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ПЕТА СРЕЩА НА КОЩУНИЦА И ИЛИЕСКУ
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СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСТА
ВИТЕЛИ НА ДОС И ДСС

ОБЩИ ИНТЕРЕСИ
Подписано е споразумение за защита на малцинствата

Президентите на Югославия и Румъния - Воислав Кощуница и Йон Илнеску - констатираха във
вторник в Белград, че двете страни имат общи
интереси: стабилност в региона, спазване на.гра
ниците, на човешките и малцинствени права, както и общи проблеми свързани с транзицията и
преминаването от ” дирижираната към либерал
на пазарна икономика”.
На пресконференция след петатй поредна сре
ща на двамата държавни глави след октомврий
ските промени в СРЮ, Кощуница и Илиеску из
разиха желание за разширяване на икономичес
ките връзки между двете съседни страни, понеже,
както каза Кощуница, ” стопанското сътрудннче-

ство изостава в сравнение с политическите
връзки”.
Кощуница и Илиеску изразиха увереността си,
че за разширяването на това сътрудничество ак
тивно ще се ангажира Смесеният комитет, който
трябва наскоро да проведе заседание. Те заявиха,
че предстои подписване на междудържавни спо
годби във връзка с икономическите взаимоотно
шения. По мнението на румънския държавен
глава, до края на годината трябва да приключат
преговорите във връзка с подписването на спо
разумение за свободна търговия между Югосла
вия и Румъния.
(На 2 етер.)

ЗАПОЧНА ЕСЕННАТА СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ
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МАНДАТИТЕ ПО СТАРОМУ ПРЕЗИДЕНТ ПО НОВОМУ
♦Всичките 45 депутати на ДСС се върнаха в Скупщината, а Административният съвет се
отказа от доклада си

На първото си заседание на есенната сесия на
Парламента на Сърбия, проведено във вторник,
депутатите гласуваха изменения в Закона за избиране на президент на Републиката, предложени
от депутатската група ” ДОС - реформа на Сър
бия”, с което е намерено решение за превъзмогване на изборната блокада. Същността на прие
тите изменения и допълнения в Закона за изби
ране на президент е премахването на задължи

телния ценз от 50 процента гласоподаватели в
балотажа на президентските избори. Прието е
също така да се намали продължителностга на
предизборната кампания от 45 на минимум 30 дни.
На заседанието присъстваха и депутатите на
ДСС, които бяха поздравени пред входа на Пар
ламента от 50 свои съпартийци.

♦Готовност за сътрудничество в Скупщината за изготвянето на
новата Конституция на общността на Сърбия и Черна гора, на
новата Конституция на Сърбия и съгласие относно приоритетите
На срещата си от 4 ноември 2002 година представителите на
ДОС и ДСС проявиха готовност да допринесат за подобряване
работата на Парламента на Сърбия, за да може законодателната
дейност на парламента да става безпрепятствено и в съзвучие с
потребностите на страната.
Договорено е ДОС и ДСС да си сътрудничат в работата върху
Конституцията на новата югославска държавна обнщност, за да
могат Сърбия и Черна гора да имат европейска перспектива. За •
приоритетни задачи са посочени гласуването на изборните закони
и приключване на процедуртата за избиране на президент на Ре
публика Сърбия. Паралелно с това ДОС и ДСС се съгласиха, че е
необходимо да започне работата върху подготвянето на новата
Конституция на Сърбия в срок и процедура, които предварително
бъдат договорени.
ДСС и ДОС ще подкрепят гласуването на системни закони,
които произлизат от изборните програми на ДОС и на ДСС при
активно участие в тяхното предлагане, подготвяне и четене в
Скупщината.
■У

НАТАША МИЧИЧ РАЗПИСА
ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ В СЪРБИЯ
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ПОПРАВИТЕЛЕН
НА 8 ДЕКЕМВРИ
(На 3 стр.

(На 3 стр.)

РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ПРЕМИЕР ЗА
ДОГОВОРА

НА 31 ОКТОМВРИ В НИШ

СЪВЕЩАНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕТО
НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО
националните и други въпроси в рамките на процедурата за неетиилески
""нГ свещанисто присъстваха двадесетина
целарията на ОССЬ в ьелгр д, Ризб ^ето „редставители на нашето малцинство^ от
31 октомври в Ниш съвещание за
Босилеград, Димитровград, Сурдулица, Ниш,
па Национален съвет на българското малиниЛескорац и Враня.
ство В СРЮ.
к. г.
Представители на министерството и ОССЕ
съйещанието
със
(Правилата
и
процедурата
за
в
запознаха участниците
избирането на национални съвети на
значението и ролята на Националния съвет,
малцинствата можете да прочетете на
както и с всички организационни, технически и
стр. 9)

решение на

ЛИДЕРИТЕ СЕ
ДОГОВОРИХА

съюзното МИНИСТЕРСТВО НА
ПРАВОСЪДИЕТО

СЪРБИЯ ^ВПИСАНА ВГрЕРГИаЪРД

ПО-ЕФИКАСНА
РАБОТА НА \
ПАРЛАМЕНТА
- Првителството ни Сърбия е подготвило 50 закона и ние
очакваме тс да бъдат гласувани до една година, което означава
едни закон седмично. Това изисква ефикасна работа на парламента н аз се надявам, че с това споразумение сме постигнали
договор за но-сфикаспа работа на парламента - подчерта пре
миерът Джинджнч пред агенция БЕТА по повод договора на ДОС
с ДСС.
Премиерът Джинджнч, който е един от подписпиците на дого
вора, каза, че същността на споразумението е в това Скупщината
на Сърбия да може да работи по-ефикасно, като посочи, че и
досега предложенията на Правителството са имали подкрепата на
мнозинството в Парламента, но законите са били гласувани бавно.
Па въпроса дали постигнатото споразумение между ДОС и ДСС
означава, че в предстоящия период от една година няма да има
извънредни парламентарни избори Джинжич отговори, че това е
”известно”, понеже през следващата година ще работим върху
Конституциите на Сърбия и Черна гора и на Сърбия, както и
върху системните закони в Сърбия.
- Предстои ни работа по Конституцията, по учредяването на
съюзните органи, за което са пи необходими два-трн месеца, гласуНане па Конституцията на Сърбия, което изисква допълнително
време, след това гласуване и на системните закони. Установявапето па механизмите на пазарната икономнка също си изисква
време и едва след това ще мислим за избори, но тогава вече ще
наближи п изборната година, каза Джинджнч.

8 ноември 2002 г.
СЪСЕЛИТЕ
>Я
БАЛКАНИТЕ
Ъ{
СВЕТЪТ
О Шмяш
БРИТАНСКИЯТ ВЪНШЕН МИНИСТЪР ДЖЕК СТРОУ
Н @3!/1гШ ОТ 2>ЪЯГАРШЯ
ПОСЕТИ БЕЛГРАД

БРИТАНЦИТЕ НИ ПРЕДЛАГАТ
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
♦Строу и югославските му събеседници се съгласиха, че оръжейната
афера е нанесла голяма щета на СРЮ
Нелегалният износ на югославско домакините мс увериха, че са готови да
оръжие в Ирак и Либерия - страни, на променят ситуацията - заяви Строу.
Шефът па югославската дипломация
миращи се под санкции на ООН, беше
централната тема на водените във втор Горан Свилановнч потвърди констатаник и сряда в Белград разговори между цията па британския си колега и донълръководителите на СР Югославия и бри ип, че е нрнсл предложението на Британския външен министър Джек Строу. тапия, която е готова да окаже техничеЗначително внимание бе посветено и на ска Н0М01Ц па СРЮ за установяване ва
проблемите с приемането на конститу с(|шкасен контрол над оръжейния сек
цията на бъдещата държавна общност тор.
Двамата министри подписаха две меж
на Сърбия и Черна гора, както и на труд
ностите при екстрадирането на военно- дудържавни споразумения - за защита и
насърчаване на инвестициите и за сът
престъпннцн на съда в Хага.
- Оръжейната афера и проблемите в рудничество в областта на културата, об
сътрудничеството с Хагския трибунал разованието и спорта.
нанесоха големи щети на Югославия, по

ОБЩИ ИНТЕРЕСИ

БЪЛГАРИЯ Е ГОТОВА ЗА
НАТО

ДОКЛАД НА
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ
СЕКТОР И
ПАРЛАМЕНТА
”
е
Етически жест,и като шглужеи ретултат от
цокана за членство в ПА 1о, и го пс к.ио п
„ ...
«/лштотмиия
Постигнатите реформи и сферата па отбраната и сигурността . 1а«. ко ™тация “

пеноанителстиепнят сектор, са ле политически България е напълно готопа «а НА 10, но
: :нп,жи;П Накоподателстиото, къдего още не е изработен 3-ко..
”
кризи и Закон за специалните служби. Грабна повече прозрачност при управление на
средствата за отбрана, е другата констатация.
а ни с
и 1ЛИ1ППО.
I
световния тероризъм. Големите ни предимства
ации по поддържане на мира или срещу
във
са в геост| шгегическото положение ни България и регионалното сътрудничество
НАТО, и подкрепата им за България
формата ”2+2” - Г ърция и Турция, като членки па
и Румъния като кандидатки.

ПРОФ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ:

^ч> (От 1 стр.)
Рум ънският президент е уверен, чс река
Дунав предлага огромни възможности за
сътрудничество не само косато става дума
за водоцентралата ”Джсрдап” н съобще
нията, но п че тази река би могла да станс
”зоиа на всеобщото икономическо разви
тие”.
Като припомни, че двете страни са
запланували редица съвместни ннфраструктурни проекти, Илиеску подчерта
значението па рефорннте, приватизацията
и модернизацията па двете дз>ржавп, за да
могат икономическите системи в тях да
станат ” компатнбилнн п компетптнвнн” с
тези в страните от Европейския съюз.
Посочвайки, чс Румъния, както и Бъл
гария, са вече в преддверието на НАТО и
почти осем години в програмата Партньор
ство за мир, Илиеску подчерта, чс Румъния
предлага на Югославия ” помощ и опит” за
влизането и в програмите па НАТО, както
и в другите свроатлантнчсскн интеграции.
Една от главните темп в диалога Кощушща-Илисску беше и положението на на
ционалните 'Малцинства, а преди срещата
на двамата държавни глави, външните мин
истри Горан Свилановнч п Мирчея Джоана
- подписаха Споразумение за защита на на
ционалните малцинства.
По мнението на Кощуппца, това Спо
разумение, както п Законът за защита на
малцинствата са само една част ”от
правната регламентация” за цялостната
защита на малцинствените нрава, а нред-

ПЕШИЧ РАЗГОВАРЯ
С ИЛИЕСКУ
Югославският премиер Драгиша
Пешич разговаря във вторник с
румънския президент Йон
Илиеску, който беше на
двудневно посещение в нашата
страна.
Според съобщението от
кабинета на съюзния премиер,
събеседниците са констатирали
напредък в развитието на
двустранните политически и
икономически отношения в духа
на традиционните
добросъседски и приятелски
връзки между двете държави.

Според госта от Румъния, Споразуме
нието, което е "доказателство за демок
ратическата орпентпровка, за толерант
ността и европейския дух” ще спомогне за
афирмацията па националната идентич
ност на малцинствата: па сърбите в Ру
мъния п на румънците н власите в Тамош
на крайна.

ската "Солвептула”, благодарение преди
всичко на построяването на нефтопровода
от Копстанца до Панчсво.

Преди това в сградата на общинската
скупщина в Панчсво се проведе среща на
румънския президент с тукашните румън
ци. От името на румънската общност у нас,
началникът па Южнобапатскн окръг Йон
В с ъобщението за срещата в двореца на Чпзмаш посочи, че румънците ца север от
Патриаршията се посочва, че разговорът е. Дунав се радват на всички малцинствени
бил1 сърдечен и откровен’ по време на права, докато власите, конто, живеят на юг
конто сръоският патриарх е подчертал зиа- от река Дунав, все още нямат такива нрава,
чепието па приятелските отношения, кон
Президентът Илиеску подчерта, чс
то "двата съседни п едповсрскп народа та
чат през историята”, докато високият гост всички поидобнп въпроси занапред ще сс
решават
от Националния съвет, който
е наблегнал върху приноса на двете пра
вославни цръквп за развитието на Сърбия трябва да бъде учреден в близко бъдеще.
Съюзният министър за човешките и
и па Румъния п за стабилността в региона.
В Регионалната стопанска камара в малцинствени права Раснм Ляпч добави, че
Панчсво президентът Илиеску припомни към края па ноември ще сс проведе среща
за "добрата традиция” както в икономи на всички румънци в Югославия, а в
началото на декември ще се проведе
ческите, така и в политическите взаимоотСкупщина, на която ще бъде избран На1Ю1ПСННЯ и оповести скорошното възстано
вяване на съ трудничсството на панчеваш- цнонален съвет на югославските румънци.
ката фирма "Петрохемня”

с темншоар-

България е постигнала високо ниво, кое
то дава основание да получи покапа за присъединяване па срещата в Прага, каза в иредаването ” Преди всички” па БНР проф.
Любомир Иванов, президент па Атлантичсския клуб. Той обясни, че докладът за
готовпостта на България за членство в
НАТО е комплексен и обхваща 7 области,
п ървата от които е политическата. Докладз»т проследява напредъка на Б ългария нрсз последните години при подготовката за
приемането и в НАТО, каза още проф. Иванов.
” Имаме изключителен шанс, когато България бъде поканена, отново да бъдем
”под лупа”, а когато една държава е ”под
лупа”, ако тя работи добре, може да получи

стои подписването и на редица други спо
разумения, сред конто и за просветно п кул
турно сьтрудничство.

ИЛИЕСКУ ПРИКЛЮЧИ
ПОСЕЩЕНИЕТО СИ В
ЮГОСЛАВИЯ
С прием при сръбския патриарх госпо
дин Павле и посещение в Панчсво, където
разговаря с представители на румънската
общност, а след това и с бизнесмени от
Южнобапатскн окръг румънският през
идент Йон Илиеску приключи двидневпата
сн визита в СР Югославия и отпътува за
Скопие.

БЪЛГАРИЯ Е ПОСТИГНАЛА МНОГО ПО ПЪТЯ
КЪМ НАТО
много за себе си”, каза Иелзар Шаламанов,
председател на Упра вителния съвет на
” Сеог§е С. МагзЬаЛ - България и директор
на ” Стратегически проучавания” в Атлантическия клуб. Шаламанов добави, че в контекста на взаимодействието между публичпата власт и неправителствения сектор, както и в областта на реформата в сектора за
сигурност, България може да бъде оценена
като един изключително добър модел за
приложение в много други страни, където
ще продължи провеждането на тази рефор
ма в рамките на програмата "Партньорство
за МНР •
”След Прага, и България може да се бори и за съответни икономически ползи”,
добави още Шаламанов.

ПЪРВАНОВ:

ОЦЕНЯВАМЕ ВИСОКО
ПОДКРЕПАТА НА ГЕРМАНСКОТО
ПРАВИТЕЛСТВО
Българският
президент
Георги
Първанов, който е
на
четиридневно
поссщсинс в Германпя. посети провинцията 1юрннгсн, пише
гер,мпмският вестник Тиепп§ег АИ^етеше.
В интервю за вестника Първанов говори за
очакванията си от Германия при бъдещото
членство на България в НА10 н ЕС и казва, че България оценява високо подкрепата
на I срманско го правителство и германския
нолнтнчсскн елит. На срещата па НАТО в
Прага България очаквала покана за член-

ВАРНА

ство, което щяло да въведе страната в един
труден период, докато бъдат изравнени стандартите й с тези на алианса. В тази връзка
България очаквала политическата нодкрепа на Германия. Първанов подчертава, че
подкрепата сред българското насслецие относно членството в НАТО е 60-70 процента.
На въпроса дали българското пр авптслство
ще се справи с необходимите политически
реформи, свързани с членството в ЕС Първанов отговаря, че провеждането на тези
реформи с свързано с трудности, но нодкрепата п желанието са големи.

