 
какви кредити, понеже изхождам от девиза: "Едип за 

- всички за един”. На едно място искам да 
събера всички специалисти г 
да допринесат за съвкупното 
шата община. А това могат

Протестите на димитровградчани продължиха и във 
вторник. Студът намаля и това позволи числото на 
протестиращите да се увеличи на почти хиляда. В 
протестите участва и Братислав Гюрич, депутат в 
републиканския парламент и член на правителството на 
Ниш. Поздравлявайки присъстващите, той напомни, че в 
най-скоро време Милошевич ще се намери там, където му 
е място. Затова отправи апел към отборниците от 
коалицията СПС-ЮЛ да върнат мандатите и по този начин 
с какъв-такъв чист образ да помогнат в преодоляването 
на сложното положение в общината.

пи
хме и спортната зала.

Това са факти, за които имаме всички документи, 
и експерти, които могат Лъжа е. че ние от "Комуналац” сме се надигнали 

възстановяване на на- срещу новата власт, понеже уж не искаме да отс
тъпим парите, които прибираме на границата.

Известно ми е, че постоянно ще бъда ”на при- 
тпка кадри. А такива има тук п не ме интересува от цел”, защото мнозина ще дебнат удобния момент да 

партия. Важното е. че могат и искат да помог- ме сменят, но аз съм готов винаги да се боря с аргу-' 
чат. Няма да допусна предприятията да се ръководят 
от хора. които спъват развитието. Не става дума за 
сменяване, каквото правеше предходната власт. Ще град. Ако не работя както трябва, лесно ще си отида.

Всички ние сме за промени, но не и за сменяване на 
всяка цена, категоричен е новият кмет на Димитро-

вепчкм

да направят само млади 
талантливи хора, образовани, потвърдили се на прак-

коя са Същевременно на заседанията на ОС е пускан старият българ
ски химн, а Сърбия наричана земя на "злодеи и окупатори”.

Тръгвайки но следите на това съобщение, в кое'го няма нито 
дума истина (освен че посочената господа са наистина гласували за 
сменяването), стигнахме до извода, че съобщението е изпратено от • 
Общинския отбор на СПО в Димитровград (чиито пет члена, вклю
чително и председателят и подпредседателя !' са подали оставки) до 
централата в Белград. Тя е проследила съобщението до агенция 
Танюг.

В случая се налагат няколко въпроса: Ако от ОО на СПО са 
останали само половината от 11 члена, ако не е имало заседание, 
кой от името на СПО е изпратил такова съобщение? Ако това са 
посочените двама отбориици, как е възможно, тъй като и двамата 
са присъствали на заседанията на ОС и знаят, че никога никаква 
музика не се пуска в залата. Освен ако за "Стария български химн” 
не считат Интернационала, който йод прозорците на скупщината 
пускаха комуналците по време на протестите. И в коя скупщина на 
света заседанията започват с химн!?

Термина "Западни покрайнини” наистина е (зло)употребен по 
вълните на Радио "Цариброд” но време на гостуването на Дарик 
радио, но не ог кмета, а от журналистите на българското радио, 
коиго сами уредиха двучасова емисия на локалното радио. Васов 
на това реагира, викайки посланика на Репи блика България в 
Белград Ивайло Трифонов, който говори по локалното радио и 
телевизия.

А що се отнася до това ”че Васов Сърбия наричал земя на злодеи 
и окупатори”, той самия казва, "моята съпруга е сръбкиня и няма 
начин нещо подобно дори и да си помисля, нито пък това е присъщо 
на моята личност”.

Няма основание и твърдението за юрисдикцията па църквата. 
Очевидно някой не различава (или нарочно не иска да различава) 
иска за църковна служба на майчин език (за което Васов е говорил 
на конференцията в Белград в началото на февруари) и църковна' 
юрисдикция.

Ако се има предвид, че "Народне новине” сравнително малко се 
четат в Димитровград, то това не предизвика особено вълнение 
сред хората, така че и желаният ефект е минимален. Още повече, 
че почти целия град е имал възможност да следи всички заседания 
на ОС чрез преките предавания но радиото и телевизията. Самият 
Д-р Симеон Васов ( а не Власов, както е написано в текста), казва, 
че от СПО това не е изненадващо, но от лъжите и клеветите ще се 
защитава по съответен начин.

мента и ще се съглася с всяко решение, което ще 
спомогне за подобряването на живота в Димитров-

смснпм само онези, които не са разбрали сегашния 
момент п заслужилите пенсия. На техните места ще 
доведем качествени кадри, образовани специалисти, вград Емил Соколов.- 
без оглед па това в коя партия членуват. Слободан Кръстич

М-Р МИХАИЛ ИВАНОВ:

СПС ДА ЗАДЪРЖИ САМО 5 

ОТБОРНИКА
Димитровградският ДОС ще настоява в Общин

ската скупщина да останат само 5 отборника от СПС, 
докато останалите отборппци на тази партия, както 
и всичките отборппци от ЮЛ трябва да върнат от- 
борническите си мандати, узнаваме от м-р Михаил 
Иванов, един от лидерите па този политически блок.

Обяснявайки защо ДОС се застъпва за това*ре
шение, Иванов каза. че на декемврийските републи
кански избори СПС е получил доверието на малко 
повече от 13 ма сто от общия брой гласоподавате
лите, които са излезли на изборите, а това факти
чески

ствено.ако отборниците от СПС и ЮЛ постъпят така 
както изисква ДОС, зад който стои мнозинстовото от 
жителите ма общината.

Помолен да коментира как се стигна до това ля
вата коалиция в Димитровград да превземе властта, 
Михаил Иванов изтъкна, че СПС и ЮЛ от началото 
са имали амбиции това да направят, че са чакали да 
изминат три месеца, за да повдигнат въпроса за смя- 

демократическото ръководство и че незадо- 
волството на работещите в "Комуналац” е било само 
формална причина, която на СПС и ЮЛ е послужила 
да осъществи своята цел.-

Отговаряйки на въпроса дали е вярвал^ че някой 
отборннк от СПС или ЮЛ ще премине в редиците на 
ДОС, относно - че ще се дистанцира от лявата коа
лиция. Иванов каза. че това е очаквал, тъй като това 
би бил и морален акт.

"Отборниците от лявата коалиция се оказаха 
психологически ограничени личности, които са загу
били усет да размислят рационално. Те сякаш не ви
ждат, че подкрепят една провалена и отхвърлена от 
гражданите политика. Някои от тях мислят, че след 
декемрвийските промени са запазили своите пози
ции, но се лъжат”, заключи събеседникът на "Брат
ство”.

пата на

означава, че от общо 33 отборнически места в 
ОС - в случай цялата община да е била една изборна 
колегия - СПС би имал в местния парламент около 
4, 3 отборника. "Ине сме съгласни те да задържат 5 
отборника. а сме категорично за това останалите 
отборппци—социалисти, вкючително и Емил Сокол
ов, който говори, че не е член на СПС, но от тази
партия е кандидатиран, както и всичките отборници- 
юловци да върнат мандатите си”, каза Иванов.

Що се отнася до двамата отборппци на СПО, аку- 
талпият председател на ИО на ОС каза, че ДОС 
тях повече не разчита, защото те са забили нож в 
гърба на ДОС.

Според думите на Иванов, нажежената 
еска ситуация в общината може да се премахне един

на

политич-
Б. Д.

БОСИЛЕГРАД

С подписи искат сменяването на 10 души А.Т.

В Боеилеградска община "тръгнаха” подписки, с 
се търси оставката на 10 души, конто изпъ

лняват различни постове или работят в различни ре- 
; публнкански органи и общински организации. Гра- 
! жданп с подписи искат да бъдят освободени от пос- 

п работните места следните лица : Видан Ма- 
; ринкович. началник на Отдела на вътрешните ра- 
’ боти. Райна Занкова. общински съдия за нарушения, 
! Славчо Генов, изпълняващ длъжността председател 
: на Общинския съд .Драган Янев. съдия в Общинския 
; съд, Нада Стойнева, главен п отговорен редактор на 

Радио Босилеград. Драгиша Анджелкович и Алек- 
I сандър Иванов, и двамата работници в Държавната 
I сигурност. Цонка Такева. ръководител на службата 

на Трудовата борса. Тоше Александров, директор на 
Основното училище, и Гоне Григоров, директор на 
Гимназията.

Списъците се подписват отделно и в нача
лото на всеки от тях е написано следното : ”Сп- 

граждани от Боеилеградска община, ко
нто искат оставката па” и 
чиято
се търси смяната. Не е известно дали акцията 
водят отделни лица, които си пробиват път към 
отделни постове, или това правят инициативни 
отбори, или зад всичко това са някои партии. 
Хора, които носят списъците казват, че това би
ла народна инициатива. Но тъй като "народната 
инициатива” не е обоснована , засега са малко 
гражданите, които приемат тоя начин на "демок
ратична разплата”. След тридневна активност на 
списъците имаше от 45 до 60 подписа.

които; ГСС В ДИМИТРОВГРАД БЕЗ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ

исък па
следва името на оня, 

оставка се търси. Няма обоснования защотовете
Само след три и половина седмици от избирането му за председател 

на Общинския отбор на Гражданския съюз на Сърбия в Димитровград 
Предраг Димитров бе принуден да подаде оставка.

На заседание на ОО наТСС, проведено на 19 февруари т.г.,на което 
присъстваха и представители на Окръжния отбор на ГСС, Димитров бе 
жестоко критикуван поради "самостоятелно предприети определени 
крачки за сътрудничество с непосредствени политически противници, 
което е нанесло голяма политическа вреда не само на ГСС, но и на ДОС 
в Димитровград.”

До 26 февруари, за когато е насрочено заседание на Скупщината на 
ГСС в Димитровград с партията ще ръководи подпредседателят на ОО 
на ГСС Зоран Николов. * А.Т.

I
В.Б.

23 февруари 2001 г.



РЕАГИРАНЕ АПЕЛ И ЗАПЛАХА ОТ ДИМИТРОВГРАДКАТА "ДИСТРИБУЦИЯ"

АНТИДЕМОКРАТИЧЕН 
ВОЙ СРЕЩУ ДАРИК 

РАДИО

ПЛАЩАЙТЕ ТОКА ИЛИ ЩЕ 

” ИГРАЯТ” КЛЕЩИТЕ!
Общата сума на дълговете на домакинствата в общината за изразходваната електрическа енергия 
възлиза на около 6 670 000 динара, съобщиха тези дни от димитровградския клон на ЕПС.

добро положение са юридическите субекти, за- 
щото не трябва предварително да плащат акон- 
тация.

А що се отнася до категорията "останали”, тря
бва да се напомни и това, че те са останали длъ
жни на местното Разпределитено 2 182 000 ди
нара. Очакваме, съобщиха от тази фирма, с "Бал
кан” да сключим компенсаторен договор на сто
йност 800-900 хиляди динара, като по тоя начин 
дългът ще бъде намален.

Димитровградските електрици изтъкват, че 
досега са проявявали максимална толерантност 
към длъжниците, но в най-скоро време към тях 
ще приложат по-ригорозни мерки, сиреч ще им 
"отрежат” тока. В Разпределителното изтъкват, 
че ще бъдат принудени да приложат тази непо
пулярна мерка, още повече, ако се има предивд, че 
неотдавна в организацията е пристигнало писмо 
от върха на ЕПС,с което изключването на длъж
ниците от мрежата просто се налага като задъл
жение. Изключването ще е селективно, а първи 
ще бъдат изключени най-големите длъжници 

И затова, да не би се стигнало до излишни раз
при, челните хора в местния клон на ЕПС апели
рат към длъжниците да изпълнят задълженията

На 1 февруари т.г. едно българско радио посети Цариброд. И 
както можеше да се очаква, заизнизваха се съобщения срещу 
и неговото участие в ефира на Радио "Цариброд”. В Цариброд 
някои политически кръгове и хора и по-нататък трудно се 
примиряват с новото време, в което българите от едната и от 
другата страна на границата искат свободно и безпрепятствено да 
контактуват на майчин, български език. В това желание за 
свободни контакти, разбира се, няма нищо лошо. Лошото е, че 
закостенялото мислене у някои хора си остава и то ще продължава 
да дава своите горчиви резултати за демокрацията в нашия град.

