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Босилеград: среща за майчиния ни език в образованието ■
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иа Ропийп^г^Р^аТа застанаха на становище, че Министерството на просветата и спорта 
на непуолика Сърбия още от началото на второто полугодие на настоящата учебна година 
трябва да вземе решение, с което да увеличи броя на часовете по български език, а от 
следващата учебна година обучението в първи, втори и трети клас в основното училище, 
както и за децата в предучилищните ведомства, изцяло да се провежда на майчин език

Начините и възможностите 
българският език да получи ста
тут на майчин език и обучението 
в основното училище отново да 
се провежда на майчин бъл
гарски език бе тема на срещата, 
която миналата седмица се про
веде в Босилеград. На заседа
нието участваха представители 
на българското посолство в Бел
град - Стоян Станкулов, аташе за 
култура, и Николай Караколев, 
съветник за политически въпро
си, представители на общинското 
ръководство, основното учили
ще, гимназията и Националния 
съвет, общинският просветен ин
спектор, както и представители 
на Матицата на българите в Сър
бия и на босилеградския филиал 
на КИЦ “Цариброд”.
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Нобеловият лауреат за мир Уангари Маатхаи с кралското семейство на 
Норвегия

■...

Природозащитничката от Кения, 64-годишната Уангари -1 
Маатхаи стана първата африканска жена, която получи Нобелова И 
награда за мир. Тя е зам.-министър на околната среда в Кения и е Д 
основател на движението ”3елен пояс”, по чиято инициатива бяха 
засадени 30 млн. дръвчета в Африка. Маатхаи е известна и с 
борбата си срещу корупцията на "черния континент”.

(На стр. 2)
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Международният ден на човешките права По пътеките на добросъседството
0Щ Димитровград

Радикалите | Засаден бор като символ в миналото и; _ Гл мг\ ■ По случай 10 декември - Международния ден на човешките права
ДН0С Ч&к ' • ми,*алия петък в Димитровград в парка в центъра на града бе

& II Г'I ,И’- стр 3 : заселено борче, което ще символизира равноправието и солидар- поезията димитровградски гимназисти се представиха в
■ ностга между хората без орлсд на националната им и каква-го и да Димитровград, Пирот и София

Поетична среща 

в две държави
<■

* Сръбски и български поети, както и талантливи за
4 Г ' СШр.З : щ*,

0-:у . лл; : ността между хората без о
^аседание нВ Д/С В \ било друга принадлежност. 
Босилеград : Покровител на акцията С

ШШе ЮШ (На стр. 2)
Покровител на акцията бе Високият комисариат на ООН. Освен в

«г ; Димитровград, акцията се проведе в още няколко града в Сърбия и
У СКОреНО а* • Черна Гора и в редица градове по света. Организатор на акцията в Жителите На ДраиНЦИ, ГроЗНатОВЦИ И 
комунално ! Димитровград бе Хелзинкският комитет за защитата правата на СтрвЗИМИрОВЦИ Не СИ дават ВОДата

( I; българите в СЧГ. Преди засаждането на дървото, председателката .. ...... .....— ------------- 171----------  —п------
развитие през \ на комитета Зденка Тодорова се обърна към насъбралите се гра- _ _ - - - _ ■ ■ п п п ■ ■___

*У.! - : ждани, като им припомни за значението ма човешките права и рав- ^ Щ И I в Н Я Л В И V Я
ЛУс» >1'* | иоправисто между всички хора на планетата. Малките димитровг- 4 9

*' р • ’ -;Г/ " Сшр) § \ радчаиис украси и хубави пожелания окичиха вечнозеленото дърво. |\Л |Л ЦМЛТПНТО
Оси. иа ОС I КД. МГ1П1ГЦ, I рП I СШтвттшК- -ду--- дуд ,1 1| «аякйгавд« т $ Не - ! . Н ™ включени в далаверата", казва председателят на местната

общност Стоянча Димитров
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;;Штш Върховният съд на Сърбия зае- товци в Преслап, Църнотравско и 

тапа па страна па хората от трите там да построи цех за бутилиране 
села и анулира решението на Ми- на вода. Селяните се опасяват че 
нистерството за селско и водно сто- ще останат без вода: някои без вода 
папетво, което миналата година бе- за -пиене, други за добитъка си а 
ше дало съгласие на известния Раде трети за напояване на градините си 
Джурич да отпеде пода от Грозна-
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(На стр. 8)

I7ш Следващият брой на вестника 
ще излезне в навечерието на 
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В центъра ма вниманието
2 ППшашдШЙ

Решение на Общинската скупщина в Босилеград

Левски на улицата 

на Димитров
За поставянето на бюст на Васил Левски в Босилеград вече 

и нашият град наи-сетне ще се

[1
;

не съществуват препятствия 
сдобие с паметник на Левски, чието име и дело са от 
огромно значение за целия български народ.

(От стр. 1)

Между най-бройните участни
ци в поетичната школа “Десаика 
Максимович” в Белград са уче
ниците от Димитровградската 
гимназия “Св. св. Кирил и Мето
дий”. Водейки учениците в тази 
школа, където те се представят 
на сръбски и на български, а 
понякога н на местен диалект,
ИД директорката на гимназията 
Снежана Симеонова се вдъхно
вява от идеята да събере на едно 
място ръководителите на школа
та, изтъкнати сръбски поети и 
поети от България. За място за 
срещата естетствено тя определи ^ Калезич. С. Симеонова, М. Вуянич и П. Йотова 
Димитровград.

И така на 9 декември в димит
ровградската гимназия се озова
ват художественият ръководи
тел на поетичната школа от Бел
град поетът Миханло-Мича Вуя
нич и задълженият за работа с 
млади таланти при школата г-н 
Милорад Калезич, също поет и 
писател, който има издадени вече 
17 книги, а още десетина са пред 
печатане. От София идва г-жа 
Петя Йотова, поетеса, по потек
ло от Димитровград.

Първия ден поетите се сре
щнаха с преподавателите по ли
тература в гимназията, присъст
ваха па часовете по език и лите
ратура, посетиха основното учи
лище и организираха литератур
на вечер за Димитровград чан и в 
залата на Центъра за култура.
Така любителите на поетичното

дготовка на мястото, на което ще 
се постави паметникът.

Председателят на Програм
ния съвет на КИЦ Иван Николов 
заяви, че бюстът вероятно няма 
да бъде открит на 19 февруари, 
но се надява откриването на 
паметника да стане на 3 март - 
Националния празник на Бълга
рия. Основната причина за отме
нянето на срока е изработката на 
бюста, която продължава 50 дни. 
Николов подчерта, че извърши
телят на работите, строителното 
предприятие “Вива строй е 
определило стойността на целия 
проект да възлиза на 15 000 лева.

Кметът Захариев заяви на за
седанието на ОС, че на тържест
веното откриване на паметника в 
Босилеград ще дойдат предста
вители на държавните ръко
водства на Сърбия и България и 
други видни личности от общест
вения живот на двете страни.

Фондация “Васил Левски” от 
София вече е организирала пос
тавянето на паметници на Левски 
в Одеса, Букурещ, Будапеща, Ню 
Йорк, Буенос Айрес, Канада и

На последното си тазгодишно 
заседание ОС взе решение за пос- 

бюст на Васил Левс-тавянето на 
ки в Босилеград. Определено е 
паметникът да бъде поставен на 

“Георги Димитров”, наулица
площадката пред данъчното уп
равление. Решението на ОС пос
ледва неотдавнашния договор 
между представителите на тука- 

филиал на КИЦ “Цари
брод” и кмета на общината.

Междувременно по покана на 
КИЦ в Босилеград пребиваваха 
д-р Стоян Джавезов председател 
на “Общобългарския комитет” и 
на Фондация “Васил Левски”,

III пия

По думите на г-жа 
Симеонова най-важното

Марин Жабински, 
кмет на община Средец в София, 
архитекти и представители на 
строителната фирма “Вива ст
рой” от София, които се срещна
ха с кмета Владимир Захариев и 
обсъдиха въпросите, свързани с 
поставянето на бюста. Определе
но е средствата за изработката 
на бюста, транспорта до Босиле
град и поставянето му да подси
гурят “Общобългарският коми
тет”, Фондация “Васил Левски” и 
община Средец, а общината да 
организира предварителната по-

заместник-ма пред учениците.
За да бъде всичко в духа на 

добросъседството на жителитеот тази среща е, че се
роди нещо прекрасно.
Второ, Димитровград като че споменатите поети с г-жа
малко крайгранично 
градче да съединява и 
сърби и българи, „защото 
заедно трябва да отидем 
към Европа", и да 
пренесем идеята за 
поетичната школа и в 
България, естествено и в 
Димитровград. Идеята на 
Симеонова е и в 
Димитровград да се 
организира поетична 
школа с участие и на 
млади таланти от 
България. Още в 
следващата, осма поред, 
поетична школа в 
Белград вероятно ще 
участва и някой млад 
български поет.

от двете страни на границата, ве-

Симеонова и няколко млади пое
ти от Димитровград заминаха за 
София. Там, в Столичната биб
лиотека, гимназията “Св. св. Ки
рил и Методий” организира лите
ратурна вечер, на която участ- 
ваХха Мича Вуянич и Милорад 
Калезич от Сърбия и Ирина 
Кършигорова, Романьола Ми- 
рославова, Петя Йотова, Алек
сандър Михайлов, Евтим Евти
мов и Сали Ибрахим (поетеса от 
ромски произход) от България. 
Разбира се, свои стихове наред с 
известните български и сръбски 
поети рецитираха и младите пое
ти от Димитровград.

В резултат на поетичната сре
ща е намерен издател на своео
бразна поетична антология на

ДР-
П.Л.Р.

В семинара „Стратегия в отношенията с 
обществеността"_______________________

Участваха и трима 

членове на „нашия" НС
слово имаха прекрасната възмо
жност да се наслаждават на сти
ховете па Калезич, Вуяновнч, 
Петя Йотова, както и на участ
ниците в поетичната школа “Де- 
санка Максимович” в Белград.

На следващия ден нещо подоб-

От 3 до 5 декември т.г. в белг- ровград и Воислав Божилов от 
радския хотел “М” се проведе се- Босилеград. В началото на семи- 
минар под название “Стратегия в нара към участниците се обърна- 
отношенията с обществеността”, ха Ханелоре Валие, шеф на от- 
който организира мисията на дела за демократизация при ми- 
ОССЕ в СЧГ. В семинара участ- сията на ОССЕ в СЧГ, и Петър 
ваха представители на всички на- Лачевич, секретар на Съвета на 
ционалии съвети в СЧГ, сред националните малцинства в Сър- 
които и представителите на НС бия. Образователната част на 
на нашето малцинство Михаил мероприятието проведоха спе- 
Иванов и Зоран Гюров от Димит- циалистите от неправителстве

ната организация “Тим три” Сне
жана Стоянович и Йованка Чо- 
рович.

По думите на Зоран Гюров 
особено голям интерес сред учас
тниците е предизвикала темата 
за спорните стратегически въп
роси в отношенията с обществе

на ността, както и изработката на 
да акционен план на националните 

съвети. В изявление за нашия 
вестник Гюров каза, че предста
вителите на българското малци
нство са настоявали за формира
не на тим за контакти с общест
веността (Пи ар тим) при НС на 
българското малцинство от 3 
члена (по един от Димитровград, 
Босилеград и Иваново); приема
не на Правилник за работата на 
ПР тима; обучение за членовете 
на ПР тима; приемане на 
програма за работа на тима (ме
сечни и годишни); отделно вни
мание да се обърне на стратегия
та в отношенията с обществе
ността при изработката на стра
тегическия план на НС.

млади поети и писатели от 
Димитровградско, която сетне да 
бъде разпространена в 12 страни,но със същите участници се реа- Мартина на пиано, на пиано се 

лизира в Културния дом в Пирот, представи и Андрей Алексов, където живеят българи. Кои е 
И тук, както и в Димитровград, всичките от Димитровград, как- издателят Симеонова не пожела 
литературната вечер бе съпътст- то и малката цигуларка Йелеиа 
вана от музикални изяви на Минич, чиято майка е от Ди- 
млади таланти. Между тях в митровград. Стихове се ляха и в 
Пирот се представиха и Жарко пиротската 
Захаров на акордеон и сестра му

да съобщи, поне засега. От тази 
среща се роди и идеята в София 
да бъде издадена по една книга на 
Калезичи Вуянич.гимназия, където 

поетите изнесоха своята програ- А.Т.

(От стр. 1) основното училище, както и за децата в ще съдействат при Министерството 
Пене Димитров, председател на Комиси- пРеДУчилищните ведомства изцяло да се образованието на Република България 

ята ио образование към Националния съвет, пРовежДа на майчин език. С такова решение, окаже помощ чрез предоставяне на учеб 
и Дежка Георгиева, общински просветен за всяка следваща учебна година, обучението ници, наръчници и други учебни помагала 
инспектор, подробно запознаха присъства- на български ще се въвежда постепенно в както 
щите с досегашните дейности на Национал- четвърти, пети, шести, седми и осми клас. учебниците, 
ния съвет, на определените общински коми- Участниците в срещата подкрепиха и ста-

и помощ при превеждането на

На срещата бе изтъкнато, че броят
сии и на основното училище в Босилеград н°вището на Националния съвет за прила- совете по български език трябва да се уве- 
във вързка с увеличаването броя на часовете гаието на единна учебна програма във вси- личи и в гимназията и да се изравни с броя на 
по български език, с което той да получи чки основни училища в общините, където часовете по сръбски език. Според сегашната 
статут на майчин език, както и за връщането живее българско малцинство. учебна програма във всичките 4 класа в гим-
на обучението в основното училище на Зв реализацията на договореното ще бъде назията български се изучава с по 2, а сър- 
майчин български език. нужно веднага да се направят конкретни бски език с по 3 часа седмично.

