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Новогодишно послание на д-р Веселин Величков, председател на община 
ДимитровградКоледно послание на Св. Синод на 

Българската православна църква____щщ Заедно да вървим напред
~ ”На всички мои съграждани желая в Новата 2005-а година преди

добро здраве, семейно и лично щастие. Пожелавам им 
тези изключително трудни времена 

- Но за да се осъществи това, трябва 
■ цялата община. За да го осъществим, призовавам 

помогнат със съвместни усилия да успеем да открием 
в някои от тукашните 

в областта па

Христос се ражда, славете Го! 
Христос от небето слиза, посрещнето Го!

Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,
"Ето изпълни се предреченото от пророк Исайя” - девицата 

Мариам роди обещания Спасител на света.
Велика е тайната на въплъщението на Сина Божий - тя е 

основна истина на християнската вяра и начало на човешкото

всичко
материална сигурност, която в 
наистина е от голямо значение за нас.
да има напредък в
гражданите да ни
нови работни места, да задвижим производството 
предприятия. Желая да реализираме приетите проекти 
комуналната инфраструктура, да уредим най-после пътищата, за да 

отидат до бащините си къщи. На всички желая да се
събития. Желая

спасение. ;
"Велика е тайната на благочестието: Бог се яви в плът" (1 

Тим. 3:16) - за да възвести на човеците волята на Небесния 
Отец и да им помогне да придобият чисти сърца, вяра, мъдрост, 
смирение, мир и любов, блага воля и послушание към Божиите ( 
повели, за да станат ”^од избран, царствено свещеиство, народ 
свят, люде придобити ’ (1 Петр. 2:9).

"Христос се ражда, славете Го!” - с тези вечно радостни за || 
християните думи светата Църква ни поздравява па днешния | 
светъл ден.

В нощта на Христовото Рождество ангел възвести на внтле- || 
емските пастири голяма радост: "Днес се роди в града Давидов 
Спасител, Който е Христос Господ" (Лука, 2:11), а цялото
небесно ангелско войнство тържествено пее: "Слава във виси- | | ьг\л\\ 11-аш^ппп" ппгрммчипя
ните Богу и на земята мир, между човеците благоволение!” !;| По повод Нова година и Коледа на 23 декември босилеградският филиал на киц „цариор д ^
Днес цялата Църква се оглася от тази ангелска песен на тър- ] | културни програми в Детската градина и в своя салон. В първатачаст на програмата детския Р
жествуваща слава и небесна тайна - слава, която е заключена в | ] „Сириус" от община Красно село, София, изнесе пиесата „Библейска приказка , посветена на гождество
тайната и тайна, която се открива в славата. Това велико тър- и ________________ _ Христово и
жество съединява небето със земята и издига земята по-високо Н слизането на Сина
от небесата - Светата Дева ражда в пещера, в скромност и Ц Божи на земята,
смирение обещания Младенец, предвечното Божие Слово, След края на
Единородния Божий Син. Той понизи Себе Си, приемайки : пиесата,
образ на човек (Филип 2:7), и дойде на земята в пълно сми- [1 посрещнат С бурни
рение, носейки величието на Своята Божественост, защото тя и ръкопляскания и ■■
е израз на любовта и жертвата на Божия Син за въвеждането радостни
на човека в обновен живот. I възклицания ОТ

Бог е любов (1 Йоан, 4:8), която в света се излива творчески, г] децата, Дядо
промиелително, просветително и спасително. В Него любовта Н Коледа раздаде
е неизменно действащата МУ същност. Единородният Син . сладки и им
Божий е любов. Това е велика Божия милост. ^ пожела весела

Господ извърши Своето спасително дело от любов към •; Коледа и
хората, като им даде висшата ценност на истината, възражда- щастлива Нова
щата и спасяваща сила на новия живот. Радостта на душата, !; голина
заключена в земно тяло. е предвкусването на вечните блага с ; Д •
помощта на вярата - същата тази вяра, отвела пастирите тол- *. По повод
кова бързо да се поклонят на Младенеца - понеже "с вяра !Л празниците на 30 »
ходим, а не с виждане” (2 Кор. 5:7). Нашата вяра ще помогне да ф декември
придобием истинска рождественска радост, да обърнем духо- Щ тукашният Център
вен поглед към положения в яслите Младенец, да приемем в $ за култура ще
сърцата си с вярата на пастирите тайната на въплъщението на Щ изнесе културна
Сина Божий и да почувстваме оня радостен мир, превъзхо- Ц програма,
ждащ всеки ум, какъвто дава Христос, когато посещава наши- подготвена ОТ
те души. щ членовете на

Възлюбени братя и сестри, Щ фолклорната И
Озарени от тази непомръкваща радостна вяра, да принесем н певческата

дар на Христа нашата любов, нашата вярност, молитви и ■ секция
добри дела. Само така можем да почувстваме оня вътрешен 
мир, за който са благовестили ангелите в нощта па раждането |>| 
на Спасителя на света и да привлечем Божието благоволение, 1 ] 
обещано на хората. Радостта на празника Рождество Христово ; ] 
е в съзнанието, че Иисус е с пас не само по въплъщение, но и по !$] 
изкупление и по дара на Светия Дух; "Спас е Бог" чрез Иисуса * ^
по благодат във всички духовни стремежи през нашия живот, : \ А |ГЛ3 , I I А ^5 *Ч. '“'Ч А \ I .1 I А АЬА Нам ньп НАЗЬРАшАТАТова е основата на нашата радост и утеха. ’ " г * > ' “

С отеческа любов и радост в родилия се Младенец, ноздра- Ш гт 
вяваме вседушевно всички вас, верните чеда на светата ни ч 1,реА голяма дилема съм за кого 
Църква в скъпата ни Родина и извън нейните предели със :И ДП вдиг"а наздравицата и да изпия ра- 
светлия празник на Христовото Рождество. ’ Тз х"ята на пРехода между двете години.

Нека с любов, духовна радост, усърдие и добра съвест вър- И Собственото мп недоволство малко 
шим благородни дела, към които сме призвани, нека почувст- Ц угихва’ "01|еже пРед так08а недоуме- 
ваме благодатните дарове на Светия Дух и да не преставаме й с'е Са бшш " много "°-Ум1|и *°Ра- 
всякога да бъдем с Христа чрез постоянно общение с Него чрез Ц Ьди" оттях е °ил 11 ЧаР Лазар, който в 
вяра, надежда и любов, за да прославим Спасителя и Го прие- I; 11авечсР"ет0 "а Косовската битка си 
мем.с чисто сърце. !Ц задавал въпроса за какво и па кого да

"Благодатта на Господа нашето Иисуса Христа, и любовта I вди™втоста- 
на Бога и Отца, и общуването на Светаго Духа да бъдат с ч „ Ак0 ВДИГ||а наздравицата за ху- 
всички вас. Амин” (2 Кор. 13:13). 1 бост> мисля си, че тогава тя ще е за

73 всички наши хубавици, които и без 
П ПУДРИ и друга козметика показват, че 
М са дъщери на Афродита. Ако я вдигна 
||| за умните, тогава ще я изпия за “сла- 

вата“ на бившата просветна 
Н търка, която не успя да заличи тео- 
М рията на Дарвин, но успя да изпъди 

часовете по майчин български език от 
|] българските училища в Сърбия. Ако 
® вдигна наздравицата за геройството, 

тогава тя ще е предназначена за вси
чки онези, които не само свързват 
краищата на месеците, но често с ме
сеци

могат хората да
подобри здравеопазването, да има много културни

да пи донесе повече успехи и радост, да бъде$ Новата 2005-а година
по-добра от тази, която си отива.

Честита Нова година и Коледа па всички!”

ЦТ' /. ]' г----- '' Дядо Коледа в Бос

г
в

П.Л.Р.

вее

ски на сръбски език. Право да ви 
кажа, както често викаше покойният 
ми дядо, може би човекът е

рят от хвалби. Други са убедени, че 
сме застанали отворено на страната 
на техните политически противници и 
постоянно споменават имената на 
майките и сестрите ни. Няма да ви е 
трудно да отсъдите, ако ви кажа, че не 
сме нито с едните, нито с другите. Пък 
и не е възможно, когато и те често не 
знаят коя е тяхната страна!

Дали да вдигна наздравицата за 
народа? Властта 

власт и оня, който има по-инакви 
илюзии за пея, е в голяма заблуда. 
Сегашната е такава каквато е, вероят- 

по-добра от предишната, а по-не- 
кадъриа от някоя бъдеща. Политици
те от сегашната власт предупрежда
ват, че 2005-а година ще ни бъде 
много по-тежка от тази, която изпра
щаме. Абе хора, знаете ли за мярка!? 
Знам, че всяка власт разваля народа- 
Но и народът я разваля, понеже е 
научил повече да я слуша, отколкото 
да разсъждава и да я критикува. И 
какво става? Големи неволи. Нека да 
ни е яка гърбината!

Все пак ще вдигна наздравицата за 
народа. Той е като планина, през коя
то минават бури и векове. Дано дого- 
дина по-малко слушаме, а повече 
гледаме и обмисляме какво правим.

Наздраве!

прав, но
не съм сигурен, че в този случай става 
дума за геройство.

Ако я вдигна за честност, 
ще я изпия за онези наивни българи, 
които вярват, че със смяната на една 
власт с друга ще се ускори развитието 
на крайно изостаналите Босилеград- 
ска и Димитровградска общини. Сред 
тях са и онези, които вярват, ме обу
чението в нашите училища тъй лесно 
ще се върне от сръбски па български 
език. Но ако

тогава

си евластта или за

Чесшишо рождеешво Христово!
Председшел на Св. Синод 

^МАКСИМ
Патриарх Български и Митрополит Софийс 

Членове на Св. Синод:
♦Врачански митрополит КАЛИНИК 
♦Сливенски митрополит ЙОАНИКИЙ 
♦Пловдивски митрополит АРСЕНИЙ 
♦Видински митрополит ДОМЕТИАН 
♦Варненски и Великопреславски митрополит КИРИЛ 
♦На САЩ, Канада и Австралия митрополит ЙО'СИФ 
♦Западно и Средноевропейски митрополит СИМЕОН 
♦Великотърновски митрополит ГРИГОРИЙ 
♦Русенски митрополит НЕОФИТ 
♦Неврокоиски митрополит НАТАНАИЛ 
♦Плевенски митрополит ИГНАТИЙ 
♦Старозагорски митрополит ГАЛАКТИОН 
♦Ловчански митроплит ГАВРИИЛ 
♦Доростолски митрополит ИЛАРИОН

наздравицата е за дос
тойнство, тогава не бива да забравим 
отборни ците и ръководството на 
Боснлеградска община, конто взеха 
решение в центъра па градчето да 
бъде повдигнат паметник на Левски. 
Не зная обаче

но
минис-

ки

какво ще стане, ако 
вдигна наздравицата за онези, които 
“отстоявайки интересите на българс
кото малцинство“, се нареждат на 
страната на неговите издайници... 
Изречението остана незавършено, но 
вярвам, че разбирате моя проблем.

Ако се налага да вдигна тоста за 
прекалена обективност и

издължават дълговете си за 
;§| прехрана. Не забравям и онези, които 
Щ мръзнат по границата, за да пренесат 
Ц някой стек цигари или някои други 

дреболии, с което да облекчат 
Й малко положението си. Вестници 
|! писаха и за лидера на радикалите в 

Димитровград, който поискал речите- 
сънародниците му - отборници в 

ОС да бъдат превеждани от българ-

за тежка 
горчивина, тогава ще трябва да чук- 
нем чашите ние, журналистите на в-к 
“Братство“. Иска ми се 
споделя и с вас, по-умните. Някои 
смятат, че с писането се нареждаме на 
“тяхната“ страна и устата си не затво-

поне

въпроса да
на

Васкио Божилов—ИИД1111И11ИЩ I. И1ШИПУП1Я



Новогодишни интервюта зТдак^2004 3Ш
Д-р Ангел Йосифов, председател на Националния съвет на 
българското малцинство_______ ______________ _______

Владимир Захариев, председател на Босилеградска 
община и депутат в Народната скупщина__________

Националният съвет на българското малцин
ство беше избран преди повече от година и 
половина. Заживя ли на практика НС и кои 
са най-важните проблеми, с които се 
занимава? На тези и някои други въпроси 
потърсихме отговор от председателя на НС 
д-р Ангел Йосифов.

- Разбира се, че НС на малцинството напълно 
заживя. Проблеми имаше в началото, но това бе
ше преди всичко поради недостиг на финансови 
средства. След като държавата подсигури необ
ходимите средства, свободно може да се каже, че 
НС намира мястото си и започва да изпълнява 
задачите си, свързани с проблемите на малцинст
вото.

* Министерството на културата и 
медиите вече ни отпусна 1,4 милиона 
за телевизия в рамките на Центъра 
за култура *През 2005 г. очаквам 
финансова помощ от сръбското 
правителство, както и подкрепа от 
изявени преселници от нашия край

* Как оценявате работата на 
общинската власт и Вашата дейност 
като народен представител през 2004 
година?

- Смятам, че миналата година беше много 
успешна за нашата община. Подобрихме ин
фраструктурата и телекомуникационните 
връзки, а отново се задвижи и производст
вото в “Кобос” и “Бор”. Асфалтирани са 10,6 
километара улици в града и в село Райчи- 
ловци, ремонтирани са махленските пътища Владимир Захариев 
в тридесетина от общо 37 села в общината. За 
ремонта на пътната мрежа в селата бяха
ангажирани булдозери на Войската на СЧГ. обществените предприятия, а смятам, че 
както и машините на

* Ако вече споменавате пробмемите 
най-болезнените за малцинството?

- Определено най-трудният проблем е този с 
употребата на майчиния език преди всичко в обра
зованието. След разговорите с Министерството на 
просветата се оказа, че е имало проблеми с прос
ветния инспекторат във Враня. Имаме обаче 

обещания, че този проблем ще се реши и че вече от февруари (второто полугодие) 
броят на часовете ще бъде увеличен. Дано бъде така.

* Очертава ли се физиономията на НС?
- Глобално гледано, да, което се вижда и от заседанията на съвета. Той 

фактор сред българското малцинство, защото в сферата на образованието, културата 
и информирането съответните министерства имат контакти с НС и прилагат решения 
в съгласие с НС. Никога досега не е било така, а тъкмо обратно - централизирано и 
често пъти извън интересите на българското малцинство. Но сега сме на път по 
европейски принципи да решаваме проблемите крачка по крачка. Основно е все пак, 
че българското малцинство, заедно с останалите малцинства, представлява фактор, 
който се уважава от правителството на Сърбия. Това потвърждава и сформирането на 
Съвета на малцинствата на Сърбия, където председателят на НС представлява 
цинството, така че проблемите на малциснтвото се изнасят на най-високо ниво.

, кои са

Дирекцията за строи
телни площи и пътища, на “Услуга”, “Кварц” доведе докрай този процес, 
и на частното предприятие “Църноок”. Мон- Щ° се касае за частния бизнес, решихме 
тирани са 6 базови станции за мрежата на да освободим от плащането на общински так- 
мобилния оператор “064”. Понеже аз съм и си всички новооткрити фирми на терито- 
народен представител в републиканския пар- Рията на общината, даже и самата държава

предлага редица улеснения за частните фнр-

сегашното правителство полага усилия да
Ангел Йосифов

ламент, ползвах възможностите си и в преки 
контакти с министерствата осигурявах пари ми* които сега се откриват, така че се надя- 
за реализация на тези проекти. вам частният бизнес у нас да се разшири. вече е
* С какви проблеми се е срещало * Положението 6 селското стопанство в
местното самоуправление и дали общината е повече от трудно. С какви
общинският бюджет беше достатъчен за мерки ще подпомогнете

селскостопанските производители ?реализащяпш на заплануваното през 
2004 година? - Въпреки че държавата предлага кредити 

- Според досегашните законови разпоред- за регистрираните селскостопански произво- 
би общината сама си “взимаше” определен дители, нашите хора все още не решават да се 
процент от данъка върху оборота, а съби- захванат с това нещо. От друга страна ние ще 
рахме средства и от облаганията върху се стремим да създадем условия за органи- 
заработките, както и от общинските такси, зирано изкупуване на всички селскостопан- 
Обаче тези приходи не бяха достатъчни за ски произведения. Във вързка с това през 
реализация на заплануваното. Затова отпра- януари общинското ръководство ще органи- 
вихме редица искове към републиканското зиРа кръгла маса, на която ще поканим пред- 
правителство, което ни оказа огромна по- ставители на фирми от Сърбия и от Бъл- 
мощ през 2004 година, като ни отпусна около гария, които ще имат интерес да изкупуват 
11 милиона динара, с които успяхме да на- добитък, горски плодове и др.

мал-

Някои „лъжезащшпници" на малциснтвото казват, че щом НС е сформиран според 
законите на Сърбия, той няма съответно да защитава правата на малцинството. 
Как коментирате това становище?

- Разбира се, че НС е сформиран според законите на Сърбия, а не на Турция или пък 
на България. Ако нещо подобно се сформира в България, то не може да стане по 
законите па Сърбия. А все пак на тези, както ги нарекохте “квази защитници” 
съвършено ясно. Въпросът е друг - дали НС работи в интерес на малцинството. С 
неговото учредяване спират да съществуват листи на една или друга страна и той, личи 
си след всяко поредно заседание, започва лека полека да работи като едно тяло с 
единствена цел. И бих казал, че съветът ще работи в

бГ^„е„т„ап °т полу- . Къкви са о6щинските планове м
милиона данартИзаАктивирането^аТюбил^
ния оператор “064”. ' Смятам, че бюджетът за 2005 година е

развоен. За реализацията на най-различни 
проекти сме запланували около 19 милиона 
динара. Планираме да построим два резер
воара за водоснабдяване в Добри дол и 
Райчиловци, да продължим асфалтирането 
на улиците в града и в Райчиловци, да сложим 
но 2 километара асфалт на регионалните 
пътища към Горна Любата и Караманица, да 
приключим с построяването на ретрансла
тора на Църноок и др. Планираме и да заси
лим сътрудничеството със съседните и с дру
ги общини в България и Македония, с които 
миналата година общинското ръководство, а 
особено заместник-председателят Алексан
дър Александров вече осъществи сътрудни- 
чество. В областта па културата и информи
рането ще открием телевизия в рамките на 
Центъра за култура, за което Министерст
вото на културата вече ни отпусна 1 400 000 
динара. Взшреки всичко, основна задача ще 
ни бъде да задвижим стопанството, което 
никак няма да бъде лесно.