Гостуването на Дарик радио в ефира на Цариброд разклати 
привидното спокойствие на царибродските патриотари 
от дясно. Стремежите на царибродските социалисти 
са запазване на статуквото по отношение на употребата на българ
ския език в медиите, образованието и общинската администрация. 
Само че времената се променят и те ще трябва да започнат да 
свикват с новите

него
Тази сума, но думите на компентентите в по- 

сочия колектив, е голяма и е тревожно това, че тя 
се увеличава. С отменянето на т. нар. телевиз
ионна такса се надяваме сумата поне малко да се 
намали, понеже имаме информации, че някои по
требители нарочно не са искали навреме да си 
плащат разходите за тока, защото са били против 
посочената такса, казаха ни в "Дистрибуцията".

За социално слабите длъжници (това преце
няват във всеки конкретан случай работещите в 
Разпределителното) същестува възможност с ел- 
ектричарската фирма да пристъпят към извънсъ- 
дебно сравняване. В този случай дължимата сума 
може да се плати на няколко вноски (маскимално 
на пет). В случай на извънсъдебно сравняване 
лихвите не отпадат, а на всяка вноска се изчислява 
и прецененото изразходване на тока за текущия 
месец. Важно е да се каже и това, че, ако някой 
потребител пледира за извънсъдебно сравняване, 
тогава веднага е длъжен да плати първата вноска.

Както е известно, контролът на електроме
рите, когато става дума за домакинствата, се вър
ши двумесечно, докато за потребителите, които 
се причисляват към категорията "останали" (ста
ва дума за различни стопански и извънстопански 
фирми и работилници) важи правилото електро
мерите да се "четат" всеки месец. В случая в по-

от ляво и 
и по-нататък

международни изисквания и международния на
тиск по отношение на спазването на човешките и национални 
права на българите в Сърбия.

Що се касае до притесненията на общинския клон на ДСС в 
Цариброд, бихме успокоили господата, които отскоро имат актив 
в Цариброд, да не се притесняват за "бъдещето на демоКра 
промени в нашия град '. На практика те още не са и започнали, щом 
се надава такъв вой срещу едно българско радио, било винаги 
благосклонно за проблемите на българите в Сърбия. За демок
ратични промени в Цариброд ще можем да говорим едва когато 
наистина започнем да чувстваме благодатите на демокрацията - от 
образование на майчин език до правото на информация на майчин 
език и свободен контакт с майката родина.

В нашия град всяко радио е добре дошло. За да се чуят неща, 
конто както старите, така и новите власти премълчават. Да се чуе 
българска реч. от която 80 години властите бягат като дявол от 
тамян. Да се почувстват хората свободни в правото си да мислят на 
майчин език. А що се касае до мнението на българския посланик 
в Белград г-н Ивайло Трифонов, то подлежи на анализ и отговор 
на българската дипломация, която да се надяваме ще вземе отно-

тичните

си.
Б. Д.

ТЕЖКИ ВРЕМЕНА ЗА 
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ТАКСАДЖИИ

щение по въпроса.
Зденка Тодорова

председател на Хелзинкския комитет за защита на правата на
българите в Югославия

Същевременно, те негодуват и заради опре
деления за тях такси-пункт в граничния пояс, ко
йто, според техните думи, е едно доста затулено 
място.

"С тази работа едвам осигурявам голата егзис- 
тенция на семейството си. Нашият хляб е кървав. 
Нещо трябва да се промени, за да бихме могли и 

да работим по—нормално и в крайна сметка, 
за да бихме могли да живеем по-нормално , 
изтъква един от димитровградските таксаджии, 
който твърди, че това становище споделят и ост
аналите му колеги.

В Димитровградска община има около 25 во
дачи на таксита.

Според информациите ог димитровградското 
Сдружение на таксиметровите шофьори, тази ор
ганизация и по-нататък енергично ще настоява да 
се анулира решението на компетентните органи, 
според което на тях не се позволява с колите си да 
се доближават до ГПП "Градина”, където да чак
ат мющериите си.

, Таксаджиите смятат, че не е почтено на авто
бусите на АТП да се позволява да идват непосред
ствено до пропусквателния пункт, а на тях не. Те 
изразяват съмнение, че автотраспортната фирма, 
т.е. нейните шофьори и кондуктори имат разре
шения автобусите да карат на няколко десетина 
метра от митницата.

КАКВО ПРЕДВИЖДА ПРОГРАМАТА НА 
ДИМИТРОВГРАДСКИЯ СУБНОР

Ще отбелязват същите дати
Промените в обществено-политическата сфера няма да 

баят членовете на СУБНОР да отбелязват по тържествен начин ис
торическите дати. които са отбелязвали и досега, става ясно от про
грамата на димитровградската организация на бойците.

През 2001 година организацията ще ознаменува: Деня на битката на 
Нешково, Деня на победата срещу фашизма. Деня на сформирането 
Царпбродскн партизански отряд. Деня на бойците. Деня 
и Деня на освобождението на Димитровградска община.

На 12 април борческата организация ще изпрати делегация в Шид, 
коятоице вземе участие в централното тържество по случай пробива на 
Сремскпя фронт.

поколе ние

на
на въстанието

Б. Д.

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ РИБАРИ

Зарибяването да вършат общинските организации
Димитровградската организация на рибарите 

"Нишава” ще предложи на окръжния съюз на 
рибарите за Пиротски окръг "Горно Поиишавие” 

обсъди възможността общинските рибарски 
съюзи занапред да вършат зарибяване на риболо
вните води в окръга, бе решспо на проведеното ми- 

четвъртък годишно събрание на "Нишава".
През изминалите 4 години тази организация от 

е отделила около 90 хиляди

Б. Д.

ИЗ ОО НА ЧК В БОСИЛЕГРАД

НОВИ КРИТЕРИИ ЗА 
БЕЖАНЦИТЕ ОТ КОСМЕТ

хайвер в риболовните води в общината.
Миналогодишната работа на рибарската ор

ганизация бе оценена като успешна. През 2000 
година, бе изтъкнато на събранието, членството 

"Нишава” е масовизирано, а сътрудничеството 
между това сдружение и сдруженията на рибарите 
от съседните общини, както и окръжната органи
зация, е било на завидно ниво.

На сегашното ръководство на 
гласувано доверие. Рибарите гласуваха и иред- 

година програма за работа на 
б. д.

Да
на

занапред помощ от тази хуманитарна организация ще могат да 
жените над 60 години, мъжете над 

и хронично болни без

на налия
"Нишава" бе

членските вноски 
динара за зарибяване, но през същия период ре- 
публиканският Съюз на рибарите, който 
товарен с тази задача, не е хвърлил пито грам

лява.че
получават непълнолетните жени и 
65, бременните жени. както и хора с увреждания

°ГЛДосега*от^Огославския Червен кръст помощ получава,71 разее 
Косово и Метохия, намерили подслон в Босилеградска 

месец правото си ще запазят само .34

ложената за тази 
организацията.

е на-

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ СПОРТНИ РИБАРИ

Да се обогати рибеният фонд
лени лица от 
община, а от началото на идващия
души. В.Б.

при условие да дадат принос следственитеУТРЕ В СИНОРИТЕ НА СЕЛО 
РАЙЧИЛОВЦИ

ХАЙКА СРЕЩУ ВЪЛЦИ

Рибарите в Босилеградска община, ор 
рани в спортното сдружение ’ Пастърва , през та
зи година ще настоят да увеличат дружеството си 
с нови членове, като обърнат по-голямо внимание 

защитата, увеличаването и обогатяването на 
рибения фонд. На това становище застанаха чле
новете на Скупщината на сдружението на годиш
ното си събрание, на което подчертаха, че в бис
трите и чисти води в общината съществуват ус
ловия за рибарство.

За да се обогатяват водите с риби, налага се да 
спре бракониерството и ловът с ток, динамит и с 
други опасни и непозволени средства. Това ще

стане
органи и самите членове на сдружението, които 
ще обърнат по-голямо внимание на защитата на

га низи-

рибите от крадци.
Сега сдружението има около 60 членове, ог 

десет пионери. Един от основните из- 
е членският

на
които към

в хайката очакват съдействие от населението.

точници на доход на сдружението
Годишният внос за сениорите е 500 динара, 

категории 300, а за пионерите 100 
платят до 31

внос.
за останалите
динара. Доколкото тези суми не се 
март, вносът за сениорите ще бъде 600, за 
налите 400, докато за пионерите ще остане

седателят

които оста-
неи-

В.Б.
В.Б. роменен.

23 февруари 2001 г.



СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ДОМАКИНСТВА В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА И ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА

ПО-ДОБРЕ Е КОГАТО СЕ ПЛАТЯТ 

ОБЛАГАНИЯТА

"БЯЛАТА ЧУМА" НЕ ПРЕСТАВА ДА 
ОБЕЗЛЮДВА БОСИЛЕГРАДСКИ КРАЙ

НЕ ЧУВАТ СЕ 

СВАТБАРСКИ ПЕСНИ
* През последните няколко години смъртността е винаги дво
йно по-голяма от раждаемостта * На последното преброяване 
на населението преди десет години в общината имаше 11 600 
жители, а мнозина предполагат, че сега едвам ли има над девет 
хиляди * Миналата година са родени 87 деца, докато броят на 
починалите е двойно по-голям

Най-голямата трагедия, която може да сполети един народ, 
сполетя Босилеградска община. Най-напред изселването на го
лям брой домакинства във вътрешността, а след това "бялата 
чума” и високата смъртнос т толкова я обезлюдиха, че ако не се 
предприема;!' спешни обществени мерки едва ли ще може да се 
говори за бъдещето й. От около 17 хиляди души, кол ко го имаше 
преди 25 години, броят на населението през последното пре
брояване, което стана преди десет години,спадна на 11 600 души, 
а повечето показатели сочат, че сега тук едва ли има над девет 
хиляди души.

Колко застрашаваща е тукашната реалност показва и фа- 
ктът, че от година на година все по-малко се чуват сватбарски 
песни, че все по-малко се раждат деца, а че все повече са по
чиналите. Преди пет години например са зарегистрирани 50 
брака, родени са 92 деца, а са починали 179 души.Преди две 
години са зарегистрирани 41 брака, родени са 84 деца, а са 
починали 165. Миналата година са родени 87 деца, зарегистри
рани са 54 брака, а са починали 180 души. За съжаление тази 
те иде 11 ция и родъл жа па.

доколкото домакинството не е платило обла
ганията.

Имат ли затруднения селскостопанските пр
оизводители ако не са платили данъка? С тоя 
въпрос се отнесохме към Рашко Кирилов, шеф 
на службата за здравна защита в Босилеград.

