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Iщшшшш шштшНа последното заседание на Нациналния съвет на българското малцинство в Сърбия и 
Черна гора, което се проведе на 25 декември м.г. в Димитровград, бяха приети 15 проекта от 
общо 40 предложени, които ще се финансират със средставата на Националния съвет.

Предложените проекти предварително са об- Милка Станоевич от Ниш - 95 000 динара. : СлуМЗЯХ ^ НббоДШШ’
9. Повишаване качеството на техническото • ЙВВНФВ^^

Аболиция от 
президента
или , < т ;
заточение в 
Лесковацг^ж.... '^ШЗИЕ
Защо
българите в

13. Промоция на книгата "Народни просвети- ■ ^
5. Семинар под название "Националният съвет тели от Босилеградско Краище 1833-2003” - 12 500 | лгжчгДСЦй Лгг жъНжж

на българското малцинство и политическите пар- динара. ; ив€ж 1 С- ж>РЦИ
тии в Цариброд и Босилеград”, организирани от Проектът на Дружеството за сръбско-българ- ■ '
КИЦ "Цариброд” - 170 000 динара. ско приятелство "Рила” от Ниш за курс по бъл- : Сп гч грк ОСКИ 0X4

6. Проект "Душата на Царибродско”, органи- гарски език е приет условно - предварително да се ; ■'М 1
зиран от Матицата на българите в СЧГ (Обучение направи анкета, заедно с "Братство" и НС, за да се \ П О03И Д0НТ ■
на млади изследователи и съхраняване на народ- установи броят ма заинтересованите. ; _г. ■ ^ $ I
пата памет) - 72 000 динара. Дадени са и две еднократни парични помощи от ■ СТЪП |ИГ Н9V/ |1* *. 1

7. Погасване на част от дълга за печатането па по 30 000 динара - на Владимир Костадинов и ■ А ■ |ТГЮИгТ1/1 Г|*1>
"Народни просветители от Босилеградско Бошко Таков. - .С*М«У ,• #ДС1

Краище 1833-2003", автор Александър Йовчев Неприетите проекти могат да кандидатстват I _• ^
Младенов - 65 000 динара. през тази година при условие да бъдат съгласувани ; Р О СИЛ€ГрЗД ; ,; -I -г 4 А:

8. Проект за художествен пленер - представяне с изискванията на конкурса и да не са само 
на националната култура и етнография, автор инвестиционни.

съдени от комисиите по образование и култура, а
самото заседание предложиха кои от тях да оборудване на РТВ Цариброд и Радио Босилеград -

по 75 000 динара.
10. Манифестации и публични изяви на КХД

те на
бъдат приети.

1. Помощ на малката талантлива цигуларка 
Надежда Цветкова за музикалното й образование "Иваново 1868” - 91 000 динара.

11. Проект на Матицата на българите в СЧГ:
2. Помощ на Михаил В. Станчев от Босилеград "Народни традиции, обичаи и празници от Боси- 

за обучение в духовата семинария в София - 7500 леградско, Клисурско, Звонско и Царибродско" -
семинар "Възстановяване ма традициите и обичаи-

Службата на генералния 
инспектор в Министерството 
на вътрешните работи на Сър
бия е получила на 24 декември 
миналата година иск от Про
куратурата за военни злодея
ния да провери доводите за 
участие на отделни служители 
на МВР в евентуалното изга
ряне на трупове на албанци в 
“Мачкатица“ в Сурдулица по 
време на стълкновенията в 
Космет, а след това и за запла
хите на свидетелите, съобщи 
МВР на Сърбия.

От МВР оповестяват, че 
след като е приела иска на 
Прокуратурата, Службата на 
генералния секретар на МВР е 
предприела стъпки и в съде
йствие с прокурора ще напра
ви всичко възможно, за да се 
утвърди евентуалната отгово
рност на служители на МВР.

в София - 50 000 динара.

динара.
3. Литературни вечери, организирани от гимпа- те” - 110 600 диапра. 

зията "Св. Св. Кирил и Методий" -19 000 динара.
4. Художествена работилница при градската разование на преподаватели по родинознание, му- 

галерия в Цариброд за набавка на материали за зика... - 225 000 динара
рисуване - 30 000 динара.

12. Проект на Матицата на българите за дооб- .
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тази година големият християнски праз- река се гмурнаха 7-8 момчета. Този път кръста 
шк Богоявление бе ознаменуван тър- извади Игор Василов, който бе поздравен с 

жествено в Босилеград. Местният свещеник Бо- бурни ръкопляскаиия от неколкостотии насъб- 
бан Илич отслужи празнична литургия в черк- рали се босилеградчани. Късметлията и све- 
вата "Рождество на Просвета „
Богородица”, а след това по це- и тази Г0Дина на Богоявление

свещеникът отец Йоан

Апел за помощ
Скъпи ученици и преподаватели, обръщам се към вас с 

въпиющ зов за помощ, която набирам от добри и състрадателни 
хора от хуманитарни организации за моето спешно лечение.

През декември миналата година паднах на пързалката, при 
което получих мозъчно сътресение. Дясната страна на тялото 
ми е парализирана, включително и крайниците,

щеникът осветиха с кръста 
водата в големите котли, а след 
това всички вярващи си наляха 
от нея в бутилки и си занесоха 
вкъщи за здраве, Игор Василов 
получи подарък от църквата - 
икона на Св. Никола и други 
църковни сувенири на стойно
ст 3000 динара, както и парична 
награда от 1000 динара.

игралните градски улици мина
ха литии.

Тържественият богоявленс- 
ки водосвет се състоя край тука
шната бензиностанция. След 
като свещеникът Бобан Илич 
хвърли осветения кръст в язо
вира в Драговищица, в студена- ____________
та и на повечето места заледена ДаДени 33 ремонт на двете

черкви, заяви отец Йоан.

извърши водосвет в 
долнолюбатската черква 
"Възнесение Господне" и в 
черквата "Света Петка" в 
Рибарци. Парите, които са 
дарени за изваждането на 
осветения кръст ще бъдат

Също така следствие на повредата изгубих говор. Сега се | 
намирам в болницата в Ниш. Тъй като съм от безработно 
многодетно семейство (пет деца), като последна надежда за | 
лечението ми моля, всички благородни хора да помогнато 
парично дарение, понеже финансовите разноски са непосилни | 
за родителите ми.

Моля, помогнете! Нснад Кожилоаич па 9 годиаи от село 
ГрадиньеП.Л.Р.



В центъра на вниманието
21 януари 2005

В контроверсния съдебен процес срещу Небойша Иванов е постановена 
изпълнителна присъда, но случаят още не е получил окончателен епилог

Небойша Иванов:

Монтиран политически процес
литическа присъда се цели едно 
политическо послание - да се сее 
страх между българите в Цари
брод и Босилеград и между бъл
гарската общност в Сърбия, 
понеже мнозинство от хората не 
знаят кое всъщност е делото от 
чл. 134 за национална, верска и 
расова омраза. Също се цели да 
бъда докрай натиснат и тормо
зен, за да се откажа от общест
вената си и политическа дейност 
за защита на националните и 
политически права на българите 
в Цариброд и Босилеград. Цели 
се и третият елемент от полити
ческото послание - реакция на 
общественото мнение в Бълга
рия и на официална България и 
четвъртият елемент е адекватно

Небойша Иванов смята, че 
става дума за политическа при
съда като последица на монтиран 
политически процес, който се 
води от 2002 г. с обвинителен акт 
на окръжния прокурор в Пирот. 
Иванов заяви за нашия вестник, 
че този процес съдържа елемен
ти в подкрепа на това твърдение:

- Намерена е съответна лично
ст, като потърпевша, т.е. госпо
жа Зорица Павлович Милева, 
която от 1991 г. до демократи-

‘Влизането на Иванов в затвора е отложено за 3 февруари 
2005 г. и доколкото дотогава не го аболира президентът на 
Сърбия Борис Тадич или Общинският съд в Димитровград 
не отложи още веднъж излежаването на наказанието, 
нашенецът ще бъде принуден да се озове в лесковския 
затвор

В навечерието на Новата 2005 на пито един от шестимата сви- 
година Небойша Иванов от ди- детели на Иванов, а прие пока- 
митровградското село Желюша занията на Зденка Тодорова, коя- 
получи окончателна присъда от то се представя като защитник ма 
Върховния съд на Сърбия, с коя- правата па българите в Сърбия, 
то съдът го праща в затвора за Иванов обжали присъдата па 
три месеца за дело по чл. 134 от пиротския съд пред Върховния 
Наказателния закон на несъще- съд на Сърбия, който намали 
ствуващата вече Съюзна репуб- наказанието на 3 месеца затвор, 
лика Югославия. Присъдата по-^ Сред българите в СЧГ това е 
лучи особено отражение в обще- първата ефективна присъда за 
ството, понеже става дума за гра-! деяние по чл. 134 от НЗ СРЮ и
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Центъра за култура в Димитров
град и на Радио телевизия Ца
риброд. Тя не разреши в големия 
салон на Центъра за култура да 
бъде изпълнен концерт па 
известния фолклорно-музикален 
ансамбъл "Филип Кутев", който е »еспРавеДлива понеже двама реагИране на българското насе- 
преди 5 октомври организира свидетели са поткрепили твърде- 
българският Културно-инфор- ниет0’че съм отправил тези думи 
мационеи център в Димитров- към 3оРш'а Милева, а шестима 
град. Затова концертът е реали- свидетели в процеса са казали, че

несъм казал такова нещо, но 
председателят на съда пренеб
регна техните изказвания и взе 
окончателно решение. С тази по-

и адекватен съдия.
- Моята оценка е, че от юри

дическа гледна точка присъдата
В присъдата, която постанови съдебният съвет в Окръжния съд в 
Пирот, председателстван от съдията Милорад Пейчич, на 22 
декември 2003 година покрай другото се казва:
- Обвиняемият Небойша Иванов е виновен затова, че на 8 февруари 
2002 година в Димитровград, която е многонационална среда, пред и 
в сградата на Общинския съд, докато е минавала покрай него 
Зорица Милев от Димитровград, без никакъв повод няколко пъти е зираи в Пирот, а сетне и в Ниш. 
нарекъл същата „сърбоман,, и й казал думите „какво търсиш в Това е един от фактите които
Димитровград, аз ще те изселя в твоя Ниш и в твоята Сърбия,,, което ппк„„ият политическата ’ обше- 
е предизвикало в нея, като принадлежаща към сръбската ‘ с с, ц

ление в Цариброд и Босилеград - 
каза Небойша Иванов.

Според неговите думи важно 
е, че това което се е случило на 
него е могло да сполети и някой 
друг от хората които активно се 
занимават с българската кауза.

ствена и национална дейност нанационалност, а и в другите присъстващи граждани видимо
обезпокоение и по посочения начин е предизвикал национална госпожа Зорица Милева в Цари-
омраза и нетърпимост между народите и националните малцинства, брод. По нейно време, след отк- КОМбНТЗр

риването па Културно-информа- 
циониия център през 1997 г. от 
нейна страна излезе забрана за

които живеят в Димитровград,
С което е извършил наказателно деяние предизвикване на 
национална, расова и религиозна омраза, раздор и нетърпимост по 
член 134, алинея 1 от Основния наказателен закон.
За извършеното наказателно дело съдът го осъжда с наказание 
затвор за срок от една година и три месеца.
Обвиняемият се задължава да заплати на съда разходите по 
наказателната процедура в размер на 10 000 динара и фиксни 
разходи в размер на 3000 динара.

Защо точно Небойша?
всяко едно мероприятие, което 
организира КИЦ, да се състои в 
големия салон на Центъра за 
култура. Така че нейното поли
тическо, обществено и национал
но поведение е ясно. Тя като по-

* Въпреки десетте години война и националистическата 
истерия, в Сърбия досега няма осъден по този казус - 
внушаване на национална нетърпимост.

Един българин от Западните покрайнини е осъден ефективно да лежи 
три месеца в затвора в Лесковац заради това че е нарекъл една сръбкиия 
"сърбоманка”. Небойша Иванов е серт човек, който сигурно се е изпус- 

търпевша подава сигнал на МВР, иал с нервите и не се е посвенил да каже това, което мисли. В същото 
а те на прокурора и се стига до време това, което е направил едва ли е обида за една сръбкиия. Лошото е, 
обвинителен акт - каза Иванов. че сърбите си връщат за наранената гордост не на друг, а на заместник-

председателя на Демократичния съюз на българите в Югославия.
Присъдата е прецедент - по думите на Небойша, въпреки десетте 

години война и националистическата истерия в Сърбия досега няма 
осъден по този казус - внушаване на национална нетърпимост.

Това се прави заради страх - ако Небойша влезе в затвора, на бълга-

жданин от българското малцинс
тво и един от най-изявените де
йци в защита на идентичността 
на малцинството. Още повече, че 
Иванов е основател на Култур
но-информационния 
"Цариброд”, доскоро председа
тел на Управителния съвет ма 
КИЦ, един от носителите на 
демократичните промени в Ди
митровград през 2000 година и за
местник председател па ДСБЮ.

По силата на присъдата Ива
нов трябваша да излежава нака
занието от 5 януари 2005 г. в зат
вора в Лесковац, но изпълнени
ето на присъдата бе отложено 
поради здравословни проблеми 
на осъдения. Междувременно в 
Димитровград са събрани над 
1500 подписа, с които се търси от 
президента на Сърбия Борис 
Тадич да аболира Иванов. И На
ционалният съвет на българско
то малцинство в Сърбия и Черна 
гора на заседанието си през деке
мври м. г. прие становището, че 
Иванов е невинен и поиска от 
президента Тадич да го освободи 
от излежаваме на наказанието.

