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Вестник за българите в СЧГ .

Един разговор в Издателството катрлдвод

Пет месеца до
съдбовната дата I

‘Приватизация или "закрила" от Националния съвет на 
малцинството - това са двете възможности за оцеляване 
на издателство "Братство" , от които трябва да изберем 
по-добрата до края на април 2005 година. Изборът може 
би и не е толкова тежък, но каква е перспективата.

Ако Конституционният съд на Сърбия не анулира спорния 
Закона за информирането (инициативата е на малцинст- 
издателства от Войводина, а изгледите й за успех

член в 
вените
нимални), от началото на май идната година в републиката няма 
да има медии, ”чийто основател е държавата или териториалната 
автономия, или ведомство или предприятие с по-голямо дялово 
участие на държавата...”. Тъй като основател па Братство е 
Народната скупщина, 30 април 2005 г. е съдбовна дата за нашето 
издателство. С други думи - дотогава трябва да бъде намерен друг 

на единствената информационна къща за българското 
малцинство в Сърбия. Или тя да бъде закрита!?

- Имате само две възможности за оцеляване, от които естест
вено трябва да изберете по-добрата. Едната от тях е приватиза
цията, значи да се яви юридическо или физическо лице, което да 
купи вашето издателство на аукцион. Другата 
вателските права да ”минат” от държавата на Националния съвет 
на българското малцинство, каза Виолета Джорич от Минис
терството на културата и медиите по време на разговора в нашето 
издателство, който беше проведен тези дни по инициатива на

са ми-

основател

ь Първият сняг в Босилеград „пристигна" през миналия уикенд и вече се стопи, но 
по централните улици все още има поледици, които затрудняват движението. 
Снежната покривка в по-високите части на общината е от 5 до 10 сантиметра.

възможност е осно-
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синдикалната ни организация.
Частниците обаче едва ли ще се ”пограбят” за нашето изда

телство - то не донася профит. Ако ги примами обектът в цент
ралната зона на Ниш, вероятно ще ги отблъснат две лоши сведе
ния: нашата барака се е разцепила на няколко места, а локацията й 
е временна и градът може да си я вземе когато си иска. Ако все пак 
някой частник реши да купи издателството, той ще го купи заради 
друга, печеливша дейност, което ще рече, че приватизацията мо
же да бъде само гибелна за "Братство”.

Най-вероятно поради тези причини Скупщината на Войводина 
е рсшила да предаде основателските си права на националните 
съвети па малцинствата в покрайнината. Може би именно затова 
н ние ще бъдем принудени да изберем същата възможност. Но е 
въпрос може ли Националният съвет на нашето малцинство да се 
справи с нелеката задача на основател. Защото неговите членове 
се събраха в пълен състав чак година и половина след избирането 
им, по не успяха да преодолеят разцеплението си.

Централен въпрос все пак е финансирането. Досега почти вси-1 
чки пари за редовната дейност па издателството се осигуряваха о г 
бюджета на Сърбия (собствените ни приходи са малки). По думи
те па г-жа Джорич този проблем ”нс е толкова страшен”, защото 
държавата ще оказва финансова помощ на НС, но "вероятно не 8 
както досега, защото вие сте малко малцинство”. Тя обаче ни 
”утеши" с възможността да конкурираме за средства от домашни | 
и чуждестранни фондове. "Освен това би било логично да ви 
подпомага и България като държава-майка”, каза Виолета Джо-

Спорът между ОС 
в Димитровград и 
"Вирком"_______

На б и 7 декември в НДК в София

Министерска среща на ОССЕ
Никой не 

отстъпва
министърът на външните работи 
Гергана Грънчарова.

Националният дворец па култу
рата в столицата ще бъде затворен 
за граждани няколко дни преди и в 
рамките на срещата, ще бъде огра
ничен и достъпът на моторни пре
возни средства в пространствата 
около него, заяви директорът на 
Национална служба "Охрана” ген. 
Румен Миланов.

Генералният директор на НДК 
Христо Друмев съобщи, че в моме
нта в Националния дворец на кул
турата кипи ремонтна дейност*. 
Остарелият мокет в зала 3, в която 
ще се провеждат пленарните сесии, 
ще бъде г жрит с български килим 
с обща Ш| >11(2,1 декара.

До момента 41 външни минис
търа са потвърдили участието си в 
срещата на Съвета на министрите 
на ОССЕ, която ще се проведе на 6 
и 7 декември в Националния дворец 
на културата в София. Освен пред
ставители на 55-те страни членки 
на ОССЕ на събитието ще присъст- 

представители на ЕС, НАТО 
и ООН, както и на 10 страни парт
ньори от Азиатско-средиземпомор- 

регион - Алжир, Мароко, Еги
пет, Тунис, Йордания, Израел, Аф
ганистан, Япония, Корея и I айлаид.

73 нови лимузини и 50 минибуса 
"Форд Мондео ще превозват деле
гациите на предстоящата среща. 
Договорът за автомобилите е на 
стойност 65 хил. евро, уточни зам.-

ват и

Кой ще направи отстъпка в 
спора между Димитровградска 
община и частната строителна 
фирма "Вирком” от Пирот, коя
то намерява да инсталира маши
ни за раздробяване на андезитни 
камъни в базата на "Градия’ ? 
Ако се съди но изявленията па 
челните хора на общината по 
време на емисията ”Откр 
раи” на РТВ” Цариброд”, общи
ната няма намерение да прави от
стъпки от решението си тежките 
машини да не се инсталират в 
базата на *Традия” и на терито
рията на общината. Вълрс 
представител на "Вирком”, Дру
гата страна в спора, не се появи 
пред камерите, от проведените 
няколко часа преди това разго
вори стана ясно, че няма желание 
за отстъпки.

ския

иг ек- Първата 
ферма за 
охлюви в 
Босилеградош
Брайковци - 
село с 10 
жители

рич и подкрепи думите си с примера на унгарското малцинство, 
"зад което веднага застана силната унгарска държава”. Дай Боже, 
по дали България има същото желание и същите възможности.

Проблемите са много, а времето за тяхното решаване е кратко - 
само 5 месеца. А имаме и ненужни затруднения.. Управителният;; 
съвет на издателството, който е длъжен да се занимава с въпроса, р 
бездейства преди всичко по вина на председателката Александра 
Христова, която, макар и иашеика, не прояви никакъв интерес 
към издателството. За съжаление и директорът не проявява ини
циативност по въпроса. Освен това заради съмнения за неотго- 
порно разполагане с парите на издателството вече няколко дни от < 
пашата къща "пе излизат” министерски, полицейски и данъчни | 

^ ри Затова цялата грижа за оцеляването на издателство
Братство ще се стовари върху плещите на синдикалната нн 

организация. И въпреки че много неща по са в нейна компетенция,1 
з’я непременно трябва да изпълни задачата си. Не само заради . 
съдбата па 17-те работещи и техните семейства, но и заради сз»д- 
бята па българското национално малцинство в Сърбия.

Защо се 
задръства

Стр. 5

ки че преходът 
” Градина - 
Калотина : Стр. 7

Стр. 3

рБългарски
ш®шоршвп
край рака 
шм

В момента предимство 
би има общината. От ’ Вирком 
все още не са показали разреше
ние за работа, свързано е откри
ване на кариерата за андезитни 
камъни във Върла падина 
до село Борово.

може Димитровградски 

близнаци в •»'< 

"Шоуто на Слави"

ииспскто

близо

Кирил Георгиев 3шшш!М1ашмв(Ни сшр. (>) Стр. 4
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"Велика Сърбия" против "Велика България
" пйиятя" па се съберем в кръчмата. Всички заедно - сърби

Ако "трябва да воюваме", тогава нека да "воюваме" с писалките. И след края на в не е такава, каквато е била.
и българи, живи и здрави. Въпреки че "балканската кръчма все още не е европейска,

1 Моят отговор на тях
чери,е новости от 1 Р_ ( „ 29 октомври и 5 ноември (Лозунги
"Тук^ее сръбтУ^и Половинката информация) I "Ревф 92« от 2 „оем- 
Ври 2004 г Р(Шофер шпартао Веяику Бугарску), на основание Закона за 
информирането, ви моля да публикувате следното:

От всичко написано в тези статии е вярно само това, че на 18 март аз 
написах на български и сръбски език графитите 1 ук не е сръоско и 
"Това не е Сърбия това е Югославия” като отговор на графитите на 
сшбските радикали "Шешел, српски ]Унак”, които се появиха на стените 
край пътя за Босилеград, както и в самия град по време на косовските

СЪ На 22 мТа№г. посрещнах кандидат-президента Томислав Николич с 
плаката "Западните покрайнини нямат нищо общо нито със Сърбия, нито 
с Черна гора” Минавайки покрай мен, Николич ми подхвърли: То Ье 
бити кад мртав прдне!" На 6 юни 2004 г. в предаването Нще српски 
Ьутати" на ТВ БК Николич обаче каза, че аз съм носил плакат, на които 
писало "Това не е Сърбия, това е България”. В писмо до редактора на 
предаването обясних какъв беше моят плакат и подкрепих думите си със 
снимка. Поправката обаче не беше излъчена.

Към края на октомври по телефона ми се обади мъж, които по мое 
настояване се представи като Веселин Пешич, кореспондент на Блнц . 
По негова молба му изнесох горните факти. Не съм давал никакви инфор- 

автора на статията във "Вечерн»е новости , който се е подписал 
с Д. В. Не е вярно и това, че графитите съм писал през октомври. Никога 

давал никакви информации на Драган Велкович, автора 
”Ревия 92”. Всички твърдения в тази статия са негови.

С оглед на всичко това, искам да задам няколко въпроса. Защо едва 
след половин година сръбските медии забелязаха сепаратистките лозун
ги”, както ги нарича ”Блиц”, а до ден днешен никой не забеляза графи- 

сръбските радикали (чийто лидер трябва да отговаря в Хага за 
престъпления срещу човечеството) и то в община, в която живее българс
ко национално малцинство? Ако е вярно, че моите графити са чиста 
глупост”, както твърди ”Ревия 92”, защо е толкова важно да пишат за тях 

сръбски вестника? Защо от толкова много проблеми на бълга
рите в Босилеград сръбските вестници забелязаха само това, 
боли - графитите, но не и това, което боли нас - безработицата, без
законието, нарушаването на човешките и малцинствени права, асими
лацията, унищожаването на културно-исторически паметници, липсата 
на обучение на майчин език и т. н.?

Написаното от Драган Велкович ми напомня 1992 год. Тогава той 
твърдеше, че ДСБЮ е фашистка партия, която цели да създаде "Бори
сова фашистка България”. След 12 години фашизмът наистина пристигна 
при нас, но чрез Сръбската радикална партия и не заради "Борисова 
фашистка България”, а заради Велика Сърбия! Не е вярно твърдението, 
че "партията на Димитров ДСБЮ е искала да се промени границата и да 
бъде върната на Власина...” "Шешеъ српски ^унак” беше този, който 
променяше границите по Хърватска и Босна и именно затова сега сме тук, 
където сме. Как може Сърбия да иска Сръбска Крайна, а България не 
може да претендира за Западните покрайнини, които са окупирани от 
Кралство СХС през 1920 г.? Това ли е тази нова "международна поли
тика” и "билатерални отношения между СЧГ и България”, за които 
Велкович твърди, че аз не ги разбирам? Ония, които разбраха тази 
"международна” и всяка друга политика и които ”на всяка цена отб
раняваха Югославия”, днес би трябвало да се запитат дали въобще са 
разбрали нещо и дали и сега разбират нещо.

Велкович се позовава на един "известен интелектуалец” от Босиле
град. Ако този "интелектуалец” (зная за кого става дума) е толкова 
"известен”, защо не се представи с пълното си име, както му е редът? Как 
така - ' известен интелектуалец”, а няма честта и смелостта на един 
обикновен шофьор да защити публично политическите си становища?

Във връзка с твърдението "Димитров е политически профитер, който 
по време на ембаргото профитирал от нелегалния трафик на нафта”, 
искам да попитам само това: Наистина ли г-н Велкович мисли, че Дър- 

сигурност би позволила на мен, български националист, да се 
занимавам с нелегален трафик на нафта и да профитирам?! В периода на 
ембаргото аз имах автопревозна фирма и както всички други фирми и 
хора, ходех за гориво в България. Пазя цял куп документи, с които мога да 
докажа, че съм платил акцизи и такси за всеки литър гориво, което 
внесох, и на всичко отгоре платих възможни и невъзможни данъци върху 
създадени и несъздадени доходи. Нима наистина е възможно в тази дър
жава шофьорите да бъдат "политически профитери” и "политически 
спекуланти ? Както се знае, тази "чест” имаха само онези, които вярно 
служеха на режима на Милошевич, включително и някои "известни инте
лектуалци .

Вярно е, че моят син беше войник в България. Причината беше в това, 
46 ”а поДеи1ението си в Димитровград началникът на Генщаба
на юь Небоиша Павкович набеди всички наши студенти в България, че 
са шпиони и НАТО-предатели, и че по време на операцията "Подкова” 
моят син не поиска да участва в етническото прочистване на Косово като 
сръбски войник.