За реализацията на заплануваното очак
вам помощ от правителството и от изявени 
преселници от нашия край, с някои от които 
вече осъществих контакти и постигнах

това е

интерес на Сърбия, когато 
Сърбия на практика реализира всички права, конто малцинствата имат според евро
пейските стандарти. Тогава ние с останалите малцинства ще допринесем за влизането 
па Сърбия в Европа. В този смисъл НС е партньор на правителството на Република 
Сърбия.

ювогодишно послание на кмета 
,о гражданите на БосилеградскаИ

Ш ина:
„Честитя Новата година и 
Коледните празници на 
всички съграждани. 
Пожелавам им крепко 
здраве, щастие, успех и 
много, много любов. Желая 
Новата 2005 да бъде 
успешна както и 2004 
година."

След годишните почивки ние проведохме четири 
* Вие осъщсстяватс контакти и заседания. Разбира се, че имаше много 
с бп}мирското правителство. противуречия на заседанията, но присъствието на
Какво е отношението на все по-голям брой членове на НС потвърждава че
Вългария към НС на българите сме на път да преодолеем различията които се* 
тук< явяваха между двете листи в началото. Ясно е

- От срещите, които имахме с също, чо различия винаги ще има, но през 2005 г. 
президента и премиера па Бъл- мисля» 40 Щ® започнем да работим съвсем
глрия но време на визитите им в пол^осК^партииГнГтрябв"даТаботим 
Сърбия, както п оз среща I а с ни- интерес на малцинството. Сегашният мандат на НС 
цеирозидента Ангел Марии, съв- е четири години, а следващия ще бъде избран
........... .......... ............. съгласно новия закон за НС, който трябва да бъде

гласуван в Скупщината на Сърбия. Но тук бих

само в

сем е ясно, че България високо съгласно новия закон за НС 
оценява ролята на НС. Те имаха 1 
разбирателство, когато пие ис истъкнал °Щ® нещо, а това е, че този НС ще оставиСтопанството в общината е в много 

тежко положение. Обществените 
предприятия пропадат, работниците не 
получават заплати. Има ли изход от 
кризата?

функционирахме, п бяхме атаку-
п,ши ш л ьжспредставителито работи. Съществено е, че малцинството вече не е 
на малцинството, чс Сърбия поданическо към властта, а е неин партньор.
няма да даде пари за издръжане

НС. Оказа сс тъкмо обратното. Чс Сърбия ще зачита НС 
та, говори и фактът, чс в пай-скоро време при посещения 
България ще бъдат включени п представители па НС.

- Общинското ръководство и аз като начални договори, 
народен представител постоянно се стараем В края па разговора Захариев изрази 
Ул подобряване на положението и в областта голяма благодарност към правителството на 
на стопанството. През 2004 година получих- Сърбия и премиера Воислав Кощупица, към 
ме от правителството 2,5 милиона динара, с министерствата на финансите, стопанството 
които бе възстановено производството в и културата, републиканските дирекции за 

ор • к‘"<го и 51X1 1ХЮ Динара субсидия за телекомуникации и пътища и УНДП които 
“ЛТ1Т?"»ечГГ"0,ГО "ред"р"яти‘:- и “Бор", и са оказали голяма финансова помощ п^и
социални птгпзм!ГАИХа би3неспла,юве " реализацията па общинските проекти през социални програми. Аз вече движа нещата в 2004 година, 
министерствата, възможно по-скоро да запо
чне реализацията на социалните програми.
Ще се опитам да направя всичко по силите си 
и и\ Напредък , с чиито представители тези 
дни имах делова среща.

Целта ни е

на
и правата на малцннетва- 

официални делегации впа

* По време на посещението си в Димитровград секретарят на Съвета на 
малцинствата г-п Ааджевич постоянно говореше за културна автономия. Може 
сс рече, че НС е парламент па автономията?

- За съжаление мис в областта па 
смисъл

ли да

културната автономия смс много

бьлгарското малцинство. На срещите си с министрите в Съвета на националните 
малцинства аз представлявах само малцинството, посочих откровено проблемите и 
сьм убеден, че сме па път да ги решим лека полека и едни по едни.

Накрая от името на ИС и от свое име бих пожелал щастливи Коледни 
годишни празници на всички маши съграждани с пожелание 
бъде още по-успешна.

Петър Рангслов па

Съобщение
Следващият брой на 
вестника ще излезне на 14 
януари 2005 година.

да възстановим фирмите, 
което ще им увеличи стойността при свен- 
туалнатаприватизация. Бих изтъкнал, че при 
предишното правителство общината нраве
ше безуспешни опити

и Ново- 
следващата година да 

Алекса Татков
за възстановяване на
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Посланията на една теоложка_______ Да се учим от Паулина:■ > '

Няма спасение без 

любов, искреност и сговор
В края на годината, обикновено се правят равносметки, Затова нека да 

си припомним за “Малката школа за комуникации”, която за втора по
редна година в Димитровград бе организирана от известната белградска 
актриса чииго родители са по потекло от този край, Паулина Манова. 
Тази година Манова не беше в състояние сама да проведе проекта, защото 
снимаше сериал в Белград. Това обаче не й попречи да намери начин да 

младите димитровградски актьори и да продължи про
веждането на "Малката школа”. Актрисата този път ангажира нрия- 

си от Белград - актьора Даниел Сич и режисьорката Ана Гомович, 
които проведоха обучението според 
проекта. Паулина даде пример как 
трябва да се залага и да се помага на 
своя град - Димитровград. Тя не е 
родена в него, но сякаш го чувства 
като свой, за разлика от много други 
димитровградчани, живущи в него и 
изселили се от него.

Паулина Манова не беше напъл
но доволна от оказаната й подкрепа 
и внимание в Димитровград. Но сил- 
ните личности умеят да прощават. 

Както тя обеща и следващата го*

помогне па

телите
В Димитровград живее една очарователна жена -

Биляна Миялкова и след като си поговори с нея, човек Интересно беше да разберем как Миялкова е
решила да следва теология. „Това беше Божия 
воля и волята на Св. Йоан Богослов. Преди

стига до извода, че разговорът е имал почти 
терапевтично свойство. Но това не е случайно. Тя е 
една от малкото жени, конто следват в Богословския години именно аз и съпругът ми прекратихме 
факултет, и е единствената от Пиротски и Нишки практиката колачари в манастира "Свети Йоан
окръг. В този факултет се е записала през учебната Богослов" да са само хора от съседния Пирот" -
2000/2001 година и сега е в последния курс. Преди това каза тя.
е завършила - Педагогически факултет, с който обаче Нейното намерение е в Димитровград да
тук, в Димитровград, не е можела да си намери работа. организира сказки по теология, в които биха

участвали и нейни колеги и приятели от 
Богословския факултет в Белград, както и колеги 
и приятели от България.

Миялкова днес преподава вероучение в четири учи
лища - в централното основно училище, в подведом
ственото училище в с. Желюша, както и в пиротскмте 
училища “Свети Сава” и “Младост”. дина ще продължи проекта си с де

цата, дори и в случай да бъде при
нудена с тях да работи в някое село. 
“Децата не смеем да разочароваме”, 
подчертаваше тя.

съпруга ми. Дори му казах и това, че оплакванията ще 
предизвикат нещастие”, споделя за нашия вестник 
геоложката и добавя: "Нашата православна вяра не 
търси песимизъм, а радост. Господ е създал света и 
човека от любов и той иска да види любов в човешките 
сърца”.

Събеседничката пи много добре разбира, че Димит
ровград върви по надолнището, но все пак вярва, че за 
града и за общината има спасение. За общината като 
цяло казва, че е едно хубаво и интересно място за 
живеене. Разказа ни, че това лято е присъствала на 
освещаването на частично възстановената църква в 
село Сенокос и изтъкна следното: “Това място във 
Висока е чудесно. Прекрасни пейзажи, чист въздух, с 
една дума - екологична среда. Бях направо фасцини- 
рана от видяното и говорих на хората, че там могат да 
развиват селски туризъм. Не трябва да влагат много. 
Нека да покажат на гостите това, което имат, нека да

Б.Д.

Награди за
Елизабета
ГеоргиеваБиляна Миялкова със съпруга си Кирил

За младата димитровградска поетеса Ели
забета Георгиева тази година завършава 
твърде успешно. С участието си в няколко 
литературни конкурса тя все повече се 
утвърждава като един от най-добрите лите
ратурни творци от Димитровградско.

От 368 участници в конкурса на литера
турния кръжок “Ливац” от гр. Кикиида, Ели
забета се нареди* сред шестте наградени. В конкурса на литературния 
кръжок “Бранко Милькович” в Ниш от пристигналите 1200 
стихотворения са избрани 118, едно от които е стихотворението на 
Елизабета. Избраните стихотворения ще бъдат поместени в сборник. 
Елизабета взе участие и в конкурса на сп. “Улазиица” от Зренянин, на 
който спечели трета награда и 6000 динара.

Тя става лауреат на трета награда и в конкурса на литературния 
клуб “Йединство” от Белград, но този път не за поезия, а за проза.

А.Т.

Ако въобще това е важно, нека да отбележим, че им дадат да ядат ог дървените чинии с дървените лъ- 
Биляна Миялкова е сръбкиня, сремица от град Шид. жици, нека да им покажат сламените матраци. Хората 
Омъжена е за един нашенец - митничаря Кирил Миял- се нуждаят от тази екология, трябва им този мир, за да 
ков, с когото имат син Игор. В Димитровград живеят в 
голяма къща. която още не са завършили. Къщата е с 
хубав архитектурен стил и вътре е обзаведена изящно.
За нея къщата представлява всичко и нищо. Всичко - 
защото е строена и уредена по нейния вкус, защото в 
нея тя и съпругът й са вложили огромен труд, защото в 
нея отглежда дори 230 различни вида цветя, защото я е

се заредят с енергия. Аз там почувствах Божията бла
годат”. Едно от условията за развитието на селския 
туризъм все пак е завръщането на хората в този край. 
И Биляна настоява за това. Тя казва: “Нуждаем се от 
връщането към корените. Трябва да станем от пепел
та. Няколко столетия бяхме под турско иго и успяхме 
да станем от пепелта. Сега не трябва да позволим на 

украсила с множество сувенири, ръкоделия, старинни злобата да пи унищожи. Нуждаем се от-любов и иск- 
предмети и други ценни и по-малко ценни неща, които реност в сърцата си. Помежду си трябва да общувам? 
я вдъхновяват. Нищо - защото нейния истински свят като братя и сестри Христови. Постоянно трябва да си 
не е материалният, а духовният, небесният, извънзем- припомняме 10-те Божи заповеди. Няма спасение за 
пият. Със съпруга си Кирил Биляна е дошла да живее в Т03и град и тази община без любов, искреност и сго- 
Димитровград преди 11-12 години. “Забелязал, че вор.” Бобан Димитров
хората тук много се оплакват. Тогава това го казах и на

Културна 2004 година

Баба БаскПризивът на Бранко 
за спазване на горите

вековния с
У.Л.-■ -л-Л:

Бачевчанката Баска Велкова
е едни от най-възрастните жи
тели на Димитровградска общи
на днес. Старицата има 97 годи
ни, но въпреки годините тя гово
ри съвсем разбираемо и смисле
но.

Баба Баска заварихме как
седи на прага па къщата си. От
разговора с нея между другото
разбрахме, че никога през жи
вота си не е идвала на лекар по-

Една от инсталациите на Бранко Николов ради болест. Тя помни, че някол
ко пъти е идвала при стомато-

Мултимедиалната изложба на Бранко Николов с название "Генерално 
изчистване , която през първата половина на декември бе представена в 
нишката централна художествена галерия "Сърбия", несъмнено е едно от 
културните събития по които ще се помни 2004 година. Изложбата 
привлече вниманието с оригиналната си идея

лог. Днес не я измъчва никаква
болест, освен че е отслабнало
зрението й. Баба Баска споделя,
че няма “рецепта” за дълголе-и реализация от страна на 

художника с цел да се събуди екологическата съвест, човешкото у човека 
за да се запазят горите от унищожаване, т.е 
човешките корени.

Николов се представи с 18 мащабни принтирани графики и две 
Гробници от дърво”. Освен това можеше да се

обстановката в гората в3мо™ентите на^сеч*1 По тоз™|Щ1и>н са ангажирани

Николов заяви’че петата му поредна самостоятелна изложба е между живопис и ангажирано изкуство 
последните няколко

тие. “Просто така се случи”, каз
ва тя.да се запазят природата и

Тъй като в Бачево няма во
допровод, старицата винаги е
пиела вода от селския извор. В
къщата си няма пито телевизор,
пито радио респективно и не се
натоварва с проблемите, които
измъчват хората на съвремен-

и че екологическите теми през 
години са му изключително интересни. пия свят.

М. Тодоров
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Райчиловските доктори на науките (1) Никола Стоянчов, гастарбайтео в Белгия и частник в Босилеград

Д-р Любен Василев: 

Експерт за тютюна г.Професор д-р Любен Василев е роден на 27 ноември 1932 год. 
в село Райчиловци край Босилеград в семейството на Дра- 
ганка и Стойне, които се занимавали със земеделие. Начално 
училище учи в родното си село, а прогимназия и гимназия 
завършва в Босилеград с отличен успех, поради което бива 
освободен от матура. Следва във факултета за земеделско- 
горско стопанство в Скопие, където се дипломира през 1957 
година.

Никола Стоянчов от години е гастарбайтер в 
Белгия. Там се занимава с частен бизнес. Казва, че 
притежава магазини, апартаменти и фирма от об
ластта па химическата промишленост. Същевре
менно той е и частник в Босилеград. В състава 
фирмата му “Ннки-трейд“ са кабелната телевизия, 
известна като КОДАЛ, и хотелът “Дукат“. Хотела 
“кръстил“ по родното си село. Нашенецът, който с

След дипломирането постъп- ш 
ва на работа в земеделското сто- 
панство “11 октомври”, където 
работи до 1960 г., а след това оти- Ж, 
ва в казармата. След войниклъка В 
постъпва в Районната станция за ;Я г 
защита на растенията - Прилеп. «■ • 
От 1968 г. е на работа в Тютю- * ц 
новия институт в Прилеп, първо- I л 
начално като асистент, а през * || 
1972 г. е избран за научен 
рудник и се занимава с проуча- ; 
ване на ентомофила, който уни- ■ 
щожава тютюневата култура. I 
През 1971 г. в Земеделския фа- I 
култет в Скопие завършва магис- В 
търски студии от областта на за- I

Ш45 па

гордост подчертава че е “дукатчании от Дудипа
махала“ пи разказа, че след завръшването па сред- . Много обичам родния си край и намерението 

училище в Босилеград е следвал полувисше ма- ми с част от капитала си да вложа в Босилеградско. 
училище в Сараево, а до заминаването си в Готов съм да вложа до половин милион евро в 

елгпя е работил в много градове в бивша СФРЮ. областта па водоснабдяването, културата и в други 
В момента към мрежата на КОДАЛ са привър- области, оповести нашенецът.

°КОЛ° домакинства от града и село И Стоянчов обаче е изправен пред “неизбежни-
■ | лпчиловци. кон 10 имат възможност да следят 30 тс“ за нашата среда препятствия. Поради ненздъл-
■ | телевизионни програми с нан-различно съдържа- жени сметки за ток от периода, когато след купу-
■ | ние. 1 або1сщн1е в 1елевизията па един от каналите напето па хотела в него квартирували бежан- 
| I излъчват и собствена програма: музикални честит- ц,,, неотдавна електричарите изключиха хотела от

малки обяви и реклами, от време на време и мрежата за един ден, въпреки че в него е поместена 
- разговори по различни поводи... и кабелната телевизия.
! по^РГ°Г„зГ:;;Г^ "ет.ТаЗН4^игр. - Сметките за този период са

‘ ................. на - лотария за редовните си абонати, нереални, просто невъзможни И
по-съдържателна собствена прог- която ще се излъчва пряко от новото не искам да плащам такива “дъл-

студио. Късметлиите ще получат два , ^
телевизора, ДВД плър и мобифон. гове • Редовно плащам всички да- 
Награди ще бъдат подсигурени и от нъци и сметки, включително и 

новото телевизионно студио са други спонсори. тока и се надявам, че правдата ще
победи, убеден е Стоянчов.

За обич па нашенеца към родния му край свиде
телства и ангажирането му около ремонтирането 
па черквата в Дукат.

- Дарих 1500 евро за ремонта на черквата. Под
менен е покривът, поправени са стените. Плани
рам да дам пари за подовата настилка в храма. 
Идеята ми с на Илинден да организираме 
служба при черквата.

На края Стоянчов поръча: - Честитя Нова годи- 
I саш'т;,Р'шя лъзсл... Сега хората отстрани няма да па „ коледните празници на всички мои сътрудни- 

се сбл секват с въпроса къде да нощуват. цп, конто всеотдайно ми помагат в работата
срещу вредителите па тютюна и ' 1Ш С^шап™™ ™"ТС в Босилеградско и па кмета на общината.
биологическите методи за тяхно- I за ЖСЛЛЯ "М .......ю " ~
то осуетяване. Също така той !

. ^
но

! ппншо

’гтУ-сът-
I запи

шш*
ки.

щитата на растенията със средна 
бележка девет и става първият 
магистър по земеделски науки Богата научно-изследователска

дейност: д-р Любен Василеввъв факултета. На 16 март 1976 г.
защитава докторска дисертация: 
“Биология и екология на тютю
невата совица-семенарка на тют
юна, хелиотхис армигера в Маке
дония . По този начин става и

| рама, която ще стартира но време 
; на новогодишните празници. ВПолша, и всякъде се представя с 

новите си открития. През 1973 г. 
е бил на специализация в СССР, 
подир това в Унгария. Полша,

първият доктор по земеделските БългаРия- Германия, Чехослова- Тява, че скоро ще открие и частно радио. - Вече бя- 
науки във факултета. кня 11 др‘ Активсн е 11 става про- ; Ха експерти от Ниш, които извършиха иеобходи-

През януари 1968 г. д-р Васи- чУтучен в света.
лев работи като асистент, от 1972 Научно-изследователската цията на проекта ще стане много бързо, 
г. е избран за висш научен сът- де,шост иа Д"Р Василев е много Когато Стоянчон купи хотела от “Слога“, обек- 
рудник в Отдела за защита на тю- °°™та и съдържателна. Той. е | тът беше в окаяно състояние и се налагаше да бъде

п> лик>вал 7_ научни труда и ) ремонтиран. Подменена с дограмата, монтирано е 
осем научно-популярни. Има 4 . парно отопление, ремонтирани са всички стаи, 
непубликувани труда (в ръко
пис). В тях с проучвал ентомо
фила - врага на тютюна, борба

монтирани най-съвременни тех
нически съоръжения, казва Стоянчов и оповес-

I митс изчисления и измервания, така че рсализа-

селска

Като младеж три пъти е 
участвал в съюзни трудови 
акции: на жп линията 
„Шамац-Сараево", на автопътя 
„Братство-единство", на 
Алексинашките рудници и др. 
Покрай научно-изследовател
ските си активности Василев е 
бил изтъкнат
обществено-политически деец 
извън Института: в Института за 
тютюн в Прилеп, делегат в 
Републиканския СИЗ за научно и 
техническо творчество при 
Събранието на СРМ, 
председател на комисията за 
пестициди при Министерството 
на замеделието на СРМ.

