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ЮГОСЛАВИЯ И 
ХЪРВАТИЯ 

ПОДПИСАХА 
ПРОТОКОЛ ЗА 

ПРЕВЛАКА

ПРЕЗИДЕНТЪТ ЩЕ СЕ ИЗБИРА 

В ПАРЛАМЕНТА?
кт«пГ„е„НпРеД С° всички °ПЧИИ, включително и вот на недоверие на правителството, 
казва подпредседателят на ДСС Драган Маршичанин

Гражданите на Сърбия не избраха в неделя нов 
президент на републиката, а според най-новите

да поиска помощ от някои парламентарни пар
тии, за да свали правителството на Зоран Джин- 

индикации във връзка с по-нататъшното разви- джич. Според него ”това е предпоставка за нас- 
тне на събитията нови президентски избори няма рочването на извънредни парламентарни избо
да бъдат разписани в законовия срок.. По този ри”. Непосредствените избори 
повод реагираха парламентарните партии, които начин за избирането на президент, но при усло- 
предпочетоха различни опции.

са единственият

вие, че законодателството се съгласува с между- 
Подпредседателят на ДСС Драган Маршича- народните стандарти,уточни той. 

нин не изключи възможността неговата партия
(На 3 стр.)

СЛЕД НЕКОЛКОМЕСЕЧНИ РАЗИСКВАНИЯ

ПРИЕТА Е НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ
След неколкомесечно съгла- Конституционната комисия пр- държавната общност Сърбия и 

суване миналия петък в Белград ие Конституционната харта на Черна гора. Тя бе единодушно
приета от всички членове на 
Конституционната комисия.

Основните институции на но
вата държавна общност на Сър
бия и Черна гора би трябвало да 
бъдат учредени до 31 януари 
2003 година, а въпросите във 
връзка с конституцията би тряб
вало да се разискват от двата 

десет-петнадесет

Шампанско след договора

Министърът на външните работи на Югославия Горан Свн- 
лянович и неговият хърватски колега Тонпно Пицула подписаха 
във вторник протокол за временен режим на спорния полуостров 
Превлака.

Протоколът ще е в сила до постигане на крайно споразумение 
между ^>елград и Загреб. С документа се урежда временното пре
минаване на границата, граничния режим, девоенизирането на 
Превлака, юрисдикцията на полицията и митническите служби.

парламента 
дни след оформянето на кон
ституционните закони. За осно
вния държавен закон трябва да 
се изкаже и Скупщината на
СРЮ.

ПО СЛУЧАЙ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА 
ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В БУЯНОВАЧКА БАНЯ 
БЕ ОРГАНИЗИРАНА ИНТЕРЕСНА МАНИФЕС

ТАЦИЯ

(На 3 стр.)
НАИ-СЕТНЕ: Членовете па комисията съгласуваха 

становищата си

АКАДЕМИК МАТИЯ БЕЧКОВИЧ 
ОТКРИ 39-Я ПАНАИР НА КНИ

ГАТА В НИШ:
ВКУСЪТ НА 

ТОЛЕРАНТНОСТТА"
ИЗОСТРЯТ СЕ ОТНОШЕНИЯТА 

МЕЖДУ СУРДУЛИЧАНИ И ЛЕСК- 
ОВСКАТА ЕЛЕКТРОДИС- 

ТРИБУЦИЯ Присъстваха и председателите на ОС в Димитровград и 
Босилеград д-р Боян Давитков и Владимир Захариев.

(На 3 стр.)

КНИГА БЕЗ 
ЧИТАТЕЛИ - 
ЦЪРКВА БЕЗ 

ВЯРВАЩИ

СТОПАНСТВОТО 

НЕ ИСКА 
КОЖОДЕРИ

ТАЗИ ВЕЧЕР В БЕЛГРАД

ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВИ 
ПЛОВДИВСКИЯТ 

ТЕАТЪР

^ (Стр. 8)♦Нередности при издължаването на ста
рите дългове *Фирмите искат да издъл
жават сметките си и посредством 
пенсация * Сурдуличани смятат, че ини
циативата им за отделяне ще има по- 
голяма сила, ако към тях се присъедини 
и Босилеградска община

щшшш I ’КОМ-

1Ж С пиесата ” Малки комедии” от А.П.Чсхов в постановка иа 
Марнус Куркииски довечера на сцената на Народния театър в 
Белград ще се представи Пловдивският театър.

Безспорният талант па Куркииски в съчетание с блестящата 
игра на актьорите от Пловдив превръщат спектакъла в своео-.

Отборниците на Общинската скупщина в Су-
за от- щт-рдулица рошиха да иницират процедура 

делянето иа Клона в града от лесковската Елек- 
тродистрибуция и за приет, един ЯП а него му 
Електродистрибуцията във Враня. Те обосно
ваха решението си с факта, че между населе
нието, организациите и стопанството в общи
ната и лесковската Електродистрибуции съще
ствуват сериозни проблеми.,

брачен експеримент на композиционно н жанрово равнище, 
есата започва с драматичния разказ ” Врагове”, преминава през 
комеднннятя миниатюра "Мечка”, развихря се във фарса на 
” Сватба” и се връща отново в драматичното с Гуссв и Ле
бедова песен”.

■
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(На стр. 7)
"Братство” иа панаираь (На 3 стр.)
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ВЛИЗАНЕТО В ЕС ПРЕЗ 

2007 Г. ПОД ВЪПРОС

13 декември 2002 г.СЪСЕЛИТЕ )

ВСО ПОДКРЕПИ РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕВЛАКА

УСТАНОВЯВА СЕ 

ГРАНИЧЕН 

РЕЖИМ * Западноевропейски страни са скептични към точната 
дата за членството на България в ЕС

п неизвест-спстоннатн рецесия 
посття какво ще стане след прие
мането на п ървите 10 кандидатки.
”Пе па последно място причината 
се крие до известна степен и във 
вътрешнополитическото разеди
нение У пас по отношение на вече

договорености и Говорителят призова преди 
Копенхаген обшсстио- 

обедппп около евроией- .

Върховният съвет на отбраната (ВСО) подкрепи съгласувания 
протокол за временно решение за полуостров Превлака, 
се нреюднцира окончателното разграничаване между Югославия и 
Хърватин, съобщи Военният кабинет на югославския президент. 
На заседание на ВСО в Палатата на Федерацията в Белград беше 
заключено, че с това преходно решение се установява граничен 
режим, с конто се осигурява временно преминаване границата 
между двете държави, което, след изтеглянето па наблюдател- 
ската мисия на ООН до окончателното разграничаване, ще до
принесе за укрепване на взаимното доверие, без едностранчиви 
постъпки от която и да било страна.

Заседанието на ВСО се председателстваше от югославския 
президент и председател на Съвета Воислав Кощуннца, а освен 
членовете на ВСО - сръбският президент Милан Милутинович и 

4 изпълняващият длъжността норезндент на Черна гора Филип 
Вуяновнч, в работата му участваха и съюзният премиер Драгнша 
Псшнч, съюзният министър на отбраната Велимир Радоевич, 
изпълняващият длъжността Началник на Гснсралщаба на 
Югославската войска генерал-подполковник Бранко Кръга, 
заместник началникът на Гешцаба на 10В за военноморските сили 
вицеадмирал Мнлнвос Павловлнч и секретарят на ВСО контраад
мирал Душан Стаич.

Сред причините за съществува
щия скептициз ъм в Кпрона пра
вителственият говорител посочи 
вътрешнополитическото разеди
нение и блокираните големи при
ватизационни сделки. Правител
ственият говорител Димитър Цо
нев обяви, че някои от страните- 
членки па Мвронейския съюз са 
скептично настроени към възмо
жността 2007 да б ъде определена 
като точна дата за влизането па 
България в съюза. Сред причи
ните за съществуващия скепти
цизъм в Кирова говорителят по
сочи вътрешнополитическото ра
зединение и блокираните големи 
приватизационни сделки.

Говорителят не пожела да 
каже кон са скептично настрое
ните държави от Киронейскня 
съюз. Като причини за нежелани
ето им България да получи точна 
дата за членство Цонев посочи

с което не

ските министри и ие знае дали то 
европейскитесподеля от

постигнати
стремеж ът на някои политически 
субекти да постигат дивиденти за
сметка на нашата външна поли- ^ ^ „„„оритсти на страната, 
тика , каза правителственият го- »Съ!цИЯРх призив правителег- 
ворител Димитър Цонев. отправя и к ъм иолитичес-

Цопск 1Н.6ЛСГ.М, МС- реформата . да 11с стапат
а съденията система и 11ри«ти~ водниии тя експорт на 1:1-1 решно-

з5«йг:
изразява мнението на б ългар- членството ни.

МИНИСТЪР ПАСИ:

НА БЪРДО ПРИ КРАН 

НЕФОРМАЛЕН ФОРУМ 

НА СЛАВЯНСКИТЕ 

КУЛТУРИ"

ШАНСОВЕТЕ НИ В 

КОПЕНХАГЕН СА 50 НА ;

50 X :}Щ
доверие. След срщата в Копен
хаген МС ще представи нови аргу-

4?:-Ме е ясно дали ще получим дата 
време па срещата 

на върха на ЕС в Копенхаген, 
която ще се проведе в четвъртък и 
петък, каза външният министър 
Соломон Паси пред БНР. ”Далн

за членство по

Шшшш
мептн о подкрепа па позицията си 
за съдбата на енергетиката ни, 
обясни пъпишнят министър Соло
мон Паси след 2 часа разговори в 
централата на ВМРО с Красимир 
Каракачанов.

’ Възможно е прсдогопаряис 
на сроковете за затваряне на III н

Към средата на миналата седмица в словенския курорт Бърдо 
при Край се проведе неформална среща на министрите и вицемпн- 
истритс на културата от европейските държави, в конто се говорят 
славянски езици, на която е договорено в Любляна да се открие 
”Форум на славянските култури”.

Словенското, министерство на културата обоснова идеята си с 
вбъзникналата необходимост от запазване па културните цен
ности, трядпциите и съдържанията, свързващи славянските 
държави н народи” през епохата на засилване на глобализацията и 
включването на отделните държави в Европейския съюз.

До края на следващата година славянските държави трябва да 
се договорят п да съгласуват становищата си относно програмата 
и плановете за работа на Форума, чнето седалище трябва да е в 
град Любляна, а главна цел - обменът на знания и информации 
особено в областта на езика, литературата, изкуството, обра
зованието и комуникациите”. Дотогава министерствата на култу
рата на Русия, България, Македония, Черна гора, Полша, Хърва
тин, Република Сръбска, Сърбия, Словакия, Чехия и Бе- 
ларус,(очаква се включването и на Украйна и Федерацията БнХ), 
бн трябвало да осигурят финансова основа за тази дейност, при 
което се разчита и наподкрепата от страна на различните 
европейски фондове.

От политическите процеси през осемдесетте години на миналия 
век, когато доминираха реформаторското ” Европа здай” н демо- 
националисткото аитшого-славянство, напослъдък Словения се 
изправи пред скорошното изпълняване на политическите си цели 
- включването в НАТО и в ЕС. Вече пристигна покана за НАТО, а 
наскоро се очаква н поканата за Европейския съюз. И точно между 
двете покани от Запада Словения 
обединяване на Изтока.

Символично е и това, че ” Форумът на славянските култури” се 
зачева в деня, когато беше отбелязана 202-та 
раждането на Франце Прешерн, поетът, който през 
романтичното възраждане на народите изнесе идеята за бъдещата 
славянска федерация.

ще получим дата още не е ясно. 
Шансовете, са грубо казано, 50 на 
50. Но имаме още една седмица 
работа, добави той.

Министерският Съвет затвори 
” Епергетн-

т
Ш

затворят временно всички прего- 
IV блок. Още утре или вдругиден е порни глави, ще бъдат гледани от

ново. Цел N1 за външната пи 
полнтка сега е ЕС да не пи поставя

преговорната
ка”, ангажирайки се да закрие 
блоковете 3 и 4 па АЕЦ ”Козло
дуй” през 2006 г., заради което

глава възможно да отворим пак глава 
” Енергетика”, обясни Паси. 
”Ншцо не е договорено, преди 
всичко да е договорено”, обобщи 
той пак и поясни, че щом се

нови условия след разширяването 
с нови 10 членки, каза българ
ският външен министър.опозицията му попска вот па не-

СПОРЕД ДОЙЧЕ БАНК
БИБА:

ЖИВОТЪТ в 
БЪЛГАРИЯ 

СТАВА 
ПО-ДОБЪР

6 МЕРКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ 
НА ИКОНОМИКАТА

Шест мерки за стимулиране на българската икономика 
предлага БИБА на премиера п правителството в ссдмото 
издание на. Бялата книга за 2003 година, съобщиха от 
между на родната асоциация. Те включват прилагане 
мерки, конто ще подобрят работата па съда - 
бързо арбитражно производство, реален контрол върху 
действията на магистратите, генерален ремонт па Граждан
ско-процесуалния кодекс и реалното му приложение. 
Според членовете па БИБА, въпреки 
бренне след привличането на ”

наСлед като премиер ьт Симеон Сакско- 
бурггогски се похвали п Италия, 
вотът у нас става по-добър, Дойчс баик 
подкрепи тезата му с числа. Според от
дела за изследвания на банката догодина 
жизненият стандарт у нас щял да стигне 
33% от европейския, каза правителстве
ният говорител Димитър Цонев. В мо
мента според него стандартът ни бил 25- 
26% от този п ЕС. Институцията, която е 

двете най-скандални привати
зация у пас - на БТК и "Булгартабак”, 
дори пресметнала в евро ръста на жиз
нения стандарт. Тази година тон бил 7436 
евро, а прогнозата за 2003 г. била 8096 
евро. Но премиерският глас ие можа да 
уточни как са образувани тези числа.

Същевременно Европейската 
сия, която преди дни публикува изслед 
пето си ”Канетат”, твърди, че България 
е единствената страна кандидатка, къ- 
дето през първото тримесечие т.г. реал
ните доходи на хората са намалели.

Вицепремиерът в оставка Костадин 
Паскалев сподели, че идеите му за финан
сова децентрализация и регионално раз- 

щс бъдат реализирани, но 
йод П1.ШШШЯ натиск па Евросъюза.

Преди срещата на Европейския 
в Копенхаген все още някои 
искали да нн се определи дата за приемане 
през 2007 г., смята Димитър Цонев. Го
ворителят твърди, че това се дължи и па 
вътрешнополитическото разединение у 
нас. От името па правителството Цонев 
призова всички партии да не бъдат про
водници на експорт па вътрешни скан
дали.

налагане наче жи-

значителпото нодо-
Краун ейджънтс”, 

неадекватният митнически контрол все още пречи на 
дребните и средни инвеститори н ограничава допълнителни 
инвестиции в страната, затова са нужни и мерки за подо- 
оряваис дейността на митническите

Сред другите предложения са: създаване на експортно- 
импортна банка ЕХ1М с цел насърчаване на експорта и 
последващо намаляване дефицита по текущата сметка; 
значително повишаване ефективността на данъчната 
мшшетрацня чрез законодателни

сама отправи покани за

власти.годишнина от 
епохата на

замесена в

ад-
и административни 

промени; съгласуване степента на готовност на данъчната 
администрация да реагира компетентно при преминаването 
на публичните дружества към Международните 
водни стандарти, което влиза в сила от I януари 2003 
година; ефективен модел за постепенна децентрализация 
на бюджета в полза на общините, изготвен въз основа па 
консенсус между общините, правителството, бизнеса. 
Членовете на БИБА са на 
трябва да определи конкретни 

Ф1*}1 структурни проекти,

СВЕТОВНА БАНКА 

ОТПУСНА 11 

МИЛИОНА ДОЛАРА 

КРЕДИТ ЗА СРЮ

КОМН-
счето-ва-

мнснпс, че правителството 
[ отговорници за големите 
-- ”Горна Арда”, "Дунав 

11 Други, за да се ускори тяхната реализация. 
Правителството трябва също да диференцира н подхода си 
към тези големи инфраструктури» проекти и да ги планира 
във времето п с участието па местния н чуждия бизнес. 
Подобен подход бн следвало да се прилага

пи като
моствнтне все пак

•Е . • <' ■

Световната банка отпусна 11 съвет 
членки немилиона долара кредит 

на СР Югославия, за да насърчи икономическото 
развитие чрез различни проекти за приватизацията, 
оповестиха от банката. Финансовата и техническа 
помощ трябва да стимулира реструктурацията и 
приватизацията на инвестиционните банки, както и на 
по-голямата част от банките, които все още са под 
контрола на държавата, оповести АФП.

