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9Каква конституция искат малцинствата?

* Комисия от малцинствени експерти ще дефинира 
общи становища на малцинствата във връзка с 
основния документ на републиката.

* Иск за 4 години да бъде отложена привати
зацията на малцинствените медии

Бор" - Босилеград

Не искат 

пари от 

Фонда за 

развитие!

Сърбия - държава на сръбския европейски стандарти. И да се га
рантира тяхната реализация.

Пряко свързана с Конститу
цията е и териториалната и реги
онална организираност на дър
жавата. За българското малци
нство това също е от значение, 
тъй като в момента не същес
твува териториална връзка ме
жду общините, в които българи
те са мнозинство сред населе
нието.

Освен за бъдещата Конститу
ция на държавата Сърбия, пред
седателите на НС разискваха и 
по въпроса за бюджета на НС 
през 2005 г. Както през миналата 
така и тази година дейността на 
всички национални съвети ще се

народ и останалите народи, 
които живеят на територията й, 
или Сърбия - държава на всички 
граждани, които живеят в нея? 
Това е въпросът, около който ра
зискваха председателите на на
ционалните съвети па малцинст
вата в Сърбия, по покапа на пред
седателстващата националните 
съвети Ана Томапова Макаиова, 
председател на НС на словашко
то малцинство. Срещата се про
веде миналата седмица в Нови 
Сад.

От срещата за българския език в 
училищата

Управителният съвет на об
щественото предприятие „Бор” 
в Босилеград отхвърли предло
жената субсидия от 2 милиопа ди
нара от Фонда за развитие на Ре
публика Сърбия. Съветът и ра
ботниците са на становище, че с 
приемането на нова субсидия ня
ма да се подобри тежкото поло
жение във фирмата.

Въпреки че от възстановява
нето на производството изми
наха пет месеца, проблемите не 
се решават и кризата в ”Бор” се 
задълбочава. Предприятието тр
удно намира пласмент на продук
цията си, работниците не получа
ват заплати, а банковата сметка 
на фирмата е блокирана. Дирек
торът на “Бор” Симеон Йорда
нов, заяви, че предприятието в 
момента дължи около 4,5 милио
на динара, а дългат се увеличава 
поради високите лихви. На вси
чко отгоре от I февруари произ
водството отново е спряно, пора
ди, както казва той, изключител
но студеното време. Работниците 
ще бъдат в отпуск до 14 т. м., а в 
зависимост от климатичните ус
ловия "почивката” може и да 
продължи.

- Общо становище па всички 
НС е, че Сърбия като държава па
всички граждани, живущи в нея, 
е онова, което за малцинствата е 
най-подходящо, изтъква д-р Ан
гел Йосифов, председател па НС 
на българското малцинство, 
който присъства на срещата. - 
Впрочем това е в унисон с препо
ръките па Венецианската коми
сия. По въпроса за Конституция
та и правата на малцинствата 
председателите на НС се съгла
сиха да се направи комисия от 
експерти от малцинствата, която 
да дефинира тяхното становище. 
Ясно е веднага, че когато става 
дума за правата па малцинствата 
и човешките права изобщо, те 
трябва да бъдат по най-високите

* Броят на часовете по български език, особено в основните 
училища, в които се учат предимно деца от български 
произход, трябва да се увеличи още от следващото 
полугодие.

Това е единодушното станови- дий“, кметът на община Димит- 
ще от срещата в Димитровград, в ровград, председателите на ко- 
която участваха председателят мисиите по образование при Об
ла Националния съвет на бълга- щинската скупщина и НС и пред- 
рското малцинство, директори- ставители на посолството на 
те, председателите на училищни- Република България в Белград, 
те съвети и председателите на Представителите на училищното 
синдикалните организации на ос- управление от Ниш, макар и по- 
иовните училища от Димитров- канени, не дойдоха на срещата, 
град и Звоици, както и на Гим
назията “Св.св. Кирил и Мето-

На срещата е изказана 
солидарност със сърбите в 
Косово, като същевременно 
е договорено да бъдат 
събрани определени 
средства от всички НС , 
които да бъдат дадени на 
косметските сърби.

финансира от бюджета на Сър
бия. По начало средствата ще 
бъдат малко увеличени в срав
нение с миналогодишните.

На срещата е разисквано и за 
проблемите па учителските фа
култети в Сомбор, Вършац и 
Нови пазар, както и за школу
ването па студентите в тези фа
култети на майчин език. И на 
тази среща на представителите 
на националните съвети е засе
гнат въпросът за бъдещето на 
малцинствените медии. Както е 
известно предстои приватизация 
ма всички медии, чийто основа
тел е държавата или локалната 
самоуправа. От срещата е отп
равен иск началото па привати
зацията па малцинствените ме
дии да бъде отменено за следва
щите 4 години. Формирана е гру
па специалисти, които ще се за
нимават с този проблем. Когато 
става дума за електронните ме
дии, заключението е, че в бъде
щия Съвет за радиодифузия неп
ременно трябва да има и пред
ставител на малцинствата.

Договорено е и в бъдеще гла
вен координатор па срещите на 
представителите па национални
те съвети да бъде Ана Томапова 
Макаиова. Тези срещи и зана
пред ще се провеждат в Нови 
Сад, понеже дори седем нацио
нални съвета са от Войводима.

АТ.

(На стр. 2)

На магистралното шосе Ниш-София ...

II (На стр. 5)

00®И
Стотици тирове задръстват 

магистралното шосе в Димит
ровградска и Пиротска община 
от края иа миналата седмица. 
Опашката от тежки товарни 
камиони през миналия уикенд 
достигна и до 20 километра и се 
протягаше от граничния преход 
"Градина” до пиротското село 
Суково. През тази седмица по 
едната лента на магистралното 
шосе пак се бяха наредили ка
миони. Колоната на бавно дви
жещите се камиони в понедел
ник се удължи и достигна до пи
ротското с. Чиниглавци, докато 
към вторник и сряда нейния 
край се съзираше в границите 
на Димитровградска община.
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В иентъоа на вниманиетом>4 фопоуори 2005

Писмо на Матицата на българите в Сърбия 
до директора на ПТТ във Враня_________

Не закривайте 

пощите в селата
(От стр. 1) равни с часовете по сръбски но е против политизацията на

проблема.
Според председателя на коми

сията по образование при ОС

Намерението на Министерството на транспорта и връзките на 
Република Сърбия да закрие селските пощи разтревожи и изп
лаши населението в безпътните села на общините Босилеград и 
Сурдулица.

Доколкото ПТТ Враня реализира плана, от услугите на пощата 
ще бъдат лишени жителите в селата, гравитиращи към пощите в 
Бистър, Долна Любата, Горна Лисина, Божица и Клисура. Тези 
пет пощи обслужват общо 33 села - пощата в Бистър -11, пощата в 
Долна Любата - 8, горнолисинската - 4, божичката - 2 и пощата в 
Клисура - 8 села. Споменатите пощи покриват територия от над 
700 квадратни километара, на която живеят предимно стари, изне
мощели и най-бедии жители в Републиката, а всичките са бъл
гари. На това бедно и измъчено население единственият прозорец 
към света представляват пощите и доколкото те бъдат закрити, 
ще останат изолирани от света.

Вестта, че трудовата единица ПТТ Враня е започнала да зак
рива селските пощи, застрашените жители в общините Босилег
рад и Сурдулица приемат с огорчание и обезпокоение, задавайки 
си въпросите:

- Къде отива светът в 21 век, а ние оставаме без пощи?
- Колко ще спести държавата Србия със закриването на пощи

те, в които са заети 10 работници и дали съществува икономи
ческа оправдаемост за едно такова спестяване?

- Дали имаме сметка от това, че сме лоялни към държавата 
Сърбия - редовно издължаваме всички данъци, а от друга страна 
не само, че сме най-сиромашни, но и без перспективи да оцелеем 
на тези пространства. Във войните в бивша Югославия процен- 
туално ние бяхме най-много мобилизирани, със 100 % отзив, без 
дезертертьори. Държавата няма разправии с българите, както с 
други национални малцинства. Ние сме лоялни към държавата 
Сърбия, но тя не е към нас.

Жителите от споменатите села задават и въпроса: “Има ли 
начини да потърсим финансова помощ отвън, от някой спонсор, 
или от държавата - майка, доколкото Сърбия наистина не е в 
състояние да дава заплати на 10-те заети в пощите?”

Матицата на българите в Сърбия, като неправителствена орга
низация със седалище в Босилеград, имайки предвид последиците, 
които могат да настанат от закриването на пощите, остро реагира 
срещу това намерение на трудовата единица “ПТТ Враня” и иска 
от държавните институции да намерят възможности и средства 
пощите в селата и занапред да продължат да съществуват, понеже 
те са необходими на тукашното население.

Надяваме се, че ще ни разберете правилно и ще вземете необ
ходимите мерки, се посочва в писмото на Матицата на българите в 
Сърбия.

език.Целта на срещата, организи
рана от Националния съвет, бе да 
се разисква по проблемите свър
зани с изучаването на български 

в училищата и какво НС 
предприема по въпроса.

Всички участници в 
срещата се съгласиха,

За да бъде прието увеличава
нето на броя па часовете, клю
чова ролята трябва да изиграят Ратко Манчев в решаването на 
преподавателите, които за значе- проблема все още има комупис- 
нието на езика трябва да говорят тически подход од страна па ия- 
не само на учениците, по може би кои хора -“ че ни се полага“, а

език

Участниците се съгласиха около
че сегашното положение, при ЗЗКЛЮЧеНИЯТа, 3 Тв С31 
което български се изучава само 
с два часа седмично в основните 
училища и то факултативно, е на-

1. Необходимо е български да се изучава с максимален брой часове 
в първи, втори и трети клас и бележката да се зачита в общия успех.
2. Предвидените подкомисии към комисията за образование при НС

пълно пепоиемлшю да се сФ°РмиРат час по-скоро и да започнат работа върху
и шиш ш,ирш,млиии. определянето на това, какво от националната история и от

Това пито е в унисон с нуждите останалите предмети (30%) ще се изучава.
3. Министерството на просветата, на което ще бъдат изпратени 
заключенията, да осведоми НС и училищата във връзка със същите.

на малцинството, пито с европе
йските стандарти. Няма съмне
ние, че увеличаването на броя на 
часовете по български език е не
минуемо, дори още от началото 
на второто полугодие от тази 
учебна година. С колко часа, те
първа трябва да се уточни. Ста
новище на всичките участници 
също е, че въпреки факта, че 
езикът е махнат с декрет, в сега
шните демократични обстояте
лства това не може да стане с дек-

4. Училищните съвети при училищата да вземат решение по въпроса 
за езика и то да е синхронизирано във всички училища.
5. Анкетите сред родителите на първокласниците да не се прилагат, 
понеже не са задължителни. Вместо тях да се намери подходящо 
решение, което да бъде приложимо на практика.
6. Изказва се подкрепа на Националния съвет в настоянията му да 
реши проблема с изучаването на български език.
Председателят на НС д-р Ангел Йосифов в най-къс срок ще 
запознае, със заключенията, настоящия министър на просветата на 
Сърбия за да могат те да се реализират и приложат на практика от 
началото на второто полугодие.

още повече на родителите. Мал
цинствените медии ще имат 
същата роля. Обща констатация 
е, че сегашните, най-добри през 
последно време, отношения ме
жду България и Сърбия и Черна 
гора трябва да бъдат използвани 
максимално, но същевременно и 
предпазливо, за да не се стигне 
до там малцинството, т.е. езикът 
да бъде камък на препъването в 
отношенията между двете дър
жави.

