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ДНЕС В БЕЛГРАД
ДСС ПРЕДСТАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОС
НОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА НОВАТА КОНСТИ

ТУЦИЯ НА СЪРБИЯНОВ РАЗГОВОР ЗА БЪДЕЩЕТО 

НА ФЕДЕРАЦИЯТА СЪРБИЯ ОТ ШЕСТ 

РЕГИОНА=Ш==н §§«=—
СЪОбЩеНО °* Кабннета на президента В качеството на специален пратеник на Ев- 

“ СРЮ' Срещата ще бъдат обсъдени отчетите ропейския съюз. чиито добри услуги са приети от 
на експертните групи и ще се прецени съществу- ръководителите на федерацията и републиките 
ват ли възможности да се намери приемливо и за „а срещата ще присъства и висшият предсГвител 
двете страни решение. Освен президента Кощу- на ЕС за външна политика 
ница, в разговора ще участват съюзният вицепре- Солана.

* Скупщината на Сърбия би била двукамерно тяло, президентът 
Републиката би имал по-малки пълномощия, докато Правител

ството и занапред ще е силно, но ще трябва да провежда законите 
и другите предписания на Републиканската скупщина

Основните принципи на новата Конституция на Сърбия, 
подготвена от група експерти на ДСС, предвиждат разде
лянето на Сърбия на пет региона, при което след окончател
ното решение на статута му и Косово и Метохия би станало 
шести регион.

В съзвучие с това предложение Сърбия би била репуб
лика на всички граждани, които живеят в нея и би била една 
федерална единица в съвместната държава с Черна гора.

При случай на разпадане на югославската федерация 
Сърбия би била дефинирана като самостоятелен междуна
роден субект, за което е необходимо към основните начала 
да се добавят необходимите разпоредби, регламентиращи 
въпросите за войската, след това изпълнителната и законо
дателна власт. Предложението на експертната група на ДСС 
беше поредставено на пресконференция в понеделник от 
подпредседателите на тази партия Драган Маршичанин, Зо
ран Шами и Горан Булаич.

на

и сигурност Хавиер

ИЗЯВЛЕНИЕ НА МИЛО ДЖУКАНОВИЧ

РЕФЕРЕНДУМ ПРЕЗ АПРИЛ ИЛИ МАЙ
Президентът на Черна гора Мило Джуканович на трибуна в Жабляк, където бил 

оповести провеждане на референдум за държав- сещение. 
но-правовия статут на тази република през април 
или май т.г.

- Не би било етично която и да било власт или 
президент да реши къде ще живеят 650 000 граж- към Европа и у тях не съществува дилемата дали 
дани на Черна гора. Това ще решат нейните пъл
нолетни граждани на референдум, който ще бъде или за това ще решава някой друг”, 
проведен през април или май - казал Джуканович

на делово по-

Както предаде черногорското държавно ра
дио, президентът Джуканович казал, че "младите 
в Черна гора имат в битието си принадлежност

ще взъмат своето бъдеще в собствените си ръце
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СЛЕД КАТО ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА СМЕНИ ДИРЕКТОРА НА 
ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В ДИМИТРОВГРАД ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ОТПОР ПРЕВЗЕ РТВ ” ЦАРИБРОД”! НА ДИРЕКТОРКАТА НА 

СОЦИАЛНИЯ ЦЕНТЪР 

ПАК ГЛАСУВАНО 

НЕДОВЕРИЕ

Четвъртото заседание на митровградския ОТПОР завзе- да смени досегашния и назначи 
-Общинската скупщина в Димит- ха Радио-телевизия "Царибр- нов директор на Центъра за ку- 
ровград, проведено на 21 януари од”, която сега се нарича ”Сво- лтура. На предложението на

бодна Радио-телевизия ”Цари- председателя на ИО тази точкат.г. ще остане запомнено по ре
шението за смяна на управител- брод””. да се намери в дневния ред на 

Че заседанието ще бъде ин- скупщината реагира прсдссда- За да се увеличат приходите на общината,се налага между другото 
да се реши и спорът с ” Гсрдап”.

Членовете на Изпълнителния отбор на ОС в Босилеград 
подеха инициатива да бъде сменена директорката на Цен
търа за социална работа в Сурдулица Мица Нешич и пред
ложиха на съоснователите му - общинските скупщини в 
Босилеград и Сурдулица, за изпълняващ длъжността дирек
тор на Центъра да назначат Сладжана Тасич, психолог във

ателни съвети вните и надзир
"Комуналац” и Центъра за кул- тересно беше ясно преди да се телят на отбори и ческата група

приеме дневния ред, тъй като на ДОС Зоран Петров, търсей- 
преди това се проведе спешно ки тези точки да бъдат извадени 

ректор в Центъра за култура. И заседание на Изпълнителния от- от дневния ред на заседанието и
бор, на което бе взето решение да се направи пауза, за да се по- 
на скупщината да се предложи търси съвместно решение. Пау

за бе дадена, но до договор не се 
стигна и затова отборническага 
група на ДОС напусна заседа-

тура и назначаването на времен
но изпълняващ длъжността ди-

още повече по това, че след при
етото решение членовете на ди-

НА ИЗВЪНРЕДНАТА СЕСИЯ НА 
СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ

ведомството.
Членовете на новата изпълнителна власт, които повто- 

миналогодишното решение на Общинския съвет на
нисто.

После всичко тръгна ”по ка
нален ред”, т.е. с болшинството 
си, към което се придружиха и 
отборниците от ДСС в повечето 
случаи, Съюзът на граждани 
Цариброд, след като обсъди и 
прие отчетите на Историческия 
архив от Пирот, Междуобщин- 
ския център за социални грижи, 
Народната библиотека и други 
ведомства, както и рамкова про
грама за работа на ИО, стигна и 
до спорните две точки от днев
ния ред. Пак благодарение на 
болшинството си (и подкрепата 

отборниците от ДСС) Общи
нска скупщина най-напред 
пи досегашните управителни и 
надзирателии съвети в Кому- 

(На 3 стр.)

риха
ДОС смятат, че под ръководството на Нешич съвместната 
институция на двете общини цели десет години не функ
ционира добре. Точно преди толкова време босилеградският 
Център за социални грижи бе присъединен към сурдулиш- 
кия, като стана негов клон, но под общия покрив не само че 
не са решеии техническите и материални въпроси, но са 
създадени и кадрови проблеми.

- По-голяма част от нашите материални средства се изра
зходват в Сурдулица, а в нашия Клон освен дипломиран 

двама социални работника, други кадри няма. Осо
лен-

ОМНИБУСЪТ ПРИЕТ 

СЛЕД ПЪРВО ЧЕТЕНЕ
от Консти-Омнибус законът за връщане на гарантираните 

туцията компетенции на Войводина беше приет в Скупщината 
на Сърбия след първо четене в сряда.

За пръв път в сегашния състав на Републиканския парла
мент депутатите гласуваха един закон чрез повикване. От 
присъстващите 236 депутати ”за” гласуваха 119, против 
бяха 74, 42-ма сс въздържаха, а един отказа да гласува.

Вчера и днес продължи второто четене, понеже само 
Правителството на Сърбия с внесло 30 амандмава, с които сс 
цели подобряване на окончателния текст на този Закон, с 
който на Войводина се връщат компетенциите в 24 области - 
културата, образованието, здравната 
иата защита...

юрист и
*бено е трудно да се организира работа без педагог и 
холог, ио Центърът, освен че от време на време изпраща 
психолог, не реши този проблем. Това е една от причините 

социалната защита се отдалечава от социално слабитена защо
жители в общината, подчерта Петър Митрев, ръководител 
ма босилсградския Клон.

смс-
з.зщита, спорта, социал-
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ВЪВ ВТОРНИК В СОФИЯИТАЛИАНСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИ 

БЕЛГРАД ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ 

ОФИЦИАЛНО ПОЕ 

ДЛЪЖНОСТТА 

ПРЕЗИДЕНТ НА 

БЪЛГАРИЯ

ИТАЛИЯ СЕ ГОТВИ ДА 

ОТМЕНИ ВИЗИТЕ
* Мамин: Доверие в обновена федерация * Италианското правител
ство ни дава 12,9 милиона евро като донацня

Новият български президент Георги Първанов е рюден
през 1957 година в Сирищник, Пернишка област. Той е 
представител на младото социалдемократическо крило 

реформираната Българска социалистическа партия и 
неин лидер от 1996 година.
Веднага след избирането си за президент той напусна 
БСП като заяви, че няма да се ангажира партийно все 
докато е на функцията президент на Република 
България.
От 1981 година той беше научен сътрудник в Института 
за социална история. Георги Първанов стана доктор на 
науките през 1989 година и е автор на две монографии и 
десетки научни публикации. Първанов беше избиран за 
народен депутат в три поредни състава на Народното 
събрание на Република България.

Георги Първанов, новият 
български президент, официал- 

пос най-важната държавна 
функция във вторник.

Покрай представителите на 
обществено-политическия живот 
в страната нп тържествената ии- 
аугурация присъстваха гръцкият 
премиер Костас Симитис и турски
ят вицепремиер Месут Иилмаз, 
който присъства на заседание на 
смесената българо-турска коми
сия за икономическо и техническо 
сътрудничество в София.

Инак в събота пред депута
тите в Народното събрание и 
българския патриарх Максим 
президентът Георги Първанов 
и вицепрезидентът Ангел Ма
рин дадоха тържествена клетва, 
че ще спазват Конституцията и 
законите в страната и че в 
изпълняването на функциите си 
ще сс ръководят от интереса на

но
в

I
След разговорите с домакина си Воислав Кощуница миналата 

седмица в Палатът на Федерацията в Белград италианският през
идент Карло Азсльо Мамин заяви, че в Европейския съюз съ
ществува пълно доверие в нова и обновена югославска федерация.

- Президентът Кощуница ме увери, че ще се старае за опазване 
на суверенитета и териториалната цялост на югославската федер
ация чрез възобновяване на сътрудничеството с Черна гора в рам
ките на новите конституционни отношения, каза президентът Ча- 
мпи.

институция с външно-политичес
ката ориентировка на страната и 
че ще се ангажира за подобрява
нето на социалното положение в 
страната.

Членството в Европейския съ
юз и в НАТО, както и развитието 
на плодотворно и взаимно изгодно 
сътрудничество с държавите от 
еврозоната и с традиционните си 
партньори, каквито са Русия, бал
канските държави и Близкия из
ток са приоритети на новия бъл
гарски президент.

Първанов обеща, че ще защи
тава парламентарния и република
нски характер на държавното ус- 
тройсво на България и че не пла
нира драстични промени в дипло- 
матическо-консулярните предста
вителства на България в света.

Марин, председателят на Народ
ното събрание Огнян Герджиков 
подчерта че, резултатите от през
идентските избори показаха, че 
българският народ желае ради
кални промени и преодоляване на 
всички натрупали се слабости в 
държавното управление.

Според българската Консти
туция президентът отразява един
ството на нацията и в името на 
това на втор план трябва да оста
вим политическите си пристрас
тия, каза премиерът Симеон Сак- 
скобургготски и добави, че само 
такава политика може да очаква 
подкрепата не само от страна на 
парламента и от правителството, а 
и от целия български народ.

Президентът Първанов обе
ща, че ще продължи политиката 
по съгласуване на президентската

Като приветства сърдечно госта си, президентът Кощуница 
заяви, че с италианския си колега с разговарял за презграничното 
сътрудничество и връзките на покрайнината Апулия с Черна гора, 
възможностите Италия да отмени визите за югославските граж
дани и за стремежа на Белград през 2003 година да се подпише 
споразумение за стабилизация и асоциация с Европейския съюз.

Югославският вицепремиер Миролюб Лабус и заместник-ше
фът на италианската дипломация Роберто Антонионе подписаха 
финансова спогодба, според която италианското правителство ни 
дава 12,9 милиона евро като донация.

В палатът на Федерацията в Белград порезидентът Чампи раз
говаря и със съюзния премиер Драгиша Пешич и с председателя на 
Съвета на гражданите на Съюзната скупщина Драголюб Мичунович.

народа.
На церемонията по даване на 

тържествената клетва присъства
ха председателят на Народното 
събрание Огнян Герджиков, пре
миерът Симеон Сакскобургготс- 
ки и председателят на българския 
Конституционен съд Христо Да
нов.

Според българските закони 
новоизбраният президент и вице
президент дават клетва три дни 
преди изтичането на мандата на 
актуалния държавен глава.

Честита йки на Първанов и

СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛСТВО УТВЪРДИ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА МАЛЦИНСТВАТА

ЛИЧНОТО ИМЕ НА МАЙЧИН ЕЗИК
С гласуването на този Закон се попълват кухините в югославската правова система и се създават условия малцинствата да се радват на гарантираните им от 
Конституцията права, което ще допринесе да се повиши лоялността им към държавата

Законопроектът за защита правата и свободите на 
националните малцинства тези дни е доставен на де
путатите в Съюзния парламент и както се узнава ще 
се чете в началото на февруари.

Както пише в уводната му част, 
регламентира осъществяването на индивидуалните и 
колективни права, които се гарантират на национал
ните малцинства от Югославската Конституция или 
от международните спогодби.

В решаването на малцинствено-мнозинствените

Инак, афирмационните акции вече станаха раз- отговор на тоя език. Това важи и за депутатите в 
Съюзния парламент, които ще могат да се изказват на 
майчиния си език.

Новина в правото на образование на майчиния си 
език между другото е и в това, че националните мал
цинства ще имат възможност да създават (и да под
държат)

ширено явление в света, а задължителното им пред
приемане се предвижда от цяла редица международни 
правни документи, които задължават и Югославия. 
Един от тях е Рамковата конвенция за защита на на
ционалните малцинства на Организацията за европей
ска сигурност и сътрудничество, чиято членка е и на
шата страна.