"Селскостопанските семейства главно на
време си плащат облаганията за здравна защина 
и нямат проблеми когато трябва да се заверят 
книжките им - за което доказателства предо
ставя службата за обществени приходи - сле
дователно да заминат при лекар. Доколкото об-

Селскостопанските производители, т.е. чле
новете на семействата в селскостопанските до
макинства в Босилеградска община, както и ос
таналите граждани, осъществяват правата из 
областта на здравната защита посредством бо- 
силеградската служба на Завода за здравна за
щита и Здравния дом. В общината има 1539 
селскостопански домакинства, които облагани
ята за здравна защита плащат посредством фи
лиала на Управлението за обществени приходи, 
а миналогодишните облагания за едно домак
инство, без оглед на броя на членовете му, въз
лизаха на 832 динара. За да осъществяват пра
вата из областта на здравната защита, те според 
законопредписанията са длъжни да плащат об
лаганията. Здравните им книжки в службата за 
здравна защита се заверяват на три месеца. На 
практика това означава, че членове от тези се
мейства не могат да заверят задравна книжка

лаганията не са платени, задравните книжки не 
могат да се заверят. Това означава, че обла- 

трябва да се плащат редовно. Никой 
не е ос-

ганията
обаче досега и без заверена книжка 
танал без лекарска помощ, разбира се, 
дума за спешна интервенция”, каза Кирилов.

ако става

В.Б.

БОСИЛЕГРАД

Няма грипна 
епидемия

СПОРЕД ПЕТЪР МИТРЕВ, РЪКОВОДИТЕЛ 
НА СЛУЖБАТА ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ В 

БОСИЛЕГРАД

БЕДНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ 
НЯМАТ ПРАВО НА 

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ?!

Досега над 20 души в общи
ната сг\ заболели от грип, т.е. то
лкова са потърсили лекарска по
мощ, което не означава, че броят 
не е по-голям, каза във вторник 
д-р Васил Захариев, епйдемиолог 
в Босилеград. Той подчерта, че в 
момента е трудно да се предпо
лага дали ще последва грипна епи
демия. За разлика от други годи
ни, изтъкна той, когато вирусът 
нападаше подрастващото 
ние, сега той "закачи” хора на сре
дна възраст.

Лекарите съветват всички да 
увеличат личното си предпазване: 
да отбягват многолюдни срещи, 
да не употребяват неконтролира
но антибиотици, да прилагат дие
тично-хигиеничен . режим, да взи
мат повече витамини, повече теч
ност... Ако всичко това не помага, 
нужна е лекарска интервенция.

Не всички, които се смятат за бедняци изпълняват условия за 
получаване на хуманитарна помощ от международни донацин, каза 
Петър Митрев, ръководител на службата за социални грижи в Босиле
град, по повод готвещите се списъци на домакинствата, които не са в 
състояние сами да се грижат за себе си. Тези списъци трябва да са 
готови до 26 февруари.

- За получаване на помощ трябва да се изпълнят конкретни условия. 
Не могат да я получат онези, които вече получават някаква парична 
помощ от държавата, като например детски добавки, добавки за бе- 
зработност и добавки по линията на борческата и социалната защита. 
Няма да могат да я получат и собствениците на излишна жилищна 
площ, на земя повече отколкото заема дворно място и онези, които 
осъществяват приход от самостоятелна или нерегистрирана дейност, 
пояснява Митрев.

Едно от условията, продължава той, е и приходът през последното 
тримесечие на миналата година. В едночленно домакинство, доколкото 
изпълнява останалите критерии, месечният приход не може да надви
шава 1233 динара, в двучленно 1726. в тричленно 2219, в четиричленно 
2343, а в семейството с пет и повече души горната граница е 2466 динара.

В.Б.

поколе-

Едно време сватбите бяха и многобройни, и интересни

През последните години не само, че рядко се чуват сватбарски 
песни, но и младите брачни двойки не се решават да имат повече 
от две деца. Това обясняват със сложните обществени и ик
ономически отношения.

И миналата година в повечето села не са се раждали деца и 
не са сключвани бракове. Как когато в едни села няма млади!? 
В местната канцелария в Горна Лисина, например, която об
служва още три села, е регистрирано едно дете, което е родено 
в чужбина, пет брака и смъртта на 16 души. В местната кан
целария 1$ Долно Тлъмино, в коя то се водят регистри за още пет 
села, са регистрирани четири брака, 16 души са починали, а в 
регистъра на родените не е записано пито едно дете. В Горна 
Любата, Мусул, Барйе и Плоча не е родено пито едно дете, 
имало е три венчавки, а са починали 22 души. В долиолюбат- 
ската местна канцелария, която обслужва и селата Дукат и 
Църмощица, е регистрирано раждането на три деца, четири 
венчавки и умирането дори на 28 души. Малко ио-инакво е 
положението в Босилеград. В тукашната местна канцелария, 
която обслужва и 13 села, е зарегистрирано раждането на 33 
деца, сключени са 34 брака, а от регистъра на живите са от
писани 77 души...

Особено загрижаваща е обстановката в селата. В тях са 
затворени многобройни домове. Стигна се дотам, че в повечето 
села няма девойки. Доколкото и има, те семейни гнезда свиват 
в Босилеград или във вътрешността, така че все по-голям е 
броят на старите ергени. Следователно, няма детски глъч. В 
едни села най-младите са на шестдесетгодишна възраст.

За да спре по-нататъшното обезлюдване на общината и да 
се измени структурата на населението й, т.е. да се увеличи на- 
талнтетът, Общинската скупщина преди три години формира 
Съвет за население, семейство и деца, като му наложи да следи 
демографските процеси и да предлага мерки как обстановката 
да се подобри. Това общинско тяло не успя да даде принос към 
задачата си. Но и без това, отговор на въпроса как да спре 
обезлюдването и остаряването на общината е известен - без 
икономическо развитие на селата и без решаване на проблемите 
им, преди всичко в областта на инфраструктурата, обстановката 
ще е по-страшна. Неизвестността е по-голяма. а въпросът още 
ио-болезен като се има предвид, че общината, която според 
повече данни се намира в кръга на десетте икономически най- 
изостанали общини в републиката, с тази задача не може да се 
справи без помощ на държавата.

В.Б.

СРЕЩА С ГЕОРГИ НИКОЛОВ, МНОГОК
РАТЕН КРЪВОДАРИТЕЛ

ЕДИН ОТ
НАЙ-ХУМАННИТЕ

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
Повод да се срещнем с димитровградчанина Георги Николов е 
фкатът, че гой е един от най-ревпостните кърводарители в исто
рията на общината - кръв е дал 69 пъти. Кога за пръв път е дарил 
кръв, с какви мотиви я дава, докога ще я дава, бяха въпросите, 
конто зададохме на този хуманен човек

- За пръв път кръв дарих пр
еди около 40-ина години. Офи
циално е регистрирано, че кръв 
съм дал 69 пъти, но мисля, че 
имам и няколко нерегистрирани 
кърводарявания, което, в край
на сметка и не е толкова съще
ствено. Кръв ще дам още един 
път, защото още малко и ще на
пълня 65 години, а лекарите ка
зват, че след тази възраст кръв
та не е желателно повече да се 
дава.

Що се отнася до въпроса защо 
давам кръв, бих посочил две при
чини: аз рано останах без майка.
Грижата да ме храни и школува 
пое държавата. Благодарение пре
димно на нея завърших училище, 
настаних се на работа, доселих се в 
Димитровград. направих къща.

създадох семейство и т.н. Давайки 
кръв, аз исках да отблагодаря на 
обществото, което е било солида
рно, хуманно към мен, и беше ре
дно и аз да бъда хуманен към него.
Втората причина е съзнанието, че 
моята кръв може да спаси нечий 
живот. Аз имам кръвна група АБ 
негативна, която относително ря
дко се среща. Бих добавил и това, година в димитровгрндектп гу- 
че след всяко кръводаряване се чу- мара, но е събрал 39 години 
вствам по-добре и във физическо, трудов стаж, понеже е работил 
и в психическо отношение.

ли в семейството Ви?
- Да, синът и зетът ми също 

са многократни кръводарители.

Георги Николов от няколко 
години е в пенсия. Работил е 31

на работно място сбенефицираи 
Получнали ли сте награди трудов стаж. Макар че е работил 

като многократен кърворари- в цеха на фабриката, където ус- 
г,,ел' ловията за работа са тежки, това

не му е попречило да бъде хума
нен към обществото и хората, на 
които течността, означаваща 
живот, е била необходима.

- Да, имам признания за 5, 10, 
15, 20, 35 и 50 давания на кръв. Ста
ва дума за благодарствени писма, 
значки, барелефи, часовник и дру
ги признания.

— Има ли още кръводарите-
В. Божилов

Б. Димитров
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ПО ПОВОД ДВОЙНИЯ ЮБИЛЕЙ НА РАДИО НИШ - 55 ГОДИНИ ОТ ПОЯВАТА СИ В 
ЕФИРА И 30 ГОДИНИ ПРЕДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В БОСИЛЕГРАДСКИЯ 

ФИЛИАЛ НА КИЦ 
"ЦАРИБРОД"

КУЛТУРНО- 
ХУДОЖЕСТВЕНА 

ПРОГРАМА, 
ПОСВЕТЕНА НА 

ЛЕВСКИ

ОТ ПРЕДАВАНЕ КЪМ ПРОГРАМА
е (|и пкГ и тилети  ̂наТ! п е п Ж ” 21 ФевРуари своя празник и двойния си юбилей - 55 години от първото излизане вссрира и три десетилетия на Предаването за българската народност в Югославия.
* Редакторът Ванчс Бойков: Шанс да се изеднаквим с другите малцинства в Сърбия

- През изминалите три десетиле
тия нашето предаване изигра твъ
рде важна роля в информирането 
сънародниците ни на майчин език.
Това е така, защото през цялото 
ва време, а и днес сме единствената 

. медия, която ежедневно информира 
гражданите от българската народ
ност на роден език, въпреки факта, 
че вече няколко години съществу
ват радио и телевизионни центрове 
в общините, в които предимно 
всят нашите сънародници - Димит
ровград, Босилеград, Бабушница и 
Сурдулица, защото те все още 
еж ед и е вн и и н фор м а цио н н и 
давания на български език, каза за 
нащня вестник редакторът на пре
даването Ванчс БоЙков.

Това обаче не ни удовлетворява, 
защото другите малцинства, на брой 
и по-малки от нас, особено във Вой 
водина, си имат програми на майчин еди кРъглите часове да имаме вести

на български език, а пет минути след 
кръглите часове същите тези инфо
рмации да излъчим и на сръбски 
език.

_ * С какво ще изпълните останало
то време?

- Преди всичко с музика - всички 
жанрове - народна, забавна, българ
ска, сръбска... Изобщо музика на вс
ички наши народи и малцинства. С 
това искаме да удовлетворим вку
совете на най-широюта аудитория.

* Какви са техническите и матери
ални условил за това?

- Техническите възможности са на
лице. Радио Ниш разполага с няколко 
честоти. На нас ни трябва само една от 
тях, която да използваме, да кажем от 
обяд до 18 часа вечерта, понеже времето 
след това главно е време на телевизията. 
Целта ни е да останем в рамките на Ра- 
диотелевизия Сърбия, както бяхме и до
сега и както са всички радио-програми 
на езиците на малцинствата във Вой
води на.

Освен това ще имаме и тематични пр
едавания (бизнес, селско стопанство, ку
лтура, збава, спорт...) с гости в студиото, 
които ще могат да установяват преки 
контакти със слушателите. Това ще бъ
дат т.нар. контакт-емисии, което изис
ква съвременното радио като медия.

* Имате ли кадри за едно такова 
начинание?

- Кадровият проблем е един от най- 
трудните, но не и непреодолими. От пет
имата щатни работника в нашата редак
ция, трима задоволяват критериите за 
преждевременна пенсия, но няма ника
кво съмнение, че сред сънародниците ни 
има достатъчно млади, школувани хора, 
конто чакат своя шанс, уверен е г-н Ва- 
нче Бойков.

на

По случай 128-годишнината от обесва
нето на Васил Левски в помещенията на 
босилеградския филиал на Сдружени
ето на граждани КИЦ ” Цариброд” бе
ше изнесена културно-художествена 
програма, посветена на Апостола на 
свободата.

