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Вестник за българите в СЧГ 1Ш®:|ят брой излезе на 15 юни 1959 г.1

Петър Лачевич, секретар на Съвета на малцинствата, посети 
Димитровград__________________________________________

Българи, освободете се от страхаI

ш шщ* Истинска ерес в Сърбия е българин да говори български, 
каза г-н Пене Димитров, председател на Комисията по 
образование при Националния съвет на българското 
малцинство. Сурдулица

Радикалите
:

Секретарят на Съвета на мал- председателите на националните 
цинствата в Сърбия г-н Петър съвети заедно с министри и пре-
Лачевич на 2 декември посети миера на Сърбия решават проб- ^ ВЛЗДвЯТ С а ■/ 
Димитровград по покана на На- лемите на малцинствата в Съве- \ ПОМОЩТЗ НЗ 
ционалния съвет на българското та на малцинствата достатъчно 5 ДвМОКрЗТЙТв 
малцинство. Целта на посещени- говори за грижата на държавата, 
ето му бе запознаване с пробле- Затова се и настоява цялата ко
мите на малцинствто, преди вси- муникация с малцинствата да се 
чко с проблема с (не)изучаването осъществява посредством техни- 5 171 
на български език в училищата, в те национални съвети”. Е И/БрОНа " 34л
които се учат деца от малцинст- Според Пене Димитров, ”ези- | КПГГ1Г1Й ГЗЛЙНЯ ' 
вото. кът, културата и богослужение- \ ш: ^ 3

без консенсус;
Стр. 4 «

:
Стр. 3 3

София

Лачевич изтъкна, че в момен- то на майчин език са основните
та Законът за малцинствата е белези на едно малцинство. От 
най-прогресивният такъв закон в всичко това българското мал- 
Европа, но проблемът е в това, цинство няма почти нищо. 
че реализацията на правата се 
провежда чрез републикански

:Босилеград :В Сърбия е ерес българин 
да говори на български,

Болестта
анулира
заповедта

закони, които често на практика 
не са лесно осъществими. Според а когато поискаме нещо във 
официалните данни от последно- връзка с осъществяването на 
то преброяване 17,4% от населе- правата, всички настръхват като 
пието на Сърбия не са сърби, но в таралежи. Може ли шумадинец в 
това число не са включени албан- Шумадия да си представи поп 
цитс от Косово и част от ромс- българин да служи в черквата на 
ката популяция, така че ”малцин- български! Разбира се не, но при 
ствата не са проблем, а съставна нас е така и за държавата, още 
част на сръбското общество и повече за църквата това е нор- 
обезателпо трябва да бъдат за- мално.” 
щитени правата им. Фактът, че

3Стр. 5 :
1 кг":Белград

Магичната 
витрина на 
Слободан 
СотировДимитровградското средно училище 

най-после получи желаното име
Стр. 8

(На стр. 3) .............................

Правителството на Сърбия прие териториалния 
план за Власинския комплексГимназия ” Св. св. 

Кирил и Методий” Условие за ускорено 

развитие на целия край
| > След дълга преписка между гимназията в Димитровград и 
: просветното министерство,а сетне и с Нишкия епископ Ири- 
| ней, която беше предимно еднопосочна (компетентните в Ре- 
| публиката повече мълчаха),на 30 ноември от Нишката епархия 
! до директора на Гимназията пристигна следната дописка:

'Във връзка с Вашия иск гимназията в Димитровград да 
носи името на светите славянски равноапостоли, съгласни сме 

: училището да носи името "Св. св. Кирил и Методий".
| Дописката е подписана от Нишкия епископ Ириней.

Така най-после се реализира молбата на учителския колек- 
: ™в гимназията да носи името на Светите братя. Нека да 
I напомним, че поради протакане на решението на проблема 

някои от преподавателите напуснаха Училищния съвет.

- л . ..-

V. -у . ч:

А.Т.

3» Й|Л,Изостря се проблемът с преработката на 
андезит

рБелешани спряха 

камионите
52

едностранчив пробив в решаването на проблема с ^ Р, и_3‘С^7и/!и^анейна ®°Да> овцеферми, цехове за преработка на
преработката (кълцане) на аидезитните камъни в базата на мляко, за сушене на месо, за лечебни билки и на други цехове, които няма да 
традия” остана безуспешен. (На стр. 6) замърсяват околната среда. На Власина е запланувано и летище. (На стр. 2)
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план за Власинския комплексШШИШашТГШЗзштж±Еттгжттг вУсловие 1 ускорено развитие на целия край
е/ Г ГЗИЗЗГ . I

бъде защитен басейнът на Вла- 
сина, който изобилства с първо- 
качествена питейна вода, как да 
се ползват природните ресурси за 
производство на електрическа 
енергия, на екологична храна, от 
която се нуждае Европа, както и 
какъв вид промишленост да се 
развива.

За да се реализира идеята за 
по-ускореното развитие на Вла
синския комплекс, в документа 
се предвижда изграждането на 
съвременни хотели, мотели, вил
ни зони, басейни, апартаменти, 
търговски, ловни, спортни, и ии- 
фраструктурни обекти, включи-

(От стр. 1)
Правителството на Сърбия 

миналата седмица прие най-сетне 
териториалния план за Власина, 
в който са включени части на Бо- 
силеградска и Църнотравска об
щина. В Сурдулица узнаваме, че 
приетият документ не се разли
чава от проекта, който преди ме
сеци беше на публично обсъжда
не. Това означава, че за Власинс- 
кото плато, моето заедно с езе
рото е истински туристически би
сер на Балканите, както и за 
целия този край идват по-добри 
дни. Всъщност очаква се разви-

1

щ

К|Ч*

Ши мплекс, от особено зна
ние са водите и вя- 
рът, които ще бъдат 
лзвани за производство 

енергия. В плана се 
едвижда изграждането 
няколко малки водоце- 
зали, а по Чемерник,. 
рденик, Власина до 
сна кобила дори към

! ' у '-гщ

/

I. Те не само ще бъдат 
[етическа атракция, а 
сигурност ще подоб- 

1Т неблагоприятната 
'ановка в производст- 
> на енергия в страна-

тието на туризма и на много дру
ги области да става планово и С териториалния план са 

създадени предпоставки за 
развитието на целия този край да развитие на Власинския 
се ускори. комплекс, но как и с какъв темп

ще се готвят и реализират 
проектите и кой ще подсигурява 
финансови средства, засега не е 
известно. Преди няколко години 
„Енергопроект,, от Белград и ОС 
в Сурдулица бяха формирали

но тя

Отговор на много въпроси
С териториалния план факти

чески е дефинирана развойната 
концепция на този край. Той не
само дава отговор на въпроса как фирма „Енерго- Власина,,, 
трябва да се развива туризмът, досега не започна да действа, 
особено високопланинският, но и

Плановиците предви- 
щт на Власина да бъде 
градено и летище. Оча- 
а се то да свърже Вла

синския комплекс не само
селскостопанско производство и на лечебни билки, гъби и на дру- с аерогарите в страната, но и с 
индустрия е запланувано изгра- ги горски плодове, за обработка тези в съседните държави, преди 
ждането на овцеферми, цехове за на дърво и други малки цехове, всичко с летищата в София и 
преработка на мляко, за сушене които няма да замърсяват окол- Скопие, 
на месо, за сушене и преработка ната среда. От особено значение

на много други въпроси: как да се 
решават проблемите в областта 
на инфраструктурата, как да

телно и обект за пречистване ма 
отпадъчни води под Власина.

В областта на първичното След като правителството
е и заплануваното изграждане на прие териториалния план, очаква 
няколко фабрики за бутилиране се в държавата да бъде пряко вк- 
на питейна вода, с която е богат лючена в реализирането на про- 
този край и с която той ще се ектите, които ще последват. Вси- 
появи на световните пазари. чко това сигурно ще допринесе 

този край да се развива по-бързо. 
Това подразбира да спре мигра
цията, да бъдат откривани нови 

Когато става дума за приро- работни места и хората да живе- 
дните потенциали на Власинския ят по-добре.

Стотици вятърни 
електроцентрали

В.Б.
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Два месеца след смяната на властта в Сурдулишка община

Радикалите владеят с помощта 
на демократите
* СРС, която има само десет отборници в ОС, от общо 35, стана властваща в общината и без 
официални коалиции има мнозинство от 19 души. - Нашата власт е олицетворение на 
чесност, ефикасност и последователност, казва кметът на общината д-р Станислав 
Момчилович

Сръбската радикална партия в 
Сурдулишка община стана управ
ляваща след местните избори, а 
властвуващата дотогава Социалис
тическа пария премина в опозиция. 
СРС обаче няма мнозинство в Об
щинската скупщина. Тя превзе мес
тната власт само с десет отборници, 
от общо 35, колкото наброява мест
ният парламент. Освен коалицията 
с Нова Сърбия, която има само 
един отборник, тя не е влизала в 
коалиция с останалите партии и 
граждански сдружения. Въпреки 
това тя на време учреди местната 
власт, а през последните два месе
ца, колкото е управляваща, показа, 
че има мнозинство от 19 души в ОС.

- Коалиция имаме само с НС, но 
подкрепа ни оказват всички добро
намерени и доброжелателни отбор
ници на партии и граждански групи, 
които желаят по-ускорено разви
тие на нашата община. Сред пър
вите общини в Сърбия избрахме 
Общински съвет, както и всички 
органи и тела към ОС. и властта 
функционира нормално, казва пре
дседателят на общината д-р Стани
слав Момчилович (СРС) и подчер
тава, че “нашата власт е олицетво
рение на честност и ефикасност“.

В ОС узнаваме, че подкрепа на 
радикалите оказват ДСС, която в 
местния парламент има четири от
борници, коалицията ДС, Г17 плюс 
и СПО (3) и ГГ “За Сурдулица- 
Момчило Богданович (1). Засега в 
опозиция са СПС, която има пет от
борници, Движението “Силата на 
Сърбия“ (4) ГГ “Движение за Сур- 
дулица и околността й - Алексан
дър Петровия (4) и ГТ “Село-град- 
Драган Динчич“ (3).

Д-р Момчилович подчертава, че 
СРС управлява сама и не дели влас
тта с партиите и гражданското 
сдружение, които й оказват подкре
па. - Аз, като председател на общи
ната и отборниците от нашата пар-

говаря: - Изправени сме пред зат
руднения. Предишната власт ни 
остави празен общински бюджет и 
около 10 милиона динара дългове, 
част от тях за ток, а останалите са 
направили бюджетните институ
ции. Освен това заварихме една 
заспала и тромава администрация, 
голям брой допълнително приети 
работници, не само в органите на 
ОС, но и в общинските организации 
и в явните предприятия, много неп
равия ности в работата им, прека-

е достатъчен само колкото да пре
живеем. При изключително трудни 
условия успяхме да издължим по
чти една трета част от наследените 
дългове, започнахме да реализира
ме шест проекта с УНДП, за които 
ще бъдат изразходвани около осем 
милиона динара, 25-30 на сто от 
които подсигурява общината.
* Извършени са и някои кадрови 
промени. Избрани са нови членове 
в училищните и надзиратслнитс 
съвети в основните и средни 
училища. Освободени са от 
длъжност трима директори - на 
Дирекцията за строителни 
площи и пътища, „Водовод,, и на 
Културния център - и вместо 
тях са назначени хора от СРС. 
Социалистите казват, че 
техните кадри били по-добри. 
Верно ли?

- Изострихме отговорността и 
трудовата дисциплина не само в 
органите на ОС, но и в общинските 
организации и предприятия. Спрях
ме всички дотогавашни привилегии 
на функционерите и на директо
рите. Освободихме от длъжност ди
ректорите в предприятията и инсти
туциите, в които имаше най-много 
проблеми, и назначихме пови. 
Верно е, че те са членове на СРС, 
честни, образовани и последова
телни хора. От особено значение е 
фактът, че всички тези промени 
бяха приети с одобрение от гражда
ните. Значи, сме прави.
* Какви са плановете за догодина 
и не Ви ли се струва, че още не 
сте стабилизирали властта, че 
са възможни „удари,, от партнь
орите?

-Очаквам следващата година да 
е много по-тежка от сегашната. За
това ще настояваме всички, които 
са на издръжка от общинския бюд
жет да останат на “положителната 
нула“, да вземем необходимите об
щински решения, да извършим под
готовките и през 2006 година да 
започнем с реализирането на по- 
значителни проекти. Разбира се, ще 
положим усилия да стабилизираме 
органите на властта. Понеже имаме 
доверието па гражданите, както и 
на голям брой местни политици, 
убеден съм, че ще имаме стабилно 
мнозинство в местния парламент и 
ще реализираме всичко онова, кое
то обещахме пред гражданите.