Правото за опазване на идентичността се регла
ментира с три члена от третата част на Законопрое
кта за

с този закон се

ЧАСТНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ИНСТИТУЦИИвъпроси, които преди всичко са политически, а след защита свободите и правата на националните 

малцинства. Една от новините, предвидени със Закона 
е избирането и употребата на личното

- Гражданите, числящи се към националните 
цинства, имат право свободно да избират личните си 
имена, имената на своите деца, както и да вписват 
личните си имена във всички публични документи, 
служебна евиденция и сборници от данни за самолич
ност според правилата на майчиния език и правопис. 

По нов начин се

- училища или университет, където ще се обучават на 
езиците на националните малцинства или двуезично, а 
в тяхното финансиране ще могат да участват и родни 
и чуждестранни организации, фондации 
лица.

това и правно-институционални, държавата Югосла
вия прави голяма крачка напред към най-висшите 
европейски стандарти.

Гласуването на този закон, както посочва югос
лавското правителство, би трябвало положително да

име.
мал-

и частни

Законопроектът предлага дейното участие 
ционалните малцинства във властта да се осигурява 
посредством отделни тела - национални съвети. Тези 
съвети са замислени като тела.

повлияе върху лоялността на малцинствата към дър
жавата, в която живеят. Той сс основава върху прин
ципите, които изразяват мултнкултуралността, сът
рудничеството между националните малцинства и 
мнозинствения

на на-

които имат равно
правни компетенции в областта на образованието, 
културата и информирането.

Съдебната защита

регламентира и
народ като фактор на демокрацията, 

прогреса и вътрешната и международна сигурност и 
стабилност. Също така този закон се базира и върху 
господството на правото, уважаване и опазване на те
риториалната цялост и суверенитета на държавата и 
обезпечаване и защита на свободата и правата на на
ционалните малцинства.

- Новината в югославската правова система, обос
новава се Правителството, представлява ясно утвър
ждаване на основите за предприемане на афирмацио- 
нни акции, т.е. специални мерки в полза на национал
ните малцинства, които бяха лишени от отделни прав;а 
или развойни възможности.

СЛУЖЕБНАТА УПОТРЕБА НА 
МАЙЧИНИЯ ЕЗИК на малцинствените права се 

- гражданско-правнатретира като наказателна и катона малцинствата. Ако Законопроектът се гласува в 
непроменен вид, единиците на местното

защита.
Законът също 

почти изчезналата
самоуправ

ление са длъжни да въведат езика на националното 
малцинство в служебна употреба, доколкото според 
последното преброяване на населението малциството 
прави поне 15% от общия брой на гражданите.

Числящите се към националните малцинства, чий- 
то брой достига 2% от общото население в СР Югос
лавия ще имат правото към съюзните „органи да се 
обръщат на майчиния си

така предвижда реактивизация на 
конституционно-съдебна защита 

1рез процедурата за конституционно оплакване. Съю
зното министерство на националните 
общности, както

и етнически 
и националните съвети, могат да се 

-- конституционен съд , доколкото 
1 до нарушаване на консти- 

туционните права и свободи на гражданите от национ- 
алните малцинства.

оплачат на Съюзния
оценят, че се е стигнало

език, както и да получават
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ОТПОР ПРЕВЗЕ РТВ 

” ЦАРИБРОД”!(От 1 стр.)
правление Маршичанин каза, че Сърбия тря
бва да бъде секуларна държава, основаваща 
се на господството на правото, която ще гар
антира равенство на всички свои национални 
и етнически общности.

Президентът на Републиката според пре
дложението на ДСС и занапред би се избирал 
непосредствено от гражданите, но ще има 

малки пълномощия отколкото сега. Про- 
цедурата за неговото освобождаване, т.е сме
няване, би била упростена. Именно, ако през
идентът наруши конституцията или закона, 

бъде осъден за углавно дело

Като подчерта, че тяхното„ предложение
новата Конституция на Сърбия създава 

предпоставки за рационална 
гионализация на

(От 1 стр.)

налац” и Центъра за култура и назначи нови. За председател на 
УС на ”Комуналац” е назначен Емил Соколов, председател .... 
ИС, а за членове са назначени Васка Джокич, Светланче Станк
ова, Гордана Ранчева, Таса Бошков, Слободан Антов и Миряна 
Панова. В Надзирателния съвет са назначени Слободанка Цвет
кова, Иванчо Стоянов и Влада Петров.

В Центъра за култура за председател на УС е назначен Алек
сандър Златанов, а за членове Слободан Алексич, Славча Антов, 
Горан Ранчев, Злата Кирова, Зорица Милева и Соня Станулова. В 
Надзирателния отбор са Крум Величков, Елка Соколова и Юлия- 
на Михайлова.

За нов

на

и истинска ре- 
държавното управление, 

... и локално самоуправ- 
каза, че територията на

на
регионална автономия 
ление. Маршичанин 
Сърбия си остава и занапред единна и неот-
чуждима, а че уреждането на държавните 
органи би се базирало върху разделението на 
властта и то на законодателна, изпълнителна 
и съдебна.

по-

Както посочи Горан Булаич регионите би 
имали самостоятелен обсег на дейност и те 
биха поели по

или достатъчно 
с мнозинство от две трети от депутатите 
Съвета на

изпълняващ длъжността директор на Центъра за кул
тура на мястото на сменения Алекса Радев бе назначен Петър 
Йованович по професия фармацефт, в момента подпредседател 
на скупщината.

Докато това се случваше, скупщината пряко се предаваше по 
кабелната телевизия

в
голяма част от властта, което 

означава същинска автономия. Между дру
гото те ще имат и финансова автономия - 
регионални данъци и такси, а ще имат 
вото да участват и в една част и от републи
канските доходи.

Центрове на бъдещите региони би били 
Белград, Нови Сад, Крагуевац, Ниш и Ужи- 
це, докато Прищина би била център 
тия регион, т.е. на Косово, но след като окон- 

бъде решен неговия статут.
По-голямата част на областта Санджак 

или Рашка или цялата територия на тази об
ласт би била в региона, чието седалище ще е 
в Ужице. Иманета на регионите, според Зо
ран Шами ще определят регионалните скуп- 
щини, докато границите им ще се уточняват 
и променят с мнозинство гласове в Съвета на

гражданите, което ще може да 
задвижи процедура пред Конституционния 
съд и ако девет съдии в този орган гласуват 
за освобождаване на президента, той ще бъ
де свален.

пра- и гражданите веднага след края на заседа
нието разбраха, че членовете на димитровградския ОТПОР са 
превзели РТВ "Цариброд”. Програмата на радиото и телевизиятаПравителството на Сърбия би имало го

леми пълномощия, като при това задължи
телно трябва да провежда законите и другите 
предписания на Народната Скупщина.

Президентът на Републиката предлага 
кандидатпремиера, докато премиерът пред
лага вицепремиерите и министрите в своя 
кабинет.

Конституционният съд е на-висшия съде
бен орган и решенията му са окончателни и 
задължителни, а изпълняването им се гаран
тира от правителството. Предвижда се сфор
мирането на Върховен съвет на пра
восъдието, който ще назначава съдии и пред
седатели на съдилищата.

За гласуването на новата Конституция ще е 
необходимо мнозинство от две трети в двете ка
мари на републиканския парламент. В случай да 
не се получи такова мнозинство, свиква се съв
местно заседание на двете камари, на което 
трябва да гласуват ”за” 167 депутати ( пак две 
трети, но от общия брой). В случай че предло
жението не мине, за това в Скупщината не може 
да се разговаря през следващата една година. 
Предвижда се възможността, предложение за 
нова Конституция да дадат 100 000 избиратели, 
т.е. граждани, след това президентът на Републи
ката или Правителството.

Основните принципи на новата Конституция 
на Сърбия ще бъдат доставени на всички поли
тически субекти, специалистически органи, с тях 
ще се запознае и широката общественост.

Координатор на групата експерти на ДСС, коя
то подготви основните принципи е подпредседа
телят на тази партия Драган Маршичанин.

продължава по установената схема със журналистите, които се 
определиха да защитават телевизията.

Със съобщения на подкрепа се обадиха всички партии от ДОС 
- ДА, ДС, НД,"Правда”, ДСБЮ, а подкрепа пристигна и от АНЕМ 
(Асоциация на независимите електронни медии), подписана от 
координатора на мрежата Небойша Ристич.

на шес-

чателно

А.Т.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ УТВЪРДИ ПРО
ГРАМА ЗА ОКАЗВАНЕ ПОМОЩ НА НАШАТА 

СТРАНА

ЗА СЪРБИЯ 645 

МИЛИОНА ЕВРО
регионите, като една от двете камари в бъ
дещата републиканска скупщина.

Оснвните начала на новата Конституция 
предвиждат възможността регионите да об
жалват евентуалните спорни решения на 
Правителството на Сърбия пред Конститу
ционния съд, като най-висша съдебна ин-

Европейската комисия ще финансира проекти за обновление и 
реформата на стопанството и държавно-обществените структури 
в СРЮ, за което ще бъдат осигурени благоприятни комерчески 
кредити.

Тези кредити обхващат и съживяване на онези икономически 
сектора, които имат най-големи изгледи за бързо възстановяване 
и за откриване на нови работни места.

станция, чиито решения са окончателни и 
изпълнителни. Скупщините и регионалните 
правителства могат да бъдат разпуснати по 
предложение на републиканското правител
ство.

Компетенция на регионите ще бъде прие
мането на Статут и бюджет на областта, про- 
станственото планиране, селското стопан
ство, транспорта... Начело на регионите ще 
бъдат председателите на правителствата на 
тези области.

Като подчерта, че тяхното предложение 
предвижда здраво и силно местно самоу-

НА ДИРЕКТОРКАТА НА СОЦИАЛНИЯ 

ЦЕНТЪР ПАК ГЛАСУВАНО 

НЕДОВЕРИЕ Става дума за стратегията за спомагаме на възстановяването на 
Югославия до 2004 година, която Европейската комисия уточни в
рамките на програмата "САК05" за оказване помощ на страните в 
Западните Балкани.

Тази програма предвижда въз основа на проектите, които ще 
бъдат утвърдени заедно с Европейския съюз в енергетиката и 

инфраструктура да бъдат изразходвани за-

(От 1 стр.)
Пред председателя на ОС Владимир 
Захариев на последно заседание на 
Изпълнителния отбор клетва дадоха 
членовете на тоя отбор д-р Крум Накев и 
Златка Стоичкова, така че ИО сега пак 

девет члена. Първоначално той беше 
деветчленен и в състава му бяха и те, но 
поради процедурални причини докато се 
обнародва решението, беше се наложило 
отборът да има седем души.

ИО подеха и инициатива Клонът 
да се отдели от сурдулишкия Център и да 
самостоятелна институция. Освен това, предсе
дателят на ОС Владимир Захариев 
нреизучат списъците на бедняците, та помощ да 
получават само онези лица, които наистина нямат 
условия сами да се препитават. В това отношение 
занапред трябва да прекрати практиката хора да 
идват в ОС и да .-..реят социална помощ, защо.о 

Центърът е мястото за говя. 
ИО на ОС Горан Стоянов 

общината възможно повече 
си. За това бе

Членове те на стане
транспортната
бележитолни средства от заплануваните общо 960 милиона евро. 
Най-голяма част от тези средства са предназначени за Сърбия - 645 
милиона, 270 милиона за Косово и 45 милиона евро за Черна гора. 

За енергетиката са предвидени 224 милиона евро, а за об-
около 160 милиона. В

поиска да сс
има

новление на пътно-транспортната мрежа 
това влиза н финансовата подкрепа за изграждане на моста на река 
Дунав в Нови Сад.

С тези средства ще се финансира и почистването на река Дунав 
от последиците от бомбардировките, както и изграждането на

на транспортните коридори 7 и

Отделението, т.е. 
Председателя!’

на общината да защитава адвокат.
Да припомним, че съглано Закона за плащане 

блага от общ интерес
на

каза, че се налага
да подсигурява приходите

ускори ходът ПО делото на 
’Тердал’\ в чиито

водоцентрили.

па данък за ползването па инфраструктурата по протежение 
10, които от северна Европа през Будапеща и Белград водятток, нефт и газ, който есама къмпри производството

1990 година, Босилеградска община
на

взето решение да се 
ОС против водоцентралата

Влисинските

из- Атина.гласуван
исква от централите да й платят основния дълг от 
2 751 750 динара за период от 1996 до 1999 година.

- За тези и за останалите досегашни дългове 
нека се произнесат съдебните институции, а ние 
ще се опитаме с представителите на "Гердап” да 

с договор въпроса за бъдещите приходи,

"САГСБ5" до 2004 година саЗа реализация на програмата 
запланувани общо 4,65 милиарда долара. Най-голяма част от тях са 
предназначени за Сърбия, понеже тя е претърпяла най-големи 
разрушения и щети, чието възстановяване почти не е започнало.

— за об-

състав работят и Станоев осведоми 
Лесковац ОС

ОС РаденаСекретарят 
членовете, че в 
отдавна е завела дело 
ползване на

Стбпанския съд в
против цодоцентрялите за 

общината, но делото
небрежността

. Затова те ре.пиха 
, занапред интересите

В Босна вече са вложени забележителни средства
инфраструктурата, докато н Хърватско военните 

били много по-малки, се казва в обоснованисто на
водите от па решим 

каза Захариев.
новление на 
разрушения са 
това решение.