Накрая искам да добавя, че не се срамувам от графитите си. Срамувам 
се от факта, че толкова време бях лоялен на страна, която превърна 

осилеград в сръбска колония на евтини суровини и работна ръка, а не 
намери за необходимо да ни направи поне пътища и да спазва нашите 
елементарни национални и човешки права. За това би трябвало да по
мислят г-н Велкович и "известният интелектуалец”, а не да искат мнение 
от неграмотни старци, които си признават, че "не се разбират в това”, но 
тук им е добре , само че "селските домове са празни” и "младостта е 

разселена . Кой от добро напуска своя дом и своя роден край, г-н Вел
кович и г-н известен интелектуалец”?
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Защо се задръства граничният преход 
"Градина-Калотина^?Кога ще продължи изграждането на жилищните сгради в 

Босилеград?__________________________ ___________

Недостатъчна
пропускателна
възможностчаст от двора му, а за сметка наСтроежът на двете жилищни изграждането на сега вече пок- 

сгради на улица “Маршал Тито” в рития обект, бе планирано сто- това да му предостави част от 
Босилеград спря през януари та- йността на целия строеж да бъде парцела между двете жилищни 
зи година и все още е не известно около 30 милиона динара. Пора- сгради. След това, като собстве-

ди повишаване на цените на стро- нмци на определени части от пар- 
Изграждане на блокове с 19 ителните материали за изгражда- цела на който са сградите се поя- 

апартамента и 7 търговски поме- не на обектите сега ще трябва виха 
щения започна още през 1999 го- по-голяма сума пари.

”Блиц”, че вината за задръстването на пункта е в слабат р 
пусквателиа възможност на българската част от прелеза.

"Нашата митница свършва работата, по возилата пак чакат
На изхода при нас няма

кога отново ще продължи.

приватизираната фирма 
“Прогрес”, общественото предп
риятие “Изградня” и едно частно 
лице, така че този въпрос досега

буферната зона и не могат да минат, 
никакви проблеми, митническият контрол е ефикасен и могат д 

Българската страна обаче няма възмо- 
същия темп. Те минават само в 

и километрични колони
минават повече камиони, 
жност да прегледа камионите 
една колона, което води до задръстване 
- казва Тончев.

Той изтъкна, че сръбските митнически органи 
към българската митница с предложение да се направи всичко, за 
да се ускори преминаването на камионите през^ КПП, т.е. 
Управление митници в Сърбия е контактирало българските 
органи с цел да се обменят информации по електронен път.

"Имахме разговори и с Дирекцията за пътища. Предложихме 
разширяване на пътя и на пространството край КПП. Така би 
имало място за повече камиони” - добави Тончев.

не е решен.
Стоянов изтъкна, че е офор

мена съвместна комисия за пла
нове, в чиито състав освен три 
члена от общината са включени 
и два члена предложени от Ми
нистерството за строителство и 
урбанизъм. Тя трябва да предло
жи как да бъдат решени проб
лемите във връзка със собстве
ността на парцела.

Общинският фонд в момента
разполага с около 800 000 динара ,
и се очаква до края па годината тс V,: ' ■ 
да се увеличат на около 900 000. .
Стоянов изтъкна, че стези пари и 
с вече съществуващия строите
лен материал, на стойност от 
около 500 000 динара строежът 
може да продължи. Същевреме
нно е планирано да бъдат прода
дени апартаментите и общите 
помещения, за които вече има ку
пувачи. Републиканската дирек
ция, която е собственик на три 
апартамента в покрития обект 
обяви, че продажната цена за 1 
квадратен метър ще бъде 410

със

са се обърнали

дина тогавашната Републиканс
ка дирекция за обновление на ст
раната, но след няколко месеца 
то бе спряно. Работите на единия 
от обектите продължиха през 
2003 година на основание на до
говора за съвместно финансира
не от страна на републиканската 
Дирекция за строителство и об
щинския Фонд за солидарно жи
лищно строителство. Строежът 
на блоковете върви бавно. Това 
потвърждава фактът, че досега 
единият обект е само покрит, а 
другият е все още в начална фаза.

В досегашното строителство 
са вложени около 10,5 милиона 
динара, от които 7,5 милиона е 
осигурила дирекцията, а остана
лите 3 - общинският фонд. През 
2003 година, когато продължи

Досегашният директор на об
щинския фонд за солидарно жи
лищно строителство и председа
тел на ИО на ОС Горан Стоянов 
казва, че основната пречка защо 
не продължава изграждането са 
неразрешените 
правни въпроси за парцела, вър
ху който се строят обектите.

- Преди започването на строе
жа тогавашната ОС в Босилег
рад е взела решение и дала пар
цела на републиканската дирек
ция. По време на изграждането 
на вече покрития ббект се нап
рави отстъпка по отношение на 
локацията. Тогава общината 
поиска разрешително от Спаско 
Спасков, собственика на съсед
ния парцел да й разреши да заеме

имуществено
евро.

Кметът Владимир Захариев
каза, че през зимните месеци ще 
положи усилия да намери пар
тньори, които заедно с общината 
да финансират доизграждането 
на обектите. С продължението 
на строежа, “Изградня”, която е 
изпълнител ще получи работа, а 
някои хора ще си купят жилища и 
локали, в които ще направят ма
газини.

Митничарското 

безхаберие задръства 

прехода
\

П.Л.Р.
Повод за тези редове е статията във вестник ”Блиц” от 2 ноем

ври т.г., която е озаглавена "Километрични опашки” и се отнася 
до ГКПП "Калотина”, съответно "Градина”.

До болка мп е позната мудността на митническите и гра
ничните власти от двете страни на границата, тъй като от 1973 
година до днес минавам през този пункт средно 2-3 пъти месечно, 
което ще рече, че съм преминал тук най-малко 1000 пъти... През 
тези 30 години какво ли не съм видял, чул и преживял на този 
преход. Едно е сигурно такова чакане и такова безхаберие от 
страна па митничарите па споменатите ГКП-та никъде не съм 
виждал, а съм пътувал не малко из Европа, даже и в Азия.

За никого не е тайна, че благодарение на югоембаргото от 
преди няколко години много митничари станаха милионери. Това 
се отнася и за едните, и за другите - сръбските и българските. Със 
сигурност може да се твърди, че основният граничен пункт, през 
който минаваха "шверцерпте” (черноборсаджиите) бе имено ”Ка- 
лотина-Градина”. Може би тъкмо заради това тогава, по време на 
ембаргото, митничарите и от двете страни на границата твърде 
често се събираха на банкети или по-точно казано - на гуляи, я в 
ресторанта па "Балкана” в Димитровград, я в кръчмата край 
Погаиовския манастир, я в хотел "Мир” в Звонска баня или пък в 
многобройните кръчми и ресторанти между Калотина и София.

Да, те тогава много добре си "сътрудничеха”... Защо сега, кога
то няма ембарго, не си сътрудничат? Явно се ръководят от девиза, 
"интереса клати феса”. К’во им пука, че някои шофьори чакат и 
по няколко дни!? Тях хич не ги-е грижа за огромната опашка от 
пешеходци, всъщност данъкоплатци, от чийто труд получават 
заплатите си, от които явно не живеят. Понякога пешеходците 
чакат и по няколко часа без обяснение - ЗАЩО!?

"Драги” митничари (и от двете страни): така не се влиза в 
Европа!

Скупщина на новинарския синдикат в Сърбия

Само колективен договор 

може да спаси новинарите
*3а да не се засегне журналистиката като професия и „медиите да не бъдат купувани от 
сладкарджии", трябва да се създават условия да ги купуват работниците им

бъде еди» от приоритетите ни. жбипа ползиат нашите перегули- 
Това заяви преизбраната нредсе- рани отношения и нашето празно

- Все още не съществува от
раслов колективен договор за 
медиите в Сърбия, а той е осиов- дателна па Синдиката иа новина- пространство и купуват наши ме

рите на Сърбия Драгана Чабар- дии. Затова, докато не се регу- 
капа на заседанието на Скупщи- лираттези отношения пие изиск-

ната предпоставка не само за ре
шаване на съществуващите про
блеми, но и за тези които ще пое- ната иа СНС и подчерта, ме жур- ваме те да спазват условията и 
ледват. Затова изготвяната и налистите днес са изправени пред стандартите, които се прилагат в 
приемането на такъв договор ще много социални и материални техните страни, поръча тя.

проблеми. За да не се засегне журналис-
Понеже не съществува такъв тиката като професия и “медиите 

колективен договор все още не е да не бъдат купувани от сладкар- 
определена и най-ниската цена джии“, трябва да се създават ус- 
на труда в медиите. Следовател- ловия да ги купуват работниците

им. Те обаче за тази цел нямат

СНС става все по-масова 
организация. В него членуват 
работници от над 25 медийни 
къщи и редакции, сред които 
„Вечери е новости», Таиюг, 
„Народие иовине», части на 
РТС... В присъствието иа 
представители на Сдружението 
на журналистите на Сърбия, на 
СЧГ и на синдикатите на 
новинарите в Хърватска и 
Германия, беше подчертано, че 
СНС скоро ще се приобщи към 
Международната федерация на 
журналистите.

ио новинарите и останалите ра
ботници в много медийни къщи и пари и затова се налага да бъдат 
редакции са принудени да рабо- създадени условия да 
тят за мизерии и нередовни зап- пускат кредити. В това огноше- 
лати. - При липса на такъв колек- пие им е необходима помощ от 
тивен договор твърде неблаго- Министерството на културата и 
приятно положение се получава медиите и Министерството на 
при приватизацията на медиите в фииансиите.
Сърбия. Фирми и частници от чу-

им се от-

Тодор Петров
В.Б.
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Над 1000 чуждестранни студенти 

се записаха в Софийския университет
Тридневно посещение на чешкия президент 
Ваилав Клаус_________ ________________

Без илюзии за 

членството в ЕС * Нерядко това са деца на българи, които всички* п р а в коит (Ги мат бъл гар ските им колеги.

"Най-често студентите избират да учат при нас. почти всички останали специалности на
защото предлагаме стабилно образование, добри УР университет. Висши училища в Бъл-
условия и диплома, която се признава по света , Софий у Р чуждестранни гражда
казва Жулиета Атанасова от отдел Чуждестранни гария,
студенти на Софииския универси гег. До Р« ‘ ’ Пловдивският, Шуменският университет. Со-
месец октомври тази година, броят н сЬийският университет си остава фаворит по броя
саннте чуждестранни студенти за новат, у Ф ите зат0ва и тук са най-високи изиск-
годииа в най-престижното виеше училище на стра- След завършване на образовател
ната надхвърля 100(Т ^ по „ата степен бакалавър, много от чуждестранните
жа!на поръчка която е уредена чрез образова- студенти се насочват към по-високата магистърска
телни спогодби между България и ред европейски степен. Вече има и такива ГуГвеоситеГип0« 
държави. Тази година в България ще учат близо станат част от научния елит на университета и под- 
500 младежи от Украйна, Молдова, Македония, готвят докторска дисертация.
Хърватин, Сърбия „Черна гора, Албания. Неря- . Формата на платено обучение в Българи• изби- 
дко това са деца на заселили се там българи, които рат най-вече студентите от Турция, Гърция, Кипър 
са запазили родовите си корени и говорят добре и други държави. Таксата е определена от държа-

- 3 хиляди евро за една учебна година. През

английска филология, география,

всички вата
Могат първата година тези студенти учат български език, 

постъпват в желаната специалност.

родния език. Тази група студенти ползват 
права, които имат българските им
да получават държавна стипендия, да ползват уни- след това 
верситетското общежитие и заплащат мииимал- Привличат ги специалности, като специална педа- 
ната задължителна такса за обучение. гогика, логопедия и други социални дисциплини,

Сред специалностите с най-много чуждестранни които им осигуряват бърза практическа реали- 
кандидати са българска филология, балканистика, зация след завръщане в родината им.

колеги.
* Клаус подчерта подкрепата на страната му за българското 
присъединяване към обединена Европа.

България и Чехия отбелязват теграция. 
ръст на стокообмена с около 
40% в последните години. Това ха около мнението, че политици- 
бе подчертано от президентите те не трябва да подхранват ил- 
Вацлав Клаус и Георги Първа- юзии, свързани с предстоящото 
нов. Чешкият президент бе на членство на България в Европе- 
тридневно посещение в Бълга- йския съюз. Надявам се, че в хода

на дебатите за провеждане на ре- 
Очаква се към края на 2004 го- ферендум за членство да можем 

дина преките инвестиции на че- честно да обясним на гражданите 
шки фирми в България да над- какви са предизвикателствата, а 
хвърлят 370 милиона евро, с кое- не само предимствата при членс- 
то Чехия ще влезе в първата де- твото, изтъкна българският пре- 
сятка на чуждестранните инвес- зидент. Вацлав Клаус, който е из- 
титори в България. В рамките на вестен със своя евроскептици- 
срещата си двамата президенти зъм, беше категоричен, че как 
са обсъдили възможности за раз- ще живеят българите, зависи 
ширяване на икономическото единствено от тях, а не от акта на 
сътрудничество и са разменили присъединяване към ЕС. 
мнения за активизиране на сът- 
рудичеството между държавите страната му за българското при
ма Централна и Източна Европа съединяване към обединена Ев- 
в контекста на европейската ин- ропа.

Първанов и Клаус се обедини-

:: ...
•V

рия.
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1й .; : ....Клаус подчерта подкрепата на

Български мемориал край река Лим1 I I. .1 . .1
Дървен параклис, чешма и бронзов барелеф ще бъдат изградени 

край река Лим, където през април т.г. загинаха 12 деца от българския 
град Свищов. Мемориалът ще се намира точно на мястото, където 
автобусът, с който учениците се връщаха от екскурзия в Дубровник 
падна в студените води на реката.

Проектът, дело на един от най-известните български скулптори 
Вежди Рашидов, бе показан официално в София. Президентът Георги 
Първанов, под чийто патронаж ще се издигне мемориалът, наречен 
Ангелите на Лим”, ще обяви началото на кампанията за набиране на 

средства.
Пълно съдействие е обещала администрацията на град Приеполе, в 

чиято близост стана трагедията с българските ученици. За последно 
доуточняване, за Черна Гора в най-скоро време заминават шефът на 
столичната дирекция Архитектура и градоустройство арх. Георги 
Бачев и скулптора Вежди Рашидов. Т. П.