ГЗ. Божилов

Българи, освободете 

се от страха!
(Отстр. 1) като влезнем в Европа, българ

ското малцинство ще изчезне”, 
нагласи Пене Димитров.

Накрая на срещата г-н Лаче- 
вич съобщи за локалните медии:

"Благодаря за поканата на На
ционалния съвет, да дойда в 
Димитровград. Доволен съм от 
посещението, по време на което 

хората да се освободят от проведох разговори за проблеми- 
страха да се наричат 
българи,
т.е. проблемът с идентитичност- 
та да не бъде проблем.” Това ве
роятно е вярно, но предвид на 
всичко случило се досега с мал
цинството, това едва ли може 
скоро да стане.

А докато това стане, т.е. ”до-

Когато става дума за просло
вутите анкети в началото на вся
ка учебна година, с които роди
телите на първолаците се опре
делят на кой език ще се учи де
тето им, Лачевич изтъква, че 
' основно е

те, касаещи културната автоно
мия на малцинството. В разгово
рите с кмета на общината разб
рах и остналите проблеми на 
малцинството (не само пробле
мите с езика) и мисля, че само 
една нова развойна политика за 
общината, за която се надявам, 
че държавата ще има сили да я 
подкрепи, може да реши всички 
проблеми, включително и тези с 
изучаването на езика”.

С председателя на НС д-р Ан
гел Йосифов и присъстващите на 
срещата е договорено подробно 
описание на проблема с изуча
ването на български език да се 
изпрати в най-кратък срок до 
Съвета на малцинствата, за да 
може в рамките на съществува
щите законови разпоредби да се 
направи всичко възможно за 
подбряване на положението.

Д-р Станислав Момчилович

лено високи заплати и други раз
лични бенефиции на общинските 
функционери и на директорите в 
тези организации и предприятия, 
злоупотреби с командировъчни и с 
представителни разходи, употреба 
на автомобили за лични нужди...
* Какво предприехте?

- Обсъдихме подробно състоя
нието не само в общинското управ
ление, но и в организациите и инс
титуциите, финансиращи се от бюд
жета. Извършихме ребаланс на бю
джета, който е твърде рестрикти- 
вен и който до края на годината ще

Що се отнася до медиите на 
български език, конкретно за 
вестник "Братство", Лачевич 
изтъкна, че приватизацията на 
малцинствения вестник не е 
добро решение. Той препоръча 
да се направи една бележка, в 
която да се посочат всички 
негативни ефекти от 
приватизацията на "Братство"и 
възможни решения. Бележката 
да се изпрати до председателя 
на Съвета на малцинствата и до 
председателя на Скупщината на 
Сърбия. И то час по скоро.

тия имаме политически императив 
да не разделяме властта с никого, а 
последователно да я изпълняваме с 
всички честни и доброжелателни 
отборници, казва кметът и подчер
тава, че на “маргините на събития
та се намира опозицията, която пре
дставляват отборниците на поразе
ните СПС и ПСС на Боголюб Ка- 
рич“.

„В новоформираната Общинска 
скупщина не всички решения са 
взети по законен път. Не е вярно 
твърдението за злоупотреби, както 
и за това, че властта на СПС е 
оставила празен общински бюджет. 
В него останаха четири милиона 
динара,,, казва Йован Глигориевич, 
председател на ОО на СНС и 
отборник в местния парламент.

На нашия въпрос, как оценява 
досегашното функциониране на 
местната власт, Момчилович от-

А.Т.

Ролята на медиите в развитието на мултикултурното общество и регионалното сът|37?.ничество

За обучението, 

знанието и 

коректността

делен сборник, койт' ще е от полза както за студентите ждуличностии конфликти... Въпреки доброто владеене 
по журналиситка, п\\ а и за работещите и медиите.

Една от представените теми бе за новинарската ком- при по-друга система, има но-друг социален опит, раз- 
летентпост тогава, когато се излиза извън рамките па личаващ се от опита на сънародника и връстника от 
"своята” държава, за необходимостта от качествено раз- другата страна на границата. Дори когато в зрялата си 
лична подготовка в областта на т.нар. социокултуриа и възраст дълго живее и пребивава в държавата майка, 
лингвокултурна компетентност - особено когато става често може да се подвее и да тълкува определени явле- 
въпрос за съседни и близки култури с много припок- пия и отношения през призмата на своя личен опит и 
риващи се сегменти. В подобни специфични ситуации изграден мироглед. Когато правим подобни коистата- 
обаче съществуват разлики под т. нар. "гладка” повърх- цип, не е нужно винаги да завършваме с (или само с) 
пост - от различно или нюансирано значение в еднакви по историята, без да търсим съвременния прагматичен 
звучене думи, до различно съдържание при уж еднакви иект. Личното право на собствено тълкуване обаче се 
понятия (като например понятието "професор” в бъл- превръща в отговорност с обществени измерения 
гарска и срз.бска интерпретация). В си. "Мост” неотдавна гава, когато така представената личност чрез профе- 
излезе моя статия по въпроса за интеркултурните конта- сията си спомага да се формират определени нагласи, да 
кти и фоновите знания (и за лингвокултурпата компе- се формира обществено мнение. Да вземем за пример 
тентност) в общотеоретичен и в конкретен, българско- университетското образвоапие. В България 
сръбски аспект. Четейки кореспонденции и материали европйските страни, присъединили

па книжовния майчин език, гой се е образовал и живял

Неотдавна във Философския факултет в Ниш, в рамките 
на международния проект "Културните и етническите 
отношения на Балканите - възможности и перспективи 
на регионалното и европейското сътрудничество", се 
проведе кръгла маса "Ролята на масмедиите в 
развитието на мултикултурното общество и 
регионалното сътрудничество". Както и в поредицата от 
предходни прояви (научни конференции, кръгли маси), 
участваха университетски преподаватели и научни 
работници, но този път и "практици" от Сърбия,
България и Македония - членове на медийни 
регулаторни органи, ръководители на регионални 
телевизионни станции, редактори на вестници и 
радиопрограми за малцинства, редактори на вестници, 
отразяващи регионални проблеми.

ас-

то-

, както и в
„ „ _ _ се към известната

във в. Братство продължавам да се убеждавам, че те- Болонска декларация и направили съответните проме-
мата е актуалма и има още какво да се пише по нея. Да пи в собствените си закони за образованието не "се

се разискваха, определено представял- “земем за "РИМСР сънародник, който живее извън пре- завършва факултет”, а конкретна университетска об- 
еат интерес както с изнесените конкретни анализи и наб- ,(ели'гс иа Държавата майка, т.е. типологически преде- разователна или образователно-научна степен - бакп-
людения, така и със социологическите изследвания, кои- тавлява Т‘Ш|Р' Диаспора, а конкретно - принадлежи към лавър, магистър, доктор, е различна продължителност
то показват актуалното състояние на медийния рейтинг в малцинствена общност в друга държава, които има за с различни срокове и форми на обучение в зависимост

решаване свои конкретни наболели проблеми, понякога

Темите, които

региона. Материалите от дискусията ще излязат в от- от предходната стенен па образование и квалификация. 
(Следва) Д-р Цепки Ипинописе раздира от противоречия с различно естество, от ме-
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По случай празника на СДС - 7 декемврина ОССЕВ София завърши 12-та министерска среща

Приветствие на 

Надежда Михайлова
Навършват се 15 години от създа-

Европа - за втора година без консенсус ването на Съюза на демократи
чните
оповестено месец след падането на 
Берлинската стена и след като бе 
обявен банкрутът на комунистиче
ската диктатура в България.

Във възторженото опиянение на 
първото усещане за свобода СДС се 
роди като обединение на разнород
ни опозиционни партии и органи
зации и пое историческата отговор
ност да избере нов път за Бълга
рия.

сили. Раждането на СДС беше

‘Представители на Беларус и Русия се противопоставиха на 
включване на текстове за ситуацията в Украйна 
‘Следващата година председател на ОССЕ ще бъде 
Словения. "Словения ще продължи усилията на България за 
реформите в ОССЕ", заяви словенският външен министър и 

председтел на организацията Димитрий Рупел

на евроатлатническия свят върви 
ма там, че съвсем скоро ще имаме 
консенсус и по тези въпроси, по 
които още не сме го постигнали, 
за да можем да прехвърлим мос
тове на приятелство и доверие 
към нови страни, нови територии 
и нови краища на планетата”, до
бави той.

През тази година НАТО и ЕС 
се разшириха, приехме Евро
пейската конституция, каза още 
министър Паси. По време па за
ключителната пресконференция 
стана ясно, че в Кордова през 
юли следващата година ще се 
проведе конференция за толера
нтността, дискриминацията, вк
лючително и по отношение на 
религозните различия и ще бъде 
назначен постоянен представи
тел на председателя, който ще 
работи по въпросите на толеран
тността.

Словения ще продължи усили
ята на България за реформите в 
ОССЕ, заяви словенският вън
шен министър и нов председател 
на Организацията Димитрий Ру
пел по време на заключителното 
си слово по случай закриването 
на 12-та среща на Съвета на 
министрите на ОССЕ. Той при
зова всички страни-учаснтици в 
ОССЕ да участват в изработва
нето на новата система за финан
сиране на организацията. Той от- 
беляза, че ще бъде трудно да се 
отстояват тези ценности, но Сло
вния възнамерява да се вслушва 
във всички 54 държави участни
чки. ”Не възнамеряваме да нала
гаме наш собствен дневен ред на 
когото и да било и ще се стремим 
организацията да удовлетворява 
ако не всички, то поне потреб
ностите на повечето държави - 
участнички”, заяви Димитрий 
Рупел.

*!м
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и в опозиция през всичките тези 15 
години СДС е двигател за възста
новяването на демократичните инс
титуции, за обединяването с разви
тите демокрации, за връщането на 
отнетата собственост, за създава
нето на частен сектор, за овладя
ване инфлация и финансовата ста
билност, за членството в НАТО и 
предстоящото присъединяване в 
Европейския Съюз.

Нека не забравяме също, че пре
ди близо четири години мнозина ни 
обърнаха гръб, защото загубихме 
връзка с тях. Бяхме затънали в ли- 
цни интееси и вътрешни борби. Бя- 

решили, че щом сме стабили
зирали страната и сме я обърнали 
към цивилизования свят, заслужа
ваме само похвали. Бяхме забрави- 

дори колко опасни за България 
са престъпните метаморфози на 
бившия режим. Бяхме забравили, 
че имаме да вършим още много от 
работата, възложена ни от онези, 
които излязоха на улиците през 
1997.

нов
В София завърши 12-та среща 

на Съвета на министрите от Ор
ганизацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа. Както 
и в Маастрихт миналата година, 
срещата на министрите от ОССЕ 
приключи без приемането на по
литическа декларация. Предста
вители на Беларус и Русия се про
тивопоставиха на включване на 
текстове за ситуацията в Укра
йна. Приети бяха 21 съвместни 
решения. Българският министър 
на външните работи и председа
тел на ОССЕ Соломон Паси обя
сни случилото с с трудността да 
се постигне консенсус между 
всички 55 държави.

През втория ден на форума

>

хме

Ш
ли

Соломон Паси

Шзацията, или поне на огромното 
мнозинство от страните-участни
чки. Нашата съвместна решител-

участие взеха държавния секре
тар на САЩ Колин Пауъл и 
министърът на външните работи

Руската федерация Сергей ност е да се справяме с повит зап
лахи, като тероризма и да съз- 
дадем общо неделимо простран
ство на ОССЕ, без разделителни 
линии. По-добре е да признаем

^ Днес, изчистени от самодоволст
вото и самозаблудата, сме изпъл-

СДС се роди от недоволството. В 
основите му бяха хората, които не 
искаха държавата да дирижира вся- кт за по-добро, по-спокойно, евро- 
ка тяхна стъпка, които бяха против пейско бъдеще. Вървим в посоката, 
надзора, назиданието и силовото КОято поискаха хората през 1989, 
управление. СДС събра свободо- през 1991> през 1997 ГОДина. Те 
любивите, модерните, уверените в искат работа и да живеят по-добре, 
себе си хора. искат качествено и достъпно обра-

Петнадесет години по-късно, не-

на нени с нов дух на единство и ре
шимост и представяме нашия прое-Лавров. ОССЕ се нуждае от ре

формиране, каза руският външен 
министър Сергей Лавров. Горе- 
дем се с водещата роля на Бъл-

откровено различията си, вместо 
да търсим най-малкия общ зна
менател, който едва ли ще е 
изпълнен със съдържание, каза 
още Соломон Паси. ОССЕ е 
жизнено важен инструмент за 
осигуряване на сигурността и 
стабилността в нашия регион и 
пример, който може да вдъхнови 
и други части на света, каза още 
министър Паси и призова всички 
страни-участнички пълноценно 
да използват ОССЕ като ключов 
форум за политически диалог и 
сигурност чрез сътрудничество.