всъщност ние сами трябва да се 
изборим да осъществим правата 
си. Той се запита защо па хората 
им липсва самочувствие по отно
шение па българския произход. 
Според него

Прословутите анкети 
трябва да се отменят.

Защото те са предвидени със 
Закопа, но не са задължителни. 
От друга страна статусът на 
основното училище трябва да се 
промени и то в актите си трябва 
да се нарече малцинствено, а 
българския-роден език.

рет, а постепенно в унисон с вали
дните законови предписания. Но, 
както истъкна кметът на община 
Димитровград д-р Веселин Вели
чков, трябва най-напред 
самите да сме наясно какво точно 
искаме и да се съгласуваме пред
варително по въпроса. Той кон
кретно предложи за начало

български да стане 
задължителен в 
предучилищните 
заведения,

ние

За председателя на НС д-р Ан
гел Йосифов също няма дилема 

а в училищата или да се увеличи нСда настоява максимално да се 
броят на часовете или да се из- нодобри положението на езика, А.Т.

За бюст на Левски в 
Босилеград_______

■Реализация 

според плана
* V(От стр. 1)

Според информациите на димитровградската митница 
причините за невижданите в този край задръствания на 
камионите са три: Сърбия и Черна гора позволява 
преминаването на камионите през уикенда (за разлика от 
страните от ЕУ), вследствие па което голям брой камиони 
именно през уикенда влизат в Сърбия и продължават пътя си 
към България; студеното време с много сняг и поледица бавят 
движението на камионите; на българския гранично 
пропускателен пункт "Калотина” работи само един терминал, 
където се контролират средно по 200 камиона на ден, а 
дневният прилив на камионите през почивните дни е над 50 на 
сто по-голям. Това са официални информации, но циркулират 
и няколко неофициални, едната от които е, че българската 
митница насочва тировете от прелезите "Стрезимировци”, 
Връшка чука” и "Видин-Калафат”, защото пътищата в Бъл
гария уж не били добре изчистени от снега. Според друга 
информация, която често пъти се чува в Димитровградския 
край и която може би представлява чиста спекула - задръс
тването на магистралното шосе е в унисон със скритите нас- 
тоявания на българските власти, които по този начин желаят 
да покажат на ЕУ, че най-сетне трябва да им отпусне средства 
за изграждане на още един мост над Дунава край Видим.

Имайки предвид това, че шофьорите на камионите пре
карваха по няколко дни на опашката на мииусеви темпера
тури, бяха силно изнервени и някои от тях предизвикаха 
инциденти, вследствие на което трябваше да се намесват и 
сръбските полицаи. Някои димитровградчани се възползваха

Изработката на бюста на Васил Лев
ски, който ще бъде поставен в Босилег
рад протича според плана и се очаква 
паметникът да бъде открит през март т. 
г., заяви председателят на Програмния 
съвет на босилеградския филиал на 
КИЦ “Цариброд” Иван Николов. Тъй 
добави, че вече е изработен проектът за 
паметника, а от д-р Стоян Джавезов, 
председател на фондацията “Васил 
Левски”, която изцяло поема разходите 
за изработката на паметника, е получил 
уверявапе, че не съществуват финансови 
проблеми за реализацията па проекта.

Според проекта на архитекта Атанас 
Атанасов от София, височината на паме
тника е 308 сантиметара, пиедесталът, 
на който ще бъде поставен бюстът, ще 
бъде изработен от полирани гранитни 
масиви, а самият бюст от лят бронз. Из
вършител на работите е строителното 
предприятие “Вива строй” от София.

По решение на ОС в Босилеград паме
тникът ще бъде поставен на площадката 
пред данъчното 
"Георги Димитров”.
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Работниците от “Кумуналац“ безплатно черпят с чай шофьорите

от случая и започнаха да продават на измръзналите шофьори 
кафе, чай, хляб, цигари, запалки, семки... , стига да спечелят 
някой динар, лев или евро. Работниците пък от 
димитровградския "Комуиалац” тези дни направиха един много 
смислен жест, като ги черпиха с топъл чай.

управление на ул.

П.Л.Р.
Б.Д.
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Фондове на ЕС са достъпни и за наши граждани Есад Джуджевич в Димитровград

На малцинството да помогнат 

и Сърбия, и България
* Посредством "Съседската програма" могат да бъдат 
реализирани многобройни проекти в областта на културата, 
образованието, информирането, здравеопазването... * За 
реализиране на идеи на наши и български граждани тази 
година ЕС ще отдели два милиона евро. * Има шанс за 
реализиране на съвместни проекти и между СЧГ и Италия

За да допринесе за икономичес
кото развитие на регионите край 
външните си граници, Европейски
ят съюз задвижи неотдавна прое
кта “Съседски програми“. Става ду
ма за програма, с която ЕС нас
тоява да подобри контактите 
между локалните общности в раз
лични държави и да обогати тех
ните култури, социалното и иконо
мическото им сътрудничество.
“Съседската програма” е една от 
четирите, в която ще участват и хо
ра от Нишавски, Борски. Пиротски,
Зайчарски, Ябланишки и Пчпнски 
окръг.

Конкурсът е открит до май, до- 
когато всички заинтересовани тря
бва да предоставят проекти. Чрез 
тях те могат да търсят средства за 
изграждане на местни развойни ка
пацитети или за проекти за сътруд
ничество между хората под назва
ние “Хора с хората“ - казва Люби- 
ша Симонович, съветник на пре
дседателя на Скупщината на град

Заинтересованите граждани, 
ведомства и институции ще 
могат да конкурират с проекти в 
областта на образованието, 
културата, здравеопазването, 
информирането, съвместното 
решаване на социални проблеми 
и защитата на културните и 
природни атракции.
Във втората група са идеите за 
изграждане на местни развойни 
капацитети: вътрешно 
управление в обществената 
администрация, развитие на 
стратегии за маркетинг или на 
регионални или субрегионални 
крайгранични стратегии...

Това изтъкна Есад Джуджевич, който, в качеството на председател на Съвета за между- 
национални отношения при Народната скупщина на Сърбия, посети на 2 февруари Димит
ровград и води разговори с представителите на Националния съвет на българското малци
нство
самоуправление.

Посещението бе проведено в ра
мките на проекта “Състоянието на 
междунациопалните отношения и 
положението на националните мал
цинства в Сърбия“, което се реа
лизира благодарение на мисията на 
ОССЕ в Сърбия и Черна гора.

За проблемите на малцинството, 
свързани с употребата и изучава
нето на български език, говориха 
Пене Димитров, председател на ко
мисията за образование при НС, и 
Михаил Иванов от общинското 
управление. Иванов запозна Джуд
жевич с факта, че въпреки написа
ното в Статута на общината, че 
български език е равнопоставен 
със сръбския, всички документи се 
издават на сръбски, протоколи и 
материали от заседанията са на 
сръбски.

Представителите на малцинст
вото изтъкнаха, че отрицателното 
наследство сред малцинството тря
бва да се посочи от 1945 г. насам, а 
не само по времето на Милошевич.
Това особено подчерта д-р Симеон 
Басов, член на НС, който между 
другото се застъпи и за това да се 
реабилитират затворниците от Го
ли оток. Според д-р Ангел Йоси
фов, председател па НС, поради 
споменатото негативно наследство 
беше много трудно демократични
те сили да спечелят локалната вла
ст. “Съществува ирационален страх 
сред малцинството, което е част от 
негативното наследство, по въпре
ки всичко междунациоиални сб
лъсъци няма, което пък не озна
чава, че няма проблеми“.

Едно от основните условия за 
подобрение на положението на 
малцинството е общата демократи
зация на Сърбия. Но ключът към

и местното тЧЗ*' ||
#гЗа реализиране на проекти от 

"Съседската програма" 
България - СЧГ, тази година 
Европейският съюз ще отпусне 
два милиона евро. Малки 
проекти от тази програма, както 
и проекти от "Хора с хората" ще 
бъдат финансирани с по 10 до 50 
хиляди евро, а останалите ще 
могат да получат между 50 и 100 
хиляди евро.
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Проектите трябва да имат белег 

па крайгранично сътрудничество, а 
нашите граждани могат да участват 
при условие че имат. попе едни 
партньор от България. Гражда
ните, ведомствата и институциите 
трябва да си намерят партньор от 
Видин, Монтана, Перник или Кюс
тендил.
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ОТКРОВЕНОСТ И СЪГЛАСИЕ: Е. Джуджевич, А. Йосифов и В. Величков
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на Сърбия е се намира, но и на държавата 
майка, в случая Р България, която 
влиза в Европейския съюз през 
2007 г. Това са рамките, в които вси
чко трябва да се случва и аз с удо
волствие мога да кажа, че България 
с крупни крачки върви към евро
пейските и евроатлантически инте
грации, има огромен опит и има 
подкрепа от силни международни 
институции. Това е голяма облекча
ваща околност за българското мал
цинство и решението е в триъгъл
ника на локалната общност, пра
вителството в Белград и правите
лството в София. Убеден съм, че в 
този триъгълник българското ма
лцинство през следващите 3-4 го
дини ще ползва всичките полагащи 
му се права“ - каза Джурджевич.

А.Т.

демократизацията 
държавната сигурност, която в 
момента в Димитровградска общи
на има 12 щатни служители, счита 
Небойша Иванов, член па НС и 
зам.-председател на ДСБЮ. Спо
ред него тук няма никакви промени, 
понеже шефът па службата е 
същия отпреди и след 5 октомври. 
“Докато не се отворят досиетата, 
няма да се разбере как и защо 
малцинството се е отказало от иде
нтичността си.“

Опитите на страните, които са 
участвали в подобни конкурси за 
получаване па финансови средства 
от ЕС показват, че е по-добре да се 
конкурира с няколко малки проек
та, отколкото с един, за чието реа
лизиране са необходими много
пари.

Симонович пояснява, че град 
Ниш в сътрудничество с Министер
ството на икономическите отно
шения с чужбина ще организира за 
заинтересованите от Нишавски 
окръг съвещание за достъпа до 
фондовете на ЕС и за начина на 
конкурирането. Той подчерта, че 
хората от посочените окръзи, кои
то проявяват интерес за сътрудни
чество с партньори от Италия тря
бва да предоставят проектите си на 
министерството.

След като изслуша всички про
блеми на малцинството, Есад Джуд
жевич между другото изтъкна:

"Положението на малцинствата 
извън Войводина е много по-тежко. 
Затова за подобряване на положе
нието на българското малцинство е 
необходима помощта и на държа
вата Сърбия , в която малцинството

Голи оток: пакъл в морето - голгота край границата (2) 1щ
Спомени на Крум Борисов Тасев, един от първите наши ” голооточани”

Коварната постъпка на Петър Стамболич
*На срещата с партийните секретари от Царибродско през юли 1948 г. организационният секретар на КП на Сърбия и не 
споменава Резолюцията на ИБ, а настоява да се говори за постиженията и пропуските на партията и народната власт в 
изграждането на социализма!?!

Прословутата Резолюция за 
положението в ЮКП, след която 
комунистическият лагер пред
приема военна и икономическа 
блокада срещу Югославия, е 
приета на заседание па ИБ от 20 
до 22 юни 1948 г. в Букурещ, без 
присъствието па представители 
па ЮКП. Югославското парти
йно-държавно ръководство отх
върля всички обвинения и па 29 
юни издава Изявление и публи
кува Резолюцията на ИБ.

риброд се проведе събрание на 
всички секретари па първичните 
партийни организации от Цари- 
бродска околия, ма което при
съства и организационният сек
ретар на КП на Сърбия Петър 
Стамболич, спомня си Тасев. 
Тогава никой от нас не знаеше, 
че в Пирот предварително било 
проведено тайно събрание за 
секретарите на околийските ко
митети на пратията, на което е 
обсъждан конфликтът със Ста
лин. Не е за вярване, обаче на 
нашето събрание Стамболич и 
не спомена Резолюцията на ИБ! 
От нас той искаше да говорим за 
постиженията и пропуските на 
партията и народната власт в изг
раждането на социализма,разби
ра се, в духа ма основния принцип 
"критика и самокритика”.