Участниците в срещата застанаха на ста- стъпки и Д° началото на следващата учебна

на ча-

Във вързка с обучението на българското 
новище, че Министерството на просветата и г°Дина Да създадат всички необходими ус- малцинство от общинското ръководство 
спорта на Република Сърбия още от нача- повия. Нужно е спешно да бъдат формирани предложиха да се проведе и съвместна сре- 

второто полугодие на настоящата комисии за превеждане на учебниците от ща, на която освен представители на Боси- 
учебна година трябва да вземе решение, с сРъбски на български език, както и за съг- леградска община да участват и представи- 
коетода увеличи броя на часовете по бъл- ласуването на определени учебници от Бъл- тели на другите общини в Републиката, 
гарски език, а от следващата учебна година гаРия с учебната програма в Сърбия, където живее българско мацинство. 
обучението в първи, втори и трети клас в Представителите на посолството заявиха, че

лото на

П.Л.Р. Б.Д.
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Изявленията на димитровградския 
радикал Кирил Младенов като повод 1ШШ

Фурнаджийски лопатиРадикалите в 

миналото и днес
Между другото демокрацията допринесе мнозина тници на малцинството така се обърнаха, че на всички

ясно къде и за кого са били през цялото време. 
Но демокрацията продразбира и избори - многопар- 

Когато след октомврийските промени в Сърбия Ди- тийни и все пак доста добре контролирани от много- 
митровград кипеше и стотици хора ходеха по улиците, бройни наблюдатели. “Нашите хора ’ бяха сигурни, че 
искайки и тук да се случат демократични промени, те нищо не може да ги поколебае и с гордост се намериха 
наблюдаваха протестиращите отстрани, от балконите на листите на тукашните бивши социалисти. И съвсем 
или от прозорците, някои дори и зад завесите. Към откровено започнаха да прогнозират резултатите от 
мнозинството се присъединиха едвам когато се разбра изборите.
на къде “ще климие”. Тогава станаха едни от ”най- Но, уви! Народът се осъзна и демокрацията пак се 
силните” демократи. върна. “Нашите” обаче не се отчаяха. На втория ден

Но тъй като всичко в нашия град е климаво, то и след официалните резултати от изборите започнаха да 
властта на ДОС сравнително бързо започна да се кла- се “оправдават”, че не са имали друг избор, че са били 
тушка. Нашите “демократи” с усет на ловджийско принудени да се намерят на листите на губещите, някои 
куче веднага усетиха това и лека полека започнаха да дори и сълзи пророниха. По установен сценарий някои 
се оттеглят, демек политиката не ги интересува и ни- си мълчаха, но започнаха тутакси да хващат под ръка 
кога не ги е интересувала. А след като ДОС падна новите управляващи, да се хвалят с приятелството още 
някои от тях и хоро заиграха на площада. Останалите от ученически дни, с роднински и кумовски връзки и пр. 
пък, като че ли незаинтересовано, само наблюдаваха И пак един по един се нагласиха, 
отстрани. И пак се натъкмиха с повата-стара власт. От 
време на време показваха уж неловко, че демокра- фурнаджийска лопата! А тя, както и да я обърнеш, все 
цията не е за нас, че времето ма Милошсвич “май ще няма лице! 
излезе по-добро” и тем подобни. Някои довчерашни 
“люти противници” на комунистите и върли защи-

За радикалите съм слушал различни приказки още 
когато бях на десетина години. Извесно е, че между двете 
войни в Царибродско на власт бяха радикалите. Много 
добре си спомням, че в моето село Каменица хората 
казваха: “Радикали свира]у, демократи игра]'у”! Така беше 
тогава. Ясно е, че аз разбрах много по късно кой свири, а 
кой играе?!

Жива котка в потури

да покажат истинското си лице (или лица - може би е 
по-добре да се каже). Как ли?

стана

Към 1934 година в нашето село за командир на 
жандармерията дойде сержант Андрея Ходжич. Преди 
това той бил “жандар” в село Поганово и се прочул дори 
във Висок. Помня го заради следната приказка.

Една вечер след назначаването за командир в Каме
ница прочутият вече Андрея Ходжич влезе в коопера
цията. Селяните влезоха след него за да се запознаят. Ние
децата от страни слушахме какво говори, а много ни бяха 
интересни лъскавите му ботуши и козирката на шапката 
му. Той я слагаше напред, така че очите не му се виждаха. 
Тази вечер чух и запомних следното негово изявление:

“Чуде народе, ]а хоЬу да ви будете добри и послушни. 
И запамтите, \а л>уде не тучем... Али она] ко ради против 
наше земл>е )а му метнем у чакшире живу мачку и та] Ке 
признати и оно што нще радио кад почнем да тучем 
мачку. Запамтите,]а л>уде не тучем, а тучем само мачку! ”

Приказката за “живата мачка” дълги години се спо
менаваше в моето село, но дали някой е видял как това 
изглежда на практика не ми е известно.

За такива хора нашият народ казва: обръща се като

А. Ташков

Ако радикалите дойдат на власт...
Вероятно ако радикалите дойдат на власт, дай боже да 

не бият “живата мачка” и да не бъде вече радикалите да 
свирят, а демократите да играят! Но мен ме е страх от 
изявленията на лидера на радикалите Кирил Младенов. 
Той иска в общината да се назначи преводач от български 
на сръбски език, защото, както той казва, отборниците 
сърби не знаят български език?! От това се страхувам! 
Човекът сега като опозиционер иска такова нещо, но 
утре ако бъде власт той няма да търси преводач, по лесно 
ще му бъде да “избрише” българския език, така, както 
някога е правил Никола Пашич, а може и да доведе някой 
Андрея Ходжич с ”жива мачка”!?

Кирил Младенов е наш човек, българин по потекло, 
има близки в България, надявам се той да не бъде като 
радикалите между двете войни в Царибродско. Но засега 
искам само да го питам на кой език той говори с близките 
си, роднините и приятелите, които живеят в България?

Кириле, в Общинската скупщина Вие не говорите на 
български, моля Ви, кажете на кой език говорите със 
своите близки, когато дойдат от София на гости в Желю- 
ша?

Най-новият епизод от сериала "Сръбските власти и Хагсткият трибунал"Богдан Николов

Ролята_на_медиите^развитието на мултикултурното общество и регионалното сътрудничество

За обучението, 

знанието и 

коректността (2)

с държавни изпити (съвсем различно място и съдържа- фикат ИСО за качество в съответната област) да реаги- 
пие от това, което се разбира под сръбския "държавни рат адекватно на специфичен казус. Една страна в тонал- 
ислит”) и/или защита на дипломна работа. Освен редов- ността на коментара обаче може да се погледне и от един 
пата форма на обучение, съществуват и други, като нап- леко "закачлив” ъгъл за досетливите - дали като отрича- 
ример дистанционната, а нри определели условия е въз- ме обучение, легитимирано в определени срокове, не 
можно комбинирано обучение но т.нар. индивидуален възхваляваме отречена вече система, където е нормално 
план. Законодателството и правилниците на отделните да си студент 10 години? Че учителското съсловие има 
университети следват определени стандарти, в рамките проблеми - има, но едва ли със сочене на пръст и изпра-" 
на които са допустими вариации, ако са акредитирани от вяне до стената на порицанието ще се постигне напре- 
централна комисия. Няма институционално и програмно дък. Никога и никъде не е било лесно да бъдеш учител,

знам го от собствения си живот като дете на учители,

(Продължение от миналия брой)
Дипломите, които се издават от акредитираните

ши учебни заведения, включително и за колежанското акредитиран български университет, който да раздава
образование с квалификацията "специалност по...” (рав- дипломи за няколко седмици. Великотърновският уни- започнали от затънтено селце в Делиормана, далече 
но на сръбската ”виша школа”), са за акредитирани й верситет не е място, където нашите сънародници ”се североизток. Ако се намери формулата на диалога и се 

специалности, Самият документ е оформен сдобиват” с дипломи за виеше образование без покри- разговаря, спокойно, ако се направи един съвременен 
по определен европейски стандарт във формата на кпи- ва|1е на необходимите критерии и изпълнение на опреде- анализ (със съответното социологическо проучване), с 
жка с притурка, в която подробно са описани броят и лени изисквания) първо, висшето образование си има повече професионализъм и с по-малко емоции, сигурно 
названието на изучаваните предмети в специалността название за съответната легитимна степен, второ, съна- биха се очертали много повече от сега изтъкваните 
оценките от положените изпити (както и форма- роднините ни си имат призната предходна педагогическа проблеми. Ако те се категоризират професионално и се 
та/формите на изпитване и оценяване) След последните степен от сръбски "виши” школи - напълно в духа па планира тяхното постъпателно решаване в обозримо 
промени се посочват и кредитите които "носи" всеки спогодбите за взаимно признаване на образователните бъдеще - от качеството на обучението н методическите 
предмет от задължителната, задължително избираема- степени). Логическата непоследователност и намесване- проблеми, през въпроса кое, колко, как и защо се учи, до 
та/профилиращата и от факултативната група предмети, то на Великотърновския университет в коментара от 19 легализацията на дипломите на завършващите в чужбн- 
Кредити се дават не само за физическото присъствие на ноември 'Партийна или лична политика? (сгр.1), ни- па, и още... дали пък историческият минус от граничното 

" студента в аудиторията, но и за ред други форми на под- комУ с нш«° нс »°магат. Нещо повече - омаловажават се положение но може да се превърне в стратегически плюс 
гоговка (практикуми, самостоятелни (курсови) работи, усилията на българското Министерство на образование- с европейски знак? 
реферати, преводи за филологическите специалности, т0 и науката и на един от. водещите държавни универ- 
стажове и т.и.). Дипломирането завършва задължително ситети (който междувпроисм има международен сертн-

вис-

на

легитимни

Д-р Цепка Иванова



Новини от България

Слави подари виолата си
4 декември

Надпреварата за предстоящите парламентарни избори 
набира скорост____________________________________

Президентът и НДСВ "воюват" 
за пенсионерските гласове

Най-популярният 
български шоумен 
Слави Трифонов подари 
виолата си на 
Държавната музикална 
академия “Панчо 
Владигеров". Това стана 
в присъствието на 
президента Георги 
Първанов на 
тържествен концерт, 
посветен на студентския 
празник 8 декември,
Гостите слушаха 
"Рапсодия Вардар" от 
Панчо Владигеров в 
изпълнение на 
Академичния 
симфоничен оркестър. 
Това не е първият ин
струмент, който 
гологлавият водещ 
дарява. Преди време 
той връчи ученическата 
си виола на виртуоза 
Юрий Башмет при 
гостуването му в София.

•Първанов се опитва да спаси основния електорат на социалистите 'Президентът 
неоснователно заплашва пенсионерите - твърдят от царската партия.

Президентът на България Георги Пър- който ги защитава, е той”, коментират от 
ванов се опитва да опази основния елек- управляващото мнозинство и допълват, 
торат на БСП - пенсионерите. Защото го- че "изказването на президента е предиз- 
ляма част от близо 2,2 милиона възрастни борна агитация”. На подобно мнение е и 
жители на страната са избиратели на сто- премиерът Симеон Сакскобургготски, 
летницата. Тези дни той публично обяви, който публично посъветва президента да 
че управляващите застрашават пенсиите не прави пропаганда от подобни сериозни 

през следващите няколко години. Спо- проблеми, 
рак него такава опасност била заложена в "Коледните подаръци на НДСВ за 
бюджета за 2005 година. ' пенсионерите ще бъдат забравени, докато

Управляващата партия НДСВ се'пре- дойде време за изборите , надяват се соци- 
върна във втора политическа сила заради алистите. Царски депутат пък се опасява,

че никакви чешмички няма да им помог
нат на изборите, ”ако Първанов продъл
жава да тръби, че искаме да замразим пен
сиите”.

им

заигравките си-е пенсионерите, социални
те програми, изграждането на чешмички и 
ремонта на черкви.

"Първанов нямаше какво друго да нап
рави освен да заплаши пенсионерите, че 
доходите им са под въпрос и единственият,

(Според ”168 часа”) Ректорът на академията проф. Георги Костов и 
Слави Трифонов

Първа национална конференция —^^^^щштшяшштштюявт

•Правомощията на прокуратурата често се използват за открити политически цели:■:> а.;
а' Прокуратурата не се бори ефективно с орга- 

низираиата престъпност и корупцията. Правомо- (^ЪДИИТб КЯЗЗХЯ. 
щията й често се използват за открити полити- Нели куцкова -Според мен г-н Пардю отново не се 
чески цели, особено при притесняване на пресата изказа дипломатично. Но каза и някои доста 

Д1|или тези, които разобличават корупцията. Това големи истини... За съжаление прокуратурата не 
I заяви американският посланик в България Джеймс работи така, както очаква обществото и ние, 
Пардю на първата национална конференция на съдиите - да се внасят обвинителни актове срещу 

Щ 1 сз дните големите босове, да разкриват престъпните
Ц "Когато силата на прокуратурата се насочва Благовест Пунев -Г-н Пардю е точен в

към тези, които разобличават корупцията, а не квалификациите си. Казвали сме го и ние.
По-специално това, че борбата с престъпността не 
върви.

Iш.

ай срещу онези, за които се предполага, че са корум- 
II пирани съдебната система е изправена нагоре с 
й! краката”, поясни Пардю. Нито една водеща фи-
1$ гура от престъпния свят не е осъдена, правомо- зам.-шефът на ВКС Благовест Пунев. Това е 
Щ щията на прокуратурата често се използват за отк- безпрецедентна намеса във вътрешните ни работи, 
ш:; рити политически цели, каза още Пардю. 
шй Изказването на американския посланик раз- прокуратурата и се държат като баби, каза Иван 
Я':>| търси българската съдебна и политическа систе- Костов.
Н: | ма. Право на посланиците е да изказват мнението 
| си>а наше задължение е да работим, отговори про- комисия в България Димитрис Куркулас обясни, че 
| курорът от Върховната касационна прокуратура съдебната реформа не е проблем само на Бъл- 
I Георги Кювлиев. Посланикът е прав и точен,

заяви Богомил Бонев. Политиците се страхуват от

Ръководителят на делегацията на Европейската
Датски елхи заляха българския пазар пред Коледа и Нова 
година. Те са специален сорт, който се отглежда предимно за 
коледни дървета. Имат плоски иглички с две бели ивици от 
долната им страна. гария. С него се сблъскват всички страни канди- 

I показа познаване на правната ни реалност, каза дат-членки за Европейския съюз.