Аз съм убеден, че развитието 
на света, развитието на Европа и

гария в международната полити
ка. Това заяви американският

зование, нормално здравеопазване, 
сигурност. Искат промяната да я 
усетят в ежедневието си.

За да се случи тази промяна, тя 
трябва да започне първо от самите 
нас. Трябва да се научим да правим 
политика за хората, а не за полити
ците. Днес нашата тема не е колко 
са големи партиите и какви са 
процентите. Днес ние се вглеждаме 
и вслушваме в онова, което е важно 
за всеки отделен човек.

След броени месеци, на избори
те, трябва да спечелим сърцата и 
умовете на хората.

За една по-добра и по-сигурна 
България. Честит празник!

ка помним откъде тръгнахме, защо 
спечелихме през 1994-та и 2001 го-Скандал САЩ - Русия 

в НДК дина.
Преминахме през успехи и пора

жения, през обединения и разцеп
ления, през песни и обици, през ме-

Скандал се разрази между САЩ 
и Русия на срещата на ОССЕ в 
София. Държавният секретар 
Колин Пауъл и руският дипло
мат №1 Сергей Лавров 
кръстосаха шпаги за Украйна и 
за конфликтите в Грузия и 
Молдова.
Дипломати от двете страни се 
опитвали да изгладят 
противоречията в нощта срещу 
вторник, след пристигането на 
Пауъл и Лавров в София. 
Преговорите обаче били 
неуспешни, говореше се сред 
дипломати на форума в НДК. 
Лавров обвини ОССЕ, че започва 
да работи за разединение. Пауъл 
пък отвърна в словото си, че 
Москва не изпълнява 
обещанията да прибере 
войските си от Грузия и 
Молдова.

чти и компромиси.
СДС беше и, вярвам, ще продъл

жи да бъде партията на инициатив
ните, на хората с идеи, които вярват 
в своя успех. СДА е партия на мно- 
гото уверени в себе си, а не в един 
човек, хора. Ние винаги сме били 
пъстра формация, защото не шием 
униформи за човешките амбиции.

Нека не забравяме, че и на власт,

Известни българи от чужбина _________

Силви Вартан отново в София
гарски) на ранното ми 
детство.
България на 7-годи- 
шна възраст и чаках да 
минат 40 години, преди 
да мога да се завърна”
- изповядва авторката.

Спомените на една 
от най-известните бъл
гарки в света са споме
ни за живота на жена, 
обожавана във Фран
ция, покорила светов
ната музикална сцена.
Тя описва детството си 
в София и труднос
тите, с които се среща 
в Париж. В центъра на 
сюжета са опустошителната любов с Джони Холидей, 
изпитанията на славата и трудния път към вътрешна 
хармония. Последните страници са посветени на Дарина - 
българското момиче, което осинови.

Силви Вартан ще представи книгата си лично на 17 
декември т.г. по време на Коледния панаир на книгата в 
Националния дворец на културата в София.

Напуснах

държавен секретар Колин Па
уъл по време на съвместна пре
сконференция с българския ми
нистър на външните работи Сол
омон Паси.

Следващата година председа
тел на ОССЕ ще бъде Словения. 
"Словения ще продължи усили
ята на България за реформите в 
ОССЕ”, заяви словенският

През 1944 година, за да се 
спасят от бомбардировките над 
София, както много столичани, 
семейство Вартан се евакуира в 
софийското село Искрец. Бащата 
Георги гработел във френското 
посолство. В Искрец се ражда Си
лвия...

вън
шен министър и нов председтел 
на организацията Димитрий Ру
пел.

Представителството е голямо 
изпитание за една малка страна. 
В такава голяма организация не 
можем да очакваме единство на 
мненията. Както и в Маастрихт 
миналата година, не беше възмо
жно да се постигне консенсус по 
една декалрация на министрите. 
Но заявлението на председателя 
представи виждането на органи-

Софийското издателство "Сл
ънце” отпечата в поредицата 
'Прочутите” автобиографията на 

Силви Вартан: "Между 
светлината”.

сянката и
"Безкрайно съм щастлива, че 

на края мога да видя книгата на моя живот, написана на езика (бъл- Т. П.
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и МВР____ _Приключи спорът между полицаиКметът Владимир Захариев предлага

6юд”ЖоРДаина шГУЛЖР8
* Заседание на ОС в 
Босилеград в неделя на 12 
декември

Бюджетът за 2005 година ще 
бъде централна тема на второто 
заседание на Общинската ску
пщина в Босилеград, насрочено 
за 12 декември. Запланувано е 
догодина в общинската хазна да 
се влеят 65 512 000 динара, най- 
голяма част от които ще се по
лучат от данък добавена стойно
ст (ДДС) и други данъци и такси.

Кметът на общината Влади
мир Захариев, който според но
вия Закон за местното управле
ние предлага бюджета, заяви че 
новият общински бюджет е мно
го по-различен от досегашните, 
не само по отношението на осъ
ществяването на приходите, но и 
във вързка с изразходването на 
средствата.

- Най-много приходи в общин
ската хазна ще бъдат осигурени 
от данък добавена стойност (30 
090 000 динара), данък печалба 
(12 000 000), общински комунал
ни такси (4 000 000) и местното 
самооблагане (2 500 000), каза 
Захариев. Приоритет при израз
ходването на средствата от бюд
жета ще имат развитието на ин
фраструктурата и комуналните 
дейности, както и подобряването 
на социалното положение на бед
ните. Покрай разделите за фина
нсиране на общинското управле
ние и финансирането на ведомст
вата, чиито основател е ОС, как
то и другите "редовни” разходи. 
В новия бюджет се предвиждат и 
средства за редица нови "потре
бители”. За първи път е плани
рано средствата от бюджета да се 
ползват за стипендиране на та
лантливи ученици и студенти от

* МВР е уволнил незаконно полицаите, които не заминали в 
Косово и Метохия. Това становище накомандировка в 

първоначалния съд в Босилеград преди десетина дни 
потвърди и Окръжният съд във Враня

телите на МВР твърдили, че по
лицаите в този момент не са били 

отпуск по болест, докато те 
подчертавали, че и тогава, кога- 
то нямали официални документи 

отпуск, са били болни.

След седем години приключи 
спорът на четирма уволнени по
лицаи от Отдела ма вътрешните 
работи в Босилеград срещу Ми
нистерството на вътрешните ра
боти на Сърбия, т.е. държавата. 
Съдебният съвет в Общинския 
съд в Босилеград, начело със 
съдията Драган Янев, постанови 
присъда и анулира решението на 
дисциплинарния съд на Секрета
риата на вътръшните работи във 
Враня от октомври 1998 година и 
присъдата на Висшия дисципли
нарен съд на МВР на Сърбия от 
декември същата година. Същев- 
ремено констатира, че полицаите 
Милорад Николич, Богослав 
Стойов, Стоилко Стоянов и Але
ксандър Веселинов са уволнени 
незаконно и наложи на МВР да ги 
върне на работа.

По време на гледането на 
делото полицаите заявили, че са 
били няколко пъти в команди
ровка в КиМ и че последния път 
не са заминали поради болест. 
При това всички заявили, че във 
воденето на дисциплинарната 
процедура имало сериозни нару
шения и неправилности.

в

за такъв 
Тази дилема съдът решил с помо
щта на вещо медицинско лице. 
Д-р Александър Симеонов, спе
циалист по ОРЛ към Здравния 
център във Враня, осведомил 
съда, че той и други лекари леку
вали полицаите и въз основа наВъв връзка с изготвянето на 

бюджета за следващата година, 
общината организира и две 
публични дискусии в 
Босилеград, както и в някои 
села в общината, на които 
представителите на 
ведомствата и гражданите 
имаха възможност да дадат 
срои предложения за 
изразходването на бюджетните 
средства.

нуждите на общината, за да се 
създадат възможности за осигу
ряване на евентуални дарения.

В дневния ред на заседанието 
на ОС е включено и разискване
то и приемането на втория реба- 
ланс на тазгодишния бюджет, 
предложението за увеличаване 
на общинските административни 
такси, проектопредложението за 
разноските за уреждане на град
ските строителни площи и уве
личаването на надниците на от- 
борниците, на членовете на Об
щинския съвет и на други лица, 
ангажирани от страна на ОС. 
Очаква се па предстоящото засе
дание да бъде приет и новият 
правилник за работа на местния 
парламент, както и статутът на 
фонда за разпределянето на сред
ствата, събрани от ползването на 
природните ресурси в територи
ята на общината. Отборниците 
ще разискват и проектопредло
жението па решението за работ
ните тела към ОС и ще назначат 
членове на тези работните тела.

П.Л.Р

медицинската им документация 
констатирал, че лечението на 
полицаите не е било завършено и 
че те не са били способни за ра
бота при тежки физически и пси
хически условия, каквито тогава 
са били в Косово и Метохия.

Съдията Янев, конто освен ве
щото лице разпитал много сви
детели и разгледал много доку
менти, досега два пъти се е 
произнасял по случая. И първата, 
и втората присъда са били в пол
за на полицаите, но Окръжният 
съд във Враня смятал, че по 
проблема трябва още да се разис
ква. Сега съдебният съвет на та
зи второстепенна инстанция, на
чело със съдия Славица Стоил- 
кович потвърди присъдата на бо- 
силеградския съд и констатира, 
че полицаите не са нарушили За
кона за вътрешните работи, по
неже “ поради болест не са могли 
да изпълнят заповедтта на стар
шините си“.

Делото, което предизвика го
лям интерес сред общественост
та ще има и финансови последи
ци за държавата. За съдебни раз
носки на полицаите и на адвока
тите им МВР на Сърбия ще тряб
ва да плати около 147 000 динара. 
Това обаче не е краят на спора, 
понеже полицаите се готвят да 
съдят МВР и държавата за зап
латите и останалите принадле
жности, които възлизат към 10 
милиона динара.

общината, за финансиране на 
стажанти, за еднократна финан
сова помощ, за "финансови инте
рвенции” в областта на стопан
ството, здравната защита на хо
рата и здравната защита на жи
вотните, за сдружения на болни 
от рак и други болести, за най- 
различни граждански сдружения, 
за реконструкция на зградата на 
ОС и на други обекти и пр.

Захариев подчерта, че една ча
ст от средствата ще бъде използ
вана за изготвяне на "лична кар
та” на общината, с която чрез ме
диите и интернет ще бъдат пред
ставени всички ресурси, с които 
разполага тя. Ще се наблегне и на

Да припомним, МВР смятал, 
че с отказа си да заминат в коман
дировка в Косово и Метохия по
лицаите са нарушили тежко тру
довите си задължения. При това 
Николич бил “виновен“, че уж 
омаловажавал и началника на от
дела си. По иск па уволнените по
лицаи е образувано дело в Об
щинския съд в Босилеград. Един 
съдия започнал да го разглежда, 
но през 2001 година то било под
хвърлено като “горещ картоф“ 

! па тогава младия съдия Драган 
Янев.

Здравният дом 

получи 

ултразвуков 

апарат

Б. Златанов и д-р Ангелов

По време на разглеждането на 
делото не е било спорно, че по
лицаите са били в отпуск по бо
лест преди да получат последно
то нареждане за заминаване в 
Косово и Метохия. Спорът нас
танал сетне - когато представи- В.Б.■ЕЙ*Тукашният Здравен дом миналата седмица 

лучи съвременен ултразвуков апарат, чиято сто
йност е 1 338 750 динара (29 000 евро). Средства за 
покупката съвместно осигуриха УНДП и общи
ната, в рамките на реализацията на програмата 
МИР. 80 на сто от цялата сума е осигурила УНДП

В клона за подържане на пътищата

Подготвени и за 

най-люта зима
В босилеградския Здравен дом липсва лекар- 

специалист по радиология и компетентните сие- 
посредством правителствата на Норвегия, Швеция шио трябва да вземат мерки за решаването па този 
и юксем .ург, а останалите 20 процента общи- въпрос, така, че новият апарат да бъде ползван не 
иата. Здравният дом чрез дарения е обзавел 
щението, в което се намира апаратът.