Небойша Иванов е обвинен от 
прокуратурата и осъден от Ок
ръжния съд в Пирот на 15 месеца 
затвор, че нарекъл Зорица Ми
лева, бивш дългогодишен дирек
тор на Центъра за култура и гла
вен редактор на РТВ Цариброд, 
сърбоманка. По време на проце
са съдът не уважи показанията

доколкото е известно, единстве
ната такава присъда срещу лице 
от малцинство за последните 
десетина и повече години.

Дали на 3 февруари, докогато 
е отложено изпълнението на 
присъдата, Небойша Иванов ще 
се озове в затвора в гр. Лесковац 
зависи от това дали президентът 
Тадич ще го аболира дотогава. 
Съществува и възможност съдът 
отново да му отложи излежава
нето на наказанието.

Той добави, че е намерен и под
ходящ свидетел, който има "кре- 
дибилитет”, в личността на гос-център
пожа Зденка Тодорова, председа
тел на Хелзинкския комитет за рите от Западните покрайнини ще им увиснат носовете. Ще разберат, че

демократичността на Сърбия е доста далече. Но още по-далече е така 
наречената "майка България”. Тукашните политици и медии въобще не 
се заиграха със случая Небойша - все едно му казаха "да внимава какво е 
говорил,пада му

Днес Небойша отчаяно търси Соломон Паси за съдействие - все още 
няма отговор, а последното му отлагане за затвора е с дата 3 февруари 
2005-та. Журналистите не знаят как да действат и явно не им се правят 
"националистически кампании”. Политици и депутати се пазят от ‘горе
щия картоф” на българо-сръбските отношения. Сам, неразбран и леко 
отчаян, двуметровият Небойша е весела гледка - той започва бавно да се 
убеждава в това, което се говори за българите от памтивека - че не си 
помагат, когато изпаднат в беда.

Присъдата има алтернатива - Небойша може да бъде помилван от 
президента Тадич. Великодушието па Тадич ще накара българите да 
разберат, че вече живеят в приятелски настроена към малцинствата си 
европейска държава, а самият Небойша не е глупав човек, за да се гордее 
с постъпката си и да я повтори, мислейки се за безнаказан.

Просто е смешно в разпокъсана, нещастна и обидена Сърбия точно 
Небойша и точно заради тази обидна дума да има такава присъда.

Прави впечатление и друго - лицемерието на българската външна 
политика. Когато Милошевич беше на власт, се правеха какви ли не 
упражнения, за да се докаже, че не е щастливо да се живее в Сърбия. Днес 
отношението към българите в Западните покрайнини не се е променило - 

са така бедни, пак така намаляват и пак така се държат - като 
последните сто години почти. Днес играта на свободи и малцинства загру
бява - просто сърбите ни пробват фино и демократично на тема "Обичате 
ли си още хората, които живеят в нашите граници”. Е, съдейки по поли
тическите реакции и по-скоро тяхната липса, трябва тъжно да признаем, 
че не си обичаме хората. Ние не се обичаме помежду си, та камо ли 
някакъв закъсал българин от Цариброд.

Страх ме е да му кажа на Небойша: ”Ще лежиш, приятел, няма кой да 
те защити, съжалявам.” А имаме някаква отсрочка, може да му се помог
не, наистина. И целта дори тук не е Небойша да не лежи в Лесковац, целта 
е да покажем, че сме с него и му съчувстваме, да им покажем на прекрас
ните нашенци в Сърбия, че държавата България съществува, наблизо е.

защита правата на българите в 
Югославия. Намерен е и проку
рор, който повдига обвинителен 
акт пред Окръжния съд в Пирот

се...

А.Т.

Апел на Националния съвет 
до президента Тадич

Уважаеми господин президент,
Националният съвет на българското национално малцинство ма 

заседанието си от 25 декември 2004 г. в Димитровград разисква за хода 
на съдебния процес срещу члена на съвета Небойша Иванов, чийто еп
илог е наказание със затвор от три месеца.

Членовете на съвета единодушно приеха заключението, че този 
съдебен процес има прекадена политическа конотация и всъщност 
става дума за заплаха на аквистите и членовете на политически партии, 
които се застъпват за ползване националните и човешки права, сред 
които са и членовете на Националния съвет. Наказанието е несъот
ветно, прилагането му ще предизвика дестабилизиране на полити
ческата обстановка в нашата среда и в голяма степен ще анулира 
малкото положителни политически промени настанали след рухва
нето на режима на Слободан Милошевич, за които именно Небойша 
Иванов беше един от главните инспираторн.

Понеже са изчерпани всичките юридически механизми за да се 
докаже правдата и да се защити осъденият, обръщаме се към Вас, за да 
използвате своя авторитет и пост и да вземете решение за аболиция на 
осъдения Небойша Иванов, т.е. да анулирате предвиденото наказание.

Благодарим за разбирателството и Ви пожелаваме успех във все
кидневните задължения.

те пак

Председател на НС Ангел Йосифов
Мартин Карбовски, БНТ
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Защо българите в Сърбия ” боледуват” от национален 
нихилизъм и комплекс на малоценност?

"Бялата чума" продължава да 
обезлюдява Босилеградска община

Индоктринация, материална 

полза, смесени бракове...
*Проф. д-р Владета 
Йеротич: "Бившите" 
българи отново ще 
станат българи

в друга страна петдесет или сто 
години. Тогава тези хора пос
тепенно се сливата с нацията, с 
която живеят заедно. Такъв е 
случаят с много народи, които 
живеят в Америка или някои 
европейски страни.

Досега не ми е било известно, 
че българското малцинство в 
нашата страна! толкова радушно 
се отказва от своята нация, което 
не е случай при останалите мал
цинства у нас. Защо го правят то
ва? Вероятно има много причи
ни. Животът в предишна Югос
лавия доскоро беше много по-до
бър, отколкото в България. Ве
роизповеданието е също. Хората 
не искат да бъдат употребени от 
своята (бивша) нация като 'троя
нски кон”. Смесените бракове 
също са една от причините за то
ва явление. Материалната полза 
винаги е значителен фактор. Но 
тъй като ние продължаваме да 
обедняваме, а в България про
дължава да се повишава жизне
ното равнище, няма да е изненада 
ако "бившите” българи проявят 
желание отново да станат бъл
гари. В крайна сметка - две са ос
новните причини, поради които 
хората преминават от една в дру
га нация: идеологически и мате
риални...”.
—-Както се- вижда, проф. д-р 
Владета Йеротич проникна в ня
кои от най-важните причини за 
преминаването на българите в 
Сърбия от българската в сръбс
ката нация. Може би вече се 
сбъдва и неговото предвиждане, 
че "бившите” българи ще се вър
нат към корените си. Защото 
през последните години нашенци 
свободно започнаха да изпращат 
децата си да следват в България, 
а много българи в Сърбия вече 
имат или искат да имат двойно 
гражданство. "Братство” вече 
писа колко много хора са подали 
молби за българско гражданст
во. Дори и някои сърби, за да 
получат български паспорт, тър
сят български корени в родосло
вното си дърво. По този въпрос 
обширно писа "Недельни телег
раф” от 5 януари 2005 г. - "Срби 
масово постайу Бугари”.

Богдан Николов

* Според данните от последното преброяване през 2002 
година, в общината са регистрирани 9 931 лица, но сега 
броят на жителите е намалял

В Босилеградска община от година на година има все по-малко 
хора. Драстичното намаляване на броя на новородените и увели
чаването на смъртността продължават да обезлюдяват селищата в 
Босилеградско. Раждаемостта през последните години е почти 
двойно по-малка от смъртността, а постоянно намалява и броят на 
сключените бракове.

През 2004 година в общината са сключени 50 брака, родени са над 
80 бебета, а са починали 162-ма души. Официални данни за броя на 
новородените през миналата година все още няма, понеже повечето 
от децата са се родили в родилния дом в Сурдулица или в някоя друга 
болница във вътрешността, в които общини, според закона, са и 
регистрирани. От гражданските книги на новородените научаваме, 
че в босилеградския Здравен дом са родени само 14 бебета.

В Службата за регистъра на гражданите към ОС в Босилеград, в 
която освен за града се водят регистри за още 12 околни села, 
миналата година са записани 13 новородени деца, сключени са 43 
брака, а в книгата на починалите са записани чак 95 лица.

В долнотлъминската местна канцелария, където се завеждат и 
гражданските книги за селата Горно Тлъмино, Бистър, Карама- 
ница, Голеш и Жеравино, през 2004 година са регистрирани две 
венчавки и седем починали.

И в местната канцелария в Горна Лисина, в която се завеждат 
гражданските книги за общо 4 села, са евидентирани два брака, а в 
книгата на починалите са записани 15 души.

Шефът ма местната канцелария в Горна Любата, който завежда

* Преди 50 години само в Босилеград и 12-те околни села са 
родени 136 деца и са сключени 55 брака. Тогава в книгата на 
н'6'вбрбДШйГе'в-^естната'канцелария в Долна Любата~са 
евидентирани чак 83 деца.
* През 2002 и 2003 година в общината са били сключени 35, 
съответно 38 брака. Фактът, че лани са регистрирани 51 
венчавки показва, че броят на младите брачни двойки 
незначително се увеличава.

гражданските книги и за Плоча, Мусул и Барйе, е регистрирал един 
брак, а в книгата на починалите е добавил данните за 19 лица.

В Бранковци, където се водят книгите и за селата Зли дол, 
Рибарци и Бресница, през 2004 година към списъка на починалите 
са добавени още пет лица, докато книгите за вписване на 
новородените и на венчавките не са и отваряни.

В местната канцелария в Назърица, където се завеждат книгите 
и за Ярешиик и Доганица, регистриран е един брак, а пет души са 
починали. И тук гражданската книга за новородените през 2004 г. не 
е отваряна.

За разлика от колегите си в другите села, шефът на местната 
канцелария в Долна Любата миналата година в книгата на родените 
е записал едно дете. В тази местна канцелария е сключен един брак 
и са зарегистрирани 16 починали.

Въпреки че драстичното намаляване на населението в Босилег
радско продължава, не се взимат никакви мерки за спирането на 
тази трагична тенденция.

Отказването от българската 
нация е явление, което,заедно с 
малкия наталитет, драстично на
малява броя па българите в Сър
бия и Черна гора (допреди десе
тилетие и половина - в Югосла
вия). Някои нашенци започнаха 
да се отказват от българската си
народност още през седемдесет
те години на миналия век. С една 
молба до ме-ве-ре-то те ставаха
югославяни или сърби, следова
телно Николови ставаха Нико
лини, Петрови - Петровичи и т. н. Г1Р°Ф- А*Р Владета Йеротич 
За съжаление, това явление пус
на дълбоки корени сред нашенци вяРа или ,,аЧия- Подробно му 
и продължава до днешни дни. И е обясних какво се случва с бълга- 
”болест”, от която "боледува” Рското малцинство в Сърбия и 

малцинство. При поисках от него отговор на въп
роса кои са причините за това яв
ление. Професор Йеротич беше

само нашето 
останалите малцинства то не
съществува или е незначително.

Във връзка с националния ни- отзивчив 11 за кРатко време ми 
отговори. Ето неговия отговор:хилизъм на хората от българско

то национално малцинство в СЧГ 
трябва да се подчертае фактът, 
че той се появи по времето на 
Титова Югославия, в която на
ционалното равноправие и брат-

Между двете войни насилствено 
се отричаше съществуването на 
българско национално 
малцинство в Кралство 
Югославия. Всички българи от 
анектираните краища бяха 
"преведени" в сръбската нация

ството и единството между наро
дите и малцинствата беше поста
вено на най-високия пиедестал на -ЛО административен.начин,_а.—

властта не позволяваше наофициалната държавна и парти
йна политика. Таченето на наци-

хората от Царибродско и 
Босилеградско публично да се 

оналната идентичност се гаран- самоопределят като българи и 
тираше с Конституцията на стра- наказваше жестоко всеки, който 
ната и със статутите на общи- се осмеляваше да споменава 

българската си народност. 
Въпреки това нашенци тогава 
успяха да запазят българското

ните, а в държавата като цяло, 
както и в средите, в които живеят 
хората от малцинствата, се съз
даваха политически и материа
лни предпоставки за постигането 
на тази цел.

Това явление сред нашето 
малцинство ме вълнуваше дълги 
години, още повече, че познавах 
много хора, които публично 
говореха, че са югославяни или 
сърби, а добре познавах техните 
български корени за две десети
летия назад. Затова през 1993 
година написах писмо до проф. 
д-р Владета Йеротич, познат 
като учен, който често пише във 
вестници и списания за премина
ването ма хора от една в друга

си самосъзнание и открито 
казваха, че са българи, а заради 
такива изявления някои дори 
загубиха и живота си.

Уважаеми г-п Николов, 
Явлението, за което ме пита

те, е сложно и може да бъде обяс
нено от цял тим специалисти - 
историци, социолози, психоло
зи... Досега се обръщаше но-го- 
лямо внимание на хората, които 
преминават от едно в друго хрис
тиянско вероизповедание или от 
една в друга религия. Премина
ване от една в друга нация има в 
случаи, когато например малки 
групи хора непрекъснато живеят Петър Рамгелов

В Ниш гостува фолклорният ансамбъл "Искър" от София_________От 7,5 милиона жители на 
Сърбия (без Косово и 
Метохия) 1,5 милиона са от 
19 национални малцинства 
или национално 
неопределени.
Според преброяването на 
населението през 2002 
година най-числени 
мацинства са унгарците - 
293 299, бошняците (136 
087) и ромите (108 193). В 
Сърбия има и 70 602 
хървати, 61 647 албанци,
59 021 словаци, 40 054 
власи, 34 576 румънци, 25 
847 македонци, 20 497 
българи, 20 012 буневци, 19 
503 мюсюлмани, 15 905 
русини. Най-малки 
малцинства са украинците 
(5354), словенците (5104), 
горанците (4581), 
германците (3901), 
руснаците (2588) и чесите 
(2221).