на

П.Л.Р.приемаме иа поим работници.
проучва и проблемите за защита 
на голям брой растения. Първ е
дал нови методи за попречаванс и ХумИНОСТ на ЦС ЛОС 
атести за много пестициди. | — ^ -- *

Д-р Василев своя богат опит . 
пренася иа младите генерации, ; 
които винаги с удоволствие са го !

Весна Николова

питали за съвети и практически \ 
решения. Поради същата причи- : 
иа го търсил и и той идвал в хър- ! 
ватскага, македонската, българ- I лова 
ската и други академии па нау
ките. Поради всичко зова той

Ьосилсградчанката Весна 11ико-
едпа изключително хуманна

жена и малки са думите, е които 
може да се изкаже нейното човеко-тюна, а от 1980 г. е ръководител 

на същия. Следващата година е 
избран за съветник, за който стапа ™ърдс известен специал
ност бива преизбран през 1986 г.

За обществената си и научна чужбина. Сътрудничи в много 
дейност д-р Василев е получил домашни и чуждестранни смиси- 
Ордси иа труда със сребърен иия и сборници, 
венец от президента на СФРЮ, Д‘Р Василев се пенсионира 
бройни признания, планети, дип- ПРСЗ декември 1997 година, 
ломи, Повеля от Съюза на дру- Негови статии са печатани в 
жсството за защита на растения
та в СФРЮ 1991 г., съща такава Македония , ‘Тутупски работ- 
от Републиканския съюз в Макс- иик » Деница и др. Бил с рецен

зент на 50 научни труда, ментор и

любие н решителпостта и да помага
на хората.

Тази жена е “голямо сърце” до
сега .38 пз,1н е подавала ръката си и

ист по етимология при нас и в

дарявала крал». Спасила е живота па
мишо хора и е възвърнала усмив

ка лицето им. ’1а хуманни те й 
Дела Червения т кръст в Босилеград
ката

неотдавна я награди със специален
медал и илакстка.

много вестници: “Вечер”, “Нова -Дарявайки своята кръв, просто
знам, че па някого помагам, гордо 
сподели Николова н добави: - Всеки Николова но работното си място 
здрав човек трябва да дарява крял», 
понеже с нея гой ще спаси нечий 
живот или пък ще облекчи млжпте 
па някого. За мен тона представ
лява ниЙ-голямото удоволствие.

Николова си спомня и за преме-

дония и много други.
През 1993 г. нашенецът е изб- член на комисии за магистърски 

раи за проректор в Университета 
“Се. Климент Охридски” в Бито- вси професор, научен съветник и 
ла. Бил с редовен университет
ски професор.

Д-р Василев с участвал в мно-

Освсп че не е пропуснала поч ти нудена да се занимавам със селско
ип то една кря.водарнтелска акция и стопанство.
Босилеград, Поспа по рядко е зами- - Тя е сред иаП-доврнте пябот- 
шшалл а С урдулицп, където е даря- йицп, казват нейните колеги и ди

зо когато зз напи из т е птиля |Ш1:1 кР'ь"Та си па Полип нли нов- ректорът иа предприятието. Те ю, конно за в ври им е дарила редени е вграждани. подчертават, че Николова е винаги
Мз.жена е е ! 1снко. Двамата жи- готова да окаже помощ на птчи и г 

Ьях иудевзка в пьрнп курс в веят и семейната си къщи в Добри уважение изтикват- Д * с 
Ьд'"‘ де“ "ъ" факултета бе дол. Заедно е майка й те отглеждат - Редки са хората с такава хтчзн- 

дошьл екип 01 Завода за кривни- една крава, кокошки, свине н обра- пост в човеколюбив ‘ ‘ '
телГ^ш^Гл-Уяшшм' кп‘,'в Г"Т'' ,""‘0ЛК0 г ' «иколова казва за себе. чегелка рипахме да дадем крьи. Вече петнадесет годввв тя раОо- много обича да чете книги и оело-
Изобщо не-ме беше.страх. Уверих ти като шивачка в тукашния завод вво посещава тукашната библиоте- 
ее, че няма нищо страшно и тона да "КоОос”. ка. Обича н спорта а доскопо ак
дариш кръв в оттогава ставах редо- . Запла тата ми е крайно мнзер- тнано играеше тенис на маса 
вей участник в акциите, казва ва, получавам едвам но около 4 000 
44-г(>ди1Ппнти Гюсилсгридчанка.

и докторски трудове като редо-

т.н.
Съпругата му проф, д-р Дссан- 

ка Глигорова-Василева бе декан 
го конгреси, симпозиуми, съвс- 11 Икономическия факултет и гр. 
щания... Пет пъти е вземал учас- Прилеп. Като пенсионери живе- 

в конгреси във Виена. ят е Прилеп, но не забравят род- 
Усъвършснствал се е във Франк- |шя си край и често са иа почивка 
фурт - Германия. Бил е в Хсрцсг » Райчиловци.
Нови, Корчула, САЩ, София,
Виена, Англия, Унгария, СССР,

кръв.

тис

- Следва -

Александър Младенов
П.Л.Р.динара иа месец н просто съм при-



Роден език
6 31 деквмваи .2004-----------

Велики жуиаи Стеван Нсмаия:Българският език ми 

помогна в Америка
Пази си езика, чедо мое мило, както пазиш своята 

страна. Че думата може да се затрие като селище, 
земя, като душа. А какво представлява народ, 

езика си, земята, душата?
като 
прахосал

Не поемай чужда дума в собствени уста. Погъл
неш ли чужда дума, вярвай, че не си я овладял, но себе 
си отчуждил. По-добре е да загубиш пай-голям и 
най-твърд град от своята страна, отколкото най-мал
ката и най-незначителна дума от своя език.

Страни и държави не се покоряват само с мечове, 
езици. Помни, неприятелят те е завладял и 

толкова колкото ти е думи затрил, а свои

По време на Втората световна война се учех в основното училище 
в Цариброд. Квартирувах при председателя на Общината в с. Желю- 
_ (той сетне стана прокурор в България). В същата къща живееше 
и прочутият царибродски художник Иван Петров, на който от София 
му пращаха набрани книги, за да ги илюстрира. По този начин имах 
възможност да чета книжата и да уча книжовен български език. 
Двете семейства се държаха много старателно към мен, така че за 
този период от своя живот пазя най-хубави спомени...

След освобождението завърших гимназия в Пирот и Медицински 
факултет в Белград. Първия ми ангажимент като лекар етапа също 
в Димитровград, а стене започнах да работя в пишкия Медицински 
факултет. По това време в Акушеро - Гинекологичната клиника в 
Ниш изнамерих метод за превенция от раждането на ментално изос
танали деца и резултатите публикувах в Париж. След 15-ииа дни 
получих писмо от Калифорния, от проф. д-р Лайиус Паулинг, лау
реат на две Нобелови награди за медицински науки, който ме канеше 
да продължа изследванията си в неговия Институт за ортомоле- 
кулярна медицина. В американското посолство в Белград аташето 
ми каза, че аз съм първият югославянпи поканен от един американ
ски нобелист. Наскоро ми дадоха виза, карта за самолет на ”Пан 
Америкен” и Фулбрайтова стипендия. Едип месец след пристигането 

поканата, "кацнах” на аерогарата в Сан Фрапциско. Посрещна ме 
представител на Института, който ме затведе в хотел в град Пало 
Алто на 120 км южно.

ша

по и с 
покорил 
подметнал...

Два народа, мило мое, могат помежду си да вою
ват и да се мирят. Два езика никога не могат да съжи- 

Два народа могат да живеят в иай-голямо 
приятелство и любов, обаче техните езици могат по
между си единствено да воюват. Когато два езика се 
срещнат и смесят, те представляват две войски, сра
жаващи се на живот и смърт. Все докато в тази битка 
се чуват и единият, и другият език, борбата е равноп
равна, а когато почне повече да ечи само единият от 
тях, той ще и надделее. Накрая се чува единствено 
той. Битката е завършена. Изчезнал е един 
изчезнал е един народ...” Превел: Сй.Кр.

телстват.

език,
на

жда на наш език, ние им повярвахме, но не знаех- 
че с обещанията си те само ми “мажат“ очите и 

че думата “догодина“ има същото значение както 
и ”след десетилетия”. Положението на езика на 

настоящия момент обаче е по-

в ремето си минава, тече като водите на го
лемите реки, тече неповторимо и неумоли

мо. А ние, децата му, се стараем, мъчим се, уми
раме като тревите, листата, снеговете... Да, ние 
умираме, а с нас, 
скъпото - ЕЗИКЪТ ни, майчиният език на бъл
гарите от Босилеградско и Димитровградско! Ос
тават само сълзи, болки и копнежи, ТЪГА за ехо
то на българското слово по училищните дворове, 
учебните стаи, по селата и градовете, баирите и 
полетата, домовете...

Зад УНИЗИТЕЛНИТЕ и СРАМНИ решения 
за провеждане на обучението в машите училища 
на сръбски език със сигурност може да се твърди, 
че е стоял някой мощен фактор, макар че изпъл
нителите са били други, а главен екзекутор - Ми
нистерството на просветата на Сърбия. Такава 
присъда е подписало неразумното съгласие на 
ръководещите хора по това време в нашите об
щини вероятно поради пълна идеологическо-бо- 
лшевишка заслепеност и поради защита на собст
вените си кариери и постове в държавната йерар
хия.

ме,

УМИРА и най-святото, най- малцинството в 
вече от
потърси виновниците за това, никой не ги показа 
с пръст, пито пък потърси отговорност от тях. А 
знае се кои са те, откъде са и какво са сега! Мо
жеха ли само “Братство“, “Мост“ и “Другарче“ да 
спрат отнародняването и да върнат езика в учеб
ните стаи? Можеха ли само те да бъдат ИЗВОРИ

катастрофално. И никой досега не

на езика, негови единствени проповедници и зак
рилници, негови пастири?!? Можеха ли, когато 
някои директори на издателството бяха откро
вено срещу употребата на бългаския език и с го
лямо удоволствие провъзгласяваха народността 
за “космополитска“, а майчиния ни език за НЕ
НУЖЕН, защото съществува друг език, изгоден 
за всички!? А имаше и такива директори на учи
лища, партийни секретари, преподаватели, учи
тели, председатели на общините, служащи. Ня
кои от тях пишеха обемни статии срещу ДСБЮ и 
застъпването му за употребата на българския 
език.

Двукратният нобелист Паулинг (в средата) със семейство Павлович

На следващия ден се срещнах с прочутия професор Паулинг. След 
като се запознахме той ме попита: "Говорите ли английски?”. ”Не” - 
отговорих му. "Френски?” - ”Не”, "Немски?” - "Не”. Същия отговор 

испански и за руски език. Но казах, че зная български. 
Бях не малко изненадан, когато уважаемият професор каза "Вери 
гуд”. Тогава той повдигна слушалката и докато приказваше по теле
фона аз почувствах студена пот по гърба. След десетина минути при 
професора влезе един висок господин, свали бомбето и каза: ”Аз съм 
професор по български език”. На мен камък ми падна от сърцето. С 

госта проведох разговор с проф. Паулинг, след което ме 
заведоха в прекрасна къща с двор и басейн и ми казаха, че в нея имам 
всички условия за живеене. Бях изпаднал в шок от изненада и едвам 
чух следните думи: "Ако ви трябва още нещо ще се обадите до 
секретарката на проф. Паулинг”.

Изминаха много години от американското ми пътешествие. Сега, 
като пенсионер в семейната си къща, често се "ровя из спомените”, 
но един от най-скъпите ми спомени е случката с професора по бъл
гарски, който много ми помогна в Станфодския университет в слън
чева Калифорния.

Когато пребивавах в Калифорния свободното си време прекарвах 
в библиотеката. В едно списание прочетох труд за бездетни брачни 
двойки, които имат дете, но с друг партньор. Авторът базираше 
заключенията си 
кология

Нашето малцинство винаги е жертвало целия 
си горчив и клет живот за Сърбия а стигна дотам

последва и за

Сега народността е в зенита 
на отнародняването си. Ако не 
беше така, нямаше да ни се 
случва да ЧУВАМЕ със собст
вените си уши как българин 
отборник търси да му се ПРЕ
ВЕЖДА на сръбски език диску
сията на друг отборник, също 

българин, говорил на български език?
Във в-к “Братство” от 19 ноември т.г. четем: 

“...Захариев изтъкна, че средствата от 4,2 милио
на динара са отпуснати след разговорите му с фи
нансовия министър Младжан Динкич и премиера 
Коштуница“. Пред очите на читателите и народ
ността изобщо г-н Захариев излезе “голям“ чо
век, “загрижен” за поминъка на хората. Защото 
тогава не каза, че парите са нещо, което се харчи 
и минава бързо и че много по-важно от тях е 
ЕЗИКЪТ на учащата се младеж, понеже обуче
нието се провежда цялостно на сръбски вместо на 
български език? Защо не ги запозна с този проб-

Хора без храбростпомощта па

децата му още в утробата на майките си да за
почват да “учат“ чужд език!?Незаслужено, жалко 
и иехуманно наказание за онези, които трябва да 
дойдат на този бял свят и да вземат букварчето в 
ръце, пък и за онези, които се записват в българс
ките университети с най-мизерни знания по бъл
гарски език. Нашите малцинствени “големци“, се
гашни и бивши, непременно ТРЯБВА да се обър
нат ИЗВИНИТЕЛНО 
своите братя и сестри, към родните краища и да 
поискат от Република Сърбия и Министерството 
на просветата обучението НЕПРЕМЕННО да се 
върне от сръбски на български език от ПЪРВИ 
клас заключително със средните училища и така 
да се поправи историческата неправда към мал
цинството.

Ние трябва да се вдъхновяваме от вярата, че 
сме българи. Имаме ли вяра в нашата народност и 
в нейните духовни сили? ИМАМЕ, защото имаме 
известни писатели, професори, юристи, инжене
ри, доктори на науките, строители, художници, 
Матица на българите, Нацириален съвет... Вси
чки ние трябва да се заемем с великата задача, 
която стои пред нас. Нашият дух трябва да живее 
и да крепне там, където живееше спокойно и 
величаво делото и езикът на дедите ни. Нашето 
малцинство има хора и институции, които могат и 
ТРЯБВА да кажат истината за положението на 
българския език в образованието. След като ми
нистрите и Просветният съвет на Сърбия ни обе
щаваха, че обучението “догодина” ще се прове-

към малцинството, къмвърху труд публикуван в руското списание "Гиие- 
и акушерство”. След като получих и това списание разбрах, 

че става дума за материал от Световния конгрес по стерилност във 
Варна. На конгреса бе взето решение в клиниката "Майчин дом” в 
София да се формира център за Югоизточна Европа, в който да се 
изследват и лекуват бездетните брачни двойки. Изпратих писмо до 
Министерството на народното здраве на Република България и 
потърсих тримесечна стипендия, за да мога в София да изучвам 
проблемите за стерилността. Завърнах се от Америка и на клини
ката в Ниш потърсих запазените данни за 200 безплодни брачни 
двойки. Поканих ги да дойдат в клиниката да им взема кръв и да 
отделя серум. Наскоро пристигна отговор от министерството, че 
съм получил стипендия и аз заминах. При първата ми среща с дирек
тора на клиниката 'Майчин дом” той ме попита откъде зная бъл
гарски така добре. Казах му, че езика съм научил от българските 
книги и списания. В клиниката останах 3 месеца 
езика ми помогна в София да се чувствам както у дома, да чета 
български вестници, да изучавам медицинска и друга литература... 

Резултатите от изследванията в клиниката "Майчин дом” предс- 
„ конгрес на имунолозите в Париж. При обиколка
световната столица” посетихме и Университета Сорбона. Много 

приятно бях изненадан, когато върху една

лем - много по-важен и по-значим от парите, и да 
ТРЪСИ да се създадат условия за НЕПРЕМЕН
НО въвеждане на майчиния, български език? Да 
бъде така, както е при другите народности - мито 
повече, пито по-малко! Защо не им каза, че анг
лийски език се изучава още от първи клас като 
обезателен предмет, а българският само с два ча
са седмично и то - ФАКУЛТАТИВНО!?

Тръгвайки от своите корени, българското 
малцинство трябва да изгражда съзидателно и на 
спокойствие своите демократически отношения с 
държавата Сърбия. Ние трябва да се обърнем 
към

а познаването на

тавих на Световния езика си и да го учим, за да оцелеем и Да 
корените си. И нашият език трябва да 

бъде рамо до рамо със сръбския език!
на запазим

на Факултета
по езикознание прочетох стихове на Христо Ботев от поемата "Хад
жи Димигър . Разбира се, че това не беше последната ми "среща” с 
българския език. Проф. д-р Сретен Павлович

от стените

Александър Дънков
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ОССЕ дари 70 000 динара 

на гимназията в Димитровград
Писма? Как да възобновим 
манастира в Паля

От в-к “Братство“ разбрах, че е подета инциатива за ремонтиране на 
вече рухналия манастир “Въведение на Пресвета Богородица“ в Паля 
и се надявам тя да бъде реализирана. Не ми се вярва обаче, че от това 
ще излезне нещо. Роден съм в едно село близо до Паля и зная, че 
целият този край остана без хора, така че там няма кой да подсигури 
пари за възобновяването на храма.

Аз съм един от онези преселници от този край, които са решили да 
участват парично в акцията. Но и преселниците, и техните наследници 
не са в състояние да подсигурят всичките необходими пари. Затова съм 
убеден, че възобновяването на този културно-исторически паметник 
ще бъде под въпрос все докато държавата не отпусне повечко пари.