Става

гюме- само за гинекологичсски и акушерски, но и за дру
ги видове прегледи. Едно от решенията, може би е 

дума за съвременен японски апарат, ангажирането па д-р Васил Захариев, специалист 
които е сред най-качествените от този вид. С него ро епидемиология, който работи н службата за зд- 
ще се подобряват условията за адекватно диагнос- равна защита в Босилеград, която е в състава па 
тициране и редовен контрол на пациентите в боси- Института (Завод) за здравна защита от Враня, 
леградския Здравен дом. Той притежава диплома от Медицинския факултет

Д-р Драган Ангелов, специалист по гинекология от Белград за ултразвучии прегледи на стомаха, 
в босилеградския Здравен дом, заяви, че с подсигу- бъбреците, пикочната система, за епдокриноло- 
ряването на този апарат ще се подобрят условията гични прегледи и др.
за редовен гинекологичен преглед на жените. Захариев подчерта, че директорът па Здравния

- Набавката на ултразвуковия апарат е най- център във Враня, в чийто състав работи и ту- 
големия проект, който досега реализираха УНДП кашният Здравен дом, му е разрешил ировежда- 
и ОС в Босилеград, каза Борис Златанов, пред- пето на безплатни ултразвучии прегледи, 
ставител на УНДП в общината, и подчерта, че той 
ще е от полза на цялото население в общината.

В босилеградския клон на Пътното предприятие от Враня сз из 
вършени необходими те подготовки за работа н зимни условия Ом. 
гурени са 200 тона чакъл и 20 топа сол, както и камион-снегорин и 
Оущтор за почистите па сняг. Формирани са и екипи за постоянно 
шофьорпот Враня СЪС'1"' ,'ок'>а1* Работниците в клона, са включени н

- Предстоящите снегове и поледици няма да ни заварят неподгот- 
непи, понеже разполагаме с необходимата механизация и„ 
достатъчни количества чакъл и сол, заяви Зоран Рангел™ нюф па

етата.

П.Л.Р.
верски - Дукат. П.Л.Р.
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растна значително и вероятно започне без разрешение, това ще 
щеше да се стигне и до нежелани даде основание на инспектора за 
инциденти, въпреки присъствие- поднасяне на наказателен донос 
то на няколко полицаи, ако не се срещу собственика на Вирком . 
бяха намесили представителите Веднага след случилото се, бе- 
на кметството. Те се свързаха по лешани се събраха на общо съб- 
телефона със собственика на раиие, на което приеха Заклю- 
’Традия” Драган Амтич, след чение да не позволят влизане на

камионтие в базата на "Градня”,

(От стр. 1)

Вероятно разчитайки на фак
та, че в следобедните съботни ча
сове вниманието на белешани е 
отслабнало, два камиона с чакъл, 
един валяк и един "грейдер” са се 
опитали да влязат в базата за да 
построят бетонна площадка за 
монтаж на съоръженията за хъл
цане и класиране на камъните. 
Две от машините са успяли да 
влязат, а на камионите са попре
чили насъбралите се веднага над 
двеста белешани. На място вед
нага са дошли и заместник кме
тът Васа Алексов и началникът 
на общинската управа Велин Ни-

,,Ж,
%

което камионите с чакъла и оста
налите машини се върнаха обра- а също така и да не позволят на Белешани блокираха пътя 
тно към кариерата във Върла па- камионите да минават през улица
дина. ”Сава Ковачевич” в Горни Бе- рИ> които показа на гражданите

Г-н Антич няма никакво раз- леш, докато не започне строеж на Димитровград посредством
алтернативен път, заобика- телевизията. От показаните сни

мки ясно личи, че трошенето на 
камъните там става с вода (на

на кариера срещу овчарника на 
Боровско поле. Това означава, че 
движението на тежкотоварни 
камиони с тегло над 40 тона, ще 
бъде значителн засилено в посо
ка към Белеш. Кмета подчерта 
че за това трябва да се разговаря 
за строеж на съответен път око
ло Горни Белеш.

решение за строеж на каквмто и на
да е обекти или съоръжения в лящ селището. Ако г-н Антич 
базата на "Градня”, които издава отново направи опит за влизане 
съответната общинска служба на камионите в базата, белешани мокро), както трябва да бъде и

ще организират блокада на маги- базата на ”Градня”, но прах се 
странното шосе с помоща на жи- Вдига до небето. Лично собстве- 
телите на Белеш и Димитров- пика на "Мегалит” е посочил, че

в

фирмата е била принудена да 
Макар че в общината се съби- изкупува от наслението не само 

рат подписи срещу преработка на земята им, но и къщите им и те са 
камъните в Белеш (събрани са 
вече към 1700 подписа), много от 
гражданите едва ли са наясно 
какво ги очаква, ако се позволи

град. А.Т.

Последна вест
На 8 декември в Димитровград 

се проведоха разговори между 
представителите на общината, 
фирмата "Путеви " от Ужице, МО 
на Белеш и собственика на 
"Вирком" по проблема с 
предаботката на андезита. 
Договорено е трошенето на 

да не се върши 
базата на "Градня", т.е. 
сепарацията да бъде 
дислоцирана. Къде - това ще 
бъде въпрос на договор, но 
кметът Веселин Величков 
категорично отхвърли и 
локацията край Гоин дол, която 
е била предложена на срещата. 
Договорено е също да се 
направи околовръстен път 
около селището Белеш, така че 
и тежкотоварните камиони да не 
застрашават жителите. Трасето 
на пътя трябва да бъде 
определено незабавно и да се 
предприемат всички мерки, за 
да започнат час по'скоро 
работите по изграждането на 
пътя.

се отселили.
Ако се позволи да започне 

праработка на камъни в базата,

ще трябва да бъдатАнтич и компанията му (в която 
според неофициални сведения разселени жителите 
участват и димитровградчани) да не сам0 на Белеш, но и на поло- 
монтират съоръженията в базата вин Димитровград. Според думи
ца "Градня”. Да им обясни камъните вте на Величков, а видимо е и от

кадрите, които той показа, нао
коло на километри няма условия 
за нормален живот за хората. 
Затова и категоричната изява на 
кмета на Димитровград в споме
натата емисия, че за трошене и 
сепарация на камъните в базата 
на "Градня” изобщо не трябва да 
става дума, защото е невъзмо
жно и непозволимо!

От думите на кмета и начал
ника на общинската управа гра
жданите разбраха също, че пред-

за каква беда става дума
постара се кмета на Димитров
град д-р Веселин Величков, ко
йто преди няколко дни заедно с 
началника на общинската управа 
Велин Николов, посети фирмата 
"Мегалит” в Шумник край Ра- 
шка.

Облак от прах като резултат от "мокрото дробене"

колов. На място е бил и членът заявиха представителите на об- 
на Общинския съвет Стефан Ни- щината пред белешани. 
колов. За да попречат на камио- Началник Общинска упра 
ните да влязат в базата, белеша- Велин Николов, в емисията "От

ворен екран” излъчена по мест
ната РТВ Цариброд подчерта, че 
строежът на сепарация подлежи

ва
За да разбере за какво точно 

става дума, т.е. да повярва ли на 
г-н Антич, че няма да има нито

ни веднага поставиха

импровизирани барикади 
на пътя

прах нито шум или не, д-р
на предварително разрешение от Величков взе единственото пра- стоят разговори с ръководството 

от изоставена край пътя метална страна на инспектора по строи- вилн° Решение “ отиДе Да ВИДИ на фирмата "Пътища” от Ужице 
конструкция. Напрежението на- телство. Ако строежът все пак подобна кариера и преработка на

камъни. Той засне уникални кад- за изместване на пътя и за отк
риване, най-вероятно, на още ед-

ера като п^бвод От Ниш до Димитровград
Неверни информации в "Слобода" Отново с влакВ пиротска Слобода” номер 2514 от 27 ноември беше стигне до експлоатация 
публикувана статия от журналиста на вестника Зоран Панич екологично унищожаване на целия край 
под заглавие Писмо зачиньено прашином”. В статията има- - Собственикът на "Вирком” казва че каменоломи Гка- 
ше неизяснени неща, непълни сведения и неточности и за- риери) със сух начин на трошене на камъните работят от 
™“Ре;ГРаХ' Написах писмо до Редактора на вестника, в двете страни на границата в Пирот на две места и в Драгоман 
което допълних и поясних някои неща, лично занесох пие- и Сливница по един, но не казва, че там се преработва ваоо 
™^аКЦИЯТ»гРгГОВ?РЯХСрСиаКТОрШа' междудру- вик, а в Било и Белеш би се преработвал андезит Не е 
гото казах, че в Слобода вече няколко пъти се печатат обяснил състава на андезита който съдържа итп 1(1% ги 
неверни информации за нашата община и аз, като редовен лициев двуоксид, чиято прах е много опасна за здравето на
”,еСТНИИ реагирах' И0 без успех' Посочих и при- хората и е °Ре««а за околната средаНаняколкокГомегоа 

снимката на гърбата на стария дънер в Горна Нев- от мястото на преработката на андезита не може да се ппоиз- 
ля, за която те написаха, че е Сенокошки мотив”. Тя обеща, вежда храна за хората Р
м^ТписмГтовТнДе°станаИ Пя^тя се“п1» " Ще °" ' С°бстю"икът иа ''Вирком” казва, че преработката (тро-

Е™=«Е;
половина. километър и Купувачът на Градня казва, че е изпълнил всички

- "Вирком” не е построил 20 км път, а "Путеви” от Ужипе обшт™?1е„Н,ИКЪТ На Вирком,’,’ и 'Градня” казва, че новата
са само разширили вече съществуващия път и сега с^гат тиГ Всъшио^ » извъРшила удар срещу това предприя- 
настилката. агат ™е’ ВсъЩност, властта само защитава най-елементарното

- Находище на андезит освен в околността на Рашка и в яшпТ™»ПраВОТ° на 3ДРав°словен живот. Никой няма 
Корито има и в местността Стари дол в село Барйе и в село за^новите т ксплоатацияТа на андезита само, че се прави по 
Бачево. Понеже андезигът е много А.рсен, вероятно ще се 3аК°Н0ВИТе разпореби и не застрашава жизнената среда.

и на тези находища, кеото означава
Завършена е поправката на тунелите в Сичевачка 

клисура ц на 12 декември напълно ще се възобнови 
движението по железопътния участък на линията 
Ниш - Димитровград. Както бе съобщено всекиднев
но ще се движат 12 пътнически влака, от които два 
международни, както и 14 товарни.

Реконструкцията на железопътната линия е ф 
сирана от Европейската инвестициона банка.

инан-

Нов директор на 

„Комуналац"?
За 14 декември, вторник, председателя на ОС в Ди

митровград д-р Владица Димитров е насрочил редовното 
четвърто заседание на ОС . Както е посочено в дневния 
ред на заседанието отборниците ще обсъждат между дру
гото и освобождаване от длъжност на досегашния дирек
тор на ЯП Комуналац и назначаване на нов. Освен това 
ще бъдат уволнени и членовете на Управителния и Над
зорния съвет в същото предприятие. Ще бъдат осво
бодени и назначени нови членове на Училищния съвет в 
Гимназия Св.Св. Кирил и Методий”.

Отборниците ще разискват............ и върху плана за модер
низация на ж.п. линията от гарата в Димитровград до 
административната линия с община Пирот.

Заседанието е насрочено за 10 часа.
Цветко Иванов А.Т.
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На прегледа на творчеството на самодейците^Зайчар

Сформирано 

Сдружение на 

животновъдите
Диплом за Славча Арсенов

Димитровградският художник 
самодеец Славча Арсенов полу
чи диплом за художествена твор
ба, с която участва на неотдав
нашния преглед на творчеството 
на самодейните художници в 
Сърбия, който се проведе в град
ската галерия в Зайчар. Да при
помним, че преди 4-5 години Ар
сенов също получи признание ка
то участник в Преглед па твор
чеството на самодейците в Сър
бия. По една своя творба изло
жиха в Зайчар още два художни
ка-любители от Димитровград - 
Деян Димитров Пушкин и Илия 
Методиев.

Славча Арсенов е член на Сд
ружението на димитровградски
те самодейни художници от осно
ваването му през 1997 година. 
Той е митничар и е завършил две 
полувисши образования - педаго
гическо и икономическо. Досега 
е нарисувал повече от стотина 
платна. Рисува модерно и абст
рактно предимно маслени карти-

Преди броенни дни в Дими
тровград бе основано дружество 
на стопаните, които отглеждат 
крави от раса симентал, и стопа
ни отглеждащи кози и овце. За 
председател на сдружението, на
речено "Стара планина” бе изб
ран селскостопанският произво
дител от Димитровград Митко 
Николов, а за заместник предсе
дател ветеринарният лекар Джо
рдже Димов. Основните цели на 
организацията са развитие на жи
вотновъдството в общината и по- ” ■< г.