ПАНАИР НА ТУРИЗМА И
СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

20-ят юбилеен Панаир па туризма и соободиото време стартира въа Варна, съобщи
Дпсс+ . За това време положихме много
усилия и нс допуснахме тон да сс превърне
в ооикновен базар , заяви Димитър Димитров, председател на Варненската туристичсска камара, която заедно с "Турекспо” е
организатор на проявата.
150 фирми, от конто 75 туристически, са
разположили щандове в Двореца па културата п спорта. Традиционно свои прсдставптелства имат посолствата на ЮАР, Република Хърватска и Турция, конто пред
ставят местни туристически дсстннации.
За първи нът по време на панаира ще
бъде представено изложението "Топло”,
като тенденцията е то да прерасне в самостоятслна проява, каза Стоян Ненов, нзпълнитслен директор на "Турсксно”.
11ова идея анонсира още при открива-

пето доц. Енчо Костов. ” Необходимо е да се
направи сателитен баланс и сателитна
сметка на туризма в нашата страна” заяви
ученият. Подобна практика имало по цял
свят, но в България още пс била разработена. В изчисленията сс включвали разлпчпи счетоводни, екологични и икономически
стандарти, в ъведени от Световната организа,1ия ,,а туризма още през 1999 година. Доц.
Костов е разработил методичните указапия, конто ще бъдат представени по време
,,а панаира,
Ако в момента приходите в туризма за
изминалата година са $1,2 млрд., то при попрецизните изчисления на сателитния
баланс парите ще излязат почти два пътп
повече, коментира доц. Енчо Павлов. По
вРсмс на дискусиите ученият ще отстоява и
идеята сн за създаване на Министерство на
туризма и културата.

8 ноември 2002 г.

ЩСЕАМ ИНАТА "Щ

МАНДАТИТЕ ПО СТАРОМУ ПРЕЗИДЕНТ ПО НОВОМУ
(От 1 стр.)

За присъствието на депутатите на ДСС
в заседателната зала на
Парламента не е дадено никакво
официално обяснение, а преди
заседанието председателят на
Адм,,нистратив,,ия комитет Бошко
Ристич заяви пред жушп
Парламента доклад от заседанието си !,?" °Тб°-Р "С ° В"еСЪЛ “
датите на ДСС и ме „яма да ^“ащетета Г.л ^ б"“ °ТНСТ" манПредложението

.... —: 5==?=

ската група ДОС - реформа на

шефът на депутатСърбия ’ Чедомнр Й ованович.

НОВИЦА ТОНЧЕВ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС
в СУРДУЛИЦА:

НАТАША МИЧИЧ РАЗПИСА ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ

ПОПРАВИТЕЛЕН НА 8 ДЕКЕМВРИ
Председателката иа Скупщината
Наташа Мичич

президент, оалотажът ще се проведе на 22 декем
ври и то в съзвучие с новите
правила, според
които е пп„м_11п сп
топатз В гп« *,Т ~ пР°ие,,т«вият ценз от елекУ
,С^В ПЪ1,ВПЯ Т^Р ,,е гласуват
повече
балотаж няма ° °^^3°,,рател,,тс в Републиката,
3 ИМа*
ГСЛ,,аТа пР°ЧеДУРа започва днес
™ г
"" ,ат‘""а ........... "а пРескопФеР'
снцня в Белград. Кандидат-президентите могат

ЕПС ЗАПОЧНА ДА
ИЗПЪЛНЯВА
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

БЪЛГАРСКИЯТ ПОСЛАНИК
ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД

‘Милион динара получила ОС от Електростопанстното на
Сърбия за ползване на водата и те са разпределени
между няколко местни общности

-Електростопанството на Сърбия започна по-сериозно да
изпълнява задълженията си към Сурдулишка община, като ни
отпуска средства от печалбата си от Власинскнте водоцентрали,
преди всичко от ползването на водите от Власинско езеро, заяви
Нов,ща Тончев, подпредседател „а ОС в Сурдулнца. който е „
председател на Управителния съвет на общинския Фонд за
разпределение на тези средства. Не ми е известно дали на тази
основа досега са отпускани пари по тази основа и как са изразход
вани те, но преди няколко месеца поискахме от Електоростопанството да изпълнява задълженията си към нашата община и прис
тигнаха един милион динара, подчертава той.
Управителният съвет на Фонда за насочване на средствата за
ползване на богатства от общ интерес - производство на елек
тричество, както е точното му название, посредством конкурс
разпределил парите между няколко местни общности.
- За поддържане на зелените площи в града дадохме на кому
налното предприятие 100 000 динара, на местната общност Влас-„
ина рид - 95 000, на Власина Округлица - 95 000, на Горни Топли
дол - 190 000, на Божица - 190 000, на Сувойница - 75 000 и на
Биновце - 35 000, казва Тончев и подчертава, че сто хиляди динара
ще бъдат похарчени за зарибяването на Власинско н Лисинско
езеро.
Местните общности са изразходвали или ще похарчат сред
ствата за ремонт на пътища и за изграждане на мостове. Ремонти
ран е мостът на Божишка река към Топли дол, поправен е и пътят
към селото. В Божица в момента се ремонтират селските пътища.
В.Б.

600 ГОДИНИ ОТ УСПЕНИЕТО НА СВ. ПАТРИ
АРХ ЕВТИМИЙ

ПОКЛОННИЧЕСКО
ПЪТУВАНЕ В НИШ

На 8 декември сръбските граждани ще избират
президент съгласно новия Закон, приет във
вторник на първото заседание на есенната сесия
на Парламента: В първия тур е запазен цензът да
гласуват 50% от електората плюс 1, докато този
ценз е премахнат за балотажа. Освен това и броят
наизбирателите няма да се уточнява според избирателните списъци, а според броя на бюлетините,
пуснат,, в избирателните урни.

По повод празника на народните будители миналия четвъртък на кратко посещение в Босиле
град бе посланикът на Р България Яни
Милчаков.
Милчаков посети Босилеград за трети път, а
през краткия си престой той се срещна за малко
само с ръководството на тукашния филиал на
КИЦ ”Цариброд”. Както каза самият той,
посещението му в Босилеград е по случай чества
нето на Деня на Народните будители, а по този
повод той донесе литература - дарение от
издателство ” АНУБИС” за Центъра. Книгите са
около 20, а сред тях има и ценни стихосбирки на
Емануил Попдимитров, Димчо Дебелянов, Ник
ола Фурнаджиев, произведения на Иван Вазов,
Гео Милев и други български автори.
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К. В.

I ШШ:
БЪЛГАРСКИЯТ ПОЕТ ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ В БОСИЛЕГРАД:

НЕ БИВА ДА СЕ ЧУВСТВАМЕ
ДАЛЕЧНИ!
По повод 4 ноември - Деня на
народнпте будители миналата
ссдмица в Босилеград гостува
един от най-ярките съвременни
български творци - известният
поет Георги Константинов.
Не само пост, а и писател,
Георги Константинов е автор и
на детски произведения, носим „
1
'
тел на български и чуждссзранни отличия за литература. У частвал е в европейските форуми
на поезията и Стокхолм,'Масстрихт, Любляна, Рига и т.н. Конегантинов е дългогодишен издатсл па списание ” Пламък”., а
осиеп тона е^ и председател „а
българския ПЕН-цснгър. Поетът е автор на стихосбирките:

Неграмотно сърце”, ” Обичам
те до тук”, ”Племе и време”,
” Елени в житата”, ” Лявата ръка „а Бога” и много други.
Неговата стихсобнрка с любойна лирика ” Обичам те до
тук” с преиздавана 13 пъти и е с
22-хилядсн тираж. В България
няма друг пост с такъв тираж, а
1
„
,
*
’
на европейския форум в Рига
” Обичам те до тук” е обявена
за стихосбирка от жив автор с
най-голям тираж в Европа в момента.
- Книгата ми "Обичам те до
тук” претърпя П издания, а попесни "ГаГконетантщ
|10и. - Общо има около 200 песни в

По нопод 600-годишшшата от град - музея1 ” Медиана”,Нишката
Успението на Св. Патриарх Евти- крепост, Чслс Кула” н ДРУГИ, а
и Погамий, Фондацията ”Сн. Евтимий, освен топа щс обиколят
.........
Патриарх Български сп.с ст.дейст- попския и Сукопския манастир.
писто на Богословския факултет
В.С.Б.
и Православния богословски фа
култет в гр. Велико Търново утре
и другиден организира ноклонничсско пътуване до град Ниш - род
РЕШЕНИЕ НА СЪЮЗНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ното място на Св. Константин.
От историята знаем, че послед
ният български патриарх преди
падението под турско робство Ев
тимий Търновски е увековечил
достойните личности в "Похвал
ното слово за св. Константин и св,
Елена”.
Иа 30 октомври т.г. Съюзното министерство ганнзации, които се създават на територията на
Групата поклонници (20-ила
„а
правосъдието взе решение, според което СР Югославия и от Закона за управителната
души) утре ще бъде приета от гра
Митидига па българите и Сърбин се ииисвя в процедура за вписване в Регистъра на сдружедоначалника на гр. Ниш Горан
р
стърп на сдруженията, обществените ор- нията и обществените и политически органи*1ирич, а другиден шс присъства
политически организации, който се задни.
иа света литургия в един от бо
ганизацини
Така, но стечение на обстоятелствата, найВ Съюзното министерство иа пражите храмовете в Ниш.
води
Гостите от България ще пода
новата асоциация на нашите сънародници - Ма
в
осъдисто.
рят на нишкия владика,„господин
В обоснованисто на Решението се посочва, тицата на българите в Сърбия, официално беИринсй иконя-диитих ’ Св. цяр
българите в Сърбия е шс регистрирана само едно денонощие преди 1
ЧС Матицата на
Константин и св. царица Елена
условия, предвидени от Зак- ноември - Деня на българските будители.
като траен знак за това иосещеизпълнила всички
I
за обединяване на гражданите в сдружения,
ние, по повод ознаменуваното на
она
В.С.Б.
МО-годишнината от Успението на
обществени организации и политически орсв. Патриарх Евтимий. Освен топа
те що посетят културно-историче
ските забележителност в нашия

МАТИЦАТА НА БЪЛГАРИТЕ В
СЪРБИЯ Е ВПИСАНА В РЕГИСТЪРА

момента, които по мои стнхотворения звучат по радиото в България. Много хора даже не знаят,
™ чо.Гсъстаоет'"фСБ”,'йорда„ка Христова, Михаил Велчев са
някои от изпълнителите, чннто
песни са по мои стихотворения.
Поетът винаги рецитира стихотвоРс,,ията си, а не ги чете. Тон
често пътува из градовете в Българ11Я „ „редставя творбите си
пред своята публика,
- Без да съм най-нзвсстиият йо
ст ,,а България, аз си имам някакъп кръг от хора, конто идват във
всеки град н затова ходя иа такива
неща. Може бн изглежда малко
суетно, малко нескромно, но в то
зи момент, когато в България
кипгоразиростраиявансто е па та
кова ниво - нс се четат стихосбир
ки, не се кунупат български авто
ри, а се чете американска, англий
ска преведена литература, това е
един начин да популяризираме по
езията, дори аз някой път казвам и
стихове на други български съпрсмспнн пости или пък на класици.
Георги Константинов идва п
Босилеград за първи, но нс и за
последен път. Както казва самият
тон, 1гьрпата му среща с нашия
град е породила у него желание да
дойде тук отново.
- И Босилеград се чувствам не
далече от София, в един неголям
град, който сн прилича с другите
малки градчета в България - каза
постът. - Затова нс бива да се чув
стваме далечни, както сме се чув
ствали много години назад, а тряб
ва по-често да се виждаме, да си
говорим, да си помагаме. В мене се
породи желание да дойда пак при
вас!
К. Велинова

1$

О ШяшШв
НЕУПОТРЕБАТА НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК В
ЛОКАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКОНЪТ ДАВА,
НАПЪТСТВИЕТО
ЗАБРАНЯВА?!?
На трибуната, организирана ския регистър, посочваме, че
от Хелзинкския комитет за чо начинът за това е регламентивешки нрава в Сърбия, Лиляна рап с Напътствие за водене па
Палнбърк изтъкна, че държа- гражданския регистър и форму
вата с длъжна да издаде на все ляри на същия (Сл. глаеннк на
ки желаещ какъвто н да е офн- С1*С бр.48/90 и Сл.гласинк на
цналсн документ двуезично - на РС бр 22/91). В този смисъл с
сръбски и на езика и писмено точка 117 от споменатото напъ
стта на желаещия. Това е редов- тствие е уточнено, че всички
на практика при унгарското ма- факти и сведения, както и удослцннетво във Вопводнна, нодче- товсрснията н актовете за раж
дане се внасят в гражданския
рта тя.
Вместо реплика и беше връ- регистър, па езика на народа н
чен общинския иск с определен народностите в съответствие с
брои формуляри преведени на валидните закононрсдписниия.
български, между конто и акт Въпросът за съдържанието и
за раждане, както и отговора на формата на формулярите е регМнннстерството на правосъдн- ламентиран еднакво за цялата
територия, на която се прилага
Законът за граждански регис
Д-р Марко Шукарев
тър — точка 1.05-116 от спомеиамежду другото посочи на
трибуната броя на
тото напътствие.
работниците от български
Напомняме, че пред Консти
произход в граничната
туционния съд на Сърбия е об
полиция преди и сега.
съждано предложението, дали
Отпора срещу майчиния
напътствието с в съответствие с
език в училищата
Конституцията от аспект упот
Шукарев коментира с
ребата па езика н писмеността.
въпроси: "Ако един учител
говори на децата, че
С акт бр. 1 У-297/96 от 1 февру
българският език е лош
ари 2001 г. Конституционният
език, а след това бъде
съд на Сърбия е отхвърлил
назначен за директор на
предложението. Изхождайки от
училището, това какво е?"
това, като се имат предвид вали
ето п локалното самоуправле дните предписания в областта
ние на Република Сърбия. До на личния статут, нашето мне
писката е адресирана до Общин ние е, че юридически не е възската скупщина в Димитровград, която на 6 януари 2001 г. е
изпратила до споменатото мин
200истерство
акт номер
1049/01-3/02, с който се иска
одобрение за ползване на фор
муляри на български език. Ето
мнението на министерството в
брой Сл-10 от 12 декември 2001
г.:
” Изхождайки от чл. 3 от Законя' за гражданския регистър
(Сл. вестник на СРС бр. 15/90),
според който Министерството
на правосъдието н локалното
самоуправление провежда над
зор върху воденето на граждан-

можпо ,,а територията на една
община да се прилагат нови фо
рмуляри за доказване на факти
за Л|,чсп ндентитет и граждан
ски статут”.
В подписа на дописката до
Общинската скупщина се чете
за министър Владан Батич ,
И,ш";| (фамилията не се чете).
Значи законът гарантира, такова пРаво» а напътствието го
отрича. Да напомним само , че
всички още помним (някои дори
сп 11 паз,ш) личните документи,
издадени па двата езика. И се
гордеехме с това.
А.Т.