Танци, песни и стихове
В организация на Дружеството за сръбско-българско приятелство "Рила” 

па 13 януари т.г. в Ниш гостува фолклорният ансамбъл "Искър” от София.
В залата па Детския културен център гостите от София изпълниха редица 

песни и танци, представяйки фолклорното богатство на страната си.
Младите танцьори и певци, повечето от които са ученици в хореографското 

училище в София, се представиха с широкоизвестиите български 
танци, но и с авторски изпълнения.

Ансамбълът се ръководи от Николай Колев, а хореограф е Надежда Ко
лева. През последните години се утвърждава като един от известните фолк
лорни ансамбли с успешни гастроли в страната.и в Португалия, Турция, Испа
ния и други страни. Приятното културно събитие бе обогатено и с участието на 
двама български поети. Поетесата Петя Йотова от София се представи с две 
стихотворения. С бурии аплодисменти нишката публика посрещна стихот
ворението й ”Ако няма любов”, спечелило трета награда на IV национален 
конкурс "Любовта, без която не можем” - Варна 2003. С няколко стихот
ворения се представи и поетът Мишо Глигоров.

От името на Столична община София приветствие изнесе Нели Горанова, 
главен експерт в отдел "Култура”, а от името на организаторите Весна Савич, 
председателка па дружеството “Рило”. И двете културни деятелни изтъкнаха, 
че това са първите крачки към по-широко културно сътрудничество между 
Ниш и София. Д- Р.

песни и
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УПрезидентът 
Георги Първанов АПЩ/1ПП|(вдясно) и 
ректорът на СУ 
Боян Биолчев на

: И' I м\7п
луксозните курорти на Франция 
и Швейцария.

Цитирано е мнението на слу
жител на компанията "Балкан 
холидейс”, който изтъква, че в 
курортите на Източна Европа е 
различно, забавно и по-евтино. 
150 млн. евро са инвестирани в 
Боровец, за да стане той модерен 
европейски курорт с допълни
телни писти с обща дължина от 
около 80 км. За онези, които оби
чат преживяванията, по-близки 
до истинската природа, се препо
ръчва Пампорово, където плани
ната е по-мека, има условия за 
каране на сноуборд, смятат от 
Нюзуик. Там има възможност и 
за посещение на намиращия се 
наблизо Рилски манастир.

След посещението си в Бразилия и Чили президентът 
Република България Георги Първанов стъпи на ледения континент 
Антарктида, където посети българската база на остров Ливингстън.

- Има и символичен, и исторически метафоричен смисъл 
държавният глава да посети българската база. За учените там това е 
уважение и признание за това, което правят. Има само 28 държави 
стъпили на континента, а тенденцията да се увеличават страните 
очевидно клони към нула, тъй като не са приемани много отдавна 
нови членове на участниците в изследването на Антарктида. Затова 
е важно да сме там и пазим позициите си - заяви ректорът на 
Софийския университет "Св. Климент Охридски” проф. Боян 
Биолчев, който придружаваше президента Георги Първанов по 
време на посещението.

на

Един от хотелите в курорта Банско

До месец издигат 
кандидатурата за зимни игриБългария може да се похвали с 

най-модиите днес в Източна Ев
ропа зимни курорти, пише в броя 
си от 24 януари американското 
списание ”Нюзуик” и рекламира 
възможностите за ски ваканция в 
Боровец и Пампорово. Забраве
те Алпите! В Източна Европа 
бързо се развиват нови модерни 
ски-курорти, пише списанието и 
подчертава, че цените за пистите 
в тях са една четвърт от това, 
което туристите биха платили в

До един месец България ще издигне кандидатурата си за до
макин на зимните олимпийски игри през 2014 г. Това заяви минис
търът на младежта и спорта Васил Иванов-Лучано на среща с 
олимпийски медалисти. ”Опсъдихме с кмета на София Стефан 
Софияпски и с управителя па Софийска област Олимпи Кътев 
възможността за поставяне на кандидатурата на нашата столица и 
до един месец ще изпратим в МОК необходимите документи”, каза 
спортният министър, след като поздрави присъстващите олим
пийски, световни и европейски шампиони и призьори.

Пета среща на ректорите от 
Централна и Източна Европа

1 ЯшIна от най-известните бълга- I 
реки певици Екстра Нина и не V. 

... малко известният сръбски Н 
певец Бобан Здравкович са гад- !Г 
жета (любовници) от три години, !| 
разкриват добре осведомени из- ! 
точници в София и Пловдив. Бал
канската двойка обаче крие топ
лата си връзка в името на карие-

л-ф >■! IПИ II ИПИ

ЙГШЙ

Ректорът на Софийския уни- ността на Европейския съюз да 
верентет проф.д.ф.н. Боян Биолчев инвестира в научната и образова- 
неотдавна събра на пета поредна телиа сфера, но европейските сис- 
среща ректорите от Централна и теми за виеше образование видимо 
Източна Европа, която премина изостават от САЩ и азиатските 
под мотото "Разширена Европа и страни.
Световният университет”. Присъс
твието и интересът бяха очаквано участие всички представители на 
големи - пристигнаха двадесет и университетите, беше подчертано, 
петима ректори от дванадесет стра- че в периода па глобализация на 
ни, между които и от СЧГ.

Лично президентът на България голяма отговорност за създаване на 
д-р Георги Първанов уважи с при- добър климат за адаптация. Те 
съствието си високия форум. Той трябва да се стремят не към иало- 
поздрави чуждестранните гости и женото в последно време т. нар. 
отбеляза, че Европа има нужда да "информационно общество”, а към 
се вгледа в своите университети, развиване на "общество па зна- 
Според него буди надежда готов- иието”.

ш •даЦ*,"- 
1рг \Т. т ■:Ш &7'дИНа дискусията, в която взеха

шшшрата. 9ж 'V. :;7Блондинката гостува често в В 
къщата на Бобан в Ниш и в апа- Щ 
ртамента му в Белград. Той пък щ 
изкара 20 дни в дома на българ- 
ката в Пловдив по време на ;

културата университетите посят

коледните и новогодишните пра-
зници. Екстра Нина се опита да - - ШВВВЗЦВЯ
лансира версията, че двамата са

тЛмщвю.......... . - шЩ!дВЦдШг8ЙИг
чс Нппп се нбеошп .......... .. Г”* " | . , , -Г
то па българките към Здравко- ^ ш
вич. Пред него обаче не показ-
вала, че го ревнува. ~ ®

"Истина е, че Бобан е харес- 
ван мъж, но немога да го заклю- 
ча с белезници", с половин уста 
призна специално за читателите 
на "Братство” Екстра Нина. Аз 
му забраних да си хваща сериозно 
гадже и той на мен също, защото

-
да

т.п.

Проектозакон за 
студентското кредитиране
Тези дни в Министерския съвет на България ще бъде внесен 
законопроект за студентско кредитиране. За стартирането на 
програмата държавата е предвидила 1 млн. лева в бюджета за 
2005 г. Това бе изтъкнато на кръглата маса на тема 
"Студентското кредитиране".
За значението на проблема говори фактът, че около 10% от 
анкетираните студенти имат финансови зтруднения, които 
поставят под съмнение продължението на обучението им. 
Почти такъв е делът и на тези, които ползват различни заеми, 
за да повишат образованието си.

Ш

ж '
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Интересно дент. До сега бе известен случай с 8 промила 
алкохол в кръвта, открити при изследване на 
латвиец. Концентрация над 5,5 промила се смята в 
медицината за тжека интоксикация, при която

кариерата ни върви добре, прави радва на обожанието на майка й 
се на разсеяна възпитаничката на Елена и на по-малката й сестра 
Широка лъка, най-известното Цветелина. "Нещата вървят към 
музикално училище в България, сватба, но Нина не може да се

Рекорд за Гинес 

по пиене има реална опасност за живота.
Истината за алкохолния подвиг на пенсионера Певецът на популярната и в реши, защото вече има един 

излязла при настаняването му в болницата, ■ България песен ”Не долази” неуспешен брак. Другото, което 
Бивш полицай от Пловдив дописа учебниците когато медицинската сестра, която извършвала : идва твърде често в България, я притеснява е, че тя иска да си 

по медицина за възможностите на човешкия анализа на кръвта - не повярвала на очите си! » Заедно с Нина най-често пеят на живее в България, а Бобан искал 
организъм. Невероятните 9,14 промила алкохол е След тежка битка в Пловдив, която приключи 1 частни партита в българската да я води в Ниш”, издадоха нейни 
имал в кръвта си 67-годишният Петър Петров, тези дни, лекарите успяха да го спасят. ; столица. Бобан е любимец на дружки от Пловдив,
който случайно станал жертва на пътен иици- Тодор Петров ‘ семейството на Нина - той се Т. Петровь
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Ще се открие ли нова паралелка? Прилагането на Закона за ДДС

* За плащането на ДДС досега са се регистрирали около 80 босилеградски фирми
Законът за ДДС (данък добавена стойност) в управление във Враня. По думите на Миланов, досега 

Босилеградска община се прилага съгласно зако- все още не е вършен контрол, свързан с прилагането 
новите разпоредби, а данъчното управление се старае на Закона за ДДС, понеже данъчните заявления за 
да окаже помощна всички фирми при изчисляването и оборота през месец януари ще се подават до 10 
плащането на данъка. Това заяви шефът на данъчното февруари. Това задължение имат само предприятията, 
управление Славчо Миланов. Той подчерта, че на които през последните 12 месеца са имали оборот над 
всички фирми, които са поискали помощ, данъчните 20 милиона динара. Останалите фирми, каквито са 
служители са дали конкретни пояснения и съвети във предимно в общината, ще плащат ДДС в началото на 
връзка с прилагането на Закона за ДДС. април, след края на т.нар. първо календарно тримесе-

За прилагането на Закона за ДДС в Босилеградска чие. Той подчерта, че най-напред ще бъде 
община са се регистрирали около 80 фирми, които се контролирано дали всички фирми са се регистрирали 
занимават с продажба на стоки и с предлагането на за плащането на ДДС, а след това и самото прилагане 
различни видове услуги. Тяхното число още не е на закона, 
уточнено, понеже евиденцията се върши в данъчното

анъчните помагат и съветват
Броят на учениците, които се 

записват в тукашната гимназия пос
тоянно намалява. Всяка година ос
новното училище в общината

Според данните от анкетата, която 
основното училище проведе сред 
осмокласниците в края на ноември, 
от общо 97 ученици 32-ма

завършат около стотина ученици, а възнамеряват да продължат 
в първи клас на гимназията се запи- образованието си в гимназията, 24 
шпт едва 50 до 60. Затова послед- уТ^покойп^Гна^н^ка, 11 
иите две години съществува и една в медицинско, 7 в търговско, а пс! 
паралелка на тригодишно търгов- няколко ученици изказаха желание 
ско училище, което е в състава на да пР°Дължат образованието си във 
средното икономическо училище “Зм^теилидруго'средно 
от Враня. училище.

Има идея през следващата учеб
на година в гимназията, в която мо
гат да се запишат 90 първокласни
ци, да бъде открита и паралелка за 
компютърна техника и по този на
чин да се увеличи броят на учени
ците й.

Кметът Владимир Захариев още 
преди два месеца заяви, че минис
търът на просветата Слободан 
Вуксанович му е обещал министе
рството да осигури компютри и 
други съоръжения и помагала за 
откриване на паралелка за инфор
матика, но досега не е направено 
нищо конкретно в тази насока.

Миналата седмица в основното

П.Л.Р.

Как животновъди от Тлъмински край (про)дали добитък на вересия
училище бе проведена среща, на 
която бе разискван въпросът за 
по-нататъшното образование на 
сегашните осмокласници. Директо
рът на гимназията Антон Тончев 
запозна осмокласниците с всички 
предимства, които гимназията има 
за учениците, които възнамеряват 
да се запишат в някой факултет. 
Тончев за пореден път изтъкна, че 
в момента в училището не същест
вуват условия за откриване на пара
лелка по компютърна техника, по
неже покрай компютри, е нужна и 
специализирана лаборатория.

Присъда има, пари - няма
*През средата на миналата година Общинският съд в Босилеград наложил на предприятието 
"Юго-Тина" да плати добитъка и останалите разноски на селяните, обаче изпълнителните 
присъди още не са реализирани

Десетина животновъди от се- ”през следващата седмица”. След 
лата на Тлъмински район на соб- като се уверили в празните 
стената си кожа са почувствали обещания, те поискали защита от 
последиците от версията, непра- Общинския съд в Босилеград.

-През средата на миналата

лите разноски, тогава дългът на 
предприятието към селяните е 
много по-висок.

Разочарование
На въпроса защо хората не 

могат да вземат парите, когато 
присъдите отдавна са станали из
пълнителни, Стоичков отговаря:

-Мъките и разочарованието 
измамените 

продължават, понеже ”Юго-Ти- 
на” няма пари на банковата си 
сметка. Ще изчакам още малко и 
доколкото частникът не издъл
жи сумите, ще вземем други за
конови мерки.

Узнаваме, че частникът не от
рича дълга към селяните. Когато 
в оъда се разисквало по делата, 
той заявил, че не е искал да из
мами хората, а че други са винов
ни за станалия проблем- ”тези, на 
които е препродал добитъка, но 
които не му го платили”.

Сега никой не иска да предпо
лага как и кога селяните ще взе
мат парите за добитъка си. Отго
ворът на въпроса става още по- 
труден като се има предвдид, че 
още няколко животновъди от то
зи край са завели дела срещу 
”Юго-Тииа” в босилеградския 
Общински съд.

вдата и несигурните отношения 
на пазара. Покрай това те са раз- година в този съд бяха постано- 
брали, че съдебното решение, вени осем присъди в полза на

П.Л.Р.