За живота и делото на дякон Игна- 
тие, след това Левски, т.е. Апостола на 
борбата на българския народ за освобо
ждение от турско робство и изобщо на 
борбата за свобода, реч изнесе г-жа Ел
ена Огнянова, писател и етнограф от 
София. След като присъстващите пре
дложиха на Огнянова, която се подпо
мага с бастун, да седне и да им изнесе 
реч за Левски, гя каза: ”3а Левски ви
наги трябва да се говори прав. Той е 
човек, върху когото никога не може да 
се хвърли кал”, като подчерта огром
ното му значение за организиране на 
народа и на тайните комитети за борба 
срещу турското робство. В борбата за 
свобода на България тоя воин се превъ
рна в идеал на свободата не само на 
българския, но и на други поробени на
роди, така че с непреходното си дело 
Апостолът замина в безсмъртие.

Културно-художествената част на 
програмата изнесоха членове на фолк
лорната фондация "Чинари” от София.

Особено впечатление направи шест
годишният Драган Божилов от Бо
силеград, който изрецитира 
рението "Хаджи Димитър” от Христо 
Ботев.

то-

жи-

нямат
пре-

Ванче Бойков

- Запланували сме пет минути пр-

език от няколко часа, а ние само по
ловин час. Затова в началото на го
дината отправихме искане до вице
премиера на сръбското правителст
во Йожеф Каса и съюзния министър 
за малцинствата Расим Ляич да ни се 
обезпечат условия да се изравним с ната за огромната миграция на наш

ите сънародници във вътрешността 
на страната, дори и в цяла предишна 
Югославия, чиЙтопотомци са заин-

* Защо?

- Защото общоизвестна е исти-

тях.
Освен това надяваме се, че наск

оро ще може нашето информацио
нно предаване да се преизлъчва по тсресовани за събитията в родия кр

айна родителите им, но не боравят 
добре с български език. Целта ни е 
да им предложим разбираеми за тях 
информации.

стихотво-вълните на местните радиостанции. 
Технически възможности за това 
има, особено по Интернет.

* Как виж даше тези Програми? .
В.Б.В. Богоев

около екрана, на който се показват редовно ажури- т 
рани списъци - листи и описания на най-добрите ре- я. 
сторантп, клубове, музикални събития, репертоара на 
театрите в най-големите градове в САЩ.

”Мос1о” предлага и различни други услуги - комен
тари в пресата, информации за най-важните събития 
през седмицата,
СБ и видео касетки.

В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ
ДЖОБЕН ИНФОРМАТОР

както и за новите издания на книги,
цр щ

УОКМЕН НА 
БЪДЕЩЕТО

\ т>пДп^и«5. Ръчните уреди за слушаме на аудио записи на япон- 
”Сони” са "уокмен на бъдещето” -ската компания 

твърдят експертите на тази компания, които предста
виха новият ръчен аудио-видео плеър, назован СПе , 
оборуден със собствена оперативна система за органи
зация на звуковите и видео записи.

Тъй като използва т.нар. "мемори-стик картичка 
”Сони” ”СИс” може да запомни данни до 64 мега-на

байта. Това е много важно за онези, които искат с 
видео-плеъра и фото софтуера, иридру-помощта на

жаващи уреда, да си презапишат на картичката диги- 
фиЛМИ И фотографии.

Елегантен и по-малък от предишните уреди на "Со
ни”, "СПе” има добре разпределени клавиши за кон
трол на функциите, които се появяват на екрана. 

Уредът има и възможности да се допълва със с»ра- 
съоръжения, като дигитална камера, МРЗ 

система за определяне на точната локация пос

та ли и

—1

Със своя ”Кауе МР2300” плеър компанията ”5еп- 
хогу заепз” предлага по-евтин алтернатив за мемори-

300$ и може да
плени чн и 

ър и
рсдством сателит.

ране на данни. Целият уред струва 
меморира музика на дискове за запомняне и предаване 
на данни с мощност 40 мегабайта, всеки от които 
струва 10$.

Уредът е малко по-габаритен от обикновените,
на това, възпроизвежда много по-качествен

"КАУЕ РМ2300"Сменете дебелите си книги-справочници и седми 
чии отчети с мъничкия уред . назован Мос1о . Сгавл 

бе,кабелен уред, смес от компютърна
можех-

ноНай-големият проблем за всички МРЗ портабъл пл- 
еъри е капацитетът за мемориране иа данните. Дори и за сметка 
когато уредът може да се прикачи към допълнителна звук, екранът е по-светъл и четлив, п освен това имате 
картичка за запомняно, едва ли ще отделите сто до- възможност с едно зареждане на батерията да слушате 
лара за един час допълнителна мощност, колко струва му3ика 12 часа непрекъснато. ________

думи ЗП НОВ
мишка и съоръжение за комуникиране, книто

героите от популярниянате да пилите и в ръцете 
филмов сериал "Звездните пътеки .

Приятен за ръката,с гумирана несваляема калъвка

'
23 февруари 2001 г.IЪШ&Шу



ИЗВЕСТЕН СМИЛОВЧАНИН ОТ РОДА 
КУРШУМЛИИНИПАК РАЗМИНАВАНЕ С 

ИСТИНАТА ПРОТОЙЕРЕЙ АСЕН 

ДЕЛЧЕВ ЦВЕТКОВ(По повод статията па Ст. Николов "Злоумишленост - да, но 
чия?”, в-к. ” Братство”, бр. 1835 от 9 февруари 2001 г.)

Прочетох брътвежите на Ст. Николов във връзка с моя 
отговор на неговата реплика и не мисля много да споря по 
азбучни и христоматии ни истини за условността и свободата 
на творческото слово. Просто е смехотворно човек, който 
претендира за компетентност, да извлича от контекста опре
делени фрази и словосъчетания, да ги вулгаризира и да ги 
осмисля но своему като демонстрира и "тънка” логика и по
вторно едно ухажьорско отношение към обикновения цари- 
бродчаннн,като манипулира общестеното мнение.

За моралната криза и деградирането на моралните цен
ности в днешно време не искам да споря, защото е крещяща 
истината за обезценяването и умъртвяването на исконни цен
ности, каквито са чесността, хумаността, всеотдайността и пр. 
йод напора на рушителната стихия на агресията. Аз не охул
вам никого, а посочвам очовадни истини, каквито са безду- 
ховността и ерозията на морала в контекста на агресивното 
време. Смятам, че никак не съм се провалил пред обществео- 
стта, а съм се извисил като посочвам, макар и графично, без 
иищност, картината на времето, една негова отсечка, ситуи- 
рана в точно определен период на времето, с погазването на 
духовността и морала, затлачени от мърсотията на безглед- 
ността, рожба на хаотичното време.

Дали въпросният полемист се прави на приятно разсеян, 
дали си прави оглушки или и тоя път тушово подчертава 
своята злоумишленост, като казва, че не съм се застъпвал за 
достойно изучаване на български език?

Та нали през 1993 г. заради публичното ми изказване за 
увеличаване броя на часовете по български език по радиото, 
телевизията, по Би Би Си и пред делегации, беше наложено 
моментално да бъда натирен от преподавателска практика, 
дори да бъда изхвърлен от час. Нима не знае ”моя събеседник 
но желание” за оказания върху мен неистов шестомесечен 
тормоз; продължил и след пенсионирането ми, та дори беше 
нужно да се намеси едно правителство и един парламент. Не е 
ли виждал насловните страници на вестниците,- издава ли го 
късата памет или злорадства!?

Много добре ми е познато огромното значение на езика за 
духовното изграждане на личността, за отстояване на национ
алната самобитност на малцинството.

В материали,.разпратени до разни институции, подчерта
вам въпиющата необходимост за изучаването на български 
език и литература, като основно средство за оцеляване на 
етноиденТитета.

Ако Ст. Николов се опитва да внуши провдоподобност като 
плува в непознати води, може да се окаже само жалък удавник. 
Трябвало е да познава поне малко дейността ми, преди да ме 
упреква за бездействие но отношение на езика.

А когато става дума за личната ми съпричастност към 
новите процеси, винаги бях сред протестиращите маси за очо- 
вечаване на живота и разкрегюстяване на човешките инициа
тиви и свободи, а въпросният Ст. Николов си гледаше дребния 
бизнес и си караше кефа.

А ако някой се чувства засегнат, ще кажа, че това беше и 
целта ми - не галя никого, не захаросвам и не козметизирам 
реалността, а я показвам оголена, без грим и благовонни уха
ния, без да обиждам. Та аз не съм простак, но не правя и 
сервилни и салонни реверанси пред.никого. И не мога да се 
приспособявам в текстове от такъв вид към речевия фонд на 
когото и да е. Нямам и претенция този вид белетристика да 
бъде за масово потребление.

Към края ще цитирам думите на Гогол: "Не е криво огле
далото, ако лицето не е хубаво”.

И не прличатли ви струпаните цитати от моя текст на опит 
да се зашемети читателя, да се обърка за да не разсъждава, за 
да не осмисля проблема.

А теорията на писмеността казва: "Неясно в главата - нея
сно в мисълта".

Зарюпп ми! (За умния - достатъчно!)

ишният Асен Делчев завършва 
свещеническо училище в Бачков- 
ския манастир, а на 20 февруари 
1922 г. е ръкоположен за дякон от 
Жичкия епископ Еврем в Белград.
На следващия ден, 21 февруари 
1922 год. е ръкоположен и за све
щеник от сръбския патриарх Ди- 
митрие в Белград.

Заедно със съпругата си Хри- бската демокрачична партия на 
стина Антова Цветкова - по баща Любомир Давидовнч и кандидатът 
Рангелови - родена през 1895 го- общинските избори от същата па
дина в с. Брайковци, Царибродско, Р™я. с още 18 царибродчани бил 
се преселва в с. Ръсовци, Пирот- арестуван и обвинен в конспирати
вно, където от 1922 до 1930 година вна дейност, целяща насилствено- 
е свещенослужител в храма "Св. ™ откъсване на Царибродско ок- 
Св. Петър и Павел". По-късно от- °™я » присъединяването и към 
ец Делчев бил.свещенослужител и България. Същност процесът им- 
в храма "Св. Архангел Михаил” в ™ аа цел елиминирането на мест- 
с. Присян, Пиротско, а прбз август «ите демократи, имащи превес над 
1941 год. бил назначен за енорий- управляващите радикали на Ник- 
ски свещеник в храма "Рождество Пашич на предстоящите избо- 
Христово" в Пирот, където си пое- Р"- Процесът се проваля и всич- 
троил две нови зидани къщи. Тук Ките обвинени били оправдани, 
останал до септември 1944 година, Както.вече казахме протойерей 
когато страхувайки се от от- Асен Делчев е оставил непублику- 
мъщение поради, както сам казва вани спомени Описание на родос- 
зулума, който правеше нашата по- ловието и живота на нашия род 
лиция и войска, аз напуснах Пирот Куршумлиини от с. Смнловци, Ца- 
и така загубих имота, а зулумча- рибродска околия , в които е про- 
рите получиха възмездие от На- вледил родовите си корени още от 
родния съд. Настанил се в Слив- Далечната 1680 год Собственици 
ница като свещенослужител в сли- на ръкописа са Дафина и Георги 
внишкия храм "Св. Св. Кирил и Делчеви от гр. Сливница. Такива 
Методий”, където останал до края текстове в нашите краища са съв- 
на живота си. Умира на 3. XI. 1970 «« РеД™. особено за период от
год. на 74 години. "°вече от три столетия. За днеш-

Отец Асен Делчев бил изклга- ните Куршумлиини, за Смилов- 
чително деен свещенослужител, чани изобщо, пък и за историята 
Оставил трайни следи в храмовете на Царибродско, те са от голямо 
и местата, в които пребивавал ста- значение.
раейки се за поддържане, обновле- ^то предизвикателно за някои 
ние и доизграждане на черковните от куршумлиините и смиловчан- 
обекти ите да се постараят животописа-

нието на отец Асен Делчев да види 
бяло видело и да стане интересно 
четиво и исторически източник на 
любопитните и изследователите.