АНКЕТА СРЕД БАБУШНИШКАТА

ОБЩЕСТВО Щ

ПИСМО НА НИШКИЯ ВЛАДИКА ИРИНЕЙ ДО БРАТСТВО

ИМЕТО НА МАНАСТИРА Е "СВ.
ЙОАН БОГОСЛОВ"
И броевете си 1918 и 1919 от 18 и 25 октомври т. г.
вестппк ” Б|И1ТСТИо”, ИЗЛ1ГИНЦ ИЛ български стик, косто пие пскрспо поздравяваме, според нашето скпо
ройно мнение неосновлтелно повдига вт,проса та г.
званието па манастира ” Си. Йоан Ьогослов” вдолипата па река Ерма, недалеч от Димитровград.
Ннрно е, че някое безотговорно лице с цепещата
си ръка е извършило промени иа предупредителна га
табела, намираща се па пъти край моста па река
Ерма, на входа в манастира, като е преправило бук
вата Г1 в Й (Поганово в Иоваиово - близки една па
Друга думи), п по този начин е предизвикало ненужна
полемика с примеси иа двустранен шовинизъм.
Работата е съвсем проста. Село Поганово, някога
известно като Доброшево (между двете световни
пойни - бел. на ред.), се намира недалеч от манстира.
11е пн е известно как и защо някога, а и сега, ма
пастирът е назоваван но тези имена на селото. Във
всеки случаи никои няма правото да се бз.рка в името
и названието на селото, Впрочем, знае се кой има
това право. Пека селото да се нарича така, както се
нарича или пека да се нарича. 1ова е и право на
жителите на селото, което сега се нарича Поганово.
Манастирът не се намесва п това, пито има такова
прано.
А когато става дума за манстира и неговото име,

тон си има име, той има споя история и свое място в
историята иа културата. Името яа манастира е ( и.
Йоан Богослов”. Манастир'т.т с-миестпуяа от искове
и винаги е бил итвестен като ”Си. Йоан Ьогослов .
•Гова никога не е било спорно. Ча да не се евт.рлш
името на манастира пито с Доброгнево, пито с Поганово, гой има достатъчно основания и причини да
се представя йод собственото си име Св. Йоан Ьогослов”.
Струва ми се, че вашият вестник слага отделен
акцент върху факта, че сегашните монаси са дошли
от ”вътрешността на Сърбия”. Преди всичко те йе
са дошли от вътрешността на Сърбия, а от Косово.
Впрочем, нима е толкова важно откъде са дошли
монасите? Те са поданици на дт.рж авата, на чияго
територия се намира и манастирът Св. Йоан Ьогослов”.
Пие ще приемем радушно в клира па нашата енарнезависимо
хия псски монах с достоверни документи
откъде идва, защото манастирът е обител иа техния
обет и място на техния подвиг.
Надявам се, че с тези няколко реда но въпроса за
името и названието иа манастира ” Сп. Йоан Богос
лов” ще б иде завършена ненужната полемика за
името на манастира.
Епископ Нишки Ириней

защо мълчи
ВЛАСТТА В
ЦАРИБРОД?
Вече няколко седмици сред на за защита пра
шенци, както п в медните се го вата на бълга
вори за опита на някои свещени рите в СР Югос
лица да преименуват Погаповскпя лавия. Те мс
манастир п Йоваповски п Погано приеха приятел
во в Йоваиово. Отначало не бях ски, даже брат
склонен да повярвам, че има духо ски. Запознах сс
вници, конто могат п да помислят, и с калугера МаАвторът на писмото и калугер Мардарий
а камо ли да нзпършат едно такова рдарий, за ко
край преправената табела
лошо дело, но публикуваната в гото се твърди, че
” Вратство” снимка на преправе е новият кръстник
му се обадя но телефона. Обадих
ната табела и някои калугерски иа манастира и селото. Дори се и
му се. Г-н Ириней мн каза, че ня
изявления ме увериха в противо фотографирахме с него пред-ирекой калугер своеволно преправил
положното. Този факт мс разтре правената табела, на която пише,
табелата и че църковните власти
вожи, защото и моето потекло е че се забраняват някои действия
нямат намерение да пр>оменят
от този край - от съседното па По ”в и около двора на Йоваиовскня
името на село Поганово, ” въпре
ганово село Драговнта. Затова ре- манастир”. На въпроса ми откога
шах да тръгна от Белград, където и защо Погановският манастир е ки че то звучи лошо и напомня за
живея, към прекрасната долина на станал Йоваповски, Мардарнп из погансц и пОганщпна”. А мана
река Ерма, за да протестирам на винително ми отговори, че тази стирът си имал име (” Свети Йомясто срещу това неразумно посе мръсотия бил направил калугер ваи Богослов”, както каза той) и
гателство.
от Пирот, който вече не е в Пога- не трябва да се нарича пито ПоПристигнах в манастира и се новскня манастир. Даде ми обеща гаповскп, пито Йоваповски.
От разговора с нншкпя владика
представих па калугерите
кой ние, че лично той ще пребоядиса
съм, откъде съм, къде живея и за табелата и ще поправи грешката, всъщност разбрах, че църковните
що съм дошъл. Казах им п това, че защото не искал да сс раздухва ом власти не са с чиста съвест но въп
съм член на ДСЬЮ от основава раза между сръбския народ п бъл роса за преименуването па Погането му п па Хелзинкския комитет гарското малцинство. Само тряб иопския манастир и село Погано
вало да получи одобрение от ннш- во. Но Цариброд има общинска
власт н органи па реда, защо те
кия владика Ириней.
МЛАДЕЖ
Разделихме се в приятелска ат мълчат п защо не се обявят в за
мосфера. Два дни по-късно го по щита па манастира, най-голямата
виках по телефона, за да проверя светиня на Царнбродския край?
Йордан Веселинов
изпълнил ли е обещанието си, но
Белград
топ ми каза, че владиката искал да

■гШШШк

ТРИМА ОТ ЧЕТИРИМА МЛАДИ
БАБУШНИЧАНИ БИХА
НАПУСНАЛИ СВОЯ ГРАД
Седемдесет и шест на сто от бабушничанпте на
възраст между 17 и 30 години биха напуснали своя
град, ако им се удаде възможност, показва нроведната неотдавна анкета.
Според резултатите от сондажа, младите жи
тели на Бабушиица най-много недоволстват от
безработицата, след това от липсата на адекватен
културен н спортен живот, както и от лошите
пътища.
Най—голям брой млади бабушпичанп мислят
да сключат брак, когато са на около 27 години.
Само 16 на сто от тях имат деца до 30-годишната
си възраст.
Чедомир Николич, общински началник за сто
панство и финанси коментирайки резултатите от
проведеното допитване, изтъква, че младите тря
бва да проявяват по-гол ям интерес към решава
нето на проблемите си. "Младите не би трябвало
само да критикуват, те трябва повече да се ан-
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гажнрат. Местното самоуправление е готово да
им оказва п материална, н морална подкрепа при
реализацията на начинанията им”, казва Николнч.
Когато става дума за безработицата, която в
тази община все пак не с в такива застрашаващи
размери, както в другите пиротски общини, Ннколич споделя, че младите бабушпичанп, които
завършват местното техническо учнлшце, има
къде да работят. Това се отнася особено за до
учениците, които завършват текстилната пара
лелка. Що се отнася до бабушпнчаните, конто
завършват местната гимназия, Николич казва, че
те по принцип са принудени да продължат обра
зованието си във висшите учебни заведения. ” За
всеки бабушннчанин, който сс завърне с диплом
от някое виеше учебно заведение, ще се грижи и
местното самоуправление”, казва той.
Б. Д.

СИНДИКАЛИСТ ОСЪДИ
КОМУНАЛАЦ"
Председателят на синдикалната организация в комуналното пред
приятие Комуналац в Димитровград Гонга Гсргннов спечели делото
в така наречения трудов спор с ” Комуналац”.
Като председател на синдикалната организация Гергинов е н пред
седател на стачния комитет в ”Комуналац”, където стачката срещу
работодателя все още продължава само минимум работа). След
започване на стачката той бе преместен на друго работно място с
по-ниско квалификация (и не само той). Във вр ьзка с това Гсргннов
заведе повдигна съдебно дело срещу фирмата, което н спечели на 26
октомври. Както е написал в присъдата съдията Браннслав Лукнч,
съгласно Отделния колективен договор, председателят на синдикал
ната организация, докато сс намира на този пост не може да бъде
преместван на друго работно място. Затова на ” Комуналац” се налага
да върне Гергинов па работното място, на което е бил преди 20 март
Интересно е да сс напомни, а това фигурира и в присъдата, че
представител на фирмата ннто сс е явил па делото, пито пък е оправдал
отсъствието си, пито пък е оспорвал нещо но делото.
А.Т.
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ПРОДЪЛЖАВАТ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЖДУ
"КОБОС" И "НОСТАЛГИЯ"

МАШИНИТЕ ЩЕ СЕ
ЗАРАБОТЯТ ОТ 15
НОЕМВРИ?
♦Очаква се Кобос и Носталгия
да подпишат договор
за делово сътрудничество / но не е известна реакцията
на "Юмко".
я 1,!Я С ьЯр;,""ето с" във вторник работниците-акционери в Кооос , още веднаж отстояха решението си да установят делово
сътрудничество с френската фирма „Носталгия”. В присъствие па
представители на фирмата, конто заявиха, че машините можатда
зараоотят от 15 ноември, те се съгласиха работната група, която
по-рано ояха формирали за контакти с „Юмко”, да изготви и
подпише необходимите договори.
-Нито един договор няма да бъде подписан,
докато вие не се
съгласите - каза пред работниците Вера Костадинова, юрист в
„Кооос , като подчерта, че „много пъти досега бяхме измамени”.
Воислав Савич, представител на „Носталгия”, чинто собстве
ник бил от Църна трава, осведоми работниците за
за съдържанието
на разговорите между работната група на „Кобос” и генералния
директор на „Юмко’ Владимир Янич, в които са участвали и хора
от френската фирма.
Едновремено с преговорите с френската фирма,
акционерите в "Кобос" подписват и искове, с които
изискват от Скупщината на акционерите на компанията
да се отделят и акциите им да бъдат прехвърлени в
Босилеград. Подписите им се Заверяват от служебни лица
в Общинската скупщина и досега искове не подписали
само около 80 души. По всичко личи, че те няма да са
достатъчни за свикване на извънредна Скупщина,
понеже за това са необходими исковете на 10 на сто от
акционерите на компанията.

БАБУШНИШКИЯТ КЛОН НА ИМТ-"СТАНДРАТ" ОТ БОЛЕВАЦ РАБОТИ
УСПЕШНО

ДОБРА ФАБРИКА - ДОБРИ
ЗАПЛАТИ
Малкият завод за производство на прикачим
селскостопански машини ИМТ—” Стандарт” от
Баоушница е един от заводите в оощнната, конто
отчитат добри производствени резултати.
В него работят 40-пна души, които получават
заплатите си навреме. Директорът Пера Спасим
не олаговолн да говори пред нашия вестник за
размера на заплатите, но от разговора с работннцнте "•'ЧУЧихме, че са твърде добри за републиканските условия, и отлични, ако се говори за
стопанството в Пиротскн окръг.
Раоотим добре, на пълни обороти, доволни
сме! -^изтъква Сапсич. Той ни съобщава, че
ИМТ- Стандарт , конто работи в рамките на
фирмата ИМТ Стандарт” от град Болевац, пласпра продукцията си не само на вътрешния па
зар, но и в Италия, Франция, Германия, Р. Сръб
ска, Македония и още някои други страни.
За постигането на добри производствени ре
зултати значителна роля имат и условията, при
които тук се работи. А в този малък цех те са на
високо ниво: фирмата си има работнически ре-

сторант, на работниците, които пътуват, изцяло
им се заплащат пътните разноски, работните по
мещения отговарят на изискванията, машините и
съоръженията - също така...
В ИМТ-” Стандарт” нямат проблеми с отсъствията на работниците. Както казва директорът
Спасим, в тази фабрика всеки от работниците има
машина и трудова норма и не може да изклинчва.
Всеки работник може да завърши трудовите си
задължения в рамките на работното време, но,
ако не успее, или пък ако иска да заработи повече, може да работи след работното време,
Преди няколко месеца фабриката се сдоби със
Сертификат ИСО 9001 и по този начин доказа
качеството на продукцията си.
Бабушнишкият ИМТ-” Стандарт” ще бъде
приватизиран тогава, когато започне приватиза
цията на ИМТ-” Стандарт” от Болевац. Все ощте
не е известно кога ще започне тази процедура, но
се знае, че вече има заинтересовани купувачи.
Б. Д.
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СТАЧКАТА В КОМУНАЛАЦ НЕ Е
ПРЕКРАТЕНА

Стачката в ”Комуналац” все още не е прекъ
- Директорът Янич се съгласи да започнем да работим в „Ко
сната, макар че гражданите просто не я усещат.
бос” при условие, че плащаме прекалено висок наем - 15 000 евро
Докъде се стигна с тази работа, търсим отговор
на месец, което ние не приехме. Приехме това като опит да се
от Сретен Ангелов, член на стачния комитет и
осуети сътрудничеството ни с вас, но независимо от това ние сме
негов говорител.
готови да започнем производството - каза Савич.
—Основните цели на стачката по принцип са
След като подчерта, че не могат да се очакват никакви ан-’
постигнати. През средата на юли бе върната так
гажименти с „Юмко” и компанията може да оспорва сътрудни
сата за работа на граничния преход, но само за
чеството между ” Кобос” и „Носталгия”, председателят на синди
ката Йордан Божилов каза, че ще започнат да работят и преди ; ”Комуналац”. По този начин стачката срещу осизготвянето на разделителен баланс е компанията. Вярвам, ле ще
"°™теля на фирмата е прекратена, макар че все
се наложи в делбата ни с „Юмко” да се намесят н съдилищата, каза
»"1е ис с яс"° дал" товв с въз °свовв "в ошц"|,ско
„ гг „
_______ ....
решение или въз основа на решение на Съюзтон. Той подчерта, че раоотната група ще осведоми компетент1
1
..
ното правителство. Другия ключов иск на стач
ните органи и институции в репуоликата за настоящата ситуация и
1
1*
куващите - заплатите, е удовлетворен частично,
за отношенията между „Кобос” и „Юмко”. Той попита какви зап
което означава, че са дадени заплати до юли, и то
лати ще им дава „Носталгия”, но Савич не даде конкретен отговор.
не за стойност, какъвто се иска. Затова Стачният
Председателят на ОС Владимир Захариев каза пред работни
комитет е поискал от директора на ” Комуналац”
ците, че общинското ръководство,настоява да им бъдат създадени
в писмена форма в началото на август да ни ин
за работа необходимите условия. ”Дали обаче ще установите сьтформира какви заплати може да ни дава до края
рудничество, зависи само от вас, ние няма да ви се намесваме в
на годината. Той нито ни информира, нито опре
това”, подчерта той и призова работниците да имат доверие в
дели среща с нас.
работната група.
- Какво предприехте след това?
Работниците в „Кобос” смятат, че през 1988 година е бил под
- Една седмица преди синдикалното събрание
писан фалшив договор за присъединяването на фабриката към
от 14 октомври т.г. потърсихме директора за ра
„Юмко”. На предишни събрания те изтъкваха, че са се съгласили
зговор с него. Тогава той ни съобщи , че изобщо
с един договор, но тогавашният директор Васил Гакев сетне уж
не може да гарантира заплатите, още по-малко
подписал друг документ, който не защитил интересите им. Не е
ПЪК да определи стойността им. Дори и не дойде
късно да заведем дело, за пресгънление понеже такива дела имат
па синдиаклното събрание. Освен ог псго като
давност десет години”, поясни сега пред работниците Вера
работодател, ингноранто отношение има и осно
Костадинова. На въпроса дали са съгласни да се наведе процедура
вателят, тъй като той (ОС) сам предложи за чле
извиказха: „Съгласни
нове на Управителния отбор от трима до седем
за уг.лавно дело против Такев, работниците
сме!”
В.Б.

