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ПРЕЗИДЕНТЪТ КОЩУНИЦА ПОСЕТИ СКОПИЕ

НА МАКЕДОНИЯ 

И ЮГОСЛАВИЯ Е 

НЕОБХОДИМ МИР

СЛЕД НЯКОЛКОДНЕВНОТО ПОСЕЩЕНИЕ 
НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА 

СЪРБИЯ В САЩ
/НАМАЛЯВАНЕ НА 

СТАРИТЕ ДЪЛГОВЕ*И двете държави са изправени пред един и същ 
враг - албанския тероризъм, който ” не заплашва 
само Балканите, но и Европа”, подчертаха през
идентите Кощуница и Трайковски * Наскоро ще 
се обозначи държавната граница в съзвучие с 
вече подписания договор * Кощуница: ”Много 
важно е това, че в македонската Конституция се 
намери място и за сърбите”

Миналия петък югославският президент Воис
лав Кощуница престоява на еднодневно делово по
сещение в Скопие, където се срещна с най-висшите 
държавни ръководители на Македония.

На пресконференцията след разговорите зад за
крити врати президентът Трайковски и югославски
ят му колега Кощунйца изнесоха тъждествени ста
новища относно забележителния напредък в юго- 

„ славско-македонските отношения, както и по необ
ходимостта за осуетяване на глобалния тероризъм, 
особено на албанския на нашите Балкани. Защото, 
както двустранно беше подчертано, организираният 
тероризъм, пред който са изправени и Югославия и 
Македония, ” е не само регионален, но и значително 
по-широк проблем за Балканите и Европа”.

Двамата президенти посочиха, че доближаване
то на Македония и Югославия до европейските инте
грации е стратегическа външнополитическа цел и за 
двете държави и подчертаха, че за "опазването на 
мира в региона” е необходимо предварително уста-

* В най-скоро време Югославия ще получи статута пай-облагоде- 
телствана нация в търговията с Щатите

- На много добър път сме по най-благоприятен начин, по-благо
приятен от която и да било друга страна в по-новата история, да 
решим въпроса за старите дългове - заяви премиерът на Сърбия 
Зоран Джинджич на белградското летище след завръщането си от 
шестдневното посещени в САЩ начело на правителствена деле- ^ 
гация, в която бяха и министрите Божидар Джелич и Горан Питич.

Премиерът Джинджич поясни, че е договорено на срещата на 
Парижкия клуб, която се провежда тези дни, да бъдат отписани 
между 50 и 70 процента от югославския дълг, достигнал вече ог
ромните 12 милиарда долара.

Парижкият клуб, по мнението на премиера Джинджич, е чисто 
политическо събитие, на което ние ще получим награда като 
страна, която е потвърдила своята демократическа ориентировка. 
Естествено, нищо нямаше да можем да постигнем с Парижкия 
клуб, ако нямахме сътрудничество с Хагския трибунал, подчерта 
премиерът.

Второто голямо постижение от посещението на делегацията ни 
във Вашингтон е обещанието в търговията с Щатите нашата ст
рана да получи статута на най-облагодетелствана нация.

- И президентът Джордж Буш, и представителите на най-важ
ните комитети в Конгреса и в Сената ни обещаха, че с оглед на 
сложната процедура, ние ще получим такъв статут във възможно 
най-къс срок, поясни премиерът на Сърбия Зоран Джинджич, вед
нага след пристигането си на белградското летище.

новяване на по-тесни двустранни връзки между бал
канските страни и народи. Между Югославия и Маке
дония през последната година са подписани общо 16 
двустранни спогодби, беше казано на пресконферен
цията в Скопие.

(На 2 стр.)

ДИМИТРОВГРАД

АНУЛИРАНИ 
ИЗБОРИТЕ НА 9 
ИЗБИРАТЕЛНИ 

МЕСТА

РЕШЕНИЯ НА СРЪБСКОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО ПО ПОВОД БУНТА 

НА СПЕЦОВЕТЕ
СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ НА ОТБРАНАТА 

НА ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯМИХАЙЛОВИЧ СИ 

ОСТАВА МИНИСТЪР ЗА СТАБИЛЕН МИР НА 

БАЛКАНИТЕ♦Приети са оставките на досегашния началник на Дъ
ржавна сигурност Горан Петрович и неговия заместник 
Зоран Миятович *Единицата за специални операции 
минава в ресора Обществена сигурност

Премиерът на Република Сърбия Зоран Джинджич 
съобщи на пресконференция в сряда, проведена след засе
дание на правителството, че не е приел оставката на репуб- 

министър на вътрешните работи Душан Михай-

Изборите в Димитровград завършиха, но 
още нищо не е ясно. Не само че никой не спечели1 
необходимото болшинство, но ето че след 
обжалванията избирателната комисия и съдът 
анулираха изборните резултати в няколко изби
рателни колегии и избирателни места.

Анулирани са резултатите от изборите в 
три градски избирателни секции и то в секци
ите номер едно, пет и тринадесет, както и в 
Куса врана,Трънски Одоровци и Белеш - 
ду жп линията и река Нишава.

Частично са анулирани изборите в изби- 
16 и то само на изби-

ликанския
лович. меж-

”Нито една група с общ интерес, нито един стачен 
комитет, нито който и да било друг, и сега, и в бъдеще, все 

председател на правителството, нйма да 
министри”, категоричен бе

рателна секция номер 
рателното място в Бребевница. Тази секция е 
съставена от селата Бребевница, Пъртопо- 
пинци, Мъзгош и Моинци. Частично са анули- 

избирателна секция номер 24 (Иск- 
Петачинци, Врапча, Скървеница и

докато аз съм 
може да назначава и сменява 
сръбският премиер.

Както съобщи той, след извършения анализ на кри
зата, която бе предизвикана от бунта на единицата за спе
циални операции към МВР правителството на Сърбия е 
решило да приеме оставките на досегашния началник на 
Държавна сигурност Горан Петрович и неговия заместник 
Зоран^Миятович. На заседанието и. "Р»“™0™“ 
посочени голям брой пропуски в работата на ;

Кабинетът и.-ДФ ле^ДСвресора
Обяснявайки причините за това 

"Ние бяхме про-

рани и в
ровци, _ _
Горна Невля) на избирателно място 34-Горна 
Невля, както и изборите в избирателна секция 

р 25 (Барйе, Било, Долна Невля и Верзар) 
на избирателно място номер 35 -Би ло.

Да напомним, че в избирателна секция 
номер 1 бе избран Слободан Алексич от 
Съюза на граждани "Цариброд”, в избирател
на колегия номер 5 - Симеон Але ксандров- 
Сима от СГЦ, в избирателна колегия номер 22 
Ранко Гещамов също от СГЦ, в из.бирателна 
колегия номер 23 Баса Алексов от ДОС, В 
частично анулираните избирателни секции бя
ха избрани: в Бребевница - Анкица Васова- 
Цица от ДОС; в Горна Невля -м-р Михаил 
Иванов от ДОС и в Било - Цвотко Иванов 
също от ДОС.

Изборите в анулираните секции ще бъдат 
повторени в законовия срок.

номе

за специални оп 
Обществена сигурност, 
решение, републиканският■премиер 
менили системата на 
на командването

МИНИСТРИТЕ КРАПОВИЧ И СВИНАРОВ ПРАВЯТ ПРЕГЛЕД НА 
ПОЧЕТНАТА РОТА НА ЮВ

отговорността, но не и структурата 
, която наследихме от бившия режим и 

заради това бТ«ъсашз вр= X

цовете. вГГГд.йства като част от ДС =ииица се 
е владеела като самостоятелен' «У щеР0пределим ней-

с нея.”

Нишка баня в сряда се проведе среща на югославския 
истър на отбраната Слободан Крапович н българския му колега 
Николай Свинаров.

мии-
я в

(На 2 стр.)А.Т.
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ИНФОРМИРАНЕТО И КУЛТУРАТА НА 

МАЛЦИНСТВАТА СПОРЕД 

ПРОЕКТОЗАКОНА

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 
БЪЛГАРИЯ

НА БАЛОТАЖА - 

СТОЯНОВ Й 

ПЪРВАНОВ
се подчертава, че културните итяви - таченето, рачви- 

на националната и етническата 
и езиковата самобитност - пред- 

и колективноггЕНЕЕ
малцинства не само като консуматори на сьотвег ■ ггпжяаните числящи се към националните
„ата продукция, но и като производители и креп- право “ГпР ?е им.Тт право да запазят и да развиват 
тори па тази продукция, В този смисъл се подчер- шлци..ства. ^^гно^ги във всички форми и 

"принадлежащите към националните мал- свои У съгласие с приетите международни задъл- 
цннетва имат право на пълно и непристрастно ин- Д ' вата тря6ва да защищава културното на-
формиране на своя език . За осъществяване на това * д Р ците на нлционалиите малцинства,
тяхно право в програмите на радиопредаванията и д а‘т и виват „пционалните си и етнически
телевизията държавата ще обезпечава Информа д поинаялежащите към националните
тивни материали на езиците на националните мал- хар. р „тРпг)пво да създават свои културни и
цинства". Тя "може „а основава и специални радио ^“^^^^^„руження в^в вУсР„чк„

области на културния и творчески живот, които са 
самостоятелни в своята дейност.

"Държавата ще участва във финансирането на
тя е основател.

Изненадата на президентските избори в България 
ГсоргЬ Първанов, тъй като след първия тур той

с ок-

сс
казва
пред действащия президент Пътър Стоянов води 
оло 4%. Според данните от сряда Първанов е спечелил 
38,09%, а Стоянов 34,10% от гласовете на гласопода-

тава,че

вателите, конто пред урните са се отзовали едвам 
42,13%. Вторият тур е насрочен за 18 ноември (неделя). 
Както вече е известно, Петър Стоянов се подкрепя от 
Националното движение Симеон Втори и Съюза на де
мократичните сили, докато Георги Първанов е с подкре
пата на Българската социалистическа партия и, в послед
ния момент, на Движението за права и свободи на Ахмет 
Доган.

и телевизионни станции, които ще излъчват^про
грами на езиците на национаните малцинства . Ко
личеството и времетраенето на излъчване програ-

държатю, дружествата и сдруженият на които <нв
,а да съответства нп числото па неговото население , *^С^^^^|11^^1заведВа^адруЖе<ггва и сдру-

създават и отделни фондации - се 
казва в Т. 10. на Проектозакона. Следователно, пред- 

държавата да участва във финансирането на 
дружествата и сдруженията,
докато културните заведения, които са носители и ре
ализатори на дейностите в културата на националните 

от такава възможност. Так-

наА.Т.

и концентрацията.
Проектозаконът предвижда правото на нацио

налните малцинства "да основават и поддържат ма
смедии на своите езици”. При това законопредпи- 
санията за електронните медии трябва да се базират 
върху обективни и недискримииационни критерии. 
Гарантира се независимостта на държавните и 
частните медии на езиците на националните мал-

жения могат да се

НА МАКЕДОНИЯ И 

ЮГОСЛАВИЯ Е 

НЕОБХОДИМ МИР

вижда се
на които тя е основател,

малцинства са изоставени
най-меко казано, е неразбираемо и не-ова решение,

приемливо, защото то е противоположно 
становица за културата като характерен елемент на 
идентитета на националните малцинства.

Това решение не е единственият недостатък в тази 
на Проектозакона. Пада в очи, че в него са по-

цинства.
Обаче в Т. 17. на Проектозакона има повече 

дискутабилни разпоредби и опредлени пропуски. 
Например, формулировката в петия параграф, 
която гласи, че "в ръководството на явните медии, 
които имат предавания на езиците на националните 
малцинства трябва да се включат принадлежащи 
към националните малцинства”. Такова решение, 
каквото произхожда от понятието "включване” не 
съответства на интенциите на закона и на неговите 
съществени цели, нито удовлетворява изисква
нията на креативната функция в релаизирането на 
програмата на езика на съответното малцинство. 
Единствено правилно решение би било участието 
на неговите представители в това ръководство, ко
ито да са креатори и реализатори на тази програма, 
без каквито и да е надзиратели.

Отделен проблем представлява и това, че 
Проектозаконът не обхваща цялостно всички ос
новни форми на масовото информиране. В него 
като информационни средства са посочени радиото 
и телевизията, които се съблюдават като необ
ходимо условие за осъществяване на масовото ин
формиране на езиците на националните малцин
ства. Докато всички други форми на масовото ин
формиране, които и по обем и по функционалност 
не изостават и не са от по-малко значение в тази 
дейност, не могат да се пренебрегнат. Обаче Проек
тозаконът изхожда от свои критерии, така че 
изоставя да спомене между основаните средства за 
масово информиране и пресата (ежедневните и пе
риодични вестници).

Противоположно на този минус в Проектозак
она в Рамковата конвенция и Европейската харта 
за регионалните и малцинствените езици пресата, 
като форма на масово информиране, е на първо 
място - преди ради
алинея 3. гласи: "Страните не трябва да пречат на 
създаването и използването на печатни медии от 
лица, принадлежащи към националните малцин
ства”, а след това идват радиото и телевизията. ЕХ, 
в която по-обстойно е обханата проблематиката от 
областта на образованието, информирането и кул
турата, още по-определено систематизира сред
ствата на масовото информиране на езиците на на
ционалните малцинства. Така в чл. 11, който опре
деля задълженията на страните-членки в създава
нето на условия за информиране на езиците на на
ционалните малцинства, средствата на информи
ране са систематизирани така: създаване най-малко 
на една радиостанция, един телевизинен канал и 
един вестник на езика на едно национално малцин
ство.

Тъй като

на основните(От 1 стр.)

Македонският президент оповести, че наскоро ще бъде под
писан Договор за приятелство н сътрудничество между СР Юго
славия и Република Македония, което би представлявало и пра
ктическа реализация на ратифицирания вече договор за държа
вните граници между двете приятелски страни.

част
сочени само някои обобщения, а се отминава разноо
бразието на проявите в културата на националните 
малцинства. И тук се срещаме с подобен случай, на 
който обърнахме внимание в областта на информира
нето на езиците на националните малцинства, с тази 
разлика, че недостатъците на Проектозакона тук са и 
повече, и по-проблематични. Нито една форма на кул
турните изяви не се споменава, камо ли да се регламен
тира развитието им и да се насърчават творчеките 
дейности. Тази част на Проектозакона повече е обре- 
менана с формализъм, отколкото да предвижда де- 
лотворни решения, които биха дали тласък на креа- 
тивните дейности в културата на националните малцин
ства. у

Преди завръщането си в страната президентът 
Кощуница се срещна в югославското посолство в 
Скопие с председателя на сръбската общност в 
Македония д-р Душан Велкович, както и с 
предаставители на изгонените преди осем месеца 
сърби от кумановското село Матейче.

Той запозна госта си, че в предложените амандмани за про
мяна на македонската Конституция е регламентирано пред
ставители на сръбската национална общност в Македония да 
участват равноправно в парламентарния Комитет за междуна- 
ционални отношения и поиска равноправен статут и за маке
донското национално малцинство в Сърбия.

Югославският президент поздрави стремежа на македонс
кото ръководство след десетина години сърбите отново да наме
рят полагаемото им се място в Конституцията на тази съседна 
държава.

Спирайки се върху проблема за тероризма, президентът Ко
щуница посочи, че когато става дума за албанския тероризъм в 
Космет. Южна Сърбия и Македония, "международната общност 
все още употребява двойни политически аршини” и изрази 
надеждата си, че това наскоро ще се промени, защото след на
лудничавите нападения в САЩ "светът, в който живеем, няма да 
бъде както преди това".