Венко Димитров

В книгата "Миналото на с. Сл
ивница (Софийско)” от сливнича- 
нина инж. Светолик Милчич по 
потекло от Пиротско - Издател
ство "Български писател”, София, 
1998 година, могат да се намерят 
доста интересни сведения за Дими
тровградско (Царибродско). В от
дела, в който обширно се говори за 
храма "Св. Св. Кирил и Методий” 
в Сливница и неговите свещенос
лужители, са дадени обширни све
дения за протойерея Асен Делчев 
Цветков, който по потекло е от с. 
Смиловци - Димитровградско, от 
известния стар смиловски род Ку
ршумлиини.

За него се казва, че е оставил 
подробно животописание, в което 
е проследил родовите си корени 
още от далечната 1680 год. Роден е 
на 12 юни 1896 г. в Смиловци, Цар
ибродско. Напомня се, че произ
хожда от рода Куршумлиини, на
речен така, защото съгласно се
мейното предание неговите деди 
са живеели в гр. Куршумлия, Сър
бия. Неговият далечен прадядо 
Митко заедно с двамата си братя и 
тяхната сестра са напуснали Ку
ршумлия през 1680 г. поради къ
рвава разпра с турците. Митко се 
заселва в с. Смиловци и става ро
доначалник на рода Куршумлиини.

Асен Делчев получава начал
но образование в родното си село, 
а прогимназиално в Цариброд. Ба
ща му - Дела Цветков - бил водач 
на народняшката партия в Цари- 
бродски край през 1907 г., а през 
1911 г. става окържен ревизор в 
Постоянната комисия, София, и 
отговарял за Орханийската и Цар- 
ибродска околия. По негово време 
в Царибродско били извършени 
редица подобрения за населението 
от социлен характер и обществено 
полезно строителство.

През 1921 г. двадесет петгод-

Проявявал и активна политич
еска дейност, поради което бил пр
еследван, обвиняван и арестуван. 
Така през 1926 година заедно с ба
ща си - по това време член на Сръ-

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ

ИЗЛОЖБА ”НА БРОЙ”
В рамките па съшрудпичесш- ия и Македония, като Греди Аса гуративна живопис... Към пост

оеше между димитровградската от София, Мирко Вуисич от Ск- модерното изкуство спадат ка- 
и питката галерии па 16 фев- опие, Милан Сташевич, Весна ртините на Милан Сташевич, 
руари в Димитровград бе откри- Сташевич, Биляна Вучкович, който участва и в пленера "По- 
та изложба па картини, парису- Миряна Кръстевска и Миряна гановски манастир”. В картини- 
вапи йо време па художествения Филипович от Белград, Стеван те си той се стреми да свърже 
Пленер ”Сичево 2000”. Маркуш от Панчево, Соня Ву- векове и епохи, пренасяйки дет- 

Сичевският пленер е един от кашинович и Станиша Радой- айли от пещерното изкуство и 
най-старите пленери на Балкан- лович от Ниш. В качеството на други исторически периоди в ат- 
ите - с прекъсвания се организ- гост е участвал Стойко Стойко- мосферата, в която твори сами

ят той, във времето на киберне- 
Димитровградските любите- тиката и информатиката. Зато-

ира от 1905 година, а негов осно- вич от Белград, 
воположник е известната сръб
ска художничка Надежда Пег- ли на живописта имаха възмо- ва неговото творчесто е трудно 
рович. През последните 36 год- жност да видят 40 произведения разбираемо за "обикновения” 
ини тази манифестация се орга- от миналогодишния сичевски любител на живописта. Наблю- 
низира непрекъснато и вече е пленер, работени в най-различ- давайки картините на останали- 
придобила характера на интер- ни техники, както и няколко рис- те художници, получих впечатл- 
национална художествена проява, унки, нарисувани с молив. Кар- ението, че те са недовършени, 

В миналогодишния пленер в тините принадлежат към разли- някак нахвърлени, работени ка- 
Сичево са участвали утвърдени чни стилове - реализъм, импре- то "на ангария”. Дори две-три 
художници от Сърбия, Българ- сионизъм, експресионизъм, фи- картини са нарисувани на оби-
------------------ ----------------------------------------------------------------------- - кновен картон!? Подигравка. А

изложените рисунки наираво не

Власимир Вацев

ИЗ ПРОГРАМАТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ САМОДЕЙЦИ

САМОДЕЙЦИТЕ ЩЕ ОРГАНИЗИРАТ СВОЙ ПЛЕНЕР
заслужават никакъв коментар.

До тази изложба бях уверен, че 
в рамките на Сичевския пленер се 
създава истинско изкуство, но ек
спозицията в димитровградската 
галерия опроверга това мое и не 
само мое уверение. Защото беше 
очевидно, че посетителите не бяха 
въодушевени от 40-те картини. 
Мнозина от тях много добре знаят 

представянето на картините на членовете какво е хубава и качествена кар- 
на сдружението на традиционната изложба тина. Затова накрая искам да по- 
на изобразителните самодейци в Сърбия, ГР™ивГ 
която през октомври ще се организира в ”на брой”.
Белград.

През тази година Сдружението на дими
тровградските художници-любители ще 
настоява да организира художествен пле
нер на изобразителни самодейци в мана
стира "Свети Димитър” край Димитровг
рад. Запланувано е проявата да се проведе 
през август и би трябвало да придобие тра
диционен характер, изтъква се в програ
мата за работа на организацията за 2001

извън своя град - в Княжевац и Зайчар.
Сдружението е заинтересовано да орга

низира и групни изложби на своите членове. 
Интерес същестува и когато става дума за

година, която бе одобрена на неотдавна
шното й годишно събрание.

От програмата произлиза, че самодей
ците през тази година ще се стремят да пра
вят колективни изложби в Димитровград 
(през октомври), в Пирот (през ноември- 
декември) и Ниш (също през ноември-де
кември). От началото на настоящата год
ина те вече са организирали две изложби Д. ДимитровБ. Д.

ШшшШ®23 февруари 2001 г.
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РЕЖИМЪТ В ГИМНАЗИЯТА ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 1950/51 ГОДИНА
140 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ПЪРВОТО 

КИЛИЙНО УЧИЛИЩЕ В СЕЛО ДОЛНА ЛЮБАТА (8)
”Въпреки че бурята около ИБ 
нашия град имаше последици от нея. От 
време па време се случваше някой от уче
ниците от но-горните класове да напусне об
учението и мине границата. Голям брой ро
дители пито знаеха, пито предчувстваха за
минаването на техния син през границата. 
Поради това Учителският съвет взе решение 
за ограничено движение на 
вечерните т.е. нощни часове...

ЗАПОЧВА
ИЗГРАЖДАНЕТО НА 

ТРИЕТАЖНО УЧИЛИЩЕ

ноутпхна, в ницн, които без разрешение са отивали на кино, 
с намаление на поведението на добър (3).

Наказват се с укор на Учителския съвет и 
намалено поведение на лош (1) за отиване на 

ученици: Бранко Влаев. 
сандър Стоянов от 16 клас. Иван Михайлов от 
Шб и Славчо Чудомиров от Пб, Тихомир Мето
диев и Радослав Цекич от IV клас.

Наказват се с укор на Учителския съвет и 
намаление на поведението на лош (1) за по
сещение на кино: Любомир Голубовпч от УИб, 
Петър Асенов от УПб и Тодор Тодоров от У1б 
клас.

кино следните Алек-

През учебната 1950/51 година в основното училище са Кирил Гешев 
и Милка Борисова от с. Извор, но през февруари тя е ирскомандирована 
в с. Белут, а на нейно място идва Боян Дпоннсиев от с. Мусул.

Числото на учениците в прогимназията постоянно нараства и през 
учебната 1951/52 година от I до III клас има 174 ученика. Разширява се 
учителският колектив. Нов преподавател е Ангел Батов от с. Бресница, 
а неговата съпруга Лиляна Батова е учителка в основното училище. 
През спицата година е дадено предложение за откриване на IV клас в 
прогимназията от началото на следващата учебна година. Извършена е 
подготовка, в рамките на която учениците със своите родители оси
гуряват 10 чина, 2 маси и 2 стола. Най-голяма част от бремето на гюдо- 
готовката поема Владимир Гешев, директор на прогимназията.

През учебната 1952/53 година са извършени известни персонални 
промени. Владимир Гешев е прекомандирован в с. Божица,а за директор 
е назначен Ангел Батов. В прогимназията преподаватели са: Асен Ми- 
лошев, Коца Мнлошева, Боян Дпоннсиев, Драга Попова от с. Горна 
Лиси на и Милка Тодорова от Босилеград, а в основното училище са 
Кирил Гешев, Лиляна Батова от с. Долно Уйно и Крум Кацаров от с. 
Гложйе. Открит е и IV клас, но няма учебни стаи.

учениците във

Цветан ВАСЕВ 
директор на гимназията

През учебната 1950/51 
година в Учителския съвет 
бяха преподаватели от Ца- 
рибродско. Българските уч
ители напълно напуснаха 
гим на зпята. П ре пода вател и 
в долните и горните класове 
на гимназията бяха: Коста
дин Дермапов, Иван Слив
нишки, Русалка Ташкова,
Стоян Стоянов. Мария Ди
митрова, Еленко Внданов- 
ич. Никола Георгиев. Ник
олина Мишева. Младен Го
цев. Симо Янпчев, Лилия 
Нейкова, Микп Нейков. Сл
ободии Сотиров. Бояна Ви
денова, Манчев. Новпца 
Жпвковпч и др. Между тях 
имаше стари учители с полу- 
висше педагогическо образ
ование и незавършили виеше образование. При 
всички обаче имаше голямо желание да работят 
усилено с цел да се запази гимназията в този 
труден момент. За Учителския съвет се явяваха 
и трудности, създадени с обявяване на Резолю
цията на ИБ и създалото се политическо по-

Цветан Васев (директор) и Манол Мануилов (преподавател), с 
група ученици през 1951 год.

С ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ГИМНАЗИЯТА
за една година с право на записване в друга се 
наказва Тодор Борисов от УПб клас поради 
заблуждение на учителите и дръзкото му дър
жание.

Съветът обръща голямо внимание за иде
йно-политическото възпитание на учениците. 
Учениците бяха включени в предизборната аги
тация, формираха се трудови бригади за почи
стване на града, учениците се ангажираха за 
честването на Тмтовпя рожден ден.

УСТРОЙВАХА СЕ КОЛЕКТИВНИ 
ТЪРЖЕСТВА

Иложенпе в околията, което оказваше голямо 
влияние сред гимназиалната младеж. Известни 
членове от властта и масовите организации се 
изясняваха за Резолюцията на ИБ, а някои из
бягаха в България. В гимназиалната младежка 
организация се стигна до разцепление. До Ре
золюцията границата се минаваше свободно, 
след това добре се пазеше. Остри мерки се пред
приемаха да се осуети бягството. Затова и Учи
телският съвет *на гимназията предприемаше 
съотвентп мерки да осуети бягстото на уче
ниците в България. На учениците бе забранено 
да отиват на кино. танцови забави, пътуване на 
село. Ето как изглеждаше енда
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в гимназията и града. В едно съобщение до уче- 
ниците се казва: "Утре в 5 и 30 часът сутринта 
всички ученици,определени да носят щафетата, 
да бъдат пред гимназията, откъдето ще заминат 
на границата. Всеки ученик задължително да 
дойде с букет цветя. А останалите ученици от I 
до VII клас точно в 6 часа да бъдат пред гимназ- 

прати щафетата, която тук ще 
нощува.” А покрай другото на учениците се при
помня. че всички наставници ще бъдат там, "ще 
се извърши провекра и отсъстващите ще бъдат 
наказани”.