работника, независимо от това, че в Статута на
фирмата има определена процедура, с което и
техният избор е спорен. Колективът на ” Комуналац” още през май предложи на синдикално
събрание свои членове за Управителния отбор ,
но до ден днешен Общинската скупщина не е от
говорила на това предложение. УО и по-нататък
работи с трима нелегитимни членове, предложе
ни от основателя, а един от тях даже вече не
работи в ”Комуналац”! И Надзорният съвет е
с намален състав поради оставката на някои чле
нове.
- Къде е решението?
- Всичко това налага да изясним спорните въп
роси, в преговори с работодателя, а ако е необхо
димо и с основателя, изхождайки от икономическото
положение на ”Комуиалац”. Готови сме да подкре
пим и работодателя, и основателя във връзка с ” на
ложените” данъчни задължения. Ние смятаме, че но
този въпрос може веднага да се започне съдебно
дело, независимо от предложената ревизия за рабо
тата па предприятието през 2001 г„ защото имаме
мнението па Министерството за труда и социалните
грижи, на Министерството на финансите, на Съюза
па счетоводителите на Сърбия, както и на съдебните
експерти. Мо в никакъв случай не сме съгласни да
приемем неаргументнрано намаляване на заплатите,
нито' пък данъчните задължения да бъдат пости от
Комуналац”, защото става дума за пари, които са
преведени па Общинската скупщина по решение па
същата тази скупщина - средства, конто ”Комуна
лац” никога не е ползвал - нзтъквп Сретен Ангелов
от стачния комитет на ”Комуналац”.
А.Т.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРИ ИЗЛИЗАНЕТО ОТ СТРАНАТА
гГгоспдов^
ЦАР ИНА

к
ШВ
НЕ СЕ ПЛАЩА МИТО
Стоки, които се изнасят от нашата
страна, не се обмитяват. При
излизане от нашата страна
югославски и чужди граждани
могат да изнесат лични предмети и
други вещи, необходими при
пътуването им, включително и
стоки, купеии у нас.

ПРОЦЕДУРА ПРИ
ИЗЛИЗАНЕТО ОТ СР
ЮГОСЛАВИЯ ЗА
ЮГОСЛАВСКИ ГРАЖДАНИ
Ако освен личен багаж югославски
гражданин временно изнася и други
предмети, кои го ще са му нобходими по
време на пътуването той е длъжен да ги
декларира като ги впише във формуляр
Г П - Списък на временно изнасяните
предмети. Органите на митницата
заверяват този списък. На връщане от
чужбина Списъкът служи па пътника
като доказателство, че става дума за
неща, които той временно е изнесъл от
нашата страна и те не се обмитяват.

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА
ВРЕМЕННА РАБОТА В
ЧУЖБИНА И ЧУЖДИ
ГРАЖДАНИ
Ако при влизане в страната югослав
ските физически лица па временна ра
бота или пребиваващи в чужбина и чуж
денци, които временно са внесли опре
делени предмети, за които притежават
заверен списък, са длъжни при излиза
нето от страната па митническите ор
гани да го покажат, както и вписаните в
него вещи. След като се установи дос
товерността ма стоките, органите на
митницата с подпис и печат в паспорта
анулпратсписъка "ПУЕ”.
Не е необходимо да се изнасят вре-

мсино внесените неща, ако стоката пре
дварително е обмитена, което се доказ
ва с анулираната бележка ” ПУР” (привремено увезена роба). В такъв случай
забележката се анулщш от органа на
митницата, който я е обмитил.

ЗАБРАНЕНО ИЗНАСЯНЕ
От нашата страна пътници не смеят
да изнасят:
* опияти и отрови;
* оръжие и муниция;
* непреработено или ковано злато
* каквито и да било други стоки в
количество предназначено за
препродажба (с комерческа цел).
Забележка: Може да се изнесе времс|ШО инсссното ловджийско оръжие!

О ШитШ_______

НА МНОГО МЕСТА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА СЕ СТРОЯТ ОБЕКТИ

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА КЪМ СЪВЕТА
ЗА СЕЛОТО

САМИ СИ ПОДСИГУРЯВАТ
ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПАРИТЕ
всичко самият град, толкова
♦Колкото повече се развива Сурдулишка община, преди
и инфраструктурни проблеми,
повече се налага да бъдат решени различни комунални
-голяма част от средствата
В това отношение с пари им помагат и отстрани, но по
подсигуряват от собствени източници

Тазгодишният строителен се
зон в Сурдулишка община, кой
то вече приключва, се оценява
като един от 110-уснсшнитс през
последните няколко години.
Местното самоуправление зпночна ннколко инициативи за
решаване на важни комуналнобитови въпроси в града и селата
п подкрепи инициативите на
местните общности.
Председателят на ОС в Сур
дулица Слободан Поповнч каз
ва, че много от проблемите са
решени в изключително тежки
условия. Той пояснява, че пари
те са подсигурени от няколко из
точника. Значителна помощ са
им оказали н донори, но по-голяма част от средствата са наба
вили самите те.

ЦХФ И ОС ПОМАГАТ
НА ТРИ СЕЛА
Американската организация
ЦХФ и местното самоуправле
ние оказват финансова подкре
па на три местни общности Клисура, Масурица и Йелашннца. Американците отпускат 70
на сто от необходимите средст
ва, докато общината участва с
30. В МО Клисура са ремонти
рани пътища, за които ОС е от
пуснала 1 200 000 динара, про
чистени са линиите на електромрежата, за което са изразход
вани 9 хиляди щатски долара, а
за основното училище са наба
вени три компютъра. В Масури
ца са ремонтирани пътища, за
конто ОС е отпуснала 1 200 000
динара. Тя е подсигурила още
850 хиляди динара за ремонт на
основното училище в селото. В
Иелашница също така е подо
брена пътната мрежа, за която
ОС е дала 600 хиляди динара, а е
изготвен и проект за прокарване
на водопровод, чиято реализа
ция се очаква през следващата
година. По този начин хората от
селото ще получат питейна вода
от градския водопровод. Изгот-
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ОТ СЕАО с ЗА СЕЛО

НА ЧЕТИРИМА
ЖИВОТНОВЪДИ ПО 15
ОВЦЕ
Ина» Димитров и Цветан Тодоров ОТ с. |’адейпа, Мяка Тошев
от с.

....

ляди от републикански източници. Досега някои от пътищата са
питие на селата, след като обиколиха всичките 15 животновъди,
поправени, а на други работите
ще продължат до като .времето
претендиращи за кредн г.
Решението па комисията, респективно па Съвета, трябва да се
позволява.
В Сурдулица е построен и нон
одобри от Изпълнителния отбор на ОС в Димитров! рад.
Ма заседанието па Съвета, проведено преди броени дни, ое
трафопост, за който Дирекция
съобщено, че от републиканския бюджет е отпуснат един милион
та е похарчила около 2,5 мил
динара зи селскостопанска дейност в Димитровградско. Ог тази
иона динара. Със средства на тасума 375 хиляди ще бъдат отделени за дератизания на селскосзн и на швсйцарскатаДирекция
таванските площи в Забърднето и Висока. Дсратизащ.ята ще
за развитие и сътрудничество
бз.де извършено от Завода за селско стопанство от Пирот.
ДИРЕКЦИЯТА
„СДЦ” е ремонтирано и основ
Останалата част от парите ще получат селскостопанските
производители в Димитровградско. Как ще се разпределят
ПОМАГА НА ГРАДА ното училище „Й.Й. Змай”. Сурдуличапи са участвали с 350 хи
парите, т.с. какво ще бъде купено е тях и дадено па произИ СЕЛАТА
ляди динара, а донори отпуснали
водителите, ще бъде решено дон'1*лнително.
Б. Д.
Сравнително богата дейност 2 500 000 динара,
разви н общинската Дирекция
ПРАВИТЕЛСТВОТО
за строителни площи п пътища,
която отпусна няколко десетина
СТРОИ МОСТ
БОСИЛЕГРАДСКИ "ПРОГРЕС" ЩЕ СЕ ПРИВА
милиона динара за реализиране
Поповнч пояснява, че Прави- ,
ТИЗИРА
на различни проекти. По-голятслството на Сърбия отпуснало
ма част от средствата си тя даде
6,5 милиона динара за изграж
за решаване на комуналнодане на нов мост на магистрал
ния път Сурдулица - Грамадже,
Сегашният генерален
понеже съществуващият бил
градоустройствен план
разрушен през лятото от навод
*3а хлебопекарницата, са набавени нови машини и
на Сурдулица е "малък”
ненията. Изграждането на мо
съоръжения на стойност 1 900 000 динара и монтирането
за развиващия се град.
ста е в ход и т рябва да приключи
им ще започне тези дни
Готви се нов план, за
до края на годината.
чийто проект ОС ще
Председателят па ОС подче
похарчи 2,5 милиона
ртава, че се държи сметка и за
динара. Попович казва,
подобряването на културния
че 30 на сто от
средствата са платени и
живот в града, преди всичко на
се очаква наскоро той
младежта. Центърът за култура
да бъде изготвен от
е закупил съоръжения за 600
белградския
хиляди динара за откриване на
"Енергопроект". Според
дискотека. ”Не сме забравили н
плановиците Сурдулица
ромнте, преди всичко подо
ще се разширява към
бряването на културната им де
квартала си Бело поле.
йност. ОС е отпуснала 300 хи
битови проблеми в Сурдулица. ляди динара, с конто е ремонти
От началото на годината досега ран Домът на ромите. Когато
в града са ремонтщюни и асфал става дума за това малцинство,
тираш! няколко улици и тротоа трябва да се подчертае и това, че
ри, за което са изразходвани ок до края на годината трябва да
оло 6 милиона динара. Някои от приключи изграждането на нов
обектите са завършени, докато обект за културно-просветна
работите на други все още про дейност на ромската общност в
общината. Обектът ще има 160
дължават.
Прсдприятнсто „Прогрес” в си, внимание привлича фактът, че
В Дирекцията казват, че за м“ ползваема площ, а необходи Босилеград е включено в списъка те не чакат като „агне нож”, но и
мите
три
милиона
динара
са
под
па републиканската Агенция за полагат усилия възможно повече
местни и некатегоризирани пъ
тища в няколко села са израз сигурени от донори от Герма приватизация, но не чака своя нов да се модернизират и така да
ния”,
казва
той.
собственик със скърстени ръце. излязат на -търг.
ходвани 1 500 000 динара. За це
Макар че някои от общо 27-те ра
В.Б.
Директорът на фирмата Васко
лта са подсигурени още 500 хиботници се страхуват за бъдещето Караджов казва, че са набавили
---- ----------------------------------------- нови машини и съоръжения за
хлебопекарницата, като подчер-

вс11 с и проект зп прокарване на
канализации с дължина 4,5 кнломстра от Масурнца към АлаК11НЦИ, ЧНЯТО реализация се очаква догодина.
ЦХФ и ОС ще продължат да
оказват помощ на тези три мес
тни общности. Все още обаче не
е уточнено докрай кои програми
ще се реализират.

НОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА
ХЛЕБОПЕКАРНИЦАТА

БОСИЛЕГРАД

"КОДАЛ" ПОДГОТВЯ СТУДИО
ЗА МЕСТНА ТЕЛЕВИЗИЯ
* Цената на месечния абонамент за кабелната ТВ поскъпна от 100 на 180 динара

Д.О.О. ” КОДАЛ” в Босиелград започна
да адаптира помещение за студио за местна
телевизия. То ще се помещава в сградата на
хотела, където ще бъде и главната станция
на кабелната телевизия, за която от този
месец босилеградчани ще плащат по-впсок
месечен абонамент. Вместо досегашните
100 дианра, абонатите ще отделят по 180
динара на месец.
КОДАЛ” приключи с изграждането
на кабеланта мрежа в града и околността му
- казва главният оператор Дарко Спиридо
нов. - Остава само да покрием Добри дол н
евентуални нови потребители. От един ме
сец работим върху подготовката за местна
програма, подготвяме студио и търсим найизгодна оферта за необходимата техника.
Тече и подготовката за пренасянето на гла
вната станция в сградата на хотела. Всичко

това ни вкарва в допълнителни разноски.
Нередовните вноски на някои от абонатите
също така ни създават допълнителни труд
ности при финансирането на проекта. Апе
лираме за но-редовно плащане на абонат
ната такса - добави Спиридонов.
- Във връзка с неотдавнашното поскъп
ване на тока, наложените данъци от 20%
върху месечната такса на абонатите, висо
ките административни такси за различни
разрешителни документи и неблагоприят
ната конфигурация на терена се налага да
увеличим месечния абонамент от сегашни
те 100, на 150 дианра плюс 20% данък върху
услуги, което е общо 180 динара - поясни
поскъпването на кабелната ТВ директорът
Александър Димитров. - Разбираме, че всяко едно поскъпване допълнително обре
менява семейния бюджет на абонатите ни,

^■■-йаатаг^ггг.--.■ --д—Тава, ЧС

МОНТИраНСТО НМ

ЩС За-

почне тези дни. За целта са израз
ходвали 1 900 000 динара. В пред
приятието казват, чс с това не са
мо ще се подобри качеството на
хляба, но ще започнат да произ
веждат и бели почива. В ход е и
ремонтът на половината от дело
вата сграда. Всъщност с продаж
Право на участие в играта ще
бата на половината от обекта на
имат всички номера от
частната фабрика за чорапи „Ансключените договори с
итекс” бяха създадени матери
абонатите, които са си платили
ални условия за модернизирането
месечния абонамент до този
месец и нямат дългове към
на по-голяма част от фирмата. Ще
се положат усилия, подчертава
КОДАЛ". Датата на официалното
откриване и на наградната игра
директорът, да се закупят н ня
ще бъдат обявени допълнително.
кои от инструментите за автосер
виза, който от години не работе
ше.
но увеличението на месечния абонамент се
С модернизирането на хлебо
налага, ако искаме да запазим качеството и пекарницата се очаква да се по
да осъществим плановете си. Надяваме се, стигнат поне две неща: да се уве
че абонатите ще ни разберат правилно II С личи пазарната й стойност н да нзобщи усилия ще осъществим голямата държи все по-силната конкурсимечта да изградим местна телевизия, която ц,,я в градчето. Сега тук работят
ще бъде от огромно значение и полза за още две частни хлебарници, а спо
ред неофициални сведения, ще
нашия град - каза още Димитров.
бъде открита и трета.
В "КОДАЛ" узнаваме, че през
ноември предстои официално
откриване на кабеланта ТВ. По
този повод ще бъде
организирана наградна игра за
потребителите на мрежата.