Говорихме всички поред. В 
изказванията доминираха похва
ли за новото обществено устро
йство и положителни оценки за 
дейността на партията и властта. 
Единствено аз и Богдан Николов 
имахме и критически подход в 
изказванията си, като посочихме 
и някои слабости. Аз споменах

период звучи като куриоз, по 
действително беше така: в Цари
брод свободно се купуваха и 
югославски, и български вестни
ци! На една и съща будка се про
даваха "Борба”и "Работническо 
дело”, "Политика” и "Земедел
ско знаме”... И никой не се опа
сяваше, че ще бъде обявен за 
враг па държавата, ако чете бъл
гарски вестници.

Така беше и когато излезе 
Резолюцията ма ИБ, продължава 
Тасев. Целият тираж на всички 
вестници беше продаден за много 
кратко време. Както вече казах, 
вестта за конфликта между Тито 
и Сталин отекна като страшен 
гръм от ясно небе и хората 
гълтаха всяка написана дума за 
това събитие. Отначало почти 
никой не искаше да повярва, че 
става дума за много остър кон
фликт, а мнозина се надяваха, че 
раздорът ще бъде преодолян 
през следващите месеци.

Събрание на всички 
партийни секретари

В такава атмосфера през юли 
в сградата па гимназията в Ца-

преди всичко пропуските в отку
па, които навярно не бяха малко 
и дребни. Случваше се на много 
домакинства да бъдат "разреза- 
ни” нереално големи количества 
жито и други продукти, които да 
предадат на държавата, така че 
те бяха принудени да купуват или 
да заимстват недостигащите им 
количества, за да избегнат драс
тичните наказания. Наблегнах, 
че по този начин народната власт 
ненужно си създава неприятели. 
Вторият проблем, който посо
чих, беше национализацията на 
имуществото, предимно на сгра
ди, на царибродчани, които по то
ва време се намираха в България. 
И накрая попитах какво ще стане 
с идеята за обединяването на вси
чки пролетарски страни в свет
лината на конфликта със СКП 
(б) и останалите компартии.

В тези моменти Крум Тасев не

(НЕ)КОМУНИСТИЧЕСКО 
ЛУКАВСТВО: Петър Стамболич

бюро "Борба" и
(съкратено: Информбюро, ИБ) е "РабОТНИЧеСКО ДеЛО" - 
формирано през септември 1947 
г. в Полша. На учредителната 
среща присъстват представители 
на комунистическите партии на 
СССР,България, Румъния, Унга- мирахме от вестниците, казва 
рия, Чехословакия, Полша, Юго- събеседникът па "Братство” 
славия, Франция и Италия. За се- КрУм Борисов Тасев. В Цари- 
далище на ИБ е определен Бел- брод работеше радиоуредба, ня- 
град. Началната концепция па колко домакинства имаха ради- 
ИБ е "равноправие и демокра- «апарати, но ролята на радио- 
тичност в братските отношения”, информирането още беше малка, 
по Сталин много бързо го прет- Естествено, тогава нямаше тол- 
ворява в инструмент на болше- кова много вестници и списания, 
вишко-съветската 
над останалите комунистически така свободно и различно като 
партии и страни. днес. От дистанцията па изтеклия

Информационното

заедно
За политическите и други 

събития по това време се ипфор-

с и помислял, чс другарската кри
тика, която е отправил на това 
събрание, ще бъде причина за 
най-тежката драма в неговия 
живот.пито пък вестниците пишеха - Следва -

Подготвил: К. Георгиев

доминация
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—________пнишката духовна околияМеждународна среща в 
София________________ Много храмове без свещеници

* Стотици църкви и храмове из цялата страна пустеят. В 
тях няма свещеници, някъде не са останали и миряни. 
Българите никога не са били особено вярващи, но пък 
винаги са държали на добрите отношения с Бога. Ей 
така, за всеки случай, ако все пак се окаже, че го има. И 
само най-низката мизерия може да изкорени тази 
традиция.

Въпреки това има и свещеници, надянали расото, защото чули, че 
ще вземат много пари. "Пълен безбожник, носител на една 
престилка. Казва - църквата е за заблуда на бабичките. Който си е 
продал душата на дявола, по-добре да не се е хващал с това нещо”, 
размишлява отецът. Дава пример с последния свещеник на Бобов 
дол. ”Той завършил семинарията, след това става полковник, бил е 
началник на озеленяването в Бояна. Пенсионира се като полковник 
мина се време сложи расото”. И после? "Падна от круша и се уби”. 

и Парите не са всичко. Но не са и без значение. ”И мен ме влече да 
карам мотор, и аз искам да се возя в нова кола. Не виджам земен 
човек, който да не мечтае да бъде добре. Дори за монасите важи 
това”, казва Паликарски. В Дупнишка духовна околия има и няколко 
монаси - в Руепския манастир. Живеят на режима на Света гора - не 
ядат месо, три дни в седмицата изобщо не се хранят.

Отец Георги е очевидно горд със своето паство. "Нашата духовна 
околия не е атеистична църква, тя е действаща, жива”, казва отец 
Георги. Кадрова криза има в цялата страна, но тук най си личи, 
защото по тези краища църквата е търсена. ”Няма дупничанин да 

влезе в нова къща без да е осветена”, 
казва попът. Та дупничани, които с хи
ляди са в Милано, са го командировали 
па тяхна сметка в италианския град, за да 
освещава и техните къщи. В Милано има 
толкова дупничани, че се носят легенди, 
че имат свой квартал, маркиран с табел
ка "Дупница”. Оказва се, че не е вярно. 
"Дупница” е написано със спрей на сама
та табела па Милано”, обяснява отец 
Георги. Със злато от "италианците” е 
направена и иконата на Св. Георги на 
входа на едноименния храм, в който слу
жи отецът. Свещеникът дебело подчер
тава, че това е единствената църк 
България с общо 3 златни икони. "Дай 

боже, след някоя година трябва да е със златни, а не както сега - с 
позлатени кубета”. В общи линии, дупнишкият катедрален храм се 
кани да мине "Александър Невски” по величие.

Дупничаните в България също са добри миряни. Постоянно някой 
влиза в храма да запали свещ, "учениците преди училище минават”, 
обяснява отецът. "Имало е служби по 4-5 часа, народът стои, пълна е 

вата, не се отегчават”, хвали се попът.
Има и толкова много дарения, че не може да се опише. За всяко 

нещо се обръщаме към бизнесмените и те дават, общината помага”, 
хвали се свещеникът. Църквата му наистина е жива - правят се 
ремонти на храмове, строи се манастир. Със съдействието на Пали
карски за лечение на болно дете в чужбина за 3 дни са събрани 218 000

*Симеон Сакскобургготски 
посочи като задачи, които трябва 
да се решат по отношение на 
интеграцията на ромите - 
образованието,
здравеопазването, жилищният 
въпрос и осигуряването на 
работа.

В миньорския град Бобов дол в църквата отдавна няма све
щеник. Макар и заключен, храмът изглежда жив, поддържан I 
спретнат. Има и чистачка. "Попът идва от Дупница по праз
ници”, казва тя. Нищо повече не знае и не я интересува.

Храмовете в половината Дупнишка духовна околия са без 
свещеници, обяснява отец Георги Паликарски от Дупница. В 
Бобовдолско и Трън няма изобщо свещеници, в Перник и 
Радомир не са достатъчно. 25 отци обгрижват цялата духовна 
околия, а тя е иай-голямата в България. Преди 20 г. са били 38, 
но старостта взема своето. На тяхно място не идват млади. 
Заплатата е малка, думата си казва и деградацията от времето 
на комунизма, смята отец Георги.

Предпоследният свещеник в Бо
бов дол бил дуппишки поп, коман
дирован в миньорския град. Но за
минал за Прага, където работи 
към западноевропейската правос
лавна църква. Сега за градчето се 
чакат двама млади духовници. ”Но 
ако в Бобов дол при нужда мога да 
вдигна телефона и всички свеще
ници от Дупница да пратя там, то в 
Трън няма и кой да отиде”, обяс
нява отец Паликарски.

Той разбива мита за богатия 
поп. "Изпратят млад човек, завър
шил семинария, дори духовна ака
демия. Но не иска да бъде свеще
ник, спира го малката заплата”, разяснява свещеникът. Двама, 
учили за свещеници, отишли да работят в "Балканфарма”, 
защото там вземат 600-700 лв. Други пък станали магазинери 
или кръчмари, за да изхранват семействата си. "Учил, за да се

Високопоставени политици от осем 
страни в Югоизточна и Централна Ев
ропа се.събраха в София па първата ме
ждународна инициатива за подобряване 
положението па ромите. На срещата 
"Десетилетие па ромското включване” 
участваха представители па България, 
Сърбия и Черна гора, Хърватия, Чехия, 
Унгария, Македония, Румъния и Слова
кия.

Председателят на Световната банка 
Джеймс Волфънсъи каза, че срещата в 
София е подтик за ромите да се включат 
в европейската общност като равноправ
ни граждани.

Според преценките в Европа живеят 
между 7 и 9 милиона роми, а шест 
милиона в Централна и Източна 
Европа. В Румъния, Унгария, 
България и СЧГ ромите са до пет 
пъти по-бедни от жителите, 
принадлежащи към други 
националности. ва в

"За моята страна е чест да бъде домаг 
кин на старта на декадата на междуна? 
родната инициатива за ромското вклю
чване. Ние сме се събрали, за да пот
върдим своята решимост да направим 
заедно всичко необходимо за подобря
ване на положението на ромите в нашите 
страни, за тяхното пълноценно приоб
щаване на обществото”- каза министър- 
председателят па България Симеон Сак
скобургготски на откриването ма между
народната инициатива "Десетилетие на 
ромското включване”.

Българският премиер добави, че все
ки гражданин трябва да има шанс за 
по-добър живот, независимо от неговата 
религиозна и етническа принадлежност.

Симеон Сакскобургготски посочи ка
то задачи, които трябва да се решат по 
отношение ма интеграцията на ромите - 
образованието, здравеопазването, жили
щният въпрос и осигуряването на рабо-

извиси духовно, църквата е отделила средства за него, и в един 
момент казва - ме искам, уредил съм си живота много по-добре.
И отива в завода. А нашето не е и работа, то е служепие па Бога 
и народа”, казва отец Георги.

А къде са прословутите високи доходи па свещениците от 
треби, свещи и дарения? "Едип селски свещеник откъде ще ги 
вземе? Народът като няма пари, и свещеникът няма. Той се 
уповава само на една заплата - 200 лв. Единици имат пари - ^
например софийските свещеници. А тук цените ни са ниски.
Една венчавка в София е 160 лв., тук е три пъти по-малко, 
погребението там е 80-100 лв., тук е 26 лв. Ние сме малко 
по-земии. И ако някой си превиши правата, определи по-висока 
такса, го викаме и си поговоряме по-остро”, разяснява попът.
Той обаче пито оплаква мизерията, пито съди колегите си.

Може би това е рецептата за оцеляване на църквата в динамичния 
технологичен свят на клонинги, евтаназия и адвокати? "Църквата е 
консервативна, ако не беше, досега да се е разпаднала. И 25-и век да 
дойде, всичко тръгва от едно положение - семейството. Докато го 
има уважението към по-възрастните, връзките в семейството, вярата 
не се губи”, смята свещеникът.та.