оради Коледните и Новогодишните празници през 
.декември почти в цял свят цените на стоките драс

тично намаляват. Това е месецът, когато и най-много се 
купува. България не е изключение. Напротив, вече нав
сякъде цените са намалени и до 50%. “Голямото купу
ване” вече заио.чна! Стоки много, дори в изобилие. Това 
го знаят и нашенци, които най-често “прескачат” до Со
фия, съответно до Кюстендил. За да не доживеят най- 
различни неприятни изненади, искаме да ги пр щупредим 
за няколко неща.
Чейнджбюрата

Ако се готвите за предпразнично 
пазаруване в България_____

продава и купува европейските пари на фиксен курс - 
1,95583 лева за евро. За суми до хиляда евро няма 
комисионна. Българската народна банка е строго ох
ранявана, така че няма опасност от измамници.
Мошеници на улицата

РП
жм. Освен от мошеници по чейнджбюрата и около тях, 

пазете се и от непочтените таксиметрови шофьори, кои
то в момента, когато забележат, че не сте от България, 
вместо дневна - превъртат таксиметровия си апарат на 
“нощна тарифа”, която е двойна. Освен това например 
могат от Илиянци до гарата да ви “возят.”^тю няколко 

^)пареш: граждани могат да се видят ежедневно: длъжни да имат пана, върху които цифрите се изписвате часа из София, естествено за да ви “одерат кожата”.
Г^:еЙНДЖб?Р0Т°НИ ограбиха •3ахакво сТ,ава боя- хУбаво е да имате в себе си калкулатор (сметачна Също така пазете се и от лъжливи “контрольори” в 

вя Р ввои сараФи така изпиават КУРС Купува на машинка), за да пресметнете колко пари трябва да полу- градскиятранспорт.Азаджебчиитеиданеговорим... 
Натимеоза евоото^В1дТлевяИвиЙ1 “3™еЖДа п1>висок- чите. Поискайте да преброите сумата, която получавате, Освен тях изключително нахални са и многобройните 

1Ш лТя пГ1 ’ ' 33 Д°Лара "реЛИ да подпишете договора за сделка. Не разговаряйте черни, мърляви, сополиви, хроми просяци които ви из-
ДВ- циф-и и вокеГиГ ТеН™Те ГЛ6ДаТ П0следните с хора> кои™ се мотаят пред вратата на чейнджа и се нудват навсякъде. Те всъщност са от т.нареч просяшка 
ДВ. Цифри и доверчиво подават валутата на касиера, представят за негови служители, или предлагат изгоден мафия!? Р Р
Когато след това видят, че им се дават по-малко пари, си курС1 защ0то това са обикновени мошеници. Трябва да 
искат еврото или доларите обратно. По закон касиер
ката е длъжна да ги върне, ако клиентът пе е подписал 
бордеро за сделката. Но касиерката не ги дава и става 
скандал. Ако е обменял 100 евро, при курс 1,195 губи 75 
лева. Ако е

а©

Ако идвате с кола, оставяйте я на платен паркинг, ако 
знаете, че много от тях говорят сравпитлно добре сръб- не искате да се върнете без нея... Още повече трябва да
ски, а някои дори и “нашенски". Случва се да ви пред- знаете, че дузина цигани постоянно рекетират парки-
лагат и левове срещу динари. Често пъти техните левове ращите (особено чужди коли), както в София, така и в
стават само за тапети, защото са от стара емисия. Кюстендил. Мургавите разбойници любезно' упътват

спиращите и им посочват свободните места. След като
хората слязат от колата си, те им искат по 1 и 2 дори и 5

Полезни съвети, когато обменяте пари 110 тРаДиЧия в българските банки курсът е по-неиз- лева. Ако откажат, следва заплаха: “Дай някой лев, или
Ако касиерката забележи, че не сте от Бълг-тия п”6“’ ’СЪ° сигУрност °баче там ияма «а ви излъжат, колата ти може да пострада!” 

бъдете сигурни, че сте казали “сбогом" на памгпГси °Ч™ всички 6анки в Ба)лгаРия премахнаха комисион- Ако ще е за утеха, нека да кажем, че за съжаление
Затова е по-добре да си мълчите, отколкото да “тпес- 33 покупко'продажба на валута, така че в някои изглежда това е цената на прехода - от една (комунис-
нете” някоя сръбска или шопска ’д1,ма Нс обрт пийте Р н°“И ИОЖе 6 по"изгодно и от бюРата- тическа) към друга (демократична) система. Поне така е

,,, светещи елек-гппнчЛ - °°Рт>Щайте Наи-изгодно сметка е да се пазарува т.е. обменя ва- при нас - балканците
СВеТеЩИ и1ектриН1‘« т^лици - сарафите са лута от Българската народна банка. Централната банка

имал щастие да попадне на бюрата с курс 
1,595. тогава щетата е “само” 35 лева и/501- В банките няма измамастотинки.

внимание
Тодор Петров
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"Ибер" меси хляб в 

"Прогрес"
* Първото производство от 1000 хлябове „Ибер раздели 
безплатно на гражданите

17 декември

Отборниците на ОС приеха бюджета за 2005 година

По-ускорено комунално 

развитие през 2005 година Частното предприятие “Ибер” тие, което бе продадено 1рез 
от Босилеград задвижи произ- публичен търг на 8 май миналата 
водството на хляб в хлебопекар- година. Нов собственик на срир 
ницата на “Прогерес”. Това е ста- мата е консорциум от 4 л^ица,

Отборниците на Общинската скупщина приеха 000, за ФК “Младост” - 880 000, за ШК “Младост” - 
бюджета за следващата година и втория ребаланс 419 000 динара. За материалните разходи 
на тазгодишния бюджет. ното уЧИЛИще ще бъдат отпуснати 2 500 000, а за

Председателят на общината Владимир Захари- гимназията - 600 000 динара, 
ев каза, че бюджетът за 2005 г. е развоен и со- Очаква се и сравнително богата комунална 
циален. Запланувано е в общинската хазна дого- дейност. За тази цел Дирекцията за строителни 
дина да се съберат 65 732 000 динара, най-голяма площи и пътища ще получи 7 950 000 динара, 
част от които ще бъдат подсигурени от данъка Фондът за солидарно жилищно.строителство - 1 
върху добавената стойност (30 090 000 динара), а 800 000, Фондът за развитието на общината - 3 700 
останалата от други данъци и такси. 000, местното самооблагане ще се “подсили” с 2 500

Запланирано е за нуждите на общинското 000, за комуналните потреби ще бъдат отделени 2 
управление да бъдат похарчени 17 673 000 динара, 800 000 , за Фонда за ползването на благата от общ 
за работата на ОС и на Общинския съвет - 6 330 000

за основ-
иало благодарение на сключения които заедно притежават

капитала на фирмата, адоговор за делово и техническо сто от
сътрудничество между двете останалите 30 процента са разда- 
фирми за период от 6 месеца. дени чрез безплатни акции 

- За начало ще произвеждам жду 36 тогавашни и бивши работ- 
само хляб, а след седмица и ба- ници. При продажбата на фирма- 
ници, бутер тесто, както и кори та работеше само хлебопекарни- 
за баница, заяви пред нашия вест- цата, а след една година и там бе

Тогава

ме-

ник Невенка Костадинова, собст- спряно производството.

интерес - 550 000, а за компенсиране на щетите от 
1 природни бедствия - 500 000 динара.

Предвидени са и разходи за редица “нови” 
потребности. По предложение на Емил 
Пенчев (ДС) освен предварително запла
нуваните 60 000 динара, за развитие на 
селското стопанство ще бъда включени още 
200 000 дин. За първ път са запланувани по 100 

I 000 динара за интервенции в областта на
стопанството, за ветеринарната станция и за 

! Здравния дом. Новина представляват и 
заплануваните средства, които общината ще 

| отделя за работа на сдруженията на болните 
| от канцер и други болести, както и за 
I пчеларското сдружение “Радилица”.

Въпреки факта, че по време на последното 
(от които 1 120 000 са предназначени за социална пребояване в нашата община няма зарегистрирам 
защита), за Центъра за култура - 5 263 000, за нито един ром, в бюджета за следващата година 90 
Народната библиотека - 3 116 000, за Службата за 000 динара ще бъдат отделени за "сдружението па 
детска защита - 3 404 000, за Червения кръст -1 100 ромите”. П.Л.Р. веник на “Ибер”. -В момента в бе блокирана и банковата сметка 

бившата държавна хлебопекар- поради неиздължените суми по 
! ница “Ибер” са ангажирани 5 изпълнителни присъди по дела, 
бивши работници от “Прогрес”, а които са завели работници заРешения на ОС

Формирани комисии и съвети I доколкото се окаже нужда, ще заплати и други принадлежности.
Тогава всичките 19 души оста-приемем още работници.

“Прогрес” е първото привати- наха без работа, 
зирано босилеградско предприя- П.Л.Р.Отборниците приеха изменени- Иван Йорданов, докато председа- съвет да даде помещение в сградата 

ята в правилника за работа в ОС, тел на Съвета за комунално-жили- на Центъра за култура, в което до 
така че за сформирането на отбор- щни въпроси, урбанизъм и защита миналата година бе офисът на Об- 
ническа група в ОС, вместо пет ще на жизнената среда е Анка Анаста- щинската организация на Червения 
са достатъчни само трима отборни- сова. кръст. Същевременно, отборници-

Въпреки острите критики от те поискаха от ДС и ДСБЮ да на- 
Те приеха и решението за работ- страна на отборниците от ДС, ОС пуснат помещенията в Центъра за 

ните тела към ОС и сформираха прие измененията на Статута и пра- култура, които ползват за свои 
всички комисии и съвети, които в вилника за систематизация на ра- офиси, 
състава си имат но 7 члена. За пред- ботните места в тукашния Център
седател на Комисията за мандат- за култура, които предвиждат въве- нистративните такси, решението за 
но-имунитетни и административни ждането на две нови функции - за- уреждане на строителни площи, ка- 
въпроси е назначен д-р Любен местник-директор и заместник-гла- кто и статута на Фонда за средст- 
Дойчинов, на Комисията за норма- вен и отговорен редактор на Радио вата от ползването на водите от 
тивна дейност - Раде Александров, Босилеград, което е в състава на нашата община за производство на 
Александър Алексанров ще ръко- Центъра. За заместник-главен и от- електрическа енергия. Отборпици- 
води Комисията за жалби, а кметът говорен редактор на радиото е наз- те опълномощиха кмета Захариев 
Владимир Захариев ще оглавява лачен Божидар Иванов, който до- да води преговори е представители 
Комисията за крайграничното сът- сега бе помощник-главен и отгово- на Електросопанството във вързка 
рудничество. За председател на рен редактор. Той ще ръководи ра- с 8 500 000 динара, които “Гердап" 
Съвета за стопанство и финансии е ботата на местното радио, понеже дължи па общината за ползването 
назначен Иван Тончев, на Съвета избраният на предишното заседа- па водите от Лисипското езеро, 
за селскостопанство и животновъд- ние на ОС редактор е в отпуск по 
ство - Бошко Божилов, Съветът за болест, 
явните служби ще се управлява ог

В основното училище „Георги Димитров"

Семинар за описателното 
оценяване

ци.

“Описателното оценяване в първи клас" бе темата на поредния сем
инар, който Просветното министерство на Сърбия организира 
ловното училище. В семинара участваха всички начални учители, кои
то тази учебна година учат първолаците, и учителите, които догодина 
ще преподават в първи клас, както и психологът, педагогът и социо
логът в училището.

В рамките на семинара, чиито ръководители бяха Драгана Геор-, 
гнева и Сладжана Митич от просветното министерство, покрай прин
ципите и начините на прилагането на описателното оценяване, бяха 
разгледани и самите цели на този вид оценяване. С описателната беле
жка за всеки предмет поотделно на родителите трябва да се посочи 
върху къкво най-много трябва да наблегне детето в обучението.

ОС прие и решението за адмн-
в ос-

П.Л.Р.
П.Л.Р. Писма

Деспотизъм в Здравния дом
ОС взе решение на Националния

Изборна конференция на Социалдемократичната партия Положението ма здравната защита в страната не е розово, но в Здрав
ния дом в Босилеград то достигна връхната си точка ма непоносимост'. 
Междуличностните отношения са под всички критерии, организацията 
работата също. На това бедствено положение ”г....... ’Учреден е Общински отбор на СДП на

кумува старият, а отс
коро и нов управител па Здравния дом д-р Крум Накев.

След 17 години, прекарани на пост, и ударен юмрук на СПС той 
"прелетя” в ДСС, за да бъде назначен отново за управител. Към 
здравни работници, които бяха против назначаването му за управител 
Здравния дом, Накев приложи невиждан реваншизъм - 
понижи па други работни места. А повиши хората от своята фракция 
иамърда на по-добри места. Има случаи, където шофьор получава 
по-голяма заплата от лекар. На "неподобиите" е забранил да общуват с 
останалите в колектива и ги е натикал в самоизолация.

Отношенията се изостриха до крайни предели след като управителят 
пренебрегна грижата за здравето на хората и отказа да приеме на работа 
но конкурс д-р Драган Андонов на вакантното работно място интернист4 
само поради това, че той не се вписва в неговата схема.

През 17-те години, конто Накев прекара на ръководния пост, Здрав
ният дом «беше в окаяно състояние и като обект, и откъм медицинско- 

оборудвапе. Доскорошният управител д-р Миряна Цветанова 
ремонтира сградата и, заедно с д-р Драган Ангелов и д-р Боян Пенев, 
осигури необходима та техника за ултразвук.