”и порадисс отлаганенужно
общинския правозащитния 

Здравка Гагулскавместо
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ПРОДЪЛЖАВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
АВТОМАГИСТРАЛАТА НИШ-СОФИЯ

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

ПРИЕТИ ОТЧЕТИ ДО ПРОЛЕТТА - 

ЗЕМЛЕНИТЕ 

РАБОТИ

След като на 18 януари т.г. Изпълнителният то е много. На него му пречи съотношението до-
като "големината на заплатите не ме интересу-отбор на ОС обет,дп и прие отчетите за миналата 

година и програмите за работа през настоящата, па". Що се отнася до плана за следващата година ,
на "мокър пъзел втези документи се намериха в дневния ред на Об- там е проблем недостигът 

щинската скупщина в Димитровград. сградата, което, съгласно законовите разписания,
Във връзка с отчета на Историческия архив от слага под въпрос работата на библиотеката. План 

Пирот, който съхранява архивни материали за за това има, но дали ще има средства за инвес- 
Пиротска, Бабушнмшка и Димитровградска об- тиции, остава да се види.
щнна, бе констатирано, че успешната дейност на Единствено отчетът на Общинската органи- 
архива е от голямо значение за гражданите, тъй зация на Червения кръст не бе приет от о Гор

ниците, макар че ИО го прие с определени за
бележки. Причината за това, както посочиха от-

* До началото па строителния сезон трябва да се завършат зем
лените работи, за да продължи изграждането на осемкиломет- 

отсечка от Комрен до Просек «Автомагистралата Ниш- 
650 милиона евро, а изграждането й шеровпта 

София щс струва над 
продължи три годиникато историческият архив е единственото място,

от което те след определено време могат да се 
снабдят с необходимата документация. Но за да борниците, е недостиг на точни данни за полу-

разделена помощ, както и брутните зап-
Въпреки прекадено ниските температури, работниците и ме

ханизацията на Пътното предприятие от Ниш не напускаха от
сечката о г Комрен до Просек на бъдещата магистрала. През ноем
ври бяха асфалтирани първите 4,5 км и продължи подготовката за 
новите 8,5 километра.

бъде тя правилно съхранена, необходимо е създа- ченатаи
лати.пане на съответни условия, които в момента не

отчетът наОтделно внимание предизвикасъществуват, защото няма съответни помеще
ния. Заплануван е строеж на нова сграда, но в Междуобщинския център за социални грижи ог

Пирот. В него с посочена една нелогичност, зна-момента едва ли могат да се намерят средства, 
въпреки чс архивът е под Министерството на ку- чима за ползващи те социална помощ: големината 
лтурата. Тъй като предстои обработка на ар- па паричната помощ с в пряка зависимост ог 
хивння материал за някогашния Срез Цариброд- средната заплата в общината, а известно е, че 1Я в 
ски, то с необходимо Общинската скупщина в Димитровград с някъде на дъното. На практика 
Димитровград да осигури определени средства за се стига до там, чс в Пирот, където средната зап- 
спсциални картонени кутии и рафтове, където ще лата е много по-висока, социална помощ полу

чават много повече хора, а размерът на помо- 
от средната заплата в Ди-

СИЧЕВАШКА КЛИСУРА НЯМА ДА СЕ 
НАКЪРНИ

Трасето на бъдещата автомагистрала се отклонява от 
сегашния път през планинския преход Плоча на Сува 
планина и недалеч от Бела паланка отново се връща на 
старото и продължава към югославско-българската 
граница. Следователно Сичевска клисура ще си остане 
ненакърнена, а сегашният международен път ще получи 
статута на регионален. _______________ _______________

бъдат съхранени прегледаните документи.
От компетентните в общината бе отговорено, щта е дори по-висок 

чс средства ще бъдат обезпечени от бюджета, митровград. Както изтъкна представителят
Междуобщинския център за социални грижи, на- 

помощта да се "върже" със сред- 
рспубликата, поне засега са без

на
съгласно реалните му възможности.

Що се отнася до отчета на Народната бнблио- - Запланувано е землените работи на тази отсечка, чиято стой- 
190 милиона динара, да бъдат готови до

стояванпята мм
тека, бе изтъкнато, че по прочетена книга на гла- ната заплата в 
ва от населението нашата община е далеч над резултат. Но доколкото това се и случи, тогава 
европейското ниво. В Европа се чете 0,4 книги на пак ще се получи своеобразна нелогичност, а това

е, чс почти всички заети ще трябва да получават

ност възлиза на около 
началото на строителния сезон. Средствата осигури Дирекцията 
за пътища в Сърбия, като специфична правителствена органи- 

- казва директорът на нишките пътестроители Милутинглава, а в Димитровград една книга на един жи
тел. Зоран Свиленков, отборник от ДСС, нап- социална помощ, 
рави забележка, че в средствата, изразходвани за 
миналата година, заплатите участват с 50%, кое-

зация
Гашевич. Той припомни за настояването на сръбското правител
ство да ускори изграждането на тази отсечка, за да се открият 
възможности за реализация на договора с България за съвмест
ното изграждане на автобана. Град Ниш също се старае да ускори 
изграждането, понеже този проект е един от най-важните за ин
тензификация на сътрудничеството в триъгълника Ниш-София- 
Скопие.

За изграждането на 160 километровия автобан до София ще са 
необходими над 650 милиона евро.

Стойността на сръбската част от автомагистралата се изчис
лява към 500 милиона евро, казва началникът на отдела за авто- 
банове в националната дирекция за пътища Милутин Щърбич. 
Сърбия и България трябва да осигурят 40% от тях, докато оста
налите 60% ще бъдат чуждестранни инвестиции. Този проект 
влезна в програмата на Донорската конференция в Букурещ. Сега 
се готви главния проект за следващите 86 км на югославска тери
тория, добави Щърбич, а строенето ще продължи три години.

Потвърждение за това, че наистина става дума за доходна ин
вестиция е фактът, че няколко чужди фирми вече са проявили 
интерес да участват във финансирането и нейната експлоатация.

Фирмата "Луис Бергер” твърди, че инвестицията ще се изплати 
наи-много в срок от 15 години експлоатация. Неотдавна една японска 
корпорация предаде писано удостоверение за заинтересоваността си да 
участва във финансирането на автомагистралата Ниш-София. По
добно постъпи и турската компания "Текфер”, а потвърден е ин
тересът и на няколко френски и италиански инвеститора.

С мнението на главната консултантска фирма "Луис Бергер” от 
Америка се съгласиха и съответните институции в Европейския 
в Брюксел.

А.Т.

ДИМИТРОВГРАД

ОТПОР СЪОБЩИ СВОИТЕ УСЛОВИЯ
След като превзе Радио-телевизия "Цари

брод” Народното движение ОТПОР Цариброд 
съобщи и своите условия за преодоляването на 
новосъздалата се ситуация.

Според ОТПОР, за да се преодолее "кри
зата”, е необходимо:

1. Мнозинството в Общинската скупщина на 
спешно заседание да анулира своите решения 
за назначаване на нов Управителен н Надзи- 
рателен съвет и директор на Центъра за кул
тура и да възстанови положението от преди 21 
януари.

2. В Общинската скупщина да започне дис
кусия по въпроса с участие на всички реле
вантни фактори и компетентни за разрешава
не на проблема.

3. До окончателното решаване на проблема 
ръководител в телевизията и гарант за всичко 
да бъде Никола Иванов, председател на На
родното движение ОТПОР Цариброд.

4. В скупщината веднага да започнат проце- 
дурални действия за организационно отделяне

на Радио-телевизия Цариброд и кабелната си
стема от Центъра за култура и да започне пуб
лично обсъждане на проект за създаване на 
самостоятелна и независима фирма.

Съобщението е подписано от председателя 
на ОТПОР Цариброд Никола Иванов.

Що се отнася до работата на РТВ Цариброд, 
тя продължава нормално на две смени с бол
шинство от заетите, които спонтанно се съг
ласиха да продължат да работят. Една част от 
журналистите подкрепят решението на ОС и не 
идват на работа. Останалите, особено в техни
ката, идват на работа, въпреки огромния на
тиск върху тях и семействата им. Новоназна
ченият директор два пъти се е опитал да влезе 
в телевизията, но "отпорашите” това не му 
позволили. Те са отворили и книга за събиране 
на подписи, в която гражданите изказват под
крепа за досегашното ръководство на Центъра 
за култура.

съюз

А.Т. М.С.М.

(Народне новине)

ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

..И КОЙ ПЛАШИ 
ЖУРНАЛИСТИТЕ?КОЙ СЕ БОИ ОТ ЖУРНАЛИСТИТЕ

Преди да започне общото събрание на работещите общото събрание, 
в "Комуналац”, на което заетите трябваше да бъдат са виновни сърбите”’ 
осведомени за положението във фирмата след като тя Страхуват ли се от това , което ще чуят’ Или пък 
бе принудена да напусне базата на граничния преход, от това, което те самите ще кажат (ако изобщо 
няколко привърженика на бившето ръководство на какво да кажат)’ Или от истината 
фирмата поискаха от журналистите да напуснат харесва, а топа е, че в крайна сметка корените 
събранието, въпреки че бяха поканени. За щастие, от положението, в което "Комуналац” попадна след 15 
135 присъстващи на общото събрание само триестина декември миналата година, са в техните минало 
подкрепиха това неразумно предложение. годишни протести. Случилото се е само последиц!

Защо тези триестина се боят от журналистите, от Обяснението за постъпката им всъщност се 
медиите изобщо? Какво толкова секретно трябваше съдържа в отговора на въпроса: кои са хорала които 
да се разисква по въпроса за ползването на базата, се плашат от присъствието на медиите’ Това гп 
което журналистите, а чрез тях и гражданите, не същите хора, които, както много добре им напомни 
грябва да знаят? Дали това колко пари в момента има един от заетите, преди една година бяха ПОМНН 
на джиро-сметката на "Комуналац”? Или ги е страх гърлестите в протестите срещу ДОС Това са са .„„т,- 
да се разбере, че някои от привържениците на хора, някои от които по време нп' протестите със 
бившето ръководство на фирмата се опитват в тази закървавени очи се заканваха, че ще счупят камеоите 
мирна, многонационална среда да предизвикат на местната телевизия?!? Р
междунационални стълкновения, явно изтъквайки на

положението в "Комуналац”че за
Отбивайки се тези дни по служебна задача 
в каучуковата фабрика ГИД, журналистът 
на нашия вестник Бобан Димитров по 
неприемлив начин бе посрешнат от 
директора на фирмата Иван Марков. 
“Обиди ме няколко пъти. Според логиката 
на Марков, фирмата, на чието чело е той 
била пропаднала заради такива като 
мен!?! Аз обаче никога не съм работил в 
тази фирма. Какво все ми каза директорът 
можаха да чуят още няколко заети в ГИД", 
каза журналистът пред колегите си. 
Димитров добави, че неприятния разговор 
с Марков е записал и на аудио касета и че 
обмисля да съди директора за обидите, 
доколкото той не прояви готовност да му 
се извини.

имат 
която никак не им

на

между най-

А. Т.
А.Ташков
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В БОСИЛЕГРАДСКИ "БОР" ПРОДЪЛЖАВАТ 

ЗАТРУДНЕНИЯТА
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ЗОРАН СПАСИМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИО НА ОС В БАБУШНИЦА:

БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИ РАЗПРИ 

ЗА РАБОТАТА НА ФИРМИТЕ
ВСЕ ОЩЕ

ИЗПЛАЩАТ СТАРИ 

ДЪЛГОВЕ
И в началото 

2002 година бабушнишките 
предприятия продължават да 
работят с пълни мощности.

Бабушнишкият "Тигър” 
си е осигурил работа за тази 
година. Тази каучукова фаб
рика през 2002 година ще про
дължи печелившото произ
водство на вътрешни гуми за 
колелета за световноизвест
ната фирма "Мишелин”. Ка

на новата дори ревнуват, когато видят, 
че в общината ни почти всич
ките фирми работят успешно 
и че средните заплати на зае
тите в бабушнишкото стопа
нство надминават средните 
заплати в тази област в ре
публиката като цяло”, коме
нтира пред нашия вестник 
стопанската обстановка в Ба- 
бушница председателят на 
Изпълнителия отбор на ОС 
Зоран Спасич.

Той добавя, че ръковод
ството на общината винаги е 
на разположение на стопан
ските дейци в Бабушница и 

винаги е готово да им помогне. Така нап
ример, по думите на Спасич, общинското 
ръководство преди месеци е помогнало на 
"Стандарт” да сключи договор с германска 
фирма, която за бабушнишките конфекцио- 
нери се превърна в стратегически партньор.

Спасич споделя, че когато става дума за 
работата и бъдещето на бабушнишките сто
пански фирми между челните хора на об
щината и фирмите няма никакви разпри на 
политическа основа: "Политическата при
надлежност на някой ръководител на фирма 
не играе никаква роля, важното е само със 
съвестни усилия да допринесем за доброто на 
Бабушнишка община, за повишаването на

Финансовата обстановка в босилеградскот 
за обработка на дърво ”Бор” 
насам, когато

о предприятие 
все още е тежка. От август 

стачкуващите работници 
тогавашния им директор Милан Мицов 
фирмата не можа да се съвземе и да

накараха до- 
да подаде оставка, 

застане на здрави крака.

- През средата на август "Бор” дължеше„ няколко мил
иона динара, по-точно около 3 милиона към "Алфа”, както 
и около 1,2 милиона за неплатена суровина. Освен това 
1_5-те работници не бяха взели заплата от май насам 
Издължихме дълговете към "Алфа”, както и тези за сурови
ната, но все още не сме взели заплата за октомври и не е 
известно кога ще се създадат условия за това, казва Фила 
Симеонова, изпълняващ длъжността директор.
„ Производството главно е предназначено за потребите на 
Алфа . Поради недостиг на дървесина и мотив за работа 

производството на амбалаж спадна през декември, 
тенденция продължава. Лошото време 
повлияха складът в предприятието да остане без дървесина. 
Радва, че от преди седмица започнаха да се създават резерви. 
През последните дни предприятието започна да набира 
дървесина и в поречието на Драговищица, който пояс бил 
собственост на Републиканския фонд за води.