К. Велинова

В.Б.
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КУЛТУРА Щ ПРОСВЕТА

СЛАВИША СТОЙЧЕВ Е ЕДИН
ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ УЧЕНИЦИ
В ЗВОНЦИ

ПЪЛЕН
ОТЛИЧНИК

ШшШ о

РЕАГИРАНЕ

I

ПОЯСНЕНИЯ КЪМ СТАТИЯТА ЗА
МИНИСТЕРСКОТО РЕШЕНИЕ

("Обучението

в основните училища в Босилеград и Димитровград да се провежда на майчин език")

Във в. ” Братство” бр. 1919 от 25. 10. 2002 годния беше
пуолнкувзна статия, отнасяща се до обучението па майчин
език в основните училища в общините Босилеград п
Димитровград. В нея журналистът Васко Божилов ме об
винява, че създавам допълнително напрежение по този
въпрос. Затова искам да осведомя читателите, че като педа
гогически съветник по български език към Министерството
на просветата и спорта аз нищо не говоря и не върша без
предварителна консултация с него. Преди да дам обяснение
на писмото, което пристигна от Министерството на просвета
и спорта на 7.10. 2002 година, отнасящо се до образованието
на майчин език, искам да посоча досегашното развитие на
нещата в техния хронологичен ред, за които притежавам
необходима документация.
На 30. 05. 2002. година ОС в Босилеград сформира
Звоиското основно училище ” Братство” е | Комисия от 9 члена за подготовка и реализиране на обра
малко, но на учениците си предоставя добри зованието на български език в предучилищно, основно и
знания. Тази констатация подкрепя фактът, че средно образование. Първото събрание, което имаше
сравнително голям брой от тукашните ученици, учредителен характер, проведохме на 18. 06. 2002 година. На
досега са з'частвали в различни об|цнпск|цн ре него мен ме избраха за председател членовете на Комисията,
гионални съревнования по история, география, а не ме е избрала ОС, както се намеква в статията. Пене
биология и други предмети, иа конто са отбе Димитров беше избран за заместник, а Васко Божилов - за
лязвали добри резултати.
протоколист. Членовете на Комисията бяха запознати от
За осмокласника Славиша Стойчев п учн- председателя на ОС Владимир Захариев, че всички
ЛШЦСТО казват, че е един от най—добрите уче становища на Комисията трябва да бъдат протоколирани и
ници. От първи клас досега нито една негова предоставени на ОС в Босилеград за по-нататъшното им
оценка в края па годината дори и в края на разглеждане, а след това - на Министерството.
първото полугодие не е била по-малка от пети
Следващото събрание проведохме на 1.07.2002 година, на
цата.
което по мое предложение увеличихме броя на Комисията с
Отговаряйки на нашия въпрос трудно лн е
да си пълен отличник, Славиша казва, че това още 2 членове, един преподавател за предучилищна възраст
успява да постигне учейки дневно средно по 2 и един за начално обучение, понеже липсваха представители
от тези ведомства, и приехме следните становища:
часа и половина.
1. От 1. 09. 2002 година в основното образование да се
Попитахме го какви са му плановете след
завършване па основното образование и научи приложи Програмата за български език като майчин, която
хме, че той се стреми да се запише в пиротската бе одобрена от Министъра на просветата Гашо Кнежевич
гимназия, а след това и във Факултета по физ още на 7. 11. 2001 година.
култура.
2. От 1. 09. 2002 година образованието в предучилищното
Любимите предмети па интелигентното мо заведение да се провежда на български език, а дотогава да се
мче са история н география. Досега е участвал обезпечат програми, учебни помагала и дидактически матев две общински и едно регионално съревно риал.
вание по история.
3. От учебната 2003/2004 година учебният план и програма
Верен читател е на списание "Другарче”, а от ш - шй клас да се реализират на български език и послекогато нашият вестник му попадне в ръцете с дователно в останалите класове, или само от ш клас в зависи
любопитство го чете. От "Другарче” Славиша
мост от реформата в образованието.
няколко пъти е получавал книги, като награда |
4. Определяне на седмичния фонд на часовете по българ
за отговорите му на зададените в епнеанито га
ски език в средното образование.
танки.
5. Обогатяване на училищните библиотеки с литература
Б. Д.

за извънкласно четене по новите програми за основно и
средно образование и с учебни помагала.
6. Провеждане на летни и зимни семинари за усъвършенстване на учителите.
Всички единодушно решихме от 1. 09. 2002 година да се
приложи Програмата за български език като майчин, която
беше одобрена от министъра на просветата и спорта Гашо
Кнежевич още на 7. 11. 2001. год. н която чакаше своето
отпечатване в ”Просветни преглед”. След като не беше
отпечатана до 20. 08. 2002 година, на 23. 08. 2002 година аз
отправих иск до Министерството, в който подчертах, че
учебната година е на прага, а ние все още не знаем дали
образователно-възпитателния процес по български език ще
се осъществява по новата или по старата Програма, като се
има предвид, че новата е одобрена от министъра, но все още
не се появява в ”Просветни преглед”. Също така посочих,
че в Министерството - Отдел за план и програма се намира
Програма за средното образование, която също така чака
своето отпечатване в ” Просветни преглед” и практическо
прилагане.
Въз основа на този мой иск Министерството на просве
тата и спорта на 7. 10. 2002 година изпрати писмо, в което
посочва, че е съгласно в общините Босилеград и
Димитровград учебният план и програма да се осъществяват
на майчиния български език, а не споменава Програмите за
основно и средно образование, които имаме сега. Комисията
има такова становище, но за следващата учебна година. По
ради това недоразумение, че искаме едно, а получаваме
друго, аз се свързах с Министерството за допълнителна кон
султация, а на 25.10. 2002 година лично се срещнах в Белград
с началиичката Биляна Стоянович от Отдел за план и про
грама, която ме осведоми, че министерското решение не е
изтълкувано добре и е допусната грешка. Писмото се отнася
за прилагането на Програмата за български език като
майчин в основното образование, докато излезе в ” Прос
ветни преглед”.
Що се отнася до реализирането на учебния план и про
грама на български език в Босилеград и Димитровград,
както е посочено в писмото, двете комисии ще проведат още
едно общо събрание през този месец, на което трябва да
постигнат консенсус. На събранието ще присъства и
началиичката Биляна Стоянович от министерството на
образованието и спорта от Белград.
Всички членове на Комисията ще бъдат осведомени кога
и къде ще се проведе събранието.
Дежка Георгиева
педагогически съветник по български език

НОВИ МАШИНАЦИИ ПРОТИВ ОБУЧЕНИЕТО
НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Един от най-актуалните проблеми на
българското малцинство в Югославия връщането на обучението на български
език, както си беше преди години, никак
не може да започне да се решава и обу
чението на майчин език да прекрачи нрага на училищата в общините, в които живее малцинството.
Макар че започнаха със закъснение след началото на новата учебна година,
разискванията по този въпрос даваха ня
каква надежада, че най-сетне работата
ще се оправи като майчин език на малцинството българският език отново да
получи своето място в обучението. Беше
необходимо само Министерството на
просветата и спорта на Сърбия да даде
съгласие за това. Двете комисии за изготвяне на програмата за връщане на бъ
лгарския език в училищата на малцин
ството доста дълго очакваха решението
на Министерството на просветата, за да
го приложат в практиката.
Въпреки значителното закъснснис,
очакваното решение пай-сетне е стиг
нало: ” Въз основа на чл. 5 от Закона за
основното образование, Министерството на просветата и спорта е съгласно учебният план и програмата в общинитс Бо
силеград и Димитровград да се рсализи
рат на майчин български език.
и, ръководейки се от рашоредбите на Закона за основното образовапоз
нае, Министсрството на просветата

волявн обучението в общините Босилсград и Димитровград да се реализира иа
майчин български език. По този начин то
започва да урежда и останалите проблеми във връзка с образованието на българското малцинство, каквпто са систсматичното подготвяне на квалифицирани
кадри, обезпечаването на учебници, наръчници и други помощни средства и нр.
Постъпката на Министерството на
просветата и спорта е в съгласие със Закона за защита на правата и свободите на
националните малцинства, който в чл. 13
опрделя на какъв език трябва да се нровежда обучението в училищата на национа л н ите малцинства: Хората принадлежащи към националните малцинства,
имат право на възпитание и образование
на своя език в институциите ог нредучилищна възраст, в основното и средното образование.
Доколкото в момента на гласуването
на този Закон не съществува образование на езика на националното малцинство в рамките на образователната система за принадлежащите към националното малцинство, според алинея 1 на гози член, държавата е длъжна да създаде
условия за организиране на образование
на езика на националното малцинство.”
Въпросното задължение на държавата е едно от основните изисквания на международните документи за положениего на националните малцинства каквнто

са Рамковата конвенция на Съвета на
Европа и Европейската хорта за регноиалиите или малцинствените езици. Без
прилагането на определените от международната общност нри подобряването
на положението на националните малцинства, нито една държава не може да претендира да бъде приета в Европейския
съюз.
Следователно
Министерството на
~
просветата регламентира въпросите,
свързани с осъществяването на правата
иа националните малцинства, за да се нзпълни едно от условията за приемането
на държавата в Европейския съюз. С вънросния акт то допринася за преодолява
нето иа един от съществените проблеми
в прилагането на основните нрава на
българското национално малцинство на
практика в областта на възпитанието и
образованието - преди всичко то да се
провежда на майчиния му език.
Изхождайки от тези съвсем ясни обстоятелства не виждаме никаква основа
телност за този смут, който създават от
делни членове на общинските комисии.
Неразумно е например своеволното тълкуване на псдагогическия съветник Д.
Георгиева на цитирания акт на Министсрството на просветата,^че уж ”в Мннистерството са сгрешили , тъй като сноред нея излиза, че статутът на майчиния
език в основните училища в тези две общини представлява отделен въпрос, а

обучението на този език - съвсем друго
нещо.
Както се вижда от изложеното по-го
ре провеждането на обучението на май
чиния български език в училищата на
българското малцинство се възлага с
постановленията на Закона за защита на
правата на националните малцинства,
който е съюзен закон и републиките са
длъжни да го изпълняват. Министер
ството на просветата и спорта на Сърбия
като държавен орган е длъжно да нап
рави всичко необходимо за безпрепятст
веното осъществяване правата на бъл
гарското национално малцинство в об
ластта на възпитанието и образованието
на неговия майчин български език. Зна
чи тук няма място за смутове и недо
разумения при тълкуването на неговото
решение, с което се дава съгласие за про
веждане на обучението на майчиния бъл
гарски език.
След получения декрет от Министер
ството единствено правилният подход е
двете комисии сериозно и отговорно да
се заловят за работа за преустрояване иа
обучението в училищата на българското
малцинство от сръбски на бъдгарски и да
намерят адекватни решения иа актуалнитс въпроси, свързани с това преустро
яване.
Мило Присойски

изкуство 'Щ ИАУКА Т% ТЕХНОЛОГИЯ

О

8 ноември 2002 г.

"ПСИХОЛОГИЧЕСКА АНАТОМИЯ
В НИШ БЕ ПРЕДСТАВЕНА КНИГАТА
НА ГОЛИ ОТОК

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ
БУДИТЕЛИ В ДИМИТРОВГРАД

ГОСТИ ОТ БЪЛГАРИЯ
По повод 1 ноември - Деня на народните будители, миналия
80 преподаватели и ученици от различни градове на
петък
България посетиха димитровградската гимназия.
Ученици и преподаватели от Строителния техникум от Червен
бряг, 129-то профилирано езиково училище от София, както и
ученици от началните класове от едно училище в Банско с интерес
разгледаха средното училище в Димитровград и останаха много
изненадани от видяното там. И учители, и ученици споделиха
възхищението си от оборудваността на кабинетите и от общия
изглед на училището. ”Това галерия на художественото изкуство
ли е или училище?”

МЕЛНИЦА ЗА ЧОВЕШКИ ДУШИ
„„
„ цИ|„ В случая човекът има чувство, че това, което се
В голямата зала на Наподнс нов
и
У ||СГО и не е толкова много, но с времето то
пипалата седмица бе промоцирана книгата Пси- еиска
от увеличавано и минавало от другата страна
било
хилогичсска анатомия на Голи оток на нроф. Д-р на границата, хората са били настройвани и засПетър Костич от Белград.
тавали един срещу Друг. Никой не е можел да
да не бъде член на
злоупотребата с психологически средства за проМП.......а човешкото поведение, човешката агре. пост,
мивапето па мозъка на хората .а
психологията на жертвите от Голи оток и «р. Спо-

Удоята.....

е ст|)схшжъз’'11а,сдна тотаЛ1ПТфпа власт да креира

за Тито?” Идеологията обаче е безсилна пред
По-нататък гой също говори за психологическите методи, прилагани върху хората, каквито са например: психологически и физически
изтезания, развиване на безсилие, манипулации
чрез наказания или „вгради
над човешкото поведение. И вси гко това с цел да
се говори само онова, което кликата желае да чуе.
На края към присъстващите се ооъриа и издателят Слободан Мигни. I ои каза, че за съжаленис това е тема, която се изчерпва , а лишото се

кштГГмопшда б^ат‘ож,зшиоГ!ш вш!ота:':
интслектуалпинт и революционен елит. Някои
п, пю? Г1а той, че а този терор са били
подложени 'около милион души. Д-р Костни каза,
че когато се говори за Голи оток не е възможно
, а не се е,,„«сват неговите жертви и се нита:
Как е възможно хората да се променят и да
станат палачи?” След това пояснява начина , по
който хората са проверявани експериментално,
за да нредадат своя приятел, а самия начин нарича ”голооточка мелница за човешките души .

книгата се изказа и нроф.
Здравкович, които започна е въпроса:
„скала държавата? Дали да
~
да говорят са„о положително

заоравя.

Д. Христова

НА ФЕСТИВАЛА НА ОБЕДИНЕНИТЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ
СТАНЦИИ В СЪРБИЯ В СОКОБАНЯ

НАЙ-ДОБЪР ТВ РЕПОРТАЖЪТ ЗА
ДЕТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКО
Част от програмата па гостите
Гостуващнте преподаватели се срещнаха с учителския колек
тив на гимназията и в откровен и сърдечен разговор изтъкнаха
необходимостта от сътрудничество и обмен на опит. За всички
ученици и преподаватели от гимназията най-малките гости от
Банско изнесоха концерт от народни танци в голямата зала на
Центъра за култура. Народната певица и солист иа Радио София
Цвета Команска, която дошла по своя инициатива с гостите, изпя
наколко весели народни песни. След това дружила гостите и до
макините посетиха Погановския манастир и ждрелото на Ерма.
.

шт
А.Т.

ЖЕЖКА

НОВАТА ДРЕЗШ
НА ПРИСОЙСКИ!