н в хармонизира
нето на законодателството ни с ЕС, за да се минимизират 
разходите на бизнеса по неговото 
мепио с това членовете на БПБА

прилагане. Едповре- 
преноръчват на

правителството да бъде но-умерено при въвеждането 
европейските изисквания в българската бизнес практика.

па
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СКУПЩИНАТА НА 
ПОСТОЯННАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГРА

ДОВЕТЕ И ОБЩИНИТЕ В СРЮ
(От 1 стр.) ДЖИНДЖИЧ: 

ВЛАСТТА ВСЕ ОЩЕ НЕ 

Е СТАНАЛА СЕРВИС 

НА ГРАЖДАНИТЕ

не е склонна да подкрепи инициативите, 
да дестабилизират парламента и да възпрепятстват 
работата на правителството. ДЦ обаче настоява да 
се гласуват законови решения, с конто ще се създаде 
възможност за избиране на президент в ” нормал
ната процедура .

Според Иован Марнч, подпредседател на Нова 
Съроия, една от причините за провала па президент
ските избори е в това, че и тримата кандндат-през- 
нденти ояха от патриотичната опция”. Нямаше ка
ндидати с други политически профили, конто да 
тнвнрат избирателите с по-различни политически 
уоеждення, констатира тон п добави: Мина времето, 
когато на изборите в Сърбия се отзоваваха 70 - 80 
процента от избирателите и затова сега трябва да се 
промени избирателния закон, като се премахне ус
ловието 50 на сто плюс 1”.

Председателят които могат
на ДХСС Владан Батич обаче 

тегорично твърди, че противниците 
вото нямат

ка-
_ на правителст-
възможпост да формират необходимото

Г п~ Г126 дспутат"- -дкр-Т™
Ис е трагичен фактът, че Сърбия не си „збпа 

президент, а изходът от положението е „ поемане?» 
":1 президентската функция от председателя па нап 
ламепта, смята Момчнло Перншнч, председател на

поГ°КРаТ,,Ч"а Съ|,бпя (ОДС). По „е- Iовитс думи ПДС настоява в срок от 60 дни да за-
почне нроцеадра за избирането на президент в „арла-

вота

мо-

Ньпрскп демократичните промени и реформите властта у пас все 
още не обслужва интересите на гражданите. Този навик много трудно 
може да бъде променен, защото е залегнал дълбоко в културата н 

нашия народ. Необходимо е да развием сервизната 
функция на всички органи на властта, особено на локално ниво. Освен 
това трябва да проучим доколко органите на локалната власт 1Гхората 
в тях са способни да бъдат в услуга на гражданите, каза сръбският 
премиер Зоран Джинджич на извънредното заседание на Скупщината 

Постоянната конференция на югославските градове и общини. На 
него бяха обсъдени досегашните постижения в процеса на децентрали
зация на властта в Сърбия, развойните проблеми па местното самоу- 

Мнчуновнч добави, че с Конституционния закон нравленис и беше приет Стратегически план за работата на тази асо- 
че това е началото на строежа щс йъде определена датата, от която ще текат пенч- ‘Шация през следващата година, 

една къща, в която щс има място и за двете се- ки сРокопе в Конституцията. Освен представителите на 110 градове и общини от цялата страна, на
менства... Европа знае къде са нейните граници дн- Функционерът на СНП Зоран Жпжнч беше увс- срещата в конгресния център ”Сава” в Белград присъстваха и предсе- 
ес , изтъкна пред Конституционната комисия пред- рсн, че в Черна гора няма да се проведе разрешеният Дателят на съвета на гражданите в Съюзния парламент Драголюб 
ставитслят па Демократическата партия па Сърбия от Конституцията референдум във връзка с държа- Мичунович, републиканският министър па локалното самоуправление 
Драган Йочич. виня статут. Родолюб Шабпч, сръбският министър на финансите Божидар Джелич,

Председателят на Съвета на гражданите в Съюз- ”Напълно е безсмислено след три години, когато посланикът на САЩ в Белград Уилям Монтгомъри и съюзният мин- 
скупщина Драголюб Мичунович заяви слсц за- Държавната общност Сърбия н Черна гора щс е вля- истър на вътрешните работи Зоран Живковнч. 

ссдаиието, че с приемането на Конституцията е из- зла в евР°пенскнте Институции, всичко това да бъде Драголюб Мичунович посочи необходимостта от по-нататъшна до
пълнено едно от най-важните условия за приемането Реформирано. Аз съм уверен в това. Черна гора има централизация па властта в Югославия, което според него е единстве
ни в Съвета на Европа п за започване па разговорите пРавото слсД три години да проведе референдум, но »ата сигурна крачка към развитието на демокрацията на локално 
с Европейския съюз. 1 щс В|,Д»м Дали щс стане така”, каза Жижнч. равнище. Той подчерта, че най-лош е онзи вид демокрация при която

властта функционира без участието на гражданите и затова е необ
ходимо тя да се доближи възможно повече до гражданите.

»кг-
говорителката на ДЦ Весна Маряновпч, тази

манталитета назаяви
партия

ПРИЕТА Е НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ на

(От 1 стр.)
” Може да се каже,

на

пата

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА
ВКУСЪТ НА 

ТОЛЕРАНТНОСТТАТРИБУНА ЗА ПРАВАТА НА 

ЖЕНИТЕ (От 1 стр.)
(На (По случай 10 декември - Международния ден па човешките 

права - Съюзното министерство за националните малцинства и ет
ническите общности и неправителствената организация от Буяновац 
Фонд за солидарност организираха във вторник манифестацията ” Вку
сът на толерантността”.

Тя беше открита от съюзния министър за националните малцинства 
Раснм Ляпч. Представени бяха традиционните ястия на сърбите, албан
ците, българите н ромите, сиреч народите, конто живеят в 10 
точната част на Сърбия.

Освен представители на съюзното министерство за националните 
малцинства н НПО Фонд за солидарност, присъстваха и председате
лите па ОС в Буяновац, Прсшсво, Мсдведжа, Димитровград и Босилс-

Световният ден на човешките права -10 декември, 
бе ознаменуван в Димитровград с трибуна, посветена 
на правата на же1П1тс. Трибуната бе организирана 

”И правата на жените са човешки пра-

в обществото и семейството , от анкетата става ясно, 
че значителен процент от жените ис са доволни. 
Интересно е и това, че много от тях са се оплакали 
от тормоз на работното си място и в семейството. 
Това преди всичко се отнася до физическия тормоз 
на работното място. В семейството той е свързан 
най-често с бой. От емоционален тормоз, който с ъ
що е налице почти някоя от анкетираните жени не се 
е оплакала.

Когато става дума за равноправието, средноста
тистическата димйтровградчанка счита, че пито па 
работното си място пито в семейството си тя има 
пълно равноправие. Сиромашията, безработицата, 
болестите и тормозът па работното място и п се
мейството са нещата, от които най-често се оплакват

под мотото:
ва”. За правата на жените и по-конкретно за резул
татите от анкетата, проведена сред жените в Димит
ровградско, говориха Таня Захарова, лекар в Зд
равния дом, Розета Алексова от неправителствената 
организация Креатнвен център ”Цариброд”, Анита 
Маркова, психолог, и Александра Петрович Грао- 
иич от неправителствената организация ” Гласът па

гои

град.различиет
Преди известно време в Димитровград се проведе 

семинар ”Жените могат това”. Тогава бе догово
рено да се проведе анкета сред димитровградчанки и 
жените от околните села за да се направи анализ на 
потребностите на жените, техните искания и въз
можности, да се открият причините за недоволст
вото на жените от различни явления в обществото и 
ежедневието и да да бъдат разяснени женските пра-

Традноцпонни български ястия бяха приготвени от представители 
на нашето малцинство, живеещи в Буяновац, Враня и още някои среди.

Събитието беше организирано с цел да се принесе за укрепването на 
толерантността, взаимното доверие п сътрудничеството между пред
ставителите на посочените нации, които живеят в тази част на републи
ката ни.

” Всичките ястия бяха вкусни. Личеше си, че бяха сготвени с лю
бов”, заяви пред ” Братство” председателят на ОС в Димитровград д-р 
Боян Давндков.

В Буяновачка баня той е разговарял с министър Лянч, които 
обещал, че щс се постарае да посети Димитровград до края на 
годината.

жените.
Въпреки това жените изразяват готовност да се 

включат в някоя бъдеща или вече съществуваща 
организация па жените, преди всичко за да си на
мерят някаква работа или да се преквалифицират. 
Една от възможностите за топа е създаването 
клуб на жените или откриване на 808.1е1е1оп.

Резултатите от анкетата ще б ъдат систематизи
рани и след това публикувани, за да могат да бъдат 
запознати с тях много повече жени, както и обще
ствеността.

нава.
В анонимната анкета са участвали 345 жени. Въз 

основа па техните отговори е направен своеобразен 
портрет на средностатистическата димитровградча- 
нка според който тя е между 26 и 35 години, омъ
жена, живее в града и на работата във фирма, която 

работи. Що се отнася до положението й
Б. Д.

А.Т.в момента не

СТОПАНСТВОТО НЕ ИСКА КОЖОДЕРИ Отборниците на ОС и предста
вители на стопанството в Сур- 
дулица смятат, че много инициати
вата им ще бъде много по- 
успешна ако ги подкрепят 
общините Владичин хан, Църна 
трава и Босилеград. Някои са убе
дени, че в този случай не трябва 
да се присъединяват към Елек- 
тродистрибуцията във Враня, а да 
си създадат самостоятелна фирма.

загуби за фабриката им, като предизвикало 
затруднения в реализирането па задълже
нията й към „Мачкатица”. Директор ът на 
Завода за туберкулоза Звонимпр Стамснк-

казаха неговите пред-'Ъ (От 1 стр.)

Най-остър е проблемът с издължаванс- 
то на сметките за похарчен ток. Преди две 
години на домакинствата са били опростени 
50 на сто от старите д ългове, а не 70 про
цента, както налагало решението на Елск- 
тростопанството на С ърбия, докато 
наиството в общината било предложено ре- 
програмиране па дълговете със зак ъснение 
от седем-осем месеца, когато се натрупали 
лихвите.

Предприятията 
ставители, искат да плащат сметките си и 
не бягат от задълженията си, но те изискват 

малко уважение и толерантност. Пре
дставителите на предприята са недоволни, 
понеже не им се представя друга в ъзмож- 

плащапе па сметките за ток, освен в

поне овн'1 се застъпи Клон ът да се отдели но да 
не се присъединява към вранянската Елек- 
тродистрибуция. Представителят на сурду- 
ЛИП1КИЯ електроразпределителен клон Ио
ван Глигориевич смята, че съществуват ре
дица нсправилности в работата на Електро- 
истрибуцията .. Клона му. Тон каза, че в широки в ъзможности за но-успешно рсал- 

клона били уволнени около 30 на ето от «тиране на развойните планове на Сурду- 
работн.щнте, макар че ”никъде в ЕПСтова л»шка оощина. Убедени еа, че но този на- 
не се нрави”. Същият е убеден, че и самите 
работници в клона са готови да се отделят 
от лссковското слсктрично предприятие.

пост за
„кеш”. Елсктродистрнбуцнята не уважава 
н такива големи потребите, като „Мачка- 
тица”, „Вунилол”, „Застава ПЕС", независ
имо, че те имат постоянни делови отноше
ния с Елсктростонанството на Сърбия, 
то почти винаги им е длъжно, повече откол- 

дължат та ток. Затова преднрия- 
изискват да се нравят компенсации, 
Елсктродистрнбуцнята, както подне

са съгласни.

па сто-

кое-
чнн с това ще се създадат условия за пос
трояването на Власпна на попи слсктросн- 
стемн, които щс допринесат за развитието 
на туризма.

Решението на общинските съветници е 
изпратено на няколко адреса, включително 

В Сурдулица смятат, че не е възможно и Ш) началника на Пчинскн окръг, Елек- 
да прод ължат да сътрудничат с Елсктро- тростонанстпото па Сърбия и Мииистсрст- 
дистрибуцията. Между другото, че ОС и ме- вото за енергетика. Сурдулнчаии очакват 
стнитс общност са прокарали километри скоро да се организират разговори по вън- 
слсктромрсжа, с която сега разполага Еле- роса, преди всичко с представители на Елс- > 
ктроднетрибуцията. Затова общинските ктростопаисгпото. 
съветници и представителите па предприя
тията смитат, че с отдлянсто на Клона от 
Елсктродистрнбуцнята ще се създадат

НЯМА УВАЖЕНИЕ И 
ТОЛЕРАНТНОСТ

кото те 
тията 
но от

ОЧАКВАТ СЕ РАЗГОВОРИобщинските съветници, по п 
и па пя-

ртаха те, не
Колко са обтегнати отношенията меж- 

клон на Елсктродистрибу- 
и изказ-

Нс само
представители на предприятията 
кои организации»! в града не са доволни от

Електроднетрибуцията и
Клона й в Сурдулица к ъм тях. Те заявиха, 
че с начина си, по който наплашат смет
ките от предприятията, електричариге 
насят щети на някои колектипи. Изключ
ват ги от мрежата, като не се сьобразуват с 
обстановката в тях, в процеса на производ
ството, пито с това, че производството в 
някои фирми е предназначено за износ.

ДУ сурдулишкия
цията и предприятията, ({оказват 
шията па някои от участниците в събра
нието. Директорът на „Вунизол” Драган 
Киганович каза, чс тази фабрика изисква 
издължаването на сметките за ток да става 

компенсации, понеже Елсктростоппи-

отношенисто на

иа«

В.Б.чрез
стпото й дължило. По думите му изключва
нето от слектромрежата довело до големи
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И В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА 
ИЗБОРИТЕ НЕУСПЕШНИБОСИЛЕГРАД

ПАК МАЛКО ХОРА ГЛАСУВАХА КОЩУНИЦА 

СПЕЧЕЛИ 60 

ПРОЦЕНТА ОТ 

ГЛАСОВЕТЕ

ЧС ВПо-голямя част от пълнолетните граждани н вяли инто медии от тримата кандидати, такя
е имало .13.1 (3,5 %) нсва-Боснлсградска община не се отзоваха на пои- избирателните кутии 

торните президентски избори. От 9145 граждани, лидни бюлетини, 
включени в избирателните списъци* гласуваха са- И тези избори показаха, че избирателите не са 
мо 3777 души, т.е. 41 на сто. / препалено загрижени зя избирането на президент

Мнозинството от избирателите в общпнаха, и досегашният им интерес към изборите спада. 15 
по-точно 54,6 на сто, предпочетоха Воислав Ко- първия кръг президентски избори през сентем- 
щуннца. За Шешел гласуваха 33,7 процента, до- ври гласуваха 45,55 на сто., докато на балотажа 
като на Пелевнч доверие оказаха 3,2 %. Една част между Кощуница и Лабус - само 41,74 процента.

В.Б.