Заради тежкото положение

кто оповестяват в тамошния 
Тигър”, през тази година се 

очаква да бъдат приети на ра
бота няколко десетки млади 
работници.

Конфекцията "Стандарт” от няколко 
сеца успешно работи за един германски 
партньор. Лисца” продължава дългогодиш
ното си успешно сътрудничество с партньо
ри от Словения и Италия.

Зоран Спасич

ме-

а тази
и липсата на пари

Химическата промишленост "Лужница”, 
строителното предприятие "Изградня”, ба
бушнишките клонове на фирмите ИМТ и 
"Юпитер” работят солидно, а изключително 
добри делови резултати, както изтъкнаха 
източниците на "Братство”, отчитат в част
ната фабрика за производство на пластма
сови изделия ”Д — компани”, която се стреми

в предприятието на втория 
конкурс за директор не е имало заинтересовани кандидати.

Къде е изходът, как и кога ще се консолидира фирмата?
- Известно е, че това не може да стане ако и занапред 

произвеждаме дървен амбалаж, паркет и 
непечеливши произведения. За консолидиране може да

да построи още един цех и да открие работни 
места за още няколко десетки незаети ба- 
бушничани.

Рак-раната на бабушнишкото стопанство 
е земеделската кооперация "Бабушница”, 
която има немалки дългове и работи слабо, 
но в нея понастоящем има по-малко от 30- 
ина работници. "Имам впечатление, че хора 
отстрани просто ни завиждат и, бих казал,

Други

жизнения стандарт на всичките жители на 
общината”, подчертава той.

Може би именно този факт дава отговор 
на въпроса защо бабушнишкото стопанство 
е най-могъщото в окръга.

става дума само ако започнем да произвеждаме финални 
изделия. За целта водим разговори с фирма от 
вътрешността, но до момента не е известно какви ще са 
резултатите, оповести Симеонова.

В.Б. Б. Димитров

В КОБОС ПАК СТАЧКУВАТ НА ТРУДОВАТА 
БОРСА В БОСИЛЕ

ГРАД

РАБОТНИЦИТЕ В 
БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЦЕХ 

НА ЕИ ИСКАТ ДА СЕ 
ДЕЛЯТ

ИСКАТ СИ ЗАПЛАТИТЕ
Работниците в конфекцион

ната фабрика КОБОС в Боси
леград, които в края на мина
лата година стачкуваха някол
ко пъти поради неизплатени 
заплати, в понеделник пак сп
ряха машините. И сега поради 
заплати. Разликата е тази, че

РАБОТА 

ЧАКАТ 640 

ДУШИ
НЕ БЯГАТ ОТ 

ЕИ, А ОТ ” СЧ”
Работниците в босилеградския 
цех на фабриката “Съставни 
части", действаща в състава на 
Електронната промишленост в 
Ниш, пак поискаха да се 
отделят от предприятието си и 
да станат самостоятелна 
фирма.
- Не бива, не върви, казва 
Миле Цветков, шеф на 
производството в 
босилеградския цех, в който 
останали още 26 работника. 
Цехът ни цели десет години 
едвам живурка, няма работа, а 
и когато има, пак няма за 
всички, няма заплати или пък 
те толкова са бедни, че едвам 
ли може да се говори и за 
някаква си социална помощ... 
Цветков пояснява, че 
настояват да се отделят от 
фабриката си "Съставни 
части", но не и от състава на 
Електронната промишленост. 
Босилеградските електронци 
и досега настояваха да се 
отделят,но не им позволяваше 
фирмата в Ниш. Затова в 
момента изобщо не е известно 
каква ще е съдбата на 
сегашния им иск.

В Боснлеградска община 
понастоящем работа търсят ок
оло 640 души. Поне толкова 
имена са вписани в списъците на 
службата на Трудовата борса.
Сред безработните около 165 са 
неграмотни и с основно училище, 
пад 390 с трета и четвърта степен 
средно училище, към 30 с полу- 
висше образование, а 18 с виеше.

Координаторът в службата 
Влайко Асков казва, че сред сред- 
нпетите най-много са гимназисти, 
а всред полувисшистите 11 са ик
ономисти, по 3 юристи, възпи
татели на деца от предучилищна 
възраст и машинни инженери, 
двама преподаватели по те
хническо образование... С 
факултетски дипломи работа 
чакат четирма юристи, по трима 
икономисти и машинни инженери, 
двама технолози, един строи
телен инженер, инженер по ор
ганизация на работа, елек
троинженер, селскостопански 
инженер, преподавател по физ
ика...

от ръководството насега
ЮМКО, в чийто състав работ
ят като профитен център, ис
кат обещаните заплати от но 2 
хиляди динара. Работници каз
ват, че загубили доверие в ръ
ководството, понеже не само
че и тези заплати са нередовни, 
но не възлизали на две хиляди, а по-малко.

От директора на КОБОС Първан Стойо в 
не узнахме какви ще са по-нататъшните кра
чки на

Недоверието на работниците към ръко
водството на КОБОС е все по-голямо. Една 
част от около 500-те работника, колкото ра
ботят във фабриката, все по-силно вдигат 

отделяне от ЮМКО и за самостоя- 
стопанисваие. Искат, но все още

как това могат да направят, преди 
ако компанията поиска да превземат

ръководството на компанията, в която
чиито дългове шум заработят към 10 хиляди души и

няколко месеца се преценяваха
не етел но 

известно 
всичко

на ок-преди
оло 40 хиляди германски марки.

част от дълговете.
- Проблемите са съвсем сериозни

подценяват, подчертава председателят 
ОС Владимир Захариев. Не ми е обаче 

известно, продължава той, какво е съдз.р- 
жанието на договора при присъединяването 

ЮМКО, това ще трябва на работниците 
го сключили. Ако с

На синдикалното събрание 
КОБОС (в сряда) бе сформирана 
делова група, която да замине във 
Враня и с представители на ЮМКО 
да изучи въпросите от договорите 
за присъединяването на КОБОС и на 

към ЮМКО,

в и не бива
да се
на

Чорапарата 
включително и тоя дали 
конфекцията да остане в състава на 
компанията или пък да се поведе 
процедура за раздяла. Според 
решението на работниците 
разговорите трябва да приключат до 
една седмица, а дотогава те няма да 
работят. _________________ _

към
да кажат тези, които са 
компанията не върви и доколкото фабриката 
се отдели, няма да е край на света. Работа ще 
има за работниците.

Тази година мнозинство от не-
трудоустроените нямат шанс да 
получат работа на територията на 
общината, понеже в повечето 
фирми няма работа и за тези, 
които са в трудово отношение.

В.Б.

В.Б.
В.Б.
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КОМУНАЛНО-БИТОВИТЕ ПРОБЛЕМИВ ГЛОЖИЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ РЕШАВАНЕТО НА

ГЛОЖАНИ СЕ ГОТВЯТ ДА ПОДОБРЯТ ЖИВОТА СИ
да участват с пари и с доброволен труд, но разчитат иживота в селото * Хората са готови1 П програмата за тази година са запланувани повече акции за подобряване 

па помощ отстрани, преди всичко от ОС

В село Гложис миграцията почти спря, а и мно
го други неща не са като преди. Комунално-би
товият живот е по-различен, даже по-добре е уре
ден в сравнение е повечето села в общината. Съв
ременното започва да се чувства все повече и 
почти няма домакинство, което да е без елек
трически апарати и машини, а през последно 
време млади хора построили или започват да 
изграждат нови къщи.

Това се забелязва на пръв поглед. Онова, което 
не се вижда еа стремежите на хората възможно 
повече да улесняват селския си живот.

па

да могат да продават част от продукцията си.
- Все още нямаме проект, но планираме в центъра на 

обект за изкупване на горски шк>-

коятоподкрепа от общината.В програмата за развитие 
па селото през тази година, която приела мсст пата 
общност, са набелязани повече акции. - Налага се, 
продължава Стоянов, да прочистимс и рсмоити- 

махлеиските пътища, да построим поне три 
Напчинец, друго в Ко

сеното да изградим 
дове, лековити билки, плодове, зеленчуци, мляко... Ус
ловия има, а това е и една от възможностите хорат а да 

семейния си бюджет, казва гложкият от-увеличават 
борник.

Ръководството на 
акции да даде предимство 
дейности ще поиска 1

рамо
корита, едно в местността 
рита-Бсло каменье, а трето в Изворищс, за нуж
дите на животновъдите, както и да открием изкуп
вателен пункт за добитък. Когато става дума за 

ни Васко Стойнев е готов да

селото тези дни ще реши на кои 
и за кои от заплануваните 

помощ от общината.
В.Б.

пункта, съселянинът 
даде място и материал за ограждането му. Проб- 

надявамс да решим със съдей- БОСИЛЕГРАД

ПОВИШЕНО 
КАЧЕСТВОТО НА 

ХЛЯБА

лема е кантар се 
ствието па някоя заинтересована фирма.

Гложапп и досега ме са чакали със скръстени ръце, а 
са решавали някои от проблемите си. В селото има 
гробища на две места, едните в центъра, а другите в 
Орииче. На двете места са построили сгради, езиците са 

трявбат още много пари и доброволен 
на Стоянов

РЕАЛНА ПРОГРАМА
В селото има над 120 домакинства, в които жи

веят около 350 души, включително и около 50 
млади. Някои от младите, а заедно с тях и ро
дителите им. имат един твърде сериозен проблем: 
и тук, както и в другите села, има малко девойки, 
а десетина от ергените вече са на над 35-годишна 
възраст. Как да се оженят, когато момите ие ре
шават да свият семейни гнезда със селски ергени!?

-Тоя н други въпроси им накараха много по-се
риозно да обмислим как да решаваме проблемите 
в селото. Желанията на гложани, както и на всич
ки други, са големи, но възможностите за реализ
ирането им са ограничени, така че изготвихме ед
на реална програма за подобряване на селския бит, 
казва Крум Стоянов, отбориик на гложани в Об
щинската скупщина в Босилеград. Тоя безрабо
тен преподавател по практично машинство, който 
е н член на Изтощителния отбор на скупщината, 
подчертава, че хората в селото са готови да участ
ват с пари и работа, но за реализирането на някои 
от заплануваните дейности им е нужна финансова

покрити, но мм
труд докато ги завършат. По думите 
черквата им е в критично състояние и незабавно трябва 

спасят от ио-нататъшно
Босилеградчани ядат качествен хляб, 
твърдят специалисти от Завода за задравна 
защита във Враня, по-точно на Сектора му за 

защита на жизнената среда. Според
да вземат мерки, за да я 
пропадане. Топ оповестява, че наскоро ще формират 
черковен съвет, който да подеме акция за събиране на 
пари. Очакват да им съдействат и гложанитс, които са 
се изселили в градовете, както и черковните власти, 
понеже черквата има собствени гори.

хигиена и
техните анализи хлябът, който произвежда 
общественото предприятие "Прогрес" 
и двете частни фирми изпълнява критериите 
от Правилника за качеството на жито, 
брашно и хлебни продукти.
Според хлебопроизводителите, доброто 
качество на хляба се дължи на набавката на 
качествено брашно и на взаимната им

както

ИСКАТ И ЛЕКАР
Запланувано с и ремонтиране на сградата на 

местната общност, но преди това се налага в нея
конкуренция.
Всичките хлебопроизводители месят хляб от 
брашно тип - 500 и цената на хляб с тегло 500 
грама е 15 динара. Нито един от тях обаче не 
спазва уредбата и не меси "народен" хляб. ;

да се доведе вода.
- Целта ни е с тази акция да решим няколко проб- 

Едио помещение ще е за местната общност, дру-лема.
го ще приспособим за младите, а планираме да нап
равим и една лекарска ординация, в която поне веднаж 
в седмицата да работи лекар, пояснява Стоянов. 'В.Б.

Гложани искат да имат и изкупвателна станция, в

ПОГАНОВО (2)
: СТАРИНИ, СЛУЖБИ И ОБИЧАИ111

Обложински. Съществува легенда-приказка за кошу
та и елен, които живеели кран манастира, припито- 
мени от хората. Преди Първата световна война хора 
от зоологическата градина в София решили да от
карат елена в София, но никак не успявали. Обадил се 
Ценко Ковачев от Погаиово, вързал елена, ”изиш- 
бал" го добре и след това мирно го отвел в София. 
Като награда град София дал нари да се направи път 
от манастира до селото през Лиснна.

В турско време през Погаиово е минавал друм, кой
то е излизал на Скървенншко и Враичанско поле през 
Рибни дол. Хайдути са обирали златото от турците и 
го криели по склоновете на Гребен и Влашка планина. 
Различни запалянковци - пмапярн постоянно ровят по 
тези местности, търсейки скрити нари.

Селска слава - празник е Спасовден. Тогава е пра
вена яхния от овей и са носени литни до всички мн-

В мерата на селото се намират няколко археоло
гични находища, които досега не са достатъчно или 
въобще изучавани. Едно от тях, най-вероя тно римско, 
е над селото, към село Бански дол, друго към махала 
Шумне. Остатъци от някакви стени и основи на пос
тройки има и в местностите Градище в Рибни дол, па 
Баба Анпни ниви, на Кьиташев камик. Кьелийе и дру
ги. Съществуват основи и следи от черкви в местнос
тите Боботан, Преод и Нишор. Все пак, най-познат 
черковен обект в района на селото е прочутият ма
настир "Свети Йоан Богослов”, който се намира на 
лявата страна на река Ерма, 2 километра югозападно 
от селото. Манастирът е под защита па държавата и 
ЮНЕСКО, за него с писано много. Много пъти е ос
тавал празен, без обитатели, чак ”три пъти в него са 
живели мечки”. Последен път без свещени лица е 
останал от 1944 до 1950 година. Тогава за манастира се 
грижели Асен Матеев, Асен Малинов и Никола Пет
ков.