мощ на животновъдите при плас
мента на месото и млечните из
делия. Освен частни лица, в дру- Митко Николов 
жеството могат да членуват и
юридически лица, респективно ва да бъде сформиран. Средства 
кооперации, млекарници, тъго- се очакват и от дарения. Членс- 
вски фирми и др. Според изявле- княт внос е 500 динара годишно, 
нията на водачите на сдруже
нието, то би трябвало да получи низацията през 2005 година тряб- 
средства от общинския Фонд за ва да бъде изготвена до края на ! 
развитие на селскостопанското тази година, 
производство, който скоро тряб-

си, самодейци от съседния град чани.
Пирот, който е център на ок
ръга. По думите на председателя радските художници-любители 
на Сдружението на самодейните организират вечеря в Градската 

| десетки самодейци от 15 окръга в ХудОЖ„ици в Димитровград Го- галерия в Димитровград тради- 
Съроия. Димитровградското сд-

Програма за работата на орга- Да отбележим, че димитровг-
ии.

В прегледа участваха няколко

ран Ранчев тази година той е ционната си есенна изложба, 
трябвало да се намеси лично в Очаква се да бъдат представени 
Републиканската организация на няколко десетки творби на 20- 
самодейиите художици за да не ина членове на организацията, 
бъдат забравени димитровград-

Б.Д. ружение на самодейците няколко
години не участва в прегледа, 
защото не бяха информирани за 
тази проява навреме от колегите

Б.Д.

Застреляни над 40 диви свине
От началото на тазгодишния ловен сезон лов- реляни още по-големи свине, т.е. глигани. С тегло от 

ците от Димитровградска община застреляха по- около 200 килограма това са, както биха казали 
вече от 40 диви свине. Всеки ловец е щастлив, ко- ловджиите, "капитални улови”, 
гато застреля едно такова животно, а някои от тях Във връзка с дейността на димитровградското 
обичат да показват радостта си по начин, какъвто ловно дружество "Видлнч” нека да отбележим, че 
в неделя вечерта демонстрираха Стоян Митов, тези дни ще бъдат проведени заседания на три сек- 
Ивица Иванков и Драган Стоилков. Те сложиха на ции към тази организация. На 14 декември от 19 
една Лада , свиня с тегло 150 килограма и с гор- часа в залата па ОС в Димитровград ще бъде про- 
дост обиколиха улиците на града. Казаха, че са водено заседание на първата секция. На 17 декември 
убили свинята в района на село Граиа, и споделиха, от 19 часа в същата зала ще бъде проведено засе
че към тяхната ловджийска група трябва да се до- дание на втората, а на 21 декември 
бави и името на колегата им Божа Иванков.

заседание па
третата секция. На 28 декември ще бъде проведено 

В Димитровградската община и особено в ра- учредително събрание на дружеството "Видлнч”. 
йона на с. Борово през този ловен сезон бяха заст- Б.Д. .

При безработния интелектуалец Зоран Андонов
II Не предполагах, че толкова ще рухнем
* Днес можем да се надяваме, че евентуално някои нашенци ще се върна- от чужбина и ще инвестират средства в 
димитровградски фирми или отделни цехове. Но тази възможност е под гъпрос, казва дългогодишният работник в ГИД.

Зоран Андонов е един от няко- ка. Започнал е и следдипломна признавам си не можех да пред- В' обратна посока
лкото десетки димитровградски специализация в Юридическия положа, че обстановката ще се
интелектуалци, които останаха факултет в Белград, но поради влоши до такава степен.” Събе-
без работа след рухването па мес- няколко причини не е завършил, седпикът ни казва, че вече не е
тната каучукова промишленост Веднага след завършването на оптимист по отношение па ико-
ГИД. 49-годишният лолитолог факултета е имал възможност да комическото възстановяване
постъпил на работа в тази фирма постъпи на работа в адмииистра- Димитровградска община
през 1980 година. В началото ра- цията на тогавашното Съюзно пълва: "По-рано смятах, че сто-
ботил, като кореспондент на за- правителство (СИВ). Сещайки се папетвото в Димитровград няма Г'от 1 1 Ьдно време са ходили наводския вестник Тигър. След за изминалите 2-3 десетилетия от да рухне до такава степен заради , 1 ,
отделянето на ГИД от "Тигър” живота си, Андонов ни разказа и стратегическото географско по- 3‘опай' от тази "дейност"11ГЬК11а с родната къща и родния краП, по
Андонов е бил на най-различни следното: "Имах възможност да ложение па града, а именно жп м‘ ’ , хем |1е май ще се наложи да гц напусна
функции в юридическият и тър- работя не само в СИВ, но и в мит- линията и магистралното шосе, к[гго.‘,^,0ктталеп °т "сщо тРябв“ Д" се живее. Да

нищата, полицията и армията. Не но тези предположения се оказа- психически трудно издържа па се мпоч,ш собст|,е" бизнес, нямам
изполвах обаче тези шансове, за- ха «свирни. Днес можем да се на- а ' ' д ржа Л'1 сь нарн. Да се занимавам със селско
щото исках да живея тук, в Дими- дяваме на завръщането на някои Тъ„ ‘' стопанство, - нямам условия.'",
тровград където имам къща, нашенци, които са работили в чу- М0Же да „амер , работаАйдо, в Н» «-годишна възраст Зоран 

Андонов е завършил белград- където бяха родителите ми, и жбина. Възможно е те да вложат ^ го. шг ’»0Г1 Андонов е отново на кръстопът'
ския Факултет на политическите имах много приятели... Преди средства в определени фирми ,Г 1 онр.ина Пътят, но който досег, - т
науки (специалност международ- 10-15, години като интелектуалец или отделни цехове и да вземат „яко,, вашенци ГбслпшГкГто яш,° не е бил верният. Сега ще му^

му обещали помощ в намирането 2""'силп дп иалетс "» "«кой
ма работа в столицата. Андонов ”РУ Дпио Ус,,ое- н"ког« 
споделя: "Никак ме ми се разделя кпмп '">РОД«ата ноговор-

к11, Б. Д.

останала без работа. Рабе 
фалиралата местна < 

"Търгокоон”. Зоран н Мг 
нямат деца. На въпроса пи 
кно живеят днес, съпрузит

във
на

и ДО-

говският отдел на ГИД.
"Исках да живея в родния 
край"

ни отношения). Казва, че само можех да си представя, че в Ди- на работа безработните. Но тази 
два пъти е късан на изпит и то по митровград икономическата об- възможност е под голям пъп - 
предмета политическа икономи- становка ще се влоши, но, ето, рос...” нс е
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Нова книжка на "Мост"” Петдесет години портрет”

И Новият брой на "Мо
ст” е посветен предимно 
на творчеството на Ра
дой Ралин по повод не
говата смърт. Покрай 
избрани творби публи
куван е и текстът на Ка
лин Николов "Проща- 

Радой Ралин”.

Прочутият I (
художник от ■» . ,ла,
нашето малци- |^. " ДвднАШш
нство Слобо- 
дан Сотиров се 
представи от-

.

ване с 
Отбелязана е и ранната 
кончина на поетесата 
Деница Илиева Нико- 
лич. За нея пишат Бра- 
нко Йотев и Денко Ран-

ново пред лю
бителите на живописта в Белград. В галерията на 
Испанския културен център "Сервантес” па 2 де
кември бе открита изложба на портрети. Авторът 
е избрал 30-тина творби създадени от 1968 г. до 
днес в техника масло на платно и в маниера на 
академически ре
”да се срещнат” с цяла галерия личности, сред тях 
са известните Вера Илич Джукич и Вера Ефти- 
миядес, както и съвсем обикновени хора. Нишката, 
която ги води в Център ”Сервантес” е палитрата 
на Слободан Сотиров, която им придава единст
вената магия на художествения му почерк. При 

остава достатъчно

гелов.
Част от списанието е 

отделена за наградените 
и предложени за поо
щрение творби от лите
ратурния конкурс на Из-

----- "Братство”.
Публикуван е и откъс от 
романа "Мисия ЛонДон” 
от Алек Попов, както и 
интервю на Бойко Лам- 
бовски с този съвреме
нен български писател.

В рубриката "Наука”
Джордже Игнятович пише за сръбската и българска възрожденска 
литература, а в рубриката "Хроника” Цветко Иванов се занимава с 
Димитровградско в старите западни пътеписи.

' / ш ж^мштттжтжттшжшшшшшшшшяж

ализъм. Така посетителите могат

дателство

Актрисата Вера Илич Джукичтова вс§ки от портретите 
"свой”, свързан с момента на създаването, но и със 
силата която не му е позволила да "овехтее" с те
чение на времето и да запази своите характерни и подпис. Аз не стигнах да му благодаря, че ме доведе 
обществени черти.

Това е почувствал и господин Армандо Андреда рима в Белград, 
културно аташе в Испанското посолство в Бел
град. Откривайки изложбата той нарече Сотиров мира на ъгъла па Княз Михайлова и Чика Любина 
"портретист номер едно на тези пространства", улица в зградата на някогашната Американска чи- 
Публиката вече го знаеше това, но искаше да се талня, която поради западните вестници и ма- 
увери, още веднъж. В малката галерия на "Сер- гичната витрина в която бяха подредени дълги го- 
вантес" имаше и по сто души наведнъж. дини беше най-привлекателното културно учре-

Слободан Сотиров все пак успя да разкаже на ждеиие в Белград. Сега витрината е магична зара- 
ценителите историята на първия си портрет съз- ди портретите на Слободан Сотиров и такава ще 
даден през 1946 г. , да им каже, че това е едва остане до 16 декември, когато изложбата ще бъде 
втората му изложба на портрети в Белград, макар закрита, 
че тъкмо по тях е известен в света и у нас, да обяви, 
че в Швейцария ще бъде публикувана книга с не- тиров е организирало посолството на Кралство 
говн портрети, да признае, че незнае в колко дър- Испания в Белград, 
жави живеят собствениците на портрети с негов

отново в нан-магичиата къща, с най-магична вит-

Испанският културен център "Серваитес” се на-

Изложбата "Петдесет години портрет” от Со-

Слободан Алексич-Кьоса

Нови книги

Жестът на 
папата и 
премъдро
стите в 
Поганово

Изтъкнатата димитровградска поетеса Елиза- 
бета Георгиева неотдавна издаде още една стихоз- 
бирка - "Чайка”. Издател на книгата е димитров
градската Народна библиотека "Детко Петров”. 
Тя е отпечатана в 300 екземпляфа от пиротската
графическо-издателска къща ”Г1и-прес”. Рецен
зент на стихосбирката е известият български 
тературен деец от Пъртопопинци Благой Димит
ров. За излизането на книгата помогнаха и ези- 

редактор Ценка Иванова, димитровградс- 
студенти Ивана Владимирова, която предо

стави своите илюстрации, и Мирослав Давитков, 
който се е погрижил за графическото оформяне.

В рецензията на книгата, 
риха 40-ина поетични творби, Благой Димитров

Светът с одобрение и похвала 
прие благосклонността на римския

Йоан Павел Втори да върне на православната черква мощите на 
големите светни Йоан Златоуст и Григорий Богослов, коитосе намираха 
в гим. 1ленните останки на светците пое с благодарност Вселенският 
патриарх Вартоломей Първи и ги прехвърли в Истанбул със специален 
самолет. . *

ли-
папа

ковият
ките

Във фрескопрограмата на Погановски манастир, която се отличава с 

тези двама християнски великани. ^

в която място наме-

Сянка с.к.
Забравих всичко, за да 

Вчерашният ден се закачи 
колие за моето минало, 

възбудено се обърна назад 
и въздъхна.

Интересна медицинаси спомня.

Чудесният орган - сърцето
се е знпелп °пЛпТДеа съРцет°в човешкия организъм и как работи то не се е знаело до средата на 17 век . През 1628 г английският лекаи
сърцето^^Ьизиоппг Г Ш7) М ПЪр“ ™ наУчн° чълкувГработата на 
че сърцето'? ”жмт>я ИЯТЗ ”а кРъво°бРа1Чението. Така става известно,
кош, между белите дробПоав,;МУСКУЛеН КУХ °РГаН- НаМИращ се в ГРЪД«ИЯ

клеткаТчовем^иа г денон°Щната ™ работа сърцето "храни” всяка 
12 000 л „Т™ организъм. За едно денонощие то изтласква около 
12 000 литра кръв, т.е. върши работа съответна
к™аХЗтИ7Пгопа„П0ВДИГИе ч°аек с тегло 75 кг. до върха на Айфеловата 

бИе 2 650 786 560 ПЪ™ и "рорвботи” около

По-новите

като
казва за Елизабе-га Георгиева, че тя е "красивото 
момиче от Смиловци, което все търси красота и 
светлолико бъдеще, а действителността отрано й е 
показала и обратната си страна”. Според Димит
ров, писането на Георгиева е "зряло, свежо и мо
дерно като форма ’. Рецензентът забелязва и след
ното: ”Е, малко повече яснота не би й навредила. 
Според Атанас Далчев истински модерно 
което е съвременно.” Димитров споделя накрая, че 
вярва в жизнената сила на нежността 

на тази "Чайка”: тя 
своя лазурен бряг!”