За няколко проекта в Центъра за култура
все докато не се реализира, не 
представлява почти никаква си- ълнителни, казва адвокатът Ве- 
гурност. Затова мнозина се съм- лин Стоичков от Босилеград, 
няват дали изобщо ще вземат па- когото селяните опълномощили 
рите от продажбата на добитъка да защитава правата им. Двама 
си, с които са планирали да свър- души от Горно Тлъмиио, поясня- 
зват краищата на сиромашията.

селяните и всички станаха изп-2-3 милиона от културното 
министерство и НС на животновъди

През 2005 година Центърът за жектирани филми и най-различни 
култура в Босилеград планира да презентации, както в рамките на 
реализира няколко проекта, с кое- центъра, така и в селата в община- 
то ще се създадат условия за подо- та. 
бряване на културния живот в об
щината. Средствата за реализация- рите в Сърбия и Черна гора ще 
та на проектите ще бъдат подси- отпусне 250 000 динара за подсигу- 
гурени от Министерството на кул-—ряване-на-народии-носин-от-Боси- 
турата и медиите на Сърбия и от леградско за танцовия ансамбъл 
Националния съвет на българите в към Центъра за култура. Вторият 
СЧГ. проект, за който Националният

Заедно със средствата за общин- съвет ще отдели 75 000 динара се 
ската телевизия (около 1,4 милио- отнася до купуването на компютър
на динара) Министерството на кул- на техника за местното радио, кое- 
турата в края на миналата година то е в състава на центъра, 
взе решение да отпусне и 250 000 за 
подсигуряване на музикални съо- Център за култура, който е на лице 
ръжения, както и 300 000 динара за повече от десетина години, и зана- 
купуване на видеостена.

Директорът на Центъра Славка Организацията на културните про- 
Накева каза, че музикалните съо- яви в центъра и работата на сек- 
ръжения ще бъдат монтирани в циите тук е пряко свързана с кли- 
малката зала на Центъра, където матичните условия, така че повече 
ще бъдат организирани игранки и от десетина години културните 
други забавни програми, а с помо- дейности през зимата са напълно 
щта на видеосгенага ще бъдат про- парализирани.

ва той, посредством съда за три 
добичета са взели над 85 хилядиДоверие

Националният съвет на бълга- динара от частника, но остана
лите селяни все още не могат даВсичко започнало през декем

ври 2002 година. Селяните от ня
колко села в южната част на Бо-

вземат парите си.
Става дума за суми, които за

силеградска община, които отв- бедните 
реме имат проблеми с продава- цяло състояние. Стоичков подче- 
ието на добитъка си, имали дове- ртава, че според присъдите част- 
рие на Драголюб Иванчов, собст- мото предприятие дължи на Раде 
велик на предприятието ”Юго- Стоянов от Горно Тлъмино 
Типа от Босилеград, и решили 25 000 динара, на Стоян Иванов 
да направят сделка. Лесно и бър- 0т Рикачево - 15 373, на Павлина 
зо се договорили те да му дадат Стоименова - 35 572, на Борис 
добитъка, а той да им го плати до Любенов от Долно Тлъмиио - 
петнадесетина дни. Фирмата пла- 30 927, на Ванче Стоянов от Гор- 
тила добитъка на някои селяни,

селяни представляват

Основният проблем в тукашния

пред остава липсата на отопление.

ио Тлъмино - 17 000, а на съседа 
десетина души, които й дали Му Йоваи Божков - 39 000 динара, 

ио едпо-две или три добичета, Когато към тези суми обаче се 
били принудени дълго време да добави лихвата за по-миналата и

но

П.Л.Р. вярват, че парите ще получат миналата година, както и остана- В.Божилов

|Изворчаните Захари Миланов и Максим Тодоров увеличават броя на
1Т77\У I чужди ИМОТИ
Ш Ш % кк 0 Браико и дъщерята Зорица. Гордапа и Пейка, дъщерите на 

| Захари са се омъжили и напуснали бащината къща, както и 
ц Денча и Любинка - другите две деца на Максим.
| И двете домакинства изтъкнаха, че заедно изкарват доби- 
| тъка на паша, помагат си едни на други и много добре се 
| разбират. Захари е от Мутавджиипци, а Максим се доселил 
*] със семейството си през 1973 година от Църпощица. И два- 

стопапи сега са безработни. Максим е работил в 
общественото предприятие1 “Слога” в Босилеград, но след 
като фалирало той останал без работа. Захари все още се 
числи към работещите в "Напредък”, въпреки че от няколко 
години не е получавал заплата в предприятието.

- Останахме без работа и без заплати, и бяхме принудени че през лятото всяко едно от домакинствата е събрало по
да се ориентираме към животновъдството, казва Миланов и около 4‘0 топа сеи0 и „яш" къдеДда г0 поместят з^едоча
изтъква, че и двете семейства и преди са отглеждали крави и „ о6орнте и „„ „оказаха малките агнета. С удоволствие под- 
овце, обаче в значително пожалък брой отколкото сега. ,|ертаха, че,, п,!ете домакинства са се сдобил с по пет чифта

Захари подчертава, че са събрали достатъчно сено, но „гнета-близнаци 
понеже няма сняг почти всеки дена изкарват добитъка на ‘ Стопаните се оплакват, че имат проблеми с пласмента на 

Домакинствата на Захари Миланов и Максим Тодоров от <ша’ м продукцията и ниските цепи за селскостопанските произ-
Мутавджиинци, най-близката до Босилеград махала на село .. ' Д,,ес Максим закара овците в баира, казва Захари. - Ведения. Няма организиран изкуп на добитъка, на сиренето, 
Извор, която от града е отдалечена само на около 3 кило- Имаме си достатъчно имот, а косим и ливадите па комшиите, МЛЯКОТо, вълната... Принудени са сами да си намират пазар за 
•Ме'фа, отглеждат добитък почти колкото всички семейства които отдавна се отселиха. Някои хора просто пи се молят да всичко, 
заедно в някои села в общината. В оборите на всяко едно от °к°сим и техните имоти, за да не зараснат в търпи. Разно- . Преди няколко години се опитахме да теглим и кредит от 
домакинствата в момента има гю над 40 овце и също толкова лагаме с моторни косачки, а аз притежавам и трактор, така държавата, но опитите ни останаха безрезултатни. Дано 
агнета, по 5-6 крави, ио 3-4 телета, но няколко кози и свине и че до голяма степен си улеснявам работата. Ние сме и едни от компетентните в бъдеще покажат малко повече раз
но около двадесетина кокошки. В двете съседни семейства не Р^к*Г,е’ к°ито все още обработвам нивите. Двете семейства бирателство и грижа за селскостопанските производители в
съществува липса на работна ръка. Със Захари и Верка °°Ра°°тваме общо над 30 декара ниви, предимно с ечемик и -
живеят синовете им Горян и Зоран, а в семейството Тодо- Ръ*; I
рови, покрай Максим и съпругата му Стойна са и синът им

мата

‘Докато броят на говедата и на овците в общината 
през последните години драстично намалява, 
семействата на Захари Миланов и Максим 
Тодоров през изтеклите пет-шест години 
постоянно увеличават стадата си

пи

Боснлеградско, надяват се нашите събеседници от Мутавд- 
жнипци.

Синовете на Захари заварихме на строежа на новия им 
плевник, а помагаше им и Браико, синът па Максим. Казаха П.Л.Р.
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I"Натура балкапика” "Комуналац" изчиства шахтите

Филм за органичните фермери Чиста вода за 

добро здраве
По трасето гйъодопровода от Пт^гопопинци до Димитровград 

има 35 прекъсвания - шахти, в които са поместени вентили за 
затваряне, камари, резервоари и пр. Както ни осведомиха в "Ко
муналац”, в момента се провежда акция за почистване на всички 
шахти в града, понеже това не е правено вече няколко години. 
Всички шахти трябва да бъдат чисти и сухи, съоръженията в тях 
боядисани и в добро състояние, обаче не навсякъде е така. Според 
специалистите, ако в шахтата има вода, в случай на спирането на

Димитровградската природозащитна организа
ция "Натура балкапика” миналата събота органи
зира "Вечер на напредничавите фермери". В "Га- 
циното", където се проведе срещата, бе прожек
тиран филм за органичните фермери в Димитров
градско, на които организацията е оказвала съве
щателна и материална помощ през изминалите ня
колко години. Публиката имаше възможност да се 
запознае с резултатите, които, в рамките на проек
та "Център за устойчивото развитие на селата”, в 
областта на производството на органичната храна 
са постигнали следните фермери: Аца Стоядииов 
от с. Височки Одоровци и Александър Младенов 
от Димитровград в областта на овцевъдството, 
Найда| Исич от с. Долни Криводол (козарство), 
Илия Найденов отс. Врабча (отглеждане на автох
тонната порода свине мангулици), Никодия Вели
нов, димитровградчанин, който в с. Смнловци се 
занимава с пчеларство, Иван Димитров от с. Лука- 
вица, който отглежда калифорнийски червеи, Еле
нка Тошева от Драговита (малинарство), Тоша 
Мангров от с. Лукавица, който отглежда няколко 
автохтонни породи животни и в момента оборудва 
работилница за преработка на месото от свинете 
мангулици, Цветанка Маиова, която родната си 
къща в с. Поганово превръща в агро-туристическа

водата във водопровода, съществува реална възможност вслед
ствие създадения вакуум, мръсната вода от шахтата да влезе във 
водпровода, а оттам, разбира се, и до потребителите. В "Кому
налац” изтъкват, че много шахти в самия град са пълни с вода, 
някои дори и с кал и какви ли не мърсотии.

След като шахтите бъдат почистени ще се види какви мерки 
трябва да бъдат взети по-нататък. Следва почистване на всички 
шахти по трасето на водопровода до самото врело. Дори и там, 
както истъкват в "Комуналац”, ще трябва да се почисти кацата, от 
която водата тръгва към града. Същата с години не е чистена от 
финната тиня, която се утайва на дъното. Това е намалило коли
чеството на водата и в самата каца, в крайна сметка и във водоп-

ферма, и Найдан Попович, който в с. Сенокос 
произвежда старопланински кашкавал.

Представени бяха и множество фотографии от 
фототеката на "Натура балкапика”. Гостите имаха 
възможност да опитат месо от мангулица, старо
планински кашкавал и други изделия па посоче
ните фермери. На мероприятието присъства и 
началникът на Пиротски окръг Весна Миялкович.

Б.Д.
ровода.

От "Комуналац” апелират към гражданите да почистят шах
тите, в които се намират водомерите им.

На всички инсталации в града, предстои да се направи така 
наречения подземен кадастър, за да се уточни с какво разполага 
водоснабдяването под земята.

Разширява се мобилната телефония в Димитровградско
А.Т.064 за Висок, наскоро и за Бурела

За пътя към кариерата в Борово
В кампанията за местните избори през септем- нът на Висок напълно е покрит със сигнала на 

ври Демократичният блок на ДХСС и ДСБЮ обе- мобилния оператор 064. Предстои монтаж на един 
ща, че ще свърже с телефонна връзка цялата об- ретранслатор в Забърдието и па два в Бурела. Това 
щина. И ето че взе и да го осъществява.

Съгласно договора между представители на територия на Димитровградска община ще бъде 
ДХСС, ДСБЮ и ДС от Димитровград и компе- покрита с мобилната телефония па оператора 064. 
тентните в "Телеком", в навечерието на Новата Договорът за ретранслаторите в Бурела е иап- _
година в района на Висок бяха монтирани съо- равен по време ма срещата на представители на След негодуванията на собствениците на селскостопанските
ръжения за активизиране на мобилаита телефония -Телеком”-и общинското ръководство във втор- ПЛ01ДИ в с- Белеш, частните фирми Вирком от Пирот и утеви 
па мрежата 064. Благодарение на това сега райо- иик. А. Т. от УжиЧе Р,ешиха «а прокарат нов път от магистралното шосе към

кариерата Върла падина в с. Борово. Собствениците на площите в 
------- с. Белеш (голям брой от тях са жители на с. Лукавица и Димит

ровград) междувременно разговаряха с общинските ръководители 
във връзка с цената на площите, които ще им бъдат взети поради 
изграждането на пътя. Те се съгласиха местното самоуправление да 
сключва договор с всеки собственик поотделно. Що се отнася до 
цената, тя още не е уточнена. Както узнаваме, собствениците на

Собствениците искат 

5,8 евро за м2
ще стане до десетина дни. По този начин цялата

В конфекция ” Свобода”

Учреден нов 

Управителен съвет площите са настоявали за един квадратен метър площ да им се плати 
5,8 евро, докато в случай да се вземе цялата нива, цената да е 4 евро за 
квадратен метър. Както неофициално разбрахме, вариантът да се 
взимат цели ниви е отпаданал, а местното самоуправление засега не е 
определило цената за един крадратен метър площ. Преди да бъде 
оповестено, че между местното самоуправление и собствениците на 
площите ще се сключват поотделни договори, няколко собственици 
на площите в с. Белеш заплашиха, че своите права ще защитават 
пред съда.

С подкрепата на ръководителите от органите на местното самоу
правление в Димитровград, тези дни бе учреден нов Управителен 
съвет на конфекция "Свобода”. За председател на УС бе избран 
Васил Тодоров, а за негов заместник Драгица Ангелова, и двамата 
работници в тази фирма. В съвета членуват още петима работници 
от конфекцията, както и двама представители на органите на мест
ното самоуправление - подпредседателят на общината Васа Алек- 
сов и секретарят на общината Драган Голубов.

Според изявлението на Васил Тодоров приоритетна задача на 
новия УС на конфекция "Свобода” е да се определи статусът на 
фирмата, като се вземе решение дали в нея да се въведе фалитна 
процедура или пък да продължи процедурата за приватизирането й. 
Тодоров изтъква, че очаква голяма помощ от органите на местното 
самоуправление.