Слабостите на проекта в областта на културата се 
дължат на непоследователността при регламентира
нето на културните изяви на националните малцинства 
към принципите, залегнали в другите международни 
документи. В това отношение особено показателна е 
Европейската харта, в която като културни дейности в 
чл. 12. се посочват библиотеките, видеотеките, кул
турните центрове, музеите, архивите, академиите, теа
трите, сетне създаването на литературни произведения 
и тяхно провеждане, производството на филми, фолк
лорни форми на културна изява и пр.

В рамките на компетенциите на държ 
в тази област страните се задължават: "да поощряват 
видовете изява и инициативи, специфични за регионал
ните и малцинствените езици и да благоприятстват на 
различните начини за достъп до творби, разработени 
на тези езици, както ида подпомагат и развиват дейнос
тите по превода"; да създават институции, които да 
развиват културните дейности на езиците на малцин
ствата; в културната си политика към чужбина да от-

авните власти

ЗА СТАБИЛЕН МИР 

НА БАЛКАНИТЕ
ото и телевизията в чл. 9. на РК

V

(От 1 стр.) делят съответно място на регионалните и малцин
ствените езици и на културите, чнето отражение са тези 
езици”.- В твърде откровени разговори с колегата си от съседна 

България обменихме мнения и информации за реорганизацията 
на въоръжените сили в двете страни и всестранно обсъдихме 
актуалната политическа, военна и сигурностна обстановка в ре
гиона, заяви пред журналистите югославският министър на от
браната Слободан Крапович след приключването на разгово
рите, в които освен министрите Крапович и Свинаров, участваха 
и заместниците им Светислав Ристич и Ради Найденов, както-и 
командващият Трета армия на ЮВ генерал Владимир Лазаревич 
със сътрудниците си.

- Като изразихме съвместната си загриженост от развитието 
на обстоятелствата в Македония, съгласихме се.

Както се вижда Европейската харта дава конкретни 
градивни насоки какви трябва да бъдат решенията за 
развитието на културните изяви на националните мал
цинства. Ако тя като межуднароден документ прави 
това, с конкретни задължения към държавата, защо 
това не е направено и в Проектозакона? Защото тъкмо 
така посочените задължения на държавата, както това 
е направено в ЕХ, представляват поощряващ фактор за 
нормално развитие на културните дейности на езиците 
на националните малцинства. Следователно, ако със 
закона за защита на националните малцинства 
държавата се задължава да създава условия, например 
за обзавеждането на библиотеките и обезпечаването 
на съответен книжен фонд на езика на даденото на
ционално малцинство, който да е адекватен на числото 
на гражданите от това малцинство - тогава то има 
правно средство, чрез което може да осъществява сво
ите права на културата изява на родния ни език не само 
в библиотечното дело, но и в литературното и научно 
творчество, в книгоиздателеката му дейност, в прево- 
дачеството и пр.

Само чрез такова принципно регламентиране поло
жението на културата и нейните креативни изяви 
бъдещият закон за защита на националните малцин
ства може да бъде функционален и ползотворен както 
за националните малцинства, така и за културата на 
мнозинството, за напредъка на цялата общност.

Миле.Присойски

че е необходимо
възможно по-скоро да се'възстанови мирът в тази съседна нам 
страна, за да се открият реални перспективи за благоденствието 
не само

се касае за проектозакон допускаме, 
че става дума за възможен пропуск. Но ако в из
готвянето му са участвали компетентни лица не
допустимо е да се срещаме с такива пропуски.

С оглед, че въпросният закон трябва да регла
ментира проблематиката в една от най-деликат- 
ните и най-сложни области в обществото, каквато 
е тази за положението на националните малцинства 
в държавата, за да се избегнат възможните нега-

на Македония, но и на целия регион, каза Крапович. В 
е необходимо не само нашите две страни, но и 

останалите държави в региона, както и цялата между на родна 
общност да предприемат всичко за успокояването на кризата в 
Македония и по такъв начин да допринесем и за предотвратява
нето на възможните нови кризи в тази част на Евро па.

Обсъдихме също така и

този контекст

възможностите за взаимно тивни последици, единствено правилно решение в 
сферата на масовото информиране на езиците на 
националните малцинства Проектозаконът да 
приложи последователно принципите, залегнали в 
споменатите международни документи.

Културата на националните малцинства се тре
тира в Проектозакона като един от съществените 
елементи, опредлеящи етническите характерности 
на дадено нациюнано малцинство. Недвусмислено

сътрудничество на военно-икономичесткия и научно-технически 
план, които несъмнено са големи, каза министър Крапович.

- С колегата Крапович проведохме задълбоче ни разговори от 
взаимен интерес и обсъдихме всички въпроси, които 
касаят двете ведомства, като си обещахме днешната 
бъде ясен знак за размразяване на отношенията между ведом
ствата и предначертахме редица възможности ?*а сътрудничество 
във взаимен интерес, заяви българският мини стър на отбраната 
Николай Свинаров след разговорите в Нишки баня.

могат да
среща да
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ДИАЛОГ ЗА ЮЖНА СЪРБИЯ

МЪЧНО СЕ СТРОИ 

ОБЩИЯТ ДОМ

ШЕФЪТ НА ЮГОДИПЛОМАЦИЯТА ГОВОРИ В ООН

КРАЙ НА БАЛКАНСКИТЕ 

ДЕЗИНТЕГРАЦИИ* Не
шен по дсмок- 

ич> Риза Халими и
*В сегашния момент СРЮ решава няколко акутни въпроса с ключово значение не само за нея, но и 
за региона като цяло, изтъкна Свиланович

ско-албпнеките^тношения НС^п Д° го”яма степен те зависи от сръб-
Преигево Буяновпц и Мепвсп римера от Южна Сърбия, в общините
ваРт проблеТко^о бТ„ДоГл„Н даабт.ваГТ и0““' чв “
начин, подчерта съюзният миннгт-1,-,6 Д решени по Демократичен 
общности Расим Ляич нп Р ЗП националните и етнически
п од|н а звание С”К ул ту ра т а " Б™

Стремейки се да интензифицира 
съюзното

В речта си пред участниците в Смятам, че основна предпоставка за решаване на проблемите 
в региона с последователното спазване на териториалния иитс- 
гритет и суверенитета на всички страни. Налага се да бъде казано 
ясно и гласно, че е дошъл край на балканските дезинтеграцнн, за

пленарната дискусия на Общото 
събрание на ООН във вторник 
югославският министър на вън
шните работи Горан Свиланов^ да можем да се занимаваме с основния проблем на Югоизточна 
ич подчерта, че Югославия под- Европа - положението на националните малцинства.

. Косово и Метохия с най-важната н най-нспосрсдствсна задача 
па моето правителство. Правителството па Съюзна република 
Югославия последователно подкрепя Резолюция 1244 на Съвета

минисТерСТво.оргпнизираМ^™ГвГ:рТщГ„7Гз^

Южнг^Сърбия.НП СРЪбСКПТа " аЛбаНСКД °б^°СТ -•«» об.ЦижГ
крепя усилията, които имат за 
цел да се повиши ролята на све
товната организация в междуна
родните отношения. Той се за
стъпи за решаване на балкан- ' 
ската криза с политически сред-

в
за сигурност , н с пълно право очаква същото от другите, 
участват в нейното прилагане, подчерта Горан Свиланович.

конто
ИЗБОРИТЕ В КОСОВО И МЕТОХИЯ

” БОСИЛЕГРАДЧАНИ” ЩЕ 
ГЛАСУВАТ В СУРДУЛИЦА

Югославия предприе редица мер
ки против тероризма, координи
райки акциите си с останалите 
държави, каза шефът на югосла
вската дипломация и добави: - 
Опитът на Югославия в борбата с 
тероризма в Южна Сърбия показа, 
че за успеха на тази борба не са 
достатъчни само силите за сигур
ност. Затова направихме всеоб
хватен план за подобряване на ик
ономическата ситуация в южната 
част на тази република и за реин- 
тегрирането на албанците в поли
тическия процес и държавните 
структури, особено 
ниво.

на югодипломацията и допълни: 
ства, като се уважава суверени- "Затова, не губейки време, бе- 
тетът и териториалният интег- 
ритет на всички държави в ре-

зостатъчно подкрепихме меж
дународните акции против те
роризма.”

Според Свиланович, много е 
важно ”да осигурим пълноценно 

септември застрашиха не само прилагане на Резолюция 1273 на 
Съединените щати, но и всички Съвета за сигурност и всички меж- 
нас. С дълбока йолка още вед- «Усредни конвенции против те- 

_ роризма .нъж разбрахме, че само заедно, . 0т имет0 на Съюзна репу6.
с общи усилия можем да се про- лика Югославия тъкмо подписах 
тивопоставим

На утрешните избори за органи на властта в Косово в Метохия 
ще имат възможност да участват в временно живеещите от тази 
покрайнина в Босвлеградска община, узнаваме от Лиани Ангелов, 
представител за оежапци в ОС в Босилеград, конто уточни, че те ще 
могат да гласуват в избирателния пункт в Сурдулица.

В Босилеградека община живеят 42 души от КиМ и за всички, 
които изразят желанието си да гласуват ще бъде организирай

В.Б.

гиона.
"Терористичните нападения 

на Ню Йорк и Вашингтон на 11

превоз.

на глобалните Международната конвенция за 
предизвикателства, какъвто е осуетяване на финансирането на 
тероризмът”, изтъкна шефът тероризма. На вътрешен план

Наследената от предходното десетилетие междуетническа нето
лерантност и недоверие е проблем, чието решаване започваме и който 
дълго ще се решава. Основният въпрос е. от една страна, как малцин
ствата да почувстват държавата като своя и. от друга, как държавата и 
мнозинственото население в нея да възприемат малцинствата като своя 
съставна и интеграционна част. каза министър Ляич. Изследванията, 
които редовно провеждаме в Южна Сърбия показват, че междует- 
ническата дистанция започва да се намалява, макар че продължава 
националното затваряне, каза той и подчерта, че младежта е тази, 
която трябва първа да започне диалог и да се стреми за намаляването 
на това затваряне.

С оценките на министър Ляич се съгласи и кметът на Прешево Риза 
Халими, който посочи, че подобните проекти са първите конкретни 
крачки по пътя на ученето как да живеем заедно и да работим, което е 
наша неотклонна съдба.

на местно

ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА ГРАНИЧНИТЕ ВОЙСКИ

СИГУРНА Е ГРАНИЦАТА, КОЯТО 

ПАЗЯТ ГРАНИЧАРИТЕ И НАРОДЪТ
"Градина” най-добра гранична застава

Централното тържество по 
повод 13 ноември - Деня на гра
ничните войски, на територията на 
Нишки корпус се проведе на гра
ничната застава "Градина” край 
Димитровград.

В присъствие на коменданта 
на Трета армия генерал подполк
овник Владимир Лазаревич, всич
ки граничари, бройни гости и мест
ното население по повод празника 
поздрави генерал-майор Стоян 
Маркович, който изтъкна, че от 24 
август 1994 г., когато с наредба на 
началника на Генщаба на 10В тази 
дата е определена за Ден на гра
ничните войски, празникът се чес
тва за осми път.

Преди 88 години на 13 ноември 
1913 г. са сформирани граничните
войски на Кралство Сърбия с на- на нейните граници, което, както 
редба на Крал Петър Първи Ка- изтъкна генерал-майор Марков- 
раджорджевич. Оттогава до днес 
граничните войски са сменявали \ждано на дело и в условията на 
името си, но не и основната задача война, и в условията на мир. От 
- защита на териториалната цяло- деня на сформирането на грани- 
ст на страната и неповредимостта мийте войски до днес, изпълнявай

ки задачите си, живота са дали 
1129 граничари. Най-много жер
тви са дадени през периода от 1944. 
- 1954 г. Към тях трябва да бъдат 
добавени и 25 граничари, които са 
загинали в борбата с шиптарските 
терористи и по време на бомбарди
ровките

Граничните войски от Нишки 
корпус защитават границата в 
дължина от 610 км към съседните 
държави: Румъния, България и 
Македония и това го правят твър
де успешно, изтъкна Маркович. В 
изпълняването на основната си 
задача граничните войски намират 
опора и съдействие в гражданите,

- Много важно е да се подчертае, че съществува един положителен 
тренд. заслуга за което имат новата власт и международната общност. 
Във всеки случай, аз съм уверен, че е сложена точка на въоръжените 
конфликти и че ни предстои един труден процес за решаване на ик
ономическите и материални проблеми, промяна на съзнанието у хо
рата, деиндоктринацията на съвкупното население. Ние трябва да изт
ласкаме от главите на нашите хора проектите от XIX век за създава
нето на еднонационални държави и да ги накараме държавата, която 
изграждаме да разберат като общ за всички ни дом, каза Халими и 
добави, че все пак най-важното е , че всички сме съгласни, че пробле
лите трябва да се решават с политически средства.

- Ние знаем какво ни донесе миналото, сега трябва да видим как да 
креираме бъдещето си, каза сръбският вицепремиер Небойша Чович. 
Щом като ние живеем едни до други, налага се да живеем и едни с други. 
Най-големите ни врагове в това отношение са сиромашията и бед
ността, междунационалната и междуетническа нетолерантност, като 
резултат от една дълготрайна пагубно-погрешна

Диалогът е единственият начин да създадем стабилна основа за 
решаване на проблемите в Южна Сърбия. Целта ни е чрез диалог да 
стигнем до взаимно разбирателство, чрез разбирателството - до 
мирение и доверие, каза Чович.

- Само по този начин постепенно ще допринесем за интеграцията 
на всички наши граждани, за което имаме пълна подкрепа и от страна 
на международната общност, подчерта вицепремиерът Небойша Чо
вич на откриването на младежкия лагер в Белград под название Кул
турата на съжителството”.

политика. Генерал полковник Лазаревич в обиколка на почетната рота на 
заставата "Градина"

Владимир Лазаревич между дру
гото изтъкна и следното: "Ако за 
нашата войска казват, че е храбра, 
дисциплинирана и добре организи
рана, тогава вие граничарите сте 
нейния първи ешалон. Желая ви в 
мирно време да изпълнявате ос: 
новната си задача да пазите тери- 
торнториалната цялост на нашата 
страна. Желая ви по-добро днес”.

На тържеството бе прочетена 
и наредбата, с която за най-добра 
гранична застава бе провъзгласе
на заставата "Градина”,' начело 
със старши-взводен командир Де
ян Петрович (по потекло от Ди
митровградско).

На тържеството присъстваха 
и комендантът на Пиротски гарн
изон, на граничните войски в Ди
митровград, пенсионирани генер
али от Нишки корпус, представи
тели на общините Димитровград. 
Пирот, Бабушница, Бела паланка 
и Ниш, представители на Сръбс
ката православна църква. Минис
терството на вътрешните работи, 
на митницата,запасните старшини 
и многобройни други гости. Про
ливният дъжд, който изведнъж се

по-

ич, успешно и отговорно е прове-

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ДСС

Зоран Гюров: ЩЕ РАЗГОВАРЯМЕ И СЪС СГЦ,
И С ДОС

на НАТО.
Общин- няма да отстъпва от ключовите си политическиВъв вторник пресконференция проведе

ккаягаввгкмйй&ГДКГ5-'™- ““.гг™:х:г:=
Р.-ПИ надежда, че сще Сдобие е ?арна изборна система. В изказването си той пле-
колегии (в 6 изцяло, в 3 от шета) ДС Щ Д пира за пропорционалната изборна система, която
още няколко се да беше п^ло^еиа за тези избори на територията
определи с кого ДСС ще "л^са по. „а общината, на партията му щеше да обезпечи
литшюска<сила'дЬ няма МнозиТ^во. Пред журналис- няколко отбор,жческп стола повече в бъдещия па
тите той заяви, че след провеждането на ',Л:1 Петьр Костов благодари но избирателите, че
представителите ‘‘" ^ "^"РдосГелед това ще еа му оказали доверие и подчерта, че Димитров- 
представителите и на СГЦ, и на Д ^ политическа градската ДСС още сега може да сформира от-
силРаеЯиеГме лЯо'вечГдо,,ирни точки, с нея ще сът- борническа група в бъдещата ОС. 
рудничим", подчерта Гюров и добави, че ДСС асс пак

цялото население, органите на
ела стта и останалите държавни 
органи, които действат на грани
цата. "Без това сътрудничество на 
нас би било много по-трудно, 4~ъй 
като сигурна е само тази граница, 
която пази на родът заедно със 
своите граничари”, подчерта Ма
ркович.