*:

:

овцете и козите и обезателно овца, която имала жен- : 
ско агне. Колело се агне и пекло па ръжен, заедно с ■ 
колач, пресно сирене, мляко и друго ядене и пиене, се • 
изнасяло на Гергьовски кръст. Попът освещавал яде- I 
нето и агнето и за услугата взимал една "плочка” и : 
кожата от агнето, а от яденето - половината. ■

На Гмнтровден погановчани са колели говедо и • 
излизали "на кърс” над махала Петковци. I

Всички празници, държавни и духовни, сватби и I 
други увеселения са придружавани от погановските : 
музиканти. Най-познати са били кларнетистите Гьора ■ 
Биримов, Мада и Верда Русимови, флпгорнистнте \ 
Спасен и Иванко Петкови, басистите Гюра Кьиташов, : 
Тренчо Петков и Илия Манчев, Боро и Ташко Кьос- : 
ини биели тъпана, а Влада Войчин и Кота Кьосин - : 
барабана. Александър (Санда) циганчето свирел в ке- | 
мене, а Петър Кьирин и Тоцко Асанов били акордеон- « 
мети. ■

роса ни дървета и кръстове в мерата на селото: в мест
ностите Кюиъц, Младенове ньинс, Кьетуша и Дунгъе- 
рова падина. В Кьетуша, кран Сърбиновнте пояти, 
хора от рода на Сърбиновците са чакали кръстонос
ците и ги черпили с ядене и пиене. След Втората све
товна воина всички миросанп дървета са изсечени, а 
кръстовете счупени.

Селска и манастирска слава е и Свети Йоан Богос
лов, на 9 октомври. Още вечерта на 8 октомври хора 
се съб 
гослов

До 1944 година манастирът е бил богат, имал е над 
200 кози, 20 говеда, 3 коня, около 15 свине, много 
кокошки, гъски, миски и много имот. След войната 
най-голямата част от имота и горите с разделена на 
селяните. Манастирът е имал своя воденица н валя- 
вица, а в план е било изграждане на малка електриче
ска хидроцентрала. На манастирския имот постоянно 
са рабо тели Георги Милев от Погаиово и Мия от Тър
пени Одоровци. За многобройния добитък са се гри
жели Найден и Ратко отТ. Одоровци, Иван Милиев и 
Павел, Никола и Глнгор Църгинн от Дра го вита, Гана 
Обложински от Погаиово и др. В манастира са слугу
вали на Бога много свещени лица, но в паметта на 
погановчани са останали отец Василий, поп Симеон, 
поп Мартин, поп Платон, пои Дамаскин (руснак), 
Ристо (чех), поп Амин, поп Гьока, поп Лукиян, поп 
Стоян, пои Стаменов и други.(*)

Съществувал е и черковен отбор, в който дълго 
време са членували и гюгановчаните Христо Асанов, 
Михаил Дунгеров, Асен Ракин и други, 
годишен поклисар при манастира е бил Зарко

и оставали в манастира "Свети Йоан Бо
на безплатна вечеря, а на утрешния ден край 

манатира с правен събор, с музика и хора.
На Тодорица погановчани са "играели тодорицу”. 

Всички, които ~ 
къщи. Стопаните

и рг»л II

През есента погановчани са правели седенки на : 
открито. Във всеки сокак са запалвали огън и край ■ 
него работели, играели и пеели. През зимата седенки ■ 
са правени по домовете, а всяка неделя - хоро "насред • 
село”. ■

са имали коне са обикаляли селските 
са ги черпили с ракия и пшеница, 

младите булки и моми с гердани от чушки и сухи ово- 
щия (”вочки”). Старите погановчани помнят, че Хри
сто Асанов, като зет в Петковци, получавал от бал- 
дъзите гердан от голяма тиква, която носел 
но времето на обиколките из селото.

Погаиово, като сточарско село е празнувало и Гер
гьовден. Младите плели
други цветя и кичели добитъка, ведрото за мълзене

поп
- Следна -

(*) Във в. "Нишава" бр. 335, стр. 3 от 25. 03.1912 год. ; 
тате. "Досегашнияна врата

игумен, на погановския манастир 
йеромонаха Хаджи Йоаким е. преместен в Рилския 
манастир, а управлението

бившия шумен, дядо Василий".
манастира е предадено \Дълго- навенци от здравец, люляк и на

на:
Владимир Иванов ;
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НА ТЪРЖЕСТВО В ХРАМА "ХРИСТОС СПАСИТЕЛЯТ" В МОСКВА

НА БОГОЯВЛЕНИЕ В БОСИЛЕГРАД

МНОГО МЛАДИ 
ДОЙДОХА В ЧЕРКВАТА

ВИСОКО МЕЖДУНАРОДНО 

ПРИЗНАНИЕ ЗА ПАТРИАРХ
ПАВЛЕ Пред многобройни вярващи и посетители, предимно 

млади хора, на Богоявление в босилеградската 
черква "Св. Богородица" беше изнесена литургия. 
След церемонията хората минаха през главната 
улица на града, а след това край Драговищица бе 
устроено ваденето на кръста от водата.
Младите и тук привлекоха особено внимание на 
насъбралия се народ. Сред петима-шестима 
младежи, които се опитаха да намерят кръста във 
водата, превес отнесе Владимир Йовчев, ученик от 
трети клас в тукашното средно училище.
Тържество по случай празника се проведе и в 
черквата в Райчиловци.

* Наградата 
патриарх Алексей IIза изключителен принос за укрепване на православните църкви връчи всеруският

Патриархп,м московски 
връчи международна награда 
принос за укрепване на единството на пра
вославните църкви” на патриарха на Сръбскара 
православна църква Павле.

11а величественото тържество в храма "Хрис
тос Спасителят” в Москва особено беше 
таи личният принос на патриарх Павле за един- 
ствого на страните, в които преобладава пра- 
вославно

:еруски Алексей II 
”за изключителен

II вс

подчер-

В.Б.
население, неговият 

престиж, на който се радва като един от пай-
аскетизъм и

мъдрите пастири на съвременната източна хрис
тиянска традиция.

Приемайки наградата, патриарх Павле /Iказа,че
това признание разбира като знак на подкрепа за 
Сръбската православна църква и за сръбския 
народ "да устои

>е>—/
по пътя на доброто и 

спасението на всички хора с добра воля”.
Същото признание е присъдено п на руския 

президент Владимир Путнн за "изключителния

на

в?
■

му принос за отношенията между църквата и 
народа, укрепване на ролята на православието в 
обществото и за укрепване на духовното и кул
турно единство на православните страни и 
народи”. тшптт:-

НАСКОРО ЩЕ
ЛЕТИМ С ЛИЧНИ 

САМОЛЕТИ
НОВИНИ ОТ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ в 

БОСИЛЕГРАД
'Преподаватели от основното училище в Босиле- докато другите печки ще бъдат разпределени 

град участват на семинарите, които са организирани предимно в околните села. Райчиловци ще получи 4 
по повод дните на просветните работници в Сърбия, печки. Гложйе I. Злидол 1. Горна Любата 3. Долна 
Януарските Дни на просветниците под девиза “По- Любата 3. Дукат 1. Горна Лисича 3. Долна Лисина 1, 
добро обучение и учене за по-добро училище” ще Караманица ГБранковци 1 и Долно Тлъмино 1. 
продължат до утре. Преподавателите по техническо 
образование, информатика, психология и педагогика 
от босилеградското училище участват на семинарите 
в Белград, които се провеждат в рамките на 
Философския факултет и в Център “Сава .

"Основното училище в Босилеград получи 23 
печки - хуманитарна помощ от УНИЦЕФ. Три от тях 
са предназначени за босилеградското училище.

Както предвижда американската агенция за космически 
полети NА8А след десетина години всички ще летим с частни 
самолети. Персонални самолети, подобно на сегашните авто
мобили. ще превозват хората до отдалечени места, при което 
няма да са ни необходими знания по пилотаж. Тези малки 
лични самолети що бъдат напълно компютризирани н посред
ством СР5 системи ще се управляват от специални центрове. 
Работното название на модела е 5АТ5 (5та11 Аггсга/1 Тгатрог- 
1аПоп 5ух(ет - малка самолетна транспортна система), за чисто 
развитие американското правителство е отпуснало 9 милиона 
долара.

Предвижда се с тези самолети да може да се прелита раз
стояние до 2000 километра със скорост от 640 км в час. За 
реализация та на това е необходимо да се развие автоматична 
навигационна система, която да управлява с всички летателни 
уреди във въздуха. За целта се подготвят бази, богати с данни 
от географски карти с голяма резолюция, които с помощта 
СР5 системата ще са основата за прецизно насочване на бъ
дещите малки лични самолети.

Освен с нови печки, босилеградското училище се 
сдоби и с 4 нови компютъра. Три от купените 
компютри ще се използват за учебни занимания.
докато един е предназначен за административни
нужди.

к. В.

НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКАТА 
ГИМНАЗИЯ

на* Ръководството па Димитровградската гим- годие, но не и от броя но отсъствията им.
неотдавна изпрати дописка до Детския диспан- * В Димитровградската гимназия сс провеждат

Здравен ДОМ, в която на работещите разговори между компетентните там и родителите па 
' учениците с по-голям брой единици.

След края на първото полугодие статистиката па 
учебното заведение посочи, чс с една единица са 
общо 45 ученика, с 2 единици - 18, с 3 единици - 12. а 
с4 и повече незадоволителни оценки -28ученика.

Б. Д.

назия
сер към местния 
в диспансера лекари се внушава лекарски оправдания 
на учениците на гимназията да се дават в присъствие 

родителите им. По думите ил директори на учеб- 
заведение Милпслв Стоянов, от известно време

БАЛАДА ЗА 
СКЪСАНАТА ВРЪЗКА

на
мото
в съседния Ппро-г лекарски оправдания на ученици се 
дават по този начин и досега са отчетени резул готи.

Пред "Братство” той заяви, че сравнително е до
волен от успеха на учениците през първото полу- Лко можех, скъпа да се 1о$-на 

някак си в акаунта нов 
десет таИ-а щях да ти изпратя 
и а11асНтеп1 с моята любов.
Ако можех, скъпа, да сопес1-на 
мойто старо 486 
но е петък, връзката се скаса, 
тъжен ще трая тетрис днес.
Ако можех да те видя дигитално 
и разходя в твоя А8С1 код, 
да те йр-на, д1/-на или И/-на, 
да те имам, 6 случай че: аЬоН.
Но там някъде, в хралупата на пе(-а, 

гледа през кодната тръба 
хакер, който къса мисопес!-а 

казва: Мда, съдба, съдба!

В БОСИЛЕРАД ПО СЛУЧАЙ НОВИЯ ДЕН 
НА ПОЛИЦИЯТАЗА Свети Сава - 

днес и у гре СКАЗКИ ПРЕД 
УЧЕНИЦИТЕПоради факта, че празникът на 

- Светипросветното дело 27 януари 
Сава, се пада в неделя, училищата в 
Димитровград ще го отпразнуват

вътрешните работи в Босилеград новият 
- 21 януари, бе отбелязан в трудова 

ОС Владимир Захариев прие 
1 па обществения реД, 

им честити празника п пожела

В Отдела по
па полициятапразник 

атмосфера. 11редседателя 1предварително.
В Димитровградската 

Денят на просветата ще
подходящ рецитал иа учени

ците който ше се състои в хола на 
13 часа. Преди 

на ко

пагимназия 
бъде отбе- тукашиите служителипапредставители

спокойствие и сигурност, като

По' случ!ий празника представители на полицията изнесоха 
сказки пред учениците от основното училище и средношкол
ците Ь време на разговорите с учениците бе подчертано, че 
службата на вътрешните работи у насее трансформира и че асе 

служба па народа и интресите му.

ля за и с

училището в петък от
ще се проведе заседание ни

ГОНИ
лектива.

Основното училище също пред
варително ще ознаменува празника и 

е събота с подходяща 
в Центъра за култура.

и си
Сергей Глинко 

българско момче в Мрежатповече е втова ще стане 
програма

В.Б.
:А.Т.
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ФЕЙЛЕТОН

ИЗТОЧНА ПИНКОМАНИЯ
” Изкуството на звуковете в сравнение с другите След като малко се поокопитих, екзалтирано 
изкуства има предимство поне в това, че продуктите му (както онзи Архимед) започнах да викам, 
по-бързо се разпространяват във времето и прострян- "Еврика, еврика...!" И всички около мен се 
ството погледнаха учудено.