Б.Д.

Окръжният съд в Пирот е 
спрял следствието против Гео
рги Георгиев (50) от с. Бачево, 
за който се съмняваше, че е 
убил баща си Васил (80) и 
майка си Люба (80). Георгиев 
е пуснат от ареста, понеже 
пито след многократна експе
ртиза, дори и въз основа на 
ДНК, не е уточнено със сигур
ност, че той е виновникът.

Георгиев бил арестуван 
след като в старата им семейна 
къща в Бачево през септември 
2004 г. са намерени тленните 
останки на родителите му. По 
време на следствието Георги 
казал, че баща му Васил е по
чинал в началото на годината, 
но той не го погребал. Трупа 
на стареца бил в кревата все до 
март, когато починала й майка 
му и тогава той ги пренесъл в 
старата къща.

По време на следствието 
психиатрите не могли точно 
да обяснят защо Георгиев не е 
погребал родителите си, но 
труповете им закарал в стара
та къща.

|Нови книги

"Повратник" - роман 
за човешки съдби

Б.Д.
Неотдавна от печат излезе третият по ред роман на Йордан Ставров 

със заглавие "Повратник”. В него Ставров, по потекло от с. Борово, 
Димитровградско, който сега живее в Словения, описва съдбата на хора, 
които гражданската война в Югославия оставила без нищо и ги накарала 
да търсят убежище далеч от местожителството.

След идването си от Сараево и с неколкогодишното събиране на 
семейството си Ангел, главният герой в романа, се опитва по някакъв 
начин да уреди семейния си живот в Белград, където постъпва на работа. 
Но старите проблеми не се решават, а се раждат нови, увеличават се и 
кулминират по време на НАТО бомбардировките. Тревоги, очакване на 
войната, помощ на приятели и завръщане в родния край! Точно това 
търсене на убежище в Димитровград, кедето Ангел изучил гимназия, 
заема централното място в романа, но не означава край на 
пътешествието по неволя, понеже семейството на главния герой ще се 
озове и в родното село, в бащината къща, почти запустяла след смъртта 
му. И селото вече не е такова, каквото го помни от детските си дни - 
обезлюдяло е, нивите, ливадите и дворовете са запустели...

В романа се преплитат миналото и настоящето, спомените, болестта 
на жена му (хърватка), която не го напуснала и в най-трудните моменти, 
принудителното завръщане на дъщерята му на работа в Белград по време 
на бомбардировките...

Ставров е рисувал образа на Ангел като "угасен вулкан, който прави 
опити поне още веднъж да избухне, но природата не му позволява’' (по 
думите на редактора на книгата Горан Глувич).

Към този къс преглед трябва да се добави и това, че авторът в романа 
"Повратник” е дал прекрасни описания на родния си край.

Форум за положението на 
националните малцинства

Днес в Димитровград неправителствената организация "Ини
циатива на младите за човешки права” от Белград, с подкрепата 
на Шведския Хелзинкски комитет, организира мероприятието 
"Форум за положението на националните малцинства в Димит
ровград след подписването на Рамковата конвенция”. Форумът 
ще се проведе в хотел "Балкан”, а в него ще участват хора от 
местната неправителствена и партийна сцена. Оповестено е, че в 
мероприятието ще вземат участие местни и държавни функцио
нери.

По време на Форума ще се водят дискусии по въпроса за спаз
ването правата на националните малцинства в Димитровградска 
община и особено правата на българската национална общност. 
Внимание ще се обърне и към гарантираните права на малцинст
вата, залегнали в документа на Съвета на Европа под название 
"Рамковата конвенция за защита на националните малцинства”.

Б.Д.
Илия Терзиев
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При самодееца Иван КоцевВъзражение

Гимназията в 

Пирот не търси 

повече ученици.?
С години наред голям брой училища в Сърбия, 

профилирани, са изправени пред проблеми във връзка с планове- 
новата учебна година. Това се случва поради 

факта, че все по-малко са учениците които свършват осмого- 
дишно училище и все са повече технологически излишните кадри. 
Поради това са нелогични,

гимназии и

те за записване на

нереални, неколегиални и преди 
всичко несправедливи тежненията на някои от прифилираните 
училища да увеличат броя на учениците и паралелките! За учуд
ване е, че някои успяват!

Това все пак не е случай с гимназията в Пирот. Затова реаги
раме по повод неистината, публикувана в текста ”Обща гимназия 

смесено училище”, поместен на 6-та страница на в. "Братст- Димитровградският самодеен 
художник Иван Коцев от години това, че неговите родители, и съвети. Вероятно ги възприемат 
има един блян
самостоятелна изложба в димит- навремето никак не са можали и аз винаги съм готов да чуя 
ровградската галерия. В момента да си помислят да го изпратят в мнението на компетентите хора 
се занимава с комплектуването 
на картините, които да експони
ра. Коцев ни разкри, че има пред
ложения да организира само
стоятелни изложби и в други гра
дове в Сърбия. Една такава офе
рта му пристигнала от Пожаре- 
вац, където тамошни хора на из
куството високо оценили негово
то творчество.

Любителите на живопистта в 
Димитровград от години смятат 
Коцев за един от най-талант- 
ливите местни художници-люби
тели. Коцев е започнал да твори 
преди 15-ина години. Както казва 
насърчавал • то - е легендарният 
Мето Петров, с когото са били 
приятели и който е знаел за 
неговите художествени заложби.

Досега той е нарисувал около 
250 картини, а казва, че е подарил 
или продал около 200.

Коцев е един от димитровград
ските художници-любители за 
който се предполага, че е продал 
най-много картини. Голям брой 
от тях са в северната част на 
страната ни - в Суботица, където 
живее и работи неговата бал- 
дъза. Именно съпругата па Иван 
Коцев, Биля, е най-острият кри
тик на картините му. Както казва 
Иван, тя винаги забелязва, кога в 
картината нещо не е вред и му 
внушава, че трябва да го оправи.

Интересното за Иван Коцев е сърдят, когато получат такиваили
во”.

да устрои двамата просветни работници, като неоснователни критики, ноНе е вярно, че гимназията в Пирот търси по-голям брой уче
ници! Не се търси нито един ученик повече по отношение на 
миналата година. В Плана за записване през 2005/2006 г. са пред
ложени 150 ученици (а не 230) с аргументи, които се касаят само за 
град Пирот, а не за който и да било друг град.

С години представители на Министерството на просветата и 
спорта на Република Сърбия на всичките съвещания говорят за 
учредяване на т. нар. смесени училища в по-малките градове, за да 
се осуети миграцията на учениците и да се създадат условия за 
школуване на децата в родните им градове. Ясно е казано, че това 
не засяга Пирот, в който покрай една гимназия има четири 
профилирани училища с повече от 15 различни образователни 
профили.

Не съществува училище в Сърбия, което не би пожелало да 
има по двадесетина ученици в паралелките. За съжаление в пара
лелките на пиротската гимназия има и по 34.

Директор на Гимназията Пирот, 
проф. Драгица Николич

В Трънски Одоровци построен мост над Ерма

средно художествено училище, в и след това преценя дали трябва 
което той искал да се запише да ги уважа”, казва Иван, и

добавя, че в Димитровград едно 
Този самодеец осъзнава, че нещо го тормози: "Мисля, че тук 

тепърва трябва да навлиза в хората са суетни. Струва ми се, че 
тънкостите на изобразителното всячески се опитват да наругаят 
изкуство, да се усъвършенства, човек, който се опитва да нап- 
Затова, както казва, винаги раду- равн нещо добро, нещо ценно.”

На Иван му пожелаваме да се

като младеж.

шно приема съвети па компетен
тни хора. Най-много го радват сбъдне мечтата му да започне да 
съветите и внушенията на изоб- организира самостоятелни изло- 
разителння педагог Никола жбн.
Дснков. "Някои мои колеги се Е.Д.

През фотообектива

Наша
работа

Сами били майстори
От години за димитровградс- Затова жителите па някои села 

ките села липсват пари за кому- се стараят сами да си подобрят 
пални и други инвестиции, условията за живот. Така напри

мер жителите на село Трънски 
Одоровци неотдавна построиха 
дървен мост над река Ерма. Мос
тът свързва махалата Душетин- 
ци с централната част па селото, 
разположена край региопалия 
асфалтов път Димитров град- 
Звонци.

Както ни информираха селя
ните дървеният мост е построен 
само за два дена. Сложени са два 
големи стълба, върху които са 
изковани дъски. Дължината на 
моста е около 13 метра. Дано на 
усърдните трънчаии им служи за 
много години.

Тежките бетонни кошчета за 
боклук, които са поставени по 
тротоарите в Димитровград, 
много често са обект на своеоб- 
разни "геройства” на някои НВЙ 
димитровградски хулигани - 
през мощта те биват търкулнати 
от тротоара на пътя.

Това кошче на снимката се 
намира пред "Делта банка" и 
офиса на младежакта коопера
ция за временно настаняване на 
работа. От ранните утрини ча
сове "временните” чистачи идваха в кооперацията да се интересуват за нари, по никой не сс сети да 
върне кошпчето за боклук на тротоара. Май чакаха първо да вземат парите, а след това да от
работят". Дори и шефовете им няколко пъти го подминаха!

Събрание

рибарите
на

Днес от 18 часа в залата на 
Димитровград ще сс 

проведе редовното годишно 
събрание на рибар 
организация "Нишава”. Риба
рите ще разгледат отчета за 
2004 г. и програмата за тази 
година.

ОС в

Б.Д. А. Т.Б.Д.



Бабушницан ица иовини от
21 януари 2005

Подземни селища в Петърлашкия пещерен възелПредставители на Паля продължават 
акцията за реставрация на манастира в 
селото си Нов жител от Оджина дупкаРазчитат на помощ 

от държавата
За голямо жалене е, че, след с1ез Ьигс$1 зегЬНсиз в Заганишкото 

Погаиово, втората по стойност врело (то е част от петърлашка-
та хидроложка система) - коетоприродно-историческа 

знаменитост па Царибродско - инак предизвика голяма възбуда 
Петърлашкият пещерен комп- сред учените, защото се смяташе, 
леке (Попова печ, Джамънска че
пропаст, Недельина дупка, Тъвна геоложко доба мезозоик

повече от 60 милиона

* Миле Велкович, директор на Завода за защита на 
културно-историческите паметници от Ниш: - Ще изготвим 
проект за ремонт на църквата и ще поискам пари от 
Министерството на културата, а на палянци предлагам да 
съберат пари за възобновяване на конака.

Представители на с. Паля про
дължават акцията за реставра
ция на манастира ”Пресвета 
Богородица” в селото си. Неот
давна група хора, начело с йерей 
Небойша Стоядинов, предсе
дател на съвета за възобновле- 
ние па храма, поискаха помощ и 
от Завода за защита на култур
но-историческите паметници в 
Ниш. Целта е, както беше посо
чено в разговора с директора на 
ведомството Миле Велкович, да 
бъде реставрирано и запазено от 
забрава едно от най-старите 
духовни светилища не само па 
Балканите, по и в Европа. Кой и 
кога точно е изградил манастира 
не е уточнено докрай, според 
някои сведения изградили са го 
българите през девети век. Сега

по потекло е от древното
или

дупка, Оджина дупка, Данчули- преди 
ца) още не е достъпна за масови години - пръв съвременен изсле- 
посещеиия. Там хората имат как- довател на петърлашкото подзе-

население е словенецът
най-старите културно-историче
ски паметници в Европа, нашият 
завод ще изготви проект за 
възобновяването му. Ние нямаме 
финансови възможности, но се 
надявам пари за реставрация па 
манастира да подсигури Мини
стерството за култура, каза Миле 
Велкович. Той същевременно 
препоръча на палянци през тази 
зима да съберат пари за изг
раждане па конаците.

Участващите в разговорите 
подчертаха, че манастирът с 
вековна традиция, известен па 
всички студенти по археология и 
история па изкуството, в който, 
както се предполага, на път за 
Велико Търново пребивавал и 
Свети Сава, може да бъде въз
становен само при условие

во да видят, научат и доживеят, мно 
както от естетически и емотивен, Егон Претнер. В Оджина дупка 
така и от научен и теософски той събрал представители на

редица групи животни, между 
Що се касае за научните изс- които и един екземпляр на 

ледвания, те най-много са напре- твърдокрило от рода ГевоткеСез. 
днали в областат па геоморфоло
гията. Взети като цялост, Петър- колекция, съхранявана във виен- 
лашките пещери вече не предста- ския Царски естествонаучен 
вляват загадка за спелсолозитс. музей, попаднала в ръцете на 
Добри успехи посигнаха и изслед- младия белградски биоспелеолог 
вачите па живия свят, обитаващ 
подземието. Най-малко, факти
чески нищо, не е направено за

аспект.

Минали години. Претиеровата
Сречко Чурчич

Сречко Б. Чурчич, който там 
пребивавал в командировка. За 
твърдокрилото от Оджина дупка 
Сречко наскоро установил, че се 
касае за нов, непознат до тогава в 
науката вид. Назовал го Ре^о- 
пн'зе(сз шпе, по името на обича
ната си сестра Нина. В паспорта 
на Ф. нине авторът внесъл отго
варящи сведения, между които и 
това, че тялото му на дължина 
достига между 6,5 и 7,8 мм.

Все на все, това е научно 
откритие, което ще допринесе за 
популярността на Петърлаш и 
Цариброд между учените, а име
то на младия асистент по биос- 
пелеология от Белград Сречко 
Чурчич ще включи в плеядата 
изследователи на Царибродско.

проучването на археологичес
ките артефакти, намерени в 
голямата зала па Попова печ и 
върху тумулуса пред нейния 
вход.