Тъкмо се канех да напиша няколко хубави думи за нежната проза
па Костадин Златков за бруталните години от средата на миналия
век (”Мост”, 170-171), когато знаменосецът па соцрсалнзма и титовската литература, вечният редактор па си. ”Мост”, творецът па
идеализирани партизани, ятащ I, удбаджии, граничари, съзнателни
пионери и други, се зае с темата ”Голи оток” у нас.
Овремена, о прави! Да не вярва човек на очите си! Милс
Присойски в нова литературна дреха! Този път е на странта на
"информбюровцнте” и рисува бруталните методи на един... удбаджия - следовател. ” Разказът” заема повече от 20 страници - една
пета част от списанието! Става дума за един наивен и неубедителен
”разказ” за жестокия удбаджия Вуко Чук п неговата "героична”
жертва, която е ”на работно място като преподавател в гимназ
ията” - Асен Горски. ’ Арестантът” е мъчен от жестокия Чук чрез
"менгемета” и други средновековни уреди!? Диалозите - нереални,
обстоятелствата конфузни и няма дори намек къде става действието
и през коя година... А езиковите словосъчетания на разказвача
просто смущават (привърженик на Резолюцията от 1948”, ” кожни
бунди”, бомбета с обръчи”, "дълбоки обуща”, ”д___
оза на
опасяваие”, "минава през ментолите па Чук”, ”изпращат го на Голи
оток” и други подобни). Прозата на Присойски има много общи
места, изпълнена е с невероятни конструкции... впрочем, както и
по-раио: В един свой роман авторът нарисува една голяма борба : от
една страна отряд партизански, а от друга - цял полк българска
войска.
Прсз предишните десетилетия авторът, като отговорен редак
тор на ”Мост”, не позволяваше в сппсансито да бъде печатан
писател от България! Сега пък - прави христоматия от текстове от
споменатата литература. Разбира се - Николай Хайтов пък! Не знам
вече колко пъти досега този автор е бил гост на списанието: Има ли
в България и по-модерни разказвачи? Докога Милсто ще дава той
на списанието.' Защо Денко Рангслоп само аминува? Кой е редактор
па Мост - Миле или Денко?
::л
М. Младенов

Репортажът на ТВ” Пирот” под надслов ” Утре е нов ден” получи първа награда на неотдавна
проведепия в град Сокобаня 21 Фестивал на авторското творчество на обединените радио и телевизиоини станции в Сърбия.
Автор на репортажа е журналистката Аница
Костич, а главният герой в нега е 14-годишното
момче Марко Асенов, което тогава е живяло с
баща си Асен Асенов в затънтеното Димитровградско село Бански дол.
Майката на детето Елизабета го е напуснала
понеже съпругът й Асен я е тормозил, което ста
ва ясно от репортажа. Тя от години живее в Ниш,
но адресът й е непознат.
В Бански дол Марко и Асен са живели в ненорамални жизнени условия: без ток, а на много от
прозорците на старата им къща вместо стъкло е
бил сложен найлон...
Репортажът ”Утре е нов ден” даде тласък на
инициативата детето да бъде настанено в сиропиталище, което и стана преди няколко месеца. Марко сега е в едно ведомство в село Стрелац (Бабушнишко), където има много по-добри условия
за живеене, отколкото в родното си село.
Димитровградската РТВ ” Цариброд” участва
във фестивала участва с телевизионния репор
таж "Легенда за Топлия дол”, чийто автор е Бо-

рис Лазаров. По думите на Ненад Ристич, журналист и бивш директор на РТС, който бе председател на журито, творбата на Лазаров е била между 4-5 най-добри ТВ репортажи,
Освен в категорията на телевизионните ре^ортажи, РТВ ” Цариброд” се съревноваваше и в
останалите три категории - документален радио
репортаж, новини и техническа реализация, но не
получи награди,
Б. Д.

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

Поетичен рецитал
Общинската организация на ДСБЮ и КИЦ
"Цариброд” организираха в малката зала на
Центъра за култура поетичен рецитал на
твореца Георги Константинов от България.
Стиховете на поета ще бъдат представени
от актрисата Галя Асенова и актьора Стойко
® Пеев.
Рециталът ще започне от 19 часа.
1 ...

.

Благодарност

В КОНКУРСА НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО
ДВИЖЕНИЕ НА ЮГОСЛАВИЯ

На 24 октомври в Белград и
на 31 октомври т.г. в София
бяха устроени премиерите на
съчинението ” Поганово-звено
между Земята и Небето". Изказвам нскреиа благодарност
на домакините от Белград Министерството на етнически
те общности и малцинствата,
съответно от София - Столич
ната библиотека, Агенцията за
българите в чужбина и Народпата библиотека Димитров
град. С изпълненията си на ци
гулка, конто разнежиха всички
присъстващи, много ни задъл
жи "Нашето Надс” (Цветко
ва). Приятно ни обвързаха рецензентите и господата, участ
ващи в оценката на книгата.
Топла признателност исказвам
на гостите и покровителите,
които удостоиха с участието си
премиерите.

ТРЕТА НАГРАДА ЗА
ДАРИНКА КРЪСТИЧ

Авторът

♦Наградата й е присъдена за съчинението "Трънливият път
на един просветник от Босилеград през Босна до Гърделица"
♦Четири неини стихотворения в поредната книжка на литвратурния клуб "Глубочица"

Нашата поетеса Дарннка Евтимова-Кръстнч, която живее и
твори в Лесковац, спечели трета награда в конкурса на Педа
гогическото движение на Югославия на тема: "История - педагогика - най-добрата учителка иа живота”. Наградата й е при
съдена за съчинението "Трънливият път „а един просветник от
Босилеград през Босна до Гърделица”, наситено с автобиографнчни данни и лични преживелици на авторката в профссионалпата й кариера.
Дарннка Кръстим продължава успешната си творческа дейност
в рамките „а литературния клуб ” Глубочица” в Лесковац. В по
редната книжка на този клуб, назована "Глубочица между бреговете^2002 , са включени четири стихотворения на нашата по
етеса: Предчувствие”, ” На кладенеца”, ” Лъжа” и ” Всичко изчезва”.
К. Г.

'

8 ноември 2002 г.

< КОРЕНИТЕ

НАПЪТСТВИЕ ЗА ИЗБОР
НА НАЦИОНАЛНИ СЪВЕТИ
ОБЩО ЗА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
1. Какво представлява националият сват’
Националният сд.вет заелата интереенте н поедстапляпа накисналото малцинство н областта на
културата, образованието, служебната унотр^бч ч
езика и информирането. Чрез него малцн с4 ,тч
осъществяват правото си на сам„у„ра„„елГ в тези
ооластн, като участват „ процеса на решаване „ли в
самото вземано па решения по въпроси от посоче
ните по-горе области, както и чрез основаване на
съответни институции.
с
2. Колко национални съвета може да се изберат и
дали всяко малцинство ще има свой национален
съвет ?
Едно национално малцинство може (но не е длъжпо) да избере само един национален сз.вет и
процедури н ............. регулирани н контролирани от
Съюзното министерство за националните н етнпчески оощиости.
3. Кон избира членовете на националния съвет?
Членовете на националния съвет се избират от
електори, принадлежащи към съответното нацио
нално малцинство.

ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ЕЛЕКТОРСКА СКУПЩИНА
4. Кон може да бъде слсктор (избирател')?
а) Изоирател може да бъде човек от малцинството,
конто е депутат в скупщината на Автономната пок
райнина, републиката или С1Ч0, ако е избран като
кандидат на политическа организация на това мал
цинство нлн ако говори езика на това малцинство.
б) Избирател може да б ъде и човек от малцпнството, конто е отборпнк в общинска скупщина, където езикът на това малцинство е в служебна упо
треба.
в) Избирател може да бъде и човек от малцин
ството,» ако за избирател го предлага една национ
ална организация нлн сдружение на това малцинство.
г) Избирател може да бъде и човек от малцин
ството, ако неговата кандидатура е подкрепена в пис
мена форма (чрез формуляр на министерството) от
най-малко сто граждани от това малцинство.
5. Кон и как определя датата за провеждане на
електорската скупщина. ?
Датата и мястото за провеждане на електорската
скупщина се определят с решение на Сз.юзното мин
истерство за национални и етнически общности по
искане па представители па съответното национално
малцинство, които имат право да бъдат избиратели.
Броят па тези лица може да варира в зависимост от
числеността на националното малцинство. За мал
цинствата, чийто брой не надвишава 20 000 души се
предвиждат 20 електорски заявления изпратени до
Министерството, 30 заявления за малцинствата, наб
рояващи между 20 000 и 50 000 лица; 40 електорски
заявления за малцинства, чийто брой е между 50 000

ш/Г 01
за!">лсниа за малцпистпа с над 15(1
”
11Р» определяне числеността на малцннетпото се нземат предвид резултатите от последното
нрсоряванс па населението.
Министерството има па разположение .10 дни да
пземс решение, считано от дата па подаване па ис
кането, а самата слскторска скупщина трябва да се
проведе в срок, конто не може да бъде по-кратък от
30 н по-дълъг от 120 днн от деня па вземане на решепието. Датата н мястото на провеждане на електорската скупщина се обявяват от Министерството в
средствата за масова информация, заедно с официа
лна покана до всички електори да представят в Мин
истерството необходимата документация.
6. Къде избирателите трябва да заявят пр/
С7>сшвнето см на-слскторската скупщина?
Елскторитс подават писмени заявления до Съю
зното министерство за националните и етнически об
щности. Заявлението с ъд ържа изрично изявление на
електора за националната му принадлежност. Кз.м
заявлението зад ължително се прилагат п следните
предписани документи: уверение за статута на депу
тат или отборпнк, издадено от компетентните служ
би па скушцппитс; решение па скупщината па мал
цинствената организация или сдружение за опреде
лянето му за електора или правилно попълнен фор
муляр с най-малко 100 подписа.
7. Каква документация трябва да представяш
елскторитс в Министерството?

(-

Придружаващите документи зависят от начина па
избиране на електора:
- Когато става дума за депутат от съюзен, републи
кански или покрайнпнекн парламент, сз»ответно за
отборпнк па общинска скупщина се прилага увер
ение за статута на депутат или отборпнк.
- Елскторитс, конто не са избрани като кандидати
на малцинствени политически организации, по имат
право да бъдат електори, понеже имат статут на с ъ
юзен, републикански или покрайнпнекн депутат, с ъс
заявлението изпращат п писмено изявление, че го
ворят езика па националното малцинство.
- Ако електор ьт е определен от някои малцин
ствени организации или сдружения със заявлението
се прилага и решението на скупщината па съответ
ната организация, с което е направено топа. При това
една малцинствена организация или сдружение може
да определи само един електор.
- Когато кандидатът е станал електор чрез съби
ране на подписите па 100 граждани, към заявлението
трябва да се приложат и предписаните формуляри,
които са попълнени и подписани от сънародниците
му, които го подд ържат.
8. В какъв срок елскторитс могат да заявят
желанието си за участие в електорската осупщнна ?
Електорите могат да представят в Министерст
вото своите валидни писмени заяпленпя п придру
жаващата ги документация най-к ъсно седем дни пре
ди провеждането на електорската скупщина. Само
редовно заявените електори получават писмена по
кана за скупщината.
(Продължава)
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НЕДОСТОЙНО
ОТБЕЛЯЗВАНЕ
Първи ноември - Денят па пародиите будители беше отбелязан па 31
октомври т. г. в малкото помещение па филиала на КИЦ "Цариброд”
в Босилеград. Отбелязването се състоеше само в това, че от София
пристигнаха,две актриси, които декламираха известна поезия. И нищо
повече. На тържеството” присъстваха 10 - 15 души, по пито един от
толкова учители от основното училище и гимназията, пито един от
толкова служители в Центз.ра за култура.
В КИЦ казваха, че преди било тоталитаризъм, страх, забрани, реп
ресии... Сега пали е демокрация, това вече го няма и защо озпамепувапето па празпнка не бе организирано от Центз.ра за култура и учнлшцата?
Но не само в това беше грехопадението!
И тази година не бе казано кои са народните будители от значение за
бьлгарската етническа общност в Босилеградско. А кои са най-значнтс;щитс будители, за които беше нужно да се произнесе поне кратко
слово.'
Първият е Константни Й. Ирсчск. Той е първият географ, който
открива Босплеградския край пред света. Първото му идване е станало
през 1880 година, като член на Аграрната комисия, а второто - през 1883
година, вече като географ и петрпк, за подробно изследване и описание
на Краището. В своите трудове: ”Пътуването по България” и "Кня
жество България”, както и в книжка 18 на ” Периодично списание” той
за пръв път описва и запознава света със съществуването па Краището.
Йордан Захариев от Босилеград, който чсрпас своите научни знания
п от трудовете на К. Ирсчек, открива пред научния свяу географията,
етнографията, диалекта и фолклора на нашия край.
Петър Цветанов Любенов, свещеник в църквата ” Св. Троица” в село
Извор, запознава славистите с фолклора на българската етническа
общност в Босилеградско в книгите си "Баба Ега”, ” Самодиви п
самовили” и др.
Професор Цонев от Софийския университет открива пред света
наречието и /диалекта на бз.лгарската етническа общност от Босплсградско, в чиято езикова система съществуват думи, каквпто няма в
пито една система на славянските езици.
В своя научен труд "Североизточна Македония” Йордан Иванов
разкрива пред научния свят ценни исторически сведения за терито
рията, па която живее нашата етническа общност.
Симо Соколов, капитан Симо от село Грознатовци, организира п
рз.ководп Шопското вЪстапне по време па освободителната Руско-тур
ска война.
Народнп будители са били п първите учители в килийните училища!
Българското национално малцинство има нужда от народни буди
тели п днес, в нашето съвременно общество, в което съществува анацнопалност, атеизъм, апатия, самоотрицание и пасивност. Всичко е
подготвено за (само)поробпанс. Най-коварпата цел па съвременните
поробители е именно обезличаването п обезценяването на личността,
което води к ъм окончателното й (само)поробване. Само духовно силна
п национално събудена личност може да окаже съпротива на (само)поробвапсто. Защото всяка пасивност, апатия, атеизъм, анационалпост и отказване от самобитността представляват акт па дезертьор
ство към самия себе си, към рода-нацията, към държавата.
Затова беше нужно организатор да стане Центърът за култура,
който прахосва обществени пари за такова дело, съвместно да организ
ира с гимназията, основното училище п КИЦ в голямата зала богата
културно-художествена програма и словесно изложение за делото на
пародиите будители в родния ни край. Това, което представи боенлеградският филиал на КЙЦ, няма нищо общо с Деня па народните
будители. Яз ък за прахосаните пари, с конто можеше да се финансира
книжовно-издателска дейност на труженици от нашето време.
Васил К. Станчев