/

* Воислав Шешел победи в три села: Каменица, Куса 
врана и Долна Невляот излезлите се на изборите обаче не са гласу-

И на територията на Димитровградска община поредните през-
слабага отзивчивостидснтски избори претърпяха провал поради

ПО МАРГИНАЛНИТЕ НА ИЗБОРНАТА НАДПРЕВАРА на избирателите.
Ог общо 9783 пълнолетни граждани пред изоирателните урни 

се озоваха 4832 избиратели или 49,39%. От валидните 4 651
кандидатът на ДСС д-р Воислав Кощуница получи 2 832

Воислав Шешел, който в 
1 609 гласове или 34,59%.

от ССЕ спечели 210

гла-

ИЗБОРИ ИЛИ ЗИМНА 

АВАНТЮРА?
сой е
гласа или 60,89%. След него с радикалът 
Димитровградска община спечели 
Третият кандидат-президент Борисов Пелсвич 

Димов, слсктричар но нро- гласа или 4,52%.
На четирите избирателни места в самия град Кощуница съора I

че и Кощуница, и Шешел

Духало от прозорците, от нану- 
кнаиитс степи, от развалената 
врата без брава. Печката почти 
пс топлела...

11 пак се чували коментари:
” Не, няма да издържим до 20 

часа. Ще се разболесем, бре, хо
ра, това пс е нормално!”.

И тогава - нещо като късмет! 
Намерили ключ от единстве
ното в рухналото училище по
мещение, което горе-долу било 
подходящо за работа. Малка 
стая, която навремето вероятно 
е била учителска канцелария. 
Имало само един прозорец, със 
запазени външни крила. Но те 
(като ио чудо!) всичките били 
остъклени.

Взели печката, клатещата се 
маса... и се преселили. Но пак 
възникнал проблем. Крушката 
тавана, висок 4 метра, не свете
ла, а нямало пито стълба, пито 
пък нещо друго подходящо да 
може човек да се качи горе п да 
я замени.

” В 16 часа се стъвиня, как ще 
се гласува на тъмно?”, питали се 
хората.

Тогава намерили някакви са- 
ндуцн, сложили ги на клатещата 
се маса, един се качил горе, 
другите подкрепяли, масата и 
кутиите... Уви! Проблемът не 
бил само в крушката. Накрая го
ре се качил председателят на 
избирателната комисия Стево

Ако членовете на избирател
ната комисия в димитровградс
кото село Куса врана знаеха ми
налата неделя къде всъщност 
трябва да отидат, надали всички 
те биха отпити там. Защото сг
радата па тамошното основно 
училище, в което кусавранцп 
гласуват но традиция, до такава 
степен е рухнала, че в нея едва 
ли биха се приют или дннн жи
вотни!?

Проблемите на членовете на 
комисията започнали веднага, 
щом около 6 часа сутринта в не
деля пристигнали в запустялото 

4 и ограбено основно училище. 
Нан-иапрсд те се вцепенили, ко- 
гято видели, че стъклата на про
зорците в учебната стая, в която 
е трябвало да се проведе гласу
ването, са били почупепн. На 
някои прозорци дори липсвали и 
цели крила. Неприятно се изне
надали и когато разбрали, че ня
мат дърва за отопление, а навън 
било изключително студено и 
снегът бавно се натрупвал. Ос
таналите две учебни стаи били в 
още по-ока5ПЮ състояние.

"Какво да правим! Ще из
мръзнем! Няма да издържим!” 
разговаряли загрпжено помеж
ду си членовете па комисията.

Сложили картон па прозор
ците, намерили малко дръвца и 
наклали една печка... Но, уви! 
Стаята била много голяма.

фсспя. Какъв късмет! И така иа
стари години Стево станал - 795 гласа, а Шешел 797. Интересното е,
” каскадьор”. са получили най—много гласове извън града в с. Желюша - н ървият

Отнякъде намерили сскпра и 331, а вторият 286 гласа. Шешел победи в Каменица—чак със 
73,53%, в Куса врана с 52,86% и Долна Невля с 51,61%!

Що се отнася до останалите общини в окръга, положението е
някои от членове на комисията 

сме доот време на вр
Куса врана, за да ” берат” дърва, следно:
И най-сетне било ” жежко”! В Бабушница най—много гласове е събрал Воислав Шешел —

50,27%. Кощуница е на второ място с 43,44%. В Бела паланка 
Шешел също печели с 49,74%, на второ

отивали

Изборите завършили и всич
ко било редовно.

А кой е победил? Това въоб- 41,62%. В Пирот изборите печели Кощуница с 52,18% пред Шешел 
ще ис е важно. Важното е, че , който е събрал 40,24%. На територията на Пиротски окръг най- 
хората са останали живи! Побе- много гласове печели Кощиница- 50,10, следван от Шешел с 
дата е тяхна! 42,32%. На изборите в окръга са излезли общо 52,97% от изби-

Накрая: някои все пак трябва рателнте.
Да напомним, че това са неофициални резултати, съобщени от 

ЦсСИДп общинската избирателна комисия.

място е Кощуница с

да мисли къде се провежда гла
суването.

Б. Д. А.Т.

В ОКРЪЖНИЯ СЪД В ПИРОТ

НАМЕРЕНИ СЛУЧАЙНО" 

ЗАГУБЕНИТЕ ДЕЛА
Осем служители в Центъра за култура в Ди

митровград обжалваха решението на дисципли
нарната комисия, с което им са наложени парични 
глоби. Пет от тях спечелиха делата и наказанието 
им е отменено. Тъжбите на Весна Алексова, На
дежда Стояиович п Алскса Радев бяха отхвър
лени, като предварително се бяха "загубили” по 
чекмеджетата на Окръжния съд в Пирот. Спо
менатите трима са обжалвали решението на Ок
ръжния съд пред Върховния съд на Сърбия н 
тези дни от там дойде решение, с което от тях се 
иска да изпратят същите тъжби до Върховния

съд.
Да напомним, че в Окръжния съд все още стои 

(от февруари месец) тъжбата на Радев срещу ре
шението на Общинската скупщина за сменянето 
му от директорския пост в Центъра за култура 
заради обидните квалификации по негов адрес. 
Заради същите тези квалификации тон вече спе
чели делото срещу целия Изпълнителен отбор на 
скупщината и беше освободен от обвиненията за 
злоупотреба с печата.

АД.

РАЗГОВОР С ЦВЕТАН ЕЛЕНКОВ, БИВШ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

ЩАСТЛИВ БЯХ, КОГАТО ПОМАГАХМЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ
Почти девет години бившият 

преподавател но биология, номо-
пак са иа различна възраст и се 
различават но образованието и 
професиите си, така че трябваше 
да обмисля как да вдъхна чувст
вото на единство и сплотеност в 
тази организация.

а * Ком Ви беше ний—трудно ни 
Щ пости, и. кош се чувствахте 

щастлив?

те и па много болните пенсионери 
в общината ни. Така например СП 
подари
Весна Костова инвалидна 
ка, па Татяна Виденова подари 
термин и лекарства и т.н.

Имахме и комисия, чпнто чле
нове посещаваха изнемощелите 
пенсионери, вр ъчваха им скромни 
подаръци и ги ободряваха. Тук 
трябва да похваля публично Бо
жана Давндкова, която вложи ог
ромни усилия като председател на 
комисията.

* Какво е мнението Ви за. но
вото ръководство па СП, 
начело с Павле Тодоров?

- Именно аз предложих Павле 
Тодоров за мои наследник, което 
подсказва, че имам доверие в него. 
До пенсионирането си Тодоров ус
пешно е ръководил фирми и ор
ганизации в общината ни, така че

трябва да очакваме успешно да 
р ъководи и пспсионсрската орга
низация. Имам доверие и в чле
новете па повия Общински съвет 
иа СП. В този съвет четирима чле
нове са от предишния състав на 
Общинския съвет, което ще рече,

щипк-дпректор, политически и 
обществен деец Цветан Еленков 
бе ”пъ

!■ на съгражданката пи

Щ». / •
колич-рвият димитровградски пе

нсионер”, т.с. оглавяваше мест
ния Сюза на пенсионерите (СП). 
Преди няколко седмици 74-годи- 
111Ш1ИТ Еленков ее оттегли от този

па-

яЯ. ЧЕ : ,•
ж

щ Ш че имат опит. 
1*поради, задравословпп проб

леми, както обясни самият той.
Пснснонерската организация 

в Димитровград бе приоритетна 
тема в нашия разговор, конто 
проведохме тези дни.

пост Като млад сте се зани- 
1 мавалиш- Най-трудно ми беше, когато алисшика. Били 

емп на "Глас на
с жури 

! сте кореспонд<
И българите", а. от време на.
| време сте писали и за "Брат- 
ц ство". Сега, след като се 
Ш разтоварихте от длъжността 
| председател на СП, мислите 
I ли да. се

просрсдством нашата организа
ция трябваше да се разпредели ня
каква

НщIхуманитарна помощ, защо- 
то някои от нашите членове (пре
димно пеиснопсрки) настървено 
настояваха да получат помощ, не
зависимо па топа, че нямаха право 
заради размера на пенсиите им. 
Много пенсионери тогава твърдя
ха, че именно те са с най-ниските 
пенсии, но когато изисквахме от 

мото начало, защото членовете на тях Да Донесат чека, те отвръщаха, 
пенсиоперската организация все че са го загубили.

йш• т
V .!: < * Г—н, Еленков, трудно ли Ви 

й беше да ръководите най- 
$ многочислсиаша организация в 
■у общината ни?

- Не, не ми беше трудно. Може 
би имаше малко трудности в са-

Цветан Еленков

Чувствах се щастлив по -време 
па екскурзиите, които проведе ор
ганизацията нп, както и тогава, 
когато помагахме на нсподвнжнн-

завърнетс към 
старата си, "любов' - журнал
истиката?

- Ами ще видим. Засега нищо 
конкретно не мога да кажа. Може 
би ще напиша някоя статия, но да 
пиша някакви сериали, не вярвам. 

Разговора води: Б. Димитров

Шш
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ЙОРДАН ВЕЛЧЕВ,
БИЗНЕС ИКОНОМИКА ШшшзШ о

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА НИШКА БАНКА:
"НОСТАЛГИЯ" ПРОДЪЛЖАВА ПОДГО

ТОВКИТЕ ЗА СЪЖИВЯВАНЕ НА ПРОИЗ
ВОДСТВОТО В "КОБОС"ПОДГОТВЕНИ СМЕ И ЗА 

ЕЛЕКТРОННО БАНКЕРСТВО
Г-н Йордан Велчев, генертн Това 6еше поводът да разговаряме с
Югоизточна Сърбия Р Д ректоР на тази наи-голяма финансова институция в

ВОИСЛАВ САВИЧ: 

ЩЕ СТАРТИРАМЕ ДО 

НОВА ГОДИНА*След около 
трансакции у 
нова задача?

две седмици влизс^ в 
нас сила новият закон, според който всички парични 

се готви Вашата банка за тази ■ Няма никакво съмнение, че машините във фабриката ще 
заработят до края на годината - каза пред работниците на 
босилсградски КОБОС Воислав Савнч, представител на френ
ската фирма Носталгия”, която от няколко месеца се готви 
да разшири тук дейността си.

На въпроса на работниците защо не са започнали досега, 
понеже пускането на машините в действие беше оповестявано 
и отлагано няколко пъти, Савич отговори, че това е било 
невъзможно поради няколко обстоятелства.

- Основното, което се налагаше, беше да закърпим много 
дупки по покрива и в сградата на фабриката. Истина е и това, 
че затруднение ни създаваше ЮМКО, който не си прибра 
текстила от тукашния склад. Освен това, досега не ни 
съдейства съдебно лице, за да инвентаризираме имуществото, 
а без инвентаризация не може да се изготви разделителен 
баланс с вранянската компания, поясни той и оповести, че 
” всеки момент се очаква да пристигне собственикът от Фран
ция”.

- Няколко месеца вече Ниш
ка банка се Дружеството за меж

дународна междубанкова телек
омуникация 8\У1РТ, така че в 
това отношение Нишка банка 
има много голяма преднина в 
сравнение с всички други фина
нсови институции, които рабо
тят в нашия регион. Ние имаме 
и Добре развита коренспондент- 
ска мрежа с много държави и с 
много банки в съседните страни, 
така че можем да предложим 
изключително добро обслужва
не и отношение към партньори
те си в чужбина. Чрез Мега-тре- 
нда патрньорите ни в Македо
ния, БиХ и Република Сръбска 
могат посредством компютърн- 
те си да вършат разплащания и 
други финансови трансакции.

;: * Гражданите, както и фир- 
й мит е се интересуват и от 
У съвременните 
1 работа - разплащане посред- 
^ ством глобалната елек- 
1 тронна мрежа на Интернет 
!:• и други електронни услуги. 
у Какво е положението при Вас 
Н в това отношение?

ючихмевподготвя усилено за 
ролята, която ни предстои от 
Нова година. Направихме 
ки кадрови и технически подго
товки н вече

всич-

петнадесетнна дни 
постоянна връзка с Юго

славската народна банка. Проб
ният период минава много до
бре, така че сме сигурни, че още 
от първия ден след влизането на 
закона в сила ще бъдем в със
тояние да предложим на клиен
тите си всички предвидени от 
него услуги.

имаме

Йодран Велчев е роден през 
1949 година 6 Димитровград.

След дипломирането си в 
Икономическия факултет в 

Ниш, работи в Нишка банка, 
където сега е генерален 

директор. Велчев има богат 
трудов опит и в 

стопанството: като 
иконолшет той е работил в 
"Ханивел - Електронната 
пролшшленост в Ниш и в 

” Нишекспрес" .

, След обединяването с Вран- 
|» ска и Прокупашка банка,
У Нишка банка стана една от 
® най-ст абилншп е финансови 
р институции в Югоизточна 

; Сърбия-. С оглед па това 
§ увеличени са. и възможнос- 
Н шише ви да подпомогнете 
Ч ополшческото развитие на 
I тази част от страната. Г-н 

Велчев, какви са наистина по- 
■■■;■ шсициалите на Вашата 
Ч банка?

- Тази година беше използва
на за стабилизация и нормали- 
зация на нашата институция. С * Като банка ,ше смс готови 
помощта на Агенцията за санн- да предложим услугите си на це- 
ране па банкерската система у лия Регион, конто обхващаме, 
нас и Югославска народна банка РазбиРа сс- регионът Южна 
ние превъзмогнахме всички нас- Сърбия и особено кранграннч- 
леденн от предишния период ш,те ойласти в то3" Регио11 шс 
трудности, а след присъединява- нмат специално място в нашата 
пето на банките от Прокунле и политика. Като казвам краигра- 
Враня към „ас, ние създадохме °бласт" в Южна Съроия
една наистина могъща регион- "мам "РСДВ»Д «е само Прешево 
ална финансова институция, и Буяновац, а и Босилеград, Су,- 
която благодарение на фина..- РДУЛИЦа, Църна Грава и другите 
совата инжекция от около 5 оби»""и в Пчински окръг. Ние

________ _ сме готови да подпомогнем вси-милиона долара, е готова да под- *
чки програми, които откриватпомогне всички програми, кои- .! 1 1 -развойни перспективи и, разои- то заслужават парична подкре- * *

па. Иначе нашата банка ще про- Ра Дох°Ди'
^ Също така ще посветим дъл-

дължн да обслужва всичките сиА м 3 жнмото внимание и на източна-
клиенти, п предимството ни е в ^ ^ ^ Ия който покр„.
това, че имаме клонове и филия- „ всичко 11а д„м„тро-
ли в почти всички по-големи ме- в {;ябу1Ш1ица( Вела палав-
ста в тази част на Съроия. Става 1

поп ших ка, Пирот... дума за пет окръга с над 760 000
души население, така че очак- :■) * Във врг>зка с учредения 
вамс и добри резултати. 8 неотдавна сврорсгион Ниш-

1 1 * | София -Скопие се откриват
Щ * Югоизточна Сърбия е мулт- ц и псмалки перспективи за 
Н инационална среда, от | международни банкови
Ц чисто ускорено икономическо | разплащания и други тран- 
У развитие се интересуват и | саКции. Какво ще е мястото 
у много международни финан- | на Нишка банка в рамките 
;1 сови и други институции. ^ | на този еврорегион?
’я Под това понятие обаче най- 
% често се подразбирагн 
й Прешево, Буяновац и Мед- 
И веджа и като че ли се 
У забрява, че тук са и Босиле- 
У град, Димитровград,
I Бабу шпица,Сурдулица...?