изсипа, попречи на членовете на 
КХД при Центъра за култура в Ди
митровград да увеличат тържест
вото на граничарите.Честитайки празника на гра- 

генерал-полковникБ. Д. ничарите, А.Т.
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СЛЕД ИЗБОРИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ДСС ГОТОВА ДА ПОЕМЕ ВЛАСТТА
СЪОБЩЕНИЕ 

на Хелзинкския 

комитет за защита 

на правата на 

българите в 

Югославия

В Статута на общината се «а», че първото събрание „в Общинската скушцж.я1ГиДДалГ ще стГс^ака до 
„роведе в срок от 20 дни след избирането на отборииците, което ще рече до 24 юя месец. Дали ще станс д
момента не е известно

След шумната кампания преди всичко на някои от 
политическите партии и след изборите в Босилеградска 
община всичко поутихна. Сега всички анализират резулта
тите. Тези, конто загубиха се питат къде са погрешили, а 
Демократичната партия на Сърбия се готви да формира 
нова общинска власт.

Кога ще стане това, дали Общинският съвет ще спазва 
законовата процедура при предаването на властта, или ще 
управлява някоя седмица повече, не е известно. В Статута 
на общината се казва, че първото събрание иа Общинската 
скупщина, т.е. учредителното, насрочва председателят на 
ОС на предишния състав в срок от 20 дни след избирането 
на отборииците. Това означава, че учредителното събрание 
трябва да се проведе до 24 тоя месец. В Общинския съвет на 
ДСС се надяват, че председателят на Общинския съвет 
Миле Миленов ще го насрочи тези дни. Едни обаче се 
съмняват, като си спомнят за времето след минало
годишните септемврийски избори, коглто СПС и ЮЛ не 
успяха да формират власт в законовия срок и когато в това 
отношение им "помогна” и ДОС.

- Нищо няма да правим, което не е в съгласие със зак
оновите предписания. В това отношение 
зачитаме волята на гражданите, които ни оказаха доверие и 
ще формираме общинска власт. Очакваме, че тези дни 
Миленов ще свика учредително събрание на ОС, казва 
Владимир Захариев, председател на ОО на ДСС.

Миленов казва, че не трябва да се надига прах и от една 
обикновена процедура да се създават проблеми:

- Тези дни ще повикам на разговор представителите на 
партиите, които имат отборници в ОС и с тях ще вземем Захариев, 
решение за коя дата да насрочим учредителното събрание.

Сред тукашната общественост актуален е и въпросът 
кой ще е новият председател на ОС, кой на Изпълнителения 
й съвет, дали ДСС сама ще формира общинската власт,

или в неяот 31 отбориика 17(18) са от нейни редици, 
ще има и хора от други партии... Политическите противници 
на ДСС, преди всичко на нейния тукашен Общински съвет, 
още сега вече "знаят”, че тя няма да може да формира власт, 
която ще има сили да носи бремето на развитието на 
общината. Пресметнали, че сред отборииците й само един

от останалите били със

понеже

След повторените местни избори и Димитров- 
политическите пристрастия в об- 

най-после общината да по-
град очакваме 
щината да утихнат и 
лучи свое легитимно ръководство. Много време 
беше пропиляно в обвинения и разправии, в ре- 

което се стигна до въвеждането на

бил с виеше образование,че повече
средно и с основно.

Узнаваме, че ОО на ДСС предложил Владимир Захариев 
за председател на ОС. Той пито потвърждава, мито опровер
гава това, а казва, че ще поеме това тежко бреме, доколкото зултат на

извънредни мерки. След последните местни из
бори става ясно, че на политическата сцена в 

нова политическа си-
отборниците това поискат от него.

- Лично мисля, че в новата общинска власт трявба да 
влезнат и хора от други партии, хора, които не са в нито една 
партия, кадри, които могат да дават принос в развитието на 
общината ни, казва Захариев, и подчертава, че няма да си 
отмъстяваме и да разчистваме сметки с когото и да е .

- Ние, продължава той, няма да сменим на бърза ръка, 
както това някои си мислят, председателите и членрвете на

общински служби и ор-

Димитровград се очертава
- Съюз на гражданите "Цариброд”, която спе

чели най-много места в Общинския съвет. След
ла

всичко, което от 20 февруари насам се случи в 
Димитровград на никой повече не са нужни об- 
струкции в сформирането на новата общинска 

От загубилите на тези избори очакваме да
докрай ,ще

управителните съвети на явните 
ганизации и временните им директори. Ще сме по-различни 
от общинската коалиция на ДОС и от досегашния Общин- 

който беше формиран от нейни представители, 
назначиха свои хора, без да обърнат

власт.
се държат достойно, да не изпускат нервите си и 
не вещаят нови раздори сред хората. Достатъч
ни бяха и тези от 20 февруари насам.

ски съвет,
които иа тези постове 
внимание на качествата им. За директорите ще обявяваме 
конкурс, за да изберем наистина най-добрите, почертава Преразпределението на политическата сцена в 

Димитровград вече по-различно от това, което бе
ше преди и след 5 октомври. В Общинския съвет 

на 3 политически сили (две 
полити-

В.Б.
влизат представители
партии и една коалиция), докато четири 
чески партии, в момента са аутсайдери на поли- 

сцена в общината. Всичко това доста
тъчно ясно говори, че избори не се печалят с много 

лускозна кампания, гръмки обещания или

ИЗВЪНРЕДНИТЕ ИЗБОРИ КАТО ПОВОД

МОЖЕ БИ НЕ Е СЪЩО, НО НЕ Е И 

РАЗЛИЧНО

тическата

пари,
крайно дясна националистическа риторика. Избор
ната воля на хората явно не бе повлияна и от при-

\
съствието на министри, зам.- министри, кметове, 
шефове на парламентарни групи от Белград, но и от 
бизнесмени, банкери и шоумени от София. Тези 
избори ясно показаха, че хората не се подават на 
сухи и неизпълнени обещания и затова вместо да се 
сърдят на хората, нека лидерите на ДОС в Димит
ровград да седнат и преразгледат грешките си, кои
то хората не им простиха. Нека хората не се сп
лашват с това, че Белград щял да спре финансите на 
общината и че София нямало да изпраща инсулин. 
Хората в Димитровград-прказаха, че ги интересува 
единствено и само техния град и че нито министрите 
от Белград, нито бизнесмените и шоумените бт Со
фия успяха да променят правото им на личен избор.

Като правозащитна организация смятаме, че ед
инствено в стабилна политическа обстановка в об-

личните си облаги.
Кога се има всичко това предвид, налагат се няколко 

логични въпроса, каквито са: дали гражданите на Босиле
градска община на сегашните избори гласуваха за промени 
или не и дали в политическия смисъл започнаха свободно да 
мислят или не.

Отговор на тези въпроси дават изборните резултати. 
Анализирайки ги може да се заключи, че действително де
мократичните и реформистки партии на сегашните избори 
получиха по-малко гласове, т.е. антиреформеките и консер
вативните повече. Към това трябва да се добави, че и член
ството на вторите е главно от бивши членове на СПС и на 
ЮЛ. Това означава, че изборите са получили други партии, 
това вече не са СПС и ЮЛ, но главно същи хора. Всъщност 
това е и отговор на въпроса дали гласувахме за промени или 
не. •

Резултатите от извънредните местни избори в Босиле
градска община диаметрално са различни от изборите, 
които се проведоха 13 месеца по-рано. В това отношение 
съществуват няколко характерностп.

На предишните местни избори СПС и ЮЛ имаха дори 27 
от 31 отборника в ОС. Сега СПС има само двама, а общин
ска организация на ЮЛ не съществува. Следващата харак
теристика на сегашните избори е тази, че в активния 
политически живот не участваха хора, които преди 13 месеца 
бяха почти "все п вся” в общината, т.е. няма ги вече онези, 
които за себе си мислеха, че са незаменими, всемогъщи, 
недосегаеми и вечни. Вероятно са се пребоядисали с друга 
политическа боя и действат в сянка, но все пак сянката си е 
само сянка.

Сред сегашните отборници няма "прелитачи”, макар че 
ги имаше повече сред кандидатите, които от тогавашните 
управляващи партии ( СПС, ЮЛ, СРС) минаваха в но
восъздадените общински отбори на властващата коалиция. 
Народът обаче започна политически да разсъждава и 
разбра, че тези прелитачи идват заедно с властта заради

щината, може да се води диалог за спазването на 
свободите на нашите сънародници в Сърбия, които 
така или иначе не са на задоволително равнище.Може би сега нищо не е също като преди, но същевре

менно нищо не е и по-различно.
За Хелзинкския комитет 

Зденка Тодорова
Милча Стоичков 

Босилеград

СДЕСЕТ ГОДИНИ ДСБКГ> град и Цариброд. Към средата на 1992 година седа
лището на Главния съвет на ДСБЮ бе преместено от 
Ниш в Босилеград, но и за това властта в Босилеград 
каза, че е станало по директива от София. През март 
1994 година Изпълнителният съвет на Общинската 
скупщина в Босилеград поиска от държавния проку- 
рорда се забрани партията на българите в Югославия. 
Причина за този акт беше, че ДСБЮ "внасял раздор в 
отношенията между София и Белград”(?!)

Тази неочаквана постъпка на местната власт само 
предизвика да се създадат ненужно нови стълкнове
ния. Ръководството на ДСБЮ знаеше, че не е нап-

ските власти.
До забрана на ДСБЮ не се стигна и след тази среща. 

Прокурорът вероятно е оценил, че дейността на пар
тията на българите се провежда в границите на новия 
закон за многопартийната система в страната.

ЗАЩО НЕ БЕ 

ЗАБРАНЕН ДСБЮ?
СЛЕД ПОБЕДАТА НА БСП В 

БЪЛГАРИЯПериодът, който разглеждаме в развитието на 
ДСБЮ е период на бурни събития на Балканите. В 
Югославия надделяха центробежните сили в репуб
ликите и СФРЮ се разпадна. Водиха се войни в 
Хърватско и Босна. На 12. 02. 1992 година Сърбия и 
Черна гора решават да създадат нова югославска дър
жава. В страната се премина към многопартийна сис
тема.

на изборите от 18. 12. 1994 година председател на бъл
гарското правителство стана председателят на Социал
истическата партия Жан Виденов, който по това време 
посети Югославия и се срещна със Слободан Милоше- 
вич. Очакваше се Ж. Виденов да посети Димитровград, 
но до такова посещение не дойде, а също така не бяха 
обнародвани никави решения за българското малцин
ство. След разговорите и срещата между Милошевич и 
Ж. Виденов се заговори за подобряване на отношенията 
между двете страни. Сега същите тези хора, които ис
каха забрана на ДСБЮ станаха "борци” за добросъсед
ски отношения. Продължи да се работи за

равило никаква постъпка, която може да наруши от
ношенията между Сърбия и България. След тази ко
варна постъпка на босилеградските власти ръковод
ството на ДСБЮ, начело с председателя Иван Григ
оров се среща с председателя на СДС Филип Димит
ров. Срещата стана в София. Бяха разгледани проб
лемите след заплахата, че ДСБЮ без вина щял да бъде 
забранен. Покрай това на'срещата са разгледани про
блемите около употребата на езика. Официално бе 
оповестено, че СДС ще подкрепи българите в Югос
лавия. За пръв път става дума българите от Сърбия да 
се учат в България. Изтъкна се, че всички партии в 
България с консенсус ще се застъпват за правата на 
българското малцинство. Българската общественост 
трябва да научи истината и да се запознае с конкрет-

България също така минаваше през период на про
мени. На 26. 08. 1990 година при едни масови демон
страции бе щурмуван и опожарен Партийният дом в 
София. И докато в Югославия на 9.12.1990 г. изборите 
спечели Милошевич с 65,3 на сто от гласовете, в Бъл
гария опозиционният съюз СДС печели вторите сво
бодни избори, за председател на новото българско 
правителство бе избран Филип Димитров, а на 19. 01. 
1992 година Желю Желев бе отново избран за българ-

СЪТРУДИЧЕСТВО МЕЖДУ 
БОСИЛЕГРАД И КЮСТЕНДИЛ

ски президент.
При такива бурни промени в едната и другата ст

рана никой и не обърщаше внимание какво става в 
политическия живот на.малкото българско малцин-

Сърбия. Атаките срещу ДСБЮ, които посо- ните Факти ‘ заяви пРеД журналистите след срещата
Иван Григоров.

Това бе първата среща между ДСБЮ и българ-

и по този въпрос се взеха някои решения между Кул
турния център на Босилегад и ръководството на Дра— 
матичния театър в Кюстендил. Театъра от Кюстендил 
се ангажира да помогне на Босилеград при оборудване 
на залата на Културния център.

Вместо да се изборят за забрана на ДСБЮ, властите 
всъщност започнаха да,изпълняват Програмата на

ство в
чнхме в предишните продължения бяха задвижени с 
помощта на измислици на местните власти в Босиле-
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СЛЕД СТАЧКАТА И ПРИНУДИТЕЛНАТА ПОЧИВКА
ИЗЛОЖБА НА ФИРМИ ОТ ХАСКОВО В НИШ

ОТНОВО РАБОТЯТ 

МАШИНИТЕ В КОБОС
До края на годината всички работници в Н)МКП „ 1
ще получават но две хиляди динара на месец ’ ° СЪСТаВ раб°™ и бо™леградската фабрика,

ПОНЕ ДА ДОГОНИМ 

НЯКОГАШНИЯ ОБМЕН
В голямата зала на Занаятчиския център в Ниш във вторник 

беше открита изложба, на която се представиха девет най-големи 
фирми от българския град Хасково.

Откривайки изложбата, председателят на Регионалната 
стопанска камара в Ниш Душан Илич посочи, че мероприятието се 
организира с цел нашите бизнесмени да се запознаят с продукцията 
на колегите си от съседна България, за да се интензифицира транс- 
граничното сътрудничество в рамките на новия еврорегион Ниш- 
София-Скопие, учреден към средата на септември в Нишка баня.

- Представените тук фирми са изцяло частни и те желаят да 
използват всички благоприятни предпоставки за едно взаимно из
годно делово сътрудничество, каквито са географската близост и 
сродните ни езици, каза председателят на Търговско-промишле
ната палата в Хасково Гебрги Музафиров.

След разглеждането на експонатите - отоплителни и клима
тични системи, дървообработващи машини, текстил, спортна кон
фекция, естествена коприна и хранителни продукти се проведоха 
разговори в РСК в Ниш, в които участваха и представители на 
българското посолство в Белград, на града домакин, както и пред
ставителят на Югославската стопанска камара в София Божидар 
Йоцич.

Приветствайки гостите си, Душан Илич посочи, че въпреки 
всички налични предимства, все още сме далеч от взаимния сток
ообмен от преди десетина години, когато той се изчисляваше с 
няеколкостотин милиона щатски долара. В югославския внос сега 
България заема едвам седмо, докато в износа е на още по- 
далечното - 17. място. Причината за това е във факта, че 
Югославия е единствената съседна страна, която все още няма 
спогодба за свободна търговия с България. Но ние като бизнес
мени не можем да стоим и да чакаме кога държавните органи ще 
подпишат такова споразумение, а трябва да действаме, за да го 
посрещнем добре подготвени. Затова откритата днес в Ниш 
изложба представлява първата крачка по пътя на интензифицира
нето на взаимното ни делово сътрудничество, каза той като изрази 
надеждата, че мероприятието ще стане традиционно.