Явно на Крум Накев не е най-важно здравето на хората, а политиката, 
която му носи дивидепди в ущърб* па пациентите, противно 
Хипокраговата клетва.

* За председател на ОО на СДП е избран Любен Глигоров.
На състоялата се миналата сед- Любен Глигоров изтъкна, че на крачка към уедряването на партии- 

мица Изборна конференция, на местно равнище СДП ще бъде те на политическата сцена в Сър- 
която присъства и д-р Стоянча Ар- конструктивна опозиция. ”Ще под- бия. Това е повеля ма времето пред 
сич, член на председателството на крепяме всички положителни или- нас, в което завинаги ще изчезнат 
партията, бяха учредени органите циативи и дейности, а същевремем- малките партии. "Машата партия е 
на общинската организация на но остро и аргументирано ще кри- открита за съединяваме с други 
СДП в Босилеград. За председател тикуваме негативностите, за да се литически партии и неправителс 
на Общинския отбор на СДП е из- подобряват условията за живот на твени организации с подобна социа- 
бран Любен Глигоров, организатор всички граждани в общината. Ще лна и икономическа програма. СДП 
на културните програми в Центъра бъдем фактор за политическата се бори процесите на транзицията 
за култура, а за подпредседател стабилност в общината. Ще сътруд- да нс "паднат” само на гръба па бед- 
Игор Иовановски, журналист в кичим с всички партии, чиито прог- ните, а тежестта й да бъде носено от 
местното радио. Покрай председа- рампи цели са подобни на нашите, всички по равно. Застъпваме се за 
теля и подпредседателя, членове на не само в Босилеград, но и извън приватизация без афери и коруп- 
ОО на СДП са и Асен Стоичков - границите”, каза той и добави, че ция, както и за реализация па нови 
секретар на ОО, Нада Стойнева, една от първите задачи но Общин- проекти, с които ще се създават 
Боянка Стоичкова, Васко Карад- ския отбор ще бъде формирането възможности за ангажиране на хо- 
жов, Драголюб Митов, Браико Ва- на организации в селата. рата, които остават без работа”,
сев и Милча Николов. , Стоянча Арсич изтъкна, че съе- подчерта Арсич. П.Л.Р.

Новоизбраният председател динението на СДП и ДА е първата

всички
на

смени ги и ги 
и ги

по-

техническо

пд

Аириета Николова 
Ивайло Христов
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Поради поледицата на пътя Бела паланка - 
Ниш _________ ________________Заседание на Общинската скупщина

Никола Стоянов - временен 

директор на „Комуналац"
Унищожена колата на 
ОС в Димитровград
* За щастие кметът на общината и началникът на общинското 
управление били само леко повредени

Поради поледици във вторник на магистралата Ниш
случили няколко произшествия, в едно от които

' Четвъртото редовно заседание на Общинската скупщина в Димитровград ще 
запомнено по това, че отборниците от сдружението Съюз на граждани „Цариброд напус 
заседанието преди да бъде приет дневния ред.

- Бела
паланка се

Именно дневният ред бе поводът за 
напускането им. йован Ружич като ^Гсело^еГвн^Г 
председател на отборническата група, 0сновно и средно училище 
изрази иедоволствието на отборниците е завършил в 
от СГЦ, че за предложените промени Димитровград, а строителен 
на Надзорния и Управителния съвет, а факултет в Ниш. Дипломира

се през 1990 г. Бил е шеф на 
няколко строителни обекта 
а предприятието „Градня”. 
Бил е и технически 

променще възрази и отбориикът от директор в'„Градня”. Има 
СПС Васил Велчев, който предложи лиценз.за отговорен строи

тел с издържан квалифика
ционен испит.

едно лице загинало.
Този ден неприятности имали и представителите на 

Общинската скупщина в Димитровград, чиято кола опел век- 
тра“ се подхлъзнала и се намерила под пътя. В автомобила, 
който бил кормуван от шофьора в ОС Младен Каменов, били 

общината д-р Веселин Величков и начал- 
Велик Николов. Водачът

председателят на
никът на общинското управление 
не е повреден, а кметът и началникът минали с леки повреди, 
но след като им била оказана медицинска помощ, и двамата си

също така и за освобождаване от длъ
жност на директора на “Комуналац” 
няма никакъв писан материал. Срещу

заминали вкъщи.
По думите на съдия-следователя в

Борко Игич колата на ОС в Димитровград била уни
щожена напълно.

Общинския съд в Белаотстраняване на точките от дневния
ред. а и радикалите не се съгласиха.

След като председателят' на скуп
щината Владица Димитров поясни, че 
председателят на общината има правото да доставени имената на членовете, които да влязат в

без писмено повия състав на Надзорния и на Управителния

паланка

С решение на Върховния съд на Сърбияпредложи посочените промени 
образложение съвет на фирмата и председателят на скупщината 

определи пауза, по време ма която бяха отпечатани 
и доставени търсените имена. После като че ли 

Така от 22-ма присъстващи, на заседанието всичко беше по-лесно. С мнозинство бяха осво- 
останаха 19 отборници, които със 16 “за” и 3 гласа бодени от длъжност членовете на Надзорния съвет 
“против” приеха предложения дневен ред.

Доста полемики между мнозинството и опози- За новия Надзорен съвет са избрани Цветко Ива- 
цията предизвика предложеното решение, с което нов за председател, а Нацко Станулов и Тодор 
на “Комуналац” се отнема правото да води иивес- Тодоров за членове, 
тицни. Според замеснтик-председателя на общи
ната Васа Алексов, единственият мотив за това Зоран Димитров, а за членове са избрани Петър 
решение е средствата от бюджета и от други из- Милев, Зоран Петров, Йосип Глишич, Сретен 
точници за инвестиции да се обединят на едно мя- Ангелов, Милан Величков и Ненад Петров, като 
сто. От друга страна повечето неправителствени последните трима са от “Комуналац”.

Със 17 гласа “за” и един против за временно

Иванов три месеца в 

затвора
Отборниците от СГЦ напуснаха залата

и назначени нови, както и ма Управителния съвет.
Върховният съд на Сърбия изпраща

Небойша Иванов, активист на ДСБЮ и доскоро
за три месеца зад

решетките
председател на Управителния съвет на КИЦ "Цариброд .

На 22 декември 2003 г. съдът в Пирот присъди 15 месеца 
ефективна присъда на Иванов затова, че нарекъл според нейните 

урналистката от Радио Цариброд Зорица Милева 
"сърбоманка” и й се заканил ”да я изсели в нейния Ниш и нейната 
Сърбия”. В хода на следствието шестима свидетели на Иванов 
дали показания, че обвиняемият не е изричал такива думи, но това 
не бе взето под внимание от магистратите. След съда в Пирот и 
Върховният съд на Сърбия потвърди присъдата, но я намали на 
три месеца. Основанието е, че Иванов е предизвикал национална, 
расова и религиозна омраза според чл. 134, ал 1 от Наказателния 
кодекс на СРЮ, която вече не съществува. Иванов отрича да е 
казал тези думи и счита процеса за политически с цел да се 
заплаши малцинството.

Иванов трябва да се яви в затвора в Лесковац на 5 януари 2005 г.

Нов председател на Управителния съвет е

показания ж

организации, които дават донации, търсят да имат 
сигурен партньор, с когото да работят и кому да изпълняващ длъжността директор на “Кому- 
дават средствата. Ползването на средствата по то- налац” , за период от шест месеца, е назначен
_________________________________________ Никола М. Стоянов, строителен инженер.

Много полемики предизвика и планът за
регулация на линията от гарата до границата с 
община Пирот. Според думите на Иван Георгиев 
от Института за урбанизъм от Ниш, който е изра
ботил плана, железницата съгласно съвременните 
изисквания,

А.Т.закрива прелеза при „Кожара" в 
Желюша

На тази констатация от името на желюшани, 
които живеят близо до прелеза, реагира отборни- 
кът Божа Иванков с предложение прелезът да си 
остане. Вярно е, че той съществува почти от вре
мето, когато линията е построена тук. Вярно е и 
това, че в центъра на селото има още един прелез, 
който ще се модернизира, а край него ще бъде 
изградена и спирка за пътническите влакове. 
Прелезът край “Кожара” е твърде неподходящ и 
при сегашното положение се ползва само за

Функционери на ДС в 
Димитровград

На работно посещение на Общинската организация на Демок
ратичната партия в Димитровград пребиваваха Слободан Гаврило- 
вич, подпредседател на ДС, Раде Турчинович, председател на ресор
ния одбор за малки и средни предприятия, Миле Петрович, директор 
на Института по селско стопанство в Земун и председател на ресор
ния одбор за селско стопанство, и Властимир Баджевич, член на 
председателството на ДС. В помещенията на партията в Димит
ровград те се срещнаха с ръководство на общинската организация и 
отборниците от ДС и проведоха разговори за участието в локалната 
власт в рамките на коалициите на място. Разговорите имаха за цел да 
се помогне на местните организации и локалната самоуправа при 
получаване на разни видове донации от различни донори, да се наме
рят специалисти, които ще бъдат в състояние да раздвижат 
стопанската дейност в общината.

излизане на магистралното шосе по посока към 
зи начин става по-оперативно. На образложението Пирот. Във всички други случаи се нарушават 
реагира Васил Велчев от СПС, който в това реше- пРавилата за движение по пътищата. Желюшани

го ползват да минават оттатък магистралата, за да 
обработват градините и нивите си,но в интерес на 
истината нито от едната нито от другата страна 
няма друг път. Със закриването на прелеза поло-

ние вижда начин за настаняване на нови хора в 
общината.

За Цветко Иванов това е правилно решение, но 
трябва да бъде придружено от отчет за из
разходваните досега средства, особено когато жениет0 си остава същото, само че пътя за 
става дума за спортната зала, която на практика се минаваието от другата страна на магистралата се 
показа като “буре без дъно”, което само “гълта УДължава растоянието, което трябва да се мине до 
пари”, а вече се напука на десетина места и едва ли пРелеза в Центъра на селото, 
ще получи разрешение за употреба. След дълги разисквания и бройни некомпетент-

Заместник-кметът още веднъж изтъкна, че ни предложения, общината отмени предложения 
най-съществена е ефикасността в работата и нищо план за регулация на жп линията за едно от след- 
повече. А за похарчените досега огромни пари, ва1Дите заседания. Това само продължава срока за 
отчети вече се правят и скоро ще се каже на хората пРиемане на плана, тъй като едва ли има начин той 
как са използвани парите за залата и други кому- да ®ъде пР°менен. Защото при изработката му са 
нални обекти.' консултирани всички релевантни фактори, вклю-

ред въпросът за осво- чителн0 и Дирекцията за пътища, която не раз- 
бождаване от длъжност на Надзорния, на Управи- Решава на магистралното шосе да се излиза по този 

директора на “Комуналац”, начин- в продължение на заседанието поради 
полемиката пак се разгорещи. Въпреки правото да Ф°Рмалнипричини от длъжност са освободени два- 
уволнява и назначава по своя воля директор и да 
урежда така или иначе нещата в своето явно4 гимназията и то от редовете на Съвета на роди- 
предприятие, пролича неподготвеността на мнози- телите (децата им са завършили Гимназията и така

е според закона) и са назначени нови членове.

А.Т.

На 22 декември в Димитровград

Премиера на детската 

пиеса „Буболечка"
Следващата сряда в голямата зала в димитровградския Център 

за култура ще бъде изнесена премиерата на детската пиеса “Бу
болечка . Подготвиха го младите димитровградчани, досегашни 

младежката сцена към местния театър “Христо Бо
тев , както и децата, коцто посещаваха театралната школа, ръко
водена от актрисата Паулина Манова.

Пиесата на войводинския писател Тоде Николетич постави на 
сцената пиротската актриса и режисьор Наталия Гелебан.

Когато дойде на дневен

телния съвет и на членове на
от членовете на Училищния съвет нама

нството да мотивира предложенията си отнасящи 
се до “Комуналац”. На отборниците не бяха Б.Д.А.Т.
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Писма Колективна изложба на самодейцитезал откровено това, което много хора 
тираха явно, че в съда цари лентяйство и без
редие. Досега никъде не съм апострофирал спе
циално Общинския съд в Димитровград.

Определено не му е харесвало, че съм съдебен 
заседател и е търсил начин да ме отстрани , което 
е и направил, а аз съм му благодарен за това. Така 
той показа публично що за човек е и това, че 
транспарентността и откровената критика са му 
чужди. По този начин най-вероятно иска да каже 
и на останалите, че за пропуските в работата на 
Общински съд в Димитровград може да се говори 
само след негово одобрение.

комен-

Председателят на съда
наказва заради писмо в 

„Братство
Уважаеми г-н редактор,
Пиша Ви, за да Ви осведомя 

каква е реакцията на отговорни
те служби на написаното във ве
стник “Братство”. Заради “От
ворено писмо”, което беше пуб
ликувано в броя от 29 ноември.

Те облагородяват 

обстановката

Така става ясно защо в “не
говия” съд може да бъде при
съдена съдебна такса на лице,

$»«.»'< и МКЦц «а.!* ЛЯЙ»!. ?0*Г!М1 )( Ц 
1 йв*$• }«и •!$& у;:: «а, «ж 1:н. 

I;! мгоЛ :: 5-*Н! а кМ.ои И»*.5а :с;|г.. 
!«1 г$.Г9.?оа?.г, $2< <.* ?сг«; с&ш ««а, зп«аог
вс:Д гогзйзк ЩнН а зс «йао « оазеНа а МоДго^гй» а 
*г|; а а с*га*; ктзтзрс!!! 1 знзтнИ' кс.

което не е подавало жалба, пито 
е упълномощило някой друг за 
това.