Новото училище в с. Долна Любата, построено през 1956-58 г.
В началото на учебната 1953/54 година директор е Ангел Батов, нови 

предметни преподаватели са Яворка Мнтова от Босилеград, Рилка Анас- 
Извор. Пене Стойнев от Кортсн, Боян Дпоннсиев и Станойе 

Влайков от с. Кострошевци, а в отделенията: Милан Димитров от с. 
Бранковци, Дока Димитрова и Лиляна Батова. В новоизградения 
ератпвен дом се помества Читалището с библиотеката и радиоапарат. 
Просветните работници са активни и вън от училището. Образовано е 
Културно-художествено дружество при Читалището Христо Ботев . 
Усилено работят драматична и фолклорна секция. Максимално се_из- 
нолзва салонът, където се организират представления, забави, вечер

на държавните празници. Мито една акция в селото не се

НАРЕДБА, ОТПРАВЕНА КЪМ 
УЧЕНИЦИТЕ:

1. Всички ученици на гимназията от I до VIII 
клас да се острижат. Изключение се прави 
на онези, които представят медицинско свиде
телство. Осми клас може да носи коса до 3 цм 
дължина, да я държи на нужна чистота и да 
поддържа скромна прическа.

2. Всички ученици и ученички да носят на 
видно място на дрехите си емблема от съответ-

тасова от с.да се изпята за

коои-
само

И така редом. За всяка активност нареждане 
и за неизпълнение заплаха с наказание.

По случай годишнината от създаването на 
Организацията на обединените народи в Дома 
на културата ще говори Витомир Живкович. 
"Задължават се всички ученици от горните кла- 

чуят сказката”.
Учениците, които пеят в гимназиалния хор 

да бъдат в 5 и 30 часът след обед пред Културния 
дом за да вземат участие на тържествената ака- 

случай 29 ноември - Деня па републи- 
противеп случай ще бъдат строго па

ники, честване
провежда без активното участие на учителите. Всички задължително 
членуват в масовите обществено-политически организации. Усилено 
работи Земеделската кооперация, която материално номощува учи
лището и читалището, снабдява книги и встници за същото и пр. Всички 
са опиянени от новите социалистически идеи и прилагат социалпети

ция клас.
3. Забранява се па всички ученици, дори и с 

родители.да посещават кино. вечеринки и ДРУГ11 
не са одобрени от гимназ-

сове да

увеселения, които
Учителският съвет ще определи време 

учениците ще могат да отиват на увесе-
ията.

демия по 
ката, в I 
казани.

образование, възпитават учениците в социалисти- 
дух. Това младо поколение учители е закърмено с идеологията 

на ЮКП. предвождана отТито.
През учебната 1954/55 г. за преподавател идва Владимир Аначковот

: Ангел Батов, Яворка Ми-

кога
ление.

ческо възпитание п
чеекмядо 18 и 304. Вечерният ученически 

часа. След това време никакви причини няма да
час е

***
се взимат като оправдание.

5. До второ нареждане на учениците 
брапява движение извън района на града.

Напомня се на учениците да не забравят, че 
вече е започнала учебната година 
ржание в гимназията и па улицата трябва да дава 
вид па възпитан младеж.

Разбира се, че учениците приемаха тези ме- 
рки от страна ма директора и Учителския съвет 
с голямо негодуваме. Предприемаха се мерки, 
изживял и времето си. Правеха се опити да се 
направят специални униформи, да учениците.

с. Млекоминци, а от предходната година са 
това, Рилка Анастасова, Пепе Стойнев, какго и Милан Димитров, Ев- 
докия Димитрова и Лиляна Батова в отделенията. През тази учебна 
година учителският колектив е намален поради това, че в с. Горна 
Любата е отворено осемгодишно училище. Идната година нови ирепо- 

Евтим Миленов отс. Милевци (история и

Учениците оказваха голяма съпротива, не 
изпълняват задачите. Между младеж- 

и Учителския съвет се стига - 
когато в

се за
пекоха да
ката организация

разногласия. Това беше време,
се говореше за демократизация, ко-

п тяхното дъ- ше до
страната
га'го у пас се строи демократичен социализъм. 
Младежката организация като получаваше та- 

директиви оказваше съпротива на режима 
в гимназията. Демократизацията, за която се 
говореше, изглежда за тях беше невалидна

особеното положение в граничния Цари-

да пател и в горните класове са
география) н Владимир Рангелов от с. Долна Лисина, 
идват Кирил Иванов от с. Броеница и Вера Иванова от е. Долна Любата. 
От старите учители е Лиляна Батова. През пролетта на 1956 г. за препо
давател по математика е назначен Кирил Стойнев от е. Горна Любата, а 
за управител на Осемгодишното училище учителят Кирил Иванов.

През 1954 и 1955 г. се вършат подготовки за с троеж на нова училищна 
сграда, по към изграждането й се пристъпва през 1956 г. Изработен е 
план.за съвременно училище е учебни стаи, кабинети, помещения за 
ученическа кооперация, канцеларии. Дол иолюбатчани като един масово 

изгражданото на новото триетажно учи- 
с видни май-

а в отделенията
киви

за
рад
брод Затова сс стигаше до там учениците да не 
изпълняват наредбите и отиват иа кино. ме се 

към вечерния час, а дежурните
УЧЕНИЦИТЕ НЕГОДУВАХА

младежки събрания, придържаха 
учители бяха длъжни такива ученици да предла
гат за наказание. И па 19 ноември 1951 година 
бяха наказани учениците Драгиша М. 1 аков от 
Пб клас, Иван Иванов от Пб, Георги Иванов от

и открито сс изка зваха на 
че не приемат наредбите на управата на гимназ
ията. Някои от тях отиваха на кино. културни 

забави. За такива престь-събрания. танцови 
мления” Съветът масово наказваше ученици ге. 
Ил 5 октомври 1950 г. бяха наказани много уче- 

VI и VII клас за посещение на кино.
във всички кла-

сс о тзовават в подготовки те п 
лище.
стори-строи тели от селото.

Със строежа ръководи строителен отбор, начелоШб и др.
Б. Николов

ници ОТ 
Техните имена бяха прочетени - Слеуап -

В следващия брой:
"Учителския съвет - казва сс в съобщението рангел Тошев - директор на гимназията 

накаже всички уче-

А. Младеновсове.

нл съвета - взе решение да <ж>23 февруари 2001 ,г.ЩШШШШ



БИТОВО НАУЧНА-НАИВА КАРТАТА НА ЖИВОТА
ЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД * Картата па човешкия геиом съдържа географията па живота и 

еволюционната история на милиарди години развитие, твърдят 
едни, докато други смятат, че геномът просто играе ролята на 
речник.

ПредишНошо съдържание: Докато да трепнеш, Власина се превърна в оживено поприще на всес
транни и интензивни научни проучвания. Провеждаха ги шест експедиции, настанени в пъстри бараки 
и палатки, окичени с антени и други съоръжения и инсталации. В обсега на международния Проект 
по преустройство на човешкия геном задачата на германския екип бе обстойно проучване на власпн- 
ския растителен раритет със златно-ръждавн листа, наречен ”Златния”.

Здравето нм (Върху чип1I Брой на гените 
и вариациите им

Медицинска
областАНГЛО-АМЕРИКАНСКИТЕ

СПОРТСМЕНИ :ЕПИКУРЕЙЦИТЕ ОТ ФРАНЦИЯ Развитие
Кожа, кости и мускули 
Рак
Централна нервна система 
Сърдечносъдови 

:Гастроентерологични 
Имунологични 
Обмяна на веществата и хормони 
Непоносймост към лекарства 
Мозъчни увреждания 
Респираторни 
Дименсия
Психози:й индивидуалност 

I Поведенчески 
Главоболие
Сексуални нарушения*'

- Не проумявам каква е пъпната връв между едно Американците и англичаните, предвождани от
билка, макар че носи името "Златия” и генома при професорите мистър Тони Бучър и мисис Барбара 
човека. Надявам се, че германците не са толкоз за- Хил, действаха съвместно. Те се наеха със щтателно 
маяни, та на вятър да си прахосват парите и бадева проверяване на преданията за нявгашните златодо- 
изхабват умовете - продума най-големият шегобиец бивни мини по тия краища, отделно в околността на

Паля, относно горното течение на Ерма. Тъдява в
- Хич не ме е грижа какво правят немците, мен ме планината Равна Шиба бил пречистван златоносен

интересува Слънчевото око от японската навалица, кварц. Оперативните им планове предвиждаха детек- 
Викат го Онод, а за мен е индианец, набит с мъзга - цпя на мрежата подземни природим или рудничареки 
отвърна сластно кокетката Брижит. галерии и шуплевини и изработка на мапи.

- Мац, сестричке, пускаш си илюзорни филми. Не Само по себе си се подразбираше, че англо-аме-
забелязваш ли кой ден-нощ се върти около него. рикаиците специално значение ще придада г па мъл- 
Кьокьосанкмте Миоко и Намбу не му позволяват вата за съществуването на подземен ходник, съед- 
ннто въздух да поеме, пито мървичка от Оиод да се пипващ палянската черква с недалечната латинска 
откатурне към другиго - предупреди колежката си крепост, сега в развалини, построена над монастира 
Жана и се засмя. върху левия бряг на Стара река. Местните жители.

- Госпожици мои, моля ви, вземете си ордьовъра, бяха чевръсто убедени, че този съобщителен канал 
а диспута за Онод отложете за вечерния поседък. и понастоящем функционира. "Когато в стари вре- 
след като се приберем от обиколка на селата Паля и мена разбойници нападали иашит^ калугери, те се 
Кострошевцн. Около тях са .разположени изворите спасявали бягайки в градището по подземен път” - 
на Ерма. което е причината да започнем с прегледите безпоговорни били селяните.
и анкетите тъкмо от тия селища. Бъдете педантии 
при попълване ма образците.

от френската дружина, мътмазел Жана.

1100
1000

850
800
700

■I: 500
250
250■ш 250

Суровите данни - дълги вериги от 4-тв,, патента с над 50000 приложения за цяло- 
\ ген ни букви А,С,Т и Г не са патентовани, ст но или частично разшифровани гени.
\ Залетени с патенти обаче са чйстите от ‘Хюман геном сайъис* има 112 патен- 
\ДНК, които Са разпознати като гени, отго- та с 7 500 приложения. •Селера* 6500 

еорни за определени функции.' _ приложения. Калифорнийският уни
‘Много от патентите са твърде обширни, ситет има авторско право върху 221 гв- 

спекулативни и водят до приватизация на на. здравното министерство на САЩ - 
човешката биология, твърди експертът д- върху 185. 
р Мартин Боброу. Американската фирма Няколко хил 
‘ Инцито Джиномикс* например държи 525 приложения

Англо-американските експерти със специални 
детектори - сонори и сеизмографи - и със сонди дуп

- Както виждате, заглавието "Златисти телесни чеха околните ливади, торфища и шумаци, издир 
аберации при шопите” всичко обяснява. Констати- вайки подземието. Не съобщаваха нищо за постигна 
раме: 1. процентуална застъпеност на дерматоми, тнте резултати и по такъв начин подсилваха любо 
особено на ония, продуциращп златисти, ектодер- питството и подозрението при хората иакредити 
малнм творения - космици, зъбна тъкан, нокти, епи- раните журналисти.
тел и под.; 2. евентуална застъпеност на кератоцисти 
със сходни дермални деривати; 3. застъпеност на ин- кателна от обвития със секрет сондаж беше втората 
дивмди със златист гледец; 4. застъпеност на жители занимавка на аигло-американците - ловене на риби в 
с петна златисто люспесто - храпава кожа; 5. ос- Ерма и близките реки и потоци. Те очакваха да хва- 
танали видове златисти аберации... Целта ни. е да натзлатисти егземпляри, подобни на рибката от пор- 
открием дали е имало и други прелъстявания освен трета на Онод. 
онова с майката на Онод... А сега, о-ла-ла, хващайте 
се на работа - изкомандва директорът на френската носки и галантните шоколад-черпушки притегляха 
дружина. децата постоянно да се мотаят около изследваните.