Да отбележим, че книгата е издадена със спо- 
мощоствователството на ЯП "Комуналац” в Дими
тровград.

Неусетно потъвам в червено. 
■ Червено небе. ,

Червени прозорци, 
червена кръв.
И очите ми са червени. на силата, която ее онова,

Ако ме попитат защо бълнувам, 
защо са бляскави зениците ми,

Аз съм само сянка ''

под крилата 
непременно ще се извие над

изследвания в медицината

т населението в детска възраст внася в организма си по-големи 
количества сол отколкото е необходимо.

Световната здравна организация препоръчва за възрастните 6 гр. 
сол или една чаена лъжичка дневно. С. П.

Елизабета Георгиева Б.Д.
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Търпението е нашата главна сила
пръв път 1934 г. Надяваме се, че все пак отношението на по-младата дъщеря. Един брат на Нинко е убит от 
фронта ще се подобрява. ците. От тези (четниците Б.Н.) ние специално из у&

Много поздрави изпращам на всички приятели. Моето повече хора, отколкото от германците, защото 
голямо и най-голямо желание е да дойда между вас8), но хора помагаха на партизаните повече отколкото 
не зная дали това ще бъде възможно в близко бъдеще, минаваха в Босна и Черна гора.
Трябва да бъдем търпеливи: вероятно знаеш, че чест- Трябва да ми кажеш нещо повече за се е си. же

се и имаш ли деца? Ще дойдеш ли в скоро време при нас.
каже. Ние

Обнародваме за пръв 
път две писма на Драгол
юб Йованович, ръково
дител на Земеделската 
партия на Сърбия между 
двете войни. Роден е в 
село Славиня, но рано 
напуска родното си село. ността и търпението е нашата главна сила. А това е и 
Автор на много книги, 
малко известни, защото 
като опозиционер преди 

§1 и след войната написани- 
|| те книги не са печатани 
Ц или са забранени от вла- 
1 стта.

_____

_____ ____ всички селяни. Да се пише е неудобно, а има много да се
Мишо, Вера9), Ляльо, Слави10) и всички добри другари навлизаме в едно ново време. Селячеството не смее да 

сърдечно поздравявам, а с Теб желая да се запозная час изгуби своята индивидуалност: то трябва да изгради своя 
по-скоро. формула на социализъм. Аз написах едно велико дело в

Сърдечно, братски и другарски привети това направление, но то сега не може да се печата.
Драголюб Йованович нови ”Антей” не може да се препечата, въпреки че пър-

Писмата, които пуб- ул. ”Бан Йелачич” 11, Белград вото издание излезе 1934 година под диктатурата на крал
ликуваме разкриват неговите връзки със земеделската Белград. 1 април 1945 г. 
опозиция след войната и неговите становища по тога
вашните актуални въпроси.

Писмо до Кръсто Зарев
Уважаеми другарю Зарев,
Благодаря Ти за братските поздравления чрез млада

та другарка ). Тя ще ти каже, че всички сме в добро 
настроение, защото очакваме и се надяваме, че честната 
и правилна работа ще получи заслуженото признание.
Това още не е случай. Особено е тежко, защото няма 
свобода на печата, дори и за онези които помагат на 
днешния режим. Трябва да имам търпение, докато не 
свърши войната.

Днес пиша и на моя стар приятел Васил Дочев, адвокат 
от Бургас, който много години прекара в Белград и Заг
реб"). Бих останал доволен ако Ти и семейство Геновски 
останете във връзка с него. Той е на същата идеоло
гическа линия както

главна сила на

Г«|
■

Александър.
Всички мои те поздравляват и целуват. 
Твой: ДраголюбПисмо до Васил Дочев

Драги мой Василе, Бележки:
1) Писмата са изпращани чрез куриер, засега непознатапреди известно време получих първото твое писмо, а

« з м— ■»"■■■ «
когато става дума за политически информации. А теб те 3 Миша_ Михаил Геновски, професор, доктор на науките, 
интересува предимно това. Ето ти сега най-важните но- български земеделски ръководител. Дългогодишен активи- 
вини. ст в политическия живот на България. Неговннте връзки с

Аз през цялото време (на войната - Б.Н.) останах в Драголюб са били дългогодишни.
4) Нинко Петрович ог Ръгъвина, адвокат. Напуснал Дра

голюб Йованович след Освобождението и кандидатирал се 
за народен представител за Нишавска околия 1946 г. Влезнал

жена.

Сърбия, бях в постоянна връзка с другарите от нашата 
партия и с Върховния щаб на маршал Тито. Деклара
тивно ние не можахме да напуснем, защото нашата пар- в Народния фронт, 
тия беше полунелегална и всички имена на хората бяха 
известни на властта. Нинко беше в плен с още няколко ка.

5) Жосефина Тулешкова, българска земеделска активист-

известни другари и го очакваме да си дойде след някой 6) Тулешков, съпруг на Жосефина. 
и ние, а добре знае нашето поло- КрГк™

иова Здравкови 1 ) е жив и раооти в околийския отоор в войната член на Отечествения фронт и бил посланик в
своя край. Московлевич ) е също жив и добре се държи. Норвегия.
Станко Трифунович е загинал в едно сражение като
партизанин. По същия начин загубихме две пети от посетил България след войната, въпреки че неговите прия- 
членовете на нашия Главен отбор и техните заместници, тели го викали да дойде често, и като делегат на конгреса на 

Селяните носеха главното бреме на борбата. Това ни Земеделската партия. Благое Нешкович не го е пуснал да
отТЖпсеЛиГяатХпВ^!5Те'П п Не пРиз,,ават 11 комунистите. Техният империализъм тук Вера зТатТр^здвокат, съпруга на Михаил Геневски. 

Получих писмо от Жосефина Тулешкова ); която е е п0.г0ЛЯм отколкото в България. Но аз все още съм оп- 10) Слави Пушкарев, адвокат от Пловдив. Превеждал ня- 
мъжена в мова ьарош. казва, че нейната майка и сес- ХИМИСТч защото без нашето сътрудничество не може да кои произведения на Драголюб Йованович на български, 

тра са на път за България. Полуковник Тулешков също се направи консолидация на новия режим. Селяните тря- П) Йова Здравкович, десен земеделец, адвокат, арестуван 
ми писа ). По-рано не съм имал възможност да му отго- бва да имат свое политическо представителство. няколко пъти след войната.
воя, затова те моля да му кажеш това. Важно е да нап- Моите останаха живи. Дана13) е остслабнала, но се 12) Мил°ш 51 Московлевич от Шабац, научен работник,

- - „ „ ’ ’ лингвист. Неговият речник на сърбохърватския език е заб-
бори храбро. Бойка, по-старата ми дъщеря, сега е на 24 ранен през седемдесетте години, а той е тормозен. Неговият 
години и чака да се възобнови работата на университета, речник е пуснат в употреба през 1990 година.

13) Съпруга на Д. Йованович.
Бележките направих с помощта на Коста Костич, близък 

приятел на Драголюб Йованович през 1993 година.

жение и езика.
Обади на Мишо3), че тези дни очакваме Нинко4) да се 

завърне от пленничество: освободили са го полски и 
съветски войски в Померания. Оттам ще пристигне една 
група интелектуалци, които Нинко е подготвил, които

8) Желанието на Драголюб не се е изпълнило. Той не е

равим връзки със своите хора, за които се грижим.
Ляльо Ганчев ) печатал ли е нещо след пребиваването 

си в Белград? Ние все още не можем да печатаме наш 
партиен вестник, докато десните социалисти са приети и ТрЯбва да бъде в 7 клас, когато гимназията започне с 
по-добре от режима и са по-богати от нас, вече издадоха 
първия брой на вестник ”Село”. Ние не можем да 
препечатам и ”Нови Антей”, въпреки че е излезнал за

за да се дипломира по философия. Дафина е 17-годишна

работа. По-старата дъщеря на Нинко Лула се омъжи за 
един свой другар медицииар. Госпожата е добре, както и Богдан Николов

Албум

Голяма сватба в малка Желюша 1916 г.
Бушувало военно време. Свършили балканските, но уви, започнала I Световна война,
Животът обаче не спирал да тече - сменявали се болести, глад, погребения и сватби... Я колко 
много сватове са се събрали на една селска сватба в Желюша през 1916 година.

Черквата "Въведение Богородично” се намира в местността 
Курул на 1,2 километра западно от Разбоище, в живописния район 

р. Нишана. Тази църква в Разбоишкия манастир е особено 
интересна поради факта, че е построена а скала на височина от 50
на

ме тра и до нея може да се дойде чрез каменни стъпала, издълбани 
в скалата. Сградата е с размери 4,00 х 6,30 м„ еднобродна е, с една
ансида и с масивен полуцилиндричен свод. Построена е от грубо 
обработен камък и мазилка. За съжаление преди 1841 година
стенописът е варосан, така че въз основа па няколкото запазени 
фрагмента не може с точност да се определи 
ването му (от 16 до 17 век).

времето на създа-

Край черквата е минавал път, по който се е отивало до с. 
Ьеренде и заради това би могло да се предположи, че прекрасното 
фрескописане от църквата "Си. св, Пе тър и Павел" е силно понлн-

Н'върху живописта в църквата "Св. Богородица”.яло
Текст в снимка: К. Мпркович
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Иван Георгиев, председател на ФК "Желюша"

Предстои ни кадрова и 
финансова консолидация

20 : 18 и 18 точки.
Ето как коментира обстанов- 

ката в "Желюша” председателят 
Иван Георгиев:

-Когато поех отбора, той бе на 
ръба на оцеляването. С много 
дългове, без треньор, често не 
ходеше на гостувания. С няколко 
съмишленика се заехме с труд
ната задача. Успяхме да пона
малим дълговете, но не успяхме 
да сложим всичко на място.
- Отборът още ли не е консо
лидиран напълно?

- Да, все още имаме както кад
рови, така и финансови пробле
ми, но все пак оцеляхме и се надя
ваме, че пак приличаме на фут
болен отбор.
- Накрая поделихте второ до 
пето място ?

- На пръв поглед това е успех,

След изключването на "Же
люша” от НФЗ три кръга преди 
края на първенството 
/2004 г. поради два иеизиграни 
мача, отборът бе наказан да иг
рае два ранга по-ниско - в Пи- 
ротска общинска дивизия (поне
же Димитровград няма такава).
Всичко това отрицателно повлия 
на желюшкия отбор, като запо
чнаха да го напускат играчи, 
ръководството дигна ръце от не
го, имаше много наказани фут
болисти, треньорът и някои чле
нове па ръководството също бя
ха наказани... Така "Желюша” бе 
пред разпадане.

В такъв труден период отбо
рът бе поет, от председателя 
Иван Георгиев и още няколко ен- Иван Георгиев 
тусиасти. Работата вървеше тру
дно. "Желюша” имаше много затрудни цялото сътбзание, т.е. 
дългове, шестима състезатели еенния полусезон. Желюшани
минаха в "Балкански”, отборът изиграха отложения мач срещу н0 все Пак от три поражения две 
не отиде на няколко гостувания и "Локомотив” от Суково (1 : 4) и са служебни (едно оправдано), 
пак се намери пред изключване оцеляха в лигата. Накрая те спе- Делта ни е през пролетта да нап- 

Богомил Андонов, междуна- таланти, с които постига значи- от състезанията и в този ранг. Са- челиха второ място на таблицата Равим нов отбор с 15-20 млади
футболисти и няколко стари и да

• • л -ли за 2003-
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Шахмат

роден майстор по шахмат от Кю- телни успехи, 
стендил, спечели 17-тото отк-

мата пък лига е с много проб- с девет мача от които шест по-
При завръщането си у дома леми, тъй като и други отбори беди и три поражения (от тях две започнем с постоянни трениров- 

рито международно първенство след турнира в Белград, Богомил често не идват на мачове, което служебни). Крайния резултат е 
на Белград, което тази година се Андонов посети ШК “Младост” в 
проведе под название “Обрено- Босилеград, където се срещна с 
вац 2004”. На турнира участваха възпитаника си Драган Божилов, 
над 190 състезатели от СЧГ, Ру- босилеградската шахматна наде- 
сия, Румъния, Франция, Швеция, жда и шампион на България при 
БиХ, Хърватска и Македония, а момчета до 10-годишна възраст.
Андонов бе единственият предс
тавител на България. Конкурен- дойда в Босилеград. Тук имам 
цията бе изключително силна, много приятели, с които се поз

навам много отдавна и редовно 
контакти. Много 

пъти съм идвал тук със своя от- 
Балканите през 2004 година, са бор да играем приятелски срещи 
участвали 11 гросмайстори, око- с босилеградчани, те също са ид- 
ло 40 международни майстори и вали у нас, подчерта той. 
двадесетина ФИДЕ майстори.
Като победител в този прести- Андонов е официален треньор на 
жен турнир 45-годишния кюстен- младия Драган Божилов. Под не-
дилец, член на ШК "Осогово”, е гово ръководство той се окичи с Избиране НЗ "СПОРТИСТ НЗ ГОДИНЗТЗ" В ДиМИТрОВГрЗД 
получил определен брой точки, титлата “Шампион на България ' 1 ‘
които му дават възможност ско- за момчета до 10-годишна възра

ст”, но за съжаление не замина на

ки и да играем всички мачове. 
Трябва да намерим и добър спе
циалист, който да работи с отбо-табела ра.