След стачката

===== 

преди това им бе дадена заплатата за^твгГ"' П°ДЧерта СТОШИ''’ Е ВСе °Ще Мал'ьк и е 
която, както подчертава директорът Първан з°"аТЪЧеН все докато не Дос™гне и «е-надмине
Стойов, средно възлиза на ^?ПП п„1° та‘ Р 3- милиона маР™ "а месец, 
на около две седмици колкото оабт ° време Едно от мероприятията да се сабилизират

на която

условия да се
продукцията и да се

ком-
е пред-

всички заети до
края на годината да получават по две хиляди ди- 

като нара месечна заплата. Стойов казва, че се очаква 
такова решение да вземе У правителният съвет на 
компанията, като уточнява, че се очаква всеки

нения и че пълговГ1™-61™ Пред сеРнозни затРУд' работник до края на годината да вземе най нения и 1е дълговете и възлизат на няколко де- по 6000 динара.

ските конгЬек„иоГеРМаНСКИ гЗРКИ' Бос,,легРЗД- Работата в КОБОС сега протича нормално и 
оззговоп РИ’ КаКТ° П°ДЧеРТаН° И В Се Раб°™ на две смени- Д°"средата на следващия
гапТюмт ' генеРелн™ ДИРСК- месец ще се шият панталони, а целокупната про-
тор на ЮМКО Зоран Стошич, са сред най-до- дукция е предназначена за износ, 
орите в компанията. Налага се обаче, както беше 
посочено, да се издигне отговорността на всекиго,

босилеградската фабрика работи 
профитен център.

По време на тези разговори беше подчертано 
че компанията е

-малко
сетки милиона

В.Б.

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НЯМА МЕСТНО САМООБЛАГАНЕ

”СПИРАЧКАТА”Е В 

БОСИЛЕГРАД И РАДИЧЕВЦИ
Изясняването на пълнолетните граждани чрез подписи, което започна още през юли, все още не е 
приключило

Босилеградска община от началото на годи- принадлежностите си по 1,5 на сто, занаятчиите и 
досега няма ново местно самооблагане, останалите частници по два процента от заработ-

ките си, а селскостопанските производители по 
пет на сто върху кадастралния си доход, 

ският съвет раздвижи инициатива, изясняването Очакваше се по тоя начин да се съберат около 19 
на гражданите започна през юли и се очакваше те 500000 динара, които да се ползват за изграждане 
с изясняването си чрез подписи да го приемат, и поддържане на комунални обекти от общ ин- 
Докъде се стигна?

- Ново парично самооблагане в общината не е Дали до смяната на общинската власт ще 
прието. Изясняването все още не е приключило в приключи изясняването и дали самооблагането 
Радичевци и в Босилеград, където живее повече ще бъде прието не е известно. В ОС подчертават, 
от една трета от населението, казва Велин че доколкото същото не се приеме, новата 
Стоичков, секретар на Общинския съвет. общинска власт ще може отново да раздвижи

Според проекта на ОС за следващите пет въпроса едвам след шест месеца, 
години и половина - смяташе се, че самообла
гането ще е в сила до края на 2006 година - работ
ниците и пенсионерите трябваше да отделят от

Красимира Велинова

ната
Старото петгодишно приключи до края на ми
налата, а ново все още не е въведено. Общин- РАБОТНИЦИТЕ В ОП "КВАРЦ" В БОСИЛЕ

ГРАД НЕ РАБОТЯТ ОТ ГОДИНИ

НИКОЙ НЕ ТЪРСИ 

КВАРЦ, ЗА ПЪТИЩА 

НЯМА ПАРИ

.терес.

Засега няма решение как фирмата да се съживи
Босилеграското обществено предприятие "Кварц”, освен с 

названието си, няма нищо общо с кварц. Работниците му - 30 
души, не работят и не получават заплати. Нямат работа, но се 
надяват, че с идването на новата общинска власт фирмата им 
ще се съживи.

С експлоатирането на кварц то се занимаваше преди десетина 
години, когато действаше в състава на някогашна "Електробосна” 
от Яйце. Оттогава насам само малка част от заетите, едвам 6-7 
души, с механизацията на предприятието пробиваха и прочистваха 
некатегоризирани пътища в селата, докато останалите бяха на 
принудителна почивка. Така живуркаха все до 1999 година, когато 
напълно останаха без работа. Принудителната почивка продължи 
все до юли миналата година, когато започнаха да работят на една 
от двете жилищни сгради за млади брачни двойки в Босилеград. 
Поради липса на финансови средства строежът спря. Тази година 
също са без работа и без заплати, понеже ОС не въведе ново 
парично местно самооблгане, от което главно се финансира 
поддържането на селските и махленски пътища.

Директорът на предприятието Славчо Стоичков казва, че 
"никога не им е било по-тежко”.

- Работа нямаме, механизацията, с която разполагаме стои, 
заплати нямаме, но още по-зле е, че не ни е известно какво ще е 
бъдещето ни, подчертава той.

Поради безпаричие фирмата не е заплатила облаганията за 
пенсионно-инвалидна осигуровка на работниците си за цяла 1999 
година. Миналата година е успяла да плати тези задължения, но от 
началото на годината до края на април пак не са платени. Носите 
законопредписания накарали ръководството да плаща пенсионно- 
инвалидната осигуровка и от май до септември те са внесени. Но, 
както казва директорът, занапред едва ли ще помогнат законо- 
предписанията и острите санкции поради неспазването им, понеже 
изобщо нямат пари.

Стоичков се надява, че новата общинска власт ще има предвид 
тежката обстановка в

В.Б.

А "Братство” в уводна статия сега пише, че 
малцинството е "мост на сътрудничество , а не ябъл- 

раздора”. С обширна статия в "Братство” се оба
ди и член на ръководството на ДСБЮ, който попита: 
”Дали всеки, който се опита да говори за проблемите

в Югославия 
са ли

съюза. В гид
ОБСТАНОВКАТА 
И ПО-НАТАТЪК 

ТРУДНА

ка на

на българското национално малцинство 
рискува да го нарекат сепаратист и предател? Не

предатели ония, които оставят проблемите 
нерешени и по такъв начин компрометират държа- 

която живеят?”

по-големи
В най-голямото димитровградско, 

предприятие ГИД нещата никак не се 
оправят. След като преди 2-3 месеца 
след продължителна пауза производ
ството някак бе задвижено, преди 15- 
20 дни, поради проблеми, свързани 
предимно с липса на мазут, то отново 
спря. А кога пак ще стартира - едва ли 
някой, вкючителио и челните хора 
във фирмата, биха могли това да 
кажат.

Днес във фабриката ще се проведе 
заседание, на което ще бъде анализи
рана работата на ГИД от встъпването 
в длъжност на новия (стар) директор 
Иван Марков и сътрудниците му до 
днес. На заседанието ще присъстват 
членове на Скупщината, Управител
ния съвет и Синдиката на предприяти
ето.

вата, в
При такива отношения на страниците на "Братство 

Емануил Попдимитров, виден босилеград-се лиса и за
чанин, и отново се повдигна въпросът за безмитна зона 
при Димитровград - пак предложение, дадено в Про- 
грамата на ДСБЮ.

През май 1994 година представители на българското 
посолство в Белград посетиха Босилеград. По време на 
срещата ДСБЮ не се съгласи с домакините, представени 
от Сотир Сотиров и изтъкна редица обвинения по адрес на 

заради нарушаването на правата на малцинството. 
Отношенията между България и Югославия започнаха 

линия, а не по линията на
властта

изграждат'по партийна
интересите нп двете държави. Това положение остана до 
новите политически промени в едната или другата страна 

България отново дойде СДС, партията 
бе обвинена за многото нерешени

да се

Когато на власт в 
на българите отново 
въпроси между двете страни.

Вероятно такава е съдбата на тази малцинствена ор
ганизация. Такава впрочем с и съдбата на нашето малцин- 

край сръбско-българската граница.
(Крий)

предприятието и още по-тежкото поло
жение на работниците и ще им даде да прочистват пътища в 
общината. Това обаче, при условие и да стане така, едва ли ще 
реши проблемите на фирмата. Отново робота ще има за 6-7 души, 
но не и за останалите 20-ина работници.

В "Кварц" и в общината засега нямат реални и конкретни 
решения как фирмата да се съвземе и съживи.

ство
Б. Д.

V В.Б.Богдан Николов
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ИЗ ПРОЕКТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ КЛОН НА
ГОРНА ЛИСИНА

ПОЖАР ИЗПЕПЕЛИ КЪЩА ДА СЕ СЪЗДАДАТ ФОНД И ЦЕНТЪР 

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛАТАПреди няколко дни пожар изпепелил къщата и цялата 
къщннна на Милка Николова от Горна Лисина, прислужиичка 
в четирикласното училище в Долна Лисина. Пристигнали и 
огиеборци от противопожарната защита към ОВР в Босиле
град, но било късно и жената, която живее с дъщеря си, успяла 
да спаси само част от дрехите им.

Пожара предизвикал огън от сушилня за м<?со, която била 
до къщата.

От съседи узнаваме, че щетата възлиза на няколкостотин
В.Б.

ПО-

” Г17 плюс” в Димитровград неотдавна излезе с проект за възстановяване на 
, които бс подкрепен почти то всичките политически партии в общината

Фондът би трябвало да се сформира със сред
ства от общинския бюджет, при което през след-

Каицсларнята па 
димитровградските села

Изхождайки от факта, че всяка една сериозна

~ гг-»;>*
продъляштелен^^ръ^лшз^рюце^Т^иредлагат ГтТс^пващитеТбюджета средства. Според

кредити в областта на скотовъдството, овощар- субекти, 
ството селския туризъм, както и в областта на т. Авторите на проекта са запланували покрай 
иар. неконвенциоиално производство - пчеларет- Оборотния фонд, да се сформира и Общински 
„ото зайцевъдството, култивираното производ- център (или агенция) за развитие на селата. Той 

лечебни билки, събиране и преработка на би работил за реорганизация на селскостопанско-
то производство в общината, за създаване на аг- 
ротуристически кооперации, за развитие на сел- 

Центърът би помагал на Съвета 
стопанство към ОС при контрола на

хиляди динара.

НА 23 НОЕМВРИ В БОСИЛЕГРАД

АКЦИЯ ПО 
КРЪВОДАРЯВАНЕ

На 23 тоя месец в Босилеград ще се проведе редовна акция по 
кръводаряване, уговориха представители на Завода за транефузия 
от Ниш и на Общинската организация на Червения кръст в Босиле
град.

ство па
самоникли лечебни билки и горски плодове, т.
нар. ”вилдкутура ’ и т.и.

Ползващи кредитите би били само селскосто- ския туризъм, 
лански производители, които изпълнят опреде- за селско
лени условия, а те са: да притежават съответни функциите на Оборотния фонд, би събирал 
знания и опит, да притежават съответни сслскос- формации за това кой производител какви про- 

площи, обекти и(ли) механизация, как- дукти нроизвежда, какво е качеството на тези
на каква цена би могли да ги

Акцията ще се проведе от 9 до 15 часа в помещения на Здравния 
дом, а от ОО на ЧК приканват хората да дарят кръв.

В.Б. ин-

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В 
ЗВОНСКА БАНЯ И 
НАШУШКОВИЦА

топаиски
то и да предоставят доказателства за каче 
на своя бизнес - план.

продукти, къде и 
пласират и т.н.

Длъжността на Центъра би била още да еди- 
уцира производителите, да им предоставя реле
вантни сведения във връзка с тяхното производ
ство, да им обезпечава необходима литература,

ството

Начинът на ползването и връщането на креди
тите стриктно би бил регулиран с договори, а 
всяко незачитане на задълженията, залегнали в

В началото на месец ноември в Звонска баня и село 
Нашушковнца започна поставяне на улично осветление. Както ни 
осведоми кметът на село Звонци Иван Таков, донор на акцията е 
международната организация ЦХФ със седалище в Ню Йорк. Ак
цията в банята е в ход - побиват се стълбовете. Ще бъде осветлен 
и прочутият извор Слоново дупе, както и пътят от Звонска баня до 
Звонци. За тази цел ще се изразходват около 30 хиляди германски 
марки. И в село Нашушковнца се провеждат работи по ос
ветляване на пътищата и сокаците.

Кметът още ни каза, че се правят проекти и за водоснабдяване 
и канализация в Звонска баня, а в Звонци - за спортни терени и 
уреждане на пазарно плато. Очаква се и в другите села да бъде 
раздвижена акция по благоустрояване.

договорите, биха предизвикали последици, пред
видени с тях (ипотека и под.).

Срокът на връщането на кредитите би бил ме
жду 3 и 5 години. Всяка година би се връщала по фитни и непрофитни организации и т.н.

”Съдбата на нашите села зависи (и) от нас. 
Нужна ни е само добрата воля”, гласи мотото, под 
което членовете на димитровградския ”Г 17 пл-

сиреч необходимите за тях наръчници 
ствия, да ги мотивира да се обединяват в про-

и налъг-

една трета или пета част от получените животни, 
кошари,- фиданки и др., и те веднага във вид на 
кредит биха се давали на други заинтересовани 
селскостопански производители. По този начин 
Оборотният фонд последователно би се пълнил, становяването на селските среди в общината, за-- , 
а броят на ползващи кредитите би се увеличавал, ради, както казват, доброто не само на жителите 

Би могло да се дават групови и индивидуални на селата, а заради по-добрия живот и стандарт на 
кредити, при което груповите кредити биха има- всички жители на Димитровградска община.

юс” се стремят да реализират проекта си за въз-

Б. Д.ли предимство.
Й. Миланов

[

НЯКОЛКО ДАННИ ЗА СЕЛО ВЕРЗАР
(Продължение от миналия брой) Вирове, Росуля, Кочка, Кале, Китка, 

Нещо като занаят е било и ”вражука- Преслап, Станков рид. А 
нето”. Прочута вражалица в цялия крйи налите местности: Ограия, Шербаница, 
била баба Драга, сестра на дядо Таза. И Кория, Бела вода, Три кладънци, Церак, 
днес се разказва една легенда за нея. Преди Върляк, Руй, Ярчарник, Гача, Овсище, 
да започне да гледа на жените, дядо Таза се Янин рид, Лъжов рид, Острила, Вуния, 
качва на тавана. Като свърши своята ра- Кьерена, Джурджевска чука, Валога, 
бота, Драга пита: ”Ай дядо Боже, колко да Стоилково лозйе, Арбанашка страна, Та
им узнемо, банку ли?” Таза се обажда от бров дол, Блага вода, Заячарник, Сели- 
тавана, без да знаят жените, че е той: ’Тря 
бва повече!” ”Ето, чухте дядо Господ!” И рник, Дамянова чука, Шопка, Са дина, 
те плащат. Че е била добра печалбицата, Миляков чукар, Търньиво лице, Голема 
видяло се веднага - Таза и Драга са ньива, Криви вир, Прачка бара, Шумати 
направили най-хубавата къща във Верзар РИД> Гопин кладенъц, Зелени ридар и т.н.

Интересна е легендата на Гера Пет
ров от Верзар за местността Гопин кла
денец. Той казваше: ”Кой не знае Гопин

ето ги и оста-

ще, Модра валога, Станьина чука, Змия-

с под от дъски.

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Тя е започнала 1969 и завършена 1973 кладенец, не е верзарчанин. Тук е мечка

удавила пастир, който се навел да пийне 
водица”.