В Топ 50 на "Плейбой" Най-известният български фолк певец Азис 
специално за „Братство,,__________________Най-желаните 

жени в 
България

Взривих сръбската 

публика я засенчих Цещ§!
* В списъка са Зара от "Биг брадър", 
тв водещата Венета Райкова и 
"адреналинките" Теди и Ени, а на 
корицата е топмоделката Венета 
Харизанова

Звездата от "Биг брадър” Зара е сред лиде- 
рките в повия Топ 50 иай-желапи жени в Бъл
гария, поместен във февруарския "Плейбой”.

На по-горни позиции се класират светската 
тв водеща Ваиета Райкова, "миската” Маг
далина Вълчанова, първата "плеймейт” Мад- 
лен Пенева и "адреналинките” Теди и Ени.

В миналогодишното подреждане начело бе 
шефката па "Визаж” и бивша Мис България Жени Калканджиева, следвана от Соня 
Васи и фолкзвездата Гергана, припомнят от българското издание на мъжкото 
списание.

Февруарският брой излезе на 27 януари, а па корицата е топманекенката от 
агенция "Ивет фешън” Венета Харизанова. Тя е била рекламно лице в компании на 
"МТел”, мастика "Пещера”, "Приета ойл”, "Деу” и др., побеждавала е в между
народния конкурс на Фашъп Ти Ви "Весате а $1аг!”, както и участничка в повия 
екшъп с Долф Лундгрен "Механикът”, който тръгва по екраните.

180-сантиметровата Харизанова е и една от най-пищните български манекенки, 
при това с напълно естествен бюст, изтъкват от мъжкото списание.

В рубриката "Навигатор Звезди” гостува водещата на токшоуто "Срещи с 
Ева ’по Би Би Ти Евелина Кикерезова, позната допреди година като говорителка на 
телевизия "Веселина”.

Азис, чието истинско име е Васил, вече няколко години е 
далеч най-популярният фолкизпълнител в България. Тези дни той бе звездата на 
раздаването на наградите "Златна палма" в Белград. Той отнесе наградата за 
най-слушан чуждестранен изпълнител в Сърбия.

* Разкажи ни за концерта но 
сръбската телевизия 
„Палма,, 6 Белград? Как те 
прие публиката?

* Предложиха ли ти да 
направиш съвместен проект с се съгласи да направиш тази 
някой от сръбските 
изпълнители?

* Ти се снима чисто гол. Как

крачка и не мислиш ли, че 
това е прекалено скандално?

- Всичко мина много добре. - Да, замислил съм общ про- - Аз обичам скандала. Идея- 
Публиката ме извика няколко ект с Миле Китим и Марта та възникна спонтанно, защото 
пъти на бис. Получих статуетка Савич. Те са съпруг и съпруга, на мен не ми е трудничко да се 
за най-слушания и най-популя- Много чаровно семейство и са събличам. Знаех, че няма да се 
рей чуждестранен изпълнител, големи звезди в Сърбия. Мисля, получат лоши и грозни снимки. 
Сръбската звезда Цеца беше че с Марта ще се получи нещо Отслабнах около 15 кг. Това са 
паправо шокирана от мен. Тя 
взе награда за цялостно творче- ниво. Няма да има нищо общо с вени на българин. Дори те са 
ство и по сценария трябваше да това, което правя в България. по-хубави от снимките на жени* 
завърши концерта, но се отка
за. Цеца не очакваше аз да се 
представя толкова добре на 
сцената и след моето участие * Ще видим... Защо не, та на- - Знам, че имам много обо- 
нейното появяване загуби сми- ли навремето Лепа Брена пре- жатели в Сърбия. Поздравете 
съл... Сигурно много съм я ша- дставляваше Югославия. Аз ги! 
шнал. Изпълних парчето “Все- съм нещо като “българската 
ки път“ и взривих публиката. Лепа Брена“!

много добро, даже на световно най-хубавите голи снимки, пра-

те модели.* Плъзнаха слухове, че ще 
участваш в „Евровизия,,... * Нещо за край?

Тодор Петров
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„Кобос" и чорапарата ще 

бъдат приватизирани?
Не искат пари от Фонда

(От стр. 1) виждат спасение в приватизация
та на фирмата, но Агенцията за 
приватизация все още не решава 
да насрочи търг за продажбата 
на “Бор”. В предприятието неот
давна изготвиха и нова система
тизация на работните места, спо
ред която 43 от общо 86 работ
ници, колкото в момента има, са 
технологически излишък. Спо
ред изготвената социална прог
рама, която е предоставена на 
Министерството на стопанство
то, работниците, които останат 
без работа ще получат по 6000 
динара за всяка година трудов 
стаж.

Фондът за развитие в края ма 
август миналата година отпусна 
2,5 милиона динара субсидия на 
”Бор”, предназначена изключи
телно за възстановяване на 
производството. Предприятието 
започна да изкупва трупи и 
машините отново се задвижиха. 
Обаче работниците въобще не 
са получавали заплати. Единст
вено в навечерието на Новата 
година посредством синдикална
та организация им е дадена 
"помощ” от по 5000 динара.

Георги Йовчов, председател 
на Управителния съвет на “Бор”, 
казва, че работниците вече не 
искат да работят без пари. Той 
подчерта, че УС е предложил да 
бъде продадена изготвената

* Решението за продажба на 
определени цехове и на 
друго недвижимо и движимо 
имущество в състава на 
ЮМКО е взел неговият 
Управителен съвет

Босилеградският цех за произ- I 
водство на конфекция “Кобос” и I 
някогашната чорапара, които са | 
част от имуществото па “Юмко” от В 
Враня, са предложени за продажба. |
Решението за продажбата на опре- I 
делени цехове и на друго недвижн- I 
мо н движимо имущество в състава I 
на компанията е взел нейният Уп- | 
равнтелен съвет, а самата прода- I 
жба ще се извърши чрез избор на I 
най-подходящите оферти за всяко I 
имущество поотделно.

В предложението за продажбата | 
на “Кобос”, покрай цеха и двора на I 
фабриката, с повърхност от 3 876 
квадратни метара, са включени и 
правата на 282-ма работници, кол- ’ 
кото в момента наброява фирмата. Някога се произвеждаха чорапи 
120 от тях са съгласни със социал-

Кметът Владимир Захариев, 
който е посредничил при осигу
ряването и на двете субсидии, 
заяви, че най-доброто решение за 
предприятието е да приеме и 
втората субсидия и да продължи 
производството.

продукция и от тези средства да 
се изплатят заплатите на всички 
работещи.

Почти П.Л.Р.работницивсички

ната програма, но все още не са
получили парите за "доброволно Ще бъдат продадени е въпрос, на всичките 520 работници, които по 
уволняване”. Покрай обекта па който засега не успяхме да получим това време са били заети в “Кобос”. 
някогашната чорапара, която пре- отговор. Директорът на “Кобос” За този период работниците трябва 
ди да бъде включена в състава на Никола Крумов казва, че това е да получат средно по около 98 000 
“Юмко” е била част от завода за чо- част от деловата тайна на “Юмко” динара, т.е. гарантирани заплати от 
рапи “Зеле Велкович” от Лесковац, и в момента ог компанията не искат по 4 658 динара за всеки месец, 
за продажба е предложен и дворът да я разкриват, понеже продажбата Крумов изтъкна, че за всичките 
от 2 420 м2. ще се върши чрез избор па пай-под- работници в "Кобос” са платени

С въможността за евентуалната ходяща оферта. разноските за пенсионна, здравна и
продажба на цеховете вече са запо- - Управляващите в компанията социална застраховка до 31.12.2003 
знати и работниците в “Кобос”. По- ме осведомиха, че вече има запи- година, а тези дни ще им бъдат пла- 
вечето от тях смятат, че единстве- тересовани купувачи и за двата теми и осигуровките за 2004 година, 
ното решение е предприятието им босилеградски цеха, казва Крумов Пари за техните осигуровки са от-

н подчертава, че парите от прода- деляии и по времето, когато “Ко-

На конкурса за рисунки на УНДП

Наташа е сред 

първонаградените
Наташа Стоичкова, ученичка в V клас в основно училище “Георги 

Димитров” в Босилеград, получи парична награда от 2000 динара от 
конкурса за рисунки, който за трета поредна година за учениците от 
основните училища в 11 общини на Пчннски и Ябланншки окръг орга
низира УНДП. Сред 48-те наградени рисунки, само 12 (сред които и 
творбата на Наташа) са включени в календара на УНДП за 2005 го
дина.

час по-скоро да се приватизира, м
понеже заплатите във фирмата са жбата па двата обекта ще бъдат бос е бил даден под наем на “Нос- 
прекалено ниски-средно3800дина- внасяни па отделни банкови смет- талгия” (седем месеца и 20 дни), а

ки. Той пояснява, че доколкото те работниците ще получат и гараити- 
бъдат продадени, най-напред ще раните заплати за този период. 

Каква е стойността на босилег- бъдат изплатени заплатите за част
от 2002 и за цялата 2003 година на

ра. а не се знае и докога ще имат 
работа. Покрай Наташа, парична награда от 4000 динара е получила и 

паралелката V, клас, чиито ученици са изпратили най-много рисунки. 
Наградите бяха връчени миналата седмица на скромното тържество, 
организирано по този повод, па което покрай учениците и представи
телите на УНДП, присъстваха и Снежана Жижова, преподавател по 
изобразително изкуство в училището, и други преподаватели.

В конкурса ”60 години от сформирането на ООН” са участвали над 
3000 ученици от 50 училища от двата окръга.

П.Л.Р.радските цехове и за колко пари те

Писма„Тасе-турс”
П.Л.Р.Гражданите

искат
отговорност

Ще редуцира 
автобусните линии? Мобилният оператор "064" няма добро 

покритие в Босилеградско___________
Съществуват реални заплахи доклокото не ми разрешат, ще 

автобусните линии към селата в бъда принуден да подържам лини- 
босилеградска община да бъдат ите само няколко дни през седпи- 
редуцирани или напълно закрити. В цата, а в бъдеще може би и напълно 
частната автотранспортна фирма да ги закрия.
“Тасе-турс”, която около две годи
ни е единственият превозвач на 
пътниците на територията на об- рад превозваше пътниците на тери- 
щипата, вече разискват такава въз- торията па общината, местната

власт му отпускаше 30 хиляди месе- 
- Разходите, които фирмата има чии субсидии. Не рядко се е слу

чвало автобусите на АТП и по ня-

Липсва ретланслатор 

на Църноок
На 07.01.2005 г. група гражда

ни от село Райчиловци, Босилег
радско, са провели заседание с 
цел организиране на протест 
срещу постъпките па Общинс
кото управление - Службата за 
детска защита.

Според протокола от заседа
нието гражданите недоволстват 
от работата на шефката на Слу
жбата за детска защита в общин
ското управление в Босилеград 
Малиика Кирилова, обвинява
йки я в нарушаване на правата на 
детето и политическа дискрими
нация на техните родители. Те 
смятат, че не се прилагат зако
ните па Сърбия за детските до
бавки и че Малиика Кирилова 
сама определя кой има право на 
детски добавки и кой не. Поис
кано е Службата за детска защи
та да обяви условията, под които 
се осъществява правото на детс
ки добавки.