0 35:9 24
? 31:9 15
3 31:21 15 
3 21 ПО 15
3 17:15 15
4 11:15 11
6 14:35 6
1 5:32 У
1 12:41 3

1. ЛокттотнВа
2, Зведдс
Ъ- Ъулуйпост 
4 Ром
5, Жел>уша
6, Теиаи
7, СпоОода
8, Мншакиц
9, Палеж

9 8 0 - Как виждате 
сътрудничеството с 
"Балкански'? '

- "Балкански” е нашия по-стар 
брат и отношенията трябва да 
вървят в тази насока. Ние трябва 
да "правим” млади и талантливи 
футболисти и да ги даваме на 
"Балкански”, а те да ни дават 
футболисти, за които няма място 
в техния отбор, както и за по-ста
ри, които да завършват кариера
та си при нас.

$5 1)
- Винаги се радвам, когато Й 5 0

9 5 0
понеже сред участниците на то- 5 0 

4 0 
2 0

»зи, както самият Андонов каза, поддържам 
най-силен шахматен турнир на 3

Й
1 0я

От миналата година Богомил I 05 А.Т.

Подготовките вървят добре
В разговорите с Новица световното първенство в Гърция Засега със сигурност на тържеството ще присъстват няколко олимпийски шампиони като
Божилов, треньор на ШК защо няма българско гражданст- Ясна Шекарич, Горан Максимович, олимпийката по ветроходство от Бългаоия Иоина
„Младост", Андонов раздвижи во. Константинова и треньора й Николай Александров н н

X””'”1,1’“ т,,,„г,р„ „„ Е „
ЛТ™., Г-*”-- Г™ЙГТ.°“ " ,р"2005 година гросмайсторски тренировки и упражнения, в град” вече е във Финалната си уптрп "Кяп./т.” -з Д Р ньорът и Николай Александров.. 

турнир в Босилеград, „Мемо- бъдеще планирам да го водя със фаза Отборите предадоха свои пнпет Б ' Засега със сигу‘ Водят се преговори да дойде и
риал на Арсо Тодоров"-виден себе си и на “силни” турнири на ?епоелложе.шя' ** рност на тържеството ще при- българката Мария Гроздева,
шахматист, поет и деятел, който които участвам „ аз ТаР ,,,е г предложения по категории състват няколко олимпийски ша- олимнийска шампионка по стре
ла™ години е бил първа дъска ® УДИа3’ 1ака ще Единствено БК "Димитровград” мпиони като Ясна Шекарич Го- лба от Атинт Рзгятахг. ".г:;™.;ТБтг:г«»р-м—■ гг ■* бт™:*:а,:нГГ"». с""р~ ™> —федерации на България и на „ ндонов изтъкна, че вече е и отговориха, че не желаят да
СЧГ, както и от кмета на рикшочил разговорите за учас- участват в акции, които про-
Босилеград. ие на Драган в престижния тур- вежда съюзът. С тази постъпка ОЩ6 6ДНО ТвЖКО ПППЯЖР1ШР

нир за „аи-голямите таланти-от те ще „анесат вреда на своите , 7^” 1 С/КИО НОраЖСНИС
славянските страни, които ще се членове, понеже не се избира ощ ' Димитровград" 100 : 69 (22:27; 41:12; 22:10;
проведе следващата година в спортист на Спортния съюзРа 15'20>
тнияЛ’РуУскИи "гросмайстор3 Бори^ СП0Р™СТ «а,града. Но затова пък Ниш, 12.042004 г. далата на останалата част „а мача играха 
СпаскиУ Р п ЛР ДРУГИ 0тборч имат в "Радло- ОУ Д5™к° РЗД°вич , зрители изключително слабо. Направиха

1.Л.Р. женията си и спортисти от тези °коло 10°- Съдии :И. Божич от много грешки и много неточни
Ниш и И. Красавчевич от Болье- изстрели. Мачът фактически бе 
вар' решен във втората четвъртина,

която домакините спечелиха с 29

Д.С.на

10 кръг на Втора сръбска лига - група "Изток"

ро да се закити с титлата гросма- 
йстор.

Богомил Андонов 
български шахматист. Бил 
цешампион на България през 
1993 година и участник в нацио
налния отбор на Олимпиадата в 
Дубай през 1986 година, В досе
гашната си богата 
побеждавал .на редица турнир 
България и в чужбина. В момен
та, освен за своя отбор “Осогово” 
се състезава и за тима на “Ина 
дизайн” от Нови Пазар и е 
вен участник на престижни тур
нири в западноевропейските ст
рани. Той е и треньор на млади

е изявен 
е ви-

Димитровград БК 'Димитровград": Вукое- 
10, Киров, Петров, Йоветич 

10, Андреевич 15, Велчев 2, Але- 
ксов и Джурджевски.

Още едно тежко

”Железничар” и”Цариброд” 
набират нови членове

вичкариера е точки разлика.
В последния кръг БК "Димит

ровград" ще се срещне с БК 
поражение "Гердап” от Кладово, с когото

и в

„ Тези дни атлетическият клуб "Железничар” и 
Цариброд започнаха да набират на димитровградските баскетбо- дели последните две места на 

листи, е загубиха от второкла- таблицата. Мача ще се играе в 
сирания отбор в лигата БК залата на Педагогическата ака- 
Ниш . Гостите добре започнаха демия в Пирот в неделя на 12.12. 

и спечелиха първата част с 27:22, от 18 часа. 
а също и последната с 20:15. Но в

шахматният клуб
„ - нови членове. Атлетите записват

залата ВЪЗраСТ ВСЯКа сряда от 1б'30 часа в
петък лонедблник0»!

редо-

Д.С.
д.с.



. ■ '______ ________ 1 р декември 2004 1 1

Представяне на "Алтамед" в ДимитровградБабушница

Пчелното млечице ■ екологична храна и лекарство
тамед”, със седалище в Белград, по- инфекции, стимулирайки създава ху нер ^пъшението ка-
сетиха Димитровград и представиха пето на антитела и левкоцити, подобряв Р кпъвното иаля- 
своите продукти с име "Ревита”. Натуралните антибиотици, които то норм р< Р Спеава-

Какво всъщност е ”Ревита”! се съдържат в него, неутрализират гане.
Това е диетичен продукт ма ос- или унищожават голям брой бак- 

новата на пчелното маточно мле
чице, най-силната естествена субс
танция, стимулираща и възобновя
ваща човешкия организъм. Тя е 
създадена в пряко сътрудничество 
на фирмата ’*Алтамед'’ и Руската 
академия на науките, която е ус
пяла да продължи биологическата 
активност на пчелното млечице от 
няколко дни на две години. "Алта- 
мед” използва това научно пости
жение в продуктите "Ревита”. По 
този начин пчелното маточно мле-

”Лужннца”ще”зимува”
18 ©МОТ® пет©

д. с.

Издателство "Братство", Ниш, Кей 29 
декември"8,

обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за събиране на оферти за следните обществени набавки с 
ниска стойност в периода от 1 януари до 30 юни 2005
година:
1. Печатане на вестник "Братство" на български език;
2. Печатане на месечно детско списание "Другарче" и
3. Печатане на двумесечно списание "Мост".
Своите оферти могат да представят всички юридически лица, 
изпълняват условията на чл. 45 от Закона за обществените набавки. 
Конкурсната документация може да се вземе на посочения адрес, след 
внасянето на 1000 динара за едно издание, всеки работен ден от 8 до 
14 часа в срок от 15 дни след публикуването на поканата в Братство
и "Народне новине". Офертите, които пристигнат след този срок, няма 
да се разглеждат.
Офертите трябва да бъдат отделни за всяко издание и запечатани в 
плик, на който пише "Оферта - не отваряй".
За подробни информации звънете на тел. 018/ 513 861.

чице, някога изключително ползва
но само от крале, става достъпно на 
всички, които ползват продуктите 
на "Ревита”.

За качеството на продукцията и 
здравната изправност на продукти
те "Ревита”, както и за биологичес- 
кта активност на пчелното маточно 
млечице се грижат най-компетент- 
ннте институции, като Републикан-

Саша Илич е първият вляво в долния ред които

оттеглиха ?Най-популярният бабушнншкн 
спортен колектив - футболният от- - Главната вина за това е в уп- 
бор "Лужница” завърши есенната равата на клуба, която не изпълни 
част от първенството на НФЗ на всички задължения към футболнс- 
осмото място. Бабушничани събра- тите. Голям брой от тях не трени- 
ха 21 точки (6 победи, 6 поражения раха редовно и отказваха да пъту- 
и 3 равенства), отбелязаха 32 и по- ват на гостувалия заради това. Ето, 
лучиха 33 попадения. Като домаки- например на гостуването си в 
ни те можеха да спечелят общо 24, Малошище "Лужница” игра с мла- 
но успяха да съберат само 14 точки, дежкия си състав, но това не й поп- 
Триумфираха 4 пъти, 2 пъти загу- речи да спечели една точка, 
биха и два пъти играха наравно. *
Като гост "Лужница” 2 пъти побе
ди, 3 пъти загуби и изигра един ра
вен мач.

скнят институт по здравеопазване 
на Сърбия, Институтът по здравео
пазване на Белград, Институтът по 
физиология при Медицинския фа
култет в Белград и др. Всички про- _ 
дукти на "Ревита" носят знак "Зд- { 
рава храна" и "Зелена ябълка". ;

"Ревита” е предназначена и за ; 
деца и бебета, понеже стимулира ; 
разтежа и развитието, за възрастни I 
понеже подмладява всяка клетка, I

Офертите ще бъдат отворени публично след изтичането на 
посочения срок, а в срок от три дни комисия ще избере най-добрата от 
тях. Комисия за реализиране на публичната покана

Др болни ли сте от 
класирането на отбора?

- Изобщо не съм доволен. Лип- 
Тези дни проведохме кратък сват ни много от точките, които за- 

разговор с един от най-добрите губихме в Бабушница. През про- 
футболисти на този отбор Сашо летта очаквам "Лужница" да се 
Илич, който е и помощник-треньор бори за оцеляване в дивизията. Би повдига внталноста и енергията, а 
и участва в ръководството на клу- трябвало да използваме зимната при болните със съответна терапия

пауза за консолидиране на отбора, ускорява оздраяването. При бреме- 
Трябват ни няколко качествени , 
футболисти. За пиротчаните, кои- ! 
то досега бяха в нашия състав, все

Съобщение до абонатите
Каним абонатите, които не са платили абонамента си за 2004 г., час 
по-скоро да внесат 500 динара на банковата сметка 840-540668-61. 
Абонатите, които не издължат дълга си към издателството, няма да 
получават нашите издания след Нова година.
Осведомяваме гражданите на Сурдулица, че в бъдеще ще могат да си 
купуват вестник "Братство" в книжарницата на Найдан Стоянович.

От комерсиалната служба на Издателството

ба.
нните жени подпомага здравослов
ното състояние и помага за ражда
нето на здрави бебета. Спортистите 
го използват, понеже е най-силният 
натурален стимулатор. Помага на 
всички, които са изложени на изк
лючителни умствени и физически 
напрежения или работят в екст
ремни условия. Пчелното маточно 
млекце съдържащо се в продуктите 
на "Ревита" стимулира развитието 
и забавя процеса на стареене. То 
има силата па майчиното мляко, за-

* Как оценявате есенния 
полусезон на НФЗ и класиранепю 
на Вашия отбор ? пак не можем да кажем, че са много 

- В началото тръгнахме много качествени. Управата на клуба 
добре. В отбора имаше много ка- също трябва да се консолидира, 
чествени играчи от нашата среда и Ако това не е възможно, тогава 
трима от Пирот. С течение на вре- трябва да се избере ново управле- 
мето обаче отборът бе напуснат от ние. Доколкото не саберем сили и 
няколко качествени състезатели, в не направим това, което посочих, 
резултат на което започнахме да през пролетната част от първенст- 
регистрираме все по-лоши резул- вото ще имаме много проблеми, 
тати.