В. Б.

ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЦЕНТРАЛИ 
ПРЕДСРОЧНО ИЗПЪЛНИХА ПЛАНА СИ ЗА 

2002 ГОДИНАик-
начини на

ЩЕ ИМА ТОК ПРЕЗ 

ЗИМАТА
* От началото на годината досега във ВЕЦ са произ
ведени над 170 милиона киловатчаса ток, а производ
ственият план за идната година предвижда производ
ството на 297 милиона квч

- Ние вече подготвяме една 
концепция за т.нар. Интернет 
банкерство, с което ще дадсм 
възможност на клиентите си да 
проверят посредством Интер
нет във всеки момент от деноно
щието сметките си в банката, да 
видят още колко нереализирани

- От началото на годината до- 
конто работят в състава на ЯП сега произведохме йад 170 мнл- 
” Гердап”, изпълниха тазгоднш- йона коловатчаса ток. Можехме 
пия си производствен план от да произведем и повече, ио елек- 
124 милиона киловатчаса ток тростопанството не се нуждае- 
още в началото на ноември, ше от това, а пък и пестяхме

Власпнските водоцентралн,

чекове имат и да си поръчат че
кове. Когато става дума за кла-

Интсрнет-банкерст- Плановиците на ВЕЦ казват, че водите за зимата, казва Митко 
планът им не бил препалено ам- Станков, директор на ВЕЦ.

Тазгодишните валежи, които 
създаваха главоболие на селск-

сическото 
во, в нашата страна все още ня
ма условия за един такъв вид 
разплащане. Причината е в то
ва, че все още нямаме закон за 
т.нар. електронен подпис. Надя
ваме се, че до средата на сле
дващата година ще бъде гласу
ван и този закон, след което ня
ма да има никакви пречки и за 
такъв вид пазаруване и разпла
щане.

бицпозсп, понеже се опасявали

остопанскнте производители, 
помогнаха на сурдулишките 
производители на електроенер
гия. Това потвърждава не само 
досегашното производство, но и 
водните резерви в момента във 
Власинското и Лисинското ез
еро. - Посрещаме подготвени, 
зимата, подчертава директорът. 
Сега във Власинското езеро 
има вода за производство на 193 
милиона киловатчаса електрое
нергия. Пълно е и Лисинското 
езеро, в което има резерви за 
производството на още 6 мил
иона киловата. Тези резерви, 
водите, които постоянно се вли
ват в езерата, както и извърше
ният ремонт на постройките и 
системата гарантират, че ще 
имаме ток през зимата.

Производственият план на 
то сушата осуетила намерения- ВЕЦ за следващата година е но
та им да произведат повече еле- амбициозен в сравнение с таз

годишния и се очаква в четири
те водоцентралн в системата на 
ВЕЦ да се произведе много по
вече електроенергия.

- Планираме догодина да про
изведем 279 милиона киловат
часа, оповести Станков, като 
поясни, че сицред дългогодиш
ната им практика това не е пито 
минимално, пито максимално, а 
средно годишно производство.

* С други думи, преди това аз 
не мога да си поръча стоки 

Италия, Германия или да 
речем от Америка?

- Точно. И го не само посред
ством Мишка банка, а чрез коя
то и да било друга банка, 
работи в Сърбия и Югославия. 
Значи щом парламентът гласу
ва Закона за електронния под
пис, ние сме готови да предло
жим и такива услуги, защото ра
зполагаме с необходимата тех
ника и технология.

от

която

Митко Станков- Що се касае за междубанко
вото сътрудничество, мога да 

сме напълно готови и 
вид трансакции. През 

година сс сдобихме с

от миналогодишния опит, кога-кажа, че 
за такъв 
тази
софтуер и нова техника и сс вкл-

нов В. Богоев
ктричсство.

автотранспорт купува стари рейсове

АВТОБУС ЗА ПЕТ ХИЛЯДИ ДИНАРА!
„ „„„ади липса па сред- към Горна Любето и Кпрамашща. Линията към последното село три

със стари возила. Преди десетина дни Ьмшт от- ^ ЯТ1(0 „ „юпадани рт колегите си във Враня и сс надява, гс н някои,
даде (неофициално - подари) атьуе нуир ’ 1 ,1С возилото други фирми ще им помогнат по същия начин.

..... В.Б.
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БЪДЕЩЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И 
ПРИЛАГАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ 

СТАНДАРТИ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ОРияй
ЗА 38 РАБОТНИЦИ В ГИД

ИМА КОЙ ДА ДАДЕ ПАРИ, НЯМА 

КОЙ ДА ГАРАНТИРА ПЪТЯТ ТЪРГОВИЩЕ - 

БОСИЛЕГРАД Е 

ВКЛЮЧЕН В 

ПЛАНОВЕТЕ

Много от работниците в ГИД са изпълнили не- Но банката не би била банка, ако не изисква си- 
обходимите условия за пенсиониране - някои ре- гуриост за връщането на кредита и затова тя 
довно, други чрез трудовата борса. Но и едните, и търси гарант - така както на всеки поотделно 
другите имат проблеми с трудовия стаж, понеже търси свои гаранти. След дълго и безплодно 
през последните няколко години за тях не са вна- издирване на такъв гарант, 38-те жени се о ьр- 
сяни инвалидни и пенсионни осигуровки. А щом наха към Общинската скупщина с молба тя да 
това не е направено, те все едно че не са работили гарантира за тях. Става въпрос за това да бъдат

милиона динара от общинския * Урбанистите, еколозите, плановиците и политиците 
настояват природните потенциали да бъдат оползот
ворени и да се произвежда екологично чиста храна

през този период. депозирани два
Чрез трудовата борса могат да се пенсионират бюджет, които ще бъдат връщани с изплаща- 

38 работници, предимно жени. Но и тук проб- пето на кредита от всяка работничка, 
лемът опира до неплатените осигуровки за нос- Общината обаче отказа, позовавайки се на чл. 
ледните няколко години. Поставени в такава поч- 58 от Закона зя бюджетните средства, според кон
ти безизходна ситуация, споменатите 38 работ- то тя не може да бъде гарант на финансови инеги- 
ННЧК11 се обърнаха към КИЦ ”Цариброд”, конто туции, в случая на банката.
се ангажира и намери банка, която да отпусне Това значи, че 38-те работещи в ГИД и зана- 
креднт от почти два милиона динара, необходими пред не могат да се пенсионират или ще трябва да 
да се плати за трудовия им стаж. Банката склю- позърсят друг да гарантира исканата от тях сума. 
чва договор с всеки работник поотделно и той

Пътищата Ристовац - Търговище - Дукат - Босилеград и Владичин 
хан- Кукавица- Големо село - Враня ще имат предимство при пътното 
строителство, чрез което ще се свържат с Коридор Е-10. Това оповести 
Миодраг Йоцич, представител на Министерството на транспорта в 
Правителството на Сърбия, на състоялата се миналата седмица във 
Враня конференция ” Бъдещето на инфраструктирните обекти и 
прилагането на екологичните стандарти в Пчински окръг .

Па конференцията, която свика началникът на Пчински окръг 
Томислав Льотич, бяха посочени проблемите на седемте общини в 

както и някои от начините за решаването им. На събранието 
плановици, урбанисти, политици и еколози, които се 

на тази част на републиката. Всички

А.Т.връща кредита с определена лихва за две години.
окръга,
присъстваха
застъпиха за ускорено развитие 
те, разбира се - всеки от свой аспект, подчертаха, че по-нататъшното 
развитие на инфраструктурата и спазването на екологичните стан
дарти ще стимулира цялостното развитие на окръга.

- Изграждането на пътища и опазването на неиаченатата околна
повечето общини в

БОСИЛЕГРАД

"ПИНУС" ГОТВИ ПРОЕКТИ ЗА 

СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА среда са основните условия за развитието на
Владимир Захариев, който участва в конференцията. 

Някои общини ще трябва да предприемат спешни мерки за пречиства
нето на отпадъчните води от фабриките и промишлените си цехове, а 
почти всички ще трябва да имат сметища (депонии).

Захариев подчертава, че все още незамърсената природна среда и 
изворите на питейна вода са значителни потенциали за развитието 
Боснлеградска община. - Ще положим усилия възможно повече да се 
възползваме от подходящите природни условия за развитие на 
селското стопанство и за производство на здрава храна. Към това 
проявяват интерес и бизнисмеии от чужбина, казва той, и допълва че 
"холандска фирма скоро ще купи обекта на ЕИ, в който ще 
произвежда екологично чиста храна”.

окръга, казва
В края на миналата седмица представители на Центъра за развитие на науката, 
стопанството и културата "Пинус" в Босилеград, заедно с представители на американ
ската неправителствена организация ЦХФ, обсъдиха няколко проекта, които евенту
ално трябва да бъдат реализирани през следващата година.

Целта на сформирания през месец май ” Пи- направят анализи и на въздуха, почвите и горите, 
нус” проличава от самото му название - Център Затова за следващата година е предвидено да бъ
за развитие на науката, стопанството и културата, дат изработени елоборати и в тези три области, 
каза Любен Глнгоров, председател на Скупщина
та на ”Пинус”. Веднага след регистрирането на нус” ще се развива в две посоки. Първата е, че 
дружеството, ние организирахме летния екокъм- проектите ще имат и научен характер, т.е. елабо- 
пинг в Босилеград, на който имаше участници и ратите ще се ползват в научни цели, а също така 
от няколко съседни страни. Със съдействието на ще ги ползват ученици и студенти с учебна цел. 
еколози и професори от няколко факултета бе Втората част е практическата работа и конкрет- 
направено изследване на растенията в Босиле- ните проекти, които ще реализира ”Пинус”. В 
градска община. След приключването на екокъм- този смисъл за предстоящата година е заплану- 
пинга продължихме работата върху изготвянето вано благоустрояване на града в урбанизационен 
на два лабората - за флората и фауната и за во- и в екологичен смисъл. Конкретно кои части на 
дите в общината. В изработването на елабората града ще бъдат обхванати в този проект, ще бъде 
за растенията, които виреят в общината, участва уточнено допълнително, 
и Новица Ранджелович, професор в Нишкия уни
верситет, който от 25 години се занимава с изслед- на науката, стопанството и културата получава 
ването на растителността в Босиелградския край. голяма подкрепа от ОС, макар че ” Пинус” е 
Този научен труд включва и хербарий с всички неправителствена организация. Също така ЦХФ 
растения, които могат да се открият в Босиле- 
градско, както и едно детайлно описание на Ру- ”Пинус”, надлежните министерства, както и 
дина планина. С елабората за водите е ангажиран няколко частни фирми в Босиелград, от които 
Миодраг Станисавлевич, също професор в Глигоров посочи частното предприятие ”Аи-
Нишкия университет. За да бъде изцяло изслед- ------- ”
вана жизнената среда, е необходимо да се

”Пи-Според Глнгоров бъдещата работа на

В.Б.

БОСИЛЕГРАД

ПЪТНАТА СЛУЖБА 

ПОСРЕЩНА 

ПОДГОТВЕНА 

ПЪРВИЯ СНЯГ

По думите на Глигоров Центърът за развитие

подпомага реализирането на проектите на

От 6 декември преминахме на съответна механизация за поддъ- 
режим на работа при зимни усло- ржане на пътната мрежа в общи- 
вия, което предполага денонощна пата, каза Зоран Рангелов, шеф 
ангажираност на мобилни екипи н на босилеградския клон на Пред

приятието за пътища от Враня. 
Той добави, че клонът е осигурил 
250 тона дребен чакъл за посип- 
ване на заледени трасета, а разпо
лага и с камион и снегорин за по
чистване на снежни преспи.

В двора на клона наскоро ще 
приключи и строежът на обект с 
площ около 250 квадратни метра, 
предназначен за гараж и съхра
няване на материали и съоръже
ния. Според Рангелов с този обект 
до голяма степен ще се улесни 
работата на пътната служба и ще 
се повиши ефикасността й при 
поддържането на пътната мрежа 
през зимния период.

Освен регионалния път Божи- 
ца - Босилеград - границата, рабо
тещите в клона поддържатII мест
ните пътни отсечки Босилеград - 
Караманица и Босилеград - Горна 
Любата.

Босилсградскитс пътни работ
ници заявяват, че въпреки евенту
алните трудности, които им съз
даде остарялата механизация през 
зимата, те ще се стараят да обе
зпечат нормално движение, а на 
шофьорите препоръчват да карат 
внимателно и да си подсигурят 
необходимите съоръжения за 
пътуване при зимни условия.

итекс .
К. Велинова

ЦХФ ЩЕ 
ФИНАНСИРА 
ЕКОЛОГИЧНИ 

ПРОЕКТИ

ОПАКОТО НА ...СИРОМАШИЯТА
Един димитровградски лекар рошил как така ” няма сметка” ? Тон, жената и 

да прокара вода до едно от помещенията децата му трябва да пренесат поне по три 
извън къщата си. За тази цел трябвало да стека всеки, за да изкарат толкова, колк- 
сс изкопае канавка от около 5-6 метра, за ото аз му предлагам за копаенето. От 
да се сложат тръбите. Оглеждал тон друга страна, децата ще си стоят вкъщи, 
мястото и си правел сметка, че за два-трн ще си учат уроците, ще са на топло, 
дни сам ще изкопае канала. жената ще си завърши някоя къщна

В това време идва един негов познат, работа. Той пък, 
комуто често правел дребни услуги. Не
говият познат е ”зает” в ГИД, но тъй

През 2003 година американската донорска органи
зация ЦХФ ще финансира проекти в Боснлеградска 
община, които са свързани със защитата на жизне
ната среда.

Това стана ясно в края на миналата седмица на 
«Състоялата се среща между общинското ръковод
ство и представителите на ЦХФ. По думите на Горан 
Стоянов, председател на ИО на ОС в Босилеград и 
директор на Дирекцията за строителни площи и пъ
тища, американците ще продължат да финансират 
проекти в четирите местни общности, в които са били 
ангажирани и през изминалия период: Долна Лю
бата, Дукат, Долна Лисина и Долно Тлъмино. На 
срещата е бил направен анализ на досегашната ра
бота и са обсъдени проблемите, с които се срещат 
жителите на тези четири босилсградски села. Според 
Стоянов водоснабдяването е един от проблемите, ко
ито затрудняват живота на хората във всички местни 
общности. Поради тази причина, добави той, ще бъде 
направена реконструкция и санация па вече съще
ствуващите водопроводи. Това е един от проектите, в 
които ще участва ЦХФ, а до края на месеца Дирек
цията ще Изготви програма за работа през идната 
година, с която ще бъдат уточнени и други евенту
ални проекти, каза още Стоянов.

освен че ще копае 
канал, ще се храни тук и сам ще изкара 
повече, отколкото ако всички са на гра- 

димитровградска ницата. Как да няма сметка? 
фирма не работи, тон, децата и жена му Ех, докторе! Не ти ли е ясно, че той 

работят на границата. Докторът пре- всъщност има сметка от това, но просто 
ценил, че неговата работа много по-до- не му се работи! Но той не единственият 
бре и по-бързо ще я извърши този негов в Димитровград, който постъпва така.4 
познат. Гой ще си му плати една или две Много димитровградчани, които са в 
надници -10 или 15 евро. Подхвърлил принудителен отпуск, са ”заети” на гра- 
докторът тази своя идеята познайника 
си, той огледал мястото и - отказал!