НА ТРИБУНАТА СЪРБИЯ И НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА

ПРАВА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ
Па 1 ноември т.г. в Димитровград се про защита правата на малцинствата, че съще
веде трибуна "Сърбия и националните ма ствуват много дискримипаторски норми,
лцинства”, организирана от Хелзинкския особено в областта на образованието, на
следени още от времето па Милошевич, до
комитет за човешки права в Сз.роня.
Хелзинкският комитет е провел изслед- ри и преди него. Мирей Грз.чи изтз.кна, че
за
осъществяване на правата на малцинст
ваиия по темата в много общини с мно- вата са необходими преди всичко две ус
гонациопалеп състав па населението, за да
ловия:
правова дз.ржава и мсждустнпческа
установи нивото на малцинствените права.
толерантност. Българското малцинство не
Констатирано е, че две години след пе гооксе е подало па националистически страсти
томврийските събития в голям брой в мно
не само през последните 12 години, НО II
гонационални среди има положителни про
преди този период и това е добре. През пос
мени. За съжаление, когато става дума за ледно време обаче се случват неща, които
българското малцинство, няма почти нн- според Предраг Димитров, карат хората да
какво подобрснис по отношение на човеш мислят, че някой нарочно го прави това.
ките, особено малцинствените му права, из- Преди всичко става дума за последните с ъ
гькна на трибуиата Лиляна Палиоз.рк, една бития около Погановскня манастир и опита
от участничките и проекта. По същото нре- той да бъде прек ьрстен в Иоваиовски , а
ме най-добри резултати в осъществява- село Поганово в "Йовапово”.
пето па малцинствените нрава са постигВ ъз основа па изследванията, конто по
пати в ьв Войводина.
отношение па правата на малцинствата са
Макар че Югославия е подписала I пик правени не само у нас, но п в други д ържави,
овата конвенция за правата на малцин - г-жа Палибърк изтъкна, че пито една дърнита, все още смнсствуна псс-мласис мел У жава не е готова да даде на своите малцннправовата регулатива в съюзната д *|
‘
ства повече от това, на което е принудена и
и Република Сърбия, изгз.кна г-жа
* изобщо не е реално да се очакват големи
Грз.чки, адвокат от Нови Сад и сне у
промени, псе докато не се промени нещо в
но човешките и малцинствени нрава,
съвестта на мнозинството.
ред нея, факт е, че СРН) гарантира мипи;
Взимайки участие в разискванията но те
мум от правата, записани в I амков
мата, Небойша Иванов, знм.-предссдател
венция. '1а съжаление
на Главния съвет на ДСБ10, изтъкна, че за
българите в Сърбия е фундаментален въиСЪРБИЯ ГАРАНТИРА
росьт зн осъзнаването им - че са бз.лгари,
че ся малцинство и че в днешно време това
ПО-МАЛКИ ПРАВА НА
с "привилегия” о
* г която те могат да имат
само полза. Ипапов повдигна няколко пънМАЛЦИНСТВАТА ОТ СРЮ
в Сърбия роса, които досега едва ли са се чували па
Ет"тло,.пнтс.;,с,ЩСТ,;т,ши,цг(ш1, ^ някоя трибуна. На п ърво място • колко мое, че не съществува

же Хелзинкският комитет да повлияе в кампапята за приемане на СРН) в Съвета на
Европа, защото,
ако се има предвид
осъществяване правата на бз.лгарското ма
лцинство, СРН) не може да б ъде приета в
СЕ. Вторият въпрос е колко може Хелз
инкският комитет да допринесе за

НЕУТРАЛИЗАЦИЯ НА
ЕЛЕМЕНТИТЕ НА
РЕПРЕСИВНАТА
ПОЛИТИКА
на службите от Държавната сигурност към
малцинството. Според него, основната цел
на тази служба е ограничаване на национал
ната бз.лгарска идентичност на население
то па всяка цена. В подкрепа на това той
посочи факта, че в Димитровград в тази
служба има 12 постоянно работещи, при по
ложение, че общината има малко повече от
11 хиляди жители. Когато е наброявала 25
хиляди, те са били само 2-3. Какъв е и може
ли да се осъществи цивилен контрол пад
тази служба? - попита той.
Според Иванов за пълноценното осъще
ствяване на малцинствените права е необ
ходимо Хелзинкският комитет да подеме
инициатива да бъдат отворени досиетата, да
се закон за лустрацня, според който сът
рудниците па Държавната сигурност да не
могат да б ъдат избирани или назпачвапи па
важни функции. Приемане на с ъответен за
кон за малцинствата па републиканско рав
нище, обоснован на рамковата конвенция,
за българското малцинство (и за остана-

литс) е от много по-голямо значение, отколкото този па съюзно равнище. И онова,
което е може бп от най-съществено значепне, е административиото уреждане па
общините. Изтъквайки това, Иванов под
черта факта, че българското население в
Сърбия павремсто е разделено в няколко
общини и то тв ърде съзнателно п тенден
циозно.
Според Слободан Манол, за какънто и да
било напредък на малцинството с необ
ходимо преодоляването|на две бариери едната, кз.м Сърбия, е Пирот, а другата,
към Бз>лгпрня е полицията и Д ържавната
сигурност. "Ние сме добри само когато
трябва да ходим на пойна, да Даваме кръв и
да плащаме данъци. Не търсим да ни пома
гат, по поне да не пи пречат”.
11а трибуната стана дума и за ползване па
езика не само в училищата, по и в админис
трацията. Както изтъкна г-жа Палнбрк,
българското малцинство е единственото,
нрп което не функционира служебната
употреба на майчиния език. В подкрепа на
това Нсбойшп Ипапов предаде на предста
вителите па Хелзинкския комитет ксерок
опие на факса, получен от Републиканското
министерство на правосъдието, с което се
акт за раждано
отказва издаване па
(кръщелно) па български език. По същото
време Закона това го гарантира. Значи има
нрава, по няма го правото същите да се
ползват от тях.И това не е единственият
случай.
А.Т.
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СЕ)ШшШ
ЧЕРВЕНА КНИГА -

СБОРНИК ЖАЛЕЙКИ ЗА ЗАСТРАШЕНИ И ЗАТРИТИ БИЛКИ

КЪДЕ ЛИ СЕ ДЕНА ЖЪЛТЕНИКАВИЯТ ЛЕН
БЕЗ ВИНА ОСЪДЕНИ НА
ГИБЕЛ
Запознахме се с участта на нитомня
лен (1лпит шИаНвмтит), може би найблагородното домашно растение, което
селските стопани от нашите краища сп
ряха да отглеждат. Без вина виновен и
незаслужено наказан на забавенне без
каквото и да е провинение. Към нитомня
лен се придружи и друг страдалннк - ди
вият лен (Ьпппп шиНПогшн), наричан
жълтеникав, преди столетие и повече регнетриран на четири места в долината на
Нишава. Наистина, към края на XIX век
върху територията на днешна Югосла
вия, освен в Понишавнсто, бяха отбеля
зани и други находища на този вид лен.
Наблизо до Адриатическото море в Чсриа гора жълтеникавият лен се чувстваше
като вкъщи. За разлика от положението
в Черна гора неотдавнашните проверки,
направени от специалисти по флорнстика, показаха, че в някога отбелязаните
находища при Мрамор и Матеевац
(Ниш), Мокра (Бела паланка) и Снннц
(Пирот) вече не вирее пито едно стръкче
1лпиш посНПогит. Още по-мнзерно беше,
че н проверките в познатите хербарии п
Белград (Естествонзпитатслннят музей,
Ботаническата градина) не дадоха резултати - нямаше запазени препарирани егземпляри, които веществено да заевндетелстват, че видът е обитавал отбелязаннте терени.
Експертите бяха принудени да заключат, че жълтеникавият лен в Червената
книга трябва да бъде внесен под сигнатура ”ЕХ-Сръб”, което ще рече билка,
затрита в Сърбия! Добавяме че покрай
жълтеникавия лен, върху територията
на Сърбия растат още три диворастящи
вида лен, но те не са застрашени.

ПОХВАЛА ЗА
НИШАВСКОТО
КРАЙБРЕЖИЕ
Данните за общото разпространение
на диворастящия жълтеникав леи показват, че се касае за билка, характерна за
Средиземноморието и близкия Ориент.
Среща се от Югоизточна Франция до
Крим, Кавказ, Израел и Иран, а на юг в
Либия. Центърът на неговото разпространение е Югозападна Азия.
Обиталищата на жълтеникавия лен
край Нишава са доказателство за завид
ното разнообразие на жизнените усло-

Цпит подШогит Iгибка$1>1ап
итСЕАЕ- Гат. 1апоуа
I^СN ка(с§огда идгойепояй и 8гЬЦ1
Тксехао 1ак$оп (ЕХ-5гЬ)
Жълтеникав лен - факечлшле па
заглавието в Червената киша
|$|Ш „ долината, щом тя е дала приют на
Т0|1Л0Л10б11В„ билки. Със загубата на
жълтия лен нпшнвеката природа е грубо
наранена. За щастие популациите в
Черна гора са устояли на човешките
вмешателства и евентуалните климати
чески изкушения. Реална е възможността ОТТ}Ш дя
„ЗСмат ” калеми” и да се
реннтродуцират в долината на Нишана
на локалнтсти със съответстващи скологичсскн условия.

питомпя леи са много НО-ДЪЛГИ. При
питомни лен семената са кафяви, а при
диворастящия имат по светъл, жълт оттенък.
Когато става дума за семената, откроява се сериозно различие но отношение
на химичния им състав, органолентични
отлики. Семената от питомия лен, пото
пени във вода, изпускат слуз. При другия
лен липсва това свойство. А слузестото
вещество, нали изтъкнахме, е било и си
остава най-ценното качество на питомия
лен.
Диворасгящият лен обитава сухи каме нисш насбища и терени покрай топлолюбнви лесове и храсталаци, Ие се
изкачва високо в планините. I ези факти
са от значение при евентуална реинтродукция с ма териали от Черна гора.

; Яазпрострриеиие
в Югославия
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ЖЪЛТЕНИКАВИЯТ ЛЕН
КАТО СУРОВИНА

семе, в съотношение 20 г на един литър
кисне 5 часа.
Не се разполага с ъс сведения за про- студена вода, се оставя да
битова, медицинска или друга Сетне сместа се прецежда.
мишлена,
ИЗВАДКИ ОТ ДОСИЕТО НА
Слуз се получава и след отварянето на
употреба на жълтеникавия лен. В Черве
ЖЪЛТЕНИКАВИЯ ЛЕН
ната книга се препор ъчва отглеждането семената: една супена лъжица семена се
му както хортикултурно, декоративно заливат с две чаши вода, сместа се раз
* При сравняване на отличията на ци
растение, понеже цветовете му са прек клаща, прецежда през маря и взема по
томня с диворастящия лен се
расно обагрени. Впрочем и за останалите половин чаша дневно. Може и една су
констатират ясни разлики.
живеещи у нас три вида диворастящ лен пена лъжица семена да се залее с 1/2 лиОчебийна външна разлика е
няма данни от гледна точка на практи- тър хладка вода, оставя се да кисне два
шарката на цветовете им часа, прецежда се и се пие по една винена
ката.
лазурен и жълтеникав. Разчаша три пъти на ден преди ядене.
личяват се и по височина.
РЕЦЕПТУРИ ЗА
Слузът изгражда предпазителен слой
върху стените на храносмилателните ор
ИЗПОЛЗАНЕ НА
5 “ §
гани и неутрализира язвите. Действа и
5: §. §
КУЛТУРНИЯ ЛЕН В
противовъзпалително. Взима се и за гар
^| 5
ЛЕЧЕБНИ ЦЕЛИ
гара при ангина, кашлица, бронхит и пр.
* § §:
о ф ф
Повече читатели проявиха желание Използва се и срещу диарии и за клизми
| о “
да се дадат по-прецизни напътствия за при изчистване на глисти при децата.
използване на лененото семе в профи Спомага и функциите на бъбреците, пи3Е5
лактиката и лекуването на различни за- кочния и жлъчния мехур.
2. За външно приложение предимно се
болявання. Рецептурите са взети от раз
з11
използва прясно ленено брашно (Глш Гаглични източници.
1. Като слузава дрога обикновено се т§а) във вид на лапи (катаплазми) или
а. I о
използва цялото ленено семе (Уш §ешеп компреси. Брашното се сипва в платнени
ш 1о1о). Взимат се 1-2 супени лъжици се торбички, които се потапят в гореща
фу “
о- ± ^
ме с малко студена вода, мляко или ком вода и веднага се слагат върху болното
° ? о
пот. В червата семето набъбва и действа място: жлъчката (колики), ставите или
като лаксанс - облекчава изпразването върху' кожни заболявания, а при изгаря
на храносмилателните пътища. Взима се ния брашното се смесва с яйчен белтък.
Питомият нараства до 1,5 м, а жълтени- два-трн пъти на ден.
3. Лененото масло с добавка на варова
кавият - до 0,4 м и стъблото му е разкДругите начини за употреба на лене- вода в еднакъв размер е най-хубавото,
лонеио в горната част.
иото семе се основават на предварително древно, проверено средство срещу изга
Жълтеникавият лен е едногодишно
получаване на слуз. Един от тях е така ряния. Съставките се купуват в аптеките
растение, а питомият момее да бъде и дву наречената студена мацерацня. Същест- 11 тРя°ва Да са пресни. Болното място се
годишен. Листата им са почти с еднакви
вуват повече варианта, а ние се спираме намазва с направеното масло.
димензии, докато цветните дръжки при
Протокол: Сп. Кр.
върху следния: несчукано или счукано

т шш
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етров
Водоравно: 1. Вид наука. 8. Големи водни потоци. 12. Френ
ско модно списание. 13. Актьор, който изпълнява комически
роли. 14. Пазар на вехтории. 15. Кост (син.). 16. Учреждение,
което подпомага и ръководи 'търговия, индустрия, занаяти и
под. 17. Иглолистно дърво. 19. Човек, който умее да говори
красноречиво. 21. Южен плод. 22. Съперник. 24. Град в Полша.
26. Модел руски самолети. 27. Столицата на Йордания. 28.
Известна италианска мярка облекло. 30. Мярка за тръби. 31.
Град в Гърция. 32. Гласуване. 34. Река в Австрия и Германия. 35.
Миризма (сръб.). 36. Вид хляб. 38. Гръцка богиня на театъра. 39.
Името на актрисата Улмански. 40. Испански футболен отбор.
41. Тореадор, който убива бика.
Отвесно: 1. Форма на държавно устройство. 2. Модел руски
самолети. 3. Орган на зрението. 4. Граблива птица. 5. Името на
актьора Шариф. 6. Събиране и подреждане на пощенски“
марки. 7. Иван Костов. 8. Столицата на Италия. 9. Безцветно
газообразно вещество, което се съдържа в светилния, и
нефтения газ. 10. Златарска мярка. 11. Марка унгарски
автобуси. 14. Избухливо вещество за огнестрелни оръжия. 15.
Дървен духов музикален инструмент. 16. Подземна част на
растение. 18. Южен плод. 20 Жизненост (син.). 23. Модел руски
самолети. 25. Нова вест. 28. Името на германския тенисист
Бекер. 29. Скитник. 31. Източник на енергия, на дейност, на
проява (мн.ч.). 33. Комунистическият лидер на Югославия
Иосип Броз. 35. Позиция в шахматната игра. 36. Част от игра
на тенис. 37. Подарък. 38. Лично местоименпе. 39. Египетски
бог на слънцето.

Решение на кръстословицата 131 - Водоравно: 1. Фанела. 6. Илииойс. 12. Етил. 13. Толар. 15.
Жзде^^аА^ан ТГполис К^Т^З^ОПЕК^Гм2’ Ва^|Ли24' Р^И°' 25' Ташш‘ 26’ Скоп"° 28-
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ФУТБОЛ: 13 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА
НФЗ

ЖЕЛЮШАНИ
ДЕКЛАСИРАНИ В
БАБУШНИЦА
ФК "Лужница" - ФК "Желюша" 7 : 2 (3 : 1)

Бабушннца, 2 ноември 2002 г. Игрището
зрители - около 200. Теренът - тосвист п„Рм«тп

-

"Лужшщл”
5
Ц ’

дузпа), Иванов в 77 и Славович в 78 за "Лужница” а Иванов в 9 и
Тозсв в 62 минута за "Желюша”. Жълти картони’ — Алексов от
"Лужница” и Дончев от "Желюша”.
ФК "ЛужницаЦветковнч б, М. Ракнч 7, Славкович 7, Алсксов 5 (Иванов 7), Каменовпч 6, Джорждевнч 6. 5 (Петкович 7), И.
Ракич 7, ПенчнЧ 7. 5, Панчич 7, Селнмовнч 8. Димитров 8
(Мнлонконвпч 7).
ФК "Желюша”: Стоицев 5. 5, Миланов 5, Стеванов 5, Дончев 5,
5, Бошкович 7, Стефанов 6. 5, Тозев 6, Гогов 5, Иванов 5. 5, Н.
Георгиев 6 и Момчилов 5.
Играч на мача: Владилпц) Димитров от "Лужница” (8).
За мача в Бабушннца "Желюша” отпътува само с 11 футболистн, но-голяма част от конто не са титуляри. Гостите откриха
резултата в 9 минута чрез Иванов. Но само за три—четири минути
(от 42 до 44 минута) домакините отбелязаха 3 попадения и
излязоха в с категоричния резултат 3 : 1.
През второто полувреме домакините бяха още по-убедителнивкараха 4, а получиха само едни гол. През тази част на играта
отборът на "Желюша” игра наистина отчайващо.
В следващия кръг желюшаннте са домакини на ”Фназ” от
Прокупие. Мачът е насрочен за неделя, 10 ноември, от 14, 30 часа.