Самарджич лично донесе "Гъше 

перо" на "Киномания" в София
*3а да не допусне технически формалности да осуетят прожекцията на филма в Кинопанора- 
мата, Любиша се качил на колата си, отишъл при собственика на киносалона в Ниш, където 
се върти филмът, платил му дистрибуторския процент и взел копието.

журналисти в българската столица.
За да не допусне технически формалности да осуе

тят показа на филма в Кинопанорамата, Любиша се 
качил на колата си, отишъл при собственика на кино
салона в Ниш, където се върти филмът, платил му 
дистрибуторския процент и взел копието.

- Сърбия преодоля своите военни неврози, но 
влязохме в третото хилядолетие без любов. Улисани в 
борбата за хляба, ние, днешните хора, забравихме 
тръпката да обичаш, затова реших да направя 
сическа мелодрама, в която да говоря за любовта. Така 
Самарджич обясни избора си на темата в ”Гъше перо”. 
След като взе пет награди на фестивала в Херцег Но
ви, отличие на конкурса в Сараево и събра още в пър- 

т- „ „ вите три седмици и половина над 110 хиляди зрители в
Изключително известният и обичан в България Сърбия и Черна гора, филмът бе определен за сръб- 

ГАМА Рпмгьш’ режисьоР и пР0ДУЦент ЛЮБИША ския кандидат за "Оскар” за чуждоезичен филм. 
САМАРДЖИЧ не измени на традицията и дойде, този "Много не се надявам на "Оскар”, знам, че не сме 
™ДН0 СКЪС съпРУгата‘:и М“РП. да покаже новия си долюбвани от Америка, защото сме щит хора, твър- 
филм пред българска публика. Четвъртата му режи- доглави...”, отбеляза Самарджич Н
оаТкитеРна°”кйнпмЪЯм1ПЖд” ИМ‘1ДВе пРожекции в "Гъше перо” разказва за първата любов и макар че
рамките на Киномания 2004 - филмов фестивал, действието се развива през 1914 година войната е само

"Сама™ сеамПРс°и Т0несеС*ФИЯ' Ф°Н' ”Това е моето напълно, най-комплексно произ“
неоипетин" пазказа »лма след известни ведение, защото в него става дума за най-интимните,

. перипетии , разказа директорът на Арт фест Сте- най-съкровените преживявания на хората” каза 
фан Киганов на срещата на семейство Самарджич с между другото Смоки. От самия него узнахме, че с дни

е търсил най-доброто място за снимки. Накрая се
рял в Банат, на границата с Румъния. Музиката___
филма също така му е великолепна, защото обединява 
сръбски, румънски, български и унгарски мелодии.

В Дома на киното в София през март ще има рет- 
роспектива на обичания в България Любиша Самар- 
Д51014- Тодор Петров

Концерт Юбилейно
поздравлениекла-

"Младите 
таланти на 
България"

Сдружение народно 
читалище ИСКРА от София 
тези дни отбеляза хубав 
юбилей: 40 годиии 
плодотворна дейност!

Редакцията на 
БРАТСТВО сърдечно 

честити 
40-ата 
годишнина 

ШИРЯ яа

На 23 ноември вечерта в На
роден театър "Иван Вазов” се I 
проведе концерт под надслов ;| 

"Младите таланти на 
, България”.

Концертът бе под патронажа на |! 
министър-председателя на Ре- 

публика България Симеон Сак- |8 А 
скобургготски и бе посветен на " “ 

Деня на християнското 
семейство.

Организатори на проявата бяха 
сдруженията "Женска либе

рална мрежа” и "Младежка ли
берална асамблея”. Участваха 

млади таланти от цялата страна.

сп-След като му споменах за вестник "Братство", 
популярният Смоки възкликна: "О, аз зная къде 
даже се намира и редакцията ви. Тя е близко до 
Дома на младите в Ниш, нали там се събираме по 
време на "Филмовите срещй" в Ниш, А й самият аз 
съм от Нишка баня".

|читалището
(™ и му
ЦД пожелава и в 

Ш' бъдеще да 
** преуспява.

във

/IV
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След два месеца и половина

Асфалтирани 10,7 километраКметът Владимир Захариев по повод 
изявлението на директора на „Напредък,,

Господинов не изготви 

бизнес план
В Босилеград и Райчиловци тази есен са асфал- ^милиона динара, колкото реално

тирани улици с дължина 10 700 метра и със средна асфалтирането, ние похарчихме само 39
ширина 3,5 метра. По този начин е преизпълнен стру ^ ата сама ИЗГотви всички проекти, 
планът и първоначалния договор между кме ^ извършихме по изключително ниски

' цени, а и самият асфалт е доставен на по-ниска
ЦеВ^Го=оК::Гф°алтиранетокмеГаеШе

освен асфалтира- 
и в село 

и по 2 кило-

ни хора и да създава тимове, кои
то със съдействието му ще могат 
да решават икономическите про- 

Председателят на Босилеград- блеми на изостаналата община. - 
ска община Владимир -Захариев За да решаваме тези проблеми 
смята, че изявлението на дирек- няколко пъти водих разговори с 
тора на “Напредък“ Милан Гос- директорите на местните предп- 
подинов в статията “Директорът риятия, включително и с челни- 
иска да се оттегли“, която преда- ците на “Бор“ и на “Автотран- 
дохме в по-миналия брой на в-ка, спорт“, но не и с Милан Госпо- 
не е основателно. На нашия въп- динов. 
рос кои са причините за остав
ката му, която Управителният кана за разговор към него, за да 
съвет още не е разискавал, Гос- поеме задължението да изготви 
подинов тогава отговори: “Смя- бизнес план. Той е необходим за 
там, че обещанията, които кме- отпускане на финансови средства 
тът Захариев даваше по време на и за възстановяване на “Напре- 
предизборната си кампания и дък“. Господинов обаче не дойде. | 
след изборите във връзка с Не знам, но смятам, че или е не 
подсигуряването на пет милиона кадърен да поеме задължението

Владимир Захариев и представителите 
ликанската Дирекция за изграждане с 2100 метра..

Асфалтирането започна в края на август и прик
лючи в средата па този месец. Асфалтова настилка вестник, че
получиха улици и сокаци в кварталите Добри дол и заяви р улици в града
Магурка. в центъра па града и в село Райчиловци. В него н 8 6 ™^а^раниР 
това село е асфалтиран и пътят до селските гро- Раи Ц пътища към Горна Любата
бища с дължина от около 1 100 метара. “Г ° а,,ипаНавъпроса защо тези отсечки не

Цялото количество асфалт е осигурила репуб- и Караманица. Р
ликанската Дирекция за изграждане, а общинската са ' асфалтирането на по 2 километра
Дирекция за строителни площи и пътища е извър- -Разрешен Ф Р н0 снегът
шила необходимите подготовки за полагане на нас- от посоченит р
тил ката.

Кметът Захариев каза, че за реализацията на 
проекта са изразходвани 39 милиона динара, от м
които 35 е осигурила републиканската, а 4 милиона в Босилеград и Райчиловци.

*Без планове никой не дава 
пари

- Няколко пъти отправих по-
плана. Асфалтирането щеспря реализацията на

през пролетта на следващата година, когато 
планираме да асфалтираме още 3 километра улици
стане

В библиотеката "Христо Ботев" Писма
динара за възстановяване на да изготви този план. или не иска 
“Напредък“ са напълно празни, да сътрудничи с общинското 
Не искам работниците да мислят, ръководство и с мен, като пред- 
че аз съм пречката за непристи- седател на общината и депутат в | 
гането на обещаните пари“.

Дайте от рентата 

и на селянитеСкупщината на Сърбия, подчер- | 
След като оцени, че с такива та Захариев. Той добави, че е | 

“оправдания“ си служат хора, ко- готов да посредничи да бъдат | 
ито искат да бягат от отговорнос- подсигурени пари за “Напредък“, 
тта си, кметът Захариев поясни, - Аз още изчаквам да дойдат | 
че и като председател на Общин- представители на тази фирма и !

През последните няколко години много се го
вори, а в-к “Братство“ подробно писа за трудностите 
на Босилеградска община във връзка с получаване- 

рента за водите, които от Лисинското езеро се 
отвеждат във Власинското и движат турбините на 
Власинските водоцентрали. Пред Търговския съд в 
Лесковац вече пет години се води спор между об
щината и държавното предприятие “Гердап“, в 
чийто състав работят и Власинските водоцентрали. 
Вещи лица са изчислили, че производителите на 
електрическа енергия дължат на Босилеградска об
щина над осем милиона динара за периода от 1996 до 
2001 година.

Как ще бъде решем този спор и как ще бъдат 
разпределени парите, доколкого съдът постанови 
решение в полза на общината, още не е известно. 
Известно е обаче как тя планира да изразходва па- ! 
рите от рентата, които от началото на миналата ! 
година получава редовно. Миналата година тя е по- I 
лучила към милион динара. Узнава се, че ще ги полз- I 
ва за подобряване на водоснабдяването в Добри дол I 
и в Райчиловци. Аз лично поздравявам ннициати- ! 
вата, но жителите на Горна Любата. Мусул. Плоча, 
Горна Ръжана, Долна Ръжаиа и Горна Лнсина се 
питат, защо и те не получат част от парите. Те не 
само че имат много по-големн проблеми отколкото 
босилеградчани, но нали и водите, които се вливат в 
Лисинското езеро идват от техните региони.

Нищо не излезе и от обещанията, които някои 
общински мъже даваха на селяните, че в Долна Лю
бата и в Горна Ръжана, евентуално в Горна Лиснна, 
ще бъдат построени фабрики за бутилиране на вода.

Новица Станков

то на

Създават условия 
за по-ефикасна 
работа

ската скупщина, и сега като пред- заедно да уточним как може да 
седател на общината е настоявал започне възстановяването й. 
и настоява да работи със способ- Р.-Б.

Акция по кръводаряване
Признания за 
многократните дарители

Народната библиотека "Христо Ботев” в Босиле
град неотдавна получи 190 000 динара от Министер
ството на културата на Република Сърбия. С тези 
средства ще бъдат осигурени нови рафтове за книги, 
както и един съвременен компютър.

- Целта ни е да създадем необходими условия за 
по-ефикасна работа на библиотеката, каза нейният 
директор Асен Михайлов. С новия и вече същест
вуващия компютър ще впишем в регистъра книжния 

! фонд, с което до голяма степен ще се подобри впис- 
• ването на книгите и ще се осъвремени работата в 
1 библиотеката.

В четвъртата тазгодишна акция по кръводаряване, която Общинската 
организация на Червения кръст в Босилеград организира миналата сед
мица със съдействие на Завода за кръвопреливане от Ниш, се включиха 
44 кръводарители от общината. В нея участваха и 8 гимназисти от 
четвърти клас, които за първи път дариха ценната течност.

За всички участници в акцията същата вечер бе организирана тър
жествена вечеря, когато бяха връчени значки и похвални грамоти па 
многократните кръводарители. Организатор бе ОО на ЧК.

За 35-тото си поредно даряване на кръв признания получиха Боян Един от основните проблеми на библиотеката е 
Велинов и Стефан Стефанов, както и Йордан Григоров, който досега е < липсата на помещения. Библиотекарите отдавна пла- 
дарявал ценната течност20 пъти. ОО на ЧК връчи и специално признание | пират да поместят книгите за деца, както и рядко 
на местното ОВР, чиито служители са най-активни участници в акциите ценните егземпляри отделно, по нямат помещение

затова. Няколко пъти са искали ОС да им осигури 
такова в сградата на Центъра за култура, в която е 
клонът на лесковашкото Електроразиределеиие, но 
досега опитите им са били безуспешни.

по кръводаряване.
И този път на акцията се отзоваха най-редовните кръводарители в 

общината - Бранко Рангелов от Белут (56 пъти) и Весна Йорданова и 
Любен Костадинов, които досега са дарили кръв около 40 пъти.

П.Л.Р. П.Л.Р.

7____________________Петър Васев, собственик на ферма за охлюви

За добра печалба са нужни инвестиции и много работа
* В ниските места на Босилеградска община съществуват извънредни условия за охлюварство, но хората не раздвижват бизнеса поради недоверчивост

пна работа и ангажираност, от качеството цената на пазара е 
Помагат му майка му Славица, от 3,5 до 5 евро за килограм, 
брат му Бранко н Стефан Басов. Нашият събеседник подчерта- 
Растеннята но трябва да са по- ва, че пласирането няма да му е 
високи от 20 сантиметара. Изкл- проблем. С италианската фирма

е сключил договор гя да изкупи 
цялата продукция през следва- 

иужно по два до три пъти па ден щите 5 години, при условие 5% от 
да се напоява цялата площ, което печалбата му да “взима" Алимен- 
също изисква постоянна работа, ти.
През зимата има време и за по
чивка. От февруари започва об
работка на почвата и засейва

Всеки който през последните 
няколко месеца е минавал през 
Радичевци, по пътя към грани
чния преход Рибарци, е забеля
зал
фична ограда от тенекия 
Това е фермата за охлюви на Пе
тър Васев, единствена в Босилег- 
радско.

Васев ни разказа, че започнал 
този вид бизнес през май тази 
година. Взел е една нива под наем

оградена площ със специ- 
и тел. ючепие прави само слънчоглс- 

дът. При високите температури е

На нашия въпрос дали в Бо-
силеградско има още хора, които 
желаят да направят такива фер
ми. Васев отговаря, че при него 

Планира да оформи още три са идвали много хора и са се нпте- 
почнал да осигурява необходими- лсва репичка, слънчоглед и др. Имайки предвид, че идват студо- иови лехи. където ще разположи ресували за условията как да раз- 
те материали за ограждане на Слсц това оградих нивата и ле- вс, в началото на ноември раз- младите охлювчета. движат бизнеса,
фермата. След това е прибавил хите .,а охлювите и построих сис- пределих охлювите в две лехи, и Отглеждането на охлюви е по- 
семена за растенията, които слу- 1ема за напояване с вода от ре- ги покрих със специализирано челивш бизнес. Васев планира да 
жат за храна на животните и 8 000 ката Цялата инвестиция излезе термо-фолио, което ще ги пред- ородаде 
охлюва. около 5000 евро, изтъкна той.