година. Сега, през 2000 година, когато
пиша за селото, само няколко къщи 
нямат ток. УЧИЛИЩЕ

МАХАЛИ И МЕСТНОСТИ ва училище са и: Добри, Ганка, Богдан Сега селото е жалка картина. Няма 
Димов, Неофит Гъргов (Новко), Сокол народ. Запустяло е всичко. В цялото село 
Пейчев, Василка Маркова, Адам Геор- живеят: едно семейство от двама души - 
гиев и Славка. Мирчо и Роска Гигови, Влада Петров -

Все до миграцията на жителите от се- самичък и Васил Зарков също. Отвреме- 
лото през последните две десетилетия навреме идват по някои млади по потек- 
училището е работило, класовете са би- ло от Верзар, обработват малко от 
ли смесени, с 50-60 ученика. В зависимост’ земята и есенно време берат плодовете, 
от броя на учениците, работили са по два- От някогашните 60 къщи 5-6 са напълно 
ма или един учител. Децата са бедни, но 
трудолюбиви. Макар че е малко село, от 
Верзар са излезнали много учители, ин
женери, лекари, професори, дори и пи- Милко Иванов, които са и пчелари, 
лоти.

До 1937 година учениците учили в час- 
Село Верзар е имало няколко махали: тни КЪЩИ- В кралска Югославия първото 

Янкова, Лилкина, Горна махала, Гуляр- училище е работило в къщата на Георги 
ска, Лъжова махала, Марковци, Люска- (Гьоша) Димитров. Учител е бил поп Ко- 
вац и Мелинье. Всяка махала е имала 
5-6 къщи. Те са разхвърлани по стръм- Мария, сестрата на Георги. След учител- 
ните верзарски места, а по-равните са за- стването си в с. Верзар Коста със съпру- 
пазвани за земеделие. Освен местността гата се преселил в своето родно место 
Шербаница, някое по-равно поле няма. Куршумлия.
Селото е било бедно, обаче народът тру
долюбив. Всичко, което е могло да се личко Пейчев. След това училището е 
обработва, е използвано. Царевица ижи- било на Боровски ханове, на границата, 
то са мелени на водениците на чичо Кру- Да спомена и къщите на Владо Петров и 
ма, дядо Величко Пейчев и по-късно си- ДЯД° Таза, в които също са учили верзар-

ските деца. За пръв път ново училище е

от Куршумлия. Той взел за съпругастапо

Втората къща като училище е на Ве- изчезнали, а останалите къщи ги има, но 
вече са рухнали. Поддржат се само къ
щите на Ранко Милев, Бранко Пейчев,

(Редакционна бележка: Автор на 
гиев, 
рзар.

Статията получихме от неговото 
семейство.)

ията е покойният Адам Геор 
роден през 1930 год. във Ве{

След закриването на училището сгра
дата дълго време е използвана като ма
газин за стоки от първа необходимост.

статна му Иван (Аца) и баба Аска.
Планина, а в нейния състав влизат: построено насред селото 1936-37 година.

Сред учителите, които работили в то-



, в КРАЯ НА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

ЛОШИ МАТЕМАТИЦИ
Първият срок в училищата завърши Както 

доволни, друг,, не. Едн„ ще с„ полу^н™
мрене, някой може би и плесник

най-слаб успех са 
Що се

са намалени, но все
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ОЩЕ ЕДИН ДИМИТРОВГРАДСКИ 
ДОКТОР НА НАУКИТЕй винаги, едни са 

награда, други мъ-
__ Преди един месец сред плеядата учени от 

Димитровградско се нареди и д-р Синнша 
Делчев.

т* щДимитровград без слаби
бележки най-много са по математика а 

изказали учениците от шести клас 
отнася до отсъствията,

ите
Роден е на 1 април 1959 г. Основно училище 

и гимназия е завършил в Димитровград. Като 
свръхматематик получава "Аласова диплома” 
и през 1977 г. се записва като редовен студент в 
Строителния факултет в Белград, относно Ин
ститута по геодезия. Дипломирал се на 1 юли 
1982 г. със средна бележка 10! През 1993 г. 
магистрира със средна оценка 9,13 и веднага 
избира тема за писане на докторат. Темата е 
завършена през 2000 година, а защитата на док
торската дисертация е на 15 октомври 2001 г. и 
то твърде успешна. Защитавайки темата: 
"Държавната тригонометрийна мрежа на СРЮ 
в светлината на съвремените изисквания”, 
Синиша Делчев се нарежда между плеядата 
доктори на техническите науки, един от най-м
ладите в общината. Делчев в момента живее в 
Белград и е зает в Института по геодезия.

те в сравнение с миналата година

-"ср^ченшщ  ̂от пети' клас нагорГ НаЙ~М'10Г° ^

ннциДз по1ечТДСКаТа ГИМНаЗИЯ Тази ««"на У^т 324 уче-
—1^

Що се отнася

I:а яМ

1щ

до отсъствията, те са 6480, нли спелно пг, ?п 
отсъствия на ученик. Четвъртокласниците отсъстват най-много.

А.Т.

/\ ;
1
!■

ив босилеградската гимназия 

49 УЧЕНИКА 
КАНДИДАТСТВАХА ЗА 

СТИПЕНДИИ

!]

•«(»%
А.Т.

ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ В 
ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

В ЧЕСТ НА СТАНКОВИЧ, 
ПРОСВЕТНИЦИТЕ И 

КНИГАТА

ЦЪРКОВНИЯТ 
СЪВЕТ В БИСТЪР

На приключилия конкурс на просветното министерсто за 
отпускане на стипендии на средношколци - отличници, от 
босилеградската гимназия конкурираха 49 ученика, узнаваме в 
училището.

Стипендиите се отпускат за 10 месеца, а до момента не е 
пари ще получават стипендиантите. Очаква се 

до края на месеца просветното министерство да съобщи резул
татите от. конкурса когато ще е известно и колко ученици от 
босилеградското училище ще получат тази парична

Конкурс за 
стихотворения 

и картини
известно колко

За някои архаичен, за други ненадминат - вранският литера
турен гигант Борислав Станкович. От димитровградската Наро
дна библиотека и тукашната гимназия си спомниха за него и 125- 
годишнината от рождението му. Спомниха си и организираха лит
ературно четене в хола на гимназията миналия четвъртък.

В ролята на Митке - актьорът Александър Златанов. Мон
ологът му от ”Кощана” убедителен, за всяко уважение.

Гимназистите пък четоха откъси от Борините произведения, 
както и откъси от произведения, в които известни сръбски пи
сатели и литературни критици оценяват творчеството на враня- 
неца. Всичко подкрепено с адекватен музикален фон и игра на 
младите и красиви момичета от фолклорния ансамбъл към гра
дското КХД.

В публиката ученици от гимназията, техните професори и раз
лични гости, сред които и бившите директори на образователното 
ведомство Милутин Ценков и Томйслав Гаков.

Малко и приятно културно събитие в чест на Бора Станкович, 
ала и в чест на Деня на просветните работници и Месеца на кни
гата.

По случай народния съ
бор на Св. апостол Филип (27 

ври) Църковният съвет 
на храма ”Св. апостол Фил
ип” в с. Бистър обнародва ко
нкурс за най-хубави стихо
творения и картини с мотиви 
от селския живот.

• Председателят на Цър
ковния съвет в селото Горан 
Петков, казва, че творбите 
трябва да се предоставят най- 
късно до 25 т.м. След това 
специално жури ще избере 
най-хубавите - по три стихот
ворения и по три рисунки, 
като на авторите се присъдят 
съответни награди.

Това е втор награден ко
нкурс на тоя църковен съвет. 
Първият, който привлече 
вниманието на повече автори, 
успешно бе проведен по вре
ме на народния събор на 
тазгодишния Илинден.

помощ.
В.Б.

ноем

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

ЗАПОЧНА ОБУЧЕНИЕТО ПО 
ГРАЖДАНСКО ВЪЗПИТАНИЕ
Понеже няма заинтересирани деца и родители, тази година в 
училищата в общината няма да се изучава вероучение

В Основното училище в Босилеград в сряда започна обучението 
по гражданско възпитание. От изпълняващия длъжността дирек
тор на училището Методи Чипев узнаваме, че за тоя предмет се 
изяснили родителите на 46 първолаци. Децата са разпределени в 
три паралелки, две от които са в Босилеград, а една в Райчйловци. 
Преподаватели са Пелица Стаменова и Вене Божилов.

Поради слабия интерес на родителите на първолаците за 
вероучение, тоя предмет тази година няма да се изучава.

Учениците ог първи клас в босилеградската гимназия тази го
дина няма да учат нито гражданско възпитание, нито вероучение. 
Основната причина за това е, казват в училището, че не са израз
или желание да ги учат.

Б. Д.

УРЕД НА ИНТЕРНЕТ

ВРЪЗКАТА НА 
"СОНИ”

I\
В.Б.

В.Б. ;Шпюшщ
НА 20 НОЕМВРИ В НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА В СОФИЯ

Японската фирма ”Сони” представи тези дни новия си уред 
за връзка с Интернет, наречен ”ерборд”. Уредът, който 
широко предназначение и вече една година се продава в 
Япония, разполага с цветен екран ЬСБ, чийто диагонал е 26,41 
см и позволява включване в Интернет, изпращане и приемане 
на електронна поща и гледане на телевизионни програми от 
което и да било място в радус от 30 метра от базовата станция.

В началото уредът се използваше предимно от възрастни

ИЗЛОЖБА ” ЦАРИБРОД - МИНАЛО И 

НАСТОЯЩЕ”
има

/
Изложбата в София е интересна дотолкова по-На 20 ноември т.г. в Народната библиотека

”Св. св. Кирил и Методий” в София гце бъде от- вече, че за пръв път на едно място се показва 
крита документална изложба "Цариброд - мина- архивен материал за нашия край, осигурен 
ло и настояще”, като част от дълг осрочния прое- ния на една неправителствена организация и една 
кт "Документационен център на българското на- институция, каквато е Народната библиотека 
ционално малцинство” Върху проекта от една ”Св. св. Кирил и Методий”. С отделни архивни ; сат новия си уред, който трябва да смени предходника му "и - 
година насам работят активисти на Хелзинкския фондове за Царибродско в изложбата ще вземе : вила" и на пазарите извън Япония, 
комитет за защита правата и свободите на бълга- участие и Държавният архив в София. Очаква се

изложбата да посетят различни поколения цари

ло ли- хора, но напоследък е много популярен сред двайсет
годишните младежи и особено сред жените.

Представителите на компанията ”Сони” се готвят да изне-

ПОМОЩНИК 
С ТРИ РОЛИ

Югославия. Част от експозицията на до-
кументалната изложба вече бе показана на 24 май бродчани, някои от които понастоящем живеят в 
в Цариброд и на 20 септември в Панагюрище. София, които също предоставиха част от семей- 
Цслта на изложбата е на едно място да бъдат ните си архиви на координаторите на проекта. По 
събрани различни документи от богатото минало

сание от поредицата тематични списания за ми
налото й настоящето на Цариброд. Изложбата в 
София ще бъде открита до 30 ноември, след кое- 

Пловдив. До края на 2002 г. тя ще

Персоналният помощник 
на компанията "Хендспринг” 
има възможности да бъде ед
новременно и мобифон, и 
претърсвай по Интернет, и да 
изпраща и приема електронна Ш
поща. Представеният ^

Ана Цариброд, разпиляни от двете страни на грани
цата и най-вече в семейните архиви на хората.
Става дума главно за: снимки, кръщелни свиде
телства, крепостни актове, съдебни и други пре-

военни дипломи, стари книги, то ще замине в
печатани в Цариброд, но и гостува в още 10 български градове, след което 

ще бъде закрита в Цариброд - там, откъдето тръ- 
гна на 24 май т.г.

и
неот-писки,просветни и 

вестници и списания, 
за Цариброд, картички от началото на миналия 
век с неизбежните снимки на видни цариброд- 

фото-ателието на Жорж Гай-

давна уред под името "Трио 
180” ще излезе на пазара през

■ ^ 1 ЩЯЩрявк
следващата година.

Главени координатори на проекта 
Зденка Тодорова, Катя Ранглеовачини,напрвени във 

дйров.
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СОФИЙСКИ ТЕАТЪР ГОСТУВА В ДИМИТРОВГРАД Г.
■

” ЦВЕТЕ” ЗА РАДОСТ НА 

ДЕЦАТА
Проф. д-р Сретен ПАВЛОВИЧ

ЗАХАРТА Е СЛАДКА, 

НО ОПАСНА"Димитровград при
тежава огромен театра
лен потенциал". Това са 
думите на членовете на 
софийския театър "Цв
ете”, които през ми
налата седмица в продъ
лжение на няколко дни 
реализираха в Дими
тровград част от между
народния проект под 
название "Игра срещу 
насилието”, включен в 
програмата "Изкуство 
за социални промени” 
на Европейската кул
турна фондация от Ам
стердам, който финан- 

подпомага

Професорът но физиология в колежи ни кралици Елизабети И уни- 
Лоидон Ло11П Уи<1к|'п дълги години е изучавал правилното 

събирал данни за влиянието на обикновената 
-*заболявалия. Резултатите 

"Сладко и опасно”.

верситета в 
хранене, дистстика
захар върху появата на сърдечно-съдовите 
ог изследванията си той е публикувал 
уи(1кш изтъква, че общоприетите теории

I сърдечните заболявалия, трябва да се отхвърлят, тъй като, 
негово мнение, много по-голямн причина за появата на сърдечните 

заболявания е консумирането на големи количества обикновена захар. 
Това негово мнение е предизвикало цяла вълна от публикации иа 

изследователи от всички краища на света. Въпреки общоприе- 
миепие.че сърдечните заболявания са причинени от консумира- 

животинска мазнина и храна, богата на

и е
в книгата

за мазнините, като причи

нители на
по

другите
тото
пето на големи количества 
холестерол, Уибкт е намерил много по-голяма връзка между сър
дечните болести и консумирането на захар. Боледувалите от сърдечни 
болести са консумирали повече обикновена захар, отколкото другите. 
Този извод на Уис1кш е потвърден и от дългогодишните епидемо- 

Масачусетс (САЩ). Резултатите от тези 
ледвания показали, че няма никаква връзка между консумирането 
мазнини и честотата на сърдечните заболявания.

Рядко срещани до преди 85 години, сърдечните заболявания днес са 
главен причинител за смъртността. Уис1кш е посочил данни от 15 ст
рани. Въз основа на тях той е показал, че на 100 000 болни, които 
изразходват 10 кг захар годишно, умират 60, а сред онези, които консу
мират 60 кг годишно умират 300 души. В групата, която изразходва 75кг 
годишно смъртността се увеличава до 750 души. Продължавайки 
ледванията си на 65 пациента на възраст от 45 до 65 години, Юдкин е 

че сърдечно болните са консумирали средно годишно по 70 кг

исово
"Центърът на изкуства
та Сорос" от София.

Проектът е насочен 
предимно към страните 
от бивша Югославия, както и към Румъния, 
Албания и България, а късмет да вземат 
участие в него имаха и няколко десетки деца 
от Димитровград (ученици от местното ос
новно училище) благодарение на тукашната 
неправителствена организация "Креативен 
център Цариброд”, която осъществи кон
такти с театъра "Цвете" и го покани да гос
тува тук.

Театър "Цвете” е създаден през 1994 го
дина. Съставен е от шест постоянни члена и

Сцена от представлението "Кой покори слънцето"

изс-логически изследвания в
наСпектаклите си подготвя с непосредст

веното участие на детската публика в тях. 
Децата изпълняват роли, предлагат свои ре
шения за поставени проблеми и нови сю
жетни ходове.

Виолина Василева, Екатерина Стоянова, 
Доброслав Добрев, Константин Костов и 
Дана Андонова са членовете на "Цвете”, ко
ито миналата седмица пребиваваха в Дими- 
тировград и работеха с тукашните деца.