Напълно е разбираемо защо 
никой не е отговорен за кражбата на около 4 000 
стека цигари, които са под надзор на съда. Кра
жбата не е направена отведнъж, а на три пъти. 
Може ли да забраним на обществеността да се 
интересува и да търси от съда отговорност за 
това$

получих решение от председателя на Общинския 
съд в Димитровград Зоран Колев за отстраня
ване от длъжността съдебен заседател. Преди то
ва председателят беше започнал процедура за 
уволняването ми от тази длъжност.

Нека да напомня, че се обърнах 
седателя

към пред
на Общинския съд в Димитровград с 

! отворено писмо, във вестник “Братство”, за да 
| получа публичен отговор на поставените въпро- 
| си, защото много неща във връзка с работата на 
I този орган са ми неясни. За взетите от него ре

шения, на които не ми бе дадено право на обжа
лване пред висша съдебна инстанция, трябваше

“Нашите самодейци много пъти 
досега показаха оригиналност в 
творчеството си. Нека се 
надяваме, че ще го показват и 
по-нататък.”

Що се отнася до качеството на 
творбите, специалистите от тази 
област казват, че напредък в 
творчеството на самодейците 
има, но все пак не много голям. 
Почти всичките продължават да 
рисуват със същите техники и в 
същия стил. Повечето от тях все 
още се вдъхновяват от пейзажи
те (Видойко Петров, Иван Ко- 
цев, Драган Стратиев...), Деян 
Димитров Пушкин все повече се 
обръща към портретите и акто
вете, Славча Арсенов се интере
сува предимно от абстракцията, 
към нея все повече се обръща и 
Весна Николова, Далибор Тошев 
досега само правеше скулптури, 
а сега започна и да рисува...

В димитровградската художе
ствена галерия миналия петък бе 
открита традиционалната изло
жба на картини и други художе
ствени творби на димитровград
ското дружество на художници
те-любители. Представиха се 15 
самодейци и то: Кирил Цветков с 
3 платна, Илия Методиев с 5 
творби, работени с темпери, 
Боян Глигоров с 4 малки скулп
тури, Весна Владимирова с една 
творба, работена с водни бои, 
Емина Иванова с две икони, Деян 
Димитров Пушкин с 4 платна, 
Далибор Глигоров с няколко ри
сунки. Петър Гигов, също с ня
колко рисунки, Георги Димитров 
с едно платно, Иван Коцев с 4,

Ако имаше чувство за отговорност, заемащи
ят ръководното място в съда отдавна би подал 
оставка. Сега е ясно и защо под негово ръководс
тво в съда се приемат на работа хора, които не 
реализират изпълнителни съдебни решения. То
ва все пак не нарушава авторитета на съда, но
голямо петно за съда е когато се изтъква лошо 
вършената работа и ако се търси транспарент- 
ност и ажурност в нея.

да потърся защита на законността, както и да се 
! обърна към Данъчното.

Тогава написах, че той води някаква хайка сре
щу мен, но не съм написал, че той е издал и 
заповед за съдебен процес срещу мен за лъжливи 
обвинения, защото съм единственият, който е ка-

С уважение,
м-р инж. Михаил Иванов 

Димитровград

Полемика

Какъв е всъщност проблемът?
Когато написах текста Заради истината - забележката им и я вградиха в плана. Драган Стратиев с едно, Видойко

който публикувахте в “Братство” номер 2025 от 26. За съжаление живущите на ул. Б. Буха, нямаха Петров с 2 платна, Весна Нико- 
11. 2004 год., нямах намерение да обвинявам вашия забележки, нито предложения в периода на пуб- лова също с 2 платна, Славча Ар- 
кореспондент Алекса Ташков. Това бе само моя личното обсъждане на плана. сенов с 3 платна и Далибор То-
реакция (възражение) на невярно представени По повод съвета на вашия кореспондент “по шев с две картини, работени с 
факти и необходимост с цел точно информиране, -добре е да следиш работите докато са в ход, водни бои и две малки скулптури. 
Вашият кореспондент вприе това като обвинение и отколкото после да търсиш грешки, които никога 
в своя отговор. “Проблемът не е в името на Ко- няма да бъдат поправени”, отново се налага да 
мисията” казва “Виновен съм, че не съм написал уточня: надзор върху провеждането на работите 
вярно името на комисията и компетенциите й”.

В Градската гале
рия се събраха много 
посетители, но нека да 
отбелижим, че тази 
година техният брой 
беше по-малък в срав
нение, с миналата го
дина. Тази година бе 
по-малък броя и на са
модейците които из
ложиха свои творби - 
само 15. Този факт 
показва, че липсата на 
финансови 
(сдружението не полу
чава пари вече някол
ко години от общинс
кия'бюджет) до голя
ма степен е повлияла 
върху волята на само
дейците да работят, да 
общуват по-тясно по-

върху железницата изпълнява многочислен пад- 
В отговора си вашия кореспондент се вживява в зорен орган от Белград, а разрешително за строеж 

ролята на съдия и преценява кой е виновен и кой не на железопътни обекти е получено от съответното 
е виновен. Припомня неща, които лично не му ха- министерство, 
ресват и кой друг ще обвинява ако не съответната 
служба при общината.

И пак заради истината се налага да напиша след-

'VГВъпреки факта, че това не е в нейната ком
петенция, комисията по планове реагира във връз
ка с проблемите, предизвикани от ремонта па жп 
гарата и жп линията - с официално писмо, отпра- 

Процедурата, свързана с приемането на градоу- вено до инвеститора на ЮПЖТП - Белград, 
стройствените планове е трансларентна и публи
чна, понеже самият закон изисква едно проектол- “Гациното”, да припомня на вашия кореспондент, 
редложение за всеки план, преди да бъде прието, да че най-напред бяха направени стълбите, а сетне 
се изнесе на публично обсъждане с цел запозна- железницата постави бариера на това място според 
ване на гражданите със съдържанието му. На раз- изискванията па закона за железопътни съоб- 
положение им е компетентната служба към об- щения, но от друга страна бариерата пречи па 
щината, която дава пояснения и сведения за плана, функционалното използване па стълбите.
Всеки гражданин има възможност да реагира, да

3*ните пояснения:

Що се касае пък до стълбите в парка срещу

средства

Нямам намерение да се занимавам с критичните 
дава предложения или да направи забележка на коментари на кореспондента ви, защото просто не доян Димитров Пушкин, Автопортрет 
този етап от процедурата. Задълженият за изгот- са направени въз основа на верни факти, по придо- 
вяне на плана въз основа на отправените забеле- биват качеството на лични, тенденциозни и зло- 
жки от гражданите и мненията на комисията по намерени, 
планове, може да промени плана в съответствие 
със забележките. Това не е всичко.

между си, и накрая да 
бъдат готови да орга-

гг _ г~ И г. Изложбата откри строителни- пизиРат колективни изложби.
Планът се приема от Общинския съвет, така че 1 ой с налице и с много сериозен. С други думи, па ят ш|ж Радмила Методиева Нека »а с» припомним, чс през 

общинските съветници могат да реагират, гласу- специалист по градоустройство, архитектура и сестра |(а 'самодееца Или“ Ме; 2001 година сдружението орга-
низира 8 изложби в страната и Р. 
България и участва в репуб-

С една констатация на кореспондента ви съм 
съгласна “Проблемът не е в името на комисията”.

ват или не, приемането му. строителство различни сстетици и квазиархитекти 
За съжаление, на практика гражданите не проя- “дават” съвети как да вършат работата си, а в на

вяват особен интерес и не правят забележки. Като шия град това е така открай време, 
гражданин и г-н Алекса Ташков е имал възмо
жността да прави забележки във връзка с плана, тна за естетика и функционалност ма строителс- 
отнасящ се до ремонта на жп гарата и жп линията твото, аз отговорно твърдя, ако градът имаше ясна 
(и всички други планове), или поне да се старае, в визия за градоустройственото развитие (това тряб- 
качеството си на

тодиев и голям почитател на
творчеството на димитровград
ските самодейци. По думите на ликанския преглед на самодейио- 
Методиева “самодейните худо- то творчество в Белград. Заради 
жиици имат свои мисия”. "В ду- богатата културна дейност на 
ховио отношение те облагоро- самодейците тогава се чувстваше 
дяват града и всяка тяхна изло- °ДИН благороден духовен аромат, 
жба представлява вдъхновение и Несъмнено е, че този аромат тря- 
възобновяваие па енергията, ^ва И® сс въРие, не само заради

самодейците, но и заради цялата

Като архитект по образование и като компетеп-

кореспондснт да разбере какво ваше отдавна да се случи), а специалистите се оста- 
представлява въпросният план, за да даде инфор- вят да си вършат работата, за която са се учили и 
мация на гражданите. ако гражданите имат дисциплина но отношение ма

Явно, когато трябва да се работи забиваме глава закониопредписанията за строеж (това засяга и 
в пясъка, а сетне издирваме дежурни виновници, инвеститорите, напр. ЮЖТП Белград, “Вирком” и 
Например гражданите от Борачка улица написаха др.) нещата щяха да бъдат по-различни, 
забележка, отнасяща се до самата улица. Коми
сията за плановете и изготвящият плана приеха

която се разширява във всички 
посоки”. Методиева изтъкна, че °бщниа.

Изложбата в Градската гале
рия ще бъде отворена за поссщс- 

културата на града п допълни: ,,ис ои*е еДна седмица.

дружеството на художниците- 
любители е много важно за

Гордана Ранчева, дипл. инж. арх. председател па 
Комисията по планопе за община Димитровград Б. Д.
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Председателят на Бабушнишка община д-р 
Миролюб Йованович:___________________Селяните надвиха министрите

взима решение от името на хо
рата от трите села и какво е това 
съгласие па местната общност, 
което са подписали само трима 
души!?

Председателят па 
общност се надява, че сега проце
дурата ще започне отначало, ка
то подчертава, че имат подкре
пата на сегашното ръководство 
па Сурдулишка община. Как оба
че щс се решава спорът още не е 
известно, понеже бизнесменът 
преди месеци е отвел водата в 
Преслап.

- Това ч'с той отведе водата не 
е от значение, понеже всичко е 
станало по противозаконен 
начин. Точно затова ще поискам 
отговорност от всички, които са 

Стоянча Димитров- Манце, пред- включени в далаверата, оповести 
седател на МО в Драинци. Той си Димитров, 
задава и въпроса: - Кой може да

Общината няма да 

бъде партиен дом
(Отстр. 1)

Те отстояват становището, че 
някои (без)отговорни и на пос
тове хора, сред които и начални
ци на общински служби и преди
шното ръководство на ОС в Сур
дулица, са “издали интересите 
им“. Привеждат и факти, като 
поясняват, че се е налагало по 
въпроса да се изкажат и хората в 
местната общност и че общинс
кото управление в Сурдулица е 
насрочило събрание на 3 юли 
2000 година.

- Страшна далавера и измама 
са направени тогава. В трите се
ла има към 100 домакинства, има 
и служебно помещение, но на 
“събранието под крушата“ са 
присъствали само седем-души,- 
някои от които са се преселили и 
живеят във вътрешността- казва

местната

Представителите на органите на могло да се позволи ге евентуално 
местното самоуправление в Бабу- да изчезнат. м
шпица очакват да пристигне отго- Говорейки за прословутото 
вор от Министерството па държав- помещение, събеседникът на Бра
ната управа и местното самоулрав- тство” изтъкна и детайла, че в него 
ление на Сърбия по въпроса дали са са провеждали заседания и консул- 
вал идни решенията на новата Об- тации представители на различни 
щинска скупщина или пък в общи- партии и то през и извън работното 
мата ще трябва да се въведе вре- време, като при това е направена и 

Председателят огромна сметка за телефон, оато- 
Йованович, не е мо-менно управление.

на Бабушнишка община д-р Мирол- ва, казва д-р 
юб Йованович отблъсна критиките
на политическите си опоненти, че Един от лидерите на 
той носи вината за проблемите, Демократическата партия 
възникнали при формирането на Бабушница Зоран Велкович 
местната власт. Той казва, че не е оцени, че "общинският отбор на 
получавал в адекватна форма по- Демократическата партия на 
кани за участие на сесиите на мест- Сърбия в Бабушница вече не 

парламент. Предоложенията, съществува", 
които е получавал от този орган за Изтъкнат член на ДСС 
Общинския съвет също не са били в Димитровград, който пожела 
адекватна форма, тъй като ОС 
предварително му е внушавала кои 
хора да предложи за членове на

вСтоянча Димитров-Манце

В.Б. пия
в

УНДП подпомага Сурдулишка община анонимност, потвърди 
информацията, че ОО на ДСС в 
Бабушница не е получил 
съгласие от централата на ДСС в 
Белград да влезе в коалиция 
със СПС и СРС. Да припомним, 
че председателят на ОС в 
Бабушница д-р Драган Костич, е

В ход е реализирането 

иа пет проекта
‘Досега е набавена и монтирана биоложка ламинарна камара 
в санаториума, а в ход е реализирането на проекти в две 
основни училища и във "Водовод",

този орган.
- По време на учредителната 

сесия на ОС в дневния ред не бе 
предвидено да се променя правил
никът за работата на скупщината,
но това не попречи на отборниците именно от редиците на тази 
от редовете на тогавашното (и нас- партия. От общо 37 отборници в 
тоящото) мнозинство да променят ОС, ДСС има трима, 
този акт, твърди Йованович и до
пълва, че не са му предоставяни и 
протоколите от сесиите на ОС.

Посредством програмата МИР, 
за която пари се подсигуряват 
от Европейската общност, а се 
реализира от УНДП, организация 
на ОН, през тази и идната година 
за различни проекти в четири 
общини от Ябланишки окръг и 
във всичките седем от Пчински 
окръг ще бъдат изразходвани 
7,5 милиона евро, от които един 
милион ще подсигуряват 
общините. В Сурдулишка 
община ще бъдат вложени 153 
000 евро, 25 на сто от които ще 
даде ОС.