Стоян Младенов 
Калуджерица край Белград

Тези дни г-н Маурицио Масари изрпати дописка до ”Св. св. Кирил и Методий” през януари 2005 
Гимназията Св. св. Кирил и Методий в Димитров- предаде "ваучера” за набавка 
град, с която осведомява, че мисията на ОССЕ в Министерството на просветата и спорта пък е одо- 
Белград е дарила димитровградската гимназия със 70 брило на гимназията 120 хиляди динара за набавка на 
хиляди динара, предназначени за обогатяване на учи- 4 компютъра, 
лшциата библиотека. ^

"Надявам се, че с увеличаване броя

г., за да
на книгите.

Гимназията успя да осигури пари за участието на 
„ _ тримата най-добри математици - Александар Панов,
библиотеката вашите ученици ще бъдат допълни- Илия Величков и Дияна Еленкова, в "Архнмедесо- 
телно стимулирани да четат, учат и осъществяват вата школа по математика”, която ще се проведе в 
добри резултати , казва се в писмото, подписано от Мптровац на Тара. 
шефа на мисията в Белград г-н Маурицио Масари.

Представител на мисията ще посети Гимназията

на книгите в

Никой не иска да ми 

помогне
А.Т.

В териториалния план за Власинския комплекс са включени и части 
на Босилеградска община________

Животът написва романи, но моят живот, за съжаление, написа 
една лоша драма. Роден съм 1942 г. в царибродското село Славиня, днес 
в Пиротска община. В Пирот завърших гимназия, а в Белград меди
цински факултет. Ожених се в Шабац за професорка, с която имаме 
дъщеря.

Обещанията за апартамент и специализация ме отведоха в Здравния 
дом в Рума през 1977 г. Работих с голям ентусиазъм в две подведом
ствени амбулатории, но годините минаваха, а от обещанията не излезе 
нищо. Излъган и натиснат от житейски проблеми, през 1988 г. се 
озовах в Медицинския център в Бръчко, по-точно в неговата амбула
тория в Брезово поле. Тогава обаче се развълнува Титова Югославия, 
а в голямата суматоха аз подкрепих политиката на официален Белград 
и така станах трън в очите на мюсюлманите, които бяха мнозинствено 
население в този край. И поради това, но и заради обещаната спе
циализация по ургентна медицина през 1990 г. минах на работа в 
Зворник край река Дрина. През 1992 г. пламна босненската война и тъй 
като аз и тук се проявих като привърженик на официален Белград, 
мюсюлманските милиции ме плениха и ме закараха в Соколац близо до 
Сараево, където бях тормозен и физически, и психически.

Бях прекарал два месеца в пленничество, когато един ден в моята 
стая с 12 легла влезе лекарка, мюсюлманка, колежка от факултета, 
която ме позна, въпреки че не бяхме се виждали цели 20 години. Тя ми 
подари свободата! Но бях принуден да напусна Зворник и да оставя 
кадровия апартамент и колата си. Озовах се в бежанския лагер в Пирот 
и след като се посъвзех, заминах за Прищина, за да си намеря работа. 
Намерих я в Баня край Печ, където работих до началото на 1999 г. Не 
бях вече в състояние да понасям тежката ситуация в Космет и се 
върнах в своето родно село Славиня, а поради нарушеното здраве бях 
пенсиониран. В бащиния си дом се върнах така, както го бях напуснал: 
с един куфар и един сак! Все пак бях доволен от факта, че съм жив, 
защото в Босна и Космет много пъти се бях срещал със смъртта. Не 
заварих родителите си, понеже междувременно починали. Останах и 
без родната си къща, понеже тя е преписана на брат ми, който живее в 
Пирот. И за да не са ми малко нещастията, в Червения кряст в Пирот 
ме третират като "повратннк” и затова не ми дават никаква помощ, 
пито пък искат да се ангажират с решаването на жилищния ми проб
лем. Писах молби до министерствата на здравеопазването и социал
ната политика в Белград, обръщах се и към всички компетентни 
институции в Пирот, обаче отникъде не получих помощ. Всички уж 
имат разбирателство за положението ми, но казват, че не могат да ми 
помогнат. А аз мисля, че съм заслужил една гарсониера и че това не е 
толкова голям проблем за обществото.

Някои приятели ми казват да не се отчайвам и да продължа борбата 
си. Но как да се боря, когато вече съм остарял и изнемощял и когато 
вече не зная от кого да искам помощ?

Лисина става лидер на селата
*В по-близките до Власина босилеградски села се предвижда изграждането на туристически 
обекти, ферми, цехове за производство на екологична храна...

Към териториалния план за тър, който след време може да бъде 
Власина, който преди десетина дни свързан с рекреативння център на 
беше приет от правителството на Власинд със ски-лифт. За да се 
Сърбия, са включени и части на реализира тази идея, запланувано е 
Църнотравска и Босилеградска об- в Горна Лисина да бъде изграден 
щина. Към плана, с който факти- мотел с 30 легла, депанданс със 100, 
чески е дефинирана развойната ловен дом с 30 и къпинг в Големи 
концепция на Власинския комплекс Совършец с 50 легла, а между 
и който предвестява, че за целия Горна Лисина и Божица да бъде 
този край идват по-добри дни. са направен ловен резерват. В Горна 
включени босилеградските села Ръжана се предвижда изграждане

Особено внимание в плана се 
отделя на запазването и 
защитата на културните 
ценности. Посочват се няколко 
такива обекта и останки от 
селища в Горна Лисина: 
черквата „Св. Илия„, воденицата 
и тепавицата на Крум Андонов и 
на Арса Миялков, останките на 
селище от старо време на 
възвишението Градищте, както и 
останки от някогашно селище в 
местността Преслап.

плана, съществуват условия за 
производство на екологична храна 

Ц1 и за развитие на животновъдство- 
рЯ то, преди всичко за откриване на 
I■ ферми за овце, коне, кози и говеда. 
Я Лпсинското езеро може да стане 
ХЯ едно от най-привлекателните места 

в Сърбия за развитие на рибовъд
ни ството. В Горна Лисина е запла- 
НН пувано и изграждането на фабрика 
ЩИ за бутилиране па вода, малка су- 
^2 шилия за месо, малка млекарница, 

1 рибарник, цех за преработка па 
горски плодове, сушилня за гъби, 
както и откриване на пчеларска 
кооперация. Няколко малки цехове 

-—' (за сушене на гъби, за преработка 
който би ,,а гоРски плодове и за сушене па 

месо) са запланувани в Долна 
Ръжана.

Очаква се реализирането на пла
на в тази част на общината да стане 
в два етапа: първият да приключи 
до края на 2007, а вторият до 2011 
година. Как и кога ще бъдат реа
лизирани проектите зависи от 
подготовките и от подсигуряването 
на пари.

Я1 -

Горна Лисина, Долна Ръжана, на иланинарски дом, в 
Горна Ръжана, Плоча и части на могли да нощуват около 50 души. В 
Долна Лисина и на Милевци. Макар плана се предвижда в I орна Люба- 
че териториално са извън грани- та да бъдат построени мотел 
ците на комплекса, планът обхваща вен дом с по 50 легла, а в Д. Лгобата 
и центровете на Горна Любата й съществува възможност ученичес- 
Долна Любата. кото общежитие да бъде присиосо-

В плана се предвижда терените в бено за туристически обект със 100 
легла, който да се ползва и като 

туризъм, лов, риболов и за произ- училище в природата, за различни 
водство на екологична храна. Зап- прояви на музикални групи, какзо и 
ланувано е край Лисинското езеро за художествени пленери.

В посочените села, казва се в

и ло-

Александър-Цане Георгиев 
лекар в пенсия, Славиня

Защо да плащам, когато не 
съм виновна

тези села да се ползват главно за

В.БоЖИЛОЦ
Преди една година и Долни Криводол дойдоха техници от Вете

ринарната амбулатория и Димитровград да инжектират кучета. При 
пас дойде Деян Соколов. Казах му, че и момента нямам пари, но той ми 
отговори, че мога да платя и след Нова година,

След Нова година идвах три пъти в Димитровград и редовно се 
отбивах при ветеринарите, за да си платя дълга от 600 динара. 
Случваше се, че пипаш, когато идвах, Соколов не беше там и понеже 
квитанциите били при него, не можах да платя. За последен път това се 
случи през февруари, когато ми казаха: “Као сте дали зор, че платите!”

През март ме дали па съд за 600 динара. Отбих се при управителя 
Ветеринарната, а той ми каза: “Ще оправим нещата, не се тревожете”. 
Но през април от съда получих решение да платя 2400 динара заедно с 
лихвата а Креди банка. В банката платих дължимите 600 динара и 
веднага подадох жалба в съда. През юни ме викаха в съда, дойдоха и 
свидетели, които потвърдиха, че няколко пъти съм идвала да си платя 
дълга, по винаги, не по моя пипа, това не ставаше. Затова на 15 октом
ври 2004 г. получих присъда в моя полза.

Помислих си, че всичко свърши. Но уан! От адвоката на Вете
ринарната амбулатория пристигна иск да платя 9000 динара обеще- 
тение!

Сега не ми е ясно за какао стана дума. Струва ми се, че става дума за 
някакво отмъщение, защото се касае за смесен брак (мъжът ми е от 
Босна - инженер по професия) и сме бежанци от Модрича. По същото 
преме, лично познавам хора от Долни Криводол, конто за тази услуга 
не са си платили вече три години и срещу тях няма никакви съдебни или 
подобни решения, Къде е правдата тук?

да бъде изграден рекреативен цън-

АД "Масурица" настоява да привлече чуждестранни инвеститори____
и в преработката па лечебни билки.

Представителите иа “Масурица“, които с госта 
обиколиха терени на Власина и в Божица, казаха, че вХоландци искат да 

садят картофи в 

Божица и Власина
момента съществуват не само условия за производство 
на картофи, но и за реализиране на десетина други 
проекти. Фирмата планира да доизгради хидросисте- 
мата в селата Дугойпица и Алакиици, съществуват 
условия за производство па зеленчуци в оранжерии, 
включително и за ползване па топла вода над село 
Чурковица, както и за производство па лечебната 
японска гъба шитака. Домакините представиха прог
рама за откриване на ферми за кози, както и ферми за 
угояване на свине и юпци. Доколкото има заиитереси- 
ран, и такива ферми могат да бъдат открити скоро, 

Акционерното дружество “Масурица“ в Сурдулица понеже за тази цел вече приключва ремонтирането па 
настоява да привлече вниманието на чуждестранни обектите на “Масурица“. Фирмата разполага и с около, 
инвеститори. Неотдавна във фирмата пребивава д-р 1600 хектара гори, така че съществуват условия за 
Тапко Ягер, експерт в правителството на Холандия за капиталовложения и в тази област.
Сърбия и България, който води разговори със соб- -Общинатаеотвореиазачуждестранпикапиталои- 
ственика на фирмата Бранко Кецмаи и директора й ложения, каза председателят иа Сурдулишка община 
Милорад Стайкович. Гостът от Холандия каза, че биз- д-р Станислав Момчилович и призова гостите да полз- 
нисмени от тази страна са заинтересирапи за усло- ват природните ресурси в областта па селскосто сто- 
вията, при които могат да разширяват дейността си в панство. 
общината, преди всичко в производството на картофи

на

Мпйдп Иснч. село Долни Криводол
Деян Мирчев
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Рилският манастир се намира в югозападната част на Интересни сведения за това време дават житията на 

България на 117 км от София и на 40 км от Благоевград. Иван Рилски. Български и византийски писатели съчин- 
Разположен е на 1147 м над морското равнище сред една яват или правят преписи от неговите жития, в които се 
от най-живописните природни дадености на Рила пла- описват исторически моменти от политическия, обще- 
нина, откъдето идва неговото название. На четири часа ствения и културен живот на тези епохи. Българските 
пешеходен марш от манастира се намира връх Мальо- царе Иван Асен II (1218 - 41), Калиман I (1241 - 46), Иван 
вица, висок 2729 м и на още толкова път се достига до Александър и Иван Шишман (1371 - 93) богато даряват 
най-високата част на Рила - връх Мусала, висок 2925 м. манастира. През 12 и 13 век в манастира се развива ожи- 

Според някои източници Рилският манастир е основан вена културна и художествена дейност. Талантливи пи- 
през X век от Иван Рилски, монах-отшелник, обитавал 
каменна пещера наблизо до главния комплекс на ма
настира. Първосъздателят на манастира, живял по вре
мето на българския цар Петър (927 - 968). със своите 
дела е провъзгласен от признателните християни за све
тец. Принос за създаването на манастира имат и уче
ниците на Иван Рилски, живели по същото време.

Ъ

: ■

? м
р. 5 Щ Ух?ч, V и -ш&т:'ШЩМ
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сатели, художници и майстори-строители оставят инте
ресни ръкописи, черковни и жилищни сгради, високо- 
художествени стенописи, великолепни приложни творе
ния, дърворезби, черковна утвар и икони.

През 1976 г. манастирът е обявен за Национален исто
рически резерват, а през 1983 г. е включен в списъка на 
ЮНЕСКО като световна културно-историческа ценност.
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Напрестолен кръст (XVIII в.), съхранен 
експозицията на манастирския музей. В средата са 

1 поставени 6 правоъгълни дървени пана с 
миниатюрни сцени от библията

в

Г0 ~ V

■

1 13

* IСучавското евангелие (1656), съхранено 
манастирската библиотека. Инретес представлява 
позлатеният обков на кориците с фигурални мотиви, 
декоративни елементи и многоцветни камъни.

в
’ ’Ч':; 7,у* ■ "

-V V ( ■шш <А4 __ ,______ _
Рождество Богородично" - икона от XIX век, 

съхранена в музея на Рилски манастир
А-У

Щ, .I ’’ 3

#=
V )

■ § *т чМишV
I

тлШ
1ТЖж-%

'

с.'

т 1 у.> 7 • * /яъ\ 7
А

м%

•4
^ Е;Л|Г 9

а •а; '• Г

-ям>7 ' л



}^§ВИШкттшшшштшшш ■: зГ декември 2004
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©ЙАСШШЗМЕ 12АМЛТ8К1 • Србгуа

Й5у;.. шуме
вракье -

■ ■■ -Клон Босилеград 

и Сурдулица
честити

лгш ггтшт

Детска градина 

в Босилегра,
е «аооуб

Г.На всички 
своиг 1 5

ч
^ работници,

I делови
и >г » партньори и 

4 *-и*Мв1 съграждани
Ъ Г/530 виЯСииСА. 2(к0 3?0|кОУ1бо 7 , А

«и 7*1. 017/ 815 833: МоЬ ОбЗ' 2С1 580 ;
.. ' • ■ .....- ;щр

на децата и техните 
родители

честити у

2005 ГОДИНА 

И КОЛЕДА
ч ЧЕСТИТИШ т

ш1{ш1шМш!у ■■ 1/1
. . ■.к’ ШМШШШ•\Д

Iч
, Телефон 

010/361-566 МА 2005 1^2
ИСдЛЕЬА

Директор’*
-факс: _
Жнро рачун:

42802-685-1 -6436 
Теслииа ББ

18320 Димитровград

е ЧЕСТИТИА.Д.с
т дЩда\мгткоУСКло

РЧЖ2«ЖгЙЯШ 0,0/сл.577
. *

И

т

№5 ц.Р.К. Непо№* Ши
ШУ%НОВА ГОДИНА 

И КОЛЕДА
)на

работниците си и гражданите в 
общината, пожелавайки им здраве и успехи

на деловите си 
партньори и на всички 

граждани
с пожелания за щастие и 

нови трудови успехи

Автосервизът на "ЗАСТАВА" 
в Сурдулица на клиентите 

си, деловите си партньори и 
на гражданите честити

некара !«

На всички свои 
работници, 

делови партньори и 
съграждани честити

:
:тишини н пшм тшш5Т!НСтт

РКСЮАУМСА 1: Вео§га4, ТС Ме0акоу1с 
I 5ЕКУ15: III. Вгасе 5гпрса 23а

Те1: 4890-499 I 3470-543 
РКООА\041СА 2: ОтИгоу^гас!

Оп1а 1 Ме1о0уа 1 
Те1: 064/2085-192 

010 360-802

като им пожелава 
успехи,

лично и семейно 
щастие. Основните

Ц
%

НАр" принципи в работата 
7 на автосервиза са:

качествени, бързи и 
евтини услуги, 

коректност, точност.
■ КЕ2ЕЯУМ.
ОЕЮУ!

■ ШС! честити
■ тикрцЕ Лйямр нГ- МЛСЕУ1

NА КАТЕ

честити

- Щ/Е

Димитровград
Нс)Г?А 2005 I . 

64 СОАЕЬА на всички граждани
и им пожелава радост, щастие и успехи

на своите клиенти •в
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Ж-ОЕУТА 
ВАГЧКА Синдикат

Босилеград
ЧЕСТИТИ

N'15
-• • -шт

18000 N1$
Мас1е Тот1с 8а • 018 520 426 & 520 427

на своите клиенти и партньори 
и на всички граждани честити

В И СдЛЕЬАнова 2005 Г.
на своите 

съгражданиИ ИОЙЕОП
обещават стабилно 
захранване с ток и 

честитят
.

Общинската 

скупщина в 

Бабушница

ЙШП от1 Босилеград
честити том годипл 

и коледлИГК ЧМПХ". 8.мЛ.(1оО
171 >л 0Л4:1г1 0171 '.1-1106 

Ь- -I $РР

М./и»

N5

на всички 
консуматори на 
електроенергия

ЧЕСТИТИ
■

2005 ГОДИНА 

И КОЛЕДА
на гражданите, клиентите 
и деловите си партньори с 

пожелания за нови 
успехи.

С чорапите и с 
останалите наши 

изделия сте по-сигурни!

Със здраве да ги носите!

давно предузеЬе - ДимитровградтНА V1ГРАЖДАНИТЕ В 
ОБЩИНАТА

18320 Димитровград. Ул. Балканска 30 • Тел. 
62-632: Пумпкг стамица

централа 010.62-764: Дире 
82-117. Факс: 61-689 • Жк

ктор 61-689: Тех. г 
иро рзчуи 42802-60

аодилац 62-178: 
2229

руко
01-2-

на работниците и 
гражданите................... ........ Народната 

библиотека в 
Димитровград

на читателите и на 
всички граждани 

честити

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
ГРАДЕЖНИШТВОДРГОВША И УСЛУГИ

честити

ИНТЕР ТРЕЩI

М1Н1Я11ИНЖЕНЕРИНГ

МА 2005 Г. 