За тях миналия петък в голямата зала на 
Центъра за култура те изпълниха предста
влението си "Кой покори слънцето”. И какво 
да се каже за този спектакъл, освен че става 
дума за дело на истински професионалисти, 
каквито в Димитровград все пак не гледаме 
често. Децата просто бяха възхитени и се по
лучаваше впечатлението, че всичките си 
проблеми, страхове и несгодии просто са сто
варили пред вратата на голямата зала на 
Центъра за култура, в която спектакълът бе 
изнесен.

Гостуването на театъра "Цвете” в Дими
тровград, освен организацията "Креативен 
център Цариброд”, спомогнаха още ОУ 
"Моша Пияде” и Центърът за кулура. .

изс-

показал,
захар, докато другите са изразходвали по 40 кг. От статистическа глед
на точка тази разлика е показателна. Резултатите показват, че мъжете,
които консумират голямо количество захароза имат по-голям шанс да 
се разболят от сърдечни болести, отколкото онези, които консумират

няколко техни приятели и всичките са с 
виеше образование. Подготвя предимно кук
лени представления, а творческата му мисия 
е да участва в процеса на разрешаването на 
детските проблеми и да посочва детските 
права. Освен Европейската културна фонда
ция от Амстердам и "Центъра на изкуствата 
Сорос” от София, театъра "Цвете” финан
сово подпомагат и редица други български и 
международни фондации. Театърът е госту
вал в много страни — Словения, Белгия, Унга
рия... Получавал е награди на престижни 
фестивали в Загреб, Дьорд (Унгария) и др.

От четири години членовете на "Цвете” 
работят с деца от сиропиталищата в Бъл
гария, жертви на семейно, етническо, въз
растово, физическо или морално насилие.

; по-малко захар.
[ Теорията на Уийкт потвърждават и резултатите на Кохен, полу- •
I чени от изследванията сред евреите в Ерусалим. Той е констатирал ^ „ 
! именно,че евреите, прекарали в Израел по-малко от 10 години, много |
‘ по-редко са заболявали от сърдечни болести, отколкото евреите, жи- ;
.* вяли в Израел по-дълго от 25 години. В Йемен, откъдето са дошли ;
• изследваните евреи, храната е била богата на мазниш, а сиромашна на ■
I въглехидрати, докато храната в Израел е по-богата с карбохидрати. •
; Този извод потвърждават и данните за негрите в Южна Африка, които :
■ в миналото почти не са имали сърдечни заболявания. Обаче, през ;
| последните няколко десетилетия консумирането на захар внезапно се «
| увеличи, което предизвиква п повишаване на броя на заболелите от •
; сърдечни болести. I

- слеува -Б. Д.
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ВМЕСТО РЕПОРТАЖ

ЖИЗНЕРАДОСТЕН ЧОВЕК В ЕДНА 

ДЪЖДОВНА ВЕЧЕР
Пише: Слободан Алексич - Чоса

Нито есенният дъж, нито колабсът в столичния 
градски транспорт не попречиха на почитателите на 
майсторството на живописеца Слободан Сотиров да 
се съберат на откриването на четирдесетата му са
мостоятелна изложба.

Юбилейната експозиция беше открита на 9 ноем
ври вечерта в престижната Югославска галерия на 
произведенията на изкуството в Белград. Професор 
Сотиров се представи с 27 натюрморта, нарисувани 
през последните пет-шест години в техниката масло 
на платно. Мотивите са флорални, по-точно - уни- 
тарни, защото са изобразени само по една ябълка, 
круша, зелка, морков, кромид лук..., а почеркът маес- 
трален! .

От навалицата едвам успях да се добера до май
стора, за да го попитам от какво се е ръководил при 
избирането на мотивите и темите в този цикъл.

- За естетикуту че пишеш друг пут, са че пишеш за 
хората, койи су дошли! - каза Сотиров полушеговито, 
полусериозно, но с вечната си усмивка.

Съгласих се, защото освен десетината телевизио
нни екипи от всички по-значими редакции в Белград, 
тук бяха най-известните югославски изкуствоведи, ед

на част от дипломатическото тяло, сънародници от 
Димитровград, Пирот, Босилеград, настанени в столи
цата, както и видни белградчани.

Поради това официалната церемония по открива
нето изслушах от вратата на Галерията. Говориха 
Александър Йованович и Мирослав Родич, като
просто се надпреварваха кой ще използва по-силни и 
по-хубави епитети за Сотиров и неговото творчество.
Сравняваха го с Европа, говориха за естетическия му 
космос, определяха го като титан в световната жи
вопис... И бяха прави, макар че ми се струваше, че и 
единият, и другият не са намерили най-точния епитет. Лидия Радулович и Мира Аданя Полак.

Напънах се да намеря такава дума, когато някой ме 
потупа по рамото! Обърнах се и видях един приятел от

- Какво става? - казва Мира и без да чака отговора 
добавя: "Отново се учите да се смеете, а !?”

Отвръщам, че и тя е белнала зъби.
- Какво странно има в това?! Нима не забелязваш,

студентските си години, станал впоследствие препо
давател по изкуствознание във Философския факул
тет в Белград, който като че ли беше прочел мислите че тук всички са усмихнати, весели, жизнерадостни...

Погледнах около: двеста, двестапетдесет, а може 
- Той е много повече от казаното сега! Виждаш ли би и повече от триста души на толкова малка площ и 

само как се смее? Сотиров е зареден с толкова много всички озарени от усмивка!

ми:

Единственият "виновник” за това през тази дъж-жизнена енергия, че не само творчеството му, но и той 
самият май ще надживее не само нашето поколение, довна, есенна белградска вечер беше жизнерадост
но и много по-млади от нас! ният царибродчанин - майсторът Слободан Сотиров!

Засмяхме се. Наближават ни две мои колежки -
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БОГОСЛАВ ЯНЕВ: УЧИТЕЛСКИ СПОМЕНИ

ОТНОВО в 

ГОРНА 

ЛИСИНА

ПЪРВИТЕ ГЕНЕРАЦИИ
Създаването, бързо

то развитие и преуспява
не на духовия оркестър 
на Царибродската 
назия е било възможно, . 
понеже семето, от което 
той поникнал

Гимназиа
лният 
духов 
оркестър 
на една

"7

стации 
през 1946 
година по 
главната 
улица на 
Цариброд

гим-

т без трудности. Голям брой уче
ници добре разбраха и новия 
урок, което се хареса на инспек
тора. В разговор с нас след про
верката инспекторите се прои
знесоха твърде положително за 
работата ни.

и израст
вал било хвърлено върху 
плодородна почва. Тук 
преди всичко хората оби
чали тази музика, селс-

ч от

ката духова музика и 
военната музика на 25 
драгомански полк били-

*

създали силна традиция г- 
и любов към нея. Цари- Т 
брод имал и това щастие Ш 
тук да дойдат и пре
стояват хора с виеше муз- развивали, 
икално

По решение на Съвета за ПО СЕДЕНКИ И ПО 
просвета към Околийския наро
ден съвет в Босилеград през ав
густ 1955 г. отново бях назначен 
за учител в Горна Лисина. Нови ха едновременно и обществено-

политически дейци и се грижеха 
за дейността на младежките ор
ганизации и на Народния фронт. 
Най-удобни за тази работа бяха 
седенкнте и тлаките, които се

ТЛАКИ
По това време учителите бя-

остава поклонник на муз-
образование и Ето защо в края на на- 

още по-голям ентусиазъм шия опит да подготвим 
да се занимават с музи- настоящите материали за лицата, 
калното изкуство - да по- историята на духовия ор- 
дготвят цови музиканти, кестър на Царибродската Гигов - Санко 
организират ги в раз- гимназия, а с това до го- 
лични музикални съста- ляма степен и историята 
ви, да създават музикални на духовата музика и муз- 
произведения. Маестро икалиото изкуство в Ца- 
Тодор Наумов. капелмай- риброд, за тези "първи 
стор на военния орке- мохпканци" или макар за 
стър, бил най-блестящата повечето от тях, трябва да 
такава звезда. Тук са и кажем и нещо по-конкре- 
хората с и около оркестъ- тно - кои са те, колко и 
ра. някои от които вече какво са свирели в орке-

иката като не пропускал
членове на учителския колек
тив станаха още и Владимир Ха- 
ризанов, роден в Божица и за
вършил полувисше педагогиче
ско образование - специалност 
математика и физика и Славчо провеждаха през зимните ме- 
Ненков от с Извор, с педагоги-

ннто един концерт в сто-

Алсксандър Борисов
е роден в

сеци - от средата на ноември до 
края на февруари. На седенките 
се събираха моми и жени, които 
си носеха работа от къщи,

чески курс след гимназията.
На заседание на Учителския 

съвет бях разпределен за препо
давател по френски език, който Д°като тлаки организираха по- 
през 1955 година започна да сей В Софийския университ- заможните селяни, които нямат 

достатъчно работна ръка. Те 
жени,

предимно роднини и съседки, за

етзавършва философия и
изучава от пети, а не само в осми 
клас, както беше дотогава. Ра- събираха девойки и 
ботната си норма допълвах с 
български език в VI, рисуване в 
VI и VIII и краснопис в V клас.

работи като просветенспоменавахме, хора с му- стъра, къде по-нататък ги 
зикална писменост, авто- е водил животът, къде са 
ритет и ентусиазъм, ви? и какво работят те сега. 
наги готови да окажат по- На тези царибродски ге- 
мощ и да насърчват мла- рои на духовата музика с

работник. Продължава
да се занимава с музика. В

да помогнат на домакинката да 
изпреде, изплете .или да си

една софийска гимназия
* оформя ученическа ду-

дите музиканти и ръково- това същевременно изра- хова МУЗНКП 11 ка™ неен
дителите им. зяваме почитта и благо- Цариброд през 1929 годи- диригент имал забележи-

Все пак най-голяма дарността на царибродск- на. В оркестъра пристъп- телни прояви. Проявява
ва при създаването му се и като композитор. По-

Твърдо решил да продължа образованието си през лятото 1956 
година се обърнах с молба към Околийския народен съвет в Босиле
град да ме освободи от учителската длъжност. Молбата ми беше 
приета и на 31 август напуснах Горна Лисина и постъпих студент в 
Поливнсшсто педагогическо училище в Скопие - специалност маке
донски и сърбо-хърватски език. Четири години след дипломирането 
си бях преподавател в кумановското село Ромаповцс и оттам минах 
в основното училище ”Хрнстиян Карпош” в град Куманово, където 
се пенсионирах през 1988 година._______________________ .

заслуга тук, в малкия Ца- ите любители на музикал-
риброд, при неговата сме- ното изкуство за благоро- 1943 година и свири втора

флигорна до 1946 год.
Следва биология в Белг- иков е от село Лукавица.

чинал.
Стефан Николов Ста-сена гимназия да се съз- дното дело, което остави- 

даде духов оркестър да ли на своя град и неговата 
просъществува повече от гимназия. Ще ги редуваме радския университет и № 
половин столетие и по- по годините, в които при- става доктор на биологи- Ь . 
стигне такива успехи, по стъпили към оркестъра, ческите науки. Работи в «у 
които името на града и ги- Димитър Алексаидр- елград като професор М 

* „п П,,,,„тппп Мнтип по по биология и научен сът- тШмназията му далеч се про- ов Димитров - Митко, по к в 6 Уски И
чули, се пада на първите "н ИНСТитут. Прави важ- Р
генерации музиканти и ^ > т»
техните първи ръково
дители - Галина Нейкова,
Петър Станчев и особен- 
но Георги Шукарев. Това 
е така, понеже се знае, че 
всяко начало е най-труд-

подготви прежда за тъкане на 
бала или черги. На тези събра
ния се подканваха и учителите, 
които най-напред изнасяха сказ
ка на някоя по-важна тема, а 
след това продължаваха шеги и 
закачки между моми и егрени. 
Твърде често седенките и гла- 
ките бяха място, където пламва
ше обич, а имаше и случаи нап- 
раво от седенките някой ерге- 
нин да заведе невяста у дома си.

По това време Горна Лисина 
Зеше едно от най-богатнте и най- 
1апредиали села в Босилеградска 
зколня. Тук имаше добри ското- 
гъди, с големи стада овце и го- 
зеда, конто често получаваха на
гради и грамоти па околийските 
фегледн. Не веднъж се е случ- 
зало само през един ден в Горна 
Писииа да се изкупят повече от 
ИЮ агнета. Дан Боже сега в ця- 
иото село да могат да се съберат 
>бщо толкова овце.

Повечето горнолисински до- 
иакииства, особено в по-низките 
иахали, си имаха и овощни град
иш - най-много джанки, след това 
миши, ябълки и круши, от конто 
)ареха ракия.

тни научни изследвания и 
открития, които обрабо- 
тва в своите научни тру- “4“ 
дове. Макар че историята 
и археологията не са не
гова специалност, проявя
ва голям интерес към ми
налото на Цариброд, има

Роден е през 1927 година в 
Ниш, където баща Муно, второ - понеже своята 

музикална дейност започ
нали без какъвто и да е

работил като железни-интересни и важни откри
тия от тази област, които чаР- ® оркестъра е от 1943 

опит и практика в създа- ПрЯКОр Гараджията, е ро- обработва и съобщава в Д° 1949 година. Свири ба- 
поддържането ден през 1928 година в Со- ТСКСТОве, печатани в из- ритоп. В Свищов в Бъл- 

на един такъв музикален'фия Неговия музикален дпнията на издателство гария завършил висш.ик- 
състав, трето - понеже те талант и влечение към "Братство” и други пуб- онимически институт. Ра- ^ 
работят при най-трудни музИката забелязала гим- ликации. Почина преди ботил като плановик, по* 
условия - военен, а след назиаЛната учителка по няколко години. се заиимвал и с прецизна
това следвоенен и рево- пение Галина Нейкова и Георги Йорданов Со- механика. Починал. 
люциоЯен период, четвъ- след като пристигнали ин- КОлов - Дьола е роден в Петър Апостолов Ив- 
рто - понеже нито една от струментите в края на - аноп е роден през 1929 го-
генерациите след 1950.1943 год>1 той е пръвият, 
година не е била толкова КОГОто тя ангажира. Пое- 
ангажирана - почти ежед- ма първата флигорна - 
невни репетиции, множе- инструмент, който в духо- 
ство прояви в нашия и по вите оркестри има роля- 
други градове. В такива та> КОято във филхармо- 
обстоятелства, когато не ниите има първата цигул- 
им били обезпечени нито ка 3 оркестъра е от 1943 
най-елементарни услов- до 1947 ГОдина, когато сл- 
ия, каквито са редовното ед завършваието на гим- 
хранене, подходящо обле- назИята се завръща в Со- 
кло. резервни части, по- фия Успешно извършва 
правки и поддържаме на и задаЧата заместник- ди- 
инструментите, необхо- рИГент през целия период

ването и НОВИ КАДРИ В 
ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ ...
При повторното си идване в 

Горна Лисина заварих за
бележителни промени сред от
говорните хора в общината и 
другите ведомства. Именно, нов 
секретар на Общинския съвет 
беше Ненко Анастасов от Би
стър, Борис Богданов от Долна 
Ръжана беше станал счето
водител в Земеделската коопер
ация, на мястото на Воислав Ан
донов,'който заминал за учител 
в Кумановско, а Борис Ангелов 
от Долна Лисина беше отго
ворник за развитие на овощар
ството в кооперацията. Вместо 
Доброслав Илич, който се беше 
завърнал във В.т!Ъдичин хан 
пощар беше Арсо Владимиров 
от Горна Лисина. Междувре
менно беше закрит и 
ценският участък в Горна Лис
ина, а задачите му бяха поети от 
участъка в съседното 
Божица.