Гражданите са решили да съз- 
дадат инициативна група за орга
низиране па публичен протест, с 
който да се поиска отговорност 
от Службата за детска защита; 
да се осведоми Мииистертвото 
на труда, заетоста и социалната 
политика; да се осведоми Хелзи
нкският комитет за защита пра
вата па българите; да се заведе 
дело за превишаване на отговор
ността па Малиика Кирилова и 
да се организира подписка за 
нейното сменяване. Същевре
менно е избран и инициативен 
комитет в състав Драголюб 
Иванчев, Велибор Божилов и 
Благица Ив

Докато общественото автотра
нспортно предприятие в Босилег- * Основната причина за слабия сигнал е лошото електроза

хранване на ретланслаторите, от които се предават 
сигналите. Този проблем ще бъде решен напролет, каза 
кметът Захариев

Сигналът на мобилния оператор 
”064” в по-голямата част па Боси- 
леградската община е изключите
лно слаб, а в някои части въобще го 
няма. Затова не са малко хората, 
които си задават въпроса дали с 
въвеждането па мобилна телефо
ния па ”064” селата в Босилегра
дско най-сетне трябваше да полу
чат връзка със света или това беше 
само добре обмислен предизборен 
марктииг за печелене на гласове от 
страна ма тогавашното и сегашното 
общинско ръководство.

- Или нямаме сигнал, или пък е 
толкова слаб, че въобще не можем 
да ползваме телефоните си, казва 
Драган Господинов от Горна Лю- 
бата и изтъква, че понякога и по 
три дни нямат опхват.

- Същото положение е и в Долно 
Тлъмино, сочи Игор Захариев от 
долнотлъминската махала Японци.
- На определени места въобще ня
ма сигнал, а там където го "ула
вяме” често пъти е слаб. Не рядко 
се случва по време па разговор 
връзката да се пренасочи към сиг
налите па български и македонски 
мобили оператори, така че "услу
гите” пи струват многократно по- 
скъпо.

На същото мнение са п Марян 
Янков от Църнощица и Якнм Мла-

можиост.

за ежедневното поддържане па ли
ниите по лошите пътища към Гор- колко дена да не движат по мар
ша Любата и Карамапица, са пре- шрутите си.
калено високи и без субсидии от Откакго “Тасе-турс превозва 
общината просто е невъзможно да пътниците от Тлъмипския и Лю- 
продължим с работа, казва Тасе батския район, обстановката коре- 
Илиев, собственик на фирмата. - ино е променена. Автобусите вър- 
През 2004 година три пъти се 
обръщах към Общинската скупщи- разписанието, и представляват еди- 
на за отпускане на субсидии от но 40 пствепата вързка па населението 
000 динара на месец за всяка линия, от Босилеград с вътрешността, 
обаче опитите ми бяха безрезултат
ни. Тези дни отново ще се опитам и

денов от Горна Лисина. Хората в 
някои села са сй подсигурили спе
циални антени, с конто подобряват 
приема.

Кметът Владимир Захариев из
тъква, че основната причина за сла
бия сигнал е лошото електроза
хранване на ретланслаторите, от 
които се предават сигналите. Той 
подчерта, че е много доволен от 
Телеком, който е поставил голям 
брой ретранслатори на територия
та на общината.

- С представителите па Телеком 
вече се договорихме през пролетта 
техни екипи да направят всичко 
възможно за подобряване на елек
трозахранването, след което със си
гурност ще се подобри и сигналът.

Сигналът на оператора ”064” в 
общината "пристигна” в навечери
ето на местните избори през сеп
тември миналата година. За реали
зацията па проекта Телеком осигу
ри около 100 000 евро, а общината 
предостави необходимите разреше
ния за поставяне на ретранслатори
те. Освен двете станции в града съо
тветните ретранслатори са монти
рани н па Весна Кобила, Тънки рид, 
Горна и Долна Лисина. През про
летта ретраслатор трябва да бъде 
поставен и на Църноок.

вят всекидневно и точно според

П.Л.Р.

Поскъпна венчавката
В сравнение с миналата година таксата за сключване на граждански 

брак в Босилеградска община е увеличена с около 10 на сто и възлиза 
на 450 динара. Но според решението на отборниците на ОС, ако 

' регистрирането става след работното време, през уикенда или на 
ще платят 900. Ако пък те решат да; празници, тогава младоженците 

| кажат съдбовното “да“ пред служебното лице извън помещенията на 
| ОС и местните канцеларии, например в природата или на знамена- 
I тел ни места, това удоволствие ще им струва 2300 динара.

Решението на съветниците сега се тълкува различно. Докато някои 
I смятат, че таксата е далеч по-ниска в сравнение с други среди и 
! подчертават “дай боже да има кои да се женят“, други са убедени, че 
I венчавките трябва да бъдат безплатни. Всъщност те смятат, че поради 
| малкото бракове, които се сключват в общината - към 50 годишно, 
] отборниците са могли да се откажат от нея и поне с малко да 
' подпомогнат брачните двойки. аиова.

В.Б.: . Драголюб Ивпнчоп П.Л.Р.
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” Натура балкаиика” в1.зстановява традицията Бележка за хубавите нрави

Ще започне обучение за тъкачки Хем председател, 

хем наш човекС рухването на селата и изчезването на "Килим” от Пирот, ще започне обучение за 
селското население в Димитровградска общи- тъкачки. Тези дни ще бъде определено 
на се стигна и до изчезването на многоб- мястото, където ще се провежда обучението, 
ройните традиционни знания и стойности. Тъкачните изделия ще се продават посред- 
Тъкането на черги и килими представлява ством Интернет, след това в т. нар. "Фарм- 
част от богатото културно наследство, което, шоп” в рамките на Интерактиваната ферма 
за съжаление, е на изчезване. От друга страна, на Тоша Мангров в с. Лукавица или по други 
вълната от пиротските праменки, която няко- начини, 
га е била суровина в тъкачната дейност, загуб
ва значението си и практически се превръща в гото, е да осигури икономически дивиденди от 
"плевел върху овците”. Изхождайки от идея- изделията, които се получават от автохтон- 
та, че тъкането може да има икономическо ните породи домашни животни. Активистите 
значение за една част от местното население и на тази организация подчертават, че пиротс- 
че може да даде принос за запазването на ките праменки имат по-качествена вълна, 
овците от породата гшротска праменка, дими- отколкото т. нар. "меринизирани овци”. 
тровградската природолюбителска организа- Организацията полага усилия да набави и 
ция "Натура балканика” набави няколко един вертикален стан за тъкане на килими, 
хоризотантални стана за тъкане на черги и 
през този месец, с помощта на сдружението

Нашето издателство и кореспондентите на в. "Братство” 
от Димитровград едва ли някога са били уважавани от 
местните политици и особено от ръководителите на 
общината, обаче много пъти са били под удара на силните 
на деня в общината. В миналата общинска власт имаше 
хора, които открито бяха против нашия вестник и изда
телството ни като цяло. Някои от тях публично заявяваха, 
че издателството на българската общност в Сърбия не ги 
интересува и дори настояваха за една такава злобна идея, 
каквато е неговото закриване!

В контекста на темата, нека сега да посочим един проти
воположен пример. Касае се за настоящия председател на 
Димитровградска община д-р Веселин Величков, който, 
откакто застана начело на общината, постоянно и директно 
информира нас, кореспондентите на "Братство” за важните 
решения, които взема общинското ръководство. И не само 
това доктор Веса, както му викат димитровградчаните, 
много пъти досега почукваше на вратата на кореспон- 
детството ни и ни предоставяше други "пресни новини”. За 
последен път това се случи миналата седмица, когато от 
председателя разбрахме, че занапред от общинската хазна 
ще се отделят средства за идването на лекари-специалисти 
от Пирот в димитровградския Здравен дом.

Целта на "Натура балканика”, между дру-

Б. д.

Лукавица

Телета близнаци
За семейството на Сретен и Милапка Спасови 

от село Лукавица 2005 година започна с късмет. 
Една от трите им крави отели близнаци!

През последните 17 години това е петата случка 
някоя от кравите па Спасови да близни! Преди 
години две техни крави са отелили близнаци в един 
и същи месец.

Може би в това има и късмет, но Сретен изтъква 
добрата грижа за добитъка, качествен порода 
крави и отговорната работа на специалистите от 
ветеринарната амбулатория, които изкуствено са 
оплодили кравата.

Сретен Спасов е пенсионер. Работил е в 
мебелната фабрика “Циле“. Със столарския занаят 
се занимава и днес, но както казва, вече започва да 
се отказва. Едно поради годините, а друго поради 
недостиг на време.

Когато става дума за занаята, Сретен е известен 
по това, че още през ученическите си години 
направил дървено пенкало! В книжарницата 
купил само перцето и мастилото. Пенкалото 
пълнел с помощта па пипета.

Б.Д.

Преди не можеше...сега

Обезпечени пари за 
лекари-специалисти

Преди да дойде на власт новото общинско ръководство проб
лемът с идването па лекари-специалисти от Пирот многократно 
беше поставян на заседанията на ОС, а отговорът винаги бе, че няма 
пари да им се наваксат поне пътните разходи! Хората, а особено 
нуждаещите се от помощта на специалистите, едва ли вярваха в тези 
празни приказки на тогавашните управляващи.

Тези дни от кмета на Димитровград д-р Веселин Величков 
узнахме, че общината обезпечава половината от разходите за 
идването на лекари-специалисти от Пирот съгласно установения 
график. По този начин не само че болните си спестяват парите за 
ходене в Пирот, но се спестява и времето, което на тях хич не им е 
“излишък“.

Сретен и Миланка с телетата близнаци 
(Снимка: Миле Цонков)А.Т. А.Т.

През 2004 година в Димитровградско Първото полугодие в училищата
Умрелите двойно повече Успехът много добър

Сред димитровградчани тези ни с нови “жители“ и наскоро пак само в Димитровград и крайг- 
дни се носи слух, че месец януари ще трябва да се разширява, 
е рекордьор по броя на почина
лите в града и в близките села. потърсихме истинските факти от починали 24 жители. Всъщност 
Едва ли имаше януарски ден без съответната служба при община- това е броят на починалите в 
погребение, някога и по две на та. Там сведенията са следните: района на Забърдието, евиденци- 
ден. Новата част на “Слънчев 
бряг”, както шеговито наричат службата са евидентирани над канцелария в Смиловци. Във 
гробището, много бързо се пъл- 170 смъртни случая, 129 от които Висок са починали двама, а в

местната канцелария в Тръиски 
Одоровци са записани 6,както и в 
Погаиово. Това дава бройката от 
165 починали, но както изтъкват 
в службата, към тази бройка 
трябва да се добавят и почина
лите в болницата в Пирот, които 
се регистрират в мястото, където 
са починали.

През цялата 2004 година броят 
на новородените деца в Димит
ровградска община е 91 или 
почти двойно по-малко от почи
налите.

Когато става дума за януари, 
съотношението е още по-трево- 
жно - родили са се само пет деца, 
но са починали 20 жители на об
щината!

Загрижава фактът, че умират 
и сравнително млади хора от рак, 
инфаркт...

Преди една седмица завърши първото полугодие от учебната 
година и учениците са в зимна ваканция.

За две трети от димитровградските гимназисти ваканцията ще 
бъде безгрижна, докато една трета би трябвало да загреят стола, 
ако искат успешно да завършат учебната година. Именно такова е 
съотношението между тези, които нямат и тези, които имат слаби 
бележки.

От общо 329 ученици без слаби оценки са 237 или 72,04 %. 
Отличниците са 64-ма, много добри - 106, добри - 66, а само един 
ученик е завършил пъвото полугодие с двойка. Сред тези 92-ма, 
които имат слаби бележки, най-много са с по една единица - 42, а с 
повече от две са 27. Средната бележка на училището е 3,58. 
Третокласниците имат най-добър успех - 3,74.

Най-много са отсъствали второкласниците, които имат общо 
5078 отсъствия, а най-малко тези, които все още се страхуват - 
първокласниците - 3209. Най-много неизвинеии отсъствия имат 
кой друг, ако не четвъртокласниците - 425. Общо в гимназията 
има 17 619 отсъствия средно по 53,6 на ученик, от които 1072 са 
неизвинеии.