(1 СйАЕЬА
0.0.Е.Л ЕКСПОРТ-ИМПОРТСКОШЕ

99389 - 70 - 242 -285; 99389 ■ 2 - 287 - 662 I -
Борис Стоичков - директор |з

ЧЕСТИТИ
II

______________________________ ___ __________________________________________________________ ■
: _____ . _______

Домът за стари хора и пенсионери в 

Димитровград
"Т.т
1%

!
:«й;ч- честитиНОВА ГОДИНА 

И КОЛЕДА
на деловите си 
партньори и на 

всички читатели на 
"Братство"

у
на своите клиенти и 

на гражданите в 
общината

*;
2а-.

ШШЯШШШИИВШЯШ1 м—■
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КОМПАНША ДУНАВ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 
ЗА ОСИГУРА№Е999

КОПАОНИКДУНАВ ОСИГУРАВЕ
СРБШАИЦРНАГОРА 11000 Београд, Кра/ьа Петра 28 

Тел.: 637-355, факс: 637-187 и 637-601, П.фах: 135 :
званично осигурава олимпилски тим у атини 2004. оГОсе@кораотк.со.уи и/у/у/.кораоп1к.со.уиГлавна филиала Ниш

■
Главна филиала: 
Вран>е 
Представништва:

Бор 030/423-460 Крагу)евац 034/336-174 Неготин 019 / 542-058 
017/21-144 Ва/ъево 014/222-018 Кранево 036/22-222 Ниш 018/335-860 

^година 035/228-900 Крушевац 037/39-108 Чачак 032/225-282 
АранГ)еловац 034 / 724-910 Кикинда 0230/21-415 Младеновац 011 /8231-333 Шабац 015/345-419

ЧЕСТИТИ М ЩШ

нова година и колела
навсички свои клиенти

на своите партньори и клиенти и на 
всички граждани на Димитровградска 

и Бабушнишка общини
ЧЕСТИТИ

Ш

кк пин и шш с:

Приятелят си остава приятел! $а р.о. 17000 \/гап(е 
Те1еГоп: Угаще (017) 21-12!, 122 
Тй|ех: 16761 VII А1РА 
Те1едгаш: А1.РА '/гап)е 
Те1е1ах: 24-803 
Ро$(ап$к| (ах 85

(А аНарют)
РР МЕТА1МА 1№1ШЙ]А УКАИШ

честити

ш $а р.о,2оо>; галона и нолело
на гражданите,

на деловите си 
партньори и 

на всички 
граждани в 

Пчински окръг

деловите
партньори

и клиентите си
честити

Д. I'. 11.

1Г«РА\А\НЬА\

Ибер Димитровград, Балканска 86честити
честитиЖирл |»гау«: ,12502-001-7-311 код СПИ Димпроицил 

Т«ж*мш: пищиш 10105 03-231. 0!-1.«. 03-100. «2-0!» 
кхшика база 63-369 Телефакс

Босилеград
А

на своите 
партньори и 
клиенти и на 

всички граждани 
в общината

т ,А на работниците и 
гражданите

пожелавайки им щастие и нови 
трудови победи

И

честитиЛОВНО ДРУЖЕСТВО ВИ|.г1 
В БОСИЛЕГРАД “

Честити
”Сокол” 1И и:

'51 /, МШмеЕза! ©© К9Е1Й/Г М11‘1ц IаРЯшгмш ©а® №& к
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успехи НИ 1 и-ш. на съгражданите си
нншштптш
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да бъде благополучна за всички ни, а на

Рождество Христовот н ЩвЦ
да обновим душата, разума и л

чувствата си!
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КУЛТУРНО ИНФОРМАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКОТО 
МАЛЦИНСТВО „ЦАРИБРОД“- 
ДИМИТРОВГРАД

На своите клиенти и партньори и на 
всички граждани

г 018/524-800 ; 354-566
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Писмо от Херцег Нови

Аплодисменти за Владимир
ези дни започнаха тържествата "Празник на мимозата” в Херцег Нови. По този случай 

провеждат се много концерти, забавни вечери, маскенбали. Присъстваме на един такъв 
концерт в хотел Плажа . Организаторът обявява поредната точка на Владимир Георгиев, 
ученик от V клас на основното училище. В залата бурни аплодисменти.

Още по време на концерта разбрахме, че Владимир Георгиев е син на Любомир Георгиев от 
село Каменица, Димитровградско. След като мина много краища на страната като 
военнослужещ Любомир се настани в Херцег Нови. Малкият му син Владимир тук показа 
любов към музиката.

Още на две години започна да свири на акродеон, а сетне и на други инструменти. 
Аплодисментите в залата показаха, че той вече е известен в Херцег Нови.

Сега Владимир Георгиев е на 11 години. Участвал е на много музикални съревнования в 
странта и показал добри резултати. Като ученик на музикалното училище също показва 
отлични резултати. Затова родителите му купиха скъпоценен инструмент - синтисайзер. На 
него Владимир бързо се справи и сега постоянно се явява на различни концерти в своя град, 
изпълнявайки с успех джаз и поп-музика, самби, румби, и други южноамерикански мелодии.

Би било за похвала ако Комитетът по чествуване на 25 май в Димитровград го покани да 
гостува на тържествата по случай Деня на младостта в Димитровград. Владимир и тук би

своя талант и любов към музикалното изкуство.показал
Б.н.

("Другарче”, 16 март 1988 г.)



Неосветлено минал

ай',’< Милинко Стоянович казва във "Вечернье 
г'2шХ новости", че в затворите иа Голи оток, Гъргур, 
■ВКС Билеча и други места е имало най-миого 
ВИ борци против фашизма, професори, инженери, 
ПЕЙ лекари, министри, генерали, артисти... Според 

I "Кньижевненовине" (15 септември 1998 г.) на 
------- Голи оток са лежали 70 писатели.

-й ,Към 55-годишнината на Голи^зток

Нашата голгота ® щ (
У; един с лежал па Голи оток, при хърватите това 

съотношение е 1 на 1667, при словенците 1 на 
3333, при черногорците 1 на 137, при албанците 
и унгарците 1 на 2000, при италианците 1 на 625 
и при българите 1 на 250!

Макар че и второто място е страшен пока
зател, то все пак не отразява достатъчно стра
данията на нашенци по време на антиинфор- 
мбюровската кампания. В прословутите Тито- 
ви затвори от това време щеше да има много 
повече българи, даже много повече и от чер
ногорците, но това не се случи, защото много 
хора от Босилеградско и Царибродско избя- 

през границата и намериха убежище в

ш•Българското малцинство беше най-голямата 
жертва на суровата антиинформбюровска 
кампания на Титовия режим

Министърът на полицията на Черна гора Драгиша 9 
Джурович неотдавна подписа акт за анулиране на нака- в 
занията на всички черногорски граждани, които бяха | 
заточени в прословутия концлагер Голи оток и в други 1 
подобни затвори на Титова Югославия заради неприя- I 
телска дейност във връзка с Резолюцията на Информ- | 
бюро от 1948 г., независимо дали са живи или не. С този I 

вена първата крачка към пълната реаби- В 
голооточаните” и останалите полптзатвор- В

1

&ЩШШПЩШЖш

акт бе напра 
литация на
ници от Брозовите зандани след Втората световна война 
("Вечернье новости", 7. 12. 2004). И така, след половин

страдалници вече не са виновни за "предателст- ДЕ 
во” и подобни "престъпления”.

Над 52 000 бяха каторжниците ма Голи оток от всички НЦ 
републики на ФНРЮ. В Черна гора са живи 1500, а от ^ 
тези, които бяха в т. нар. Петрова рула - само петима, 
казва Милинко Стоянович, един от тях. Стоянович е 
почетен председател на сдружението "Голи оток” и ав
тор на много публикации за това страшно време.

В Сърбия обаче още нищо не е направено за реа
билитацията на концлагеристите от Голи оток. Преди 
една-две години само бе казано, че трябва да бъдат ану-

гаха 
България.

С първата група затворници, пристигнали 
на Голи оток иа 12 юли 1949 г., бяха и около 20 
души от Царибродско и Босилеградско, преди- 

студенти. Сред тях бях и аз.
Накрая бих искал да посоча няколко абсур

дни факта във връзка със затворниците 
зи концлагер, лежали в периода от 1949 до 1960 
г. Почти всички бяха наказани без каквото и да

татшвек тези

МНО

от то-

т
било съдене и без каквато и да е вина; някои от 
техните мъчители още са живи и получават 
големи пенсии; ако сега се случи някой да бъде 
затворен без вина, той има право на обезщете
ние в размер на 2 милиона динара 

ШДД1 месец, прекаран в затвора (между 
гт-г-т' ^7 .. последователи на тези, които ни "превъзпита-

I Шщ : 7лирани техните наказания, но това не стана до ден дне
шен. БИА вероятно и днес притежава техните досиета, т: за всеки 

тях има ивъпреки че мнозина от тях не са сред живите.
Ето и статистическия преглед на "голооточаните”, 

който бе публикуван в книгата "Йосип Броз Тито и Голи 
оток” на бившия главен редактор на НИН Драган Мар- 
кович: сърби 7235 или 0,10% от сръбския народ; хървати
2588 (0,06%); словенци 566 (0,03%), черногорци 3439 (0,73%), албанци 436 (0,05%), унгарци 244 (0,05%),

лианци 37 (0,16%) и българи 251 (0,40%).
От прегледа се вижда, че в сравнение с числеността на 

нациите сред затворниците най-многобройии са черно
горците, а на второ място са българите!? Въз основа иа 
тази статистика може да се изчисли, че от 1000 сърби

^ _^ЛтаЕдинствената автентична снимка на концлагера ваха’ на Голи оток), но за голооточаните няма 
- ‘ у*’"Голи оток" от времето на най-страшния терор ] такава правда.

Крум Борисов Тасев, 
гимназиален учител по математика в пенсия, Нишита-

Милинко Стоянович казва във "Вечернье новости", че в 
затворите на Голи оток, Гъргур, Билеча и други места е 
имало най-много борци против фашизма, професори, 
инженери, лекари, министри, генерали, артисти... 
Според "Кньижевне новине" (15 септември 1998 г.) на 
Голи оток са лежали 70 писатели.

(Редакцията кани и останалите наши "голооточани" да 
се обадят със своите спомени и документи, за да 
хвърлим най-сетне малко светлина върху 
най-голямата трагедия на българското малцинство 
след 1920 г.)._______________________________ _____

П телю, що ми не отидоха трудовете всуе. Трудихся много, 
обаче сега ми се заплатиха преизобилно трудовете с 
внутреното мое удоволствие като видях, че не погибаха 
трудовете ми. Сега нека го горят греците, нека го палят, 
нека го возбраняват да се нече, немам касавет за това. 
Ама не е добре преведено, това има колай, по време 
кога го има това на мегдан, лесно се исправя и пре

правя”...
Непредвидливи са пътищата Господни. 

Доказателство е ръкописно добавената беле
жка върху шестата страница от нашата либра: 
"Това Евангелие ми е по наследство от бла-

оловин столетие претакам през мозъка невероят
на фабула за прокобата на една свята, измъчена до 

болка, стародревна книга, която 1954 година избавих от 
погибел. По-късно узнах, че събитието от 1954 година 
не било единственото премеждие на - позволете да я 
нарека - нашата либра. Още при излизането от печат тя 
била проскрибирана. Трябвало целият тираж да бъде 
запленен и тутакси аутодафиран. Но, нашият екземпляр 
някак измъкнал главата от надвисналия меч...

Всъщност одисеята на нашата либра започнала 
далеч преди 1840 г., по времето, когато в българската 
страна узряла готовността да се поведе патриотическа 
борба на два фронта. Единият срещу османлийското 
държавно покорство и другият срещу гръцкото духовно 
тлачителство. Неофит, йеромонах П.П.Рилец, алиас 
Неофит Рилски, се приклоиил към другия, просветител
ския ешелон и безпощадно ратувал за будене на народ
ното съзнание чрез образование. Съчинил учебници на 
говорим, за децата разбираем език и лутал по Бал
каните, търсейки помощ книгите по-скоро да бъдат 
ощампани.

На гърците такъв Неофит не бил по воля. Особено ги 
раздразнила неговата дързост да "новопреведе от 
славянского на болгарский език "Новий завет Господа 
нашега Иисуса'Христа”. Че по онова време богослу- 
женето и проповедите ставали изключително на гръц- II.. 
ки. Предизвикателството ужасило цариградския фана- 
риотски Патриарх, защото представлявало директен
удар срещу гръцкта черковна юрисдикция... литургии, а Неофит не успял да се дотътри пито до квартал наречен Царибродски. Там получило

За да схванем по-пълно величието на делото иа Нео- манастирския храм. Наслагал около гръдта топли тух- епитета "бежанско" 
фит ще преразкажем няколко "трохички” от личните ли и малко му поолекнало. Над гората блеснало слънце. Езотеричните сили, отдавна опълчени срещу нашата 
записки на отеца, които говорят през какви ли не Неофит разсъждавал; ”На тоя свят истинно благопо- либра, не стояли със скръстени ръце. ДошлГ1941 
истезания минало кърхото му тяло дор да се добере до лучие няма. Всичко да е добре все нещо ще липсува и ще бежанското читалище 
целта:

Настъпвала вкоченяваща декемврийска нощ. Нео
фит се прибрал в килията, едва снел кожените калцъни 
и сложил ги до мангала. Бодежите в ребрата му се заси
лили и карали да се свива в комични пози. Отчайващи 
0или размишленията му под скръбната 
ните

Сказание за ненаписан разказ
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X Г I О Т й. годетеля ми йеромонах Евтимий Св. Стефа
нов, починал на 105 годишна възраст - Русе, 
което пък подарявам на читалището на Ца- 
рибродска спирка под название "Бежанско". 
Георги В. Ка...?...ровски. Роден на 25.1.1859 г. 
ст.ст.” В читалищния регистър подаръка бил 
сигниран под номер 1136...

Как и защо, току в орисията на нашия "Но
вий завет” се вмесил Ньойският договор. Чита
лището на Царибродска спирка в София не 
било от веки "бежанско”. Станало такова в
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I
навечерието на превземането на Цариброд от 
страна на сръбското държавно управление. 
Ведно с върволицата 12 000 царибродчани еми
гранти и градското читалище било евакуирано 
в София, където се настанило в бежанския

иг оди-рм».
В . тпигрфТм а. ЛиИми. м

шо.{

Г. И
с ликуване се завърнало в

да мъчи человека, ще го кара да живее не като в рай първичното родно гнездо. С него в Цариброд допътувал 
Божии, а юдол плачевна .Тихо пеейки, Неофит зачел и подаръкът на Георги В. Ка.ровски. Не стигнала да 
акатист на Исуса. И, наглед безпричинно, толкова се поеме дъх от последната перипетия след 1948 г. нашата 
разчуствувал, щото сълзи потекли от очите му. Такова либра пак изпила горчива чаша. Силните на властта 
нещо до този час никога не беше му се случило. Наис- подложили читалищните витрини на варварска чистка.
™на’ плакал е и преди, обаче винаги на сън, на яве не! Цензорите безмилостно бракували купчина "неподоб-

Н°Щ прекараиа връз К0Равия ”0, чудное милосердие Божие” - промълвил смутено - ни” буржоазни български и сакрални творби Помежду

му спласнала ДоесъмналоаутооаПеобРаДаТа прищевката Наскоро, група американски мисионери организи- изгаряне в огромната чугунена пещ на "Културния 
от яснец болките станали неппно^ «Р нЛ'9 И ^ковано Рала в Смирна типосване на Неофитовия превод. Той дом”. Но провидението пак се вмесило. Нашата либра и
„азпукали пиоеи и увепт™™ Щ'Ш' Н? ^Р63 му се писал на приятел: "Днес перви пут видех с неизреченою тоя път била отървана от повторно аутодафиране. Как?

Р уВеЛИЧИЛИ етРЗДапията. радости», нащамшш "Новий завет” на наш природний Нека да остане тайна. 7 ЛФР
Братята монаси се разщръкнали по селата на язик, мойо двоегодишен превод, и благодарих Созда- СпасКрумин

светлина на лое-
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Левски в Трън и Пирот
Васил Левски (1837-1873), роден в Карлово, учил се в карловското и старозагорското класно 
^волюЦИОРнникомитетиизЛ М°НаХ ИГНа™И' най'Дейно е Участвал във формирането на 
цяла България.

През 1871 година Левски посе
тил Трънско и Пиротско. Посеща
ва с. Радово, с. Ярловци, Трън, По- 
гановски манастир и Пирот. В с.
Радово се срещнал с революцион
ния комитет, в които били Гюро 
Радославов Ивчин, Йордан Таков 
Гюров, учител и поп Тодор.

През 1945 г. Кольо Пешев от 
Трън пише за това посещение в 
“Отечествен фронт”: “В с. Радово 
Стратия Радосев Ивчин и Милева 
Гюрова Ивчина ми разказаха инте
ресно предание за идването на Лев
ски в селото през 871 година. Два
мата са ги чули от Гюро Радославов 
Ивчин, един от участниците 
Тайния революционен комитет, 
който е общувал с Левски.”

Кольо Пешев е изследвал и пре
биваването на Левски в с. Ярловци, 
където също имало Таен револю- 
ционнен комитет. В този комитет 
били Гюро Ивчин, учителят Тодор 
Радовски, Илия Гении. Момчил Ге
нии, Тако Пеев и Иван Стоилов.

Образуването на комитетите в 
Трънско и Пиротско станало чрез 
Ковачев, главен учител на софийс
ките училища, който бил приятел 
на Левски (по негово предложение 
Левски формирал тези комитети).

По-забележителнн личности в 
комитетите в Трънско били Тако 
Пеев (за него Пешев казва, че бил 
най-образованият човек в Трънс
ко), Георги Неделчев, Димо Пет- 
ричев от Бараинци, Гюро Байку- 
шев, Григория Неделев, Димо Пет- 
ричев и др.