-Най-напред обработих почва- . фермата е разположена край 
та и засях семената за храна на Драговищица на площ 2 декара. - пето на охлюви изисква ностоя- 
мекотелите - блитва, маруля, зе-

и посредством представителство
то на италианската фирма “Али- 
менти натурали” в Белград с за-

не
на растения за храна па охлюви
те.

- Хората обаче са недоверчиви 
н не искат да се излагат на рис- 

количсства кове, особено когато се има пред
пазва от мразове. "Реа йосмпрн следващата година, вид, че инвестициите за открива-

По думите на Васев отглежда- когпто очаква да предаде па не иа такава ферма не са малки. 
“Алимеити около

първите

600 приключи той.
килограма охлюви. В зависимост 1 П.Л.Р.
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Общинската скупщина, прието 
единодушно от присъстващите 
25 отборника. Защо-го собствени 

"Вирком” разчита на на 
неединство. За т.рви щ,-Някой не отстъпва ка на

шсто
след 59 години, новата демокра 
тичиа власт в Димитровград ра

&м Ши*конто съдържа огромни количе- .. ^ 
ства силициев двуоксид, силно рЛГл* 
отровно вещество, както и оло- ||||^ 

лоатиация на природните рудни вен прах. Дишайки този прах, 
богатства издава Републиката, същият се натрупва в белите дро

бове и сравнително бързо води 
атация не може да бъде спряна от до заболяването силикоза, за 
общината. От отркиваието на ка- което няма лек. 
риерата би трябвало полза да има
и община Димитровград. В слу- и факта, че машините, които ще 
чая възникналия спор не е заради кълцат камъните (дробилице) 
експлоатацията, а заради прера- ще вдигат непоносим шум. В под- 
ботката, т.е. кълцането на ка- крепа на това твърдение ще по- 
мъните в базата на ”Градня”, за сочим, че една машина (дробили- 
което в крайна сметка се иска ца) вече работи във Върла па- 
съгласнбст от общината. Тя не е дина. Съседното село Верзар е иа 
дала нито има намерение да даде около 4 км, а шумът от нея се 
разрешение за инсталиране на чува в селото. Всеки може да си

представи какво ще се случи ако

По електронната поща и по 
телефона пристигат обаждания 
до общината на нашенци и 
природозащитни дружества от 
Сърбия, които изказват 
подкрепа на общинското 
ръководство.
За съжаление
природозащитните дружества в 
общината, както ни осведомиха 
от общинското ръководство, все 
още не са реагирали и не са се 
огласили в защита на околната 
среда и здравето на хората.

боти в синхрон с волята на на 
рода” изтъкна д-р Ангел Йоси 
фов, един от участниците в раз 

емисията "Открит ек

• "г. •(От стр. 1)
*Тъй като разрешение за експ-

I говора в 
раи”. И останалите учасници 
председателя на ОС д-р Владица 
Димитров, зам. кмета Васа Алек- 
сов, началника на Общинската 

Велин Николов, Зоран

гЗ
■ У.ито така или иначе самата експло-

В случая от голямо значение е управа
Петров, председател на ОО на 
ДС и д-р Милан Йовичич, упра
вител на Здравния дом в Дими-полза). Така се случи с мината за 

лигнитни въглища в Мъзгош, а 
подобен или още псг-драстичен е 
случаят с експлоатацията на гра
нита в
отговорните "дори и не знаеха 
че се експлоатира! (Приказка за 
малки деца. Невъзможно е един 
стопанин да не знае и не вижда 
какво се случва в собствения му 
двор). От друга страна във "Вир
ком” са наясно, че до края на 
годината трябва да бъдат приети 
редица законови распоредби в 
областта на екологията, които 
ще бъдат усъгласувани с европе
йските изисквания. Тогава ще 
бъде много по-трудно да се полу
чи разрешение от Министерство
то по екология, защото ще тряб
ва да се изпълнят много повече 
изисквания. Затова ако е възмо
жно "на бърза ръка” да се свър
ши работа.

Да покажем единство
Неофициално разбираме , че е 

имало предложение кълцането 
на камъните да става някъде към 
село Суково, но Пиротска общи
на не се е съгласила с това. А ние 
трябва да се съгласим!?

"Затова трябва да бъдем еди
нни и да защитим решението на

физически най-много застраша
ва населението в долината на Ни
шава.

тровград, се съгласиха, че от ре
шението на ОС не трябва да се 
отстъпва, защото преди всичко 
става дума за здравето на хората 
и на нашите деца. Трябва да се 
намери решение, но такова, да не 
бъде в ущърб на населението не 
само 
на, а изобщо.

Освен решението на ОС в кое
то се изразява несъгласие отно- 

локацията в базата на "Град-

Мотивите иа другата страна, 
на "Вирком” са чисто иконо

мически. От експлоатацията на 
камъни ще има голяма печалба. 
Понеже "Вирком” е собственик 
на "Градня” в чиято база се из
вършава сепарация на чакъл и 
пясък, то капиталовложенията 
са сравнително малки. Собстве
никът на "Вирком” не го е грижа 
за това, че машините ще бъдат 
инсталирани в непосредствена 
близост до къщите на хората. 
Той живее в Пирот, а вятъра не 
духа на там.

Установена практика
Защо толкова се настоява час 

по скоро да се инсталират ма
шините питат се хората в общи
ната. Защо не се изчака да се 
съберат всички разрешителни? 
Отговорът е много прост - защо
то това е част от установената 
практика: досегашните отговор
ни хора в общината тихомълком 
да се съгласяват с това, с при
родните богатства на общината 
да разполага всеки, който иска 
без тя да има каквато и да е полза. 
(Отделни хора сигурно са имали

Сенокос. За последният.е.

машините.
на Димитровградска общи-Кои са мотивите на двете 

страни?
Приемайки вече споменатото 

решение да не позволи кълцане
то на камъните да става в базата 
на "Градня” Общинската скуп
щина не иска да залага здравето 
на граждантие преди всичко на 
Белеш, а и на жителите в доли
ната на Нишава. Колкото и да

сно
ня”, Демократичната партия ор
ганизира събиране на подписи на 
гражданите и досега са събрани 
към 1500 потписа. Събирането 
продължава. За проблема са ос
ведомени всички релевантни ми-става дума за така нареченото 

мокро кълцане на камъните, все 
още няма такива машини и фил
три, които да съберат дребните не е една, а няколко машини се

неправителственинистерства, 
организации, природозащитни- 
ци, премиера и председателя на 
Сърбия. Ако се наложи проб
лемът ще се интернационализи-

микро прашинки, за да не попад- намерят иа десетина метра от 
нат във въздуха, а от там и в къщите на хората, 
белите дробове на хората. При 
преработката на 300 до 500 (ня- границата се изпускат в Нишава 
кои споменават и 5000 тона) на (има сепаратор, но той често не 
ден всеки нормално мислещ чо- работи), след като отпадните во- 
век може да си представи колко ди от кожарата се вливат в ре- 
прах ще се натрупа наоколо, а в ката, след като не е разрешен 
предвид посоката на вятъра и в проблемът с градското сметище 
цялата котловина.

Проблемът е в това, че не ста- има намерение да прави, е поред- 
ва дума за обикновен прах, а прах пата екологична бомба, която

ра. Информация по случая вече 
има и иа страницата на общината 
в Интернет.

Как ще се реши проблемът ос
тава да се види. Белешани са

След като фекалните води от

твърдо решени да се противопо
ставят на намеренията на собст
веника на "Вирком”.(депония), това което "Вирком”

А.Т.

"Туристите8“ 
посетиха София

ОО на ДСС Отзвук

Смита 

Ранджелов
председател

Заради истината
В "Братство" бр. 2022 от 05.11.2004. година, в статията със 
заглавие "Приет планът за реконструкция на линията към Пирот", 
подписана от коресподента А.Т., бяха изнесени няколко неточни 
информации.

В рамките на подписания договор между 
димитровградската гимназия "Св.св. Кирил и Методий" и 
Софийската Професионална гимназия по туризъм, учениците 
от четвърти клас по туризъм и гостилничарство от 17 до 19 
ноември посетиха гимназията в София в рамките на проекта 
"Студийно посещение на ученици и професори на 
чуждестранно училище".

НОВ Кореспондентът посочва, че 
планът ”бе приет на заседание 
на Комисията за реконструкция 
на линията при ОС в Димитров
град”.

Напомням, че комисия

жение, имат всички общини в 
Република Сърбия.

Авторът на текста изнася 
още една невярна информация, 
като казва че ”планът бе приет 
от Комисията”. Както вече спо
менах Комисията обсъжда и 
специалистите й дават мнение
то си за плана и на това осно
вание, планът се приема от 
Общинската скупщина.

Що се касае до коментара на 
вашия кореспондент, на взаим
ната
та от "прословутия 
целария" на гарата и съот
ветната общинска служба или 
общинските органи той е все 
пак личен. За реален коментар, 
кореспондентът би трябвало 
предварително да установи 
фактите.

И на края, съвет към вашия 
кореспондент: Не е срамно да се 
пита, но е срамно да се изнасят 
неверни данни, а още повече да 
бъдат коментирани.

С предварително получено между другото са представили 
съгласие от Министерството на
просветата на Сърбия Димитров- церт от шопски танци 
градските ученици (които са би- Домакините са им организирали 
ли настанени в хотел "Сердика”) посещение в Националния исто-

под
такова име изобщо не същест
вува, пито пък е имало подобна 
комисия, която има за задача да 
следи реализацията на градоу
стройствените планове, отнася
щи се до реконструкцията и 
модернизацията на ЖП Гарата 
и ЖП линията.

На неот
давна про
веденото 
заседание 
на Общин
ския отбор 
на Демок- 
ратическа-

своето училище, изнесли са кон- 
и песни.

са разменили опит със своите ко- рически музей и едно посещение 
леги от Софийската професиона-

гимназия по туризъм. Посе- Преподавателите пък са посети
тели са часовете по определени ли кулинарна изложба организи- 
иредмети и учебни дисциплини, 
за да се запознаят с начина на

Арт театър в София.на пиеса в
лна

комуникация между хора- 
вагон-кан-

рана в самата гимназия.
С директора на гимназията в 

изучаване на професионалните София г—н Васил Гъдев е догово
рено Димитровградската гимна
зия да бъде главен координатор 
за сътрудничество за всички учи
лища, където учат деца от мал-

Заради истината, на коятота партия 
на Сърбия вашите читатели имат право, 

искам да поясня: става дума за 
Комисия за планове на община 
Димитровград. Комисията е 
сформирана на основание на чл. 
34 на Закона за

(ДСС) впредмети и пр.
Димитровградските ”туристи” Димитровград за нов председа

тел на отбора бе избран Синиша 
Ранджелов, работещ в железни
цата. За подпредседател на от
бора бе избран Драган Манчев, 
абсолвент по история.

Според думите на Синиша 
Ренджелов ОО на ДСС в бъдеще 
ще съдейства на общинската вла
ст. Това е съвсем нормално, тъй 
като ДСС участва в нея.

След като димитровградските 
гимназисти бяха ограбени по планиране и 

градоустройство Държавен вес
тник на РС, №47/03), като 
мисия в чиито компетенции е 
обсъждане и даване

цинството, а също така и за други 
време на екскурзията в Западна училища от Сърбия

оСтСкол^0Т0И0Т0едСинН)авСхТо1НеОСТ ДРУ-група ученици от гимна- 
извънсъдебно решаване на зията Св. св. Кирил и Методий ’
проблема. Туристическата тези Дни посети парламента на
агенция, която организира Сърбия, където се запозна
престоя на учениците в хотел ботата на скупщината чрез
Златибор в Ужице, се е посредствено присъствие на една

съгласила да възстанови щетите к р наеДна
на учениците. част от заседанието.

ко-

на мнение 
от съответни специалисти за 
всички градоустройствени пла
нове, които засягат железопът
ната линия. Напомням, че ко
мисията, като законно задъл-

с ра-
не-

Гордана Ранчева 
Председател на Комисията за 

планове на община ДимитровградБ.Д.А.Т.
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Кприп Лазаров подготвя^ве представления
Среща на експерти от четири общини II"Лудият и абатисата 

в Ресавица
Селскостопанското производство в 

районите на Стара планина
и вВ Димитровград тези дни се срещнаха експер- самоуправления в посочените общини, 

тите от общините Димитровград, Пирот, Зайчар и Изготвянето на същия документ за българските
Княжевац, които участват в реализацията на прое- общини Берковица. Белоградчик, Чупране и Чип- 
кта за устойчиво развитие на селскостопанското ровци, които са в близост на Стара планина, ще 
производство в районите на Стара планина. Проек- започне в началото на следващата година. Тези 
тът бе задвижен през средата на тази година от български общини ще се възползват от опита, 
организацията РЕК. Представителите на посоче- който в областта на селскостопанското производс- 
ните общини анализираха сведенията за селските тво
среди, които бяха събрани през изминалите някол- Същевременно сръбските общини ще се 
ко месеца. През следващия месец ще бъде изготвен зват от опита, който българските общини вече са 
документ под название "Пътепоказатели за раз- придобили, реализирайки проекти за развитие на 
витието на устойчивото селско стопанство”, който селския туризъм. Б. Д.
ще бъде предоставен на органите на местните

- актьор
Борис Лазаров, р 

неотдавна започна да подготвя ^ 
две театрални представления с Щ 
членовете на КХД "Бранислав $ 
Нушич” в Ресавица. Детското ^ 
представление е руската басня И 
”Дядо и ряпа”, адаптирана от че- у 

драматург Либуша Тител- у 
бахова, а представлението за Щ 

зрастните е "Лудият и абати- д 
сата”, чийто автор е полският Щ 
драматург Станислав Виткие- 
вич. Лазаров каза, че и двете ; 
пиеси ще бъдат изнесени пре- ц 
миерно в средата на декември. 