Тъжен помен
На 11 декември 2004 г. се навършват 3 години от 

смъртта на нашата мила майка, свекърва и баба

РОКСАНДА АНДРЕЕВИЧ - РОСА
На този ден ще посетим нейния горб в димит

ровградските гробища и ще си припомним за хуба
вите моменти, изжнвяни с нея.
Ойечелени: дъщеря Оливера със семейството си, 
снаха Милена, внучета Станимир, Милица, Весна 
и Влашко и Правнуци Милан и Саша.

Д. Ставров това осигурява па децата нормално* Защо футболистите се

*•2 3 5 6 7 8 9 10

*" • ^ 1Водоравно: 1. Популярна топ- ” 
па напитка. 4. Германски тени
сист. 8. Мъжка рожба. 11. Ста- и 
ра мярка за тегло. 12. Морски 
разбойник. 13. Безалкохолно 
питие. 14. Шестата нота. 15. 
Банкрут. 16. Димоотвод. 17. 
Алкохолно питие. 18. Война го 21 
(сръб.). 19. Сръбска авиоком
пания. 20. Част от електромо
тор. 22. Столицата на Герма
ния. 24. Телефонен повик. 25. 
Най-голямата награда на лота- га 
рия. 28. Широка улица в град.
30. Името на руския писател 32 
Чехов. 31. Река в Италия. 32. 
Материал от иглолистни дър
вета. 33. Град в Украйна. 35. 36 
Метална жица. 36. Хърватска 
нефтна компания. 37. Най-го
лямата филмова награда в 
САЩ. 38. Следи. 39. Индуст
риална област в Германия. 40.
Марка унгарски камиони.
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Тъжен помен
На 1.1 декември 2004 година се навършват 2 

ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта насг
Е «схР""

^ ” МИРЯНА БОРИСОВА

25 26 123 Споменът за нейната светла душа н изпълнено с 
обич сърце ще остане завинаги с нас.
Скърбящи: майка Верка, баща Стойне, сестра 
Круна и семейство БойковиРИГ

* % *
На 11 декември 2004 година се навършват ПЕТ 

ТЪЖНИ ГОДИНИ от преждевременната смърт 
на пашата мила майка и сестра

1 33 34
> *"

р -у / 4 *ПАВЛИНА ЦВЕТКОВИЧ
по баща ВЕЛИНОВА
от село Радинац край Смсдерсво

С много обич, болка п тъга се прекланяме пред 
светлата ти памет!

1 391 ^ Г 1
..1—...

Руски шахматист, светбвен Томов. 26. Името на баскетбо- 
Отвесно: 1. Гигант, великан. 2. първенец. 17. Който присажда листа Паспал. 27. Град-държа- 
Пристанищен град в Израел. 3. калеми на дървета. 18. Упра- вае стара Гърция. 28. Сръбски 
Четвъртата нота. 4. Вид игра вители на университети. 21. режисьор. 29. Планина в Сър
на маса. 5. Името на френския Горно помещение на жилище, бия. 31. Държава в Южна Аме- 
футболен национал Кантона, 22. Учреждение, което се заии- рика. 34. Първенец. 35. Марка 
6. Съкращение за пътна поли- мава с кредити, спестявания, камион за товарен превоз. 38. 
ция в България. 7. Едноличен парични преводи и пр. 23. Иван Дума, с която се потвръждава. 
търговец (съкр.). 8. Речна ри
ба. 9. Българско мъжко име.
10. Град във Франция. 12. В ар- 1 _ Преслав. у. фас. 9. То. 11. Рали. 12. Бекер. 14. Кос. 15. Аса. 16. 
хитектурата - гладка повърх- ф0бИЯ. 17, Бала. 18. До. 19. Венец. 20. Сана. 21. Сонар. 22. 
И0СТ НЛС7,0Н0’ врата’ прозорец нюйорк. 24. Кадет. 25. Рожен. 26. Ротор. 27. Север. 28. ФА. 29. 
и др. 13. Част от електрическа Омир. 30. Шемет. 31. Час. 32. Миро. 33. Емил. 34. Вази. 35. 
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Ош опечалените: дъщери Сузана и Сандра, 
брат Славко, сестра Миряна и семействата им

в На 10 декември 2004 г. се навършват ШЕСТ 
ГОДИНИ от смъртта на нашата скъпа и ненрс- 
жалнма съпруга, майка, свекърва, тъща и баба
СТАНКА МИТОВА 
от с. Долна Любата

Г^Ш { у а ^ие* твоите най-близки, вечно ще те носим с
\шЬд4>а (,(*им 11 болка в сърцата си. Дълбок поклон пред 

светлата ти памет!
От опечаленото семейство
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Декорация

12 ЖДвквМВВМ-ЗЙЙ.

Георги Данаилов
&а*Шопска 

му работа АГ V -Айде, Манчо, кажи ми кшсо по-учен 
5^овек ква йе разли1сата отпреди и дън- 

ъска? - заступи ме Сима Отверката.
- Не знам за кво мислиш? Ако питаш за 

годинете, при мене се нанизаше...
-Годинете си върву, Манчо, сакали нийе или не са- 

1сали. И за сви су йеднакве! Питуйем те тека общо за 
животът, кико беше преди, а кико йе дънъска!

-Па и животът си върви, Симо, само кига по-добре, 
кита по-лоше!

-Чекай Манчо, тека нема да се разберемо. Я ми ти 
кажи ква йе денъска тая декорация?

-Не каже се декорация, а демокрация!
-Декорация ли, демокрация ли, свейедно! Гледам 

същите се върту кико по-рано. Кой йе по-близа до 
бумбакат, он може да загребе по-дълбоко...

-Стой Симе, нейе бъш тека!
-Нейе, нейе! По-рано имаше работа за 

нема. По-рано свак кой сакаше да учи, требеше само 
да прилегне на кньигуту. Съга требе дебело да 
изпружиш с големе паре! По-рано кига си речеше,

при доктура да ти даде некой дън болованье 
да си позавършиш некою позаосталу домашну работу, 
а ако недай боже си истинскьи болън че ти даде 
купища лекове без паре, па пай ако си речеш - 
да гьи изпийеш...А съга требе да си дадеш 
пензиюту само за две-три лекарства...

-Е, видиш ли бъш тива ни докара до това дередже. 
Беомо се распасали, Симе: работници о клинче, ама на 
първи се подпишу под заплату, селяци зарезаше ньиве 
и ливаде, стоку и иже по селата, нагьрнуше у град, 
ижете им почеше да се распадаю, а старци йедън по 
йедън си идеше... Затънумо у борчове до гушу, а они 
требе да се върчаю...

-Може и да йе тека, ама я знам дека докига нап- 
райимо предприятията, на коя съга вису катанци, 
стедзайомо каиши, одваямо от уста, тека да се каже! А 
гледай съга: пъркнуше се некикви богаташйе, не знам 
откуде изникоше. На некои знам бащете им, куче 
немаше за кво да гьи вати, а они дънъска те ти оп 
милиони за предприятийе! Купе га и йоще се прайе на 
божйе кравичкье, демек чине добро на народ. Кшсо 
може народ да се оголи за добро, а?

-Видим, Симе, накуде бийеш. И я видим и знам за 
некойи, ама и я кшсо ти си кьутим. А данъшнята 
демокрация каже дека не требе да се къути, а с пърс да 
се покаже по ньи...

-Кьел вайда и да покажеш. Първо може да си опър
лиш пърстите, а после ако немаш работу, лай си 
напразно. Я чу дека тия 
прашище, продал йедън камион, и купил предприя- 
тийето. А там йе затекал не йедън, а десет или двайесе 
камиона. После заграбил гранитат от Върлу падицу 
кока му йе бащиния...

-Полъка Симе, све че си дойде на ред!...
-Айде, айде, не липчи Марко до зелену траву...

Един познат обичаше да съби
ра разни чудати дървени пънове, 
криви чепати клони е особени 
форми, обработваше ги и с тях си 
красеше градината и къщата. 
Веднъж видял в селски двор мно
го привлекателен пън и веднага 
пожелал да го притежава. Влез
нал той в двора - добър ден, до
бър ден!

- Извинявай, чичо, това дърво 
трябва ли ти?

- Кое дърво?
- Е това там.
- Това ли, не ми требе, за шчо 

да ми требе.
- Ами може ли,да ми го дадеш 

тогава?
- Е как така че ти го дадем! сви - съга- Добре де, аз ще ти го платя.
- Това дърво че го платиш!?
-Да. с е
- Стига бе! И колко пари ще 

дадеш тогава?
- Ами - моят човек се позамис-

че -
отидеш

ли и рекъл, - пет лева.
- Пет лева! Ти си луд бре, за 

това дърво да дадеш пет лева!
- Добре де, три лева?
- Това дърво нищо не чини!
- Ами дай ми го тогава така!
И тъй до безкрайност. Хем

дървото за нищо не му требе, па
ри не ще, хем не го дава!

Ето това е шопска му работа.

нема
половин

Какво трябва да знаят жените, 
когато се сравняват с мъжете
Имаме по-лек мозък, но по-силно сърце. Имаме по-силен гъдел и растем по-бързо. А 
"възглавничките" от мазнина ни помагат, когато плуваме. "Жените са по-слабият пол" - все 
още мнозина вярват в това, защото правят асоциация само с мускулите и не знаят, че в 
някои аспекти женското тяло "превъзхожда" мъжкото. Много от белезите, смятани на пръв 
поглед "недостатъци", всъщност са големи предимства за жените (неслучайно при жените 
под 50 години е по-малка вероятността да получат инфаркт). •

На езика на генетиката XX означава момиче, а г по-малко от този на мъжа. Факт, който дълго 
ХУ - момче. Мъжът и жената се различават само с време се използваше, за да се твърди, че жените са 
една хромозома, като жените имат две еднакви, на- по-малко интелигентни от мъжете. ”В действител- 
речени X, а мъжете имат една хромозома X и една ност, ако тази стойност се сравни с общото тегло на 
по-малка хромозома, наречена У. Генетичният тялото, разликата между жените и мъжете напъл-

изчезва”, обяснява Бруио Коломбо, невролог в 
болницата ”Сан Рафаеле” в Милано. Освен това, 

За да се роди момче от един ембрион, не е дос- никога не е била открита връзка между теглото на 
татъчна само хромозомата У. В действителност, до мозъка и коефициента на интелигентност, 
седмата седмица ембрионът има както мъжки, та-

код, представен от ДНК, се намира в тези хромо- 
зоми.

но

В светлината на тези разсъждения, никой (по- 
ка и женски рудименти, т.е. недоразвити полови чти) не би се осмелил да мисли, че няколко грама 
органи. Към 6-7-та седмица от вътрешноутробния повече могат наистина да имат значение. Какво да 
живот, под въздействието на вещества, произве- кажем за слоновете, чийто мозък тежи около 6 кг? 
дени от една специална зона на хромозомата У, <:е Би трябвало всички те да са "Нобелови лауреати”! 
формират тестикулите. Те започват да произве
ждат хормони (андрогени), които водят до разви
тие на мъжките гениталии и до регресия на женс- Бъбривки, с по-богат лексикален запас, непри- 
ките”, казва Марио Фадин, гинеколог в болницата муден говор, по-бързи от момчетата при изгова- 
"Фотебенефратели” в Милано. ряне на думите. Изобщо, по отношение на езика,

Зародишът XX, който не е стимулиран от анд- жените са с една крачка пред мъжете. Още от мал- 
рогенни хормони, се развива в посока жена. А ако в ки изпреварват поне с 2 месеца момчетата при ус- 
един зародиш ХУ се срещат отклонения при произ- вояване на говора и първи произнасят думите ”ма- 
водството на хормони и той ще развие женски ге- ма” и ”тати”. Защо? ”Според проучване на Йелс- 
ниталии. Ето защо, може би е по-лесно да се роди кия университет в САЩ, жените използват по раз- 
момиче отколкото момче. Дотук нищо ново. Но личен начин зоните на мозъка, свързани с про- 
може да се добави едно интересно наблюдение: ня- цесите на усвояване на думата”, продължава нев- 
•кои учени смятат, че развитието в мъжка посока рологът д-р Бруно Коломбо. При жените структу- 
може да е вариант на женското развитие. Можем рите на говора са развити и в двете полукълба на 
да си помислим, че Адам е роден от реброто на Ева! ' мозъка, докато при мъжете те са свързани почти

изцяло с лявото полукълбо.”

що сака. да ни засипе с

Свободен говор

Манча

ТГ1АМА ЛАЛКА
Не ме плашат гладните вуии, 
дето се облизват около кошарата.- 

Ь Страх ме е от ситите айдуци, 
що обират фирмите и държавата.

а
200 грама не правят разлика

- Край в следващия брой -Вярно е, че мозъкът на жената тежи с около 200
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