пай-голяматакато

ницата заедно с невръстните си деца, 
които уж са ученици, а по цял ден са на 

Докторе, нямам сметка от това. По- границата. Наистина от препродажбата 
добре е с жената н децата да се разходим на цигари се нзкарпа някой динар, но ето 
до границата, вместо да копая тук този че това докара и мафията в нашия град. 
каиал: Последният случай с' въоръжения

—Ама виж какъв студ е, защо децата, грабеж на едно семейство свидетелства 
да мръзнат по границата. Пък и акй за това. Но повечето от хората се за- 
попаднете на някой неразбран митничар лъгват и „си мислят, че са намерили ”на 
н тон ви задържи 4-5 часа? хляба мекото и на работата лекото”.

Познатият отново категорична от- А докторът от началото ? Той просто 
казал със аргумента нямам сметка” и сн плюл на ръцете и си изкопал кавката 
си отишъл. за водопроводните тръби.

Не ми е ясно, оплаква се докторът, П. Л. РангеловК. В. А.Т.



13 декември 2002 г. КУЛТУРА ПРОСВЕТА
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР 

ПЛОВДИВ
ПоетичноI кътче Мила ВАСОВ

ВРАГОВЕ, ВРАГОВЕДраматичен театър - Пловдив 
1881 г. н е първият професионален'театъра* Пъп"* Драматичен театър - Пловдив изнася пред- 
гария. През 120-годишната си история той се е 'Г’ВЛеНИЯ главно 8 Плопднв » региона, но също 
утвърдил като един от основните културни инсти п“" ДРУП,Те голе'™ градове на страната.
тутн в страната. В неговата трупа са се утТъоГлн п™!ЬТуВаН“ята "а Тса™Ра » -Ужбина са
много от звездите на българския театъп'й кино- отт НИЧен" (п° обективни причини); по-важните 

Режисьорите: Крикор Азарян Христо "Хпиг г са- бивша Югославия (1965 - Сараево, 1978 
тов, Младен Кнселов, Иван Добчев Н„коГй кС[;коп,,е>'(1970, 1977,1979 - Букурещ „ 
Ламбрев, Юлия Огнянова; ’ Крамова), Полша (1972 - Варшава и Познай), Ру-

Актрисите: Цветана Манева, Златина То чет,-, поос п М‘>с8ва " Са1,кт Петербург), Австрия

я,::гн.«г.к-сг," Ст'ф”"-
м,™гг.™трф;.:; Ъгггл? ■Христо Мутафчев ’ Р МиЛуше8’ “ кръстопът” (септември, ежегодно) и Между-

В момента трупата „а Театъра е съставена от юГДже^ноТ"^ “ К™Та” ('°"И-
18 артисти от всички възрасти, конто покриват 
оогата палитра от образи.

Към настоящия момент Драматичен театър - 
Пловдив е държавен репертоарен театър със суб
сидия от Министерството на

От всички мои езици 
блика майчинска любов.
Като ламя съм пуснал езиците си 
и не те докосвам 
с нито един от тях.
Аз избирам с кой език ще те прегърна. 
А прегръдката какво е?

1

ПО ПОВОД СТУДЕНТСКИЯ 
ПРАЗНИК ОСМИ 

ДЕКЕМВРИ
През сезон 2001/2002 Драматичен театър - 

Пловдив празнува 120-та си годишнина. За 
щастие юбилеят се съчета с успешни постановки, 
които възродиха престижа на театъра.

тпв „ култзфата. Освен Спектаклите ” СЪНЯТ” и ” Бай Ганьо” бяха
Плов ™.УЧЗВа ” СУ6СИДИЯ 33 ДеЙНОСТ °Т °бщина "«канени на всички фестивали,

мента, като получиха много награди.

На 5 декември Посолството на република България организира 
среща със студентите от Филологическия факултет в Белград, 
които изучават български език по повод най-обичания празник от 
студентите в България - 8 декември. Бяха поканени и студенти от 
Философския факултет в Ниш, но поради обективни (финансови) 
причини те не можаха да присъстват на срещата. Домакини бяха д-р 
Яни Мнлчаков, посланик на Република България в Белград, госпо
дин Стоян Станкулов, първи секретар и други служители на Посол
ството. Приет,стваха също преподавателите по български език и 
литература.

Студентите получиха информационни материали за България, а 
след поднесената почерпка всички си направиха снимки за спомен. 
Тези срещи са вече традиционни в навечерието на празника на 
българските студенти, който се празнува близо 100 години.

провели се до мо-

ЗАЩО Е СЪРДИТ БОСИЛЕГРАДСКИЯТ ОТЕЦ ЙОАН?

МАЛЦИНА СА ГОТОВИ ДА 

КУМУВАТ НА ЧЕРКОВНА 

СЛУЖБА ц. и.

-Тоя светец посрещнахме кум на черковната служба дого- дойдат в черквата със свещ, ви- 
сравнително добре, досегашни- дина, призова той присъства- 
ят кум добре изпълни поетата щите. 
задача - каза младият отец Йоан

ОТБЕЛЯЗАН СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА БОР
БАТА СРЕЩУ СПИН

* .но, колач, пшеница и символи
чен подарък - казва отец Йоан. - 

Настъпи мълчание. Попът Кум е човекът, пояснява свеще-

БОРИ СЕ И ЖИВЕЙ!пред около сто души, които на почака, но едва след около 
този ден се бяха събрали в една минути се обади 

Босилеградско.

две пикът, който тоя ден представ- 
двадесетго- лява мнозинството, който се мо- 

- дишен младеж. Хората казаха, ли на Бога за здравето на семей- 
че било ром. ” Отче, мога ли аз? ството, на съгражданите си и на Във всички страничерк

Хайде, сега да видим кой ще е
ва в по света на 1 декември бе отбелязан Све

товният ден на борбата срещу СПИН. Този ден премина под девиза 
”Живей и дай шанс на другите да живеят”.

По този повод базираната в Лондон правозащитна организация 
”Амнести Интернешъиъл” заяви, че зачитането на основните 
човешки права на хората, които са аутсайдери в обществото или 
лишени от икономически възможности, е ключова част от борбата 
срещу Н1У и СПИН.

Според данни на ” Амнестн” досега от СПИН са починали 22 
милиона души* Други 36 милиона са ШУ-позитивни, а 75% от тях 
живеят в Африка.

В България са регистрирани 399 души, заразени с вируса на 
СПИН, от които 68% са мъже, докато в Югославия от 1985 г. насам „ 
са регистрирани 1189, а досега са починали 811 лица. Според дан
ните на нишкия Институт за защита на здравето, на територията 
на Иншавски, Пиротскн и Топлишки окръг са регистрирани 88 
заразени, а 38 са иочнНалитс лица.

- попита несигурно момчето, ся- всички православни християни, 
каш очакваше отрицателен от- За него пък се молят и почитат

името му присъстващите на бо-ЗА ПРЕПО
ДАВАТЕЛИТЕ от

основното
УЧИЛИЩЕ В 

ДИМИТРОВГРАД

говор.
-Как да не можеш! С Божиа гослужението.

Някои си мислят че кумътволя да е на здраве кумството 
ти, да са здрави и живи всичките трябва да е богат. Не трябва да 
от семейството ти! - благослови е богат с пари и имоти, а с ши

рока душа, с обич и честност.
- Днес в черквите идват все Момчето, което споменахме в 

повече млади хора. Не съм оба- началото на текста, което 
че доволен от това, че малцина ” спаси” присъстващите на бо- 
поемат задължението на кум на гослужението, няма дори пок- 
знаменателна църковна служба, рив над главата си.
(на светец), когато трябва да

свещеникът момчето.

ЕКСКУРЗИЯ 
ДО ПЛЕВЕН

В.Б.
Учениците от Основно

то училище в Димитров
град в събота бяха на учи
лище. За сметка на това в 
понеделник бяха свободни. 
Причината е, че техните 
преподаватели тогава бяха 
па еднодневна екскурзия в 
България.

Синдикалната организа
ция на училището организ
ира за учителския колектив 
и помощния персонал от 
училището екскурзия до 
историческия град Плевен. 
Там преподавателите са по
сетили известната не само в 
България ”Панорама”, на 
която е представена позна
тата от историята битка за 

' освобождаването на този 
град от турчите. Освен пре
дставена на огромни платна 
обсада на Плевен от руски 
войски е, изложен и макет 
на самата битка. Всичко то
ва вечер се осветява с без
брой прожектори, което 
създава неповторима глед
ка и оставя незабравими

В "ДЕТСКА РАДОСТ" В БОСИЛЕГРАД

ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ И ПО-МАЛКО ДЕЦА

1= Тази година са похарчени около 150 хиляди динара за ремонтиране на парното, за набавка на нови съоръжения и 
играчки за децата, а неотдавна са ремонтирани и помещенията в Райчиловци

Колективът и управителните органи на детската градина ” Дет- 
радост” в Босилеград продължават да подобряват условията за 

живот, занятия и възпитание на децата. Директорката Любинка 
Глигорова пояснява, че тази година е ремонтирано парното ото
пление, белосани са помещенията, набйвени са различни те- 

съоръжения и детски играчки, за което са похарчени 
150 000 динара. Създадени са по-добри условия и за 

група в Райчиловци. Освен това, там са ремонтирани

Възпитателните в детската градина казват, че 
детското заведение се атакува неоснователно от 
Димитър Димитров, който неотдавна в едно 
реагиране в нашия вестник констатира и следното: 
"Счупването на паметника е само част от 
всекидневния натиск, на който е изложено моето 
семейство на работата, на улицата, в детската, 
градина."

ска

хнически 
около
възпителната 
и помещенията.

Докато от една страна се полагат усилия за подобряване на 
условията за престой и занятия, от друга намалява броят на децата. 
В групата на целодневния престой в Босилеград, нма 28 деца на 
възраст до 5 години, докато 36 деца в предучилищна възраст са в 
полудневния престой. В Райчиловци има само една възпитателна 
група - за деца от предучилищна възраст, в която има 13 деца. 
Миналата година в градината имаше 110 деца, преди години в 

нямаше свободни места.

-Не само възпитателните, но целият колектив 
негодува, понеже това може да се изтълкува като 
упражняване на физически натиск и тормое върху 
внуците на Димитров. За такова нещо и дума не 
може да става, понеже като възпитателни и майки 
просто не можем да си позволим това - категорична е 
директорката Глигорова. - Известно ми е, че 
Димитров настоява занятията в градината да се 
провеждат на български език, но на кой език ще 
бъдат те, не зависи от нашето заведение, а от това 
как въпроса решат други, преди всичко родителите, 
общината и държавата.

* ’ < . •
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детското заведение
- Две са'причини да намалее броят на децата - казва дирек

торката. - Първата е, че някои предприятия не работят, така че 
сами се грижат за дсцата си, а втората, коя го е катас- .родителите

тоофалиа за общината ни, е, че се раждат все по-малко деца.
Родителите са доволни не само от работата на възпитателните

и условията в градината, но и от цената, кояго е най-ниската в „„сочим примера на Сурдулнца, където за децата в целодневния 
Пчински окръг. Родителите на децата в целодневния престой престой родителите плащат 900, а в полудневния 450 динара, 
плащат 500 динара на месец, в полудневния 230, докато тези за 

Райчиловци дават 200 динара. За сравнение нека да

впечатления.
Освен Плевен екскурзи

антите са посетили и Со
фия. В.Б.

А.Т. децата в /



изкуство НАУКА ‘Щ ТЕХНОЛОГИЯ
АКАДЕМИК МАТИЯ БЕЧКОВИЧ ОТКРИ 39-Я ПАНАИР НА КНИГАТА В НИШ

КНИГА БЕЗ ЧИТАТЕЛИ - ЦЪРКВА БЕЗ ВЯРВАЩИ
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О

откри напето присъстваха директорът на 
Националния център на книгата към 
българското министерство на културата 
господин Игор Чинен и писателят Николай 
Стоянов, председател на фондация Бал- 
капика”.

Гостите от България 
телство ” Братство” където се запознаха с 
досегашната дейност и плановете за работа 
през следващата година. В разговора с ди
ректора Велимир Костов особено беше ак
центирано на възможностите за сътрудни- 

и евентуални съвместни книги с

човек да све-Защото просто не е възможно
си живот до отпечатъка на палецапанаирите па книгата у нас има повече по

сетители, отколкото на панаирите на авто
мобилите, на модата, дори и па хранител-

- Радвам се, че ще мога да видя много 
книги, да срещна писатели, да се за

позная с издатели п кнпжарн, а най-много се 
радпам, че ще видя най-важното - 
заради конто е създадено всичко това 
конто всичко това не би имало никакъв емн-

- читателите, каза академик Мития Беч-

де целия 
или собственоръчния си подпис.

Благодарение на компютъра, книгите 
се печатат много по-бързо и по-евтино-, нс- 

ночти няма, книгата е много 
академик Матия Бсчко-

НОШ1

ннте продукти.
Читателите са животът и действител

ността, а всичко друго е фикция. Без тях 
библиотеките щяха да потънат в паяжини. 
С тях, читателите, всяка книга се умножава 
н има такз.в тираж и толкова живот, колк- 
ото читатели и преживявания има.

Казаното веднъж изчезва безвързврат- 
но, а записаното си остапа завинаги.

И точно когато от всички страни се оп
овестява края т на книгата през настъпател
ната златна ера па компютъра, не трябва 
човек да е пророк за да предвиди, че пак 
всичко ще завърши с триумфа на

онези, 
и без чатни грешки 

по-достъпна, каза 
пич, откривайки в понеделник вечерта 
Нишкия панаир на книгата.

Най-новата си продукция

посетиха и изда-

сьл
кович в речта си преди откриването на 39-я 
Международен панаир на книгата в Ниш. 

Книгата без читатели е като църква без
на 39-и Меж- 

книгата в Ниш нред-дупародеп панаир но
стотина издателски къщи от стра- 

които и нашето
вярващи, а панаирите на книгата са хра
мове, в които нашите читатели се събират, 
като на най-големн празници. Читателите 
са тези, конто застават пред книгите като 
пред икони, милват ги, радват им се, и гн 
прелистват когато не са в състояние да си 

Удивен съм от факта, че па

ставиха
пата и чужбина, сред 
издателство, както и Народната библиотека 
ог Димитровград.

Като гост-домакин този нът се нредста- 
сдружени издатели от Бз.лгария, а

чество
български издателски къщи.

накнигата, вихаги купят.

ИНТЕРВЮ С ИГОР ЧИПЕВ, ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР 
ЗА КНИГАТА КЪМ БЪЛГАРСКОТО МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

■п

о№КНИГАТА НЕ Е ЗАСТРАШЕНА '::;
У;%

повече от обикновен паз
арен продукт?