Преди 5-6 години Лазаров подготви представлението Лудият и ^ 
абатисата" с Драматичното студио към пиротския Младежки 
съвет. Да припомним и това, че КХД Бранислав Нушич в е- 
савица се ръководи от нашенеца Петър Миладинов. Б. Д.

Димитровградския
постановчикп

Ш .кпридобият посочените сръбски общини.
възпол- 1 , : шкия

въ

5
Лекция за калифорнийските червеи \1

Лекция за отглеждането на калифорнийски чер- тровградчани имаха възможност да чуят полезна 
вени червеи изнесе селскостопанският производи- информация за отглеждането на калифорнийски 
тел от село Лукавица Иван Димитров. Той е съвет- червеи, от което производителите могат да имат 

лумбрикокултура в природозащитното дру- немалки приходи. По думите на Иван Димитров 
жество "Натура балканика”, което заедно с Отк- всеки човек, който отглежда крави, би трябвало да 
рития клуб на Червения кръст в Димитровград отглежда и калифорнийски червеи. Оборската тор 
организира събранието. от т. нар. "глистеняци” е с многократно по-голяма

В продължение на два часа любопитни дими- енергийна стойност от обикновената.

ник за
/

гятя-ип-.......... ....... ■■••ц.АДД-

Б.Д. Децата подготвят втора пиеса
Младежката секция към димитровградския театър Христо Богев 

започна да подготвя детското театрално представлениеНашите села: Брайковци намерят пари за ремонт на главния път. С питейна
вода жителите на Брайковци се снабдяват от "Бубулечка”, чийто автор е писателя Тоде Николетич от Вопводина. 
герани и единствената селска чешма, тъй като пиесата ще постави на сцената пиротската актриса и рижиеьор Наталия 
регионалният водопровод се строява. За тази Гелебан. В представлението участват младите димитровградчани досе-

Село Брайковци, разположено в подножието на ^о вТ”«е ^едств™ I
Видлич, едно време кипеше от живот, както и Димитровград, които взе решение средства Премиерата на "Бубулечката” се очаква през средата на декември. Да
другите села във Висок, Сега обаче в него пое- Р^мер на един милион динара, получени от ™ това щебъде второто театрално представление. -
тоянно живеят само 10 жители, от които двама са Министерството на селското стопанство на През тази година ще подготвят децата от младежката секция. През март 
се завърнали от Белград. Те едвам се препитават с Сърбия за компенсиране на щетите от минало- тази година те подготвиха представлението ' Големите приключения на

годишната суша да се използват за дострояването малкия Чиполино”. Б. ТТ.

Село с 10 жители
кос ..

малкото селскостопански продукти, които сами 
произвеждат и със стоки които купуват в съсед
ните села, понеже магазинът в Брайковци не ра
боти повече от 10 години.

на водопровода в няколко височки села, вклю
чително и в Брайковци.

Възрастните жители на Брайковци са доволни 
Брайковчани нямат телефонни връзки със от Факта. че ПРИ тях веднъж седмично, в сряда, 

света, защото телефонизацията е подминала иДва лекар, но за съжаление той само предписва 
тяхното село, а сигналите на мобилната телефония рецепти, а за лекарствата трябва да се отиде в

Димитровград. През лятото това не е голям проб- 
добро лем> но пРез зимата, когато сняг завее и Видлич н 

Стара планина пътуването хич не е лесно.

Бабушница

Пак липсваше кворум
В края на миналата седмица трябваше да бъде 
продължена учредителната сесия на Общинската 
скупщина в Бабушница. Този път сесията беше свикана от 
най'възрастния отборник Станко Велкович, член на 
Демократическата партия. Поради липса на кворум 
заседанието бе отложено.

не допират до него. Разбира се, че пътна връзка
съществува, но пътят не е в много 
състояние. Един от по-младите и по-заможни 
стопани Илко Димитров казва, че би трябвало да се Б.Д.

Пенсионерите очакват финансова 

помощ от общината
Общинският отбор на Съюза на пенсионерите в Димитровград неотдавна обяви, че тази 
организация никога не е организирала повече екскурзии за своите членове и други жители 
на града, отколкото през тази година.

търговци, работещите в да
нъчната администрация, Елек
троразпределителното, пощата п 
другите трудови колективи в 
общината. Вз.преки че, емс от го
лямо значение, за общината пие,

В рамките на общо 16 екскур
зии в СЧГ и Република България 
пенсионерите са посетили Варна, 
Сапарева баня, Бабушница, Дър
па трава, Лесковац, Зайчар и 
много други градове. Около 550 
пенсионери от Димитровградско 
са били на тези екскурзии.

Съюзът на пенсионерите се е

пенсиож рито нямаме пито едни 
пред став ттел в Общинската ску
пщина.

проявил и като домакин на коли- Тодоров се оплакна, чс япачи-
гите си от няколко сръбски и тслс» бРоИ ,|ас"опс "а сьюаа 1,0
български града, като 260 пснси- "лащат членския внос и чрез па-
опера от други градове са били "«тник ги подканя да папра-
топло посрешнати. »яг ™ва час по скоРа 1°Л°1,ои

За екскурзиите организацията припомня, че членовете па орга-
е отделила само около 50 хиляди низанията могат да теглят безли-
динара. Останалите разходи са хвен заем от 3000 динара, кой то
покрити от екскурзиантите. През Павле Тодоров се изплаща па 10 месечни вноски,
изминалите три години, по време В определени случаи, когато
на които общинската власт в Ди- пълва: ’ В този случай ние бихме компетентните органи в съюза 
митровград бе в ръцете на СГЦ, «зели решение Клубът на пенси- „реценят, че съществува възмо- 
Сл юзът на пенсионерите не е но- оперите да се превърне в отворен ЖИ0Ст, кредитът може да бъде н 
лучил нито динар от общинската клуб, в който ще могат да идват но-голям. "За Фонда за взаимна- 
хазна Председателят на съюза само пенсионери, но и оста- та помощ, от който се изплащат 
Павле Тодоров казва, че след палите жители на общината .То- кредитите, членовете на оргапи- 

димит- доров подчертава, чс именно пен- зацията отделят само по 5 динара 
сионеритс са гръбначният стълб месечно. В момента в този фонд 

общината и пояснява: "От на- имаме 150 хиляди динара", казва 
шите пенсии в общината се вли- водачът на димитровградската 
ват около 200 милиона динара го- пенсионерска организация.

Според председателя па общината д-р Мнролюб Йовановнч, пар
тиите от демократичния блок са настоявали да бъде продължена 
учредителната сесия, за да сс предотврати въвеждането па временно 
управление в бабушшнпка община. Йовановнч смята, че още 
можностн за договор между партиите от т. нар. демократически блок. 
Председателят изтъква, че па учредителната сесия на ОС, 
почна преди няколко седмици, тогавашното мнозинство в ОС неле
гално е взело решение за изменение на Правилник за работата на ОС, 
след което и другите решения на този орган са били нелегални. Той 
посочва примера па ОС в Неготнн, която преди известно време също 
променила стария правилник, но решението по-късно било оспорено 
ОТ Министерството па да,ржавпото управление н местото самоуп
равление. Иовпновнч се надява, че в Бабушница "няма да бъде 
депо временно управление и че в тази община разумът ще надделее".

На продължението на учредителната сесия на ОС не присъстваха 
двамата отборшщи па СПО, конто преди няколко седмици напуснаха 
продължението па учредителната сесия па ОС, конто бе свикана от 
(не)легално избрания председател на ОС д-р Драган Костнч, който е 
член на ОО на ДСС.

Подумите на заместиик-щредседателя на ОС Пре драг Жнвкович от 
гпг гоп "ЖЧ™ стабилно мнозинство от 22 -ма отборшщи на 
СНС , С1 С, ДСС, СПО и Г 17 шиос. На същото мнение са н 
представителите на ДСС и СНС. Представителите на СПО засега 
мълчат, докато в Г 17 плюс има разцепление по въпроса.

има въз-

която за-

въве-

лромяната на властта в 
ровград пенсионерите очакват 
определена финансова помощ от 
местните органи. Той казва, че би 
било добре, от общинската хазна 
да бъдат отделени средства поне

на

дишно. Това са големи нари, от 
които имат полза и местните

Б.Д Б.Д.
за парното през зимата и до-
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В "Шоуто на Слави"г

Голям успех на братя 

близнаци от 

Димитровград

5 Следи Премиера на 
"Борово"I Следи към стария дом 

* Стъпки от години разни 
5 Крака боси 
I Пътища празни.

„ Следи от болка 
з В душата скрити 
Ц С печал нова обвити 
а Живеят
8 В нивите що пустеят 
а Следи на ранено сърце 
в Под новото слънце.
I Следи в нея и него 
з От обич родени 
Ц Към нови звезди водени 

Крачат 
я Свити от житейско бреме, 

Мълчат.

На 22 ноември в Столичната би- 
блиотека в София бе представено 
поселищното изследване на Борово 

част на Бу-
3

(в димитровградската 
рела) от Цветко Иванов.

Книгата ”Борово - истини 
геиди” основателно предизвика го
лямо любопитство сред числената 
аудитория и получи висока оценка 
от присъстващите специалисти по 
история, етнография, генеалогия и 
други научни дисциплини. С. К.

Вече няколко го
дини далеч най-по
пулярното ТВ пре
даване в България, 
което иай-редовно 
се следи и в Босилег- 
радско и Димитров
градско всяка вечер 
от 2130 ло 2230 часа е - 
"Шоуто на Слави”. 
Артисти, певци, по
литици, министри, 
дипломати, журна
листи... и какви ли

е и ле-

гп 10 [г 3 оф 8М
К-, т

У % лI- Други пишат
гО На бошняците 

взето правото 
да учат
маичиния език

*
Имо още не се надпре

варват кой ще бъде 
гост на Слави Три
фонов.

Както водещият, така и оркестърът му ”Ку-ку бенд’, е един от 
най-популярните в България,Допреди половин година в шоуто имаше две 
певици, но едната напусна. След това бе обявен конкурс за намиране на 
нов(а) певица или певец. Явиха се над 100 души от България и чужбина, от 

15-членно жури избра 50-тина. Те бяха поканени на аудиция в 
студиото, откъдето се излъчва "Шоуто на Слави’. За гордост на всички 
българи от Сърбия между тях попаднаха и двама нашенци, студенти по 
архитектура. Това са 25-годишните братя близнаци Емил и Емин 
Рангелови от Димитровград, които специално за "Братство споделиха:

-Впечатлени сме и трогнати, че накрая влязохме между 40-те 
най-добри. Това е голям успех за нас, защото в журито бяха само 
имена от музикалните среди на България. Понякога съжаляваме, че не се 
записахме в Музикална академия. Да ви кажем, искрено ясно ни е, че няма 
да бъдем избрани, но лично Слави ни предрече добро музикално бъдеще. 
Дано е прав...

мI шт
Националния съвет на бошняци

те в Сърбия ще заведе наказателно 
дело срещу Донка Баиович, пред
седател на Съвета за просвета при 
Народната скупщина на Сърбия, 
информира Есад Джуджевич, пред
седател на НС на бошняците и иа- 

§ роден представител. Той изтъкна, 
8 че причината за това е скандалният 
I начин, по който е дефинирана една 
8 от точките в дневния ред на заседа

нието на споменатото тяло: "Осует- 
I* яване на опита на въвеждане на 
д обучение на бошняшки език в об- 
% щините Нови Пазар, Тутин и Сйе-

I-У
Ф3

в Следи в римите мои
Пътека на миналия полуден

3 Следи твои на лицето мое 
* В твоя ход,
4 В твоя глас
5 Следи от борбата в душата ми 

Следи на омраза в твоя глас.
а Следи...

о които1=

известни
■

0

Т. Петров3 Даринка КРЪСТИМ I ии^”-8 к Ще инстистираме на среща с 
Министъра на просветата Слобо- 

Л дан Вуксанович, а като председател 
на Съвета за междунационални от
ношения при Народната скупщина 

I ще насроча заседание, на което ще 
д стане дума за прилагане правото на 

обучение на бошняшки език”, из
тъкна Джуджевич.

I Той изтъкна, че на заседанието
^ на Съвета за просвета е натрапена 

тезата, че става дума за "въвежда
не” на бошняшки език, което изоб
що не е вярно, защото става дума за 

! въвеждане на изборен предмет 
майчин език и елементи на нацио- 

■ нална култура.
„ Джуджевич подчертава, че "На-
_ казателният закон на Сърбия в чл. 
й 60 и 61 е ясен и прецизен по отно- 
8 шение на отнемане правото на гра

жданите за равноправна употреба 
на езика и писмото. Отнемане или 
опит *за .осуетяване на осъществя-

$ |Интересна медицина• Царят ::
Коензимът (ДО е вещество, което като съставна част на всички 

клетки в човешкия организъм е един от най-важните антиоксиданси. 
То обезбечава около 95% от съвкупната телесна енергия, но се на
малява вече след 35-ата година. На това оказват влияние заболява- 
нията, физическите и психически напрежения. Вследствие на нама
ляването на (ДО отслабва работата на сърцето, както и физическите и 
умни сили, отслабва имунната система и се ускорява остаряването. 
Учените се опитват да намерят медикаменти, които да забавят изчез
ването на коензима и по този начин да бъдат предотвратени някои 
заболявания.***

Доказано е чрез научни изследвания, че човешкият организъм 
изразходва 12 калории за да загрее изпита чаша обикновена вода до 37 
градуса. Ако всеки ден преди обед се изпие чаша вода, това значи, че 
без каквито и да е диети теглото на организма ще се намали до 1,5 
килограма за една година. Или двойно повече, ако се пият две чаши 
вода. Водата, която се изпива преди ядене също намалява апетита. 
Така тя помага да се намали количеството на поетите калории.