радските селища. В село Смилов- 
По следите на тези слухове, ци през миналата година са

През януари 2005 година в ята за които се води в местната

Както в средното, така и в основното училище, успехът в края 
на първото полугодие е много добър - 3,83. От общо 851 ученици 
отличници са 305, което представлява 41,11%. Много добри са 
203, добри -117, а само десет са двойкаджии. Общо с положителен 
успех са 635 или повече от 85% от учениците. Единици по 
различни предмети имат 107, като иай-много са с три и повече 
слаби бележки.Най-добра средна бележка имат второкласниците 
- 4,25.

Поведението е намалено на 12 ученици, а при двама от тях 
оценката е - слаб.А.Т.„Само таблата за некролози и гробището стават тесни,,

А.Т.
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Нова изложба в Градската галерия Срещи с нашенци: Боян Алексов, атлет и 
гимназиален учител__________________"Тайните на Стара планина" Млад човек с 

много амбицииМиналата седмица пред бро
йните посетители в димитровгра
дската Градска галерия бе отк
рита изложбата на снимки под
название "Тайните на Стара пла
нина”, автор на които е опера
торът и фотограф от Зайчар Димитровград винаги е бил 

разсадник на талантливи хора в 
редица области. За съжаление, 
голям брой от тях живеят и рабо
тят извън родния си град. Боян 
Алексов, атлет и преподавател по 
физкултура е само един от тях.
Роден е през 1980 година в Пирот.
Основно и средно училище е 
завършил в Димитровград, а Фа
култет по физкултура в Благоев
град (Р България).

Като студент е бил член на бла
гоевградския клуб "Академик”, 
който е един от най-успешните в 
България. Определено време се 
състезавал и за АК "Пирин” от 
Благоевград. Участвал е в надп
ревари в дисциплините гладко бягане на 800,1500 и 5000 метра, както 
и в бягане па 400 метра с препятствия. На бройни спортни прояви е 
отбелязвал добри резултати. След една контузия Боян решава 
напълно да се обърне към следването. След дипломирането си през 
2003 година започва да работи като преподавател по физкултура в 
едно училище в Печинци (Срем).

На проведеното в Димитровград през ноември м.г. "Гмитровден- 
ско надбягваме” Боян Алексов зае шесто място в крайното класи
ране. Младият нашенец съжалява, че никога не се е състезавал 
официално за димитровградския атлетически клуб "Железничар” и 
че днес не е в състояние да предаде своите знания па младите 
димитровградчани, които обичат спорта, особено атлетиката. Но на 
Боян му е ясно, че родният му град е малък и не за всички специали
сти тук има подходяща работа.

Боян има амбиции, преди всичко да стане добър преподавател, а 
след това и да продължи да се състезава и то предимно в дисцип
лината бягане с препятствия.

Живоин Здравкович. Той с група
свои приятели и любители па
природата през миналата година
посетил Белоградчишка община
в Р България, където заемел при
родните забележителности на
този край. Мероприятието е про
ведено в рамките на проекта,
който в Сърбия и България се
реализира от международната
организация РЕК. Снимките са
разделени, условно казано, в две
групи. Едната носи 
"Външният свят”,

название
а другата

"Вътрешният свят". На снимки- Мотив от Белоградчишкия край

те от първата група са представе
ни прекрасните скалисти преде
ли в Белоградчишка община,
докато па снимките от втората
група, които са повече, са пред
ставени прелестните мотиви от
пещерата Магура в посочената
българска община.

На откриването на изложбата
говориха авторът на снимките
Живоин Здравкович, координа
торът в Канцеларията на РЕК в
Пирот Марияп Джорджевич и
активистката на природозащит
ното дружество "Натура балка- 
ника” в Димитровград Сузапа
Тошева. Изложбата организира
ха съвместно "Натура балкани-
ка” и Градската галерия. Д. Ставров

Мотив от пещерата Магурка Б.Д.

а а Ш Иван Денчев се пенсионира
шШШ

Пред мен беше трънлив път*”»

1978 до 1982 година е бил председател на ИО на ОС в Димит-
тези

Неотдавна пред вратата па мит
ницата в Димитровград срещнах ровград. Жителите па общината си спомнят, че именно през 
бившия управител на това ведомст- години градът много се е променил, построени са няколко жили- 
во Иван Денчев. Каза ми, че това е щпи сгради, започнало е изграждането па водопровода от е. 
първият му ден в пенсия и всъщност Пъртопопипци до Димитровград, изграждането на новите сгради 
повод да побеседваме за неговия па гимназията и па пощата... Преди да стане председател па

"местното правителство” Иван четири години е бил секретар на Директорът па димитровградския 
Център за култура м-р Петър Йова- 
нович тези дни посети реномираната 
българска телевизия 6ТВ, където с 
ръководителите разговаря за сътру
дничеството между 6ТВ н РТВ "Цар
иброд”. Постигнат бе един конкре
тен договор, според който журна
листи и техници от РТВ Цариброд 
ще идват на седемдневни обучения в 
6ТВ.

жизнен път и трудовата му кариера.
Денчев е родей през 1941 година в ОС. На поста секретар па ОК на СКЮ в Димитровград Денчев 

гористата махала па с. Тръпки Одоровци - Селище. Като също е бил четири години - от 1982 до 1986 г. В трудовата му 
7-годишен останал без баща. Основно училище завършил в кариера е имало още значителни функции - като 27-годишен е 
родното си село, а след това се записал в средното икономическо бил най-младият директор па местния клон па Управлението за 
училище в Пирот. Нямал достатъчно средства и се обърнал за обществени приходи, председателствал е на някогашната 
помощ към тогавашните ръководители на Звопска община, младежка партийна организация в общината в края на 60-те 
Компетентните се съгласили да му дадат парична помощ, но при години. Шеф на митницата в Димитровград е бил над 10 години, а 
условие след завършаване на училището да се завърне да работи две години и управител на това педомство... През 1974 г„ като 
в Звонско. Междувременно Звонският край се присъединил към работник в митницата, по собствена инициатива е взел 
Бабупшишка община и той постъпил на работа в органите па правосъдиия изпит. С гордост изтъква, че като младеж пет пъти е 
местното самоуправление в Бабушпица. Там работил две години, участвал в младежки трудови акции, а като политически и 
след което, по внушение на тогавашни ръководители па Димит- обществен деец известно време е бил главна личност за 
ровградска община, се преселил в Димитровград и започнал да издателската дейност в нашето издателство. Нека да отбележим, 
работи в тукашните органи на местното самоуправление. че Денчев преди години е бил и деен сътрудник на в. "Братство”.

По време на работата решил и да следва в Юридическия Той си спомня за първата си статия, печатана през 1963 година, 
факултет в Белград. Първите две години завършил в Белград, когато е писал за обстановката в селскостопанската дейност в 
след това минал в Юридическия факултет в Ниш, където се общината. Сътрудничил и с легендарния редактор па "Братство” 
дипломирал. Денчев днес казва: "Пред мен бе един трънлив път, а Мики Нейков.
'*ад мен една стена, която не ми позволяваше да се връщам назад.
Без оглед на всичко мога да кажа, че съм щастлив, защото съм 
дал всичко от себе си и съм осъществил това, което съм си получил Орден па труда със сребърен венец, Септемрийска 
поставил зя цел”. награда па община Димитровград, митнически барелеф...

Зад Иван Денчев е богата трудова и политическа кариера. От

В столицата на България Йовано- 
внч е договорил и гостуване на 
димитровградския театър "Христо 
Ботев”. На 9 март т.г. димитровград
ските актьори ще се представят на 
сцената па Софийския театър. Ще 
бъде изпълнено или миналогоди
шното представление ”В старо село 
па край света”, или пък предстпле- 
нисто "Царибродски нишан”, което 
театърът подготвя в момента.

За резултатите си, осъществени през трудовия век, Дончев е

Б.Д.
Б.Д.
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ори август - Илинден. Прекрасен летен ден. Мпо- икономическите науки. И на тях дядо Владо 
го хора се събрали на събора на Боровско поле, често им гостува. Да рече човек, че дядо 
под столетните миросани дъбове. Около казана с Владо е старец, който за пръв път слиза от 

вкусна яхния хора с чинии и лъжици. Пада в очи една планината и затова е развълнуван, уплашен и 
едра, малко погърбена фигура па белоглав старец. В плаче. А той е ”светски пътник”, два месеца 
едната ръка-пластмасова чиния, в другата-лъжица. Не не прекарва в едно място, а сега хълца като 
яде, някак чудно се оглежда, сякаш иска отведнъж малко дете! Племенникът му забелязва мое- 
всичко да види, да усети. Или пък нещо търси? След то учудено лице и ми объснява:

- Много е развълнуван. От Илиидъи еминути полека се придвижва до един камък - илинденски 
стол, близо до оброчния кръст и сяда с въздишка. С побегиал и сега

м лактите се опрял на 
Я коленете, с двете 
Л ръце държи пластма- 
И совата чиния. Не се 
И опитва да яде. Не из- 
Я държах, дойдох до не

го и се запознахме.
- Владо се казвам. 

Владо Баба Пепин,

за пръв път след 68 години
пак идва на това място! За пръв път след 

един цял човешки живот!
- Не бих плакал, а главата бих си откъснал 

от мъка. И от щастие! Да отида от едно място 
като 16-годишно момче и да се завърна там 
като 84-годишен старец! Дядо Владо съвсем 
се поокопити, прегърна племенника си и
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€

ш у\{

ш
- Там, до Боровски кладенец, където сега са поятите, 

имахме голяма ливада. С дни я косехме, събирахме сено, 
там и спахме. Жабите от Локва по цяла нощ ни пееха. И в 
Строил дол имахме много имот, и там работехме и често 
спахме. Заедно с едрия добитък. Не ни беше изгодно по 
няколко километра да изминаваме от къщи и обратно.

Бавно се обърна на изток, пак протегна треперещата 
си ръка и попита племенника си:

- Владо, останало ли е нещо от нашата поята на 
Перос? Има ли я кривата круша на слога към Галините? 
Знаеш ли какви сладки круши раждаше? Узряваха само 
тези па най-високите клони, другите изяждахме недоз
рели. Толкова сладки бяха!

- От поятата са останали камъни, а за крушата нищо 
иезнам! - промълви Владо. Дядо Владо малко се учуди и 
продължи:

- Колко пъти съм се изкачил на върха на Перос , на 
Кирик. Всичко се виджа отгоре, целия Бурел, Руй, Вид- 
лич, Неделище, Габер. Да ми е поне още един път да се 
изкача горе! И да пийна студена водица от Студено 
кладенче. И продължиха двамата едноименници бавно 
да шътат прегърнати. Няколко крачки и спираха. Дядо 
Валдо протягаше ръце в една или в друга посока, питаше, 
обясняваше. И пак бавно продължаваха.

Гледам ги, гърлото ми се стяга. Белоглавият дядо 
Владо като ивзънземен. Не запомнил баща си, на две 
години останал сирак, 16-годишен избягал в България, 
зимите от деветото си десетилетие прекарва във Виена, а 
летата в Перник. За пръв път след 68 години се завърнал 
на мястото, от което се отделил от семейството си, 
оставил майка, братя и сестра, близки. Човек с по-слабо 
сърце би пукнал, а той на няколко пъти проплака и ето го 
сега шъта, сеща се за всичко от младини говори, смее се.

Да си жив и здрав дядо Владо, още много години да се 
срещаме на Илинден на Боровско поле!

ай ■.

Дядо Владо баба Пенин с чиния 
яхния на Илинден на Боровско поле 
(август 2004 г.)