След трънскнте комитети Лев- 
л Пиротския революцио

нен комитет. Той се отбил в къщата 
на Живко Свинар. чиято дъщеря 
Краса по това време била на 15-16 
години. На 90-годишна възраст тя

Предания от Димитровградския край

Билската битка
Отишъл Йоан Яничарин, който бил юзбашия (полковник) при Селим 

паша в София и го помолил да му даде два полка конница, за да отиде в 
село Било и да го унищожи. По този начин той искал да си отмъсти па 
двама билчапи, които преди време го били с тояги и му говорили: ‘ Совия 
не е турски град, а е шопски”. Селим паша му казал: “Не иди там Йоане, 
там е хайдушки край, ще унищожат войската и ще загубиш главата. 
Йоан все пак настоявал пашата да му даде двата полка и дори заявявал: 
“Дай ми войската и ще стигна до Белград, а зад мен ще остават само 
пожарища.” Пашата не се отървал и дал на юзбашията два полка войска, 
както и двама юзбашии, които да командват. Когато стигнали при бея в 
Неделище, спрели да нощуват. Йоан поискал човек, който да ги отведе до 
село Било. Беят веднага изпратил своя коняр в чифлика при субашията, за 
да го осведоми за намерението па Йоан Яничарина. През нощта дошли 
отряди на Арса Пеин от Кукавица, Новак Арсин (Старина Новак) от 
планината Руй, поп Мартин от Влашка планина, Вълчан Войвода от 
Стара планина и Иван Димитров (Вусаин Войвода) от Остри връх. 
Събрали се над 300 хайдути. С тях дошли и няколко хиляди селяни 
ловджии. В с. Борово по това време живеели две едри и силни жени Цоца 
и Куля. Те нямали никакво оръжие, но решили да помогнат на мъжете. 
Взели по едно кросно от ясеново дърво, яхнали коне и отишли през нощта 
па хълма Перос. На края на гората слезли от конете и чакали. Турските 
полкове пристигнали до Любчин дол. Там Йоан Яничарина разделил 
войската. Един юзбашия трябвало да мине по пътя и да влезе в Било от 
изток, а самият Йоан и другият юзбашия трябвали да влязат от Запад. 
Когато Йоан с полк войска стигнал до западния край на селото, там вече 
бил и първия полк. Един юзбашия се доближил до Йаон и му казал: “Това 
село е напълно пусто. Никъде няма и следа от живот. Нито хора, пито 
животни има”. Йоан сложил пръст на челото си и отвърнал: “Те искат да 
бъдат по-умни от мен, но това няма да стане. Ще запомнят те добре кой е 
Йоан юзбашията”. След това командвал всеки войник да направи по един 
голям оратняк. Само на 20-ина метра от него имало слог с гъсти трънки, а 
под слога 300 хайдути, готови да стрелят. След някое време един юзбашия 
дошъл при Йоан и го осведомил, че всеки войник има по един оратняк. 
Йоан се обърнал към войниците: “Синове мои турски юнаци, дойде време 
за разплата. Когато спусна ръката и кажа ”пали’, вие отидете и запалете 
селото, за да няма къде да се върнат тези проклети гяури.” Когато Йоан 
спуснал ръката и казал “пали , гръмнали хайдушките пушки. Много 
турци паднали мъртви. Хайдутите не прекъсвали да стрелят. В турските 
редове настанала суматоха. Ловджиите също стреляли безмилостно.

По това време Цоца и Куля пристигнали и започнали да бият турците с 
кросната. Куля удряла и викала с пълен глас: “Удри Цоцо, не давай си 
децата”. Цоца отвръщала: “Бием Кульо, немой да ме учиш”. След малко 
Цоца викала на Куля: “Удри Кульо не давай си децата”, а Куля й 
отвръщала: “Бием Цоцо, ти ли че ме учишГВ един момент Куля влезнала 
там, където турците били най-много и започнала да върти кросното 
около себе си, като правила откоси от избитите турци. Жените постоянно 
се ободрявали с викове. Група турци успели да избягат към Грапа и Прача. 
Народната песен за това събитие гласи: “Грапа, Прача свак турчина вача, 
па га бие душу да убие”. Йоан видял, че е изгубил войската и подкарал 
коня си към Масларци. Не посмял да бяга по пътя, а завил вдясно из 
гората към Голям камък. Там обаче го срещнал дядо Здравко Ненков и го 
застрелял с пушка. Йоан паднал мъртъв точно върху скалата. Оттогава 
този върх се нарича Йоанов камък. Било си останало непокътнато, а 
турците били погребани в една пива.

в

На снимката са седнали отляво на дясно: Кръстю Бахчеванов, учител от 
Пирот, Нестор Абаджиев, учител от Копривщица, Симеон Христов, учител 
от Пирот (в средата със скръстени ръце), Георги Табаков, учител от 
Пирот, Елисей Манов, учител от Пирот. Седнали в средата отляво 
надясно: Коте Кръстев, търговец от Пирот и баща на професор Кръстю 
Кръстев, Тодор Каблешков, революционер от Копривщица, поп Пантелей, 
свещеник от Пирот, Христо Пасарев, учител от Пещера и Алексо 
Стефанов, търговец. В най-горния ред, прави от дясно на ляво: Георги 
Мечконев, учител от Пирот, Йосеф Куклин, търговец от Пирот, Мишо 
Стефанов, търговец от Пирот, Иван Костов от Цариградския лицей, 
Йосиф Брайков, търговец от Пирот

разказала на Кольо Пешев как комитет имало много учители. Тук 
баща й и други хора се събирали на поместваме снимка на ио-видните 
тайни заседания в тяхната къща.
Преди да направи посещение 
Пирот Левски идвал и в манастира от август 1875. Снимката е напра- 
"Свети Архангел” край Костин- вена от Анастас Карастоянов и е 
брод. минал през Брезник, след то- публикувана в енциклопедия “Бъл
ва по долината на Ерма и посетил гария” том V.
Погановския манастир.

В Пиротския революционен

членове на революционния ко.ми- 
в тет и читалищното настоятелство

ски посети

Богдан Николов

Към 125-годишнината на гимназията „Св.св. Кирил и Методий^

Добре дошли, неканени гости!
125 години ще навърши димитровградска

та гимназия “Св.св. Кирил и Методий” през 
настъпващата 2005 година. Удобен повод за 
да си припомним, разясним и уточним някои 
важни моменти от нейното необикновено, а 
от днешна гледна точка дори и невероятно 
начало.

Белоградчиска учителска семина
рия се премести за такава в Цариб
род. Ученици от тази семинария, 
начело с директора С. Христов и па 
брой около 80 души, минавайки 
откъм Пирот, като рота войници, с 
песни и просветни манифестации 
ентуизирали и мнозина пиротчаин, 
които ведно с тях като се задигат и 
населват на постояло мсстожи-

Драган Кузев

]При градинчанина Петър Петров

Когато през 1991 год. гимназията отбеляза 
100-годишния си юбилей, смяташе се, че тя 
като такава съществува от учебната 1891/92 

тогава бил отркит и трети 
прогимназиален клас. По тоя повод “Брат
ство” издаде книга “Сто години Царибродска « __ V
- Димитровградска гимназия”. И вместо след- основател и°лоъв 
ващият. 110-годишен, юбилей да бъде очна- дИректор (от д0 1884 
менуван през 2001 година, започват стара- год) на Царибродската 
телни подготовки през 2000 година да бъдат гимназия 
отбелязани 120 години на нейното същест-

година понеже телство тук.
Идването па тези юноши на 

първо време поставили в учудване 
живущия и сега кмет Коля Стоянов: 
едно защото той не се е надявал на 
тези гости, и друго: пее имало и 
специално здание за нуждите на
школници от този род, пито пък 

вуване. Богдан Николов, който изследваше историята каквото и друго за времеиото им разквартируване, 
ма гимназията, беше уточнил, че тя е 10 години по- По-първите, обаче, граждани немили време за мъд- 
стара и съществува от 1880 година, когато Учителс- руване, а тутакси расиоделили ролите помежду си, 
ката семинария от Белоградчик била преместена в Ца- покойния свещеник Тодор Г1. Анастасов предлага 
риброд. Тоя факт е бил известен и по-рапо, но се смя- собствения дом на учениците, а други се завземат за 
тало, че тя, като двегодишно училище, не е била приз- постройката на зданието за държавен пансион - 
иата за прогимназия. сегашното такова ма погълната смесена гимназия".

След като сега вече не е спорно откога съществува И настоящият кмет на Димитровград д-р Веса 
гимназията и че през 2005 год. тя ще е старица на 125 Величков, при днешните условия, а камо ли тога- 
години, интересно е да научим как е станало самото ваншия кмет на Цариброд Коля Стоянов, при тогава- 
събитие и как тогавашиизе царибродчани са го пое- шиите условия, би се намерил в учуда какво да прани с 
рещнали. При това трябва да имаме предвид, че всичко 80 ученици и учители дошли като неканени гости, а с 
се случва нелзлши три години след освобождението от тях и преселници пиротчаин. Все пак Коля Стоянов, 
турците (декември 1877 год.) и две години след Бер- заедно с първите граждани па Цариброд им пожелава 
линския конгрес (юли-август 1878 год.), според чиито добре дошли и се вземат бързи и ефикасни решения - 
решения Цариброд остава в състава на Княжество училището започва да работи в семейния дом на 
България. Тогава Цариброд е приличал на село с око- местния свещеник Тодор Анастасов, учениците са пас
ло 74 семейства, танени но домовете на останалите граждани и веднага

За факта, от който научихме какво се е случило в започва строене на училищна сграда с пансион. 
Цариброд през есента 1880 год. благодарност дз,
на неизвестен хроникьор па вестник “Нишава”, който гордеем и възхищаваме от з ова дедо на нашите деди и 
започнал да се печата в Цариброд през септември 1909 прадеди, да сме им вечно благодарни, че още'преди 125 
год. В броя от 4 юли 1915 год. той пише статия под години бяха разбрали каква голяма роля имат учили- 
заглавие “Малка историйка па царибродската непълна щата ме само за просветата и културата, но и за всеоб- 
смесена гимназия 1880/1914/15”. щия подем и напредък.

“През есента на 1880 година, пише вестникът, ко
гато днешния град е имал вид па село с около 74 се
мейства, по инициатива на околийския свещеник Пе
тър Шишко» и директора пиротчанин Симеон Хрис- в следващия брой: Двукласна или трикласна е 
тов, бил учител до преди 5-4 години на една от била прогимназията? 
софийските

Снимка от 1901 г.
На нас, днешните поколения, ни остава да селжим

Пенсионира.... . търговец от е. Градини Петър Петров „пит
снимка, която датира от 1901 година. На 1
началник на гарата Йордан Младенов.

За началника па жн гарата от началото па миналия яек Петров 
следното: I ой е бил брат па дядо ми. Живял е в е. Граднне и е пътувал 

работа в Димитровград. Къщата му в Горно Граднне е рухнала ' За
св°»     П«тров качи п топа, че се е преселил в София къдет
иаИ-вероятно е и погребан. Имал е една дъщеря която се', 
Станка. 1 я отдавна е починала и ие е имала потомци.

ежана
снимката е тогавашният

каза
паВенко Димитров

В.Д.
девически гимназии, така наречената
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Властимир ВацевЕпизабета Георгиева

Реалното и виртуалнотоПисъкът на снежните 
парашутисти

но-Едни предлагаха да обадят на полицията, други да 
търсят линейка.

- Това е спешен случай! Викайте бърза медицинска 
помощ! Наберете 94! - каза трепереща жената.

Сетне решиха, че Джунглата е дух или вещица, 
преобразена в неговия лик, и решиха да извикат баба 
Вела която знаеше баяния от зли духове и от уроки - да 

освободи от плена на нечистите сили.

Плочката пътека се задушаваше в сняга. Движейки се на пръсти 
върху купчината искрящи снежинки за да чуя писъка им 

по-добре. Те пискаха и скърцаха като живи, с тежнение да запазят 
формата на пухкави купченца. Със снега винаги е така. Пръква се 
във висините, а дъното смята за любимо курортно място, където 
спокойно може да ленствува без да се опасява, че ще го стъпче 

крак. Но пакостницата днес съм аз, която убива снежните 
започвам с цялото си стъпало безмилостно да газя

Кольо Джунглата за малко години из-Жената на
стъпвах търпя много.

Сама гледа децата, 
караше кефа по кръчмите.

пие в кръчмата и да коли свиня га -

Сама работи, докато гой си 
Но, когато го видя едпов- 

товаременно да 
вече е непоносимо!

- Един Кольо да изтърпя 
Нахлузва чехлите, мята връхна дреха и отива при 

съседа Петър да го доведе вкъщи да потвърди видя
ното и да се откачва от Джунглата по съдебен път. С 
бракоразводно.

При Петър жената 
Пият пета ракия и удрят картите. Попарена от гореща
та вълна, която я обля, обърща се към прозореца и 

си, възседнал къркорещия

някак, но двама никак!
ги разкара и да го

Баба Вела потърси пилешки мозък и кръв от при- 
леп, но не намери. И реши да опита с магия.

гъшата си шия, напъди баба

човешки 
парашутисти и
пътеката. Студът ставаше все по-силен. Толкова беше мощен, че 
просто чувствах как ме гъделичка по табаните. Обърнах лицето си 
към небето и с отворена уста и нажежени бузи хващах летящите 
снежинки, които безмълвно изчезваха. Писъците ненадейно спряха. 
Тишината гърмеше по-силно от всичко досега. Краката ми стъпваха 
по леда, който опулено ме гледаше с блестящите си очи и се хилеше:

- Само изстрел ще чуеш от мен! Писъкът на моите родители ще ти 
донесе смърт!

Пътеката ме доведе до средата на заледеното езеро.

Джунглата протегна

Вб-Защо^сезанимавате сглупости! Бие сте тъпи хора! 
Мозъците ви са панирани! В кой свят живеете! Мас- 
Гари тъпапари такива! Вие чували ли сте за клони- 
пане?! Чували ли сте за реално и за виртуално, за 
промяна на материята в дух, на духа в материя, на 
битието в небитие! А, какво се пулите. Мулета с му-

внезапно вижда Джунглата.

вижда навън мъжа 
трактор. Отива човекът на дърва. С брадви, въжета, с 
разточена колесница. С едната ръка държи волана, с 
другата цигара, зад която бързо изчезват вълма дим. 
След трактора писукат кокошки, джавка и кучето.

Жената протърка очи, отвори ги широко, пипна 
лекичко мъжа си като нещо недействително и из-

ЛС Това е клониране! Чували ли сте за двойственост за 
дуализъм! Ако в цирка има измама, в науката няма.

Хората тихомълком се разкарваха, без да обелят 
зъб, някак си неестествено попрегърбени, пребледне-

На северен вятър,
На планински ручей,
И отново „здравей'
На вас самотни къщи, 
Пръснати
Всред горите пъстри,
На кошарите празни 
Пълни с пауци разни,
На пътеката зарасната 
Без стъпки, без следи.

Виждам,
И няма го вече това 
„преди'.
„Здравей самотен край 
И не кажи ми никога вече, 
" Идвай".

Даринка Кръстич тръпна.
- Жив! Жив! - по не говори. Обмисля коя^ карта да 

хвърли! И сянката му мърда!
Тя съвсем се шашна, смути се, обърка се и хукна 

Че беше в ненормално състоя-
Отново лн и настръхнали.

Накрая, като във финалните сцени 
театър, жената на Джунглата стоеше полуразкрачена, 
с широко отворени очи и държеше в ръцете си ня- 

босилек, от който се вдигаше

на класическия

вкъщи като смахната. 
ние на духа - беше!

Жената влезе в двора вихрено, задъхана и изпотена 
и видя насъбрали се комшии, скупчени един до друг. 

Поогледа двора и видя как Джунглата разтоварва

Нема в тишината, 
Самотна чакам зората 
И в нея теб 
Вълшебен мирис 
На некосената нива,
На зелената още слива 
И студения кладенец.

Спирам се на баира 
Една,
Чакам деня 
И в него теб 
Везимен звук

какъв съд с изсъхнал
пара.

Навсякъде падна мъртва тишина.
Само жената на Кольо още стоеше като закована и 

ритмично цъкваше с уста.
- Цъ -цъ - цъ... цъ - цъ - цъ...! Какво стана, не знам! 
Жената продължи да гледа изгората

търа на сенките. Ту хвърляше око към разфасованата 
свиня, ту към дървата, ту към кучето, което върти 
опашка, все докато не я разтърси гласа на мъжа й:

- Прибирай се вътре! Довечера ще ти обясня не- 
щата по-изтънко.

трактора.
- Пие горкия, но и работи! - казва жената. Побе

ждава сиромашията.
До него благонравие въртеше опашка кучето, а той 

хем стоварваше благуна и дъбовите трупи, 
гъделичкаше кучето. Играеше се с иего. И натягаше 
манерката.

Когато го вижда по улицата да идват двамата с 
Петър, сбирщината започна да отстъпва гъзешката.

си като в теа-
хем

“ИН”. Там беше кязино. А тъй й се пиеше 
капучино. Върна се в кухотата на апарта
мента. Първо взе душ, а след това върза 
престилка. Влезе в кухнята, отвори пакетче 
брашно и извади голяма тава. Включи 
фурната на готварската печка и се върна 
във всекидневната с телефон в ръцете си.

Четвърт час беше нужно на треперещите 
и влажни пръсти на дясната й ръка да докос
нат клавишите на телефона.

- ... Ало, кой е? - чу се медният и раз
вълнуван глас на Иво.

- Здравей!... Маргарита е на телефона! - 
И в нея изчезна присъстващия до този миг

Новица Иванов поради привилегиите му, от които и днес се 
възползваше. Ето, и бракът й с професора 
стана монотонен. Той само за спане се 
прибираше вкъщи, а на нея й предостави да 
отглежда двата сина, да поддържа простор
ния апартамент и да тича, с натъпканата 
актовка с книжа, от адвокатската кантора 
до общинския съд. Професорът честеше с 
отсъствията си, а тя завеждаше момчетата 
на частни уроци по английски и на футболни 
тренировки. Той често се връщаше от 
семинари и симпозиуми в чужбина, с пълна 
чанта мръсни ризи, гащи и чорапи, омало- 
мощен от четене на лекции на разни катедри 
и от блудно прекарани нощи със спечени 
мадами от престижни европейски универси
тети. Тази вечер професорът пак закасня- 
ваше, но Маргарита за пръв път поиска той 
да не си дойде. Владо, по-големият им син, 
преди два часа й се обади по телефона и й 
съобщи, че в Лондон пак е паднала мъгла, че 
седи на топло и се подготвя за контролна 
работа по английка литература. А Алекс - 
ето го в детската стая със сина на Иво. 
Старши треньорът им разрешил вечерен 
отпуск. Задутре със съотборниците си ще 
ходи на турне в чужбина. Маргарита се 
почувства сама в тази вселена. Вече пет
найсет години живееше с тези три мъжки 
същества, но те като че лн не бяха с нея тук, 
а там някъде. Втренчи поглед в тавана и се 
запита "истина ли е, че през тези петнайсет 
години тези нейни мъжки същества само са 
взимали от нея, а тя е живяла само за тях.