Назначаването ми за препо
давател в горните класове раз
брах като голяма чест, но и го
лямо задължение. Благодарен
ие на отличните си преподава
тели по френски и български ез
ик в босилсградската гимназия - 
професорите Бамбулов и Керс- 
зов, които бяха от България 
разполагах със солидни знания 
по френски и български език, но 
и щателно се подготвях за всекиЛукавица през 1928 годи

на В оркестъра е също от дима в Цариброд, но по
дим»™ музикално лите- докато е в оркестъра. В “кест^"
ратура и пр.. те успели да София завършва агр I |а шва СТОМато- свири първа флигорна от
създадат такъв .богат и ономически институт Д ■ ^ Бе)|градския уки_ 1944 до 1949 година. В
разнообразен репертоар заема важни постове, ст ситет „ „ьлгн години София завършва художе
и да го изпълняват стак- Гайк„ до поста секретар стаена академия и се изя
ова музикално мойсторст- на Централния ком*" 6оти както лекар сто- вява като добър художн 
во, на което им завиждали на профсъюза в горск Р‘атолог „ Здравния дом в ик. Освен флигориата, ов
и професионалните воен- стопанство. Прави оп където и сега ладял и акардеона, с кой
пи и други духови орке- да следва и музикална Цприброд, кьдето т0Дсвири в Улични със
стри. В тоя ср.'|В»|И-гелно академия, но'гьйха Васил Кирилов Годо- тави в София. Починал,
кратак период от 5-6 годи- че имал сдн° У роп с роден в Цариброд - Слсуии-
ни те създали такива здра- лище> «-гллс"° ™™в' ’ [929 година. В орке-

основи на оркестъра, НИТе закони в България, пр’ от1943 1д4^го.
върху които следващите ™ва не му било по Р 6асфлигорна,

урок.
Освен директора, работата

на преподавателите се контро
лираше и от инспектори от Пе
дагогическия завод във Враня. 
Към средата на май 1956 година 
дойде специалист по френски 
език. Часа започнах с една фре
нска песен, ^оято бяхме нау
чили, което помогна да се поос- 
вободят учениците ми 
съствието

полн-

село
от при

ма инспектора, такави
че в продължение всичко минаПодготвил: 

Венко Димитровпо-генерации музиканти 
лесно го поддържали и

но.
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ДРУЖБА МЕЖДУ УЧЕН И РАСТЕНИЕ, СЪТКАНА ОТ ГОР
ЕСТИ И ЛЮБОВ (14)

ГОРСКА ФЕЯ, НАРЕЧЕНА 

ОМОРИКА
Панчич й взима мярката ротиви: ”Детерм и нацията на Панчич съв

пада с описанието на далекоизточния смърч 
Рюеа ауапеп818! Не, омориката не е незнаен 
вид!"

Не бе съмнало, обаче Панчич нямаше 
търпение да чака. Веднага пое към Скло- 
повете, мъдрувайки:

- Дали сте чули за гатанката: "Пред 
|ТН е, ала не го виждаш! Какво е това?” Това 
сме аз и омориката! Сто пъти е била пред 
носа ми докато обикалях Тара, но не я ви
дях!... И една поговорка се отнася до мен и 
омориката: ”Не вижда по-далеч от носа си!” 
Тя допълва гатанката. Цял живот се въртя 
в близко съприкосновение с нея, а тя мъл
чала и чакала, чакала да изцедя последната 
капка пот, за да пристане най-сетне... Не й 
прощавам, ще й взема мярката, има да ме 
помни!... - шеговито се закани Панчич.

Щом се изкачи на Склоповете, Панчич 
няколко минути постоя стреснат, пък даде 
разпоредба с брадви да се свали едно по- 
голямо дърво. На височина то надминава
ше 30 метра, дебелината му възлизаше на 40 
цм, дължината на клоните 1-2 м, а големи
ната на шишарките към 6 цм. Хабитусът на 
омориката беше неповторимо красив!

На критиките Панчич реагира хладнок
ръвно: "Виждам, колегите се съпротивяват. 
Предстои ми да харча допълнително време 
и сили, за да извоювам достоен пост на 
омориката. Няма да отстъпя, няма да 
поколебаят нмто Гризебах, пито Пуркинье. 
Те страничат, не аз! Ще се добера до кло
нчета и шишарки от всички сродници на 
оморката, най-щателно ще ги сравня и ще 
докажа, че съм прав!

Казано-сторено! Панчич се снабди с ча
сти от близките на омориката видове. Про-

носа

ме

Оморика върху баира Добротуш в БоснаПанчичева оморика в Змаевския ручей 
зимно време

всрката подкрепи неговото становище - 
омориката е напълно самостоятелен вид!

Борбата за признание на омориката кос
тваше Панчич повече от десетилетие уси- са написани хиляда научни приноси... 
лия, ала се оконча с победа. За да разсее 
подозренията безостатъчно, Панчич, освен 
брошурката, навсъде разпрати и клончета с

Излюпиха се и други специалисти, които 
прекалено строго и тенденциозно кориги
раха Панчич. Отъде в специалната литера
тура днес се срещат най-разнообразни наз
вания на омориката: Рюеа ошопса Рапсю; 
Рюеа .Отопка Рапс.. Рюеа (Ртиз) огпопса' 

Уви, Панчич бе отявлен към неправди. /раПс 1876) Ригцупе 1877; Рюеа отопка Риг- 
шишарки от оморика. По-доблестните ев- Официалното въвеждане на омориката в дупе 1577 (Рапсю 1876); Рюеа Ошопса (Рапс.) 
ропейски флористи, макар с тежко сърце, науката не бе розово. Пуркинье най-напред ^„кот ,890; Рюеа ошопса (Рапс.) ВоНе,

омаловажи Панчич, а сетне изрази покая- 19()3; р|ли5 Отопка Рапсю (1876)... Според 
ние. "Прибързах, омориката е действител- фЛОрИСТа от Сараево Павле Фукарек (1967), 
но своего рода вид, обаче не от род Ртиз 
(борове), както я определи Панчич, току от 
род Рюеа (смърчове). Легитимното й наз
вание трябва да гласи Рюеа отопка!” Волно 
или неволно, с тази добавка Пуркинье же
стоко навреди на Панчич.

Наистина, според приетия 1867 г. в Па- 
отхвърлиха заблудите си. Стечение на вре- риж Кодекс на ботаническата номенклату- 
мето и неверните Томи се преклониха пред ра, преимущество в кръщавката на нов так-

сон се предоставя на автор, който му даде 
най-точен, най-подходящ паспорт. За съжа
ление, Панчич при първото официално опи
сание на омориката 1876 година зачете зас
тарената система на Линей, която иглолист
ните обхващаше в род Ртиз. Пуркинье го-

напред ще бъде в центъра на вниманието на 
ботаниците... Наистина, за нея до наши дни

Болна неправда

1. Р. ошоИка (Рап&с) Ригкупй 1877. Оз1егг. Мопа1$зсЪг. 
Рогз1\\'.: 446; Науек 1924. Ргос1г. Р1. решпз. Ва1с. 1:39; Ртиз отопка 
Рапбю 1876. Ете пеие КошЕ т 4. 6з11. А1реп, Ве1§га4. — Оморика. 
(Таб. XVI, сл. 4, 4а, 4Ъ).

всички споменати изследователи са правели 
грешки, дори и самият Панчич до 1877 г. 
Тогава той най-правилно именува омори
ката.

Факсимиле на научното название на омориката във "Флора Србийе", 1970; 
авторското първенство е придадено на Пуркинье; Панчич е в скоби

Според Панчич, относно Фукарек, най- 
красивото иглолистно в Европа би трябвало 
да се нарича Р1СЕА ОМОК1КА РАГ4С1С 
(1877).

В света, без изключение. Феята от 
Горно Подринье фигурира с неофициал
ното име Панчичева оморика! Не Пурк- 
иниева, Болеова, Вилкоменова или друга. 
Утешително, обаче човек не може да се 
отърве от горчивината, че съдбата пак е 
нанесла подъл удар на Панчич.

Стъблото й конично стеснено и литнало в 
небесата. Нейната елеганция удивляваше, не 
позволявайки на очите да се откъснат от 
визума й.

Панчич се радваше като дете на всеки 
новооткрит вид, но срещата с омориката му 
причини най-умилни чувства'. "За мен тя е 
ГОРСКА ФЕЯ" - говореше Панчич.

Щастлив и предоволей, Панчич се за
върна в Белград и без отмора се заглиби в 
книгите. Да провери има ли поне мъничко 
сведение за омориката. Никъде, нито ду
мичка! Значи, косвено указание, че омори
ката е нещо невидяно от ботаниците. В кни
гите бе забелязано, че върху стария конти
нент, Европа, виреят само два вида оморик- 
оподобни смърчове - обикновеният и сибир
ският. _____

Абсолютно убеден, че е иден
тифицирал непознато иглолистно,
Панчич седна в кабинета, наля в 
дивита мастило и поварка за

Панчич.

Долу шапките
Историята на борбата за признание на 

омориката Панчич резюмира в кратко съ- 
ъбски в списанието "Тежак”чинение на 

("Полевъд”), 1877 г. Панчич разкрива как 
постепенно е разнебитил "неверицу науча- 
ра” и те започнали да я величаят и възх
валяват на събрания, във вестници и спи
сания, да я включват в учебници по ден- 
дрология... Признаха я и най-твърдите скеп
тици, англичаните... Панчич далекогледо

,ср дина по-късно тръгна от по-съвременна по
дялба и вместо Ртиз на омориката приши 
по-издържания и по-точен род Рюеа!

Така, формално, Пуркинье получи пре- ___ 
имущество с един замах на перото. Ома- 7^ 
ловажавайки тридесетгодишната борба и ( 
заслуги на Панчич, грабна първенството в V 
детерминацията на омориката. Преправка 
тъжна до болка, нечовечна, неетична!

Протоко(ко)лирал: П.К.С.

'(В следващия брой: Приносът нс^ 
царибродския учен Гигов и други 
ботаници към опознаването на 
^мориката).

предвиди, че омориката десетилетия за-

тЩ1КРЪСТОСЛОВИЦА 88 Съставил: Драган Петров
Водоравно: 1. Балетна арти-своето.откритие да напише статия 

на немски. Да осведоми колегите стка. 8. Алкохолно питие. 11. Ген- 
ботаници и учената общественост ералният секретар на ООН Кофи.

12. Названието на едни от кло
новете на индоевропейците, към

за сензационната находка на план
ина Тара.

В Белград излезна книжка в 
сто екземпляра "Ете пеие СошГеге КОИТО принадлежат ирландците, 
т иеп бзШсНе А1рсп", 1876 година, бритите, галите.. 14. Единица за 
Описанието и името на омориката електрическо съпротивление. 15. 
бяха дадени, сходно правилата, на Течеиие в музикята. 1б. Пра 
латински език. Използвам право
то, което ми се полага като автор и 
кръстник и запазвам народното 
прозвище за омориката - Ртиз Църковен закон. 20. В скандинавс- 
Отопка! ките поверия — свръх качествено

Поредната, 1877 г. Панчич по- същество. 21. Феодална дворянска 
даде кратък доклад за омориката в 0
Сръбското учено дружество, кое- в 3в™АНВ ЕвРош' 22' Жен‘
то го публикува в своя Тласник” ско име- 23- АвтоР на писмо или

съчинение, който си крие името. 
25. Млекодайно животно. 27. От

вила за
нравствено поведение. 17. Престол 
на монарх. 18. Пъкъл (син.). 19.

Умосмайващо
откритие

И най-прибраните европейски нишки вягони- 29- Предраг Ейдус. 
ботаници се объркаха,когато в ръ- 30. Ров, изкоп (син.). 31. Дрехи, 
цете им попадна трудът на Панчич. които трябва да се перат или са 

- Нима е възможно в

рана в Азия. 28. Разред на път-

лилипут- скоро прани. 32. Право дърво, зао- 
ска Сърбия да расте такова гоан- - ао г-
диозно иглолистно и никой да нРе го 1'ТреН° На ади™я ,<Еаи-33' ГРадин-
е отбелязал преди мистър Панчич ско Увете с жълтооранжови цве- „ о 1-7 п оо ^

- Искрено говорейки, завиж- тове. 35. Писмена молба до съд. 36. Английско мъжко име. 8.17 и 9 22. Жителка 
дам на мъсие Панчич и не укривам, Уреди .за гимнастика. 37. Испан- °^ква в яз^У1<ата- 9. Знак на власт у рана. 24. Химически 
че ме сюрпризира! ско възклицание. 38.Течност, полу- монаРси и висши духовници. 10. Степен в служебния стаж на чи- за. 30. То (сръб.). 32. Вид подправка.

Почитам хер Панчич, но се чена чрез изтискване на плодове ^иста в ^ан Марино, където се новник. 26. Много горчиво расте- 34. Автознак за Нови Сад. 36. 4 и
ПНТСъмнеениее“иЛи “вто- 39' ™Р- провеждят състезяния във "Фор- ние. 28. Уред

Ч _ , мула 1 . 1з. 19 и 12 буква в аз-
ритетният европейски бнлковед А. Отвесно: 1. Лека дъсчени пое- букитл. 16 Мъжко име 17 Рис- ОпзеЬазп: Панчич се е хлъзнал. 0 . у 1 ^
Омориката не е нищо друго освен Троика' 11ол°жителен полюс на тение с тънко зелено стъбло. 19.
всеизвестния ерзерунски смърч батерия. 3. Политура (син.). 4. 6 и Дълъг тапациран стол за сядане и
Рюеа опепСаНз, отколе регистри- 14 буква на азбуката. 5. Лице, кое- лягане. 20. Насока и положение на
ран в науката! , то управлява стопанство или до- линията на път, канал, тръбогтро-

И професор Е. 1. Ригкупе се съп- микинство. 6. Римски император, вод. 21. Вечнозелено дърво (мн.ч.).

на една азиатска ст- за повдигане кола и други тежки 
елемент. 25. предмети. 29. Отвор на потна жле-

лосгове 1 буква в азбуката.с витла или

Решение на кръстословицата 88: Водоравно: 2. Помак. 7. Си
роп. 12. Ал. 14. Палат. 16. "Томас”. 18. Рим. 20. Тенис. 22. Бали. 23. 
Орис. 25. Номад. 27. "Нин”. 28. Кадет. 30. "Нолит”. 32. То. 33. 
Инок. 35. Каротин. 38. Окоп. 40. Мераци. 41. Мак. 43. Умаг. 45. 
Килим. 46. Идол. 48. Арад. 50. Не. 51. Стара Загора.
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СПОРТ м СПОРТ НОВИ ПРОБЛЕМИ СЪС ЗАРЕЖДАНЕТО 
НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА В БОСИЛЕГРАДФУТБОЛ:

ШАХМАТ:
ЗА ГОРИВО - ПАК ПРИ 

ЧЕРНОБОРСАДЖИТЕ
МЛАДИ КАТЕГОРИИ

Пионерите на ” Балкански” 

по-добри
- ФК ” Балкански” 0 : 4 (0 :1)

ДЕВЕТИ КРЪГ ОТ 
ПЪРВЕНСТВОТО НА 

СРЪБСКА ДИВИЗИЯ - 
ГРУПА ЮГ

Босилеградското частно прсдпршггие ”Ибер” отказа да 
стопанисва бензиностанцията под наем

На единствената бензиностанция в Босилеград пак няма гориво 
и хората, както и повече фирми и организации са принудени да се 
снабдявф с бензин и нафта от черноборсаджии, които държат 
цената на около 50 динара за литар. Хората вече престанаха да 
негодуват и да отправят критики по адрес на общинското ръковод
ство и на "Автотранспорт”, в състава на конто тя работи.