Така беше, наистина! Ако лъжа, нека да ме 
избие Найден Милков, и нека да ме стъпче Тони 
Дачева. А след това (о, има ли по-неприятно 
наказание?), нека ме целуне Милко Котарака. 
След неприятната случка, която насмалко не 
завърши трагично, натоварих мозъка си с 
различни форми умозаключение, с помощта на 
които дойдох до няколко "турбо-дизел" 
извода.
И сега, мислех си аз, не е важно дали става 
дума за чалга, която някои обичат, а някои не. 
Не е важно дали става дума за фолк, дене, рап, 
рок или поп. Важното е това, че май съвсем 
случайно се намери "научно-популярен" 
но средностатистическия димитровградски 
българин до се покаже, че и задниците на 
българските певици също толкова са готини, 
както и на сръбските им колежки. Важното за 

приказка е и това, че музикалният 
канал ТВ "Планета" по всичко личи ще помогне 
на средностатистическия димитровградски 
българин да разбере, че българки не са само 
онези дебели и никакви, закъсали жителки на 
източната ни съседка, които продават 
дреболийки на тукашния битак. Да им помогне 
да разберат, че и българките с еднакъв успех 
умеят да въртят задниците си както 
сръбкините и че българските "турбо-фолк“ 
композитори не са по-малко вещи от сръбските 
си колеги при компилирането на различни 
български, гръцки, сръбски, македонски, 
турски, арабски, южноамерикански, персийски 
и какви ли още не ритми и "пакетирането" им в 
съвременен музикален аранжимент.
Важното е, продължавах да си мисля аз, че май 
се намери начин средностатистическият 

ровградски българин да научи един 
чужд" език, от който донеотдавна сякаш се 

отвращаваше като че ли става дума за език на 
някакви човекоядци в Средна Африка.
Засега е съвсем достатъчно 
средностатистическият димитровградски 
българин да слуша клиповете на музикалната 
бъгарска сателитна телевизия и да зяпа във

Владан Десница

Боже, как нещата понякога внезапно могат да 
се променят! И хората!
Как само тези дни се изпотих, докато намеря 
отговор на въпроса: защо 
средностатистическият димитровградски 
българин на обща изненада и отведнъж 
"пропя" български език. Но нека да тръгна 
поред.
Отидох завчера с приятеля си Гошо в кафене и 
виждам някакво разочаровано момче с чашка 
ракия в ръка как си тананика (на български):
"Ти сърцето ми разсече, с половин сърце съм 
вече...".
Излязох от кафенето, а зад мен идва някаква 
весела тинейджърка и си тананика (и тя на 
български): "Пипни ме тук, и тук, и навсякъде 
ме пипай, и не питай защо била съм снощи с 
друг...".
На пазара, където отидох да си купя сирене, 
млекарката си тананикаше (да, прави сте - пак 
на български): "Бяла роза ще закича, бяла роза 
с бодлите..."
Направо смаян, върнах се вкъщи, взех да ям, но 
уви, нямах апетит. Включих телевизора, но по 
канала на сръбската национална телевизия 
информират, че Джиджич и Кощуница пак нещо 
се разправят. Апетитът ми секна още повече. И 
тъкмо когато си помислих, че би трябвало да 
си потърся някакъв аперитив, съвсем случайно 

дистанционното, където 
бях настроил ТВ "Цариброд", и...чудо! Апетитът 
веднага ми се върна, когато по му 
телевизия "Планета", която ТВ "Цариброд" 
преизлъчваше, видях някаква "мелачка"
(прости ми, Боже, за тази дума!), за която 
по-късно разбрах, че се казва Малина. Тя така 
се огъваше, че в един момент си помислих, че 
става дума за някакво гумено същество. 
Наблюдавайки я, храната ми заседна в гърлото 
(както неотдавна на Буш) и ако не бяха 
започнали силно да ме удрят по плещите, 
направо щях да се удуша.

фетишите на сексапилните певици - (къси 
полички, сутиени, гащички и т.н.), за да му 
"влезе" езикът по съвсем непринуден начин в 
главата, а след това мозайката ще се сложи 
сама по себе си. Времето умее да направи чудо. 
Ако средностатистическият димитровградски 
българин продължи да гледа ТВ "Планета", 
както това го прави от няколко седмици, 
нещата ще си дойдат по местата. А от ТВ 
"Планета" май ще научи повече български език, 
отколкото е научил от всичките преподаватели 
по български език заедно.
И всичко чрез забавление. Няма мъка, няма 
единици. Гладко като че ли е премазано с 
вазелин.
А за тези от ТВ "Цариброд" какво да кажа? Ако 
имат съзнание за това какво всъщост са 
направили, нека да им кажа - браво! А 
инициатора на идеята ТВ "Планета" да се 
преизлъчва по ТВ "Цариброд" предлагам 
публично да похвалим, а след това и да го 
наградим!
Например да го целуне Малина. Или Глория. 
Хъм, или пък Камелия. А защо пък да не го 
целуне Нелина, или Екстра Нина... Когато 
по-добре размисля, няма да му е лошо да го 
целуне и Цветелина, и...
Ма'ле'е'е, как е трудно човек да се определи!

Текст и карикатура: Б. Димитров

начин

нашата

натиснах копчето на

зикалната

димит

ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА 
"ГРАНД" ДИМИТЪР ДАВИТ- 

КОВ ЗАЯВИ:
ТЕМЕНУГА ЗА ТЕМПЕРАТУРА, 

МАЩЕРКА ЗА КАШЛИЦА
Готов съм да 

си върна 

видеостената

Растения стемпературопоиижавагц и изпотяващ ефект са трицветната теменуга 
и малината (съдържат салицилова киселина); бъзовият и липовият цвят. Една 
супена лъжица дрога от тях се запарва 10-15 мин. в 250 мл вода. Много подходящи 
за деца са малините (продават се замразени) и особено сурово приготвеният сироп 
- равни части захар и прясио изцеден сок. Трябва да се знае, че температурата е 
полезна защитна реакция. Вирусите са топлочувствителни и така по-бързо загиват, 
а фагоцитите на имунната система с покачването на температурата стават по-ак- 
гивии 
ниски

спрямо причинителите. Или казано по-просто, ако се дават лекарства и при 
температури, се забавя оздравителният процес. При малките деца се дават 

медикаменти при над 38 градуса. В
ДимитровградСИМПТОМИ И ЛЕЧЕНИЕ

През тази година възнамерявам да доведа в Димитровград Йована 
Рени, рокбандата "Осваячи”

Грипът е въздушно-капкова инфекция. Заразяването става чрез кихане 
кашляне, говор. Инкубационният период е 1 -3 дни. Заболяването 
внезапно, с температура, втрисане, болки в ставите и мускулите 
главоболие, безапетитие. Симптомите от страна на дихателната система 
са хрема, болки в гърлото, суха дразнеща кашлица. Всеки човек с 
признаци на грип трябва да бъде прегледан от лекар. Това важи особено 
за малките деца, тъй като тяхната имунна система е незряла и могат да 
настъпят усложнения. Болният от грип трябва да остане вкъщи на л^гло 
на подходяща храна и течности и в често проветрявана стая. *

и може би още някои музикални 
нители от страната и Р България", заяви пред "Братство” предста
вителят на музикално-издателската къща "Гранд” в Димитровград Ди
митър Давитков. През изминалите години той организира в Димит- 
ровград няколко концерта, които обогатиха културния 
Пред нашия вестник Давитков 
мание: "Понеже

започва изпъл-

живот на града. 
5 сподели една идея, каято заслужава вни- 

притежавам свръхкачествена видеостена 
мента съм дал под наем в Ниш, готов 
Център за

която в мо-
съм с ръководството на местния

Г ДЯ е 1' 5 м’ а може Да е и 7 м. Финансови ефекти от
това би имало и ведомството и аз.” ^

Давитков, който преди няколко месеца взе 
мазето на Центъра за култура твърди, 
безвъзмездно на ведомството, 
селата на общината, както 
като

При кашлица и главоболие могат да се използват подбел, мащерка, слез косени 
сладник, драка, иглика, корени ружа, градински чай, живовлек, бъз и др. С много 
добър ефект при кашлица е следният лесен за приготвяне чай- 2-3 листа х 
дрише, 2-3 ореха с черупките (натрошени) и 2 чаени лъжички босилек се варят па 
тих огън 5 мин. Подслажда се с иебетшекер или мед. При болки в гърлото се 
препоръчва за гаргара и пиене следната смес: равни части цвят от слез лопен бз з 
и корени от ружа. 1 ч.л. от сместа се запарава 10-15 мин. в чаша вряла ’

За разстройство водата може да се замени с чай 
боровинки.

От общоукрепващите билки на първо място е офиката. С много добро действие 
марх”’ КаСИСЪТ’ аР°НИЯТа- ^ “ К°НСуМИРаТ под Формата на чай си^Гщ

от ин-

вода.
от шипки, дренки, кора от нар, под наем дискотеката в 

че е готов да дава видеостената 
ако то иска да прожектира филми в 

и в случаи, когато ведомството се проявява 
различни културни и други мероприятия.организатор на

Б. Д.
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ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА НА БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ (8)
&

ДАРЕНИЯ

” МЕРЦЕДЕС БЕНЦ” ЗА 

БОСИЛЕГР АДСКИЯ 

КИЦ
Културно-информационният център на българското 

малцинство Цариброд” в Босилеград получи микробус 
мерцедес Бенц - дарение от Немско-българското дру

жество Дармщадт”. Освалд Кох и Оскар Шпранц пре
караха микробуса, който е на стойност около 6 хиляди 
германски Марки. Средствата, с които беше платено ми
тото за микробуса на митницата осигури председателят 
на бизнес клуба ’ Възраждане” от София Стоян Денчев. 
Возилото ще се използва редовните активности на КИЦ, 
за екскурзии, за транспортиране на изложби, на танцови 
състави, за спортни прояви и др.

Дружеството Дармщадт” от години помага на бъл
гарския Дом за деца и юноши в село Доганово, община 
Елин Пелин, както и Дома за девойки-сираци в Долна 
баня.

ПРОМЕНИ В
УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС И УЧИЛИЩНАТА 

СИСТЕМА
^Прилагане на ”К. в. принципите на диалектическия материализъм и научния социализъм” 
тателна роля на гимназията: ” изграждане на високосъзнателни строители на социализма” *Руски 
език е изместил немския, всроучението(!) станало факултативен предмет *Нов Учебен план и ос- 
вооождаване от низшите класове заради формирането на осмокласно основно училище *Трудови 
акции и други ооществено-полезни” дейности, хор и оркестър, литературна дружина, кръжоци, 
физкултурни прегледи, футболни

и нова възпи-

В БОСИЛЕГРАДСКИ "АВТОТРАНСПОРТ"
тимове...

СПИРАТ СЪДЕБНИТЕ 

ИСКОВЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ

Освен с посочените вече обстоятелства и съби- нателни строители на социализма”, готови да 
тия, следвоенните години в гимназията са се хара- вложат всички свои умствени и физически 
ктеризирали и с непрекъснати, постепенни или циали в обновлението на страната и изгражда- 
радикални промени в образователния процес. Ос- нето на ”най-прогресивния обществен строй в ис- 
новният курс на тези промени е бил определен торията на човечеството”. Тогава това били не- 
преди всичко от смяната на обществения строй прикосновени обществени идеали, които са не са- 
(скъсване с капитализма

потен-

и изграждане на социа- мо налагани ”отгоре”, но и огромно мнозинство 
лизъм), в резултат на която съдържанието на от "обикновените” хора искрено вярвали, че това 
обучението по всички предмети е подчинено на е верният път, по който обществото трябва да 

принципите на диалектическия материализъм и върви към "светлото си бъдеще”. С такава иск- 
научния социализъм”, т. е. на комунистическата рена увереност към тези идеали са подхождали и

В босилеградското предприятие "Автотранспорт” про
дължава започналата от началото на януари акция за спи
ране на съдебните присъди по искове на работниците по
ради неизплатените гарантирани лични доходи от страна на 
предишните ръководни структури в предприятието. Според 
изпълняващия длъжността директор в ''Автотранспорт” 
Драган Крумов, това е възможно, когато всеки един от ра
ботниците подпише изявление, с което той задържа правата 
си за изплащане на изостаналата му неизплатена заплата с 
полагащата се законова лихва. С това съдебният процес се 
спира за една година, след което ще бъде изплатен изо
станалият дълг, или това ще стане по-рано, ако позволят 
условията. Целта на проведената акция е чрез съдебните 
органи да се спре отлива на паричните средства.

Известно е, че "Автотранспорт” има блокада върху пари
чните си сметки, както и редица затруднения, които усло
жняват нормалната работа на предприятието. Изход от "без
изходицата” Крумов вижда в безвъзвратни парични или ма
териални средства като помощ от донори или от държавните 
институции.

преподавателите и учениците в босилеградската 
През първата следвоенна година от обуче- гимназия. В училището е формирана младежка

идеология.

нието е изхвърлен немски език, а вместо него е организация, която, подпомогната от учителския 
въведен руски език от трети клас. Вероучението колектив, подела много инициативи и организи- 
не било отстранено от учебния процес, но е рала голям брой "обществено-полезни” акции, 
изучавано факултативно. По-задълбочени про- Това са били преди всичко трудови акции - от 
мени в учебния процес са внедрени през втората местно до държавно равнище. Гимназистите са 
следвоенна учебна година, като е прилаган ново- участвали в залесяването с бор и акация на 
приетият Учебен план за гимназиите с подробни баирите около Босилеград и други ерозивни мес- 
напътствия за неговото прилагане. В последния та, довършването на кинозалата, изграждането 
клас е въведен нов предмет-конституция, а руски на локални пътища... Значителен брой гимназ- 
език е изучаван във всички класове. Всяка учебна исти са били включени в босилеградските тру- 
година са вършени корекции в плана, така че дови бригади, които са участвали в големите 
окончателната си форма той е получил през учеб- съюзни трудови акции по изграждането на жп

линиите Бръчко - Бановичи и Шамац - Сараево, 
както и на други обекти с голямо значение за 
държавата.

Под ръководството на Олга Стоичкова започ
нал да работи гимназиален хор и оркестър. За
почнала да работи и Литературна дружина, а по
добрите ученици били включени в кръжоци по 
голям брой предмети. Всеки клас имал футболен 
тим, гимназията имала представителен отбор по 
този спорт, учениците участвали в масови физ
културни прегледи. Провеждани са целодневни 
или полудневни излети в околността на града, за 
учениците са организирани сказки от най-различ
ни области....