Замръсяването на жизнената среда накарало производителите на 
детска храна да създадат вода за бебета. Тази вода е лишена от всички 
вредни примеси, предимството й е в това, че е най-подходяща за физио
логичните нужди на бебешкия организъм, преди всичко заради това, 
че не съдържа минерали. Бебешкият организъм по-добре уползот- 
ворява храната, приготвена с такава вода и по-бързо напредва.

Д-р С. Павловия

;з ;з Сигурна съм, бях срещнала царя.
Внушавах си, вниквах в бурята. 
Изъмчвах мечтите си, 
продадох сърцето си...
Сигурна съм, бях срещнала царя. 
Огромна сила, насочена, 
не, пропиляна...

е Улових енергията на живота,
станах част от любовта. 
Изумително, мислех си...
С мизерен каприз се сдобих 
С коварен човек душата си разделих.

А сигурна съм,
Бях срещнала царя.

■
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В ването на това право е наказателно 
2 дело”.■

й
"Глас” от 18 ноември 2004. г.83

2 Лиляна ПЕТРОВА “ (Нека да напомним, чс Донка Банович е 
3 депутат от листата на ДСС ог Димитровптд.)

шивгиюмзшшвивяезгаиясаашиа и ш ш ва е й

ткъде идваме и накъде заминаваме? /3/ Всеки си има своя звезда* Като гости на тази планета не трябва да г.змтим 
за много или да скърбим за непостижимото, а да 
обичаме живота, като рядък шанс и щедър дар на 
природата

или чрез другй подли дела. Влайков подчер- вързан към живота с невероятна сила, обича го повече 
тава, че в това отношение заслужава внимание случаят от всичко с всичките му унижения и лишения и така 
на гръка Херостат За да се “прослави“ той запалил фактически води борба срещу смъртта. Обаче като ин- 

рябва да бъдем сигурни, казва проф. Александър храма на емида Ефеска. Спартанският цар Ликург отс- дивид той е твърде слаб да отстоява на катастрофите и 
Влайков, че размислите за смъртта са едно сигурно тъпил властта на племенника си-гладувайки умрял доб- войните,' психическите напрежения, надпреварата за 
средство срещу страха от нея. Той привежда и мнението роволно’ сам0 да не бъде свален със сила от престола и богатство и престиж, нерационалното 
на Епикур: “Не отхвърляй живота, не се плаши от смър- Да престанат да важат законите му. Хектор пък из- ката и техниката, екологическите катаклизми, болес
тта, младият трябва достойно да живее, а възрастният- рИЛ' ' Мека да бъда безсмъРтен и млад да остана тите. Ернест Хакел казал, че “както нашата майка Земя 
достойно, т.е. без страх да умре; грижата за похвалния „ Да ме почитат наравно с Атина и бог Аполон... е една тленна слънчева прашинка в безкрайната Все- 
живот и грижата за похвалната смърт трябва да бъдат 1 РД Да Вични е бил Убеден> че “както добре пре- лена, така и отделният човек не е нищо друго, освен 
еднакви“. В това отношение авторът на книгата “Смър- живяният ден дава спокоен сън, така полезно прежи- преходна поява в органическата природа“. Това озна- 
тта и безсмъртието“ казва: “ Да се отстрани страхът от ВЯ1ШЯТ живот дава спокойна смърт“. Сенека записал: “ чава, че човешкият живот ще бъде възможен докато 
смъртта при човека означава да се лиши от емоции 'Гк ЗЗЖН° к°лк0 дълга е тя- но чове* Успява да се приспособява към изискванията на 
из°бню“. ДДЛИ 6 ИЗПЯТа Хубаво ’ а Балзак е бил УбеДсн. не “жи- Космоса, към условията на външния свят

Човекът като конкретен индивид е възможен само в вотът е кратък и поради това, че не намираме време да
вкусим от него“.

По принцип човек е едно прекрасно създание на при- 
родата. Разумният живот на човека е най-зрелият плод
на многовековната еволюциия на цялата природа. Това тази планета не трябва да ламтим за много или да скър- 

Още Тацит е казал, че жаждата за слава е последната наи-прекрасната песен на световната еволюция. Чо- бим за непостижимото, а да обичаме живота като рядък 
страст, от която дори и мъдрите не се отказват. Вярно е ВеКЪТ 6 Връх на големия биологичен синтез, който неп- шанс и щедър дар на природата“ Към това добавя и 
обаче и това, че някои са искали да осигурят специ- рекъснат0 се изчаква, означава света и своето битие, мнението на Шилер: “ Звездата на твоето щастие блести 
фична слава и “вечност“ чрез убийства'на изтъкнати съди 33 същността и за красотата на света. Той е при- в твоето сърце“. -Край-

ЛИЧНОСТИ

ползване на нау-

В заключителната за живота ичаст на своя труд 
смъртта Влайков е записал и следното: “Според зако
ните на материалния свят смъртта е последното нравст
вено и най-личното задължение на човека; като гости на

границите на определен период от време. По своята 
продължителност животът на индивида е равен на жи
вота на вида. Видът продължава да живее 
нията...

в поколе-

Евтим РАНГЕЛОВ^



[олината на шмспта царе •
шареният Стоунхендж

Нашенката д-р Ана Костова 
получи стипендия от 
престижната Хумболт-фондация

1
I

Когато волята е 

по-твърда от метала
*

*Долината на 
тракийските царе 
край Казанлък може 
да се окаже огромна 
обсерватория - 
древен 
астрономически 
комплекс, ползван от 
тракийските жреци, 
за да определят 
дните от земеделския 
си календа

от титан. Под ръководството на 
професор Бред Фридрих там ще 

V’Й[|^ИИН!|ЗД1ЯИ|ЯВ1^^’ •! продължи това, което е проу-
"'-/.у'Ч чвала по време на магистрату- 

: :рата и докторската си дисерта-
Ч"я- Преведено от научен на на- 

Ж к () Я - I роден език, тя там ще трябва да 
'Ч!'' ч проучи и докаже от кои мате- 

-■ %; рияли трябва да бъдат направе-
нн пеЩ,1те за Да бъдат произ- 
ведени най-качествените спла- 

№ ( : / «ааши ви чрез смесване на титан с
■%]& ■

;

От тази могила екипът на Георги Китов извади златната владетелска 
маска!Х

на за траките, смятат специалис
тите. А според орфизма проник
ването на лъча, представлява 
символното оплождане на Вели- 

богиня майка от сина й, бога

чии познания да се ориентират в 
звездното небе, въпреки че не са 
имали писменост. Алексей Стоев 
пък си е поставил за задача пър-

Това съобщи археоастроно- 
мът Алексей Стоев, ръководи
тел на народна обсерватория 
”Юрий Гагарин” в Стара Загора.

През това лято той заедно с 
отркивателя на златната маска 
на Терес Георги Китов и доц. Ва
лерия Фол полагат основите на 
нов проект, свързан с хипотезата 
за Долината на тракийските ца
ре, като култово-обреден и аст
рономически комплекс.

Очакванията и на тримата са 
първата публикация по темата да 
стане достояние на световната 
научна общност през май, когато 
в Атина ще се проведе десетият 
конгрес под наслов "Тракия и 
гръко-римският свят”. Най-изве
стният специалист по тракология 
у нас - проф. Александър Фол, 
съдател на теорията за орфизма, 
е въодушевен от мисълта, че в 
столицата на южната ни съседка 
български учени ще представят 
доказателства за това, че траки
йската цивилизация е съществу
вала успоредно с тази на елините.

На този етан обаче специали
стите са пестеливи откъм комен
тари по хипотезата за древния 
астрономически комплекс. Д-р 
Китов обаче е убеден, че траките 
са имали достатъчни технологи-

други метали.
Пред вестник на РТБ “Ко

лектив“ тя заяви, че в Германия 
ще прекара една година благо
дарение на стипендията, която й 
е отпуснала известната Хумбо-

г:
N3 ката

на слънцето, което е началото на
во да картира всички подмогилни 
съоръжения в Долината на тра
кийските царе (по непълни данни 
в района на Казанлък има над 
1500 тракийски могили), след ко
ето да изследва 15-те храмове 
гробници, за да установи тяхната 
ориентация спрямо хоризонта, и 
междувременно да разкрие та
йната на тракийските мерни еди
ници.

новия живот.

Д-р Ана КОСТОВА, помо- лт-фондация. Доц. Валерия Фол припомня, 
че върху досега намерените от
ломки от каменни врати, затва
ряли в древността входовете на 
гробниците, има изображения на 
слънцето. Феб-Аполон е изобра
зен и върху мраморната порта 
при гробницата на Севт Трети, 
намерена през тази есен от д-р 
Китов в могилата Голямата Кос- 
матка. В съседство с бога-слънце 
е изобразена и богинята Селена.

Подобна на траките е и циви
лизацията на келтите, чиитожре
ци - друидите, са оставили неиз
личими дири в историята на след
ващите ги народи, казва проф 
Александър Фол. А Алексей 
Стоев е категоричен, че астро 
номическата обсерватория на ке
лтите при Стоунхендж в англи
йското графство Солзбъри може 
да се окаже миниатюра в срав
нение с предполагаемия компле
кс в долината на тракийските 
царе.

| щник-директор за наука и кадри 
I в Института за мед в Бор, по 
| потекло от Топли дол, от две фондация борейки се с твърде 
! седмици е в Германия. Два ме- силна конкуренция. Че тази 
! сеца в Бон ще учи немски, а след стипендия е сън на много млади 

това в Института за металургия специалисти показва и фактът, 
в Ахен ще проучава специални 
сплави (легури), получаващи се сто от кандидатстващите. Как и

да не, като става дума за фон
дация, която стипендира млади 
специалисти от различни нау
чни области- лекари, физици, 
инжинери..., казва д-р Костова. 

Нашенката същевременно

- Получих стипендия от тази

че я получават само десет на Почти е сигурно че всеки храм 
е бил посветен на различно бо
жество, което е било чествано на 
определена дата през годината. 
Ритуалът е бил свързан и със 
земеделския календар, обяснява 
Стоев, като прави сравнение с 
култовата изкуствена пещера 
край село Илиница в района на 
язовир "Кърджали”. Изсечената 
в скалите на Родопите пещера е с 
дълбочина 24 метра, входът й е 
във формата на фалос, висок 11 
метра, а дъното е оформено, ка
то вулва. Само веднъж годишно 
слънчевият лъч стига до дъното 
па пещерата - на 21 декември. 
Точно този ден е бележел нача
лото ма новата календарна годп-

Д-р Ана Костова участва и в 
току-що започналия тригодишен 
проект във връзка с 
индустриалното развитие и 
опазването на околната среда,
за чието реализиране 
Европейският съюз отпусна три 
милиона евро. Координатор на 
проекта е д-р Димитрис Панис от жи да се занимава е от голямо 
Националния технически 
университет в Атина, а в него 
участват специалисти от 
техническите факултети в 
Белград и Скопие, университета твърди и устоичиви и са хит в

много области, особено в кора-

подчертава, че тази част на ме
талургията, с която ще продъл'-

значение за науката. - Сплави
те, които се получават от смес
ване на титан с други метали са

„Асен Златаров,, от Бургас и от 
Институтра за металургия и 
рецикл иране на метали от 
Ахен.

бостроитслството и в производ
ството на самолети и космичес
ки кораби.

Православни храмове в Западна България аши1 ;
1

Църквата ” Св. Никола” в село 1р И Шши Щ/
ИМ

”Св. Никола" в Туден се отлича- то на 161 ек, а сегашната е от 1845Този храм е разположен сред 
старото селско гробище в цен- вас примитивна живопис, което е година. Иконостасът е твърде 
търа на селото. Черквата има две всъщност обща черта за това интересен понеже с съставен от 

- стара и нова, които фак- време не само в Западна Бълга- няколко нееднакви части. Факти- 
тически са цялост. Старата част е рия, но и
части

па Балканите. От над- те сочат, че този иконостас
писа на западната стена на храма съдържа и части от иконостаса 
може да се заключи, чс па от старата срутена църква. Съв-

еднобродна, с една апсида, с
луцилиндричен свод и с димеизии и
5,80 х 15,60 метра. Построена е с същото място църква е била пое- сем сигурно с, че църквата Св. 
обработен камък и мазилка, а троена в края на 15 или в начало- Никола” съдържа много елемеп- 
стените са дебели около 90 см.
Църквата е малко вкопана в зе
мята, а апсидата от източната 
страна не е съразмерна с цяла
та сграда, т.е. по-низка е от нея.

В архитектурно отношение 
по-хармоничии са редица други 
църкви в Западна България, 
каквито са: ”Св. Петка” и ”Св,
Тодор” в село Балша, ”Св. Гео
рги” в Своге, ”Св. Никола” в 
София и ”Св, Никола” в Чипро
вци. Такъв вид еднобродни цър
кви е типичен за периода от 
края иа 12 до края на 13 век.