- Може би най-трудното нещо 
е това. Отговорът па подобни въп
роси би трябвало да се търси п то
па, че не може да се говори обоб
щено за книгата. Нека да направим 
сравнение с картините. Като прои
зведение па изкуството картините 
се правят с бон. Да, те се правят с 
бон, но има картини и картини. Съ
щото е н с книгата. Съществува
нето на книжния пазар въобще е 
действителност, в която е заложен 
капан, понеже книгата не е обик
новена стока, разбира се, но тя не 
може да не бъде и стока. Какво 
стои зад всичкото това? Издателят 
е бизнесмен. Той се опитва да нап
рави успешна книга и по този на
чин много бестселери се превеж
дат и продават. Просто си има из
датели, конто успяват да намерят 
тези заглавия и да натрупат сред
ства. Къде вече става премества
нето от чистия пазар към култу- 

има така-

тр се казваше, че киното ще умре, 
когато се появи киното, се е каз
вало, че театъра ще умре и т.н. Не, 
не се случи подобно нещо. По-ско
ро се случи някаква симбиоза: но
вите технологии помагат па ста
рите и старите помагат на новите. 
Това можете да го видите в ежед
невието. На сегашния панаир па 
книгата п София ще се представи 
мултимедийното издание на ” Ен
циклопедия на България от А до 
Я” на издателството ”Труд”. Ко
гато преди пет години излезе кни
жният вариант на енциклопедия
та, още тогава се коментираше да
ли да се направи диск или не. Бол
шинството от хората предричаха: 
О, за България!? Ще стане, но след 
двадесет години! И стана, не след 
20, а след по-малко от пет години, 
така че новите технологии влизат. 
Те носят нови удобства, и в същото 
време книгата няма да изчезне, 
попе на мен така ми струва, защото 
общуването с книгата е малко по- 
разлнчно от общуването с меди
ите. Седейки пред телевизора вие 
седите пасивен пред него. Даже не 
е толкова важно каква е книгата, 
която четете, но мозъкът ви 
трябва да превърне онези черни 
чертички върху белия лист в об-

* Г-н Чипев, какво е 
положението на книгата в 
България с оглед на 
промените през последното 
десетилетие?

- Може би книгата е индикатор 
за това какво се случва въобще в 
страната. Струва ми се, че в на
чалото беше най-интересно - то
гава, когато се навъдиха първите 
частни издатели у нас. Преди про
мените всички издателства в Бъл
гария бяха държавни, а след про
мените започнаха много бързо да 
никнат издателства, конто.успява
ха да продават тиражи от порядъ 
ка на 40-50-60 хиляди бройки от 
някои заглавия. Всичко това беше 
възможно, защото дотогава има
ше много книги, които или не бяха 
превеждани, или пък превеждани, 
но инкриминирани по някакъв на
чин. Тъй или иначе, българският 
читател имаше глад и имаше с как
во този глад да бъде задоволен.
Благодарение на това в България
издателският бизнес успя сравни- Рата- Поне в България 
телно рано да премине' в частни па традиция: никои не е станал из- 
ръце и българският читател да по- Дател, защото е продал едн-какъв 
лучи един добър обем на литера- си ™Раж от някаква си книга. Ста- 
тура за четене. Това беше само в 
първите години.

* Не се ли стигна тогава и до 
другата крайност - за 
сметка на истинската лит
ература да се печатат книги 
без каквато и да било кул
турна или литературна 
стойност?

-!

София-Скопие?
- Към днешна дата няма прак

тическо измерение за това . Но аз 
съм оптимист, защото книгата не 
може да живее затворено, не мо
же да се вариш в собствения си сос 
и да се случи нещо.

* Миналата седмица в 
Словения се бяха събрали 
министри и вицеминистри 
на културата от страните, в 
които се гозорят славянски 
езици. Те се договориха да 
се сформира "Славянски фо
рум". Как Ви се струва тази 
инициатива?

да се докосне до едно много голямо 
многообразие от книги. Това е 
първото нещо, по което спомена
тите манифестации си приличат. 
Панаирът в София е посетен от 
много хора, а забелязах, че и в 
Ниш интересът е не по-малък. И 
това някак си е отговорът и на 
предишния Ви въпрос за съдбата 
на книгата: Докато има такива 
неща и толкова читатели, съдбата 
на книгата не е застрашена.

Общуването и контактите ме
жду издателите е предпоставка и 
за общуването между културите. 
Това е малко по-трудно, дотолк
ова, доколко е свързано все пак с 
търговския интерес. Търговският 
интерес на българския читател да - Смятам, че бъдещето му е
дойде на панаира в Ниш е срав- голямо, защото всеки път, когато 
нително малък. Но когато казах, човек се докосне до чужд език, той 
че издателят е и културна фигура, не само че получава този прочут 
значи не само бизнес интересът прозорец към света, но той по осо- 
му, а интересът му към новия ав- бен начин получава огледало за се- 
тор, към различния автор е може бе си и за собствння си език, а още 
би това, което ще доведе българ- повече когато става въпрос за бли- 
скнте издатели на панаира в Ниш зки езици, тогава има възможност 
и обратно: нишкият издател ще огледалото да бъде много по-го- 
дойде на панаира в София. лямо и много по-ярко. Аз възла

гам големи надежди в бъдещото 
развитие на това славянско сът
рудничество, защото ползата, коя
то всеки един от нас ще извади за 
себе си от общуването с остана
лите славяни, ще бъде много по 
голяма.

ваш издател за уважение само то
гава, когато можеш да кажеш: ” Аз
съм направил този човек автор, аз

СРЕЩА С ЧИТАТЕЛИ
Директорът на Националния център на книгата към българс

кото министерство на културата Игор Чипев представи в Нишкия 
културен център дейността иа тази институция, чиято основна цел е 
да подпомага печатането на ценни произведения и да утвърждава 
обещаващи млади автори.

Интересно беше и изказването на другия гост от България г-н 
Николай Стоянов, писател и председател на фондация "Балкаин- 
ка”. Тази фондация, основана от седем балкански държави, ежего
дно присъжда литературна награда, която осигурява превеждане на 
творбата на наградения автор на езиците на всички балкански на
роди.

- Разбира се, винаги е така в 
книжния поток, който се изсипва 
върху главата на бедния читател. 
Аз не би трябвало да наричам коя
то и да е книжна продукция плява, 
по зу съжаление плявата е голям 
процент от всичко онова, което се 
издава. Пък от друга страна, един
ственият начин да намериш зър
ното е да преровиш много плява. 
За съжаление и напоследък в Бъл
гария една от зоните на книжния 
сектор, която е в голямо затруд
нение, това е литературната кри
тика. Не че я няма като критика, 
но тя няма онези форуми, каквито 
имаше преди - понамаляха тира-

* Имате ли представа за 
това как се превеждат 
взаимно литературните 
произведения от сръбски на 
български и обратно?

- Не бих искал да генерализи-
*Предполам, че в този кон
текст и нашето издателство 
ще намери полагаемото му 
се място?

рам, но смятам, че едни от голе
мите проблеми на кннгоиздава-' 
пето в балканските страни е при 
намирането па професионални 
преводачи. Парадокс, но е дейст
вително, че по-лесно ще намерите - Може би първото място, кое- 
професноналсн преводач от анг- то дава голяма преднина на ” Брат- 
лниски, френски, немски, мтлиан- ство” е това, че то има много опре- 
ски..., даже и от норвежки можете делена задача, определена цел, 
да намерите. Много трудно е обаче определен сектор, който има да 
да намерите професионален пре- покрива. Тогава, когато не се 
водач, който да преведе от гръцки разпиляваш във всичко, а си фо
на румънски да кажем. Затова аз куенран върху определено нещо, 
приветствам инициативата на фо- шансовете ти да успееш са много 
ндацня ” Балканнка” да започне повече. Оттук вече натататък за- 
създаването па школа за балкан-

Пръв лауреат на балканската ” нобелова” награда за литература 
стана сръбският писател Давид Албахари.

Пред любителите на речевото изкуство Николай Стоянов про
чете и един свой разказ.

м.в.

рази.Топа е вече умствена дей
ност. Много рисковно е съвремен
ното поколение да станс компю
търно грамотно и да остане книж
но неграмотно, а това застрашава 
съдбата па нацията.

* Поводът за посещението 
Ви в Ниш беше 39-ят Между
народен панаир на книгата, 
открит в понеделник, а в 
сряда в София се откри 
поредната голяма манифес
тация на книгата в 
България. Можете ли да 
направите едно сравнени 
между тези две меро
приятия?

- Всеки един панаир трябва да 
бъде погледнат поне от две страни: 
това е мястото, на което профе
сионалистите общуват поежду си и 
същевременно това е мястото, къ
дето широката аудитория успява

съм го открил, аз съм му издал пъ
рвата книга, аз съм издал втората 

жите на големите литературни КцИга» Ето, този голям български 
списания и хората много трудно се автор е станал автор благодарение 

па мен. Именно това двусдинствоориентират в това голямо многоо
бразие. Годишно в България изли
зат около 6 хиляди нови заглавия. 
Никой‘не е в състояние да пре
плува или даже да нагази в това 
море. Това именно е една от ро
лите па Националния център за 
книгата - да стимулира създаване
то и да поддържа живота на та
кива инструменти, които помагат 
на читателите да се ориентират в 
книжния пазар.

на книгата, която е и културен про
дукт, и пазарна стойност е онова, 
което променя и дава на издателя 
един по-особен статут. Той трябва 
да бъде бизнесмен, но той трябва 
да бъде н човек на културата. Сла
ва Богу, ние в България имаме 
традиция в това отношение.

почват чисто практическите въп- 
преводачи, за да може млади роси. Аз просто не мога да не спо- 

хора, които се интересуват от два- деля удоволствието и гордостта, 
та езика, да започнат да добиват когато за пръв нът ми донесоха 
професионална квалификация в поетичния сборник, който е нзда- 
превода на художествен текст. За- ден от ”Братство”. Първите ми 
щото владеенето на двата езика не мисли бяха: ”Амн защо ние в 
е достатъчно, за да се случиш като България не сме го направили?”, 

^литературен преводач. Може би Значи, "Братство” е вече едни 
тук е големият проблем, общува- гърди пред онези, конто би тряб- 
нето ни на Балканите въобще. Та вало да го конкурират. Затова си 
ние знаем много добре френската мисля, че ние в България трябва 
или немската литература, но не да направим нещо повече за 
знаем какво става в съседния двор. ” Братство”, отколкото правим

към днешна дата. Според мен под
крепата за "Братство” е нещо, 
което би ни направило нас горди!

ски

* В последно време много се 
говори за съперничеството 
между книгата и електрони
ката. Какво според Вас е 
перспективата, какъв е 
шансът на книгата в тази 
борба?

- Аз съм традиционалист ко
гато мисля за тези неща и се опи
рам на примерите в историята. 
Значи, когато се появи телевизия-

* Когато споменахте думата 
пазар, позволете ми г-н 
Чипев да ви попитам може 
ли в условията на пазар
ната икономика книгата да 
бъде обикновена стока за 
пазара или като културно 
произведение тя е нещо

* Какво очаквате на това 
поле от сформирания неот
давна еврорегион Ниш- Ванче Богоев.
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РАЗГОВОР С БОРИС ЛАЗАРОВ,
КОРЕНИТЕ

АВТОР НА ПОРЕДИЦАТА ОТ ТВ-РЕПОРТАЖИ ЗА СЕЛАТА В ДИМИТРОВГРАДСКО

НИКАКВИ РЕФОРМИ И ПРОЕКТИ няма да 

..............СЪЖИВЯТ НАШИТЕ СЕЛА
« и“'1“ °т репортажи за димитровградските

- Знпочнах ТОЗИ, бих го нарскал, проект след 
чувствах голямо професионално желание да запиша 

на лента пашите села, защото те, за жалост, пее „опече 
се обезлюдяват. I ези репортажи ще бъдат съхранени и 
един ден ще представляват интересен документ
ПИЛОТО 1111.

Репортажът е трудна, журналистическа форма, 
но според много хора, Рис се справяте много добре 
с него.

* Е—

~ Трудно ми е да го кажа, но мисля, чс 70-80 на сто от 
тукашните села до няколко години ще се обезлюдят 
напълно. Дай боже да не съм прав, по според мен ни
какви програми, проекти или реформи няма да 
съживят селата в нашата община.

* Какви са впечатленията. Ви от Фестивала на 
обединените радио - и ТВ-сшанции в Сърбия, 
който се проведе неотдавна в Сокобаня ? На този 
фестивал Вашият телевизионен репортаж "Леген
дата за Топли дол" бе между най-добрите. '

- Доволен съм от този фестивал, въпреки че ре
портажът ми нс получи официална награда. За мен е 
награда оценката на доайена на родната журналистика 
Ненад Ристич, който като член на журито каза, чс 

Легендата за Топли дол” е между 4-5 най-добри ТВ- 
репортажи в конкуренцията на 32 от цяла Сърбия. На
града за мен са п думите на известната белградска 
документалнстка Ружица Лукич, която също като член 
на журито заяви, чс в творбата ми е забелязала един нов 
подход в правенето па репортажи.

* Смятате ли, че "Легендата за Топли дол" е най- 
добрият Ви репортаж досега ?

катоно

за ми-

- Да, репортажът е трудна журналистическа форма, 
която изисква от автора знание, умение и голям опит. 
Затова едва^след 7-8 години професионална работа в 
журналистиката аз се осмелих да се обърна към ре
портажа. Сериалът ми ” По житейския нът” днес се се
следи с голям интерес в Димитровградска община, 
то ме радва. Може би главен ” виновник” 
сериала е

кое- 
да започна

чудесният ми колега - операторът от РТВ 
Цариброд Гошо Владимиров. Той сякаш усети, че 

журналист съм узрял да нравя репортажи и просто 
ме накара да започнем.

Ьпх изтъкнал, че като журналист дължа много и па

Борис Лазаровкато

* Колко време Ви е необходимо да подготвите един 
половинчасов репортаж?

- Нс, нс мисля така. Смятам, че имам и по-добри 
репортажи, но но стечение на обстоятелствата именно 

Аз и колегите ми от РТВ ” Цариброд” завършваме този бс представен в Сокобаня.
* Ще продължите ли проекта си " По житейския 
път" ?

по-възрастните 
Димитров и Сретен Игов, които също са правели 
чудесни репортажи. От тези колеги научих много.

ми колеги, предимно на Ангел

едни репортаж за 2-3 седмици. Снимаме само един ден. 
Казвам само, защото големите телевизии снимат в* Коя случка, в селата, които обиколихте, Ви 

трогна най—много?

- Най-много ме трогна състоянието на село Волев 
дол. Това нпсочко село е разположено сред такова при
родно обкръжение, което би могло да се оцени като 
земен раи. Въпреки това в Волев дол днес има само една 
брачна двойка. За това село още не съм правил ре
портаж, по се стягам да го направя.

продължение на една, две п повече седмици.

* Ао каква степен Вие участвате в монтажа?
-До такава степен, че спокойно би могло да се каже, мога- зяяя " Умся |1Я|',Я спРа- Не искам да разоча-

ровам зрителите на РТВ ’ Цариброд , които много го 
харесаха.

- Да, разбира се. Много време ми трябваше да съ
бера кураж да го започна, а сега, след като разбрах, че

че аз съм режисьор на произведението.

* Какви са размислите Ви за бъдещето на. 
дилштровградските села ? Разговора води: Б. Димитров

.. . - I1-т;

■НАШИ СЕЛА МНОГО НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ • РШ МИГРАЦИЯНАЗЪРИЦА (4)
от 380 жители през 1953 до*През втората половина на XX век населението в Назърица е намаляло 5 пъти: 

76 души през 2002 година
е имала белези на малко село. 
дори е имала п собствено гро
бище, но отколе е била част на 
селото. В тази махала са живе
ели най-заможннтс назършпкп 
селяни, които са отглеждали го
леми стада овце и говеда. Май- 
много учени хора от селото са 
излезли именно от махала Елс- 
ннца.

Стоимен Янков, Андон Груев, димно стари хора, които едва нз- 
Тонче Младенов, Петко Гошев карваг поминъка си, отглеждай

ки по няколко овце или кози, ед-

В местността Солите под Ка- 
лонска махала през 1980 година 
е построена обществена сграда, 
в която оттогава се поместват 
Местната канцелария и смесе
ният магазин. Земеделската ко
операция в Назърица е присъе
динена към кооперацията в До
лно Тлъмнно, но магазинът про
дължил да работи. Продавачи са 
били Асен Янков и Евсграти Ди
митров. След-срива на общест
вената търговия в общината в 

магазин 
Босилеград.