Тудовски - с треперещ глас про
мълви старецът, поклащайки ле
ко бялата си глава. Живея в Пер- 
пик. Вчера с дъщеря ми дойдохме 
при племенника ми Владо Петров 
в Цариброд, за да можем днес да 
дойдем на Боровско поле, на 
Илинден.

Забелязал ни Владо Петров, 
усетил мъката на чичо си Владо и 
пи придружи. Докато на стареца 
низ лицето бавно се сливаха съл
зи, пелемениикът му накратко ни 
разказа

неговата история:
- Привършвала ужасната Пър

ва световна война и в последната Дядо Владо на сватба на внучката си Анжела и нейния мъж, с двете си дъщери и 
битка на ротата загинал баща му техните мъже (Австрия)
Стратко, който вече в мислите си
бил с жена си Пена, дъщерята Тодорка и синовете Марин 
и Владо. Овдовялата Пена не могла да гледа сама 
невръстните си деца и се омъжила за вдовеца Петър от 
Борово, махала Тудовица. Владо тогава бил на 2 години.
Семейството в Тудовица се увеличило с още 5 деца.
Раснали децата като всичките селски деца, поизраснали и 
брат му Марин избягал в България. Решил и Владо да 
отиде в България и, макар 16-годишен, направил план.
Близо до махала Тудовица, ма Боровско поле, на 2 август 
- Илинден, се правел голям събор, виели се по няколко 
хора, идвали хора от близки и далечни села. Такъв събор 
се направил и на 2 август 1936 година. Когато привечер 
хората си тръгнали вкъщи, Владо и един негов малко 
по-възрастен приятел тръгнали по стария турски друм с 
група момчета от село Врабча към селото им. Макар че 
границата е отдалечена около 2-3 км от Тудовица, те я 
минали през далечното, пресеченото на две село Врабча.

- Деца бяхме могли са да ни избият на границата, но не 
мислехме за това, само искахме да избягаме в България - 
казва дядо Владо, не криейки сълзите си.

- В България го приела Мица, продължи племенникът 
му, сестра на дядо Петър, която имала 6 деца. С нейна 
помощ Владо завършил средно електротехническо 
училище, започнал работа и се оженил за Цветанка от 
село Филиповци. Родили им се две дъщери - Люба и 
Здравка. Те изучили и свили свои семейни гнезда. Люба 
се омъжила за д-р Александър Митаров, професор в 
Женевския и във Виенския университет. Дъщеря им 
Анжела докторирала медицинска физика, също работи 
като прфесор в университета във Виена. Не са забравили 
дядо Владо, през зимата им гостува и я прекарва при тях 
във Виена. Дугата му дъщеря Здравка свършила архи
тектура, работи в София, синът й Слави е магистър

заговори:
- Да ти покажа нашите столове, тези, на конто сега 

седим, не са наши. И бавно го поведе към дъното на 
илинденските столове. Тръгнах след тях. Там, на техните 
столове вече седяха други млади хора. На мушема между 
столовете сложили ядене и пиене. Изпихме по чашка от 
тяхната хубава ракия и продължихме. Излезиахме от 
сенките на дъбовете и той заговори, показвайки на запад: Цветко Иванов

|Съвременни български писатели: иайсет). В първия момент бях ужасен от тези фатални 
цифри, но после си казах: "Спокойно, не си на врачка. 
Нумерологията е наука и няма нищо общо със суеве
рията.” Тази мисъл наистина ме успокои, но за кратко. 
Само бегъл поглед върху страницата бе достатъчен, 
за да разбера, че нумерологията борави само с цели 
числа. Това ме хвърли в паника. Веднага реших, че 
тази цифра може да означава само едно - моят живот 
беше толкове незначителен, че не бе достоен за вни
манието на тази наука. Следващото ми предположе
ние беше още по-страшно - животът ми бе толкова 
прокълнат и обречен, че нумерологията СЕ СТРАХУ
ВАШЕ да ми каже каквото и да било. Три дни бях на 
границата на лудостта, но на четвъртия моят гъвкакв 
мозък намери неочакван изход от депресиращата 
ситуация. Казах си:

- Ами, да, разбира се, числото на моя живот е почти

Димитър Коцев (Шошо)

Почти Пи
Напоследък се увличам от нумерология. Или по-то

чно вчера се увлякох за малко. Попадна ми вестник. 
"Какво казват цифрите за вашия живот?” Стана ми 
любопитно, защото по природа съм суеверен, дори - 
мистик! Всъщност не знам дали има точна дума, която 
да опише какъв точно съм аз. Мисля, че точно такава 
една кратка и ясна характеристика очаквах да ми дадат 
цифрите. Затова взех една писалка, празен лист и ня
колко данни за себе си. Важните числа, с които тряб
ваше да разполагам, бяха датата на раждане, теглото ми 
към 1 януари 1988-ма и резултата от уравнението 65 
делено на хикс по сто равно на 12, ако приемем, че хикс е 
номерът на колата ми, ако приемем че имам такава. 
След като извърших необходимите сметки върху екран- 
чето на калкулатора се появи цифрата, от която очак
вах толкова много информация. 3,13 (три цяло и три

ли.
Почти пи.
На глас си го казах. Това ме успокои. Веднага загу

бих интерес към тази аматьорска наука и се отдадох на 
математиката. Тя поне не се опитва да ми каже нищо 
за живота. Почти.по
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РАЙЧИЛОВЦИ 
НЯКОГА И ДНЕС Древните българи до седми век (2)______ипгтгтпптшСело с
градски
маниери От Хиспийските 

планини до Дунав
Село Райчиловци е разполо

жено от двете страни на пътя Бо- 
снлеград-Рибарци. Въпреки че 
не може да се сложи рязка грани
ца докъде се протяга Босилеград 
и откъде продължава Райчилов
ци, официално селото започва от 
“Километъра“ и се протяга до Ра- 
дичевци. Днес Райчиловци е най- околия» Кюстендилски окръг, на Йоне Дончев в центъра на се- 
многолюдното село в Босилегра- ^Рез 1880 година то е имало 399
дско. Пристигнаха хора от плани- жителя» 1900 ' 427, 1910- 513, казват, че първата училищна 
нските села и си построиха къщи. 1948-435, 1981" 1166 души. На сграда е построена през 1901/1902 
Никнаха цели съвременни квар- пРеброяваието през 1991 година година близо до черквата. На то-

имало 1652 жители и 548 жили-

От потомците на Иафет били петнадесет човека, разселили се от 
Диджли до най-отдалечените краища на севера. От тях (произхо
ждат): Турк, Баджнак, Тагазгаз, Тибет, Яджук и Маджук, Хазар, 
Аллан, Абхаз, Самария, Джузран, Голяма Армения, Малка Арме
ния, Хауран, Аитакия, Халдея, Афлагуния, Кабадукия, Харшан, 
Юнонийците, Рум, Византия, Рус, Дайлем, Булгар, Славяните, Анки- 
тирд (или Аикабурд), Ифранджис, Джаластийците и Аидалус.
Из ”Наниз ош бисери”

(Пояснения: Приведеният тук откъс принадлежи на арабския историк 
Саид иби-ал-Батрик, роден в египетския град Фустат. Прославил се на изток 
като лечител, християнски богослов и исторически писател. На около 60- 
годишиа възраст бил избран за александрийски патриарх и приел гръцкото 
име Евтихий.

Смята се, че от 72-мата участници във Вавилонското стълпотворение 25 
са били потомци на Сим, 32 на Хам и 15 на Иафет; Диджли - река Тигър; 
Яджук и Маджук - библейските персонажи Гог и Магог, предвестници на 
Страшния съд; Джузран - Грузия; Аитакия - Антиохия; Афлагуния - Паф- 
лагомия; Кабадукия - Кападокия; Харшан - Амазия (Мала Азия); Анкитирд - 
Лангобардпя; Джаластийците - Галисийците и Андалус - Испания.)

лото. Старите райчиловчаии раз-

ва място и днес се виждат остан
ки от каменните стени. Още то
гава, заедно с момчетата, на учи
лище заминавали и момичета. В 
него се учили и децата от Ради- 
чевци. Понеже нямало доста
тъчно помещения за всички деца, 
през 1947 година в центъра на 
селото било построено ново учи
лище. През 1990 година то е 
доизградено и са направени нови 
помещения. Някои от тях са 
предназначени за групата деца от 
предучилищна възраст.

През 1948 година в центъра на 
селото е построен кооперативен 
дом. Някогашните райчиловчаии 
са се занимавали със земеделие и 
животновъдство. Днес обаче го
леми пространства не се обрабо
тват, а хората отглеждат все по- 
малко добитък.

Съвременният живот се чувст
ва на всяка крачка. Всички дома
кинства имат вода от водопрово
да, от който се снабдяват и боси- 
леградчапи, почти всички улички 
са асфалтирани, голям брой до
макинства имат телефон, а почти 
през всички квартали е прокара
на и канализационна мрежа. Има 
над десетина магазина. Много хо
ра обаче са без работа. Преди 
години те дойдоха от планински
те села, мнозина получиха рабо
та в босилеградските цехове и 
предприятия, които сетне пропа
днаха, а хората останаха без ра
бота.

тали.
В далечното минало селото се ща’ а по вРсме на последното

преброяване- 2002 година-1799 
жители и 674 жилища.

Първото килийно училище в

наричало Микуличевци, по тур- 
ците го опожарили и го заличили 
от земята. Дълго време след това

нямало хора. Преди около 350 
години пристигнали двама братя 
от някое кривопаланско село. 
По-възрастният. Райчо, си пост
роил къщичка в някогашното се
лище Микуличевци, а по-малки
ят, Радичко, се заселил на кило
метър и половина на юг. След 
време хората кръстили селата на 
техните имеиа-Райчиловци и Ра- 
дичевци. Селото Райчиловци би
ло съставено от следните махали: 
Кюрчийска, Вуканска, Ивковци, 
Сбирище, Златанци (Орница), 
Чавдаровци, Рогльиици, Краии 
дол и Брег.

Според преданията някога в 
село Райчиловци имало голяма 
църква “Св. Спас“, в която тур- 
ците убили Бусил и Бранко, а по
дир това я срутили. Останали са
мо камъни и масивна врата, кои
то били използвани за строеж па 
църквата в Извор през 1833 го
дина. Тогава в селото имало 18 
къщи. През 1885 година върху 
основите на старата била пост
роена днешната черква “Възне
сение Господне“. И сега хората 
на Спасовден устройват селска 
служба, посветена па добитъка.

Въз основа на записки в теф
тери от 1570 година селото се 
наричало Свети Николо. В турс- 

регистър от 1576 година то е 
записано като Райчилофча. Спо
ред списъка на селата в Кюстен
дилската каза от 1866 година се
лото имало 52 български семейс
тва с 304 жители и било длъжно 
ДЛ плаща 3055 гроша военен ди- 
ньк. След освобождението от 
турците Райчиловци е в състава 
на община Босилеград, Изворска

Първият доктор на науките и 
университетски професор от 
Райчиловци е Боянка Стойнева 
Христова, родена през 1926 
година. Медицински факултет 
следвала в София, Белград, 
Виена и Инсбурк, където се 
дипломирала. Работа започнала 
в Медицинския факултет в 
Скопие. Станала е доктор по 
медицинските науки, а след 
това извънреден професор, до
цент и редовен професор по 
инфектология и 
гастроентерология. Сега тя е 
пенсионер и живее в Скопие.