Вътрешността на черквата

110-

«дата

ти, които са създадени по подо- лукръгла врата сс влиза във вто- 
бие иа черквите "Си. св. Петър и рага част па храма.
Павел в е. Берепде и Св. Ни- Църква съставена от стара н 
кола” в Калотина. Преди всичко нова част съществува н в Изто- 
става дума за дървената подпора чна Сърбия, в с. Дойкинци със 

• в конструкцията и в иконостаса.
В църквата в е. Туден се влиза

същото име - Св. Никола". Без
съмнение този православен храм 

от южната част през врата, която е построен по образец на черк- 
има форма на правоъгълник, вите ”Св. Никола” в Калотина и в 
подобно на църквата в Калотина, с. Туден в Западна България, 
но е камък вместо дъ.рво в сте
ната над вратата. През друга ио- КпменкоМпркович
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нишкия АКГолям успех на Милена Стоицева, лекоатлетка от 
"Маратон"____________ ______

върде успешна^одина_за_Марио_СтавровII

Отлични резултати в 

олимпийската класа
Злато за талантливата нашенка

телно бе първа, като по този на
чин се реваншира на Милица 
Мацанович от Сремска Митро- 
вица, която беше първа на неот- 

републиканско

Милена Стоицева с млада, но 
лекоатлетка. Тя евече известна•Ставров е официално четвъртокласиран на сениорското 

първенство на България в класата "Ласер Стандарт", носи
тел на бронзов медал в същата класа за юниори и 
неофициално шампион сред сениорите в класата "Ласер ра
диан

родена в Ниш, където живее, 
атлетика в АК 

това
ВРЯучи и тренира 

"Маратон”. Родителите па 
талантливо момиче по потекло

й давпашиото 
1 първенство по крос в Сурчин.

Тазгодишният сезон за Миле- 
I на Стоицева беше твърде ус- 

Я пешен. Най-напред тя спечели 
| сребърен медал на "Белия 

У крос”, след това победи на кроса 
I на РТС, както и на уличните над- 
■ бягваиия във Валево, Пожаре- 
И вад, Кюприя, Кралево и Димит-

Щкйселоса от димитровградското 
Скървеница. Неотдавна Милена ДД 
гостува в Димитровград, където № 
триумфира в "Димитровдеиския ИН 
крос надпревара”.

Миналия уикенд Милена Сто- I 
ицева регистрира още един го- Щ 
лям успех: първо място в конку- щ 
ренцията ма пионерките на пър- г 

го на СЧГ ио крос. На 
от 1000 метра тя убеди-

Перспективният димитровг- класа за юниори и неофициално 
радски ветроходец Марио Став- шампион сред семиор 
ров, член на отбора по ветроход- сата ”Ласер радиал”. 
ство ”Соларис” , след успешно 
тригодишно състезаваме в пио- ветроходец очаква през следва- 
нерската класа "Оптимист”, та- щата година да постигне още 
зи година постигна отлични ре- по-добри резултати и да участва 

лтати и в олимпийската класа в големи европейски и световни 
състезания. Подготовката му за

ите в кла-

Младият димитровградски

ш
ЗУ ровград.
Ласер”.

Д. С.

Милена Стоицева

на есенния полусезон

бшп нога не е (мл по-слаб
избере ново ръководство от опи
тни спортни дейци, което да реши 
въпроса за статуса на клуба. Как
то е известно, "Балкански” се из
писа от Спортния съюз на общи
ната. Трябва да бъде регламенти
рано и финансирането през 2005 г. 
И накрая или може би най-напред 
отборът да се допълни със 7-8 
качествени футболиста. Ето как 
коменти

нови състезатели, а

став, напълно се 
и конкуренцията

губи.

на Нишка футболна 
зона (НФЗ) завърши и най-чер- 
ният сезон в историята на най- 
стария и най-популярен спортен 
колектив в Димтировград - фут
болния клуб "Балкански”. През 
целия сезон отборът заемаше 
последното място в таблицата на 
НФЗ, но с победа в последния 
кръг отстъпи опашката на ”До- 
льевац”.

От 15 мача димитровградчаии 
спечелиха само три и три мача 
играха равно у дома. Девет мача 
са загубени, от които един на домашен терен. 
Головата разлика е 25:50. Със събраните 12 точки 
отборът ще прекара зимата на 15 място.

15-годишният ветроходец на следващия сезон продължава, 
девет тазгодишни състезания в ръководството на "Соларис” се 
сениорска конкуренция зае едно старае да осигури необходимите 
първо, едно второ, две трети, три финансови средства за две силни 
четвърти и две единадесети мес- състезания в Хърватия. От 26 до 
та на международни състезания 28 ноември в Опатия се про- 
в СЧГ, България и Македония.

По покана ма Съюза по вет- "Купата на Опатия 2004”, която 
роходство на Сърбия Ставров се намира в календара на Све- 
прекара десет дни в къмпинга за товната организация по ветро- 
надеждни ветроходци в Голубац. ходство, а спечелените точки 
От името на Централен яхт клуб (три) се зачитат за световната 
- София, за който се състезава класация. Състезанието винаги 
(има двойна регистрация), той събира световно известни състе-

ра първенството и ситу
ацията в "Балкански” председате
ля на клуба Йован Ружич:

- Тази година НФЗ бе много 
силна, без слаби отбори. И ръко
водството на лигата е на завидно 
ниво. Единствено съдийството е 
на по-ниско ниво от необходимо
то. Но ако се има предвид появата 
на много млади рефери,

нормално. Самото класиране на "Балкански” 
всъщност заслужава критика. Няма нови със-

вежда 31 Международна регата

това е и

получи отделно признание, като затели, което е една от причи- 
най-добре класиран състезател ните за участието и на Ставров. 
па тазгодишните състезания на От 28 до 31 декември на остров Малко футболисти 
България в класата "Оптимист”, Хвар ще се проведе още едно 
"Кадет”, "Ласер”, "Фин” и ”470”. състезание ”28 Новогодишна ре- 

Марио Ставров е официално гата”, с още по-висок коефици- 
четвъртокласиран на сениорско- еит -2, което е върха на светов- 

рвенство на България в ното ветроходство в класата 
класата "Ласер Стандарт”, носи- "Оптимист”, 
тел на бронзов’ медал в същата

тезатели, а докато младите стигнат до първия 
състав, напълно се "оронват” и конкуренцията се 
губи. Проблем са тренировките, защото много 
малко титуляри тренират. През този сезон

Това са данните, но особено тревожи фактът, че 
отборът няма играчи. В "Балкански” играят 7 
футболисти от Пирот, а в началото на пър- стабилно бе единствено финансирането. Предстои 

"Желюша” преминаха 6 футболисти засеДание на Управителния съвет, на което ще 
(от които някои нямаха право да се състезават ДаДем официална оценка за сезона. Би трябвало

бързо да се проведе и годишно събрание на отбора,

венството отто пъ

поради наказания или административни пречки).
Млади, като че ли няма (кадетите и младежите което бъде и изборно, 
нямат организирани състезания и затова бързо Некоректност 
губят интерес). Не учудва фактът, че отборът е 
изиграл няколко мача с десет футболиста, без 
резерви и с треньор в ролята на състезател.

Дългата зимна пауза трябва да 
престрояване на отбора. Най-напред трябва да се Управителния съвет на Спортния съюз към нашия

___ отбор бе, меко казано, некоректно. Те ни бяха
^ определили по-малко средства за 2004 г. от 

необходимите. Една от причините за лошото 
_ състояние на отбора е и отношението на "Желю- 

25 ша към нас. Вместо да си струдничим, случи се 
24. обратното - те ни взеха няколко титуляра. Така 

вместо да имаме един силен и един по-слаб отбор, 
4+ ние имахме два слаба отбора. Наистина някои се 
22 върнаха обратно, но не играха поради контузии 

или наказания.

'Избор на най-добрите в спорта през 2004 г." в 
Димитровград _________ - Кои са причините за лошото 

отбора?
състояние на

Активностите вече започнаха - Причините са няколко. Отношението насе използва за
‘Спортният съюз определи комисия за избирането на 
най-добрите

СнкРгзлиТ| ’-5 11 
Зкп?й5&| Пр. й 1П 
Мрвивр ’ -5 д
Сарл-нг
Зеднкгщз (5Г1) м 7 
Изпрел 15 Е 
Р-адНг-Ш! 15 $ 
Дужница ' 15 $
^ашчтчм (КС) 15 5. 
Мг-адзгт |М( ' 
Будойнпсг |Щ) 1| ъ 

$

Ои.ЩянйиШ) 15 
Бйлкакяи ' . 15 з 
Дшъерзц 1» 3

1 а 51 ;21Традиционното спортно мероприятие "Избор на най-добрите в спорта 
през 2004 г.” в Димитровградско рде се проведе на 24 декември т.г. 
Управителният съвет на Спортния съюз тези дни помоли спортните 
колективи да изпратят предложения за най-добрите в своите редици.

И тази година ще бъдат избрани по трима най-добри от сениорите и 
младите спортисти. В конкуренцията на пионерите ще бъдат избрани 
петима най-добри състезатели. Ще бъде определен и най-добър отбор за 
2004 г. Спортният съюз определи комисия за избирането на най-добрите.

За последната вечер е предвидено, участие 
СЧГ и България.

а 2
1 6 31:18

35:23
34:3

'5 6 5 3
3 1
4 5 й:23на известни спортисти от
4 4 25:21д. с. 22
3 5 Има ли надежда за преодоляване на кризата?

- В момента в клуба работи школа по футбол, 
която се води от двама треньори. Те обещават 
отборът след няколко години да има собствени 
качествени футболисти, разбира се ако пак не се 
стигне до оронване” на състезателите.
- Каква ви е целта до края на първенството?

- Единствената цел е да оцелеем в лигата и Да 
консолидираме отбора на всички нива. Задача на 
ръководството е да осигури стабилно финанси
ране, което ще бъде трудно.

32:33 21Баскетбол
2 7 
I ?

2*27 20Пионерите не отпътуваха 15 $ ть 20
Баскетболната среща от десетия кръг от първенството на КСС 

между отборите на Ергоном" и "Димитровград не се игра, защото 
| димитровградчаии не отпътуваха за мача. Отборът има право на един 
! неизигран мач. Информация за отсъствието бе обявена 

причина за него е недостиг на средства.
Въпреки това димитровградските надежди си осигуриха трето 

място в таблицата. Само по два най-добре класирана отбора от трите 
групи обаче минават в новата група, наречена качествена.

1 В 33:35 13
С' В гягзв 10
Н «45 10. 
3 0 Й^1 1= 
3 0 12
.2 й 24:41 11

а основна

Димитър Ставров
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Накратко: Миналата седшща-----
Босилеградска община 

повече от 24 часа без ток

Първенството на Сдружената шахматна дивизия на Пчински и 
Ябланишки окръг___________________

подреждане. Другите отбори преди 
бяха 

си с опитниНеочаквано добър 

резултат на Младост
началото на първенството 
подсилили редовете 
шахматисти и хранеха амбиции да 
се класират в по-висша дивизия. 

77 ''Младост” игра много добре през 
целия сезон и напълно заслужи вто
рото място. - Надявам се през след
ващия сезон не само да потвърдим 

но и да

В местната "Дистрибуция” ии осведомиха, че пр:
електроснабдяването е било лошото 

време на Власина. което е предизвикало авария на 
110-киловолтния далекопровод, а след това и на резервно 
включения 35-киловолтен далекопровод.

В елекртичното подчертават, че ще положат усилия през 
осигуряват редовно електроснабдяване в общи

наза прекъсването

сегашните резултати,
Със спечеленото второ място в дивизията босилеградските постигнем по-голям успех. За това 

шахматисти придобиха правото да участват на финалната 
част от турнира за Купата на Централна Сърбия, който в 
началото на следващата година ще се проведе в Кладово.

ще ни бъдат необходими по-ин
тензивни тренировки. Още повече, 
че догодина в нашата дивизия кон
куренцията ще бъде още 
трепа, понеже ще бъдат включени 
и отбори от Владичин хан, Пре- 
шево, Вранска баня, Търговище, 
Гърделица и Лебане.

зимата да 
ната.

П.Л.Р.
по-изос-Шахматният клуб “Младост” от който през този сезон бе най-резу- 

Босилеград стана вицешампион на лтатен шахматист в редовете на 
Сдружената шахматна дивизия на “Младост”. В 6 изиграни мача той 
Пчински и Ябланишки окръг за отбеляза 3 победи, 2 ремита и само 
2004 година. В шест изиграни мача една загуба. Обичайно добри и през 
вицешампионите завоюваха 26,5 това първенство бяха треньорът 
точки, 5 по-малко от първокласи- Новица Божилов и юношата 
рания отбор на “Долна Яйна”, Митко Александров, които спече- 
който догодина ще се състезава в лиха по 3,5 точки. Освен тези трима 
по-висша дивизия. шахматисти, добри резултати по-

Второто място за босилеградча- стигнаха и малкият Драган Во
ни представлява изключителен ус- жилов на младежката дъска, който 
пех, особено като се има предвид, успя да завоюва 3 победи в 5 партии, 
че отборът съществува само 3 го- както и Зоран Костов, Пене Сто- 
дини, както и факта, че в преди- янов, Васил Йосифов, Раде Сто
тните две първенства “Младост” йков, Боян Пенев и др. 
зае предпоследното място.

С добрите си изяви особено се босилеградскня отбор играха 
изтъкна Драголюб Величков, ме- трима млади шахматисти от Враня- 
дицински техник в Здравния дом. Небойша Ристич, Милан Ристич и

Тъжен помен
Измина ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на поетесата

П. Рангелов ДЕНИЦА ИЛИЕВА- НИКОЛИЧ

Босилеградски 
те гимназисти 
са трети

Ти не си само сън
А си радост
Не си само желание
а си реалност
Ти не си само спомен
А си живот
Ти не си само тъга
А си любов

Отборът на босилеградската 
гимназия спечели трето място на 
Окръжното състезание по малък 

а футбол, което се проведе в Тър- 
н говище в организация на УНДП. 