- О-ла-ла, господин Монтан - отвърна с покори- Всяко хлапе получи подарък американска бейзбол 
телен реверанс Брижит. - Обаче, преДи да се разде- шапка. Достатъчно децата с охота да им помагат и 
лим, чуйте следната пикантност. Снощи прочетох поддържат приятелства. "Защо искате да хванете 
разказа "Златният косъм” от Елин Пелин. Една ов- златна рибка?” - питаха. "Защо ли?... Защото от ней- 
довела българка наистина разполагала със златен ните люспи се правят златни бисери” - отговаряха

вер

анди са патентованите 
Европа.в

ФАКТИКакво показва картата на чо
вешкия геном?

Човекът има между 26 и 35 хи
ляди, а не 60 000 -100 000 гени. Чо
вешките гени са два пъти повече 
от гените на земния червей и на 
мушицата, и с около 300 повече от 
тези на мишката.

Разшифроването на човешкия 
геном символизира идването на 
нова ера, в която нов начин на мис
лене ще ръководи биологията. То 
означава началото на революци
ята в биологията и медицината. 
Прочитът на гените във всяка от 
нашите клетки ще ни каже какво 
точ1Ю дзначава"д1Гсй човек. По- 
"Важното от това е, че прочитът ще 
позволи да бъдат разбрани причи
ните за отделните болести. Като

На малчуганите от съседните махали по привле-
* Във всяка една от 100-трил- 

иона клетки в човешкото тяло
има 3,1 милиарда букви в кода на 
ДНК;

* Четирите букви от азбуката 
па ДНК: А, Ц, Г и Т са по двойки,

Гардеробната шарения, неконвенционалните об-

носят инструкциите за създава
нето на всички организми. Всеки 
блок от 3 букви отговаря па една 
аминокиселина;

* Двадесет са различните стр
оителни блока от аминокисели
ни. В комбннацшГте създават бе
лтъци, толкова различни, както 
кератпна в косата и хемоглобина 
в кръвта;

* Човекът има 26 000 - 35 000 
гени. Досега учените смятаха, че 
гените са над 100 000;

* ДНК във всяка една човеш
ка клетка е д ълга 1,80 метра;

••ч Ако се свържат в едно вси
чки ДНК в човешкото тяло, вер
игата ще може 600 пъти да стигне 
до слънцето и да се върне обрат
но;

косъм в гъделния предел на тялото и с него залу- 
дявала мъжете... *

- Какво чакате, веднага внесете това сведение в 
компютъра - даде разпоредба мъсйе Монтан.

загадъчно учените.
Протоко(ко)лирал: С. К.

В следващия брой: За какви проучвания са се 
определили русите и японците

Съставил: Бобан Пнмптровкръстословица 62
Водоравно: 1. Специалист по ге

ология. 7. Женски клуб (съкр.). 9.
Река в Сибир. 11. Вулкан в Италия.
12. Чуждестранно мъжко име. 16. 14 
и 9 буква па азбуката. 17. Бивш 
чилийски диктатор. 1,9. Ирландска 
републиканска армия (съкр.). 20.
Който има доста лой, мас или масло; 
мазен. 22. Телевизионна поредица.
23. Човей с ерудиция в някоя област 
на знанието. 25. Оливера Челич. 26.
Името на сръбската попрок изпъл
нителка Станич. 28. 18 и 14 буква на 
азбуката. 29. Инициалите на някога
шния словенски състезател по ски 
скокове Норчич. 30. Междумс-гие, 
което означава жал или мъка; за жа
лост. 32. Река в Словения. 33. За теч
ност — излиза буйно от отвор, из-г 
вира.. 35. Виеше военно звание в ар
миите на някои страни. 37. Това, към 
което е насочена известна дейност 
(ми.ч.). 39. Метал, на чиито краища 
се слагат глазини на колела, за да се 
въртят. 40. Фамилното име на автора 
на книгата "Римлянка". 42. Мярка за 
дължина — към 2,6 см, употребявана 
главно при водопроводни тръби- и Котенце (сръб.). 7. Фамилното име на 
части. 44. Град в Япония. 45. Името някогашния сръбски актьор Милош, 
на американския актьор Пачино. 46. 8. 11 и 6 буква на азбуката. 10. Името 
Имот или наследство от родителите 11:1 с}хьбския писател Црънчевич. 13.

Постройка, която вързва бреговете 
Отвесно: 1. Град в Белгия. 2. Без- на река. 14. Един римски император, 

цветен газ, който се съдържа в све- 15. Светломорави, червеникаво сини. 
тилния газ. 3. Обединени нации (съ- 18. И тъй нататък (съкр—сръб.). 21. 
кр.). 4. Очебийна грешка, неволно 27 и 17 буква на азбуката. 24. Град в 
опущение. 5. Наследствен фактор, Словения. 27. Името на сръбския 
който се намира в хромозомите. 6. изобретател Тесла. 28. Вранска

* Информацията ще запълни 
куп с книги, иисок 60 метра, или 
200 телефонни указатели с но 500 
страници.

се знаят образците, моделите на 
гените във всяка човешка клетка,
лесно ще се откриват и отклоне
нията, за да бъдат поправяни.

молекули 
ДНК - дезоксирибонуклеиновата 
киселина са двойно усукани спи
рали. Нишката им е дълга 1,8 ме
тра. Върху нея е записан генният 
код - рецептата на живота. Той оп
ределя всеки елемент от човеш
ката индивидуалност - от способ
ността на мозъка до ръста и цвета 
на очите. Кодът е серия от букви,

Гигантските на

които съответстват на четири хи
мически съединения: А- адемин.Т 
- тимин, Ц - цитозин и Г - гуанин. 

фабрика. 29. Болестотворен микроб., азбуката. 34. Много добър спортист, Буквите А,Т,Ц и Гсе повтарят ми- 
30. Път между редица сгради, къщи звезда. 36. Душевно сътресение. 38. лиарди пъти в различни комбнна- 
или дворища в населено място Втората и последната гласна в аз- ЦИИ. Всяка колекция от букви е 
(мн.ч.). 31. Река в Димитровградско буката. 41. Военна академия (съкр.). еймо част от ДНК и описва един 
и Пиротеко, вливаща се в Нишава. 43. 15 и 17 буква на азбуката.
32. Женско име. 33. 2 и 12 буква на

ген.на жената.
- Разшифроването на генома 

не значи, че сме го разбрали. Зна
ем буквите, които описват биоло
гията на човека, но трябва да раз
шифроваме думите или гените и 
после да разберем езика - как ра
ботят тези гени, твърди амрикан- 
ският учен Франсис Колинс.

Решение на кръстословицата 61
Водоравно: 1. Миролюбив. 9. Алис. 12. Имами. 13. Иреален. 14. Шол. 

15. Болид. 17. Екип. 19. Клозет. 21. Рената. 23. УД. 24. Аритмия. 26. Рас. 27. 
Скот. 28. ЛН. 29. Ти. 30. Арка. 31. Пи. 32. Та. 33. БИ. 34. Анаконда. 38. Бор. 
39. Екранен, 41. Откоси. 43. А А. 44. Афирмира.

23 февруари 2001 г.
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ЕЛЕКТОРННИ МАРАТОНКИ
СПОРТ

ИСТОРИЯТА НА ГИМНАСТИКАТА В 

ДИМИТРОВГРАД Измислени са нови електройни маратонки, с които ще се кон
тролира дали атлетите бягат в своята пътека, дали старират по-рано 
и дали са настъпили линията при дълъг скок. "Умните маратонки” 
автоматично и мигновено ще изпращат сигнал до съдиите. Те ще 

“бъдат от полза и в дисциплината бързо ходене, в която йравилата 
налагат един здак на състезателя винаги да е на земята. Доколкото 
се случи и двата крака на атлетите едновременно да са във въздуха, 
маратонките веднага ще го регистрират.

Революционните маратонки са дело на един канадски учен. Те 
ще бъдат представени на Световното първенство по атлетика тази 
година в Едмънтън.

Преди посоченото първенство маратонките ще се тестират на 
други състезания, а дали стечение на времето ще станат обезателни 
за атлетите, засега не се знае.

Преди Втората световна вой
на всички активности в областта 
на масовата физическа култура 
и гимнастиката са били свърза
ни със соколското дружество, 
чиято дейност е била твърде бо
гата.

За активностите след войната 
най-много записи могат да се на
мерят във вестника "Глас на бъ
лгарите”, в който между другото 
се намира и сведението, че пъ
рвото дружество "Партизан” е 
сформирано през 1953 г. под ръ
ководството на професора по 
физическо Васил Вацев. Под не
гово и под ръководството на ре
дица други преподаватели по 
физкултура дружеството е дава
ло и своеобразни гимнастични 
изявления на сцената в залата на 
Центъра за култура. Главни ак
тивисти в дружеството и участ
ници в тези изяви са членовете 
на съответната секция при гим
назията в Димитровград, чиито 
упражнения през зимата са про
веждани в "Соколаната” (днес 
склада на ГИД до Центъра за 
култура). Сетне с изграждане на 
физкултурната зала в състава на 
основното училище значително 
се подобряват условията за ра-

ПРИЯТЕЛСКИ ФУТБОЛНИ СРЕЩИ 

"Балкански” -”Раднички” 2:3(1:1)
Пирот, 15 февруари 2001 г. ГЪлмийсшори: Б. Иванов в 1Н и Ценко в 

в 57 за ”Балкански”, и Манчич. в 39, Стойчев (автогол) в Н1 и То- 
.... 1/орович в ЯЗ за ”Раунички

"Балкански”: Соколов, Димитров, Игнятович, Стоянов, Крумов, 
Рангелов, Гюров, С. Басов, Георгиев, Д. Митов и Б. Иванов. Играха 
още Йовичич, Б. Митов, Стойчев, Ценков и Кръстев

През първото полувреме "Балкански” бе равностоен противник на 
първенеца в Сръбската дивизия и няколко пъти сериозно застраши 
неговата врата. За добрата игра на димитровградските футболисти 
говори и фактът, че Йовичич запази вратата си и от дуспата на Антич 
в 53 минута.

Група гимнастици от гимназиалната секция: Саша Ранчев, Ангел 
Георгиев, Слободан Алексич, Йордан Йорданов, Тошко Станчич, 

Георги Георгиев
бота. Емилия Киркова, Верица Никол- 

На тогавашните млади гимнас- ич, Венелина Шукарева, Севдели- 
тици идоли са били Бора Станчев, на Дончева. Голямо влияние на ра- 
Дана Йорганджията, Георги Сок- ботата на секцията по това време 
олов и Пера Шаяц, а също така и има Георги Йотов - Жора, който 
следващите генерации, в които са внася и някои нови елементи, като ^ 
Васил Вацев. Никола Георгиев, "френска склопка” нпр.
Симеон Ташков. В гимназиалната Определена пауза е видима сл- 
секция между най-известните гим- ед това до 1979 г., когато секцията 
настици са били Ангел Георгиев, възобновява работата си под ръ- 
Йордан Йорданов,Тодор Станчев, ководството на професор Мила- 
Слободан Алексич, Димитър Ки- дин Симов, 
ров. Гроздан Алексов, Христо Ми
ланов. При девойките Виолета 
Милчева. Мирянка Златанова,

Балкански” - ” Йерма” 4:2 (4:0)
В четвъртата си контролна среща преди началото на втор 

от първенството "Балкански” се срещна с отбора на "Йерма” от Сук- 
ово и победи. Срещата показа, че футболистите от Димитровград са 
добре подготвени. И то не само основният състав, но и останалите 
футболисти.