В спалнята влезе Алекс.
- Довиждане, майче! До утре вечер?
На върщане в спалнята, минавайки през 

хола, край телефона, Маргарита забеляза 
бележка с телефонен номер. Сигурно Алекс 
я оставил там. Тялото й изстуденея, а кра
ката й се подкосиха, когато в тази бележка 
прочете телефонния номер на семейството 
на Иво. Грабна белешката и я скри в изпо
тената си шепа. Тази нощ не можа да заспи. 
Само две-три изречения размени 
руга си и едвам дочака да й обърне гръб и да 
захърка.

На следващата сутрин тя дълго стоя в 
банята и спалнята. С големи мъки облече 
тесните си дъикови дрехи, които носеше на 
купона, когато се запозна с Иво. През целия 
ден в кантората си работеше с голямо 
удовлетворение, а беше много любезна

П^еди слънчев залез мина 
край хотел “Парк” и отиде в градската кре
пост. Не намери пейката, на която с часове 
седеха с Иво и неописуемо се любеха. Мина 
и по главнта улица. Нямаше го вече кафе

Приказка за една снимка 

и кифлички със сирене
к-: 1Щ рост й се върнаха всички картини, от преди 

петнайсет години, когато се влюби в Иво... 
Ето, и сега изживяваше също вълнение, и 
сега й се струваше, че ходи по облаците. 
Тогава Иво беше преподавател по психоло
гия в една гимназия в столицата, а тя - 
третокурсничка по право в южния град. 
Запознаха се на купон при братовчед на 
Иво. Всеки петък вечер Иво идваше в града 
й и наемаше стая в хотел “Парк”. Влюбени и 
прегърнати се разхождаха из градската кре
пост, пиеха капучино в каве “ИН”, а подир 
полунощ, в единичната стая в хотела, изжи
вяваха сладострастни часове. Тогава те си 
мислеха, че светът е техен и няма я тази 
сила, която може всичко това да спре. Но не 
изминаха пито три месеца, а на факултета 
дойде нов професор по наказателно право. 
Четирийсетгодишен достолепен мъж, с 
изтънчени маниери и на всичко отгоре - 
разведен. Студентките го гълтаха с очи и 
въздишаха подпре му. А Маргарита, като че 
ли гръм я удари, когато на изпита по наказа
телно право забеляза, че професорът й 
отделя особено внимание и че настоява да й 
напише осмица. И докато в същия този 
петък Иво я чакаше пред хотел “Парк”, тя, 
цялата пламнала от смут, възбуда и измама, 
седеше в колата на професора. Иво няколко 
пъти я търси по телефона, но тя не му се 
обади. Дни и месеци наред тя спускаше 
телефонната слушалка, когато чуеше гласа 
му и не отговори нито на едно негово писмо.

Маргарита взе подноса и почука на 
вратата на детската. Докато Алекс вземаше 
подноса от ръцете й, тя скоро оглувя от 
многогласния хейвиметал. Нищо не каза на 
мбмчетата, само им се усмихна и ги остави да 
си лафят. Почувства умора и отмалелите й 
крака я заведоха в спалнята. Поиска й се 
тази .нощ да бъде сама в стаята. Дори пожела 
да вземе снимката от сина на Иво и цяла нощ 
да я държи в ръцете си. Искаше да изключи 
тока, да затвори очите си, да стисне зениците 
си, за да види морскозелените очи, русата 
коса и сладострастните устни на Иво. Тази 
нощ тя се питаше "Дали само Иво е оби
чала”?!. И все още не можеше да разбере 
защо се влюби в професора, дали поради 
авторитета или амбициите му, или може би

Маргарита седеше на дивана във всекид
невната и скучаеше край телевизора, когато 
в хола чу гласа на по-малкия си син Алекс. С 
тръпнещо от радост сърце се затича натам, 
защото вече шест дена момчето й беше на 
футболен лагер. Но в хола видя, че едно 
русокосо момче със зелени очи придружава
ше галеника й.

- Здравей, майче! Това е Матей, мой съот
борник. От столицата е, но родителите му са 
твои земляци! - на един дъх й докладва 
Алекс.

Маргарита взе да разпитва госта как се 
казват родителите му и какви са по профе
сия. Гостът не беше стеснителен - каза й не 
само имената на родителите си, но от анцуга 
си извади снимка и я подаде на Маргарита.

- Познавате ли ги, някого от тях - попита я 
любопитно малкия гост.

- Да! - с изпрекъсан дъх прошепна Мар
гарита и добави: - Познавам баща ти! - И 
ръцете й толкова се разтрепериха, че сним
ката едвам остана в дясната й ръка.

Докато малките футболисти събуваха 
маратонките си, Маргарита втренчено гле
даше в снимката. Алекс видя премеждието 
ма майка си и я подтикна с юношеската си 
ирония.

- Хей, майче! Ти такава физиономия изва
ди, че ще си помисля, че с татенцето на вра
таря е била свалка.

- Я млъкни, хлапе такова! И двамата да ви 
видя в детската! - каза ужким строго Марга
рита и поруменя, когато долови любозна
телния поглед на зеленоокото момче.

Върна снимката на сина на Иво. Юно
шите връхлетяха в детската стая, а тя, с от
малели крака, бавно влезе в кухнята. Докато 
в чаши им сипваше нектар и в чинийки им 
слагаше сладки, усети, че странни тръпки 
прииждат в гърдите й. Вече петнайсет годи
ни не бе долавяла такива тръпки.

В детската ехтеше хейвиметал, съчетан с 
юношеска глъч. Маргарита редеше чашите 
и чинийките на поднос и слушаше радостта 
на пубертетлийчетата. И цялата се топеше 
от чувства, поръсени с копнежи. Приидва- 
щите вълни о.т спомени я задразниха най- 
дълбоко що можеха.' Със светкавична ско-

страх.
- Знам! ... Само ти имаш такъв глас!
- ...Снощи гледах снимката!
- Да, чух! Матейчо всичко ми разказа по 

телефона.
- ... Та ти си още по-хубав станал!... До 

кога ще се разхубавяваш?
-... Докато мисля за теб!
- !!!...Знаеш ли какво, имаме прекрасни

деца!
- Приличат на родителите си!
- Чакам ги да дойдат!... Знаеш ли какво 

им пека във фурната?
- Какво?... Да не би им печеш кифлички 

със сирене?
- Браво! Точно така!
- Недей ги препича!... За мен винаги ги 

препичаше!
- Какво да ти правя! Тогава не ми вър

веше!
От двете страни на жицата настана мъл

чание.
- Маргарита!
- Кажи, Иво!
- Може ли понякога да те потърся по 

телефона?... Само да си полафим!
Става!... До чуваме, Иво!

- ...До чуване, Маргарита!
Тя изключи телефона. И скоро четвърт 

час остана окаменена във фотьойла, разне
жена от тръпнещи вълни и опиянена от 
чувства и копнежи.

В хола
със съп-

чу глъч. Пристигнаха малките 
футболисти. Маргарита отвори вратата и се 
хвърли в прегръдките на запъхтяните юно
ши.

- Влезте в трапезарията, аз, ей сега Ше 
-ида. - каза им тя и ги целуна по розовите

\УХнята се ширеха ароми на печено 
тесто. Маргарита взе една кърпа, наведе се 
над печката и от фурната извлече дългата 

ва. Сърцето й се разтуптя от радост *
изпеклаГ*ХУбаВИ КИФЛИЧКИ със сиРене не бе

и с Вклиентите си.



НоВогодишно настроение

^иподад Геров_______ _________

Път към Европа
Човекът, който бърза към Европа, забелязва пад пътя друг човек, 

еТо търкаля голяма стена по нагорнището. Застава и го наблюдава. В 
'мента, когато оня избутва камъка на крачка до върха на бърдото, 
някаква сила го търкулва низ склона. Човекът спокойно слиза в 
подножието и отново започва да подбутва стената към върха. И все така.

. Кой си ти и какво правиш? - пита Човекът, който бърза към Европа.

. Аз съм Сизиф и се опитвам да избутам този камък на върха на 
бърдото.

. Защо правиш това, когато виждаш, че твоят труд е напразен?

. Така ми налагат правилата на службата.

. Ама как можеш да вършиш една безсмислена работа?!
- Мога, защото с нея си изкарвам заплатата.
. Добре. Но все пак не мога да разбера защо напразно търкаляш този 

камък към върха!
- Сигурен ли си, че искаш да знаеш?
-Да!
- Аз съм Учителят и изнасям лекция за тия, които са тръгнали към 

Европа!

....... А Я
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;Драговитска съдба'Умният си личи не по това 
което е казал, а по това което е 
премълчал,
‘Който се прави на врял и 
кипял, обикновено дрънка 
врели - некипели.
' Мерете си думите, за да не ви 
вземат мярката.
* Когато Дявол ви е длъжник,
Господ да ви е на помощ.
* Не се опитвайте да удавите 
мъката си с алкохол - тя умее 
да плува добре.
' Голата иситна не винаги е 
приятна за гледане.
* Искате ли да си купите много 
неща - ще трябва да се 
продадете.

■ Село Араговита под Требен се простира
• До Борово, Врабча, Искровци и Поганово опира. 
: Човечец след много години у дома се прибира,
\ Роден праг с крак опира,
\ Врата не се отваря -
■ Никой не го прибира.
: Мъчно и тежко човека се нервира 

Истината за Араговита 
В душата и сърцето болка му раздира. 
Въздъхнал, глътка въздух взел 
Съдба проклел, глава навел,
Но на родното огнище усетил се много смел,
Тогава време и политика проклел
За сълзи кърпичка от джоба взел и тях спрел.
Помислил, че в селото никой не го видел 
Пред нито една къща никой не го спрел 
Над селото самолет прелетел 
Човекът дигнал глава и песен му изпел.
Аобър народ тук живел
За петстотин деца училищен звънец звънел
Всеки стопанин кон е яздел.

:

:

Светослав Пейчев

'Колкото по-малко знае човек, 
толкова по-лесно му е да бъде 
убедителен.
'Истински умен е онзи, който 
съзнава, че това не е 
достатъчно.
‘ Парите развалят онзи, който 
ги няма.
'И геният не би могъл да умре 
като гений, ако не се е родил 
такъв.
'Човешкото достойнство 
включва и това, никога да не 
подаваш пръв ръка на политик.

Стоян Гяуров

Но от 46-та година партизанин от Араговита 
Царибродска политика повел,
Не бил смел, за Араговита не се завзел,
И докато партизанинът живел, Араговита цела 
Ток и път не видела.

Народъгп бой търпел,
Затова надоле и нагоре път поел,
Където ток и асфалт видел там се спрел,
На работа се наел, глава навел,
Работел и мълчел,
Аори за роден край и песен не изпел...

Някой все пак успел,
Пред смърт родна къща видел,
И вече не клел, а отново бил смел.
А тези, които не успели, родна къща не видели 
За тях глава навел.

Богдан Николов

- Тя започна да пълзи на колене - 
гордо отговаря той.
- И какво ти каза?
- "Излез изпод кревата, жалко ни
щожество!"

Вицове за пияни(ци)
Двама приятели се срещнали 

след Нова година и единият попи
тал:
- Как прекара на празниците?
- Не знам, още не са ми разказали.***
Пиян съпруг се прибира след полу
нощ и търкаля пред себе си автомо
билна гума. Жената го пита:
- За какво ти е тая гума бе, простак, 
че ти кола нямаш!
- Аз питам ли те що си купуваш 
сутиени!***
Полицаят:
- Защо минахте на червено? 
Пияният шофъор:
- Защото от бялото получавам ки
селини.***
Двама полицаи спират автомобил, 
шофиран от пиян поп.
- Отче, да не си пиян?
- М-дааа
- Ще плащаш ли глоба?
- М-неее
- Тръгвай тогава пред нас към 
районното!
- М-мм, добре... ама нали си знаете, 
че пред когото съм тръгнал - той не

се е върнал... ***
Пиян спира такси: 
- Свободен ли си?

На границата в купето влиза митни
чар:
- Алкохол? Цигари? Наркотици? - 
пита той.
- Чаша кафе, ако обичате.***
Пиян в ресторанта:
- Келнер! Донеси една врата, искам 
да си ходя!

Драголюб Нотев

-Да.
- Тогава слез да пийнем заедно... *** Ндшен<км|исторв«111си
Мъж се прибира мъртво пиян сут
ринта.
- Къде ходиш?! Цяла нощ те чакам, 
не съм мигнала! - оплаква се съпру
гата.
- А ти да не мислиш, че аз съм спал?***
Двама пияни вървят по улицата, 
крепейки се взаимно. Единият 
казва:
- Виж там - двама иолицаи-обратни!
- Защо пък да са обратни?
- Ами при толкова мадами на ули
цата ще дойдат с нас да се закачат.***
Барман към сервитьора:
- Ей, престани да изхвърляш пия
ните посетители, не забравяй, че 
работиш във ваг он-ресторант!***
- Как завърши снощният скандал с 
жена ти? - пита колега своя прия
тел.

Най-сигурното Не се говори 
решение с бира

Молитва Преди двадесетина години едни 
босилеградчаипп записал шофьор
ски курс в Белград. Въпреки че го
лямото му желание да кормува ни
как не съвпадало с липсата на шо
фьорски талант, той твърдо решил 
да успее.

Още на първия учебен час сри
чката” си малко одраскал друга ко-

Един летен ден в Кюстендил два
ма изморени и жадни нашенци ре- 
шнлн да се освежат с по една сту
дена бира. Отишли в един елитен 
ресторант и поръчнлн две бири.

- Господа, тук имаме само гер
мански бири, учтиво казал серви
тьорът.

- Няма значение, ние няма да 
говорим с тях!, отвърнал хладнок
ръвно едни от нашенците. П.Л.Р.

Старец стон в гората под едно 
дърво и си мърмори нещо.

- Какво правиш? - попитал го 
приятелят му.

- Моля Господ да ми изпрати 
толкова пари, колкото са листа
та на това дърво.

- А, ако ти ги изпрати, ще ги 
разделиш с мене?

Старецът помислил и рекъл:
- Моли си сс сам! Я колко 

дървета има още!

ла и претърпял сериозни критики 
от инструктора, обаче не губил ку
раж. ДомакинЕдип ден доигьл ред да закара 
колата по централните градски 
улици. На едни от булевардите в 
Нови Белград, к ьдето движението 
било изключително интензивно,

Богоугоден остарял стопанин 
решил да отстъпи домакинството 
си па първородения си син, който 
имал само една слабост - обичал 
чашката.

Дошла есен и приемникът се 
похвалил па всеослушание в селска
та кръчма, че е сварил чак 300 
литра ракия.

’ Глупак, знае ли хайманата, че 
годината има 365 дииГ, коментирал 
старикът хвалбите на сипа си.

ипсгруктор ьг му казал да пресече 
~ леите п да завие вдясно. Щом се 
качила” па релсите, колата спря

ла, а за нещастие по тях наближа
вал трамвай. Понеже няколко пъти 
безуспешно опитал да запали кола
та, изплашеният нашенец отворил 
вратата и избягал от мястото на 
събитието.

Премеждие Работенье, ич 
Помагате, ич 
Потете, ич 
Пийенъе, ич 
Пояте, ич 
Играте, ич 
Аандзате, ич 
Празнуванъе, ич 
Женете, ич 
Радувате, ич 
Галете, ич 
Аечища, ич 
Училища, ич 
Цариброд, пак ич - 
За домазлък... резилък1

ре]
“м«|

_ Шш,ШМакнм
Кирилйада

В.С.Б.

А) та.
КОРТР

!
възстановяване па майчиния 
език в училищата; за да бъдем как- 
то и другите малцинства у нас и по 
света.

нп

- Свети КИРИЛ през 9 век със
тави азбуката и пи остави четмо п 
писмо.

- През 60-те и 70-те години па 20 
- КИРИЛ (Трайков) беше един

от “реформаторите” на майчиния 
ни български език, който благода
рение на подобни дейци днес почти 
е изгонен от пашите училища, или 
се изучава едва с но 2 часа седмично 
и то - факултативно?

- В началото на 21 век - КИРИЛ 
(Георгиев), журналист и главен ре
дактор на “Братство”, се бори за

- Напоследък се прочу още едни 
КИРИЛ (Младенов)1, радикал 
партийна принадлежност, който 
макар и малцинствеппк, търси като 
общински отборннк да му се пре
веждат изказванията па негови ко
леги

11\\ V ПО
пек

от български на сръбски
език...

Как то са тръгнали нашите неща, 
малцинствената ни история май ще 
свърши с последния Кирил.Моницл Младенов

М. А.
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Олимпийският шампион по вдигане на щанги Милен Добрев^п^иал11д_за_БратсТв

Работя за титла в Китаи
. После иде редотпускане. Затова в хеттрик от златни медали

на световното в Катар, после пак г Д
Китай...

Въпреки че навсякъде, къдрето се позволиш по-дълго
Бог, годината ми се събират не повече от 20 -появи, е посрещан и изпращан като

олимпийският шампион на щанги в ка- 30 дни почивка. През останалото време 
тегорията до 94 кг от "Атина 2004” Ми- съм в залата, на лагер или на състезание, 
лен Добрев намери време да даде интер- *Нй ц години покорихте всички върхове. 
вю специално за "Братство”. Български- Европейски, световен и олимпийски

шампион! Какви са новите 
предизвикателства пред Вас ?

- Да повторя всички тези титли. Затова тона. 
вече мисля и работя за втора олимпийска ,Не може да м ш тчтаете изатр 
титла след 4 години в Пекин. Преди това и ш чет^,рта олимпийска титлаР 
на европейското през април ще гоня

-Смятали ли стг ^лкопшиашжеши са
минали през ръцете 
година?

- Не точно, но вероятно над 15 хиляди 
вдигам по 50 - 60ят ас не спира да вдига тонове гири и се 

готви под пълна пара отсега за следва
щата олимпиада в Китай.

тона. Има дни, в които

ета,
* След титлата от Атина не се ли 
полага заслужена почивка?