ната 1948/49 г.

ИСКРЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ 
ПРОКЛАМИРАНИТЕ ИДЕАЛИ НА 

СОЦИАЛИЗМАк.в.

Освен новата си образователна роля, в след
военното време училищата са получи“:: :: :::г~ 
възпитателна роля - да изграждат "високосъз-

или и новаф©Т© ОКО
МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ДИСЦИПЛИНАТА
Поради големия прилив на ученици и 
лошите условия за работа на 
гимназията (недостатъчен брой учебни 
стаи и други помещения) започнало да 
се понижава нивото на поведението и 
дисциплината на гимназистите. Затова 

гимназията Занко Й.

пълно ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ и 
ЧЕТИРИКЛАСНА ГИМНАЗИЯ5

Паралелно с промените в учебно-възпитател
ния процес са предприемани мерки за изграж
дането на нова училищна система, целещи фор
миране на осмокласни основни училища, конто да 
бъдат задължителни за всички деца от училищна 
възраст, както и отделни триклпенн и четирик- 
ласни средни училища, включително и четирик- 
ласни гимназии. Затова през 1951 г. е започнало 
постепенно освобождаване на гимназията от низ-

V директорът на 
Николов, който бил назначен на този 
пост през учебната 1951/52 година, 
решил да предприеме твърде сериозни 
мерки в това отношение. Бъз основа на 
Правилника за ученето и поведението 
на учениците в средните училища на 
босилеградските гимназисти било 
забранено излизане от домовете и 
квартирите след 20 часа, както и 
посещаване на представления, 
организирани след този час. 
Изключения са правени само в случаи, 
когато класните наставници отвеждали 
учениците от своя клас да гледат 
културно-забавни програми. Момчетата 
били длъжни да носят шапки, а 
момичетата престилки. Определяни са 
дежурни преподаватели и ученици, 
които контролирали спазването на тези 
наредби.

"'е-*

ШШж
и>

1
~-.л, :'-Т* шите й класово (трите класа на прогимназията и 

четвърти гимназиален клас), които са присъец- 
първоначалното (четиригодишно)

&
милвани към 
училище, като по този начин е формирана ос- 
молетка - пълно основно училище. Този процес е• ■

приключил през 1954 г., така че от септември 
същата година в първи клас на гимназията са 
записвани само ученици, зъвършнлн осмогодиш- 
но основно образование.

- Следва -

Пъпната тойла вълна след два месена 
студ оповести, не Слънцето ще успее да си прокара 
Път През оловните космата облаии и да събуди 
,тепалите кокичетата.

Александър МЛАДЕНОВ
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Ранко Соколов: СПОМЕН ОТ МИНАЛОТО

СТАРАТЕЛНИ УЧИТЕЛКИ
се уточняваха чрез бележки, 
които изращаха една на друга 
по ученик.

Нашите несгоди особено 
се усложняваха при лошо 
време - дъжд, сняг, студ. Ид
вахме отдалече - мокри, пре
мръзнали, слабо облечени. 
Настивахме, разболявахме 
се, отсъствахме. Това се от
разяваше и върху успеха ни - 
трудно научавахме уроците 
си, късно се прибирахме вкъ
щи уморени, а там пи чакаше 
газената лампа, която тряб
ваше да дава светлна и за май
ките ни, които винаги вечер 
имаше какво да правят. Пък 
в онова време пие бяхме уче
ници само докато сме на учи
лище, но вкъщи това не се 
признаваше. Такъв беше 
нталитетът на нашия селя
нин в онова време. При оти
ване на училище децата от 
всички махали слизахме на 
главния път, който беше по 
протежение иа потока, те
чащ в дълбоко дере. Пъте
ките, по които минавахме са 
стръмни или каменисти, а 
при лошо време стават хлъз-

Учобният процес се воде- кои продължително. Лекар 
ше от две учителки. Едната виждахме само когато ни по- 
от тях водеше заниманията ставеха имунизации против 
на първи и втори клас, съб- едра шарка на 8 години и пос
рани заедно в първата стая ле на 12-годишна възраст, 
откъм шосето, а другата - III Болните деца биваха лекува
на клас. Условията бяха ло- ни от баби вкъщи, включи- 
ши както за учениците, така телно и при счупване на крак 
и за учителите, които живс- или ръка. Беднотията пс поз- 
еха в града и идваха всеки ден воляваше да се ползват услу- 
пеша. А особено за нас, де- гите на лекар. А той беше ед
ната от Горна Лукавнца. Учс- ни, единствен в Царибродска 
хме целия ден - сутрин от 6 околия, живеещ в града, 
часа, следобед - до 4 часа. На 
обед прекъсвахме за около 1 зи примитивни условия, бяха 
час и половина. Децата от Д. старателни, искаха за своя 
Лукавнца си отиваха вкъщи, чести слава да научат децата, 
обелваха и се връщаха. Ние конто посещаваха училище- 
пък бяхме изпращани в мръ- то, но само толкова... до тук. 
сното мазе, където сядахме Две от тях съм запомнил с 
на трупите кой как може и много добри впечатления - 
вадехме кранта от "кесета- едната г-жа Лепосава, както 
та": хляб - повечето от нас я наричахме г-жа Лепа - жена 
носеха царевичен хляб - мо- на гимназиален учител - Пе- 
рузнпк, някое яйце варено ришнч. Другата беше съпру- 
нли сирене, но обезателно га на офицер, командир на 
присъстваше чесънът или военна част, стацнонирана в 
кромидът, печени чушки и Царибродските казарми. Дв- 
ябълкн или круши. През това ете бяха благородни, култур- 
време стаите се проветрява- ни. Третата учителка, която 
ха. Учителките се нуждаеха си замина две години преди да 
от чист въздух, а не такъв завърша основното си обра- 
ароматизиран от недоброка- зование беше жестока - нер- 
чсствсно сирене или чесън. И вна. сприхава, застарена мо- 
така, тази картина се повто- ма. При урок, влизайки, вед- 
ряше по всяко време във вси- нага искаше дежурният да й 
чкн сезони на годината. В предаде една здрава пръчка, 
най-студените дни през зима- Без нея не започваше урока, 
та оставахме в коридора, сби- При най-малък шум тя бие- 
ти един до друг в малкото ше. С все сила удряше по по- 
пространство. наситено с ми- дадената от детето ръка. Уд-

меиен "мост тогава се ско- 
ваваха по-дълги дебели дъс
ки и греди, но тс нс бяха ус
тойчиви - пружинираха, мър
даха, така че с танталови мъ
ки се минаваше на другия бр- 

Особено страхливи бяха 
момичетата. Те трябваше да 
бъдат водени за ръка, което 
вършеха момчета от по-гор
ните класове, набрали опит 
от честите случаи, сервирани 
от лошата река. Някои от де
цата ходеха и минаваха през 
далечните мостове. Често ня
кой случил се чичко при вече 
стихналата, но още мътна во
да се наемаше на гръб да пре
нася децата в участъците на 
плитката, разлета вода.

гави, мокри. "Главният път , 
ако може така да се нарече, 

каменисти ипредставляваше 
глинести, хлъзгави, а на ме-Учителките, въпреки те ста задръстени от свлачища 
участъци, насочени към рус
лото на рекичката в дълбо
кия дол.

Цървулите, с които бяхме 
обути пропускаха водата, та
ка че краката ни бяха постоя- 

мокри и влажни. Но на 
пътя ни се изпречваше едно 
друго препятствие - това бе
ше реката, която трябваше 
да преминаваме два пъти на 
ден. Мостовете, които се ст- 
росха бяха слаби и при навод
нение реката ги помиташе 
напълно, като оставаха да ст
ърчат стълбове - остатъци от 
разрушения мост. Като вре-

яг.

инома-

- Следва -

нетата Уран е отдалечена от Слънцето 2,7 ми
лиарда километра.

Астрономът Майкял Лиу казва, че родител
ската звезда на "кафявото джудже” много при
лича на нашето слънце, като че ли е клонирана 
от него, поради което е възможно във вътре
шните орбити да съществуват у други планети, 
подобни на нашата Земя.

Масата на новоткритото "кафяво джудже” в 
системата на звездата 15Сге се преценява на 
около 55-58 Юпитера - най-голямата планета в 
Слънчевата система.

Кафявите джуджета са по-големи от плане
тите, но същевременно са много по-малки от 
звездите. Предполага се, че са газови сфери, без 
достатъчно матрия за да станат звезда.

ЗВЕЗДА ПРИЛИЧАЩА 
НА ПЛАНЕТА

Астрономите са заснели едно масивно тяло, 
приличащо на планета, което се върти около 
звезда подобна на нашето Слънце.

Астрономът в университета в Хава и Май
къл Лиу заяви, че това тяло, наречено "кафяво 
джудже” се върти около своята звезда на по- 
малко разстояние от отдалечеността на Уран 
от Слънцето.

С помощта на новата технология, астроно
мите констатирали, че "кафявото джудже” се 
върти на около 2,1 милиарда километра от сво
ята звезда 15 Сге в съзвездието Стрелец, от
далечено 58 светлинни години от Земята. Пла-

ризмата на хранителните ни ряше много силно и шамари, 
продукти, изпаренията от мо- Това беше госпожица Нада.

Въпреки че бяхме твърдекрите ни крака, обути с въл
нени чорапи и свински опин- малки, винаги бързо узнава
ни. Вода пиехме от казана с хме по поведението на учи- 
едно единствено канче. За хи- телките, когато са скарани, 
гиената в никакво отноше- Тогава те не си говореха, раз
пие нс може да става дума. минаваха се без да се поздра- 
Дсцата често боледуваха, ня- вяват; по служебни въпроси

КРЪСТОСЛОВИЦА 96 
Съставил: Драган Петров

Водоравно: 1. Наука за растенията. 8. Египетски фараон. 12. 
Олгица (гальовно). 13. Женски образ в романа "Степният вълк” 
на Херман Хесе. 15. Инициалите на НБА звездата Бирд. 16. Бе
лота (син.). 18. Правене на дупки или неравности по земята, рие- 
не. 21. Името на английската писателка Кристи. 22. Стадионът 
Дървена звезда”. 24. Шахматна асоциация на Великобритания 

(съкр.). 25. Впишете ТР. 26. Силно спиртно питие от захарна 
меласа. 27. Драги, скъпи. 28. Реактивни макари в ядрена централа. 
31. Притеснявам жестоко. 33. Планински масив в Южна Америка. 
34. 15 и 17 буква на азбуката. 35. Орляк птици. 36. Впишете ОК. 
ЗЬ. Хърватски остров в Адриатическо море. 40. Столицата 
Италия. 42. Реална или мислена черта. 44. Столицата на Еритрея. 
45. Който се отнася до аларма.

Отвесно: 1. Сръбско мъжко име. 2. Името на футболиста Бло- 
хин. 3. Дървесинен материал за производство на мебели. 4. Злоба, 
омраза. 5. Ирландска републиканска армия (съкр.). 6. Авто-знак 
за Кикинда. 7. Столицата на Гана. 9. Къса до пояс дреха, оби- 
новено без ръкави. 10. Довеждам до всеобщо знание. 11. Седмата 
нота. 14. Главната артерия на големия кръг на кръвообръще- 
нието. 17. Европейска страна. 19. Измама, хитрост (сръб.). 20. 
Село или част

на

на

от населено място, обслужвано от един свещеник 
(мн.ч.). 22. Женско име. 23. Един съюз. 27. Името на композитора 
Равел. 29. Старото име на Любляна. 30. Томислав Николич. 31. 
Отвор на потна жлеза. 32. Вид превозно средство. 37. Град с 
Германия на Балтийското крайбрежие. 39. Мъжка рожба. 41. 
Мерилин Монро. 43. Последната и първата буква на азбуката.

Решение на кръстословицата 95
Водоравно: 1. Бодил. 5. Бобан. 9. Фа. 11. Уран. 12.Тапа И Рппг 1^ тлт-т \г *
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СПО Р т СПОРТ АНИТА НАКОВА, МЛАДА ДИМИТРОВГРАД

СКА ШАХМАТИСТКА:
ОТ 25 НУАРИ ДО 3 ФЕВРУАРИ В ШВЕЦИЯ

ИДОЛ МИ Е МОЯТА 

ИМЕНЯЧАКА
ПЕТО ЕВРОПЕЙСКО 

ПЪРВЕНСТВО ПО ХАНДБАЛ
фаворитите за титлата ^ 1' я Според прогнозите, нлавите ис са между

е в

Представителният отбор на СРЮ по ханд
бал във вторник замина за Швеция, където 
ще участва на Петото европейско първен
ство от 25 януари до 3 февруари 2002 г. 
Югославяните са включени в група Д, заедно 
с французите, хърватите 
брите познавачи

и германците, а До
на състоянието в хандбал- 

ния спорт единодушно твърдят, че тази група

На първенството в Швеция за Югославия 
ще играят: Перич, Пулезевич и Щербик 
(вратари), Шкърбич и Николич (пивоти), 
Иованович, Ковачевич, Гърбич, Додер, 
Петрич, Боинович, Голич и Лисичич 
(бекове) и Милосавлевич, Матич и 
Максич (флангови нападатели)

*

1

Спортната общестеност в Димитровград от няколко сед
мици фокусира вниманието си върху младата димитровград
ска шахматистка Анита Накова. Тази отлична ученичка в 5 
клас на местното основно училище на неотдавна проведе
ното пионерско-кадетно първенство на Централна Сърбия 
в Лесковац за млади шахматисти зае 4 място и се класира за 
съюзното първенство. Преди това на регионалното първен
ство в Ниш тя се класира на 5 място.