жало да се толерира повече сгра- 
От председателя на общината дата на ОС да бъде “партиен дом на 

разбрахме, че народният предста- СПС”. Като нелогичност, която в 
вител в Народната скупщина на момента е налице в органите на ме- 
Сърбия Донка Банович тогава е стното самоуправление в Бабушни- 
внушила да бъдат верифицирани ца, първият човек на общината 
мандатите на отборниците, а след посочва и факта, че "досегашният 
това да прекъснат учредителната секретар на ИО на ОС не иска да се 
сесия, с цел по-нататъшно консул- оттегли от работното място в 
тиране на общинските съвети на местното самоуправление, въпреки 
партиите във връзка с оформянето че според законовите разпоредби

повече няма право да работи там.” 4 
Председателят Йованович обви

нява представителите на ОС, че на 
съответното министерство с голя-

След като преди два месеца пое- тите ще приключат скоро, 
редством УНДП беше набавена и Шефката на офиса подчерта, чс 
монтирана биоложка ламинарна тя като представител на УНДП и 
камара за потребите на Специална- новото общинско ръководство 
та болница за белодробни заболя- настояват да реализират възможно 
вания в Сурдулица, в общината повече проекти, 
започна реализирането на още пет - Подписахме договор с тука- 
проекта. Далиборка Найданович, шното комунално предприятие 
шеф на сурдулишкия офис на УН- “Водовод“ за набавка на камион за 
ДП, казва, че общинската развойна смет и на автоцистерна. Понеже за 
комисия, съставена от представи- реализиране на двата проекта са 
•ели на УНДП и на Общинската нужни повечко пари - около 3,5 ми- 

скупщмна, е дала зелен сигнал за ре- лиона динара, общинската комисия 
моит в две основни училища. реши тази фирма да подсигури 35

- Работниците на “Зидар“ в мо- на сто от тях, а остатъка - УНДП 
мента подменят покрива на Осно- (80 %) и Общинската скупщина 

училище“ЙованЙованович- (20%). Подсигурихме необходими- 
Змай“, а в Основното училище “Вук те пари и очакваме машините да 
Караджич“- подовата настилка. За пристигнат до края на годината, 
първия проект ще бъдат изразход- евентуално през първата половина 
вани около 1,4 милиона динара, а за на януари- оповести Найданович. 
втория около 1,2 милиона, каза Дадена е обява за публичен търг 
Найданович. Тя допълни, че 75 на за набавка и монтиране на трафо- 
сто от необходимите средства се по- пост в местната общност Чуркови- 
дсигуряват от Европейската об- ца. Колко пари ще трябват за реа- 
щност, а останалите от общината, лизирането на този проект не е 
Същевременно тя поясни, че рабо- изяснено докрай. Според постигна

тия договор УНДП ще даде парите 
за пабавката на трафопоста и на 
необходимите съоръжения, клонът 
на лесковското Електроразпреде- 
ление ще изпълни работите, в една 
част от конто ще участват и гра
жданите.

В офиса на УНДП узнаваме, че 
са им пристигнали още двадесетина 
искове и проекти за отпускане на 
средства. Според критериите на Ев
ропейската общност и на УНДП, 
които прилага общинската коми
сия, предимство се дава на онези 
програми, които ще бъдат от полза 
за възможно повече граждани.

на мнозинството в ОС.
Когато става дума за заключва

нето на помещението номер 19, в 
което преди местните избори засе
дания е провеждал Изпълнителни- мо закъснение са предоставили 
ят съвет на ОС, д-р Йованович протоколите и останалите необхо- 
казва, че това е направено защото дими документи за работата на този 
бившият председател на ИО Зоран орган. Какво ще реши Министерст- 
Спасич не е предал длъжността в вото ще стане ясно тези дни. Засега 
предвидения от закона срок. Пред- е известно само това, че законовите 
седателят добавя, че в това поме- срокове за сформиране на органите 
щение се намират разни документи на местното самоуправление не са 
от значение за общината и че не е

вното

Б.Д.зачетени.

В бабушнишкия клон на „Тигър"В.Б.

Положителна 

финансова 

ШЯ дейност
За сурдуличани идват по-добри дни

Сбогом на мътната вода
‘С помощтта на новата станция ще могат да се избистряват по 100 литра вода в секунда, 
което ще задоволява потребностите на населението през следващите две Десетилетия

Жителите па Сурдулица и на околните десетина избистряват около 100 литра вода в една секунда, 
занапред няма да имат проблеми със снабдява- което е достатъчно да задоволява потребностите на 

пш еина вода. С парична помощ от американс- населението през следващите две десетилетия 
!™.!,,ТаНИЗЕЩ"Я Цхф " от Общинската скупщина - Сега приключват работите, така че новата 
.'? ™ реализацията иа третия етап в регулиране- пречиствателна станция ще бъде пусната в действие

д наодяването, така че и по време на най- до края на месеца, евентуално през първите дии на 
големи дъждове ще могат да се пречистват и избие- януари, оповести директорът 
тряват достатъчни количества вода. р ^

В явното комунално предприятие “Водовод“, 
се грижи и за водоснабдяването, казват, че 
мите дъждове или водите след топенето на снеговете 
са мътили Масуришка река, а след това и водата в 
резервоара. С помощта на досегашните съоръжения 
са пречиствани само около 40 литра в секунда, което не 
е достатъчно да задоволи нуждите на около 20 хиляди 
потребители. Затова, както подчертават тук, през 1996 
година са започнали подготовките за окончателното 
регулиране на водоснабдяването.

- За изграждане на обекта, за набавка на ламинарен 
сепаратор, с помощта на който се избистря водата, 
както и за необходимите съоръжения,, са 
изразходвани около 13 милиона динара. Една третина, 
от тези пари са подсигурени от ОС, а останалите о 
отпуснала ЦХФ, каза новоназначеният 
“Водовод“ Сърболюб Радулович.

Той подчерта, че с новата станция ще могат да со

шм
. V

ЙЯ
Бабушнишкият клон на “Тигър” тази 

Делова година ще приключи с положителни 
"•г-71 финансови резултати. Производството за фре- 

нския гигант “Мишелин” е реализирано със 
процента, докато производството за пиро- 

тския “Тигър” - с над 90 процента. За стра
тегическия партньор от Франция са произве- 

„ Дени 1 083 153, а за пиротската фабрика 3 854
624 броики каучукови изделия. Бабушнишкият “Тигър” произвежда 
предимно вътрешни гуми за велосипеди и различни мотоциклети, които 
изделия напоследък все повече се произвеждат в страните от Източна 
Азия, особено в Китай. По думите на директора на бабушнишкия “Тигър” 
Драган Ьожилович, конкуренцията между производителите на този вид 
каучукови изделия става все по-жестока, така че за бабушнишкия цех 
всяка следваща година фактически е съдбовна.

С цел увеличаване на производствеността на труда и рационализиране 
производството бабушнишкият “Тигър” през изминалия период бе 

принуден да намали броя на работниците наполовина. Божилович ком- 
този пР°Дес все пак не е бил толкова болезнен, както са пред- 
че ще бъде. В момента в бабушнишкия цех работят 218 ра-

села г 
нето с

Драган Божилович

В.Б.което
по-голе-

В основното училище в Божица
ч*

Г. Йорданова - 
и.д. директор на

Членовета на Училищния 
училище в Божица избраха Гордана Йорданова за 
изпълняващ длъжността директор на училището. 
Тя е завършила учителски факултет и в училището 
работи като учителка. Очаква се решението да 
бъде потвърдено и от просветния министър.

До смяната се стигна след пенсионирането на 
дългогодишния директор Любен Михайлов.

съвет в основното
полагали 
ботници.

Директорът Божилович подчерта, че днес е много важно цехът да 
работи стабилно и допълни: “Само 2 години имахме отрицателен фи
нансов баланс от около един милион евро. Сега отчитаме положителни 
финансови резултати, процесът на производството се провежда последо
вателно и имаме разрешени планове за предстоящия период”.

Когато става дума за заплатите Божилович оповестява, че през 2005 
година те ще бъдат увеличени с няколко процента. Б. Д.

директор нз1

В.Б.
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Православен пътоводител _______ Отзвук

Поредицата за 

черквите може 

да бъде
по-увлекателна

Т
Между светиите на християнската 

църква свети Николай се ползва с 
особена почит и любов у православ
ните народи. Това е така, защото той 
е защитник и истински помощник на 
всеки изпаднал в беда или нужда. 
Такъв е и през време на земния си 
живот. Роден е в Патара, град 
малоазийската област Ликия, през 
втората половина на 3 век. Произ
хожда от знатен род и още твърде 
млад е ръкоположен за презвитер. 
След смъртта на родителите си става 
наследник на голямо богатство, 
което употребява за добри дела, ста
раейки се да не го знаят тия, на които 
прави благодеяния. Покъртителен е 
следният случай: Един богат гражда
нин изгубва цялото си богатство и 
изпада в крайна нищета. Възнаме
рява да се избави от бедственото

Мир е умрял местният епископ Йоан 
и епископите на околните градове се 
събират, за да изберат негов замест
ник. Един от тях получава на сън отк
ровение да бъде поставен на висо
коотговорния духовен пост никому 
неизвестният и скромен свещеник 
Никола. В началото поради скром
ност и смирение Свети Никола 
отказва, но накрая се подчинява па 
Божията воля. Веднъж архиепископ 
Николай е извън престолния си град. 
Там го откриват хората му. Те му 
разказват просълзени, че съдията, 
подкупен от престъпници, осъжда на 
смърт трима напълно невинни техни 
съграждани. Чувствайки се отгово-

ЧйШЕ

Иш-
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Пиша ви тези редове с желание да продъл- 
поредицата за черквите и манастирите в 

Западна България, но по-цялостно. Един месец 
преди да започнете да публикувате тази поре
дица на К. Маркович, аз подарих на Музея на 
понишавието в Пирот току що публикуваната I 
книга на Светолик Милчич "Храмовете и манас- ! 
тирите в Сливнишко - пътеводител”.

От първите два текста в "Братство’ личеше, I 
че К. Маркович ползва същите термини и пос
ледователността при описанието на черквите, но 
след това разбрах, че той прилага само свои раз
съждения и впечатления, че е посетил църквите : 
и манастирите и в Източна Сърбия, въз основа на | 
което може да прави сравнения. Остана неясно, 
обаче защо Маркович не посочва нито един 
източник, като че ли преди него никой нищо не е 
писал за тези православни храмове. Смятам, че 
неговите текстове би били по-богати и увлека
телни доколкото ползва и изводи от книгата на 
Милчич. Без научни извори, без обяснение на 
историческите условия (турското робство, гръц
кото влияние, българската екзархия от 1870 г., ! 
Нишавската митрополия в Пирот...) поредицата, | 
чийто автор е Маркович, може да бъде интерес
на за специалисти от тази област, но не и за I 
по-широк кръг читатели.

Понеже в публикувани текстове се допускат и 
грешки соча две, които забелязах в досегашните:

а) Темския манастир г-н Маркович провъзг- | 
ласи за черква;

б) Г-н Милчич пък повечекратно за Нишавс
ката епархия пише Нишка, а за пиротския влади- ! 
ка - нишки владика.

Маркович сигурно нямаше да сгреши ако 1 
беше прочел доклада на българския владика от 
Пирот от януари 1878 г.. който изпратил до сръб
ските власти и в който сочи отделно църквите и 
манастирите в своята епархия (документ 306 в 
Сборника документи "Пирот и Нишавския срез 
1801 - 1883 г." в издание на Музея на пониша
вието, книга 1).
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рей за всеки член на църквата си и 
обладан от желанието за справедли
вост, той заминава незабавно за град 
Мир и възпира в последния момент 
ръката на палача. Духовният му ав
торитет е толкова висок и безспорен, 
че никой не смее да му противоречи.

Достигайки до дълбока старост 
Свети Никола умира през 342 година. 
Тялото му е погребано в ка
тедралния храм в град Мир. Мощите 

му се пазят там до 1087 година. През

3 Чх &2

Ш 7;положение, като продаде и трите си 
дъщери. Свети Никола научава за 
намерението на бащата и решава да 
му помогне. За целта напълва тор
бичка с пари, която през нощта §§й2Ц 
незабелязано

.. и. ш'{ ва
^-7.хвърля през

Св. Никола - фреска от църквата "Св. Петка" в 
село Рибарциотворения прозорец в жилището на 

обеднелия родител. Сутринта бедният 
баща е изумен от неочаквания подарък. Той благодари на времето на византийския император Алексий I Коминин те 
Бога и искрено се разкайва за греховното си намерение. С са пренесени в италиянския град Бари. Там почиват под 
получените пари омъжва най-голямата си дъщеря, като й престола на местния съборен храм, източвайки 
дава и прилична зестра. По същия начин постъпва свети благоуханно многоцелебно миро.
Никола, подхвърляйки торбичка пари за мираз и на 
средната дъщеря. При най-малката дъщеря, по Божие тачен както от православни и католици, така и от 
допущане, бащата вижда щедрия благодетел. Настига го и мохамеданите. Светата църква му отдава особена почит, 
пада в краката му, за да благодари. Свети Никола обаче му На него, наред със светите апостоли, е посветен определен 
забранява да разказва за случилото се на други хора.

След време Свети Никола заминава на поклонение по
светите места в Йерусалим. На връщане от там силна буря Във всеки православен храм и дом има негови икони, 
застига кораба, в който пътува. Моряците не знаят какво да 
правят и изпадат в ужас пред сполетялото ги природно декември се чества кончината му, а на 22 май пренасянето 
бедствие. Свети Никола моли Бога и става чудо - бурята на мощите му от Мир Ликийски в град Бари. 
утихва. Моряците са удивени от силата на молитвите му 
пред Бога. Самият той желае да го оставят в ликийския град този ден се разрешава риба на трапезата. Това е свързано с 
Мир, където да прекара спокойно и скромно остатъка от покровителството му над моряците и рибарите, 
живота си като непознат. Божият промисъл обаче е друг. В

Паметта за свети Николай е жива по целия свят. Той е

ден - четвъртък.
В негова чест са посветени много храмове и манастири.