Главен поминък на пазъри-

п др. Те отглеждали средно по 80
7-8 говеда, 2 коня и друг на-две крави, свиня н няколко 

кокошки. Единствено семейст
вото на Боян Апостолов от Лаз-

овце,
добитък.

Както и в останалите босилс-
Назърица арова махала отглежда 40 овце п 

на миналия 5-6 говеда.
градски села, така и в 
през 60-те години 
век започнала миграция на насе
лението към градовете. Млади-

Е го и броя на домакинствата 
и жителите в отделните махали

Любомир Петров и Евтим 
Иванов, конто останали верни

тс назъричанн завършвали учи- (данните получих от назъричан- 
лнща и сс настанявали на работа игс Лиани Наков и Гошо Ста- 
вч.в вътрешността на страната, носв). I! махала Калонцн са до- 
И младите земеделски ссмейст- макинствата на Живко Милев с 

оставяли имота си и се нре- 4 члена, Всне Миланов-3, Борис 
селвалн в градовете, а в селото Станчев - 2, Любен Андонов - 5, 
оставали предимно хора в на- Евтим Иванов - 2, Олга Джорд- 
„реднала възраст. Най-миото жевнч - 1 н Лиани Наков - 2. Ма- 
преселници от Назърица има в хала Ьорнче: Добри Стойков - 5
Райчнлонцн, Босилеград, Ско- чле........ Ьорко Иванов - 1. Ма.

Куманови. Следователно н хала Котарцн: Иван Ьонков - 3 
платило голям данък члена, и Станкия Младенова - I.

Лазарова махала: Любен Пст-

БЕЖЛНЩ ОТ БОСНА: 
назъричанииъш Лиани Наксв, 
гимназиален преподавател в 

Босилеград

на родното си село казиат, чс 
главна причина за рязката ми
грация на назъричанн е закъс
нялата елпктрпфнкацпя и лип
сата на добър път до селото им, 
както и отсъствието па телефо
нни връзки. През 60-те години е 
прокарана телефонна линия от 
пощата в Бистър до Назърица, 
когото е инсталиран телефон в 
Местната канцелария. Но само 
един телефон нс е бил достатъч- 
ън да удовлетвори нуждите па 
жителите от три села, още по
вече, чс линията много често сс 
прекъсвала и телефонът 
безполезен за дълго време. Пре
ди изборите през 2000 година 
нмята е възстановена, но план
инците не ся имали възможност 
да се радват дълго време 
подобрение. Много бързо след 
изборите телефонът заглъхнал 

местните об
щности на Назърица, Доганиця 
и Ярсшннк упорито 
да се възстанови линията, но нс- 

останали безрезул-

селото беше открил
ваедин частник о г

татнн до ден днешен. Докога ще 
бъдем без телефон? - гневно пи
тат моите събеседници Петров и 
Иванов. Тс смятат, чс някои хо
ра от пощата във Враня и об
щинските ръководители в Боси
леград нс предприемат нищо за 
възстановяване на телефонната 
линия.

От всичко, което чух от мно- 
гобройнитс ми събеседници от 
селото, когато го посетих през 
2001 година, заключих, че На
зърица ис може да оцелее като 
населено място, доколкото не 
получи помощ от общината за 
решаването на проблемите с те
лефона, амбулаторията, изкупу
ването на добитък и снабдява
нето със стоки от първа необ
ходимост.

чани винаги е било земеделието 
и животновъдството. Сеели са 

овес и са от-счемик, ръж и 
глождили 
свине и
брояването от 1953 година 
зърица е имала 64 домакинства с 
380 жители, конто отглеждали 
над 3000 овце, около 400 говеда и 
70 коне. Ияй-заможии селяни 
били Цеко и Симеон Стойкови,

говеда, коне, овце,
ппс п 
това село екокошки. Според пре- 

Ма- косто иотвърж- 
от последното ров - 2 члена, Сгавре Цветков - 

2002 година. 2, Славка Рингслова - 3 п До-
ма-

на миграцията,
дават п данните 
преброяване през 
Назърица сега има само

76 жители, пре-
24 до- бриика Постолопл - 5. Горна

хала: Руса Иванчева - 1, Раде 
Сганоев - 2 члена, Златко Арснч 
- 2, Раде Стойков - 3, Степан Нс- 
нкоп - 5, Пстч.р Христов - 3, Бо
рис Гешев - 2 н Мнлачко Гешев - 
5. Циганска махала - 3 члена.

През 1953 година махала Елс- 
ницл е имала 15 домакинства със

макинства със станал

На празника Св. Троица назъричанн се събирали на
селска служба в местността Дол 'С а е КЛан вол. 
махала Еленица. За курбан на слу ^ селскИ служби 
Жителите от това село се съб р Прекол до
Илинден и Голяма Гогородицс. =али вол за 
селските тробища. И за -^^^анн имат и 
курбан. Освен селските слу посветени на св.
домашни (семейни) служби, КОл св Архангел
Илия, св. Павел, св. Георти, св. Йоан, св. Ар 
Михаил, св. Никола и други светци.

Назърица няма 
ходят на черква в

лн-

и на
н л топя

75 души, но днес в тази махала не 
живее
лята е от дясната страна на На- 
зъричка река, в географско от
ношение е откъсната от остана- 

част на Назърица н някога

пито един човек! Маха- отноно и оттогава

- Край -настояват
и затова назъричанн

шШ Богослсш И. ЯНЕВсвой духовен храм
съседното село Ярешник. капията имляга
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ЧЕРВЕНА КНИГА -

ПРОЩАВКА С ОЩЕ ЧЕТИРИ ЗЕЛЕНИ СТРАДАЛНИЦИ
КОЙ Е ГЛАВОРЕЗЪТ ----------- , =1--------------------------------------------- ------- —-------------- С& ФШ

ЗНопс зкогрИИ Усюп.
ЗкогрПоу рисауас
САКУОРНУи-ЛСЕАЕ- Гагп. кагапГНа

8Испс &сЬтп1а СШ1)
"ХИспс мцштщспГ хсп.чи 81ауше; иис1. 
Ьос11]а$и рисиуис
СлпУотуилсвлЕ- Гаги. кагапГНа

Виодиверситетът или иидопият състав на 
биосферата постоянно се изменя. Оттук идна 
и понятието еволюция или развитие на живия 
свят. Нан-убсднтелното доказателство за ево
люцията са вкамеислостнте или фосилнтс, ос
танки от растения и животни, живяли на на
шата планета в древни времена. Причина за 
гибел на живите същества са измененията във 
външната среда, изменения, конто нравели
ио-иатагьншата им екзиетеиция невъзможна. и., м

С появата па Човека,, промените във вън- среда, че нрежнвпваието па орлите клони к ьм 
шията обстановка, освен но спонтанни нрн- нула. 
чини, започнали да стават и по негова вина.
Живите същства но вина на хората страдат но 
два начина. Непосредствено, когато хората ги
изтребват планово и съзнателно и посред- да извърши уморстиото, приготвя 
ствоно, вторично, преустройвайки жизнената б ъдещия покойник, докато хората 
среда и превръщайки я в негодна зА опре- раят да изп ълват празнините, които те сами 
делени видове. Този процес наченал но-ин- предизвикали.

да действа през XIX пек, за което 
свидетелстват примерите, дадени тук.

Факсимилети от" Червената книга

шки”.
Ботаницитс препоръчват Мя арйуНа 

по да се в ъведе у нас, макар в ролята на дскора- 
растснис с рядко хубави сини цветове.

отно-

Но, разликата между екзекуциите, извър
швани от природата, и тия но вина на човека 
са огромни. Между другото, природата, преди 

замяна на

тнвно

КЪДЕ ЛИ СЕ ДЕНАХА 
ПУКАЛИТЕ 

(плюскавиците)?
не се сто*

И два вида тревисти пукали, от рода ЗНспе, 
тайнствено напуснаха жизнената сцена - бод
ливият (ЗНспс сс1йпа1а) и шкориилопият (81- 
1спс хкогрНИ), внесени на територията на Гор- 

От интервенции не са пощадени и наи-»а- ^ Поиишавие, а по потекло средизсмномор- 
краища у нас. 1ака, в ^ И||,,к> „уклиге са представители 

С познатия сръбски орнитолог Братислав басейна на Нишава нан-напред бяха пора юни МСЙСТ|Ю к;,рлнфили (СагуорйуИассас), а на дс- 
.рлнжкото селище видовете в близост до големите селища. Сетне

най-засълнатите геогра(|)СКИ

тензнвно НЯМА НЕУЯЗВИМИ 
ПРЕДЕЛИПРИРОДАТА ГИ "ВЕЧЕ НЕ 

ЩЕ !
Ирис, само една 
находка (Стара 

планина)тъитените планински на се-

вниманието с мешестите сиГрубач бяхме ведн ъж в сит
Палилула нрн хитрия браконнер чичо Сента. дойде реда и на 
Смъмрихмс го загдето хваща млади орли и ги кьошета. Като последица оттам но мистерио- 
нрсиродава. ”Жалейте вие орлите колкото си зей начин изчезнаха множество растения и 
щете. Аз и да ги лвоя и да ги не ловя те нама- животни...

>ро панълно ще измрат - природа 
«*’” - отговори старецът. Сента

цати привличат
според ГпГс-.птарГ.таГчГ/р^яШкорннлопи 

четинките, с които е обраснала цветната чат- заслуги за познаване историята на Поглповс- 
ка зелсночервсникава, ианодобаващи бодли- кия манастир (те първи прочели датата върху 
те на таралеж. Гой вирее в сухи голини. Пръв камака, изваден от погановския мутвак), а да- 
го отбелязал Сава Петрович при Корвинград ват и първи сведения за Пстърлашкитс пс- 

БЕЗЛИСТНАТА ПЕРУНИКА? (Ниш) и Суновац (Алсксинац), през юни 1884 щери и въобще за Заоърдието). И ,,,коР"и*
г. Ниш е най- източната точка на неговия аре- ловият пухал е изтреоен по вина на хората, 
ал. Учените са сигурни, че хората са причи- но-точно поради интензивното прилагане на 
пили неговото изчезване от територията на драстични агротехнически мероприятия

съвременното селскостопанско производство.

XIX столетие. За 
имат

ЛЯВПТ И Ш1СК1
ги пече пише: 
искаше да каже, че напоследък волно или не
волно човекът е толкоз изменил жизнената

КЪДЕ ЛИ СЕ ДЕНА

Кдна от изчезналите без следа и без обяс- 
старопланинскн билки е и 1п.ч нрйуНа, 

безлнстната перуника. Панчич я е отбелязал Сърбия.
на Западна Стара планина още 1874 година. За Вторият пукал, шкорпиловият, константи- 
съжаление, освен писмената записка за нея, рЯЛМ Петрович (1884) и Стсванович (1993) на 
той не с сахранил никакво веществено ,ОГОзанад от Пирот в блатистата околност на 
доказателство и в своя хербарий. Известието селището Барйе-чифлик. Тя е крайната юго- 
на Панчич 1926 г. поискал да провери видният западна точка на ареала му. Получил е името 
белградски ботаник Недслко Кошаннн. Обик- С1| по братя Шкорнилови, чехи, учителству- 
олил той Западна Стара

Кпение

ЖАЛЕЙКА И ЗА ЕДНА 
ОТРОВНА БИЛКА

т
Са.мокитката е едно от най-отровннтс на-

къмI ши растения. То принадлежи 
семейство лютиковн (Капипси1асае). 
Отличава се с голям ръст, достига 1 
м височина. Предизвиква паралич на 
нервните центрове в горната част на 
гръбначния мозък. В Сърбия е кон- 
стаптиран на три планини: Копао- 
пик, Беляница (Хомолието) и Стара

планина, ала не успял да 
намери перуниката. И но- 
късинте 
след 11 световна война, на 
познати белградски бо
таници не дадоха поло
жителен резултат.

Днес е прието като до
стоверно, че безлнстната 
перуника действително е 
обитавала на Стара план
ина, а подпре изчезнала 
поради 
ни. В 1 
казано: 
видът ис е намиран пов
торно, поради което се 
смята за затрит на тери
торията на Сърбия. Но 
не се изключва и вазмож- 
носгга при идентифика
ция на първичния мате
риал да е направена гре-

ч настоявания,

Ут планина. -
Аконитума в Стара планина е на

мерил Фрич (1894 г.). И останалите 
находки са осъществени през XIX 
век. На Копаоник го отбелязали Ди- 
митриевич т.е. Фрич (1899 г.), а на 
Беляница Панчич (1872 г.). Уви, 
през XX и XXI столетие видът не е 
повторно намиран. Причините за не
говата гибел не са уточнени, по пс- 
съмпепо е, че главният виновник, 
човекът, и тук е действал задочно...

Така или инак, през последните 
стотина години Понишависто е обе
дняло с още четири растителна 
вида...

;т
непознати причи- 
1епвената книга е 

’Слсд Панчичт
.

Бодлив пукал-плюскавиче (ляво) и 
Шкорпилов пукал (дясно) Бодливият пукал е намерен при Ниш, а шкорпиловият при 

Пирот Протокол: Сп. Кр.

КРЪСТОСЛОВИЦА 137 
Съставил: Драган Петров

5 62 3 4 8 91 7 10 11

1512 13 14 16
Водоравно: X. Свещен бик в древен Египет. 6. Герой (син.). 10.

Лично местоимение. 12. Дума с близко, но не напълно еднакво 
значение с друга дума от същия граматичен вид. 15. Държава в
Африка. 17. Ехо, екот. 18. Град във Франция. 20. Името на __
димитровградската шахматистка Алексова. 21. Орган на 21 
обонянието. 23. Безалкохолна напитка. 25. Другото име за Света 
гора. 26. Името на украинската футболна легенда Блохин. 28. —
Дървен духов музикален инструмент. 30. Името на френския 
певец Монтан. 31. Автомобилно кормило. 33. Столицата на 
Виетнам. 35. .Общинска скупщина (съкр.). 37. Житно растение. 3^
39. Дълбок меден съд. 41. Втората нота. 43. Руско мъжко име. 45.
Племе или народ, който води скитнически живот. 49. Отбрано __
общество. 51. Оная част
слънцето. 52. Художествено оформление на сцена. 53. Град 
Франция.

Отвесно: 1. Град в България. 2. Прислужник в хотел. 3. Река ** 
в Австрия и Германия. 4. Вид подправка. 5. Гранична река 
между България и Сърбия. 7. Дума, с която обикновено от- 4 
ричаме. 8. Турска титла. 9. Зала за прожектиране на филми. 10.
Град в Македония. 11. Безцветно газообразно вещество, което 
се съдържа в светилния и нефтения газ. 13. Метална свръзка 5 
(сръб.). 14. Инок, калугер. 16. Кръгъл и възплосък хляб (мн.ч.).
19. Химически елемент, течен метал. 22. Малко населено място.
24. Черковен закон. 27. Името на шахматиста Каспаров. 29.
Водно цвете. 32. Държава в Африка. 34. Държава в Азия. 36. Решение на кръстословицата 136.
Алкохол. 38. Френски писател ("Нана", "Пари"...). 40. Булка- •Водоравно: 1. Порой. 5. Терен. 9. Да. И. "Арис". 12. Пилот. 13. Пор. 14. "Нес". 15. Симид. 16.
нична маса. 42. Вид литературнолпроизведение. 44. Верига из- Бала. 17. Ал. 18. Пирон. 19. Гума. 20. Конак. 21. Сатурн. 23. Оборот. 25. Литак. 26. Народ. 27. Селен, 
вестни хотели. 46. Част от денонощието. 48. Част от каруца. 50. 28. Бо. 29. Ирак. 30. Декар. 31. Кал. 32. Кон. 33. Кама. 34. Пори. 35. Калофер. 36. Домат.
Лично люстоимение.