- В нашия спорт не можеш да си

тай, пък после ще мисля. Щангите са зеше нещо великолепно и неповто-гг:;сгг.:г".р”Ж « ч~~.;
трудна мисия. И не случайно досега ни- р ’ местната ловна дружинка 
кой не е успял. По принцип обаче няма Хора ^ ^ П ^ добре и изст.

реляха стотици фойерверкинищо невъзможно. и салюти.
* Вдигате с лекота и спокойствие. През 
цялото време ли се чувствахте сигурен в * Вашето новогодишно послание към 
победата? читателите на вестника.

- В човешката природа е записано- След първия опит се почувствах мно
го сигурен. Владеех положението още от Новата година да посрещаме с надежда за 
този момент и след това не изпитах коле- сполуки. Пожелавам на читателите

"Братство” именно 2005 г. да бъде годи
ната, която ще помнят с признателност за 
успеха, който е съпътствал труда и амби-

на в.
бание в пито един миг на подиума.
*" Шампион съм!" В кой момент си го 
казахте?

- Още след първия опит в изтласква
нето на 217,5 кг. Успях и тогава знаех, че 
вече няма кой да ме победи.

циите им.
Бъдете живи и здрави, скъпи сънарод

ници!
Тодро Петров

Пионерите на ФК „Балкански"Избиране на най-добрите спортисти в Димитровград

Без поражение на зеленото полеДрагана Пеич 

Ранджелович спортист на 

годината
Миналата събота в димитровградския хотел “Балкан” бе п*роведена традицион

ната манифестация “Избиране на най-добрите спортисти в общината за 2004 г.”. 
Избрани бяха най-успешните спортисти в пет категории. За най-добри спортисти в 
категорията на пионерите бяха провъзгласени Александра Андонова и Аидрея 
Тодорова от АК “Железничар”, Снежана Николова и Йелена Топич от СК “Гра
ничар и Дияна Ангелова от Клуба по карате “Димитровград”. За най-талантливи 
млади спортисти бяха провъзгласени Александър Петров и Теодор Илиев от СК 
“Граничар”, Милан Йорданов и Андрей Еленков от АК “Железничар” и Андрия 
Златкович от ФК "Балкански”.

За най-добър млад спортист в общината е избран Джордже Гогов от АК “Желез
ничар . Втора бе шахматистиката Аиита Накова, трета - атлетката Саня Геор
гиева, четвърта - състезателката по спортна стрелба Биляна Кочич и пети - 
футболистът Дарко Соколов.

Най-добър спортен отбор през изминалата 2004 г. е женският отбор на ШК 
“Цариброд”, който зае второ място в първенството на Първа сръбска лига в Цент
рална Сърбия.

Най-добър спортист в Димитровградска община през 2004 
Драгана Пеич Ранджелович. Освен че тази

Младите надежди на „Балкански".

актива си имат само едно поражение и то бе служебно. По договор на двата отбора мачътс 
Раднички _ от Пирот в рамките на първия кръг бе отсрочен, обаче и покрай това

сл”иярезу^тДзТТРОВГРаД’ “° НЯМаШе ° КОГ° Да ИГрае' Така мачът « загубен със

гел?,а™ а™ляразГ™Р^"ХяМ°т®оре™0“Балкан- нахте7ази еГенГ К°ет° 
ски и треньор на пионерския състав.

г. е шахматистката 
година тя предвождаше женския отбор 

на ШК “Цариброд”, Драгана се състезаваше и за мъжкия отбор на този клуб, в 
който през сезона регистрира най-добри резултати. На отделното първенство на 
Сърбия за шахматистки Драгана Пеич Ранжелович зае трето място.

На второ място в класацията на най-добрите спортисти в общината се нареди 
Марио Ставров, член на местния клуб по ветроходство “Соларис”. През този сезон 
Ставров спечели голям брой медали в различни състезания в страната и в чужбина. 
Трети в класацията бе Александър Андреевич, член на БК “Димитровград”. Той е

-Напълно съм доволен от постигнатото, 
особено от отношението на младите фут* 
болисти. Качеството на футболистите нап- 

-С десетина пионери, родени през 1991 г., РимеР на Дарко Соколов и Дарко Петров е 
подпомогнати от по-млади състезатели, наистина на високо ниво. Те израстнаха 5 
от петлетата , започнах тренировки срав- истински водачи на тази генерация. Но тряб®3 
нително късно. Но с отговорна и упорита да й се даде възможност да покаже знанията 
работа успешно приключихме сезона. си в един качествен ранг, където ще играяТ
^Гвате о„таПиоНерска коГгодинГГякои ГчТот^^

ш„яКГбе Т ПреДВИЙ положението в „а- Й"“ В ПЪрВИЯ^
шия футбол бих желал да не коментирам ^ „
к чеството на самата организация на ли- яблицаша на пионерската лига

НИ умения. Посгигна^е^^ям бройФУТбОЛ' ЛуЖШЦа 4 0 04 ^
а не получихме нито един.

*Г-н Рангелов, как оценявате тази гене
рация млади футболисти?

най-добрият играч и стрелец в отбора.
На всичките посочени спортисти бяха връчени дипломи медали и парични награди.
Освен многобройните спортисти и спортни работници на тържеството присъст

ваха и представители на местната власт и местни фирми. Специални дипломи бяха

ство и хотел “Балкан”. .Сред .гостите бяха и: Николай Александров, секретар на 
Федерацията по ветроходство на България, Зоран Пекович, генерален секретар ш 
Шахматния съюз на Сърбия, Ранджел Тодорович, треньор на ЖФК “Машинац” от 
Ниш и Перица Кръстич, селекционер на женския национален отбор по футбол на

Покровител на манифестацията бе ОС в Димитровград, а спонсори - ЯЛ “Кому- 
люГтели 34 ’ БеЛештранс” “Дионис” « Сдружението на художниците-

Б.Д. голове,
&
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Възпоменание

На 26 декември 2004 година се навършиха 3 ГО- 
ДИНИ от ненадейната смърт на нашата мила сест-

гледане. 29. Индийски фокус- Най-големият морски боза- 
ник. 31. Домашно ездитно жи- йник. 56. Името на турския ре- 
вотно. 32. Столицата на Бъл- волюционер Ататюрк. 57. Лук- 

Водоравно: 1. Модел автомо- гаРия- 33- Маслодайно расте- созен кораб, потънал през 
били от САЩ. 7. Морал (син ) ние. 34. Шампионът на „Фор- 1912 г. 59. Върховен бог на се-
11. Елипсовидни очертания мула 1"- 35- Роман на Борис верноамериканските индиан-
12. Химически елемент 14 Пастернак. 36. Планина в Цент- ци. 60. Вид подправка в някои 
Египетски бог на слънцето 16 Рална Азия- 39- Българско ястия. 62. Връстник. 63. Дома- 
Будистки свещеници. 17 Зем- мъжко име. 40. Шеф. 42. Низши шно животно. 65. Безвкусица в 
но възвишение хълм 18 Ев- °Рганизми, чието тяло е сим- изкуството, архитектурата и 
рейски свещеник 20 Игло- 6иоза межДУ гъби и водорас- др. 66. Името на актьора Гиб- 
листно дърво 21 Малка река ло- 43. Машина-човек. 45. По- сън. 68. Град в Германия, бив- 
бара. 23. Лично местоимение’ ЛУ°СТР0В в Източна Азия. 46. шата столица на ФРГ. 70. Име- 
24. Дума, с която отричаме 25’ Сух пън- 48‘ ПаРче хляб- 51 • то на актрисата Дерек. 72. Ав- 
Който работи нещо под вода Епоха от камввната ера. 53. тознак за Пирот.
27. Едно число. 29. Осветите- Дълбок меДен СЪД 33 В0Да- 55. 
лен уред. 30. Столицата на Ки
тай. 32. Зала. 33. Дума, която 
има еднакво значение с друга 
дума. 35. Пристанищен работ- 11 
ник. 36. Президентът на Русия.
37. Третата нота. 38. Работно 16 
помещение. 39. Предмет от 
магнит за изостряне на ножо
ве. 40. Немски композитор. 41. 20 
Господин (гр.). 42. Солено езе
ро близо до море. 43. Река във 24 
Франция. 44. Лично местоиме
ние. 45. Подова постилка. 46.
Събрани данни за някого или 
нещо. 47. Къща за пчели. 48.
Костен израстък в устната ку
хина. 49. Френско модно спи
сание. 50. Втората нота. 52. 35 
Град във Франция. 53. Църко
вен закон. 54. Състезател с 
кон. 56. Пощенска пратка. 57. 38 
Модел руски самолети. 58.
Мъжко име. 59. Мярка за дъл- 41 
жина. 60. Подправка в някои 
ястия. 61. Река в България. 62.
Загатване. 63. Непреден па- 44 
мук. 64. Кон (поет.). 65. Изкуст
вен воден път. 66. Инок, калу
гер. 67. Името на актрисата Ше- 
пард. 68. Български град и ост
ров в Дунав. 69. Река в Сибир. 50 
71. Връх на Фрушка гора. 72.
Името на актьора Нюман. 73. 54 
Герой на Шекспир. 74. Част от 
коли, машина и др. 75. Скъпо
ценен камък с червен цвят. 76. 58 
Спортна чанта.

р;>
ПАВЛИНА ДОЙЧИНОВА ПРОДАНОВИЧ 
от Скопие, по потекло от Долна Любата

Вечно ще пазим 
твоята

в сърцата си спомените за 
доброта и обич, с които винаги ни даряваше. 

Поклон пред светлата ти памет!
ГЩ

Ош сестрата Лиляна и братята Владимир, Добри и Стоичко и 
техните семейства

На 16 януари 2005 г. се навършват 6 МЕСЕЦА от смъртта на
нашата мила и непрежалима майка, свекърва, тъща, баба и прабаба
АСКА ЯНЕВА 
от с. Долна Лисина 1

ШЕСТМЕСЕЧНИЯТ ПОМЕН ще се състои на 
10 януари на долнолисниските гробища.

Мила майчице, времето минава, но скръбта 
теб става още по-голяма.

Почивай в мир!

по

Скръбящи: син Драган, дъщери Верка и 
Миланка със семействата си

На 9 януари 2004 година се навършват 23 ГОДИ
НИ от смъртта на нашия мил татко, а на 21 януари 
2004 г. се навършват СЕДЕМ ГОДИНИ от смъртта 
на нашата мила майка
КОСТАДИНКА 
(1928-1998)

*
ВЕНЕ

(1925-1982)
АНГЕЛОВИ

от с. Долна Лиснна, 
Босилеградско

Изминалите години не могат да заличат вашата 
доброта и нашата болка за вас. мили родители! 

Поклон пред светлата ви памет! Почивайте в
мир!

Вечно скръбящи: син Славчо, дъщеря Миряна, внучки Сузана и 
Сандра със ссмейсшваша си

Навършват се ШЕСТ МЕСЕЦА, откакто зави
наги останах без моята скъпа и непрежалима майка
ВЕНЕТКА АЛАЕКСАНДРОВА 
от Долни Криводол

Панихидата ще бъде отслужена на 15 януари 
2005 г. от 10.30 часа на гробищата в Д. Криводол.

Скъпа майко, ти винаги ще живееш в сърцето 
ми! С обич и болка се прекланям пред светлата ти 
памет.

Отвесно: 1. Голям християн- 61 
ски празник. 2. Хълм над Бел
град. 3. Шахматна фигура. 4. 64 
Дума, с която се изреждат въз
можности. 5. Името на актьора 
Марвин. 6. Голям дарител на 
църква. 7. Едноличен търго
вец (съкр.). 8. Пустиня в Ин- ев 
дия. 9. Безсмислено упорство.
10. Вид южноамерикански па
пагали (мн.ч.). 13. Кумир. 15. 
Хърватско мъжко име. 17. 
Френски художник. 19. Град в 
България. 21. Място, където 
река започва да тече под зе
мята. 22. Офицерски чин в ар
мията. 25. Град в Македония.
26. Модел руски фотоапарати.
28. Търпеливо слушано или

Гноят син Асен ощ Ниш

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 5 януари 2005 г. се навършват две години от смъртта на пашата 

мила съпруга, майка и баба
ЗОРИЦА ТОДОРОВА
от с. Пъртопопиици

Времето не може да заличи спомените за твоите 
умни думи и благородни дела, С голяма обич и 
признателност свеждаме глави пред светлата ти 
памет!
Нейните най-мили: съйруг Славчо, синове Момир 
и Иван, снахи Емилия и Драгшш и внуци Милен, 
Милшш, Олгшш н Ивана

Решение на кръстословица 224 • Водоравно:

1. Герой. 5. Мач. 8. Фия. 10. Тел. 11. Кебап. 13. Март. 14. Ин. 15. 
Дарак. 16. Дака. 17. Бурел. 18. Музика. 20. Калий. 21. Декор. 22. 
Аргон. 23. Корал. 24. Да. 25. Вар. 26. Абонат. 28. Век. 29. Етил. 
31. Урок. 32. Риба. 33. Не. 34. Оазис. 36. Салам. 37. Юристи. 38. 
Исидора.

: ВЪЗПОМЕНАНИЕТъжен помен
На 27 декември 2004 година се навършиха ПЕТ 

ГОДИНИ от смъртта на нашия обичан съпруг и 
баща

На 1 яну
ари 2005 г. се 
навършват 
40 ДНИ от 
смъртта на 
пашата 
скъпа и 
непрежалима 
майка,

Ма 6 януари 2005 г. се навършват 
10 години
от смъртта па непрежалнмня ни съпруг, татко, 

дядо п прадядо
СИМЕОН БОГОЕВ ХРИСТОВ 
(1926-1995)
от село Дукат, Босилеградско

ДА СИ СПОМНИМ ЗА ДОБРИЯ ЧОВЕК!

/
-г~>*

ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ 
от Димитровград

Ако смъртта е по-силна от живота, не е 
по силна от любовта и тъгата, които носим за теб.свекърва, 

тъща и баба
Твоите: съйругп, дъщеря и синМАГА СТОЙКОВА

(1916-2004)
от с. Бреснина

Съиругаша Олга, дъщерите Кралица и Лиляна и синът Ванчс 
семействата си

със

Възпоменание
Панихидата ще бъде отслу

жена на 1 януари от 11,30 часа на 
гробищата в Броеница. Каним 
роднини, съседи и приятели да 
присъстват.

Вечно ще пазим спомена за 
твоята благородна душа и из
пълнено с обич сърце. С много 
любов и тьга се пре 
пред светлата Ти памет!

Опечалени: дъщеря Лиляна и 
син СШефан със 
семейсШвшТш си

На 7 януари 2005 г. се навършват 8 ГОДИНИ от 
смъртта па пашата мила п непрежалима съпруга, 
майка, свекърва, тъща и баба
ДАРИНКА ЦВЕТКОВА 
от с. Райчилоицп, Босилеградско

Никога няма да забравим гноите добрини и 
безкрайната любов, с която ни дарявате. С много 
обич и тъга се прекланяме пред вечната ти памет!

Твоите най-мили: съйруI Крум, син Ана, 
дъщеря Милинка, снаха Цветанка, зс(П Павле, внука Лиляна и 
внук Дврян

На 6 януари 2005 година се навършват 4 ГОДИ
НИ от смъртта на машата мила съпруга, майка, 
баба и снаха
СЛАВКА РАИГЕЛОВА 
ог Горна Лисина

С много обич и тъга прекланяме глави пред 
светлата ти памет!скланяме

СъПру?ъШ Владимир, депата Иван, Анка и Любен 
със семействата си и зълва Васка



31 декември 2004

анчин рабуш
асшиман мое

кво смо ни-Айде Манчо, кажи ми 
- заступи ме онядан Стоича Опар-

ничавият.
смо? Па човеци кико сви другьи!

-Може да йе тека, ама я те не питам за това...
-А за койе ме питаш?
-Запазил ли си кво орате големците кига доиду при

-Големци ко големци, сваща орате, това им йе ра
бота! А за койи големци ме питаш?

-Па и оди Белград и оди Совию...
-Орате, ама половината од ньинуту орату требе да

-Кико кво

върлиш уводу...
-А другата половина?
-Она ти йе Стойчо, декорация!
-Ква па са декорация?
-Епа, да изгледа по-убаво първата половина...
-Туя що требе да върльим у воду?
-Туя! Айде кажи кво си запомнил от това що орате? 
-Па най-вече дека смо некикав мое меджу две 

държаве! После ни обещаваш дека че се напрайи 
това или онова, не могу бъш све да се сетим...

-Е, видиш ли, несмо никьикъв мое, а трула кюприя. 
А кига некико се промъкнемо деру ни и йедните, и 
другьите митничари, сгураю ни, да простиш, кико 
от майкьу родени.

-Море ючера видо Йовчу, йедва се промъкнул и са
оди кико параграф!

-Е оти?
-Оти ли? Па до границуту ипгьл све ребром, йедва 

се промъцинял меджу шлеперите....
-Чекай, пеша ли йе ишъл?
-Ма йок, возил се у кола, ама на свако разминуванье 

се кривил и се усекнулЛ петте кьилометра от грани
цуту до Цариброд минул за цели два часа ...ЛЮЮ5. РЛАОСТ У №АС0Т,А ПВ Н0ВАТА ЮАША!

■ив -Брееей! А толко обещания падоше дека ггутища че
се напрайе, дека че станемо широка и най-убава 
капия!

-Море Манчо, я мислим дека смо слепо црево. 
Никой за нищо не ни зарезуйе!...

-Видиш ли, Стойчо, само чекам пай да кажу да смо 
мое. А йоще йеднуш кажу, а че им одрежем дека не

никьикав мое. А и да смо мое, служимо им само 
да тъпчу по нас!
смо

Прибира се мъж у дома - кьор- звъни на съседа лекар 
кютук пиян. Жена му се втурва да - Мъж ми току-що се прибра, 
му помага, но той нито й благо- У Щ Р Рдокторе, но не ще да приказва, 

само ”гра” повтаря от половиндари, нито я псува. Само мълчи.
- Да ти спретна една салатка? - час.пита съпругата. - На кръчма ли е бил?- Гра-а-а... -Да.- Какво каза? - Налейте му една ракия и ще се- Гра-а-а... оправи.

какво ти стана... Нещо да Жената 
хапнеш, искаш ли?
- Боже налива ракия, дава я на

мъжа си и пита:- Гра-а-а... - Сега по-добре ли си?
уплашила много и - Гра-а-дил Илия килия...Съпругата се

----------------------Издава:
Издателство "Братство“ 

Кей 29 декември 8 Вестник за българите в СЧГ Е-поща: тиЬ@тес1гап15.пе(