Братята Шкорпилови, Херман 
и Еигслгард, чехи от Пловдив, 
вероятно са първите изследвани 
па Забърдието, включително и 
Петерлашките дупки. Но тех
ният труд, обнародван преди 105 
години в едно областно списание, 
вече е забравен.

Ако изключим откритието на 
белградската биоложка Милика 
Пляким ... от 1968 .. година.... на 
пещерното ракообразно $Гегопп- Спас КруминТака изглежда Фегомизетес нине

Български общини оказват ПОМОЩ на С. Звонци Община Мездра, също от
България, за реконструкция на 
църквата в с. Звонци ще 
предостави 150 м' врачански 
мрамор, 60 чувала цимент, 1000 
кг глет маса за облицовка на 
стените в църквата, както и 
полилей.
С реализацията на всичките тези 
дарения се създава реална 
възможност тази година 
църквата да бъде възстановена 
напълно.

Продължава 
ремонтът на черквата

Манастирът в Паля - някога
Сътрудничеството между Съю- мите заглавия, 

за на общините в България и
местната общност на с. Звонци. сега носи името "Братство”. По 
което започна миналата година, време на разговорите бе подчерта- 
продължава и по-нататък. Някол- но ръководството на местната 
ко общини от България, сред които общност да раздвижи инициатива 
Мездра и Враца, подпомагат реко- да се върне старото му име - ”Хрис- 
иструкцията на църквата в село то Ботев”. След като това бъде който да бъде поставен пред училн- 
Звопци. осъществено община Враца безп-

След като представители на латно ще достави бюст на Ботев,
Звонци бяха на посещение в гр.
Враца преди Нова година, кметът ...................................
на община Враца г-н Воислав Бубев : ПовТИЧНО КЪТЧР 
на Коледа посети с. Звонци. По вре- ' 
ме на посещението гостите оповес
тиха, че община Враца ще поеме

Основното училище в с. Звонциакцията да бъде съвместна. Това 
подразбира част от задълже
нията да поемат Министерството 
за култура, отселилите се паля
нци и техните наследници, Епа
рхията във Враня, нишкият 
Завод и донори, които желаят да 
бъде спасено от забрава това 
християнско културно-историче
ско наследство. Донорите могат 
да внесат парите в Комерсиална 
банка АД Белград /експозитура 
Сурдулица/ па следната сметка: 
205-77127-52 (за динари) и 
908-20501-70 (чуждестранна ва
лута), с призив на бр. 542700- 
С8-1246452499.

"Село Паля остана без хора. 
Сега там живеят само четири 
баби. Затова как ще върви 
възобновяването на 
манастирския комплекс и дали 
ще успеем да запазим корените 
си, зависи много и от това дали 
акцията ще помогнат парично 
всичките отселили се от Паля и 
техните наследници", 
констатираха нишките палянци 
Славиша Тодоров и Драган 
Рангелов.

щето.
А.Т.

Мразяразноските около стенописите в 
черквата.

Освен това врачанци ще дарят : Мразя празниците и Новите години 
"керек^иГ^33, уч": | всяха врязва в мен нещо свое.

лище. За тази цел звончанци трябва ; Аз отдавна съм само амбалаж.,
да изготвят списък на необходи- : който времето като ръждата разяжда.

той е в окаяно състояние. Пок
ривът е пропаднал, стените и 
вътрешната част са много зле, а 
конаците са рухнали.

Свещеникът Стоядинов пояс
ни, че инициативата за възобно
вяване на храма е задвижил 
епископът на Вранската епархи
ята г. Пахомий, като оповести, че 
и тя ще помогне парично.

- Понеже все още нямаме 
проект, не е известно колко пари 
ще трябват, но съм убеден, че ще 
ги подсигурим- каза йерей Стоя
динов и подчерта, че е възможно 
през април да започне изгражда
нето на конака. Той поясни, че се 
налага да бъде прокарана елект- 
ромрежа до манастира, а след 
строителната част да бъде рес
таврирана и вътрешността на 
храма, включително и стенопи
сите, които са от 16 век.

- Понеже става дума за един от

В.Б.

Мразя празниците и Новите години,
тъй като всяка без Теб за Теб ми припомня.

Мразя чакането без посрещането
и смъкването на листовете от календара. 
На моята стена времето е спряло 
и кората на дървото е скрила 
врязаните думи.

Космосът е малък за моята болка 
моята самота
и небето е малко за моя копнеж.

От ловното дружеството ” Руй” от Звонци

Убити девет свине и 

две сърни
* Дивечът е убит в синорите на Ракита, Пресека и Берин 
извор. Ловците спазват правилата на лова

Неотдавна в синорите на селата Ракита, Пресека и Берин извор ловци 
от ловното дружество ”Руй” от Звонци убиха девет глигана и две сърни.
Участниците в лова проявиха солидарност и на 50-те членове на ловното 
дружество разделиха по пет килограма месо.

Инак, ловците на дружеството, председател на което е Боян Николов, | Добре е че си отиде 
спазват правилата на лова и полагат усилия за обогатяване на природата с ■ * 1 1
дивеч. Същевременно те изостриха дисциплината, купиха помещение за 
канцелария и назначиха ловопазач.

лошото е, че сянката ми отнесе.
Емил Петров

Йордан Миланов V



Корените
^Ш:Н$ж€лгШ&^г 21 януари 2005 9

Райчиловските доктори на науките (3) Към 125-годишнината на гимназията "Св.св. Кирил и Методий“ (3)

УИкономистът д-р 

Десанка Глигорова
при ненадейното идване на около 
80 ученици от белоградчийската 
учителска семинария през есента 
1880 година в Цариброд не е 
имало подходящи помещения за 
училище и за квартируване на 
учениците. Затова царибродчани 
ръководени от кмета Коля Стоя
нов, решават да построят такива 
помещения. Вече следващата 
1881/82 учебна година училището 
работи в новата сграда, а учени
ците квартируват в пансион, 
построен при самото училище.

"Тогавашния вид на зданието, 
пише "Нишава”, е изцяло запа
зен и днес (35-години след пост
рояването му - бел. В. Д.) с 
изключение на двора му и 
чешмата, с пет класни стаи и две 
по-малки 
кабинетни сбирки и в нея и 
дирекцията. В последното това 
здание се извършавало и дома-

чилищните сгради, както се 
знае, са важна част от исто

рията на училищата. Бившите 
ученици с носталгия си спомнят 
за тях. Към тези храмове на 
просветата и културата хората 
често се отнасят като към култни 
места, идентифицират ги със 
самите училища като ведомства, 
наричат ги и с години ги помнят, 
дори и когато вече не съществу
ват, с подходящи, удобни за иден
тификация названия. В Димит
ровград например сградата, в 
която сега е Народната библио
тека, се помни като "Училището 
у камикат”. Старата сграда на 
основното училище, която вече 
не съществува, а на нейно място е 
построена сегашната сграда 
училището, се помни като "Учи
лището при църквата”. А, пък 
сградата, в която при основава
нето на гумарската промишле-

роцентово сигурни, че това е 
държавния пансион, построен за 
нуждите на "белоградчийската 
учителска семинария”.

Д-р Спас Сотиров притежава 
същата картичка, която решава 
и тази загадка. На нея, в дъното, с 
ръка е написано ”4.1903 год” и 
подпис Г. Минов. Картичката 
обаче е по-стара от 1903 година. 
На увеличения й формат на 
календара забелязваме, че при 
заснемането на картичката черк
вата още не е била завършена - 
вижда се дървеният скелет на 
покрива без керемиди. И понеже 
е известно, че строежът й е прик
лючил през 1894 година, става 
ясно, че картичката е заснета 
най-късно през тази година.

По такъв начин уточнаваме, 
че сградата, известна като "Ста
рата гимназия”, "Учителска 
школа” и "Старата гумара” цари-

Проф. д-р Десанка Глигорова 
е родена през 1937 година в с. 
Райчиловци 
семейство на Марика и Славчо. 
Начално училище завършва в 
родното си село, гимназия в 
Босилеград, а се дипломира в 
Икономическия факултет в Ско
пие през 1960 година.

Веднага след дипломирането, 
тя започва да работи като 
преподавател в икономическото 
училище в Прилеп. През октом
ври 1976 г. постъпва на работа в 
Полувисшето икономическо учи
лище в този град, най-напред 
като професионален сътрудник, 
след това преподавател, а през 
1983 година получава званието 
висш преподавател. До края на 
учебната 1987/88 година тя изна
ся лекции на студентите за 
международните икономически 
отношения.

Същевременно тя полага уси
лия да се усъвършенства и през 
юли 1982 г. става магистър по 
икономическите науки. Десет 
години по-късно, през март 1993 
година, тя защитава докторската 
си дисертация "Функциите на 
икономическото планиране в 
условията на пазарните законо
мерности” и става доктор по 
икономическите науки. В нача
лото на 1999 година тя е избрана 
за редовен професор, а една 
година по-късно за декан в Ико
номическия факултет в Прилеп. 
Паралелно стова тя продължава 
да се занимава с научна дейност, 
преди всичко в областта на 
международните икономически 
отношения. Особено значителни 
са нейните трудове от областта 
на инфраструктурата и планира
нето в стопанството.

Д-р Василева спечели голямо 
доверие и популярност не само 
сред прочутите икономисти в 
Македония, но и извън нея. В 
своите научни трудове тя се 
занимава с много въпроси, преди

в земеделското

на
учителска стая, с

всичко с проблемите на демогра
фията, технологическото разви
тие и жизнената среда, легалната 
и нелегалната миграция, револю
цията на технологията, биохими
ята... Днешните национални ико
номики, и в богатите и в бедните 
страни, са изправени пред проб
лема на прираста на населението, 
прехраната, замърсяването на 
околната среда поради неплано- 
вото индустриално развитие. Д-р 
Василева подчертава, че долкол- 
кото продължи безотговорност
та към опазването на околната

Старата гимназия
ност бяха поместени про
изводствените цехове, 
най-старите димитров- 
градчани и по-нататак 
назовават "Старата гим
назия”. Под това назва
ние я нарисува и худо
жникът Мета Петров в 
албума "Димитровград, 
който изчезва”. Днес тя е 
известна и като "Учи
телската школа” и "Ста
рата гумара”.

Историята на тази 
сграда пряко е свързана с 
историята па Гимназията 
"Св.св. Кирил и Ме
тодий”. Ще видим, че тя е 
стара почти колкото и 
гимназията - около 124 
години.

От историческите извори, с 
които разполагаме, па първо 
място от статията "Малка истро- 
йка на царибродската непълна 
смесена гимназия 1880/81 
1914/15”, печатана в "Нишава” от 
4 юли 1915 година, научаваме, че

среда, доколкото продължи заг
ряването на атмосферата и ако 
настъпи масово преселване на 
хората от по-бедните към разви
тите страни, ще имаме щета 
всички.

Нашенката, която стана приз
нат просветен и научен деец, не

ЦЛГМиГ* >ДЪ — т/лппшов.
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престана да се занимава с научна 
дейност и след като излезе в 
пенсия. Днес тя живее в Прилеп 
със съпруга си д-р Любен Васи
лев, също родом от Райчиловци. 
Имат две дъщери, завършили 
факултети, които живеят в Ско
пие.

Изглед на Цариброд със "Старата гимназия" (в дясно) в края на XIX век

бродчаии са започнали да строят 
през есента на 1880 година за 
нуждите на трикласно държавно 
училище с пансион - прогимна
зия, и че тази сграда е на мястото 
където е построена преди около 
124 години . Външния й изглед е 
малко по-различен от първона
чалния. При настаняването на 
производствените цехове на 
гумарската промишленост, про
бита е врата и са направени 
стъпала и от долната - северната 
фасада на сградата, а нейния 
интериер още повече е нарушен.

Тази знаменита зграда, кул
турно-исторически паметник на 
просветното дело в града, сега в 
жалко състояние. Неотдавна 
"Братство” писа, че някои нейни 
части рухват а дворът й е обра
снал в бурени и коприва, пре
пълнен с отпадъчни материали. 
И се питаме: ще има ли днешен 
Димитровград на 125-годишни- 
ната на своята гимназия, барем 
малко от оная силна воля и

кинството па пансиона и там е 
квартирувал тогавашния дирек
тор Симеон Христов (от 1880/81 - 
1883/84 включително), от която 
дата поради лични ежби между 
персонала и директора - местото 
па последния се заема от Иван 
Филипов (1884/85, а държавния 
пансион се закрива в 1885/86.” 
Хроникьорът па "Нишава" оба
че е пропуснал да запише къде 
точно е построен "Държвният 
пансион”, както тогава наричали 
училището. А точно това важно 
сведение се оказа главно препят
ствие да уточним дали тази 
сграда съществува и сега и коя е

- Следва-

Александър Младенов

Православни храмове в Източна Сърбия
Черквата "Св. Никола" в село

Дойкинци е построена до самата
сръбско-българска граница в

Стара планина,полите на
където живеят предимно бълга
ри. Еднобродната сграда е с дъл- тя.
жииа 7,50 метра, широчина 4,20 Повечето от десетината бив- 

ученици
школа", за която смятахме, че е 
училището, построено 1880-1881 
година, не можеха точно да си 
спомнят колко класни стаи е 
имала учителската школа, някои 
казват че са били 5-6, което 
съвпада с описанието на сградата 
в "Нишава”. На помощ извиках
ме и старите пощенски картички 
на Цариброд, изработени главно 
в печатницата па Георги Минов. 
На една от тях, която преди 
няколко години, заедно с други 
стари снимки от Цариброд, беше 
поместена в новогодишния сте
пен календар па "Комуналац", 
ясно се вижда сградата на "Ста
рата гимназия" на мястото, къде
то тя е и сега. Но понеже ма тази, 
както и на повечето други кар
тички, пе е отпечатана годината 
кога са заснети, пе бяхме стоп-

м и височина 4,90 м. Построена е на "Учителскаташи
с грубо обработен камък и мази
лка, има наос и полукръгла ап-
сида покрита с каменни плочи.