1518 20

22 23 24 25

27 28 29 30

32 33 3534 36

37 38 39 40от хоризонта, откъдето изгрява 
във

42 43 4544 46

48 5049 51

53

\



13 декември 2002 г. СПОРТ МАЛКИ ОБЯВИV ШшШ
СПОРТ М СПОРТ ФК БАЛКАНСКИ 

ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА 
СТАТИСТИКАТА

ИН МЕМОРИАМ

СИНИША
ДЖОРИЧ

(1938-2002)
ЦЕЛТА Е - СРЪБСКА ДИВИЗИЯ!
КсСШтТа члст от първенството 

нл НФЗ На 5 декември т.г., след кра
тко боледуване , престана дл ту
пти
Джорич- Джнмп Грнве , клкто 
на времето му викаха димит
ровградските запалянковци по 
името на известния тогава 
английски футболист.

Снниша, Спка, без съмне
ние е една от легендите на ди
митровградския футбол п на 
” Балкански”, конто му е бил 
като птори дом. Още като дете 
( с подправени документи) през 
1953 г. започва футболната си 
кариера. Играл е па левия 
фланг, отличавайки се с бър- 
зина, техника, със силен и точен 
удар. Към 1970 
тпвпата си спортна кариера, по 
още дълги години остава в от
бора. Бил е секретар, касиер и 
член на 
” Балкански’ 
дата, а се е занимавал и с тре
ньорска дейност. Той и по
койният му съотборник Гюра

завърти, а димитровград
ският Балкански” оглави времен

ните с 39 точки. ” Им
ператорите ’ регистрираха 12 
беди, три равни мача и само 
поражение (1 : 2), което дойде от 
главния съперник за титлата - от
бора на белоналанското "Един
ство”.

пото клас! сърцето па Снниша
ПО-

едно

Като
постигна

домакин ” Балкански” 
отличен резултат-завър- 

П1П всички мачове в СЦ ”Парк” в 
своя полза. Ако преди няколко сед
мици ФК ” Новосслац” не бе из
ключен от дивизията, водачест
вото на днмнтровградчанн щеше да
б|-Д“ 0|11° 1*о—убедително, тз.й като п Нопо село те 
победиха с6: 1.

Футоолитптс на "Балкански” отбелязаха 55 
падения (почти 3, 5 па мач). Ге извадиха 
собствената си врата само 
получи по-малко голове - 13).

Най-ефикасен играч бе Владимир Пенчев с 16 
попадения. Браннслав Иванов регистрира 12, Порица 
Георгиев 9 и т.н.

Най-много мачове изигра Владимир Пейчев - 
всичките 16. Браннслав Иванов игра един 
малко, докато шестима футболисти - Милко Сок
олов, Мнлован Стоянов, Владимир Стойчев, Мпомир 
Пенчев, Бапе Гюров и Порица Георгиев, изиграха 
14 мача.

Дисциплината бе на изключително високо ниво. 
През целия полусезоп състезателите па най-

ШАМПИОНИ: Отборът на "Балкански

популярния димитровградски спортен колектив не 
лучиха пито един червен картон. Бапе Гюров беше 

с три жълти картона, 
Мпомир Пейчев, Боян Цолнч и Мнлован Стоянов 
получиха но два картона със същия цвят и т.и.

В пролетната част от първенството ” Балканкп” 
ще щурмува първото място, за да се класира п 
Сръбска футболна дивизия. Подготовките за 
втората част от първенството започват п средата па 
януари. Запланувани са десетдневни базисни подго
товки извън Димитровград. Отборът се нуждае 
благонадеждни попълнения, както и от значителни 
средства. Общината не е п състояние да обезпечи 
допълнителни средства, освен за основната дейност 
па клуба. Затова трябва да се намерят спонсори.

Гюров са основали през 1977 г. 
на първата пионерска футболна 
школа в нашия град, която са 
поддържали с лични средства.

До последно Спка следеше 
мачовете на любимия си фут
болен отбор. Бсчна памет. .

г. прекъсва ак-ноио-
пап-нелпецпплппирантопката от 

16 пъти (само ” Единство”
рьководството па 

в няколко мап-

Д.С.
мач но-

II от
СПОРТНА СТРЕЛБА

110

ПИОНЕРИТЕ И ДЕЯН КРЪСТЕВ СЕ 
КЛАСИРАХА ЗА 

РЕПУБЛИКАНСКОТО
Д. с.

НА УЧЕНИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ В ЛЕСКОВАЦ На 6 декември т.г. в Пирот се проведе окръжно първенство по 
стрелба с въздушна пушка за ученици от оснопнптс и средни училища 
в окръга. Участваха само ученици от Пирот и Димитровград.

Победиха пионерките от Основното училище в Димитровград с 534 
кръга. Ива Симеонова спечели 180, Лндрпяна Найденова 179 и Сансла 
Депкова 175 точки. Те са сьс 70 точки по-добри от Пирот и по този 
начин се класираха за републиканското първенство, което ще се 
проведе днес (13 декември) в Нови Сад. Пионерите са птори с 483 точки 

За отбелязване е н постижението на третия след Пирот, конто спечелиха 499. Все пак Деян Кръстев спечели със 
участник от Боснлеградска община. Горан Йор
данов, ученик в 5 клас, се изкачи на пето място в 
категорията на състезателите между 12 и 15

УСПЕХ НА МЛАДИТЕ
ВОСИЛЕГРАДСКИ ШАХМАТИСТИ

Драган Божилов и Митко Александров от 
Босилеград станаха шампиони в своите категории 
на шахматното състезание за ученици от ос
новните училища в Лссковац, което организира

165 точки класиране за републиканското индивидуално първенство.
Най-голямо разочарование предизппкаха състезателките от 

димитровградската гимназия, конто не успяха да се класират за репуб
ликанското първенство..

Шахматният съюз на Ябланишки окръг в рамките 
на международната акция "Шахмат в 
училищата”. На състезанието участваха около 
100 момичета и момчета от Лесковац, Вучйе, Ле- 
бане, Войник, Долна Яйна и Босилеград, които се 
съревноваха в 4 възрастови категории.

Драган Божилов, ученик във втори клас в 
босплеградското основно училище, завоюва 
първото място сред учениците на възраст от 8 до 
10 години с максимален брой спечелени точки. 
Осмокласникът Митко Александров спечели 
титлата в категорията състезатели на възраст от 
14 до 16 годни. Той е вече опитен шахматист и е 

шахматния отбор "Младост” от Боснле-

години.
На победителите бяха присъдени грамоти и 

шахматна литература. По двама първокласпранп 
шахматисити сред момичетата и момчетата от 
всичките 4 категории ще участват през февруари 
на шахматното първенство за ученици от Цен
трална Сърбия.

Треньорът на шахматния отбор "Младост” 
Новица Божилов заяви, че е изключително дово
лен от постиженията на малките босилсградскп 
шахматисти и добави, че занапред ” Младост” ще 
работи много повече с талантливите момичета и 
момчета.

ШАХМАТ към
АБОНА

ТИТЕ
АНМТА НАКОВА - 

СРЕБЪРНА
» Молим абонатите на 
“ вестник "Братство“ 
и да издължат абона- 
» мента си за 2002 
“ година, който 
и възлиза на 500 ди- 
“ нара (за чужбина - 
“ 2300 динара или 37
н евро).
“ Абонатите, които не 
Ц се издължат за тази, 
а няма да получават
■ вестника през
Ц следващата година, 
в От комерсиалната
■ служба

На 7 и 8 декември в Пирот се проведе
регионално н'ьриспстпо по шахмат за 
млади състезатели. Димитровградската 
шахматистка Анита Накова 
конкуренцията па състезателите до 14 
години спечели второ място със 7 точки 

П. Л. Рангелов от 9 партии.
Топа е първият среб ьреи медал па 

Анита в кариерата й. Понеже групата 
до 14 години игра заедно с групата до 16 
Г., Анита е трета в общото подреждане 
и се класира за републиканското 
н ьрпенстпо, което ще се проведе от 8-12 
март 2003 г.

в

член на 
град.

СКРЪБНА ВЕСТ 
С дълбока болка и тъга 

осведомяваме близки и 
познати, че на 19/ноември 
2002 г. почина

ДИМИТРОВГРАД

АПАШИ
ОТКРАДНАЛИ 3000 

ЕВРО

д.с.
I

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 17 декември се навършват 40 

тъжни дни от смрътта на непрежалимия 
ми брат, физик и поет \мн-полицнятн и съди престъпници

му откраднали около 3000 евро.

да сломят съпротивата му, те започнала сили» д-' ? и лшки за
напеели попреди па лявото око, устата... Манол у.......)'
помощ. Майка му Янка влязла в стаята и се опнг .. . .ом н пс а 

окапала жестока съпротивя на крадците. Ш " »[ 
С пистолет и куршумът улучил Янка в ра

РАДЕ С. СПАСОВ 
(1952-2002 г.) 
от Босилеград

палата

насилие качулки (фаитомки).
е Без теб, братче,

Аобродол ската река 
Без добродетели остана!

От Ванче Богоев и семейството му
НИКОЛА ИВАНОВ 

(1921-2002) 
преподавател по 
химия и биология 
от Димитровград

Скъпият ни покойник 
бе погребан на димитров
градското гробището.

Нека да помним до
брия човек и преподава
тел!

сина си и също 
престъпниците стрелял ВЪЗПОМИНАНИЕ

На 17 декември се навършват 40 
дни от преждевременната смрът на ед
инствения ми брат

■ ‘ -1 <>. ОКОЛО 3000 евро, след 
е настанена в болницата

Манол бил принуден да даде на крадците 
което те избягали.

Седемдесетгодишната Янка Манолова 
В ^Ако^шГнм^ях дял нар|Гге,С|иоже|пе да ни набият”, споделя пред 
“"'«вя вестник злощастният Манол. тьИ каТо за пърли път

Той няма представа коя са "Ц®“„.^Инииитс Манол предполага, 
чувал гласа им. Според говс >Р« "" „.,,трс„ш„етта на Сърбия,
че те не са от този крий, а са ">'« ■« „язбойиичество, което е в 

Случаят се оценява като тслско Р-ч*’01 
компетенцията пя Окръжния съд в чрог. Б д>

Ш■%
Раде С. Спасов 
(1952-2002 г) 

от Босилеград

На тази дата ще посетим вечния му 
дом в Босилеградските гробища, за да 
я залеем със сълзи и обсипем с цветя 

От сестра му Евдокия Перич и семйството й

Опечалени: съпруга 
Кръстина , син Георги, снаха 

Лилия, внук Никола , внучка 
Надица и роднините.
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- Видиш ли, Манчо, кво народ прайи?
■ - Кво прайи? - питам Вашгу Пенинопъ

- Кво ли прайи? Нагребе се!
| - Не видим нищо! - реко я.

- Нечеш да види ш, кико що нече да виде тия що треое да
| гьи ‘гоие...

- Кво га, бре Байчо, усукуйеш. Кажи ми за кво оратиш, 
може и да те разберем-..

! - Оратим ти за айдуците, Манчо!
у - Кви па съга айдуци, куде п,и найде?

- Не съм гьи я нашъл, сами су се пъркнули!
- Б-е? '
- Намножише се кико поганци! И свак пробил дупку да 

| источи нещо...
- Ушкьим оратимо йъден и същ йезик, а не се разби рамо. 

Можеш ли да ми кажеш кви айдуци, кви поганци?
- Я мислео дека на тебе не требе млого да се орати. Доста 

йе да ти се подкаже, а ти че се сетиш ква йе работата...
- Сетил би се я, Ванчо, ама ти га млого усукуйеш...
- Епа слушай тъгай! Видиш ли кве палате се прайе?
- Видим! Прайили су се и по-рано и млого повече...
- Е, ама кико осиромашемо кой прайи съга палате?
- Тия що има паре...
- Е, у тия гьрм лежи заякът: одека им паре?
- Одека им? Требе да су имали по тублеците, може и да се 

заработи™
- Айде кажи ми кой дънъска и куде може да заработи? 

Вабрикьете за ката н чене, никой ни мърда, ни шава...
- Е, има митница, поща и другъе организацийе що работе...
- Па бъш за това ти оратим! Дънъска само некой може да 

заработи и ако очеш повечко да загребе, а другьите су с пърс 
У уст^.

- Па има и приватън бизнис...
- Има айдуци!
- Е, не су сви що петляю айдуци...
- Ти въртел ли си приватън бизнис?
- Не съм, мене ми стидза пензийката...
- Затова и тека оратиш! Да си въртел, знаял би дека може 

да искараш само за държавуту, у джеп нема кво да туриш!
- Ако очеш да знайеш, я видим дека и от нъи некойи си 

добре живею™
- Айдуците!
- Бре Ванчо, не може тека да се орати. Требе да се види 

кой йе айдук, а кой нейе. И да се докаже!
- Епа тия що требе да виде - затвараю очи, а доказите

!’

:• ■

1

Моля. без докачение
- Чарлз, нещо ме убива в обувката. Виж 

какво е!
- Камъче, сър Джон.
- И какво прави това камъче в обувката ми?
- Убива ви, сър Джон!
* * *
- Ако бяхте джентълмен,.нямаше да ме ка

рате да правя такива неща!
- Л вие, ако бяхте дама, нямаше да говорите 

с пълна уста!

ИМА -НЕМА
Говорят си двама царпбродчани:
-Не ми е ясно, кажу малко смо излезли 

на гласанье! Па ние све същите си изла- 
зеомо н при предишнюту влас, па си из- 
беремо човека кога требе!

-Байе, проблемът йе у комисийете. 
Предишньете водеоше сметки за све и. 
има—нема, оно се збере колко требе!

ИНТРОСПЕКЦИИЛОГИКА
*Наложи ли се да молиш другите, 
първо се приготви да приемеш отказа 
им.

*У покорените е убит духът, а у 
покорните - и сърцето.

*Колкото по-малко познаваме 
собствения си егоизъм, толкова повече 
ни възмущава чуждият.

*Не се съгласявай с мнението на 
другите, докато не се откажеш от 
своето.

*Да подириш съвет не е унижение, но 
можеш да унижиш, когато се опиташ 
да посъветваш.

*Не всичко е загубено, щом все още се 
страхуваме от завистта на другите.

-Виде ли байе, у осниваньето на ” Ме- 
талац” су учествовали градинчанье и съга 
градинчанин купи ”Металац”.

-По туя логнку гумаруту би требало да 
купи драговичанин или невлянац.

щБОРБА
В момента в Димитровград (и Босиле

град) пак се води голяма борба дали да се 
учи на български или не.

-Море, борбата не е дали да се учи, а 
борбата е да НЕ се научи, коментира един 
царибродчанин.

изели...
- Поганците!
- Бъш тека!

По идея на С.М.
- Бре Ванчо, я мислим дека си криво насаден...
- Затова ли що видим и оратим?
- Нейе за това! Ями кажи, нийе ли смо най-сиромашната 

у опщина!
- Това се знайе, може да прочетиш у свак весник...
- Па ако смо тол

С. Стоянов а
АСЕН Ршзяаюейшздв
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В тунел толкоко сиромаси, кико тъгай 

айдуци? И от кога да крадну?
- От държавуту!
- Па нали йе и она сиромашия?
- За айдуците се найде...
- Че ти кажем, Ванчо, кико стеоше да ме исключе от 

училище. Учителят ни оратеше кико преди войнуту смо 
били млого сиромашии, нищо не смо имали. После дошли 
гьерманците и све ни узели. Я не се уздържа и га питуйем: 
кико гьерманците ни узели све, кига нищо не смо имали? 
Е, они га после обьрнуше й замалко да напипам вратата... Та 
и тая твоя ората ми личи на прикаскуту на учителятога: 
сиромашии смо, нема нищо; не се работи, све замрело, а се 
крадне... Па одека бре?

- Топа гребе да кажу тия що гоне айдуците! - дуну на нос 
Ванча и ми обърну гьрбину без довиждане.ш

има
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