Защо пак няма гориво на бензиностанцията, която Управител- 
автотранспорт” през август даде под наем за шест 

месеца на босилеградското ч"астно предприятие ”Ибер”?
- След два месеца работа се оказа, че няма сметка, че не може 

да има рентабилност, казва собственикът на ”Ибер” Иван Костад
инов. Когато всичко се изчисли, преди всичко поддържането на 
обекта, издръжката на двама работника и транспортните разноски, 
едва ли има някаква печалба.

В "Автотранспорт” казват, че нямат решение как да зареждат 
бензиностанцията. Със сегашната загуба.и дългове от над 5 мил
иона динара нямат сили да я поддържат.

Дали.и кога ще се намери решение за проблема, който датира 
още от югоембаргото, не е известно. Едни се надяват, че ще го 
реши новата общинска власт.

На хората не остава нищо друго освен да чакат и да плащат 
най-скъпо гориво в републиката.

ФК ”Желюша”

в последния кръг от първенството 
дивизия в Димитровград се срещнаха пионерските 

Балкански и Желюша”. Убедителна победа 
;ппе на по-известния димитровградски клуб. С тази победа те 
заеха второто място на таблицата. Първенец на дивизията стана 
но-добрняг от двата пионерски състава на ФК "Раднйчки” от Пи
рот^ които през този сезон се състезаваха в дивизията
таблицатаСКИЯТ СЬЯ“ ”Желюша” <* озова в долната част на

РАВЕН 
РЕЗУЛТАТ 

КАТО 
ПОРАЖЕНИЕ

на пионерската окръжна 
състави на

спечелиха надеж- 9

ният съвет на

ШК ” Радан” (Лсбанс) - ШК 
” Цариброд” 3:3

Озовалият се на последното ■ 
място в таблицата ШК "Радан” 
миналата неделя по15 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ

ВЪЛНУВАЩО ДЕРБИ
срещна

шахматистите на ШК "Цари
брод” и успя да измъкне равен 
резултат. В ожесточена борба 
без пито един
димитровградчаните изпуснаха 
победата. В последните два 
кръга от първенството им пред
стои енергично да се борят да

ФК ” Балкански” - ФК ” ФИАЗ” (Прокупие) 1:1 (1: 0)

Димитровград, 11 ноември 2001 г. СЦ "Парк:’, зрители - около 
300. Теренът - тревист. Времето - облачно и прохладно. Главен 
рефер — Миодраг Груйович от Ниш (6). Голмайстори: Мнтов в 40
мин. (от дузпа) за "Балкански", а Йованович в 58 мин. за "ФИАЗ”. °Челеят в дивизията.
Жълти картони: Стоянов, Б. Иванов и М. Пенчев от "Балкански”, 
а Стеванович, Тасковнч, Милойкович и Черанич от "ФИАЗ". Чер
вен картон (два жълти) - Черанич в 87 мин.

В рамките на 15 кръг от първенството на НФЗ в Димитровград 
се срещнаха ФК Балкански и ФК ФИАЗ” от Прокупие. На 
терена се водеше ожесточена борба. В 40 минута домакините 
откриха резултата след като Мнтов успешно изпълни дузпа.

През второто полувреме играта беше още по-качествена. Гос
тите изравниха в 58 минута. До края на мача домакините имаха още 
3—4 идеални положения за отбелязване на голове, но не успяха да 
реализират нито едно. След реагиране на първия си помощник 
главният съдия в 85 минута не зачете редовен гол на "Балкански" ^ ноември с начало 10 часа. 
и си изпроси бурни негодувания на домашните футболисти и пуб
ликата.

В следващия кръг от първенството "Балкански” гостува в Ор- 
ляне, където ще се срещне с отбора на "Младост”. Срещата се 
играе в неделя на 18 ноември с начало 13:30 часа.

реми

В.Б.

Ф©Т® око
Ето ги всичките резултати: 

С. Тричкович - И. Стоименов 0 
: 1, Н. Марянович- В. Игич 1:0, 
Д. Цветкович-Д. ЙоничО: 1, Н. 
Соколович - Н. Божилов 0:1, 
Д. Пешич - В. Стояновнч 1 : 0, 
М. Йович - А. Алексова 1 :0.

В следващия кръг от първен
ството ШК "Цариброд" е до
макин на ШК "Власотинце”. 
Мачът ще се играе в неделя на

т:
1лу«-И: 1: ■ -

"* 1 . ]

ЖгЯ
д. С.

'‘-4 '

ДИМИТРОВГРАД

Ароматизирани очила
В Димитровград има само едно заведение, в което 
хората могат да си поправят очилата, да си сложат 
нови стъкла, нова рамка. Това е "ОПТИКА", 
собственост на димитровградското семейство 
Йовкови.
Онова, по което "ОПТИКА" се различава от подобни 
заведения е фактът, че тук можете да получите 
"ароматизирани"очила с аромата не на някой 
известен парфюм, а просто на боклук. От снимката 
личи защо: непосредствено до входната врата са 
поставени два контейнера, в които се събира 
боклукът от1 близкия блок и останалите търговски и 
други заведения. Вратата на работилницата на 
Йовкови едвам може да се отваря, пречат й 
контейнерите. Досегашните оплаквания до явното 
предприятие "Комуналац" не са дали никакви 
резултати, макар че има място, където те да бъдат 
изместени.

12 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА ПОД

” ЖЕЛЮША” ОСТАНА БЕЗ 
ЕСЕННАТА ТИТЛА

"ДИСГО
След пауза от няколко го

дини диско-барът в мазето на 
Центъра за култура в Дими
тровград отново започна да 
работи тези дни.

Популярното
димитровградско "диско” взе 
под наем местният частник 
Димитър Давитков. В локала 
си той сс стреми да трудоус
трои 4 гостилничарски работ
ници. Диско-барът "Гранд” 
на Давитков ще работи всеки 
ден (освен в неделя) от 9 до 2 
часа сутринта.

"Надявам се, че ще има 
мющерии особено ако се има 
предвид, че питиетата въоб
ще няма да бъдат скъпи”, из
тъква Давитков и добавя: 
"Желанието ми е диско-бар
ът "Гранд” да бъде своеоб
разен клуб на младите Димит- 
ровградчани. Всеки ден в ди- 
ско-бара ще предлагаме др
уга програма. Така например 
всеки понеделник ще бъде ре
зервирам за слушане на пови 
и стари албуми и за пускане на 
музика по избор на гостите. 
Вторник ще бъде ден, резер
виран за слушане на. В сряда 
ще ми гостуват различни фо
лк и поп ансамбли, сиреч ще 
има музика наживо. В четвъ
ртък ще се слуша предимно 
фолк и поп музика. Петък и 
събота ще са резервирани за 
диско музика.”

ФК ” Драгош” (Пирот) - ФК ” Желюша” 2 : 1 (0 : 0)

Пирот. 11 ноември 2001 година. Игрището край АТП. Зрители 
- около 50. Теренът - твърд и неравен. Времето - прохладно. 
Съдия - Деян Миленкови1! от Пирот (6). Голмайстори: Денчич в 72 
мин. и Йованович в 88 мин. за "Драгош , а Крумов в 74 мин. за 
"Желюша”. Жълти картони: Алексич и Денчич от "Драгош”. Чер
вен картон - Драган Дончев, треньор на ФК "Желюша’.

ФК "Желюша” игра в следния състав: Стоицев 7, Дончев 8, 
Джунич 8, Бошкович 6, Алексов 6, Стефанов 6, Тричков 6, Крумов 
7, Д. Иванов 5, Ненов 5 (Н. Георгиев 6) и Р. Георгиев 6.

първенството на ПиротскаВ дерби срещата от 12 кръг от 
оркъжна дивизия третокласираният отбор "Драгош от Пирот 

второ поражение за сезона на отбора на "Желюша и но 
напълно му развея намерението след края на есенната

А.т.

нанесе 
този начин

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 16 ноември т.г. се навършват 6 

ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на

ТОДОР МАДОВ
На тази дата ще посетим неговия ве- • 

чен дом на гробищата в село Желюша и 
ще положим цветя.

Времето минава, но не заличава спо
мените за теб. Вечно ще те помним.

Опечелени: семейства Мадови и Илиеви

част да се домогне до титлата.
Много шансове за отбелязване на голове пропуснаха желюшан- 

ите в този мач. За поражението сами сме си виновни, оценката е на 
всички от желюшкия отбор.

В следващия кръг ог първенството желюшани са домакини
"Свобода” от Расница. Мачът ще се играе в неделя, на

ПОЧТИ на

отбора на 
18 ноември с начало 14 часа. д. с.

г
л

В малката зала на СЦ "Чаир” в Ниш миналата недели 
се игра мач от седмия кръг на зимната юношеска 
лига на подрегиона 7 Ниш между отборите на БК

и.

второто полувреме играха много лошо.

Вече не е с нас нашата кумица 
МАРА ЧИПЕВА 
от Босилеград

Човек никога не умира, когато има 
живи, които го обичат и помнят 

Поклон пред светлата й памет!

Семейство БойковиБ. Д.
Д. с.
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КОНТРА-БАБИЧКА
- Куде си се заваркал бай Тодоре? Че ме стьпкаш бре!
- Ооо Маичо! Мани нейе за оратепье...
- Е дотам ли га докарамо?
- Дотам та и отам... Варкам да затечем доктуратога що 

гледа све ли йе наред с главуту или некоя чивия йе излетела...
- Айде-де! Оно вечимка при свакога по некоя дъска нейе 

па местото или ич гьу пема, та ти че береш грижу за йедиу 
гвою чивию. Айде че идемо до 'Гациното да дърмнемо 
йедну-две и че видиш кико све че се опраи...

- Ама я не варкам при доктура зарад мене!
- А зарад кога?
- Че идем да питуйем за бабичкуту...
- Па кво вой йе?
- Знам ли! Айде докига се истришаше на мене за йедно- 

друго я пущим на йедното та мине из другото уше, прайим 
:е да недочувуйем и некико можеше да се търпи.»

- Са ли поче с комшийете, с малуту?
- Ма йок бре Манчо. Поче да се кара с телевизорат!
- Не думай!
- Оно истина нейе за думанье, ама мене ме йе голема мука 

налегла Вечимка ми писну. Щом пущим телевизорат она се 
насади пред ньега кико квачка на яйца, заузвийе рукаве и 
почне: "Айде синдраци, айде мочле, да ви видим кво съга че 
лъжете, кога че баламосуйете? Вийе да не мислите нийе смо 
на буньище расли, нищо не разбирамо, а? Айде-айде, кво сте 
одъпели туя музику!" Че туриш ли каве? - питуйем я да гьу 
одобровольим и да гьу позамайем малко, демек да се тръгне 
некико. "Море да поцърнейеш кико ньега, съга ли найде да 
ме зачавуйеш?" Ма мани се бре бабо. Не видиш ли дека 
:вакьи пут йедно и също лъжу! - пак се опитуйем да гьу 
разоподим. "Да даде Бог от лъжу и с лъжу да се ране!" Па 
не видиш ли дека с лъжу си и искарую лебат„ У това време 
почеше да орате дека истина ни йе тешко, ама еве живейемо 
по-арно от преди, има све, све може да се купи, нейе ко що 
йе било... Бабата се рипну: "Тува ви чекам! Кико бре *

' живейемо по-арно от по-рано?! Еве дедата не може йедну 
греду да узие да потпре амбарат че падне. Има све, ама иди 
га ти купи. Пензията тънка-тънка, йедва платимо токат, 
водуту и теливонат. С кво да купим бре мочльо, с кво? Айде 
кажи ми кво напраисте с данакът, а? Колко пути га по- 
д,и госте, а? А таксете? Щом ми некой потропа на портуту 
мене ме нещо почне тресе, трилетница да ви тресе!..." Чекай 
бабо, па они вече орате за спорт, кво си се раскрекала? "Нейе 
важно за кво орате. Важно йе я да им кажем кво мислим!"
И това нейе све Манчооо.»

- Па кво има йоще?
- Леле, недай Боже да си уключи Цариброцкуту телевизию, 

гьгай дибидуз пощурее: "Айде бабини голубетия, гукнете! 
Починяйте кико сте напраили улице, кико сте уредили град, 
кико сте овце раздали на народ. Е, ядън ли йе тия народ кит 
му вийе давате овце! Йедно време тия народ 
овце на булюци, а за ягнища и да не оратим. А съга, я 
кажете колко овце имате и колко ягнища? Кажете че 
дигнете на ногье Гумаруту. Че гьу дигнете, ама кита я бащу 
ми, Бог да га прости, дигнем из гробищата! За другьите 
цариброцкьи мъртавци нечу м да ви оратим. Па от кво тия 
народ да живейе бре? Имате ли душу?"

- Видим я Манчо, бабата за све йе контра. Дйде що йе 
контра - нека вой буде! И баща вой беше контра. Ама гледам 
Манчо, пущи пеиье на уста, ока, кълне, ядосуйе се... Стра 
че гьу тресне кръвното!

по

ДЕМОКРАЦИЯ

Димитрогрпд се говореше, че най- 
много работа ще имат графолоз- 
ите, доказвайки дали подписите са 
оригинални или фалшиви.

Излезе обаче, че най-много 
работа се стовари върху съдиите.

мадшиш
ЯАГОДЙЙ

Обсъждайки току-що мина
лите избори в Димитровград и 
Босилеград, един тукашен поли
тик казва:

‘Ако не съмва рано, ти 
подрани. СТРАХ

В предизборната кампаня 
ДСБЮ в Димитровград излезе с 

- Може и да не са напълно ЛОзунга ”Не се стахувайте, наше- 
демократични, но в Димитров- то време дойде!” 
град все пак минаха без счупени

(Българска пословица)

‘Времето е пари.
(Английска)

*Не се копае кладенец, 
когато ожеднееш.

Времето на ДСБЮ може би е
• дошло, но страхът все още не си 

е отишъл.
крака.

РАБОТА А.Т.(Китайска)

‘Младост до време, ста
рост до гроба.

В предизборната кампания в

(Българска)

* Душата няма тайна, коя
то поведението да не ра
зкрие.

КЪСМЕТЛИЯ посмях да си тръгна!
- Много съм щастлив, че се 

ожених за теб! - казва мъж на
СЛЕПЕЦ

Жена спира пред сляп човек,жена си.
’ - Това ли е най-новата ти ше- к°йто проси на тротоара и му 

га? - пита изненаданата съпруга. Дава шепа дребни пари. От таб- 
- Не, не се шегувам, навярно лото край него узнава, че неща- 

съм късметлия. Ако се бях ро- стникът има десет деца. 
дил 20 години по-рано, можеше 
да се случи да се оженя за майка

(Китайска)

‘Съвестта няма зъби, но 
пак гризе.

(Руска)

‘Навик е една мъка, а 
отвик две.

- Ох, вашето положение е мно
го страшно... Но ако вече сте... 
защо ви беше нужно да имате чак 
десет деца?

- Ех, милосърдна госпожо... Та-
ти!

(Българска)

‘Доброто, което правим 
вечер, дарява щастие на 
утрото.

СЕДЯНКА ка е, когато човек не гледа какво
Жена се връща вкъщи в зори. работи!
- И сега ще кажеш, че седян- 

ката с приятелките ти е продъл
жила до късно след полунощ? - 
крещи гневният съпруг.

- Вярвал или не, но това е ис
тината. Когато някоя от прия
телките ни излизаше и си оти-

МАЛКИЯТ АЙНЩАЙН
- Кой ще обясни теорията на 

относителността?
(Индийска)

‘Направи добро, па го' 
хвърли в морето, ако ри
бите не видят, Господ ще 
види.

пита про
фесор.

- Аз - обажда се един ученик и 
започва: - Когато сте с хубаво мо
миче, часът минава като минута. А 

ваше вкъщи, останалите я одум- когато седите на гореща печка, се- 
ваха толкова страшно, че аз не кундата ви изглежда като час!(Българска)
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