Свети Никола се чества два пъти в годината: на 19

Никулден се пада през Коледните пости. По традиция на

Витомир Живковия 
с. КрупъцОтец Йоан

цифичен е и полукълбовидният свод без кубета, така че 
църквата е осветлявана само със свещи и кандила. Въз 
основа на това може да се каже, че този храм е служил 
като гробна църква и много наподобява на черквата "Св. 
св. Петър и Павел" в българското село Беренде, 
очевидно с имала влияние върху изгледа на сръбския 
храм. Това особено личи от големината, начина на строе
не и ползвания материал.

От западната страна в иаоса се намира галерия с порт
рети. На стените от южната и западната страна са 
четири портрета, а от северната - два. Ктитора и ктн- 
торката, които между себе си държат макет на черквата, 
са живописани на южната стена. На отсрещната, север
ната стена са видни личности - властелин и властелинка в 
разкошно облекло, чиито шарки напомнят на българс
кия фолклор.

Иконописците, които са работили в черквата в Станн- 
чеие, се числят към "пътуващите" майстори, конто са 
декорирали православни храмове на Балканите в стила 
па т. нар. ренесапс на Палеолог. Фреските са изработени 
от повече иконописци с различни художествени умения. 
Най-иеталаитливият е работил в олтара, така че чер- 

обнкновеи, а колоритът без особени идеи (Св. 
Атанасис и Св. Герман). Най-добрият майстор 
писал фигурите в първата зона и конмпозициите 
къла "Страдание".

Чрез синтезис на стенописа Ь Западна България 
Неточна Сърбия е създадена необикновена
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Черквата "Св. Ниши 

в село Станичене тежът е
е стено- 

от цн-

Недалеч от Пирот на мястото, където р. Гемщица се Ефимис и Константин (другите имена са изтрити) и то по 
влива в Нишава, се намира с. Станичене, което покрай време па цар Иван Асен и г-дип Бе(лавър) 6840 г., 
другото е известно и с една древна и интересна църква, септември до декември 1331, или от януари до септември 
Става дума за храма Св. Никола” (или ”Св, Петка”, 1332 г. 
както сега

и »
и в някои

елементи оригинална живопис, на която нови иден са 
вдъхнали и художествените стойности на Моравска 
Сърбия, които са били в разцвет а държавата на Лазар 
Хребсляпович, през първите десетилетия на 15 век, но са 
започнали да се гасят слсд падането на Смедерево под 
турско робство.

т.с. от

му с названието). За църквата и нейния Черквата "Св. Никола” е с размер 7 х 3,40 метра и в 
ктитор не съществуват исторически данни. Единст- нивото па първата фигуралиа зона а наоса няма про- 
веиото нещо, което е запазено, са надписите отвътре над зорци освен опя в олтара. Единственият малък про- 
входа от западната страна. Въз основа на този надпис е зорец, през който е влизала светлина в иаоса, е от 
ясно, ге църквата са строили и стенописали Арсспис, южната страна а пивото па втора фигурална зона. Спс- К. Маркович
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гистрирпии членове, а аз мечтая 
да станат поне 30. На този 
приемаме членове на 10-15 годи- 

възраст. Това е необходимо, 
тъй като се знае, че атлетиката е 
база на всички останали спор
тове. Всичко, което казах може 
да се осъществи само с голямо 
ангажиране на всички членове на 
Управителния съвет, на Спорт
ния съюз и на общината като 
цяло.
*Тези дни се носят слухове че 
името, което отборът носи от 
основаването си ще бъде 
сменено?

-Да, защото всички връзки с 
някогашната ЮЖ са прекъснати. 
Това ще стане на редовното го
дишно събрание най-вероятно 
през януари 2005 г.
* Какви състезатели влизат в 
състава на отбора?

-Имаме от всички дисциплини, 
но акцентираме върху тези, 
свързани с хвърлянето и скоко
вете. Стараем се да открием 
школа за овчарски скок,който е 
много трудна и специфична дис
циплина, но изключително инте
ресна за зрителите. Ще видим да
ли ще успеем.

сеца, след като начело на
Ето как той оценява отмина

ващата вече 2004 година:
-"Железничар” е отбор, който 

има светло бъдеще. След като 
оглавих ръководството на клуба, 

* постарах се да станем още 
по-организирани и да омасовим 
редовете си. Всички наши успехи, 
а те не са малко, се дължат на 
една добра организация. Покрай 
треньора и секретаря на отбора 
Александър Марков, който вече 
се превръща в легенда, има още 
няколко активни членове в Уп
равителния съвет. Задачата ни е 
да популяризираме този хубав 
спорт, който не случайно се на
рича “кралицата на спортовете”, 
да съберем колкото се може

етап
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Симеон Манов е роден през 1947 
г. в Димитровград. Той е бивш 
всестранен спортист.
Най'напред е играл баскетбол, 
след това е бил вратар на тогава 
най'силния хандбален отбор в

шш-повече млади спортисти на едно 
място. Джордже, Роберт, Злат
ко, Саша, Горан, Милош, Милан, Димитровград, а през цялото 
Андрей, Ивана, Саня, двете 
Александри, Андрея, Леа, Йова-

това време се е занимавал с 
атлетика. От 1964 г. става 
футболист на „Балкански", 
където се състезава дълги 
години. Бил е и в състава на е в 
нишки „Палилулац". Интересно 
е и това, че Манов е играл 
заедно с двамата си братя 
Слободан и Сретен, за което 
„Братство" вече писа.

Гогов в компания с 

Илиян Ефремов
на - това са имена, които нещо 
значат и извън Димитровград. Те 
постигнаха отлични резултати 
нашир и надлъж из страната ни - 
в Белград, Ниш, Нови Сад, 
Крушевац, Суботица; в България 
- София, Самоков, Сепарева 
баня...

Най-известният български атлетически клуб “Класа” от Со
фия тези дни провъзгласи най-добрите състезатели в своите ре
дове. Младият димитровградски атлет, който има двойна ре 
рация и се състезава и за димитровградския “Железничар” и за 
“Класа” бе провъзгласен за най-добър състезател в юношеската 
конкуренция. Джордже Гогов е първенец на България в скок на 
височина. Той участва и в състезанието, в което “Класа” стана 
отборен първенец на България. За най-добър атлет в този отбор 
бе определен Елиян Ефремов.

Младият димитровградчанин тези дни получи и признанието 
“Рекордьор на ЮПАЛ” по повод 10-годишния юбилей на това 
атлетическо мероприятие за пионери. Тъй като миналата година 
участва в ЮПАЛ Гогов стана и пионерски рекордьор на СЧГ в 
дисциплината скок на височина е резултат 195 сантиметра.

гист-
път имаше международен харак
тер.* С какво още се гордее вашият 

отбор ? * По какво се различавате 
другите отбори в града ?

- Стараем се да имаме близки 
отношения с училищата и с роди
телите на нашите членове. В от
бора са само отлични ученици. 
Практикуваме в края на всяка

от
* Каква е визията Ви за отбора ?-Ние вече имаме две големи 

спортни мероприятия, които са в 
календара на АСС. “ДЖАМП ” Равнм собствени терени. Тази

година сме започнали да строим

-Най-напред искаме да си нап-

митингът по скокове следващата
2005 година ще има юбилей - пътека. След това трябва да

поредна среща с осигурим основните съоръже- голина па опгани-
т, м11с| оо шаоц рпппт 17питл рб т,,1 състезателна година да органи

досега взеха участи^много изве™ необходими за успешни трени-
имена, олимпийски медали- Ровки- Бих желал да имаме свой Р

сти, участници в световни пър- °ФИС> съблекалня и всичко оста- затели’ членовете на управата и 
венства и затова очакваме дого- нал°> което е необходимо за един Родителите на състезателите. В 
дина да бъде проведен най-доб- модерен отбор по атлетика, ка- клУба си Другаруваме награжда- 
рият митинг. Второто мероприя- к ъвт0 се стараем да станем. След ваме се’след което се Разделяме, 
тие е “Димитровденски крос", това иДва омасовяване на отбора, "° сам0 д0 началото на следва- 

‘ който ще стане известно събитие тъй кат0 от количеството идва и щия сезон- 
тъй като тази година за пръв качеството. Сега имаме 15 ре-

десета

тни д.с.

11 кръг на Втора сръбска лига - група 
"Изток”

Първа победа на 

димитровградските 

баскетболисти
Д.Ставров

?

БК „Димитровград" - БК "Гердап" (Кладово) 97 : 96 ; 83 : 83 
(18:21; 21:16; 19:21; 25:25; 14:13 продължение)

Пирот, 12.12.2004 г. Залата на ротският рефер, който в послед- 
Педагогическата академия; зри- ната секунда от регулярното вре-

ме отсъди несъществуваща ли-тели 100.
БК ,Димитровград”: Вукое- чна грешка за гостите, 

вич 18, Милев, Вельов, Йоветич В продължението димйтровг- 
10, Станимирович 13, Мишев, радчани започнаха лошо. На две
Андреев 16, Апостолов 3, Анд- минути преди края гостите имаха 
хреевич 37, Киров, Алексов и аванс от 6 точки, обаче със силен 
Джурджевски финиш БК “Димитровград” сти-

последния (единадесети) гна до минимална, но напълно 
кръг на първата част от първен- заслужена победа, 
ството на Втора сръбска лига- Най-добър на терена бе Алек- 
група ”Изток” димитровградс- сандър Андреевич с 37 точки, 
ките баскетболисти стигнаха до Първият кръг от втората част 
първата си победа. Успехът бе- на първенството ще се играе на 
ше постигнат много по-трудно 29 и 30 януари 2005 г., а “Димит- 
от очакванията. Играха се про- ровград” ще е домакин на БК 
дължения от по 5 минути, за “Озрен” от Сокобаня 
което главен виновник

В

е пи- Д.С
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Предание от Димитровградския край Пчелното млечицеи 

екологична храма и лекарство
(Продължение от миналия брой) 

и за-Пчелното млечице стимулира жлезите с вътрешно отделяне
облекчава и отстранява причинитетова благоприятно действа като

за много болести и нарушения. п
Диабет: пчелното млечице взетановява Лангерхансови огр

действа върху самия източник на Оолес- 
психическа изпадналост припанкреаса и по такъв начин 

та, а също така санира физическа и
диабет.

Климакшерий: с нормализация на хормонален статус значители 
облекчава климаксните преоблеми при женихе, докато при мъжете 
увеличава количеството и подвижността на сперматозоидите.

Стрес: нормализира работата на надбъбречните жлези и сек
реция на адреналин и по този начин нормализира работата на сим- 
натикуса и парасимнатикуса, с което увеличава устойчивостта на ст
рес.

Секс: установява потенцията при мъжете и жените до оптимално

на пчелено млечице в
равнище.

Метаболизъм: при редовно консумиране 
човешкия организъм се създава баланс.

Пчелното млечице регулира работата на всички витални органи и 
тъкани. Затова ускорява лекуването на болести на сърцето, черния 
дроб, бъбреците, пикочния мехур, астмата, бронхита, заболяванията 
на кожата и лигавицата, кариес и катаракта.

Всичко това е възможно поради факта, че пчелното млечице 
еднакво прониква в тъканите на парадеита на очния и слуховия 
апарат, дихателната система, мускулната 
ното млечице облекчава болките възникнали като последица на 
изсъхване на хрущяла и влияе върху подобряване на движимостта на 
гръбначния стълб. То укрепва нервната система и подобрява пси
хическото състояние. Вече след няколко чаши “Ревита”, която се 
пие като сок или чай, ще се чувствате по-бодри и с по-добро наст
роение. Връщат ви се силата, волята, оптимизъмът и добрият сън. 
Концентрацията е по-силна и човек по-добре помни.

Пчелното млечице ускорява детоксикацията и санира последи
ците от облъчване понеже на черния дроб дава биологически акти
вна материя, особено ензими, с което се ускорява отделянето на 
токсините от организма като пестициди, никотин, алкохол и други 
вредни вещества дори 40% по-бързо отколкото обикновено. С 
укрепване на имунологичната система и нормализация на кръвната 
картина, стимулира се регенерация на органите, повредени с об
лъчване и виталността на организма се връща напълно.

Пчелното млечице е единственият натурален продукт, в който 
има над 150 биологично активни вещества: белтъчини, мазнини, за-

и костната астма. Пчел-Дочул Селим паша в София, че край село Доб- слезнали до Раков дол и залегнали зад един гъст 
рошево има голям християнски храм и че затова плет. на около 300 крачки от първите къщи. След
шопите никак не искат да приемат турската вяра. известно време започнали да се чуват зурни и 
Изпратил пашата свой пратеник до бея в Неде- тъпани, което било знак, че турците идват. Когато 
лище, за да му наложи да подготви храна и легла за слезнали в нивите, двамата юзбашии ги подредили 
два полка войска, която ще унищожи село Доб- така да тръгнат фронтално към селото. Срещнал 
рашево и манастира “Свети Йоан". Той поискал от ги обаче ураганен огън. Турците се озовали в 
бея и да определи човек, който да заведе войската засада и падали като круши по земята. Настанала 
до Добрашево. Беят веднага наложил на своя пълна суматоха в тяхните редове. Изплашените 
коняр да отиде до чифлика и да каже на субашията войници незнаели пито какво да правят, нито на 
какво ще се случи. Субашията изпратил дядо къде да вървят. Юзбашиите им командвали да 
Маринко до войводата Иван Димитров, известен отсъпват. Но това не било отсъпване, но безумно 
сред местното население и като Вуяин Войвода, бягане. До Борово достигнали едвам стотина тур- 
Той веднага информирал поп Мартин, Новак ци. Нямало вече кой да командва, тъй като юзба- 
Арсин, известен още като Старин Новак, след това шиите били убити. Разбитата войска не спряла все 
Арса Пеич от планина Кукавица и Вълчан Войвода до сараите на Селим паша. Манастирът “Свети 
от Стара планина. След известно време в Йоан” си останал непокътнат и все така красив и 
Добрашево дошли над триста хайдути, придружени спокоен. хар, витамини, най-важните минерали и голям брой биостимулатори.Поради разпръснатите турски и конски костиот няколко хиляди въоръжени с пушки селяни.
Поп Мартин направил план. Селяните се скрили в долината, където се случило сражението, нарекли 
гората от лявата и дясната страна на долината, Костодолак. 
която свързва Борово и Добрашево. Хайдутите

Д. С.