Освен него. иа турнира участваха и 
_ „ отборите от Враня, Търговище и

Александър Траикович, които в Влад‘ич1Ш Ха„. 
осем изиграни партии завоюваха Тимът „а босилеградската гим- 
общо :> точки. назия игра в състав: Саша Стаме-

Видимо доволен от добрите пое- денпс Йованович, Борис Чи- 
тижения на своя отбор, треньорът 
Новица Божилов заяви, че не 
очаква.? "Младост” да заеме тол
кова висока позиция в крайното

През този сезон в три срещи за

Деница!
Поклон пред светлата й памет!
Ойечалени : дъщеря Марина, майка Криса, баща Рашко и брат 
Перииа Илиев—Перо

През този сезон босилеград
ските шахматисти отбелязаха 2 
победи, 3 равенства и 
минимална загуба срещу 
шампионите от „Долна Яйна" с 
3,5:4,5.

пев, Драган Мицов, Владица Вла
димиров, Лазар Стойнев и Любиша 
Григоров. На 12 декември 2004 г. се навършват ТРИ ГО

ДИНИ от смъртта на нашия непрежалим съпруг, 
баща и дядо
ДРАГОЛЮБ ЙОРДАНОВ 
от с. Радейна

Дълбок поклон на обич, уважение и признател
ност към човека, оставил след себе си хубави дела и 
спомени!

Ош съПругаша Тимка и деидша Милка и Владо

П.Л.Р.

Пак убит вълк
На ловджията четири 
хиляди

Ловецът Стефан Арсов от Бистър на 22 този месец 
застреля вълк в близост до къщата си в махала Тънки 
рид. Заедно с приятеля си Любен Зарков от Боси
леград, Стефан закара вълка в тукашното ловно дру
жество “Сокол”, което му присъди парична награда от 
2 100 динара, колкото е членският внос за една година. 
Ловецът ще бъде награден и от общината с 2 000 ди-

На 8 декември 2004 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта на 
нашата леля

ГРОЗДАНКА ЕЛЕНКОВА 
от Ниш

Обичаме те и те помним!
Пешровка, Милка, Никола и Владонара.

Това е третия пореден вълк убит през тази есен в 
Босилеградската община. П.Л.Р. Скръбна вест

На 15 ноември 2004 г. завинаги останахме без 
пашата скъпа и непрежалима съпруга, майка и 
баба
МАГДЕЛЕНА ЗЛАТКОВА 
(1923 - 2004) 
от Горна Исвля

С много обич и тъга ще пазим спомена за теб.
Почивай в мир!

Ойечалени: съйруг Марин, синове Димитър и 
Драган, снахи Ясмина и Всршш, внуци. Правнуци и многобройни 
роднини и Приятели
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1 Съставил: рЛагач Петров
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Водоравно: 1. Съд за вода. 4. 
Сръбски ежемесечник. 8. Мо- ^ 
дел руски самолети. 10. Запу
шалка от корк. 11. Широко и 
плитко място в река. 12. Сто
лицата на Гана. 14. Повик при 
тореадорите. 15. Който отс- 2з 
тъпва от църковните догми. 17. 
Третата нота. 18. Голям хрис
тиянски празник. 20. Модел 
"Опел”. 23. Част от машина. 25. 
Съд за цветя. 26. Химически ел- зо 
емент, газ. 27. Вид литературно 
произведение. 29. Стара жена. 33 
30. Широка улица в град. 32. 
Създател. 33. Град във Фран
ция. 34. Жените на мюсюлма
нин (мн.ч.). 36. Груб, домашен 

38. Река в Боси- 
шах-

" тГ *
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Възпоменание

На 26 ноември 2004 г. се навършват 19 ГОДИНИ 
откакто завинаги ни напусна нашият баща. съпруг 
н дядо
МИЛУТИИ ПЕТРОВ-МИЛЕ 
от с. Луканица

Нека да си спомним с обич и уважение за него. 
Опечалени: съПруга Руска, син Зоран, дъщеря 
Лиляна, зет Брапко, снаха Ивана, внуци 
Нинослао и Желко.

* *.*■на
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> лвълнен плат. 
леградско. 41. Името на 
матиста Тиман. 42. Река в Чер
на гора. 43. Заплетен, сложен Тъжен помен

На 27 ноември се навършва ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта па нашия съпруг, баща и дядо
МИХАИЛ ВЕЛКОВ 
геодезист от Димитровград

Панихида ще служим от 10 часа на гробището и 
Димитровград.

Спокойно почивай а небесното царство и нека те 
пазят ангелите, а ние п\е те пазим от забрава. 

Твоише най-мили: съНру?а Емилии, синове Валентин и Васко, 
снахи Даниела и Лиляна, внучета Андрея, Михайло, Петре н 
Милица, Среша, сестри и друЗи роднини.

въпрос. над Цариброд. 19. Зодия от хо-
Отвесно: 1. Размекната пръст, роскопа. 21. Голям воден ба-
2. Организация на държавите сейн. 22. Казашки главатар. 24. 4 паве. .5. Звание. 11. Локал,
производителки на петрол. 3. Една посока. 26. Модел ски. 28. р2. Венец. 13. То. 14. Амур. 15.
Четвъртата нота. 4. Щета. 5. Горна камара на парламент в Дъжд 16 0цст> 18. Ком. 19. 
Войскова част. 6. Името на ко- някои страни. 29. Осветително
мика Мърфи. 7. Втората и пър- тяло. 30. Река в България. 31. и рц, 25, Ротор. 28. Ланец, 
вата гласна. 8. Град във Во- Планина в Сърбия, до Ягодииа. 30. Самар. 31. Апарат,.33. Ря-.! 
й води на. 9. Шестата нота. 10. 32. Едно число. 35. Име-го иа бат 35 Титан. 36. Дувар. 37. 
Спортна лотария. 11. Вид дърво актрисата Гарднср. 37. Болест д.| 38. До г. 39. Роман. 40. ,Ток. 
с бяла кора. 13, Жена-кмет, 15. при кучетата, 39 I ергана Ален- 41 х 42, Тема, 43, Трепа, 
Вид иглолистно дърво. 16. Хълм сиева. 40. Лично местоимеиис.

Решение на кръстословица 
220 • Водоравно:

Бандит. 21. ИРЛ. 22. Щука.
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Чесезатрииемоли?Американец, 

германец и българин Цариброд -
"7 —Биде ли, Манчо, големо прашище 
се диже около прашулякат? пресрете 
Йербаплията пай. — Само да знайеш 

йедно от мене: съберу ли се много бабице кьилава 
деца излазе...

— Ко си ни гледам, кига смо се раджали гребе да йе 
имало много бабице...

—Оти?
—Па не видиш ли кви смо 

на царибродскуту телевизию събрали се да поразду- 
ваю прашулякат от очите на народат. Сви су съгласни 
дека тия прашуляк от сепарациюту че ни затрийе и 

све живо наоколо. Първи пут да 
на йедън акъл. Друг 

а съга йок: не може 
и точка...

Американец, германец и българин се обзаложили кой ще успее 
да научи котка да яде горчица. Германецът 
започнал да й маже устата с горчица.

- Не! Това е насилие! - възпротивили се българинът и амери
канецът.

След това американецът намазал две парчета салам с горчица и 
ги подал на котката. Тя ги излапала, но сега пък се възпротивили 
гемранецът и българинът:

- Това е измама!
Дошъл ред на българина. Той хванал котката и й намазал 

задника с горчица. Котката надала зверски рев и започнала да се 
лиже отзад.

Ето, това е начинът - доброволно и с песен.

хванал котката и
ме

На царибродчаии им било пи- 
могат да живеят безсано да не 

прах и - край. Допреди няколко 
години гълтаха заедно с хляба го
леми дози прах от каучуковата 
фабрика, защото хлебарницата е 
досами фабриката.

Тази фабрика сега не работи, 
но прахозамърсяваието не се 
предава. Щом един източник не 
действа, веднага се явява нов: 
собственикът на андезитиата ка-

кьилави?! Онядан гледам

н.т.

ШШШ ЕШЗЗЗЗЕНЗЗ
Вампир от говежди череп

не само нас, ама и 
видим кико цариброджанье су 
пут кой у клин кой у плочу, 
сепарация да буде у градньинуту базу

—А, Манчо, лъжеш се, не си добре гледал или добре 
слушал. Истина сви орате дека кико су га замислили, 
че буде истинска затра. Ама и между тия що орате, сви 
не тураю точку, некои се отедзаю и тураю много- 
точийе. Истина йе : не може тува да буде, ама негде 
требе да буде, не може да га утресемо на комшийете...

—На нас кига требе, Йербаплийо — добре га утресу. 
И ич не ни питаю! Ама им се чудим: толко ли не знаю 
или се прайе да не знаю, йеднуш ли су ишли за Ниш, 
не су ли видели сепарациюту у Долац и другуту йоще 
по—надоле у Свету Петку, а они запели — нема место, 
па нема. Я сакайо да гьи питам нема ли малко да йе

риера във Върла падина има 
мерение да кълца аидезита в ба
зата на "Градня” в непосредстве
на близост ма Белеш и Димитров-

на-

град.
Затова би трябало да бъде 

прекратен спорът "Цариброд 
или Димитровград” и градът да 
получи най-адекватното 
Праховград!

Най-разпространеният вид су- нали истинския вампир-любов- 
еверие в дерекулските села е вяр- пик. 
ването, че се явяват вампири. Че
сто се случвало обаче под името рил любовна среща с 55-годишна 
или формата на вампир да се вдовица. Отишъл в дома й, но не 
крие любовник или любовница, я намерил, понеже тя забравила 

Преди половин век в с. Бучи за уговорката и отишла на седяи- 
дел починал прочутият майстор ка при съседите. За нещастие 
строител Стамен Петров. Злопо- съседът имал главоболие и по- 
луката използвал 60-годишният молил съседката да му донесе 
Гюро Тацин, който имал прия- едно хапче. Тя предложила ма ед- 
телка в махала Бачеви. За да не но момченце да я придружи и 
го одирят кога ще ходи при нея, тръгнали към къщата й. Когато 
той направил "вампир” от гове- стигнали, детето светнало с джо- 
жди череп, в който вечер слагал бно фенерче, а възрастният лю- 
запалено фенерче. Щом се чула бовник скочил уплашен от кре- 
мълвата, че мъртвият станал вата и избягал! На любовницата 
вампир, хората се прибирали й било ясно кой е това, но за да

В друг случай Гюро си угово- име 
М. А.

Само
Горбачов и 
аз загубихме

Някогашен комунистически 
големец от нашите краища така 
коментира 15-годишнината от 
срива на комунизма:

- Берлинската стена падна, 
германците си обединиха държа
вата, а само Горбачов и аз загу
бихме. Той - Съюза, а аз - УДБА!

множко и трету сепарациию да прайе на йедън раз
крач от сто кьилометра?! И тия автопут, малко ли йе 
що че ни засипую със смрадове от нафту и бензин?...

—Ако оратимо вечимка за смрадове: йедън смрад ни 
засипуйе от Козарицу, друг от Границуту, Нишава йе 
вечимка мъртва река, трет на Кожаруту, има йоще

вкъщи, гасяли лампите и си ля- скрие позора, започнала да се 
гали. а той спокойно си отивал кръсти и да повтаря, че такъв 
при любовницата. След известно вампир до този момент не е 
време двама младежи го "проче- виждала! 
ли”, дочакали го в "засада” и хва-

Й. М. купища по— мънечкьи смрадове, та целата долинка 
наскоро може истина да буде мъртва долина. Само ни 
требе йоще и въздухат да засипу с прашулякат! Па се 
питам: че се затрийемо ли?

—Нийе отдавна смо почели да се затривамо. 
Най-големата затра беше кига ударимо каганци на 
предприятията. Кига нема работа — немД^Пцо. После 
почемо да се затривамо кига почемо. да ужкьим 
продавамо предприятията, а оно испаде

Афоризми 
* . . *

Й. Миланов

4~Живеем шарен 
живот: Имаме сива 
икономика, бяла чума 
и черни мисли.
-4-Едно време бяхме 
необвързана страна, 
сега сме "развързан" 
народ.

-{-Разликата между 
обикновения стол и 
креслото е - 
министърска.

4-Малко ли е това? 
Обещанията се 
увеличиха 
максимално!

лНашата перспектива 
в европейските 
пространства - 
колкото по-далеч 
отиваме, ставаме все 
по-малки.

да гьи
раздавамо на але и невене без паре. Съга тая затра с 
въздухат йе само капа!

—Видим я киква капа ни йе скройена и кву гьу 
кройе. Само тия що гьу скройише и кройе ич и не 
мисле за Цариброд, они вечимка су си накупували 
станове у Ниш, па чак и у Белград.

— Е, па кво че стане ?
— Че стане онова, ако народ се надигне и им отсече: 

стига бре! И че почне да се опрая, ако тия с млого- 
точията не гьи подмажу и обърну листат на другуту 
страну! Манна

стлана ЛАЛКАI

Писна ми от тъпотия,
- /х от простотия и немотия. 
М Ехото:

От тия, от тия, от тия...
Милорад ГЕРОВ

Директор: Велимир Костов, Главен и отговорен редактор: Кирил Георгиев

НиХГцве"^^ ■— • М-Ч. Тодоров, Негър Рангелов.

Е-поща: пшЬ@те<йап13.пе1

Издава:
Издателство "Братство" 

Кей 29 декември 8 Вестник за българите в СЧГ