Църквата "Св. Никола” е по
местена в селските гробища.
Строена през 16 век, с външния

енергия, която са имали царибро
дчани преди столетие и четвърт, 
да защити и възобнови своята 
"Стара гимназия”. И да я предна
значи за нещо, което е много 
по-блиско до нейната дългогоди
шна просветна и културна трра- 
диция.

Така както преди години беше 
направено със сградата на "учи
лището у камикат”, днес Наро
дна билбиотека на Димитров
град.

си вид и начин на строене много прилича на църквата "Св. Никола" в българското село Калотина. 
Под влияние на архитектурата на една друга черква в България ("Св. Никола” в с. Туден) през 1878 г. 
к ьм старата сграда на църквата в Дойкинци е изградена нова част с дължина 7,50 м. В старата част са 
запазени фрагменти от иконопис от втората половина на 16 век. Степите на старата и новата част са 
стенописа и и през 1897 г. От композицията "Изгиапството от рая” върху западната стена па паоса 
личи, че става дума за архаичен начин на живопис. Над входната врата е записано, че фреските в този 
храм са дело на майстори от село Славипя. Камемко Маркопнч -Край-

Вепко Димитров
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Представяме най-добрите спортисти на Димитровград през 2004 година Едно предание за старите славяни

Марио Ставров - 

втори в класацията Къде и как е убит 

Максимилиан
В традиционното избиране на * Какви са плановете Ви за 

2005-та година?"Спортист ма 2004” ветроходе
цът от отбора "Соларис” Марио 
Ставров се класира на второ мяс- много предизвикателства, по ще

наблягам върху подготовките за

- През тази година ме очакват През 624 година пророкът Еремия предсказвал бъдещето и 
казал: "Максимилиян ще стане най-големият император в света. 
Наскоро той ще отиде в малка гориста страна, за да увеличи още 
повече своята империя. Ще има много пожари, кръв и сълзи. В 

гориста страна Максимилиян ще загуби цялата си войска. 
Самият той и неговата "слънчева гвардия” ще загинат в една 
тесна долина, където ще бъдат обкръжени от хиляди хора всеки 
от които ще носи голям кол. Те ще нападат и бият безмилостно и 
ще викат "шопи” (удряй). Максимилиян ще бъде с разбит череп. 
Около него ще лежат на хиляди убити гвардейци. Юстиниян ще 
бъде без глава и ще лежи в мътна вода. Тициян ще лежи мъртъв 
близо до Максимилиян.”

След като разбрал за предсказанието на Еремия, Максимилиян 
наредил на хората си да го убият. Но предсказанието на Еремия 
след няколко години все пак се сбъднало. Максимилиян, Тициян, 
Юстиниян и много римски войници загинали именно по начина, по 
който предсказал пророкът. Това било на 15-ина километра от 
днешния Цариброд. Преданието продължава така: Максимилиян 
събрал 400 хиляди конници от Италия, Испания и Франция и 
тръгнал да окупира Балканите. По това време славяните на 
Балканския полуостров още нямали държави. Те живеели от своя 
труд в страната, която наричали Славия. Максимилиян навлязъл 
със силна войска в Славия. Хиляди селища били опожарени, 
бройни хора убити и жени изнасилени. Половината от 
населението на днешна Унгария и Румъния било избито, докато 
другата половина били закарани в Рим като роби. Римската 
войска била и безмилостна.

В пределите на днешен Крушевац живеел Радул Радулович, 
човек на 103 години. Поради възрастта си той не можал да защити 
своите роднини и съседи по никакъв начин. Дядото имал внук 
Стоян и един бял кон, на който му викал Белчо. Едип ден старецът 
оседлал Белчо и изпратил Стоян да отиде до славянския цар в 
Киев и да го помоли за помощ. На сбогуване му казал: ”Те са ни 
братя и ще ни помогнат да се спасим от римската тирания”. Дълго 
пътувал внукът _на Радул * докато стигнал до Киев. Разказал на 
славянския цар каква беда е сполетяла славяните на Балканите. 
Царят особено бил развълнуван, когато Стоян му казал: "Дядо 
Радул каза, че вие сте ни братя.” По това време в царския двор бил 
прословутият славянски юнак Ильо муромец. Царят се обърнал 
към Ильо с думите: ”Ето работа за теб. Организирай и изпрати 
помощ на нашите братя славяни на Балканите, отървете ги от 
римската тирания. Ромеите са големи злодеи.” За случилото се 
след това разказва следната народна песен:

, " Провигсна се муромец Илия,
: провикна се земя се затресе.

Силен глас се до край свет пронесе, 
нека дойдат Анти и Кумани, 
нека дойдат силни драговити, 
време ни е, време ни е пак да се биеме 
със ромеи проклети злодеи, 
да отървем братя па Балкана 

§ от проклета римска тирания.
- Крий в следващия брой -

то.
Според думите па Марио, са- световното първенство през 

мият той е изненадан от награ- 2006-та година. То ще се проведе 
дата, но не и комисията, която му па езерото Рива дсл Гарда в 
я присъди, като се има предвид Италия. Затова ще участвам в

много състезания в Италия и

тази

конкуренцията.
В момента Марио е ученик в Хърватия, за да се запозная по- 

първи клас на димитровградска- добре с езерото и с копкуреици- 
та гимназия ”Св. св. Кирил и ята. Очакват ме и миого състеза- 
Методий” и вече опитен ветро- пия в Сърбия, България, Маке

дония и в Унгария.ходец.
- Активно тренирам вече чет

върта година. За пръв път се 
качих на лодка преди четири 
години в Ниш. По-точно бяхме на

* Кога ще се представите на 
димитровградчани?

- Запланувана е една регата в 
рамките на първенството на Ев- 

гости при Деян Милосавлевнч р0региопа Ниш-София-Скопие, 
(сега мой треньор) и при една 
екскурзия до Облачииско езеро

да се проведе ма езерото Сават 
край Смиловци, което ще даде

за пръв път се запознах с този 
хубав, но и труден спорт.

възможност и на димитровград
чани да наблюдават отблизо тоя 
спорт.* Как оценявате наградата?

- Още съм млад, но миналата * кое е най-голял 
година участвах в много състе- през тази година'1. 
замия в конкуренцията на сенио- 
ри, в която осъществих солидни 
резултати. Макар че съм изпена- беди. Също така желая да стана 
дан от наградата, мисля че съм я национал в класата ”Ласер-ради- 
заелужил. Дано това мое призна- ал”, която е много по-трудна от 
ние привлече вниманието па мла- "Оптимист”, 
дите, които да се заинтересуват 
от ветроходство.

ю Ви желание101)

- Нормално е да желая да спе
челя колкото се може повече по-

Д.С.

Участието на БК "Димитровград” във Втора сръбска лига - 
група изток

Сезон на изпитания за 

баскетболистите
След 20 години БК "Димитров

град” успя отново да влезе във 
Втора сръбска дивизия. Това 
осъществи поколението на баске
тболистите, което години наред 
печелеше първо място в лятната 
или, както популярно тази лига 
наричат любителите на баскетбо
ла в провинцята, "бетон” лига. За 
жалост, димитровградчаните се 
сблъскаха с много несгодии - за
лата в СЦ "Парк” все още не е 
завършена, така че отборът про
веждаше тренировки само два

Подготвил: Драган Кузев

Редовно годишно събрание на 
димитровградския атлетически клубпъти седмично, което е недопус

тимо за този ранг на състезание- \ 
то; капитанът и един от най-доб
рите играчи Зоран Геров се кои- Амбициозна програма 

на "Железничар’
Отборът на БК "Димитровград". Правостоящи: Тони Алексов (капитан и 
треньор), Владица Станимирович, Александър Андреевич, Милан 

тузи и не можа да помогне на съо- йоветич, Йордан Велчев, Деян Сотиров и Зоран Геров. Клекнали: Саша 
тборниците си; няколко студенти Вельов, Александър Апостолов, Милош Вукоевич, Васил Андреев и Боян

Милев.въобще не тренираха с отбора...
По време на зимната пауза отборът продължава 

да тренира и сезона очаква с голям оптимизъм. 
Играчите и специалистите се надяват, че "Димит
ровград” на края на първенството все пак ще оце
лее в дивизията. От голямо значение е следващия 
им мач с отбора на "Озреи” от Соко баня.

В отбора мислят и за бъдещето. Треньорът То
ни Алексов работи с младите категории. От мина
лата есен два пионерски състава на БК "Димит-

1 Егдопот 2
2 N14 '

3 Маргейак.

л ЕкоОитог . 10 7 3: 84Т674 17
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2010 10 0 679.667
В присъствие на мнозинството Единодушно бе приет отчетът 

делегати и състезатели димит- за работата на отбора и финан- 
ровградският АК "Железничар" совият доклад за миналата годи- 
проведе редовното си годишно на, а програмата за работата за 
събрание, на което с висока тази година бе оценена като осъ- 
оценка бяха оценени дейностите ществима. 
и резулатите на отбора през 2004

„ г. Констатирано бе, че големи димитровградският атлетически
ровград се състезават в съответни дивизии. През заслуги за консолидирането на клуб вече няма никакви връзки с 
първата част на първенството Димитровград” клуба носи неговия председател Югославските железници, на 
спечели два мача (единия със служебен резултат, а Симеон Манов. На събранието събранието бе задвижена иници- 
ДРУГия като гост срещу отбора на Гердап” в Кла- бе изтъкнато и това, че през ми- 
дово). С 12 спечелени точки отборът е в долната налата 
част
края на този месец.

790:579 1910 9 1

, . 10, а/ 2 , 871.677 1В

Имайки предвид факта, че
6 ЗШбвЩ

ативата да се смени името на 
година е увеличен броят клуба. Обаче решиха по темата 

на таблицата. Първенството продължава в на членовете в отбора и че зачле- за преименуването на клуба да се
няването на новите състезатели проведе отделно разискване, 
продължава.

10 2 8 738:905 12

10 0 10 0 200

Таблицата на Втора сръбска дивизия - група изток Д. С. Д. С.
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В памет на Методи Костов . : :

и

лист; неговият син Бранко 
:'-Щ Николов е график, който, 

според последната му само
стоятелна изложба в Ниш, 
се ориентира към художе
ствените спектакли инста
лациите; Петър Апостолов 
(долиокриводолчанин) е 
известен с монументални 
витражи, стенописи и кова- 
ножелязни композиции; 
Милисав Сотиров (изатов- 
чанин) се проявява с малка
та пластика (монети, орде
ни, медали); Борисав Стан- 
кович - Стабор (славинча- 

нин) е първокласен, световно известен карикатурист.
За моиотипиите на Методи Костов искуствоведът 

магистър Воислав Девич пише:
"Костов се занимава с монотипии, създавайки в тази 

специфична техника на художествения израз пейсажи, 
които можем да смятам за фантастични по съдържание. 
Това той осъществява с подход на контролирана 
случайност, който е единствено възможен в този вид

Методи Костов, "Монотипия-2" Методи Костов, "Монотипия-1"

За Методи Костов, като художник и художествен пе
дагог, починал на 30 декември миналата година, се знае 
малко. Първо затова, защото не толкова често е пре
бивавал в родния си край - село Брайковци, където е художествена техни- 
роден през 1937 година, нито в Димитровград, където 
завършва гимназия през учебната 1955/56 година и второ ориентират малко ху- 
затова, защото беше изключително скромен човек 
личната промоция и публицитет не го интересуваха.
Постоянното му местожителство бе в град Крушевац, художници

единственият. Моно-

вата основна худо
жествено определе
ние е монотипията

ка, към която се

дожници, а от димит-
ровградските

той е художествено изследваме.
Пейзажите които Методи Костов е нарисувал, под-където в училищата 

работеше като учител 
по рисуване след за
вършването на Педа-

типията е техника на чертаваттоновите и вальорските качества на определен 
мотив. Рисувайки предимно в топла, студена, синя, 
зелена или червена гама, той създава и някои други худо
жествени стойности, които са продукт на контролира
ната случайност. Преди всичко това се отнася до 
формите с абстрактни характеристики, които са резул
тат на такива подходи, но и към текстурата на картината, 
която е богата с асоциации.”

Димитровградският художествен ансамбал остана без 
своя солист, майстор на моиотипиите Методи Костов. За 
неговата човешка признателност и художествения му 
лик останаха да свидетелстват четирите картини - 
монотипии, които той подари на художествената галерия 
на димитровградската гимназия ”Св. св. Кирил и Ме-

Венко Димитров

контролираната слу
чайност, близка до
графиката, но не прн-гогическата художе

ствена академия в 
Скопие при 
Вангел Коджоман.

Методи Костов ка- получават повече ед-

надлежи па тази тех-
проф. пика понеже при гра

фиката от плочата се

накви отпечатъци (графически листове), докато прито художник е специ
фичен. Той има хуба- моиотипиите се получава само един уникатеи отпечатък 

(оттук и названеито: монотипия - един отпечатък).
Ориентацията към специфичните, по-рядките худо

жествени изображения е нещо, което е характерно не 
само за Методи Костов, но почти за всички художници,

ви платна в маслена 
техника, негови вине
тки често са помест
вани - включително и 
в този брой, но него- които произтичат от старопланинския димитровградски 

район-Висок. Богдан Николов (каменичанин) е акваре-
тодий”.