За резултатите си на първенството в Лесковац Анита 
споделя:

”От 9 партии 7 спечелих, а две загубих. Със седем събрани 
точки разделих второто място с още две шахматистки, но заради 
по-лошия бухолц официално бях четвърта. Имах малко време да 
се подготвя за първенството, а подготвяха ме известната 
димитровградска шахматистка Анита Алексова и преподавателят 
ми по физкултура и ръководител на шахматната секция към 
училището Васил Стоименов.

За Анита шахматът е прекрасен спорт, с който тя е започнала 
да се занимава от5-годишна възраст. Научила го е от баща си Иван 
и брат си Никола. Най-много партии, както изтъква, е изиграла с 
комшията си Светислав Рангелов.

Пред нашия вестник Анита заяви, че сега се подготвя за 
съюзното първенство за млади шахматисти, което ще се проведе в 
края на април и в началото на май. Тя добавя, че си е осигурила 
шахматна литература, без която, както казва, не могат да се 
постигнат забележителни резултати.

Шахматен идол на Анита Накова е именячката й Анита Алек-

е по-силна от останалите три.
Това е третото хандбално първенство 

стария континент, на което 
'плавите ’. Най-големия си успех те постиг
наха на състоялото се през 1996 г. в Испания 
първенство, когато спечелиха бронзовия 
медал, побеждавайки шведския национален 
тим в един много драматичен мач. Според 
сегашните прогнози обаче те не са сред фа-

на
участват

Капитанът на "плавите" Драган Шкърбич

ГРУПА А
(Гетеборг)
Швеция
Полша
Украйна
Чехия

ГРУПА В
(Хелсинборг)
Русия
Португалия
Дания
Израел

ГРУПА С (Сковде)
Испания
Словения
Исландия
Швейцария

ГРУПА Б
(Йенчепинг)
Югославия
Франция
Хърватия
Германия

воритите за титлата, за която най-сериозно първенство ще бъде трето и за играчите
Швеция, Русия, Неделко Йованович, Драган Шкърбич икандидатстват тимовете на 

Германия, Франция и Дания. За ”плавите” Драган Перич. 
букмекерите предвиждат класиране между В първия кръг югославяните ще играят с 

хърватите на 25 януари от 18 ч, във втория с 
на французите на 26 януари от 17:30 ч и в третия

петото и осмото място.
И на предишните две първенства,

които участваха, югославските национали кръг с германците на 27 януари от 16 ч. 
бяха предвождани от сегашния селекционер След мачовете в групите от състезанието 
Зоран Живкович. Освен за него, сегашното ще отпаднат четвъртокласираните отбори. сова.

Едно време перспективната Анита Накова е тренирала карате, 
а сега освен шахмат, тя играе и баскетбол.

Д. С.

АКЦИЯТА "ИЗБИРАМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ В СПОРТА ПРЕЗ 2001 Г. В ПИ-
РОТСКИ ОКРЪГ " На 9 февруари 2002 г. се навършва 

ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА от преждевре- 
менната смърт на нашия мил съпруг, 

& баща, тъст и дядо

Ч т ИЛИЯ ПЕТРОВ - ЛИКА
'■■В. вЙМ от Димитровград

По този повод на 2 февруари 2002 г. 
ОННи* ' ^ ИДс! (събота) ще посетим вечната му къща 

на димитровградските гробища, за да я 
| I закичим с цветя и залеем със сълзи.

Каним роднини и приятели да ни

СРЕД НАГРАДЕНИТЕ МНОЗИНА 

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
В края па миналата седмица в ^ про- Стаиулова] сс1фстар ||а ФК "Балкански”,

веден финалът па шпифссгаци ^ (Ж бе „ай-добрите спортни деятели -аматьори в
най-добрите в спорта през 2001 1.1 Р „кръга Сред най-добрите в конкуренцията
ръг”. Организатор па манифестация "онези, които идват" бяха младите димитров-
"Слобода” от Пирот, а покровители о ; ча1|И лпдрияпа Найденова (стрелец), Дияиа

”Кз'Л.ф»» —Р»«
ловенето от тях ги и получиха. най-добрите спортисти от 14 до 17-ге-

„ай -успешните спортисти 0301ш^а „„митровградчапите
в окр ъга атлетката от дими фовфадски Станчев (каратист) „ Игор Петров (бас-
"Желазпинар” Ивана Владимирс,вазаезрен.м^яс Дими^ 
то. Пръв бс Владимир Кош и > 13 конкуренцията
то крос от Пирот, а втора -Пазара Марш , * в-1>3раст) бе награден Джоржде Гогов от
състезателка по спортна стрелба, също о: -и . / „Желз11И,1ар» докато в същата конкуренция,

За най успешен треньор в по па възраст от 14 до 17 години, бе наградена
Братислав Митрович ш- пир' Мелита Цветкова, също от ЛК Желзпичар ,

'ик-Гл ек финалът па акцията бе проведен в непълната 
атле ика Ллс „иротския Дом па ЮВ, На проявата не

значителни личности от Ба- 
от Бела паланка дори нямаше никой.

д.с.

придружат.
Измина една тъжна година, но тя не намали болката и 

тъгата ни. Вечно ще живееш в нашите сърца. Почивай в мир!
Опечалени: съпруга Оливвра, дъщери Любица и Биргида, зет 

Весолин, внуци Деян, Асен и Илия, внучка Валентина и
останали родниниградчани,а

13 конкуренцията па

На 1 февруари 2002 година се навър
шват ЧЕТИРИ ГОДИНИ от смъртта на

СТОЙНЕ ЦВЕТКОВ СТАНЧЕВ 
от с. Груинци 

Босилеградско 
Помниме те като добър човек, 
тих и скромен.
Вечна ти слава!

Съпруга Павлинка, синово Иван и 
Никола със семействата си

”13ечс дошлите” (до 14-го-

гласеи
"Раднички". 11а второ място в

но зала на 
присъстваха 

спонсор бе нро- бушпица, а 
Иван

много
Алексова.

За най добър спортен деятел 
ди митровградск ият бизнесмен

р/ьзгласен
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ПОТРЕБИТЕЛЯТ
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НАШИ И ВАШИ
Стоимо тека със Стоилка насред Павлийончето и се 

жалимо йедън на другога кико тая зима решила да ни 
помори. Еве уковало йе цели два месеца не може нос да 
покажеш навънка, че ти отпадне от студ.

- Кока и Бог се йе уортачил с дяволатога да ни помори! -
рече Стоилко.

- Е, Стоилко, млого късно се сетимо за Бога! Педесе године 
църнога дявола!

- Е, нали най-после видомо дека нейе требало тека да 
покаямо се Манчо, па съга нека ни

прокопяьевич
га гонимо кико

оратимо и да праимо,
Бог прости. Ама ако продължи с туя мързлицу че 
измързнемо кико компире!

- Млого смо си греове натрупали, Стоиле, млого!
- Ама съга свак празник празнуйемо по три дни!

- Нема кво народ да работи, па празнуйе!
- Кико нема кво да работи? Малко ли работе има_
- Има, ама нийе смо се одучили! Народ чека некой дасъм клъцаи. А родительете даваят, ама момата 

пече! Тетин ми излезе да оправи работата с 
маджии, да обръне две-три кьеремиди па куйкята, 
ама нищо не биде. Уведова ни мене и момата у 
едно стайче да се договориме, я продума нещо с 
криви уста, ама видо дека тука нема късмет. 
Пойдомс си низ връляко и тскьи домачиньете уз- 
викая връчайтс се! Тукнаме се ние нагоре како 
овци на солища, ама пели ”тука немало капа за 
Трайка” момата па не пристана. Напцуваме им се 
и подвиме опашка.

Миная се иеколко дъна и мене ме па заора 
дяволо. Пойдоме у далечно село, надашеме се 
белкьи там ие са чули за моите шенища. Тай пут 
си поведоме и ярмоникаш. Улезнаме, поседеме, 
испиме по чашка, ама гледаме домашните се 
нещо подбутуят, наступльаят се, подбизикуят се... 
Я почна да подмръдуем на столо како да имам 
връбов клин у гъзо и реши да стаем да си идеме, 
та тамън иикъга да се не оженьим. Мамката им

НА ТЪКМЕШ
дойде и да му принесе на тепсию-

- А, ене га поп Ристиният син, он може да знайе повече 
защо йе ре шил Бог да ни помори-

- У-у-у, мани га он нейе от нашите!
- Ете ти па съга двайесе! Учевън човек йе~
- Учевън, ама цървен кико петлиджан!
- Мани се бре, Стоиле, я га знайем за разумно момче. А и 

ти по-рано оратеше дека от ньега голем човек че излезне!
- Оратео, нейе да не съм оратил, ама виде ли ги на 

последньите избори кико се приши уз цървените и най- 
млого лаеше. Кажем ти, нейе от нашите-

- Айде-де, кажи ми съга койи су наши, а койи ваши?
- Кико бре, Манчо, не знайеш? Па нашите су НАШИ, а 

ония другьите су ВАШИ. Или по-добре да ти обясним. Нийе 
са ньиньите кажемо ВАШИ, а они за същите кажу НАШИ. 
Они па за ньиньите си кажу НАШИ, а за нашите кажу

От стари човеци съм чул дека човеко бил 
створеи за мука, та и рогове да му турат че гьи 
носи. Тека и ергьенино. Додека се ожепьи триста 
мукьи че види, ама реши ли да пойде по тай пут че 
връви, па що му Бог даде. А я най-после бе решил.

У пръвото село отъд рид имаше една'мома, 
позастанала како мене, и я реши пръво тука да си 
видим късмсто. Една вечер поведо тъкмеиджии, 
чича ми и йоще два-три-троица, и клец, клец, та у 
пойната маала. Додека да се опра ви ме у тъмни
цата и да прийдеме до куйкята, палетен ни зли 
пцета да ни издават, та от един по-малко да 
останеме. Некако спасиме голата душа и ус- 
тропаме на вратата. Човеците ни отвория, 
улезнаме, паседаме около масата, поиспрашаме 
се за здравйето и чорбаджията стисна празно 
шише под мишка. Донесе го пуно и го поби на 
масата, чорбаджиката принесе чашкьи и се 
нрекръстиме. Чашка по чашка, дум-по-дум и 
домачино почна да ни прашуе защо сме дошли. 
Абре, рече чича ми, вие имате мома за жепьидба, 
ние имаме ергьепин, па... Епа за кого искате 
пашата мома? - питуе он и све гледа у мойо дру
гар. А тай мой другар, блазипа ниедна, се беше 
тека докарал кока че се жепьи он, а ие я. Щом 
чича ми рече дека момата искаме за мене, 
пойната майкя пи часком оправи. Нашата мома, 
рече, е на седеикя у друга маала...

Пройде некое време и я реши да идем на 
у друго село. Човеците ни дочекая 

домачиискьи, ама я убербати кривако. Склещия 
ми се зуби и не мого да гъкпем! Како у чутура да

ВАШИ-
- Е, са ми га обясни, нема що_ А, ене га даскал Йоциният 

син, момчето Йе добро, а и знайе книгье, може по-добре да 
ни обясни кво стайе с Богато га!

ньина, они сто пути по-склъцани от нас, а че ни се 
подиграваят. И белкьи те се спасим и тай пут да се 
ие заробим, ама ме преебая ньните мачкьи. До
дека си домачиньете карашея шен с нас, мачкьите 
нарипая на другата маса и се накьтия на лебо. 
Кага видова дека са се 
кьифладжии, домашните почея да увъртаят рабо
тата. Беме чули, викаят, дека вашио ергьенин се 
бил жепьил, по ели знаете какъв е нашио народ, 
све завишчии и душманье... И додека я да почнем

- Ама, ньега не питуй ни за живу главу!-
- Ещо, от койи йе?
- Он йе модър ко мастило. Беше зелен, ама помодре-
- Аеле боже, дали га нейе некой пребил?
- Ма йок, Манчо, я ти оратим тека вигуративно, кико йе 

съга модерно да се каже_
- Е, енега задал се йе жълт кико дуня_
- Ещо, да га нейе ватила овтиката?
- Слушай Манчо, ти кока под_ Я сакам да ти помогнем да 

знайеш с кога може

изложили како

да гьи кастрим, па да си бегаме, моите узвикая 
тека е, надидзая чашкьите, ярмоникашо 
растръгна мейо, домачино гръмна с пушката...

И биде що биде!

тъкмеш да оратиш, а с кога неможе, а ти ми 
оратиш за ябълкье, модриуе, дунье.. Я ли съм, бре, виновън 
дека се народ поделил на наши и ваши, на ньиньи и не знам
вечимка на чии, на цървени, жълти, модри, зелени шарени,
перести, що стара приятелства се растурише, човек с човека 
не може да си поорати човечкьи-

- Е, и по-рано йе имало каранье-
- Имало йе, Манчо, нейе да нейе имало. Ама 

комшийскьи, не си орате неделю-две, а после

«ЩУР1 Бучаво положение
скараю се

&Дй Асея~%Ж 3 се сретну,
мине им ядат, па седну на чашку. А съга бре, Манчо, от кико 
на свакьи пе-шес

при &4с
месеца или годину прайимо избори, 

закървише се, приятель приятеля че удави у капку_
- Чуйем дека щом дойду на влас одма почну да меняваю. 

Иедни остаю без работу, другьи им заузимаю местата и све 
по онова твойе НАШИ-ВАШИ или НЬИНЬИ-

Тека ие: предишньите думаоше кико може доктур да 
буде преселник, съга и они си турише доктура за преседника 
После ония думаоше кико може зубар да буде директор на 
Културният дом, а съга овия си турише аптекарина- И да 
не ти распраям повече. Пак си важи онова златно 
наши и ваши..

- Боже, дай акъл на тия народ! -

МНО

1'| рунглао.

! д
!

\г- »-

правило:

помоли се я и се прекърсти.
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