ата част

(От Монографията на 
Царибродската гимназия)

А.Т.

Д.с.
На 19 февруари 2001 г. на 80-годиш- 

на възраст почина нашата леля

ВЕРКА ТОШЕВА 
от с. Пъртопопинци, 
Димитровградско

ИЗ ИСТОРИЯТА НА ДРЕВНАТА ИГРА
1

КЪДЕ Е ВЪЗНИКНАЛ ШАХМАТЪТ? в»®
&

Заедно с алгебрата и остана- Киев, Видгород, Гродън...
Добавим ли към това и около

Русия била немислима фигурата, 
която била равна по важност на | Вечно ще помним топлите думи и неж- 

I ната и усмивка!ли ге духовни ценности, шаха до
несли арабите в Испания и на 150 находки от по-късните ело- краля. 
Сицйлйя,.6ТкъдетсГсетне се' раз- хи, получаваме богата колекция Затова ориенталския израз в 

на шах, която свидетелства за този случай останал без превод, 
разширяването на кралската иг- Западноеврепейските 
ра на пространната територия бързо го сменили с ново име, ко- 
на Стара Русия до X век.

Ако направим сравнение на хния начин на живот.
Така се появила кралицата

Опечалени: братанците Момир и Иван със 
семействата сипространява в други страни и ме

жду първото и второто хилядо
летие и във Франция, Англия, 
Германия, Скандинавия.

В древноруска народна песен 
е описана шахматна партия ме
жду главния герой, новгородск- 
ия търговец Садко и царя 
рето, пише московският "Спът
ник”. На голямата шахматна дъ
ска с 64 полета - според великан
ския ръст на древния бога гир - 
участниците в боевете в подвод
ното царство преместват фигу
рите, големи по размер.

Затова голяма изненада пред
извикали, по време на изкопките 
в Новгород, намерените фигур
ки от дърво и кост - чак и до три 
пъти по-малки от днешните. 
Ако археологична сензация бя
ха находката на мнозинството 
свитки, които изписали жители
те на древния Новгород, другата 
изненада бил пешеходеца. От да
лечното минало на миналите-ст- 
олетия били намеренй над сто 
фигури. Те били открити още в

народи

ето повече съответствало с те- На 23 февруари 2001 г. се навър
шват ПЕТ ГОДИНИ от смъртта на нашия 
мил съпруг и баща

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ 
от село Желюша 

Пет години тъга, а тъгата не е в ду
мите и сълзите, но в нашите сърца, къ- 
дето вечно ще живееш.

Поклон пред светлата ти памет! 
ф

Твоите: Деса, Цветанка и Зорица

фигурите от средновековния 
Изток с днешните, едва ли ще (дама) на шахматната дъска. На- 
забележим някокво сходство, званието ферз (дама), което се 
Не представлява особена труд- употребява само в Русия, било за 
ност да се забележи влиянието 
на ореинталската терминолог- само на прякото, но и на ранното 
ия, особено в страните, които са проникване на шахмата в Русия, 
били в допир с народите от Ори- Това в известен смисъл накара- 

Испания, Италия, Русия, ло популярния немски майстор и 
Въпреки че живия слон бил ря- историк на шахмата Тасила фон 
дкост сред източните славяни, дер Ласу да отхвз.рли предиш- 

това индийско ните възгледи на проникването 
на шахмата в Русия няколко сто

на мо-

учени доказателство ненякои

ента в

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
скулптурите на 
животно веднъж се срещали.

Картина със слон срещаме и в 
съборните църкви на Владими- 
росъздателска Русияот VII и VIII останало ферз , писал Ласа... и 
век, така че руснаците превели зова насочва към директното 
името на това животно дословно приемане на играта от персий- 
от ориенталните езици. Докато ците и арабите, които миналц 

мнозинството европейци се през Европа . 
струвало за необикновено нали- Под влиянието на Византия 
чието на слонове в шахматната руската църква през XII

за славяните от Киевска хвърлила шахмата, както и ос- 
________ таналитб "Дяволски изкуцген-

На 28 февруари се навършват 
СЕДЕМ ГОДИНИ от смъртта на нашата 
майка, баба и сестра

НАДКА ВАСИЛЕВА 
(1945-1994) • 

от с. Църнощица 
Босилеградско 

Времето не може да заличи свет
лите спомени за теб и скръбта ни, че те загубихме! Винаги ща 
те носим в сърцата си!

Опечалени: синове Душан и Стоян, снаха Сладжана, внучка 
• Драгана и семейство Йорданови от Скопие

летия назад.
"Руското название за дамата

на

век от-

войска,

ШАХМАТЕН ТУРНИР '.'ЗАРЕЗОЯ 2001” ия”/Табуто продължавало дъл
го време, така че руските лето
писи и не споменават участни
ците в шахматните двубои на да
лечните времена. Първите исто
рически убедителни сведения 
могат да се намерят в притчите 
на съвременниците за живота и 
дейността на ”царя на цяла Ру
сия” Иван Грозни. Според някои 
данни той дори починал на шах
матната дъска.

Изминаха ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА от 
смъртта на нашата мила сестра, тетка и 
баба

Бора Андрич получи две 
награди/

ВЕРА СТОЯНОВА

Пирот, Димитровград и Ниш.

от Димитровград 
По тоя случай на 24 февруари 2001 г. 

в 9 часа ще дадем панихида в черквата 
в Димитровград. *•

. Каним роднини и приятели да ни 
придружат.

по шахмат
беНай-успешен димитровградски шахматист на тури..,™. -- 

Бора Андрич, който е 5 точки зае място в средата на таблицата 
и получи две награди - като най-успешен състезател от Ди- 
митровград и най-добре ^ласиран ветеран. От нейните най-мили

Д. С.Д. С.

23 февруари 2001 г.Ш



Сати/оа Зас5ава
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МОРЕ, ИМА ГНОМИ! 

ИМА, ИМА • • •
Еве, некойе време БРАТСТВО ни залъгуйе с некикви 

ГНОМИ. Ония що писуйе за ньи не смейе да си каже 
пълното име нело се подписуйе със С. К., та ме подсеча... 
да не поминьем на кикво. Прочето йед^уш-два пути 

и, право да си кажем, ама баш нищо не 
разбра и ману да си губим време с ньи. Кой да ти 
веруйе да има човеци койи се муваю и ришкаго под
земи. Ка оно дяволът не мируйе...

Одйеднуш, а у Цариброд, а у Босилеград поче народ 
да излази да се буни. Питам се кой ли гьи подръчкуйе? 
Одйеднуш и у Цариброд и у Босилеград до кърв се 
скараше ония що се млате с политику. Първо се 
целиваю, а после се пцую. Данъска су с йедни, готре с 
другьи. - Питам се кой ли гьи подръчкуйе?

Онядън лего си по-рано, бърже се наспа, па све до 
съвиняло поче да се питам и да мислим - ма кой 
подръчкуйе тия народ? И однегде ми паде напамет - 
ГНОМИТЕ! Нема кой друг. Они ришкаю подземи, 
никой не гьи ни види, ни чуйе, а они само върту и 
подгреваю гьувечкуту! И протоко(ко)лираю!

Я мислим и да меджу ония журналисти от ДАРИК- 
радио йе имало гноми. Видосте ли киква гюрунтия се 
диже по ньи? Това само подземните гноми може да 
нагграве.

У БРАТСТВО за гномите пише дека имали жъ- 
лтеникаао-блеекав- гледец иТ\;1тнйсту кожуГИзлезо на 

Ааршию, отидо на пазар и поче да загледуйем и зад- 
зъртам йега открийем Яекога жълтога гнома. Упази 
само йедно жълто куче, ем имаше жълту козину, ем 
жълти очи. Що йе най-лоше поче да върти опашку 
покрай мойту най-младу снау. "Уа!" - изока я, а оно ми 
се озуби. Това йе гном, помисли си, превърнут у земно 
куче. А оно све уз снауту, пойде с ньу дома. Върну се я 
и реко на женуту: "Не пущай снауту навънка и не ме 
питуй защо... По ньу се влачи жълт прелъстител!" Ка 
вечерту легомо си с бабуту, а чуйем нещо се пърпешка 
под ньоният кревет. Диго се и погледа - тамо се скрило 
онова жълто куче-гном, манул се оди снауту и дошъл 
при мойту бабу. Како се увлекъл у собугу? Па под
земно, нали е гном. А има и ос/тън/ пубис.

Мойе мненийе йе Власту и Стефчу също да насъскуйе 
некой средностатистичен гном.

Излезе истина онова що пише у БРАТСТВО. У За- 
пад(на)лите покрайнини се мотаю опасни гноми. Са
мо що не су наивни кико що пише С. К. у БРАТСТВО 
("битово-научна наива"). ОНОДУ све редом...

Пак пойдо до чаршито да прошетам. Срете ме йедън- 
познат доктор, узре се у мене и рече: "Каква ти е тази 
жълтевина в гледеца и по лицето?" Леле, уплаши се - 
па оно и я съм гном! "Ти си 
теница без да знаеш. Прибирай се дома, леж в кревата, 
дръж безмастна диета и оставяй пиенето. Хеггати- 
тисите не са шега."

Море, има гноми!...Има, има!

за гномите

4. /шашенеш исгодаши №$
^ОКЛЧЕВМ

НАРАВНО
КАКО ЙЕ И ЩА СЕ 

РАДИ
При избора на кмет на об- 

щината за д-р В асо а гласува 
един от отборииците от коа
лиция СПС-ЮЛ.

За сменяването му от този 
пост преди една седмица, освен 
социалистите, се определи%и 
един отборник от ДОС.

Едно към едно, както каз- ~ 
ват спортистите. *

Край къщата на една баба в централната частна Долна 
Любата минал бивш учител от селото, известен като "го
лям патриот”. Бабата била на балкона си и пенсионира
ният даскал, вместо да я поздрави, попитал:

-Како йе?
- ”Како йе” кой и откъде да зная аз? - отговорила 

бабата.
Даскалът се усукал от неочаквания отговор на стари

цата, замълчал и си заминал. След известно време той пак 
минал край къщата на същата баба и тя пак била на 
балкона. Този път бив пият даскал я "поздравил” с:

- Ща се ради?
- ”1Ца се ради” къде и как да зная аз? - отвърнала 

бабата.
"Нслюбезннят” отговор разсърдил даскала:
- Сбъркана баба! - промърморил той.
- Не съм се сбъркала аз, сбъркал си се ти и такива като 

| тебе, които не умеят да ми кажат добър ден и хубаво да ме 
! попитат по нашенски: как си и какво правиш? - спокойно 
| казала бабата.

СВИВАЕМИ
При гласуването за недове

рие на кмета отборииците от 
лявата коалиция намериха ма
хана на паравана - бил низко 
поставен и трябвало да се на
веждат.

- Няма проблеми, ние ще ви 
свием, каза един досовец.

Оказа се обаче, че левите са 
трудно свиваеми.

А. Т.К. Г.

АСЕН
ЙШЗ

■

Да разбърквашшм

сигурно прележал жъл-
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