г ■

На 18 януари в с. Хайредии, Врачанско, в България почина скъпият 
ми братовчед
СЛАВЧО СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ
роден 1944 г. и с. Горна Любата, Босилеградско

Погребението стана па 20 януари в Софийските гробища.
Поклон пред светлата му памет!
Винче Богосо със семейството си от Нит

11
Водоравно: 1. Кубче за пътна 
настилка. 5. Наименование. 11.
Питейно заведение. 12. Изпле- 14 
тен от цветя или клонки кръг за 
украса. 13. Лично местоимение. 13 
14. Река в Източна Русия. 15.
Водни капки, които падат от 
облаците. 16. Течност с кисел 
вкус. 18. Връх на Стара планина.
19. Разбойник. 21. Ирландска 
републиканска армия. 22. Хи
щна риба с остра муцуна. 24.
Една нишка фабрика. 25. Част от 31 
електромотор. 28. Синджирче за 
джобен часовник или украса.
30. Дървено седло. 31. Сложен 35 
уред. 33. Столицата на Мароко.
35. Химически елемент. 36. Сте- . 33
на, зидана ограда от камъни. 37. ^ 
Шестата нота. 38. Гласуване. 39.
Голямо литературно произве- 41 
дение. 40. Електричество. 41. 
Певчески колектив. 42. Двуос
тър нож за мушкане. 43. Най-раз- 
пространеното растение на зе
мята.

• «"Т?***1*1 На 22 януари 2005 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА,
откакто вече не е с нас нашият мил баща, тъст и дядо
ВОИН ДОЙЧЕВ 
от село Радейна, Димитровградско

На този ден в 10 часа па гробищата в Радейна ще 
отслужим паиахида. Каним роднини и приятели да ни 
придружат.

Навършиха се 10 ГОДИНИ от смъртта 
мила майка, тъща и баба 
ПИНИИ дц ■ КИРИКАДОЙЧЕВА

Липсват ни вашите усмивки, вашият глас 
ийодЗВН та ви' вас пашите сърца и къщи бяха пълни. 

Почивайте в мир!
^ Вашите най-милиц/ъщеришс Марика, Йелка и 

щ ' 51 Ангелина, зешоаеше Гроздан, Гоиш и Соиленко, 
внуците и правнуците

■

. й
34

-
Г А"

* ■-4—,4^.-
; на нашата

Г

и топлина-
*<

I I
насилие. 15. Дума, с която пот- търговец. 30. Река в Сърбия, 

17. Буквално пре- Хърватия и Словения. 32. Бира. 
Отвесно; 1. Поддръжка, съде- дадени чужди думи. 19. Жълт, 33. Град в Срем. 34. Столицата 
йствие. 2. Батерия на автомо- продълговат тропически плод. на Бангладеш. 36. Жилище. 37. 
бил. 3, Строителен материал. 4. 20. Автомобил от бившата ГДР. Преследване на дивеч. 39. Еги- 
Френско модно списание. 5. 23. Златарска мярка. 26. Името петски бог на слънцето. 40. 
Метална камбанка с подвижно наакьтора Шариф. 27, Позиция в Лично местоимение. 
езиче за произвеждане на звън. шахматната игра. 29. Едноличен 
6. Косми над очите. 7. Планин
ски масив в Южна Америка. 8.
Дума за отричане. 9. Христо (га- '■ Азот. 5. Сок. 8. Воля. 11. Намиб. 13. Бали. 15. Екс. 17. Халю- 
льовно). 10. Името на германс- цинация. 20. Ман. 21. Литак. 22. Кран. 24. Ар. 25. Петел. 26. Дания.

футболист и треньор Мате- 27. Метал. 28. Парад. 29. Фалит. 30. Перу. 31. Ас. 33. Пазин. 34. 
ус. 11. Политура. 13. Жестокост, Тераса. 36. Озон. 37. Поток. 38. Ген. 40. Тал. 41. Роман. 42. Сако.

върждаваме.

На 22 януари 2005 година се навършват ТРИ ГОДИНИ от смъртта 
на нашия мил съпруг, баща и дядо

ВАСИЛ МАРИНКОВ
професор но философия в димитровградската 
гимназия

Времето няма да заличи болката пи за теб. С нас си 
всеки ден, защото спомените за големите и добри хора 
не изчезват.
ОШ оПечплиситс семейства Маринкоаи и 
Джоружеаич

Решение на кръстословица 226 - Водоравно:

кия
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Манчин рабуш

Пърпняче
Вечната враждаСиктер (рай)! ШТ*\*.те I 011IIПолитолози, демагози 

Заразени идеолози 
Националисти, шовинисти 
Парашутисти, комунисти 
Демократи с петокраки 
Депутати, плюс заплати 
Банкротирани, плутогсрати 
Трансформери, милионери 
Работа невидели - забогатели 
Патриоти заблудели - залудели 
Нихилисти, цунамисти 
Владшси и попове, боже, боже...
Бтноспециалисти, изолационисти 
Генералисимуси, залетели 
Солдатеска белосветска 
Евроидеалисти и артисти 
Рекламери и статисти-далтонисти: 
Сиюпер-рай, рай,рай!
"Чуждо, ама наше.'!

V

V
Не всички сватбени истории са ужасни, раз

бира се. И все пак кой не би признал, че "най- 
красивият ден в живота му” има и горчив прив- 
кус.

Не са малко майките, които си спомнят (го
дина след сватбения ден) как са вдигали кристал
на чаша за наздравица и са изричали пред мла
дото същество, облечено в бели дантели, почти

- Я Манчо, ич не могу да разберем тия 
народ! — заступи ме Мито Граничаров. - 

Пърпнье на жену, на деца, на общину, на 
държаву, на вдас, а най—млого против

- На народ нема угоджа!
- Нашли смо се, Манчо, меджу чукат и наковалньуту. 

Озгоре ни притискаю що не си отварамо очи и що не 
видимо кво се све износи и уноси, а одоздоле ни пцую 
що гьи препипуйемо, що не позажмимо на йедно око, 
що тражимо под бика теле...

- Требе човек да си пази службуту, нали? - правим се 
я на божйега ангьела.

- Требе, но я сакао да те питам друго. Сечаш ли се 
ква обещания дадоше пред изборйете по—рано?

- Колко по-рано? Толко пути излазимо на изборйе, 
та съм побъркал кой кво йе обещавал. А и друго да ти 
кажем: я не веруйем у предизборна обричаня!

- Съга че се сетиш, оти това беше най-дебело 
обричанье: ако они дойду на влас, народ има да се 
рани од границуту!

- А-а-а, сечам се, сечам се! Демек триста човеци че 
найду работу там и нема да гладую...

- Несу триста, а илядо и триста! Свакьи дън стисну 
торбуту под мишку и те ти гьи на границуту!

- Чекай, ама они несу на работу там. Пренесу по 
бокс—два, по йедън вискьи - и толко!

- Е-е-е, понекига йе и повечко, стига нийе да 
зажмимо на йедно око! А това дали су на работу или 
несу, не знам да ти кажем. С йедно или две минуваня 
навам и наталл дънъска може да капну и по пет йевра! 
Превърни гьи у динари и помножи с трийесе дъна, па 
че видиш дека за нашете приликье това йе горе-доле 
добра платица, а! Видиш ли дека онова обещанийе за 
границуту нейе било празно?

- Чекай, чекай! Народ иде да попренесе нещо да не 
би ритал от глад, ама куде му йе здравното, 
социалното, пензиското осигуранийе? И по колко 
часа дзебне на студат, пешачи, а и на вас требе да 
подмуне? Е мой Мито, на тия студ и ветрометину 
човек млого лъсно може да заработи некою овтику, па 
после ни Бог не може да му помогне!

- Бре Манчо, и ти си станул пърпняч! Ти да нечеш 
вотелю да им принесемо и кавенце да им сваримо?!

Манча

нас...
сакралпото:

' Днес аз пс губя син, аз печеля дъщеря.”
Колко от младите булки пе забравят минутата, 

когато една жена, облечена а кремава копринена 
рокля, се притиска към гърдите им и казва:

"Направи ми удоволствие и ме наричай мамо!”
Двама, които се обичат, стават сз.пруг и съп

руга. И две жени, до този момент не са били свър- 
запи с нищо, ще бъдат свекърва и спаха. Но 
същинските проблеми започват по-рано. "Тъй 
говореше за майка си всс милички историйки. 
Когато я срещнах за първи път, сякаш ме удари 
ток - това бе абсолютно друга жена. Една мърша- 
ва личност, властна и съвсем пе ласкава”, споделя
една млада съпруга.

Още тогава двете жени се превръщат или в 
приятелки или в две враждебни същества. Ни
кога обаче в майка и дъщеря защото при всички 

.. ситуации ще трябва да си поделят обичта па един 
Г мъж - син и сз.пруг.

За да няма семейни войни за дреболии, ето 
няколко съвета за снахата и сипа:

“Предоставете па свекървата възможност да 
се изявява и "изживява” в точно определена 
дейност в семейството, като се интересувате дали 
тя желае зова.

* Внимателно поставете границите. Снахата 
пе бива да се намесва при конфликти между 
майка и син.Нрвица Младенов

* Уважавайте се 
взаимно, по отстоява
йте твърдо времето, в 
което като съпрузи 
желаете да сте сами.

* Никога не поста-

Нашенски историйки Майсторите се втурнали да го спасят и 
веднага го затрупали с пясък. Лежал три 
часа
поокопитил, нашенците започнаха да го 
гълчат:

се съживил. Когато се

- Ту бре, газдо, убаво ти думамо, ама 
ти ме слушаш, та теше да загьинеш без

вяйте ултиматум: 
”Или аз, или тя!” Та-Преди две десетилетия двама майсто- г .

ри-строители от Божица намерили ра- ЗЪР''° барут.
бота при един милиционер в Ниш. - У да га иебем, радили сте три да.га и 
"Газдата” им казал, че лично той ще ги 
обслужва. Към края на третия ден се 
наложило да бъде използвана бърка
чката и майсторите предупредили мили
ционера, че е опасно да включва маши
ната в електромрежата без добра изо
лация. Той обаче махнал с ръка и ги 
смъмрил:

- Я сам направио толику кучу и нийе 
ме убила струя, а сад сте дошли ви да ме

кова решение може 
да предизвика у сина 
не само колебание, но 
и семеен разрив.

* Не допускайте 
изгода в отношения
та. От една страна, да 
приемате помощ (гл
едане на децата или 
гледаме на прането), 
а от друга, студено 
пренебрежение 
други семейни въпро-

одма сте се уплашили газда че погине 
иемож да узиете паре!

- Ама пе су проблем трите дъна, пие 
смо сиромаси за млого падпице. Проб
лем е четвъртият дън.

- Какав четвърти дан, кад 
тречи дан како радите код мене?

- Па ако се не беше съживил, ютре 
требеше да изгубимо още едну надницу и 
да те копамо! - казали божичаните, а от 
добарата шега ”газдата” се смял дълго и 
сладко. След това пили, яли и се 
веселили цяла нощ.

йе ово

учите како се користи мешалица...
Но тъй като дяволът няма друга 

работа, токът "издигнал” милиционера.

по
К. Г.

си.

* * *
От хотела излиза мъж с дълга пура в устата. Про

поведник се вглежда в него и пита:
- Извинете, господине, колко струва вашата пура?
-30 франка.
- А по колко пури изиушвате на ден?
- Може би по десет...
- Ето, виждате ли, това са 300 франка на ден. Ако се 

откажете от пушенето, за няколко години бихте икойО-
Седят три момченца, пийват си биричка и си пушат, мисали достатъчно пари да си купите този хотел.

- А вие пушите ли?
- Не, разбира се.
- Тогава защо не си купите този хотел, който, за ваше 

осведомение, е мой!*

Кандидат 3: Многобройнп награди за героизъм; 
вегетарианец; непушач; пиел само бира; без контакти с 
мафиоти; живял скромно.

Участниците в анкетата масово предпочели третия от 
листата на кандидатите, а те били: 1. Франклин Делано 
Рузвелт2. Уинстън Чърчил 3. Адолф Хитлер.* * *

шщр шуове
Смейте се, но не забравяйте, че 

пушенето убива
Един човек казва на приятеля си:
- Толкова много съм чел за вредата от алкохола и 

пушенето, че реших - от Нова година спирам!
- Какво? Пиенето или пушенето?
-Четенето! ...
* * * - ; - 
Известният фокусиик Дейвид Копърфилд пристигнал

•

Минава жена и ги мъмри:
- Как не ви е срам, защо не сте на училище? 
Децата се споглеждат и едното казва:
- Ти луда ли си, кой почва училище на 5 годипки?

на границата, където веднага започнали да го тарашат. 
Иванчо и Марийка се скрили под леглото. Влязла ба- В една нестандартна анкета за политически лидер на - Нима не ме познахте? - учудено питал той митни- 

бата на Иванчо, погледнала под леглото и строго попи- XX век анкетираните трябвало да предпочетат един от чаря. - Аз съм известният фокусник Копърфилд!
трима изключително влиятелни политици, но не въз И за да потвърди думите си, той извадил колада карти 
основа на техните имена, а въз основа па няколко биог- и направил няколко ефектни фокуса. Митничарят обаче 
рафичии данни за тях.

Кандидат 1: Много пъти забелязван в компанията на 
кредитини милионери и бивши бандити; имал две любов- пълен с цигари?

- Виждам го.
Митничарят извадил печат, духнал на него, подпеча- 

употребявал наркотици; всяка вечер изпивал бутилка тал някакви документи и гордо казал:
- А сега този ТИР е пълен с консерви!

тала:
- Какво правите там?
- Любим се! - казал Иванчо.
- Ааа, добре, аз си мислех, че пушите цигари. * * *
Човек отива при лекаря:
- Докторе, задушвам се, не мога да дишам!
- Пушите ли?
- Пуша, но пе помага!

останал равнодушен.
- Това е дреболия! - казал той. - Виждаш ли онзи ТИР,

ници; закоравял пушач.
Кандидат 2: Два пъти изгонен от работа; в училище

уиски.
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