РЕАЛНО РЕМИ
ФК "Мрамор" - ФК "Балкански" 2 : 2 (1 : \)

Мрамор, 3 ноември 2002 г. Игрището.на "Мрамор”, зрители около 100. Теренът - неравен, времето - облачно. Главен рефер Сретен Васич от Ниш (7). Голмайстори: Нешич в 5 и 62 за "Мра
мор”, а В. Пейчев в 25 и Ценков в 83 минута за "Балкански”.
Жълти картони: Т. Стоянович, Петровия,-Николич, Джор'Ждевич
и Д. Стоянович от "Мрамор”, а Стоянов и Георгиев от ”!Балкански”.
ФК ”БалканскиСоколов 6, Стойчев 6, Стояшзв 7, Глигоров 7,
Марков 6, В. Пейчев 7, Цолич 6 (Ценков 6.5), Гюров 6,
Панайотовци 6, Б. Глнгориевич 7. 5, Иванов 6.
'ишшнетзо
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Таблицата след 13 кръг на първенството по_Футбол^ТФЗ_
Отборът на ” Балкански” спечели една точка в мача от 13-я
кръг от първенството на НФЗ. Това бе мач с много голови
пъти водеха играта, но
положения. Мраморчани два
димитровградчани два пъти изравняваха резултата.
Лошият терен бе причина димитровградските футболисти да
изявят всичките си добри качества.
„и
от
В следящия кръг "Балкански” е домакин '■» На"Рс«^
Ллекеинац. Мачът е насрочен за събота, 9 ноември, от 14,
.а

ДОЛНА ЛИСИНА

ТОК УБИЛ 2 ДОБИЧЕТА
Т„к убил овца и

“

лоискал^от В^4®*'ПР°РазпРе^®л;,^е^;;®^с^|*тяМ^я •пострада*'”
ли
загубата. Специалисти кагнаг,
Я
ГОКЪТ "слязъл” но
поради дефект на проводниците, . ■
асмата. Казват,
- стъпвай предизвикал кръгово напрежение
В. Б.
че такъв ток не може да попреди хора.

СРЪБСКА ДИВИЗИЯ —ГРУПА ЮГ

ЧЕТВЪРТОТО МЯСТО НА ШК
"ЦАРИБРОД" Е УСПЕХ
Последните четири ь ъга от
първенството по шахмат в Сръоска дивизия -група Юг се нграха на 2 и 3 ноември т.г. в хотел
артнзан в Ншикп^оаня.
Екю и резултатите:
Ослт кръг: ” Враня” -”Челнн камсн 1,5 : 4,5; феникс”
Цариброд 1,5:4,5; Власогиице —^ Прогрес 2 : 3; ”Ястребац - Пирот 3:3;” ПТТ
Ниш - Екоиомист 4,5 : 1,5;
Свободен Радник”.
Девети кръг: ” Екоиомист”
—” Враня” 2,5:3,5;” челни камен”-” Радник”
5:1;” Цариброд” -” Власотинце” 3,5:2,5;
” Прогрес”-” Ястрсбац”
3:3;
”Пирот”-”ПТТ Ниш” 3:3; Сво
боден ” Феникс”
Десети кръг: ”Враня”-”Пи
рот” 4,5:1,5; "Радник” -”Економист” 1:5; "Феникс”-”Челин

ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
за югославския футболен
специалист и настоящ
треньор на ФК "Левски"
Славолюб Муслин бе
прожектиран в
софийския НДК. Автор на
филма е сръбският
документалист Джоржде
Траживук. На филмовата
премиера присъства и
Муслин.
Освен филма, бе
представена и изложба
от снимки, посветена на
посочения треньор. Автор
на изложбата е
фотографът Бранко
Пелиновия.

камсн’ 2,5:3,5; ”Ястрсбац” ” Цариброд” 3:3; ” ПТТ Ниш”
” Прогрес” 1,5:4,5; Свободен
” Власотинце”.
Едииаесши кръг: ”Прогрес”-” Враня” 4:2; ” Пирот”” Радник”
4:2;” Екоиомист”” Феникс” 1:5; ” Челни камсн”;; 4,5:1,5; ”Царн” Власотинце”
брод”—”ПТТ Ниш” 4:2. Свободен ”Ястребац”
Първо място и класиране в
качествената Сръбска дивизия
спечели ” Прогрес” от Пирот с

39,5 точки, а от дивизията отпадат ” Екоиомист” от Ниш с 25
точки, ” Радник” от Сурдулица с
21 точки и ПОШК ” Радое Доманович” от Ниш, който напусна
състезанията още на старта.
Отборът на ШК ” Цариброд”
спечели четвърто място с общо
32 точки, което може да се
счита за успех,
Снимка 921-6
Таблицата
след 13 кръг на първенството по
футбол в НФЗ
Д.С.

В БОСИЯЕГРАДСКИТЕ ГРОБИЩА

СЛУЧАЙНОСТ ИЛИ ВАНДАЛЩИНА?
Преди известно време кръстът на паметника на Димитър Д.
Валявичарски в гробищата в Босилеград бил счупен. Внуците
го намерили на земята, осведомили полицията и нейни слу
жители отишли на мястото. До момента не е известно дали
кръстът на паметника, който бил поставен преди 59 години, е
паднал сам или става дума за провокация и вандалщина.
- Ако добиче е влязло в гробищата, а то няма откъде да
дойде, то не е могло да срути кръста, пбнеже паметникът е
висок. Това е направил човек, т.е. човешко подобие. Съмня
ваме се в няколко души и организации, но още нямаме дока
зателства - казва Димитър Димитров, един от многобройннте
внуци на Валявичарски.
Ако съмненията на потомците се окажат основателни, то
ва ще е първият такъв случай в общината.
В.Б.

ПРЕЗ
Ф0Т00БЕКТИВА

ЗЛАТНА
КОКОШКА

50 ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
ще води КИЦ "Цариброд"
на срещата-реванш от
втория кръг за ку пата на
УЕФА "Левски - "Щурм",
съобщиха от
ведомството. Мачът ще се
играе на 14 ноември на
стадиона на домакините
"Георги Аспарухов".
Димитровградчани ще
получат безплатни
билети, но ще си платят
превоза до София.
Първият мач в Грац
завърши 1 : 0 за
австрийците.
ПРЕКЪСНАТИЯ МАЧ ОТ 12
кръг от първеството на
НФЗ между отбори те на
"Желюша” и "Фрад"
спечели гостуващият
отбор със служебен
резултат 3 : 0. Да
припомним, че мачът бе
прекъснат в 71 минута
при резу лтат 2: 1 за
като
"Фрад", , тъй
.
реферът б е нападнат от
футболисти на
"Желюша".
Дисциплинарният съдия
на ФС на Източна Сърбия
Новица Груич наказа
нападателя на
желюшкия отбор Саша
Тричков с една година
лишаване от
състезателни права.
Д. с.

Сред кокошките ип днмнтровградчпшша, Кирил Алсксов
има една, зя кои го спокойно може да се каже, че носи - златни
яйца!
Тази кокошка всеки ден носи по едно яйце, което си е
нормално. Обаче, първия ден яйцето с с един жълтък, на
втория ден нейното яйце е с два жълтъка, а на третия - дори с
три жълтъка! След това отново. Яйцата, както се вижда на
снимката (не много успешна) се различават наистина по голе
мината си и когато ги счупихме, се убедихме в казаното.
А.т.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 16 ноември 2002 година се на
вършват 17 ГОДИНИ от смъртта на
НИКОЛА НИКОЛОВ
от с. Трънски Одоровци
Годините минават, но той продъл
жава да е жив в мислите и спомените
ни.
На този ден ще посетим гроба му
на гробищата в Трънски Одоровци.
Каним близки и познати да ни прид
ружат.
Семейство Николови

8 ноември 2002 г.

ФШМЯ
СхПЩЗЯ
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НАПРЕДЪК

МОЩ Шз

Някои упорито твърдят, чс
няма никакъв напредък в де
мокрацията и съдебната власт.
Не са прави! Димитровгради много и
ският съд вече издаде ирис ня
МАЛКО
колко присъди, с които община
На трибуната ” Сърбия и ма та загуби спора срещу отделни
лцинствата” бе казано, че 12 ду- лица. нещо подооно Случило ли
А.Т.
ши работят в държавната сигур се е досега?
ност в Цариброд.
-Много,бе! На всеки хиляда НАЦИОНАЛИЗЪМ
царибродчани по един ”удбадПо вълните на Радио ”Свожия”!
бодна Европа” един от челните
-Не са много! Колко са донос,
хора на ДСС каза, че те пропаниците и техните информации,
г
_
„
11
ганд!фат един вид демократитряоват си, орате, човеци да ги чен нац„онализъМв
"
’
Това е все едно да има дър(По идея на М.С.)
вено желязо, рспликира един от
ДС.

пословици и ПОГОВОРКИ
*Не гледай богатия, че не знаеш как е забогатял, а
гледай учения, защото се е трудил да се изучи.
?Ако беше работен, щеше да е имотен.
*Ако бяха всички умни, нямаше кой да пасе добитъка.
*Ако не можеш с правда, опитай с брадва.
♦Акълът не дойде ли до седем години, няма да дойде
до седемдесет и седем.
♦Един грам акъл струва сто ока сила.
*Око да ти излезе, лоша дума да не ти излиза.

"Л АС Е Н
ИЗЙШЗКШМЕЗ?!
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нштсш
мешотйт
НЕДЕЙ ДА МИ
БИЕШ БАЯ
Преди 90 години ерген от село
Ясенов дсл се оженил за хубава
мома. Момъкът бил красив, но
семейството му било много бедно и затова се наложило младо
женците да спят в зимника.
След известно време някой си
”бая” решил да вземе невестата от младоженеца. Бая бил чорбаджия, носил чохени дрехи,
К.
,
ботуши и турски фес. Имал джобеи часовник и пищов ”табуре”. Когато видял бая, младоженецът заключил невестата в
зимнина, взел овчарски кр ивак
и тръгнал да го посрещне ” както му се полага”! Невестата
обаче започнала да пищи и да
моли мъжа си:
- Мъжо, недей да ми биеш бая!
Наранен до дъното на дущата
си, младият мъж се върнал, отключил зимника и пуснал невестата си. Шибнал я два-трн пъти
с кривака по задника й и изръм
жал:
- Щом ти е мъка за бая - отивай!
Й. Миланов

с

Да „е су мечкъе, само оне су защмтене

със закон™
- Да су реткье животинкье - несу, има гьи пърс и ллева,
ама тека било записано у законът: имаю имунитет!
'
- Ма распитувал съм се я, Манчо, къв йе това мунитет.
Колко требе да се муне у ребрата на судийете да се добийе,
ама ядъц! Никой нече да лги каже колко йе тай мунитет.
Само йедън ггриятель ми рече: "Зависи кога судиш, Рашо.
Ако йе голем големъц - тъгай и мунитетът йе доста голем,
ако йе...
по-мънечък големъц,
по-йевтино.- .
..
.тъгай
. че ти излезне
.....
Само пази кому че дадеш мунитетът...” Море знам я кому
требе да га мунем! - реко му я.
- Е, па съга нема ли га тия имунитет?
- Кико личи - нема га. Еве неколко души добре су
натъртили неколко коджабашийе. Судийете не гледали кога
ЯУДе и съглам им одрезали квитанцийете...
а
Па за 1сво су гьи судили?
Най-млого
за
обиде,
за
свойеволия
и
за
другье
работе...
'*
“
*
- Па 1сво су праили тия човеци?!
- Кво ли? Щом заседли у вотельете и узели власту, забоварили се и почели редом да сменявах», да обиждах», да
отпущаю от работу. Изгледа дека су помислили: свака влас
■а
колье и беси! Ама изгледа дебело су се излъгали...
- Оги?
- Оти ли? Епа тея промене изгледа су първо заватиле
судът. Он вечимка не гледа кой ие кой, а суди по правду и
Бога!
!
I*: - Мислиш?
ай
- Па помалко и веруйем, затова съм и пресъвил табакът!
: ’
- За кво ти че па судиш?
- Млого су ме, бре Манчо, обидували! Думали су ми и
-АаЧЧ, начч сце СГАМ магаре , и
*<е ^ЬЕСгтУ7Е>амеицМ
’ ‘вол’, и "селяк“, и "будала" и не знам кико све
--------------че
СМ/ НА&/Ц4/иоще, ама се сетим...
Т€~. . •
/
-- .Па
Па не„у
нейе ли това отдавна? Тия съгашньите несу били
тъгай на влас, а?
- И предишнъите, и съгашньте, ин тия що че дойду после,
Манчо, све су същите. Недай боже да си га погледал накриво
'К
^
ли коя йе ньината парола?

1

Какво става?

У4НО, ЗА<Ц&
ге оВ*е<гЕнч
'

- Някуде бе, бай Рашо? Гледам те нещо си цъвнул уйесен
кико ка* (ун, да не те йе чукнуло "Бингото"?
- Да съм кьевлия, кьевлия съм. Ама нейе от това що требе
ля праим, а от преенуту...
'
- л
- Прощавай, ама кво требе да праиш, ако нейе тайна? ^
- Нейе! Еве пресъвил съм табак на неколко коджабашиие
от опщинуту...
- и кво су ти толко згрешили, та че се мъкнеш по
судилищата?
- Йоще не съм га смислил, ама сигурно има за кво. А ти
чу ли най-новете новине?
- Койе?
- Па судат почел да им пресуджуйе и на коджабаший е»е...
- Кво йе това чудно? Нали смо сви равни пред законат,
кой йе сгрешил - да си отговара. Човек требе да мисли преди
да напрайи поразиюту, а после немакво - требе да си понесе
наказани йето...
- Е, убаво оратиш и убаво йе законът рекъл, ама не беше
по-рано бъш тека._
- Кажи тъгай кико йе било!
- Било що било, не повърнуло се! Може сто пути да си прав,
ама ако си се закачил с некога голел1ца немой да чекаш
убаво. Че караш, че вараш, че искаруйеш правду, ама кита
опре до суд - удари на камик. Йедно що че чекаш док ти м™
не побелею, а друго - те тия имал мунитет, ония имал
мунитет и накраят че си останеш с пърс у уста!
- Па текъв йе бил законът, а и съга йе: некойи су защитени

•й1

си с нас - тъгай си против нас"...
уздьну я. - Докига че се делимо на ваши и наши,-I
на ньини? Кига че разберемо дека смо си теквия кикви смо
и дека путат на демокрациюту не минуйе през судилищата?!
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