Тъжен помен
На 18 декември 2004 година (събота) от 11 часа на боси ле градските 

гробища ще отслужим ШЕСТ МЕСЕЧНА ПАНИХИДА на нашия мил 
баща. тъст и дядо
ЗОРАН КИРИЛОВ ТАКЕВ 
(1933-2004)
дългогодишен секретар на Червения кръст в 
Босилеград

Каним роднини, приятели и съседи да ни прид
ружат.

Татко, надяваме се, че небесният ти живот с 
мама ще продължи тъй спокойно, какъвто ви беше 
и земният.

Опечалени: дъщери Руска и Весна със семействата си

Драган Кузев

* 1 2 3 4
А

1Водоравно: 1. Юнак. 5. Спорт- 0 
на среща. 7. Зърнесто фура
жно растение. 10. Метална жи- м 
ца. 11. Продълговато парче ме
со, печено на скара. 13. Месец 
в годината. 14. Река в Австрия 
и Германия. 15. Машина за вла
чене на вълна. 16. Столицата 1 го 
на Бангладеш. 17. Област в Ди- Т 
митровградско. 18. Вид изкус- 'Г' 
тво. 20. Химически елемент.
21. Украса на театрална сцена.
22. Химически елемент, благо
роден газ. 23. Неподвижно 
подводно животно. 24. Демок
ратична алтернатива. 25. Стро
ителен материал. 26. Който се 
абонира за вестник и пр. 27.
Защитник във футбола. 29. Ра
дикал от етилов спирт. 31. Уче
бно занятие. 32. Водно живот
но. 33. Дума, с която се отрича.
34. Място с вода и растения в
Които*'са Зз6авъошит*ютаи- На °Т жУл®”е кожа на ръка, ки листа тесто за баница или 
чески факултет 38 Иметойна крак и ДР-15- Предният отвор баклава. 24. Град в Западна 
сръбската писателка Секу/л^ч8 ^ огнестрелно оръжие. 16. Македония. 27. Част то лицето 

У У ■ Стара златна монета от Вене- на човек (мн.ч.). 28. Соло в Ди- 
Отвесно: 1. Носител на насле- ция. 17. Бои. 18. Голямо жела- митровградско. 30. Северен 
дствеността. 2. Френско мод- ние. 19. Пустиня в Чили. 20. От- елен. 32. Белградски футбо- 
но списание. 3. Глинен, духов а°Р на вулкан. 21. Коварно лен отбор. 35. Кон (поет.). 36. 
музикален инструмент. 4. Сан действие, клевета (мн.ч.). 22. Седмата нота. 
в православната църква. 5. Че- Широка улица в град. 23. Тън- 
рвено полско растение. 6. Асо- 
шиейтед прес (съкр.). 7. Ловък 
фокусник от Индия. 8. Държа- 1 • Кафе. 4. Бекер. 8. Син. 11. Ока. 12. Пират. 13. Кола. 14. Ла. 15. 
ва в Азия. 9. Сръбска авиоком- Фалит. 16. Комин. 17. Коняк. 18. Рат. 19. ЯТ. 20. Статор. 22. 
лания. 10. Отбор. 12. Вечерна Берлин. 24. Ало. 25. Джакпот. 28. Авеню. 30. Антон. 31. По. 32. 
танцова забава. 13. Надебеле- Чам. 33. Харков. 35. Тел. 36. ИНА. 37. Оскар. 38. Дири. 39. Рур.

40. "Икарус".

Гг
На 21 декември 2004 година се навършват 10 

ГОДИНИ от смъртта па нашия обичаи баща и дядо

КРЪСТА ПОРОК 
ветеринарен лекар от Димитровград

На този ден ще посетим вечната му къща, за да 
се поклоним пред светлата му памет и да му бла
годарим за любовта, която ни даде.

Годините минават, но ти, татко, ни липсваш все
ки ден.

Ойечалени: синове Владан и Горан, снахи Падина и Негииа и
внучки Ивана, Мая и Мана

!

Тъжен помен
На 17 декември 2004 г. се навършват ДВЕ ГО

ДИНИ, откакто останахме без нашата скъпа и не
забравима съпруга, майка, свекърва, тъща и баба
РАДОЙКА АРСОВА 
(1926 - 2002)
от с. Долно Тлъмиио, Боснлеградско

Винаги ще пазим спомена за твоята благородна 
душа и изпълнено с обич сърце. С дълбока обич и 
благодарност!' се прекланяме пред светлата ти 
памет!
ОШ наП-близкиШе

Решение на кръстословица 223 • Водоравно:
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Вицовебиографията си, 
затова не му е 
гласувано доверие.

Невен Шияков

1 тарудийеШк‘Демокрацията е 
добро лекарство, но 
контраиндикациите са *На границата на 
опасни за здравето. сиромашията няма 

застой. Отворена е

V - Виде ли Манчо, изкарамо и закон 
ЗДгаотив боклукат! Са нека му мисле тия 

що га разносе насвакуде и грозе тол
кова убава места... - срете ме Дена Пога- 

новскьи на вратата на общинуту.
- Арно, арно, ама ти кво тува тражиш.
- Я ли! Дойдо да се оплачем от таквия що замърсите

„К.Р.И йе уб»
- Е Манчо, законат си йе закон, може да буде и 

нема кой да пази, пиши га - ветар

шопът и ка--По какво се различават 
милата?
-Камилата може един месец да рабо
ти, без да пие, а шопът може един ме
сец да пие, без да работи!

***
Миряна Антич

*Тук два плюс два не 
са четири, но са два 
против два.
*Той няма петно в

нон-стоп.
*Имам достъп до 
върха. Аз съм Сизиф. -Вероятно е ужасно да си куц! - казва 

състрадателна жена, докато пуска па- 
ри в шапката на просяка.
-Така е, мадам...
-Но още по-ужасно е, навярно, да си

Слоборан Дучич

Молл, (!вЗ доШенш ?отборНИКкмет сляп?
-Много по-лошо! - въздъхва прося- 

-Когато бях ”сляп”, ми пускаха в най-убав, ама ако 
работа!

- Па ти за пазаче ли дооди;
- Море йок! Дойдо да си кажем мукугу, та да ми 

олъкне. Знайеш ли, Манчо, кико беше иедно време 
Погановската речица: убавиня за приказ. Поганов 
чаиье, мислим на старите, гьу пазеоше, по вировете

платна белиле, чак су и воду

кът.
шапката какви ли не боклуци.След края на заседанието на Общинската скупщина в 

Босилеград се води следният диалог между кмета Владимир 
Захариев и отборника от ДС Горан Петков:

- Въиреки- че си Ми много сериозен противник, в твоето село иата:
Бистър на последните избори получих мнозинство от гласовете, -Откраднаха ми иглата.
каза Захариев. 'Аз колко пъ™ съм ви казвал да СИ

- Е, кмете, през последната година от Бистър се изселиха 12 надписвате вещите, 
души, а няколко бистърчани починаха и доколкото продължи ***
сегашното положение, на следващите избори няма кой да Из доклад на статистическа служба.

"През миналата година са встъпили в 
брак 57 480 души, от тях 28 740 жени.”

Новобранец сс оплаква па старши-

стоку поеоше, жене су 
пили от кладенците...

- Значи има и кладенци?
- Е, оно несу бъш кладенци. Изкопаш дупчицу у 

промъкне през чакълат, бистра и
гласува пито за теб, нито за мен.

П.Л.Р.
брегат, водата се

и те ти кладенац!
- Па съга кво йе?
- Кво ли? Неколцина да гьи наречем погановчанье, 

несу, израсли су по градищата, кой кико старац се
помине дом се затвори, дойду на бащино огньшце...

- Значи пак кървта вода не сгайе, тегли гьи нещо, а?
- Стани, не съм завършил. Дойду и почну дебело 

чистенье: кавторе, буршца, котлове, легьенье и све 
друго що нейе по градскьият им мерак - извърлье. 
Кажу: това су само боклуци!...

- Па боклуци ли су?
- Ма йок. Има между ньи почти нове работе. Ако 

пойдеш с мене у долинуту сам че видиш...
- Па знайу ли тия синковци дека тея работе су раду- 

вале родительете им, дека с ньи су гьи одранили и 
изшколували?

- Кажу: старудийе! Чак извърльили църгье и дисадзи...
- Колко ли пути майкьете су гьи пълниле и бащевете 

носили с погаче у Цариброд кига су учили?
- Манчо, да не грешим душу: несу сви преселници от 

Поганово теквия! Само неколцина, ама доста да за-

Кзкво трябвз дз знаят жените, 
когато се сравняват с мъжете (2)

чиста,

ама

При жената има много по-малка 
опасност от инфаркт и сърдечно
съдови заболявалия. Защитават ги 
женските хормони - естрогените. 
Какво е тяхното действие? Увели
чават нивото на “добрия” холесте- 
рол (Нс11) и намаляват това на “ло
шия” холестерол (Ьс11), който по то
зи начин не се натрупва върху сте
ните на кръвоносните съдове и не 
ги запушва. До 50 години жените 
рискуват да получат сърдечно
съдови проблеми 10-15 пъти по-ма
лко (естествено, ако не пушат и не 
са налице други рискови фактори). 
По-нататък, с течение на годините 
обаче възможността жената да по
лучи инфаркт е равна на тази при 
мъжа. Защо? По време на менопау- 
зата женските полови хормони на
маляват драстично, естествено на
малява и тяхната защитна функция.
Момичетата растат 
по-бързо

"Момчетата и момичетата не
мърсе долинуту и речицуту...

- Знайеш ли кво си мислим Дене. Са кико йе почело 
отпущанье от работу *и по големата градища. Гладът 
вати да тропа от врата на врата, може и на ньиньата да 
притропа...

- Бъш би обичал това да видим!
- ...А кига им притропа Гладът, нищо чудно да се 

върну и да потраже у долинуту и дисадзити да посею 
житце на некойу ньиву.

- Е, тъгай би ми дошло сърце на место. Тъгай че 
разберу дека старудийете имайу цену! А за долинуту и 
речицуту йоще съга би гьи накарал със Законат да 
почнете све...

растат еднакво: момичетата растат 
по-бързо. Максимумът на техния 
растеж е на около 12 години, а при 
момчетата той е към 14 години”, 
обяснява Паоло Пицинели, специа
лист болницата “Сан това> което се случва с яйцеклет- ви с тези на мъжете, които, на тео-интернист
Джерардо в Монца. Костите рас- ките преди раждането в историчес- рия, биха могли да произвеждат 
тат по-бързо при момичетата. Те ки план не се е променило, много, мляко, ако жлезата не бе атрофи- 
престават да растат към 18-годи- същото не може да се каже за онези рала. “Гърдите имат структура, по
тна възраст, 2 години по-рано в 400-500 хиляди, които оцеляват добна на тази на чепка грозде”, про- 
сравнение с момчетата, освен това след раждането: в сравнение с пре- дължава Фадин. Състоят се от 20 
при жените костите са здрави и си- Ди 150 години, узряват много пове- дяла, съставени от зърна, които са в 
лни благодарение на женските по- че- Защо? См.па се, че възрастта на състояние да произвеждат мляко, 
лови хормони. И при двата пола първите менструации спада доста снабдени са с каналчета, които ги 
към 10-тата година се отбелязва поради по-добрата хигиена и по-до- свързват и които достигат до зър- 
скок в растежа, дължащ се увели- брото хранене - по-специално на ното на гърдата.” -А на какво се 
чение на ръста с 20 см при моми- протеините. Освен това нашите дължи закръглената им форма и 
четата и 30 см при момчетата. прабаби са раждали поне 4-5 деца, с защо има малки и големи гърди?

разлика от около 2 години, т.е. вре- Това не зависи от броя на дяловете, 
мето на кърмене. Период, по време а от количеството мастна 
на който трудно се осъществява която ги заобикаля и се подпира на 
овулация и който се смята за есте- намиращия се отдолу гръден мус- 

При мъжете сперматозоидите се стве“ к°нтрацептив. Като се събе- кул. Гърдите нямат собствени мус- 
образуват с непрекъснат цикъл рат бРеменността и кърменето, ед- кули и поддържането им зависи са- 
докато жените се раждат с напълно на жена оставала безплодна дълго мо от кожата, която ти обвива. Ко- 
определен брой яйцеклетки. “Пре- вРеме- Днес. жената кърми бебето жа, която за щастие има предимс- 
ди раждането, още в 6-тата седми- си по'кРатко време, като по този тва пред кожата върху останалите 
ца, в яйчника има 6-7 милиона яйце- начин сл<;Дващата овулация нас- части на тялото: тя съдържа 30% 
клетки”, казва Фадин. През шестия тъпва п°-бъР30- повече еластични влакна, които й
месец спадат на 2 милиона, а при Гърдите - КОЛКО МНОГО 
раждането остават около 400 000.
От тях само 400-500 узряват в пе
риода от пубертета до менопаузата
и могат да бъдат оплодени. Но ако ' гьРДите.в действителност са еднак-

Манча

Яйчниците са напълно 
оформени още при 
раждането СТШ № ?^Г^ТпРГс~ир

нови манджи най-подир 
има в нова " куварска!' книга.

тъкан,

Във Власи това се зачита -
* /Ъ вместо баница ще ядем пита, 

а слеб една пауза кратка 
вместо пловка ще има патка!

позволяват да противопостави на 
силата на земното притегляне и на 
промяната на размера на гърдите 

Символът на женствеността, без образуване на стрии.
еластични влакна!

м.м.
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