След като завършиха гимпа- 
Райчиловци е открито още през зия 11 Босилеград много млади 
турско време в къщата на Георги райчиловчаии продължиха обра- 
Ников в махала Орниче. Пръв зовапието си и се пръснаха по 
учител бил райчиловчапинът различни места в предишна Юго- 
Петре Цонев. Той учил децата да славия. Най-много сред тях - 97

души, са просветни работници. В 
сравнение с другите села в общи
ната от Райчиловци има пай-мпо-

Елементи от костюма на древните българи
четат, пишат и смятат, по за да не * *се изложи па опасност от турс
ката власт официално ги учил 
шивашки занаят. След време учи- го доктори на науките и упивер- 

в ситетски професори.

В Тракия две са планините и реките, от които едната, Дупаб, се 
дели па шест ръкава, образувайки езеро и остров, наречен Пюки 
(Реисс). На този остров живее Аспар-Хрук, синът па Хубраат, избя
гал от Хазарите от Българските планини и прогонил Аварите на 
запад. Той се заселил на това място.

В Саматрия се намират планините Кераунски и Хипийски, от 
които извират пет реки, вливащи се в Меотидското море. От Кавказ 
текат две реки: Валдапис (Уагс1апез, т.е. Кубан), течаща до планината 
Кракс (Согай), която започва при Кавказ и се простира на севе
розапад между Меотис и Понт. Другата река, Псевхрос (РзюЬшз), 
отделя Босфора от тези места(?), където се намира градчето Ни- 
копс.

лището било преместено 
къщата па Михаил Бойков от

Александър Младеновсъщата махала, а оттам в къщата

На север от тях (пея) живеят народите Тюрки и Българи, конто се 
именуват по названията на реките Купи-Булгар, Дучи-Булкар, Ог- 
хондор (Уо^фкИопсюг) Блкар - пришълци, Чдар-Болкар. Тези наз
вания са чужди па Птоломей. От Хипийските планини избягал синът 
па Худбард (чети: Хубраат, както по-горе)...

ки

Из "Липа/т^йи" (VII а.)
(Пояснения: "Ашхарацуйц” е ранпосредповековеп анонимен трактат по 

география. Негов най-вероятен автор е арменецът Анаиня Шмракаци (Ши
ра гаци).

Дупаб - р. Дуппв; Аспар-Хрук - кан Аспарух, трети син на Кубрат и 
основател па Дунавска България; Хубраат - кан Кубрат, владетелят на ста
рата Велика България).

- Следва -
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На 9 февруари в София ЗдравеБожинов
най-скъпият
футболист

Футболен мач между 
България и СЧГ Кафето намалява риска 

от рак на черния дроб* Българският селекционер Христо Стоичков е повикал 
за мача всички титуляри, които играят в чужбина

Българският иационал Ва
лери Божинов подписал до
говор с италианския отбор 
Фиорентина. Отборът от гр. 
Фиреица платил па Лече 13 
милиона евро, така че става 
дума за най-скъпия трансфер 
тази зима.

На 15 февруари Божинов 
ще чества 19-ия си рожден ден. 
През този сезон той е отбе
лязал 11 гола в 20 мача. Фут
болната си кариера е запо
чнал в Локомотив от София, а 
след това отива в Малта. Като 
13-годишен постъпва в клуба 
Лече.

‘Опитите с животни показали, че този ефект може би се дължи 
на хлорогеновата киселина, съдържаща се в кафеените зърна

Две чаши кафе дневно могат да намалят значително риска от забо
ляване от рак на черния дроб, твърди група японски специалисти, на 
базата на изследване, провеждано от тях в продължение па повече от 10 
години. В проучването са участвали над 60 000 души.

В доклада па изследователския екип на проф. Итиро Цудзи от Дър
жавния упивеситст ”Тохоку” в град Сендай, се посочва, че предполо
жението е било потвърдено и от паралелни експерименти с животни.

В периода 1984 -1997 
год. сътрудниците на 
проф. Цудзи са наблюд
авали експериментална 
група от 61 000 души на 
възраст над 40 г. с раз
лични професии и на
чин на живот. Сравни- ф 

%-ШИИ телно бързо било уста- Щ 
2гЯ| ловено, че рак на чер- 

ния дроб възниквал 
т&Т по-често при тези, кои- 
Щ* то изобщо не употребя- 

ват кафе. Приемайки 
1 вероятността от рак в 

тази група за ”едини- \ 
ца”, учените изчислили, че опасността от това заболяване при тези, 
които пият две или повече чаши кафе на ден, намалява до 0,58. В 
групата, които пият една чаша или по-малко кафе дневно, рискът е ра- 
вей на 0,78.

Японските специалисти засега се затрудняват да определят коя § 
съставка на кафето потиска развитието на тумора. Опитите с животни 
обаче показват, че този ефект може би се дължи на хлорогеновата й 
киселина, съдържаща се в кафеените зърна.

На 9 февруари т.г. в София ще дата “Силвио Пиола“ за най- 
бъде изигран приятелски футбо- добрия чуждестранен
лен мач между националните от- нападател, 
бори на България и Сърбия и Очаква се националният 
Черна гора. Това ще бъде после- стадион “Васил Левски“ в Со- 
дната проверка на българските фия да бъде изпълнен до кра- 
“лъвове“ с Швеция на 26 март ен предел, тъй като отборите 
преди световната квалификация на двете съседни държави от 
за “Мондиал 2006“ в Германия.

Срещу “плавите“ със сигурно- между си. 
ст ще играят нападателят на “Бо- 
лефбург“ Мартин Петров, Геор- от Българския футболен 
ги Пеев от “Динамо“ Киев, голя- съюз, заявки за гледане на ма
мата звезда Димитър Бербатов ча вече са пристигнали и от 
от “Байер“ Леверкузен, както и мпогобройните запалянковци 
сензацията в италианското калчо от Босилеград и Димитров- 
Валери Божинов от “Лече“, град.

дълго време не са играли по-

Както бяхме осведомени Щ тт У*тХристо Стоичков поканил 
Валери Божинов за приятелс
кия мач между футболистите 
па България и СЧГ на 9 фев
руари.
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Шахмат

Нов триумф 
на Стоицева

Накова във
Върнячка
баня

Л

След големия успех на кро
са в Белград, младата лекоат- 
летка от Ниш Милена Стои
цева (по потекло от Димитров
градско) етапа победител и па 
“Светосавския крос” във Ва- 
льсво в гонката на 800 метра и 
конкуренцията па стари пио
нерки. Втора бе Биляна Пе- 
шич от Р Сръбска, а трета Ана 
Живич от Ниш.

Стоицева е член на клуба 
“Нишки маратон“.

Фестивалът на младите шах
матисти от Централна Сърбия в 
рамките па 31-вия цикъл от 
акцията “Шахмат в училищата“ 
ще се проведе от 9 - 13 февруари 
в хотел “Фонтана“ във Върнячка 
баня. Правото да участват имат 
всички ученици, които са се кла
сирали след окръжните надпре
вари. Състезанието ще се прове
де в пет възрастови категории.

Димитровградчанката Анита 
Накова ще се състезава в кате
горията на родените през 1989 и 
1990 година. Тя очаква успех и 
класация за фестивала на млади
те шахматисти на СЧГ.

Д.С.
Предание от шопските краища

Важна победа на 
баскетболистите Иван става хайдутинД.С.

Димитровград Юни месец. В село Драгоман слънцето изгрява рамо. Тъкмо 
изгрявало, когато Иван Димитров пуснал говедата и ги подкарал надолу 
към Ярловско поле, понеже там долу имало по-хубава и сочна трева. 
Една хубава мома от Ярловци докарала овце на паша. Седнали да си 
поприказват и на говедата и овците забравили. Говедата неразбирали от 
любов, влезнали в една нива и започнали да пасат житото. Намерил ги 
турчинът Юсуф, който бил поляк. Юсуф веднага подкарал говедата към 
конака в Драгоман. Иван го настигнал и взел да го моли: ”Моля те чичо 
Юсуфе, остави ми говедата. Ако отидеш в конака субашията ще ни 
глоби, а ние нямаме пари. Голяма глоба ще трябва да платим.” Полякът 
отвърнал: ”Мълчи копеле гяурско. Ще ти взема говедата и ще платиш 
глобата.” Видял Иван, че неможе да умоли суровия турчин и решил да си 
вземе говедата насила. Хвърлил се върху турчина и го съборил от коня. 
Турчинът паднал на глава и останал зашеметен. Иван свалил 
торбичката си, в която майка му сложила хляб, с ремъка вързал турчина 
около гърлото и стегнал с всички сили. Когато турчинът умрял, Иван 
отнесъл трупа му в един храсталак край пътя и го скрил. Съблякъл 
горните му дрехи и ги облякъл върху своите. Взел му двете кубури, 
двата ятагана, една торбичка с барут и една с олово и всичко забил под 
пояса си. След това закачил пушката на рамо, яхнал турския кон и 
избягал към Стара планина. Иван се криел в гората, за да не го види 
никой. Две нощи и три дена бягал все на запад. Отбягвал населени 
места. Все бягайки той изминал района на Стара планина и се озовал в 
Невля. На третия ден късно след обед се намерил на върха на един хълм. 
Там видял ливада с хубава трева, слезнал от коня, свалил му юздата и го 
пуснал на пасе. Взел въже от седлото и единия край вързал за юлара, а 
другия за един храст. След това легнал на тревата, за да си отпочине. 
След малко време заспал.

Невлянецът Ангел Вилипов бил шилегар. Пуснал шилетата и ги 
помамил към Остри връх. Когато стигнал до ливадата в тази местност, 
застанал вцепенен. Недалеч от себе си видял как, вързан за храст, пасе 
кои и как в тревата си почива един турчин. Ангел свалил пушката от 
рамото си и я насочил към гърдите па Иван, когото смятал за турчин. 
Ритнал го и започнал да вика: ”Абе, турчине, защо лежиш на моята 
ливада. Ще ми усмрадиш тревата и шилетата ми няма да искат да пасат.” 
Като се събудил Иван силно се уплашил. Помислил, че го е настигнала 
някоя турска потеря. Когато видял, че човекът, който тъй страшно вика

промълвил: "Чичко, махни 
пушката, не ти трябва, аз не съм турчин.” Ангел се изнервил и му 
отвърнал: ”Как не си турчин, бе! Мислиш ли, че аз не виждам. Носиш 
турски дрехи, турско оръжие и яздиш турски кон.”

- Край е следващия брой -
Подготвил: Драган Кузев

* БК "Димитровград" - БК "Озрен 106 : 79 ( 18:26, 29:14, 
20:26, 39:13) Атлетите на 

подготовки в 
Соф

Пирот, 30.01.2005 г., Залата на Педагогическата академия, 
зрители 50, съдии Иван Илич от Кпяжевац и Милан Стайков от 
Ниш. ия

БК ”Димитровград” : Вукоевич 11, Минев, Вельов, Йоветич 
18, Станимирович 22, Мишев 5, Андреев 22, Апостолов, 
Андреевич 23, Велчев 3, Алексов 2.

Десетина членове па димит
ровградския атлетически отбор 
железничар” тези дни заминаха 

В дванадестия кръг па първенството от Втора сръбска дивизия на десетдневни подготовки в Со- 
- група Изток, димитривградските баскетболисти стигнаха до фия. Начело с младия 
важна победа, която почти със сигурност им гарантира оцеляване Джордже Гогов, те тренират на 
в дивизията. Те убедително победиха отбора на ”Озрен” от терените на НАСА заедно с чле

новете ма софийския отбор Кла
са”.

шампион

Сокобаня с 27 коша разлика. Димитровградският отбор имаше 
преднина през целия мач. Последната, четвъртата част на мача 
започна само с една точка в полза на нашия отбор, който след това 
заигра отлично и убедително спечели мача.

В следващия кръг "Димитровград” е отново домакин, този ки, междувременно взеха учас- 
път на БК "Студент” от Ниш. Мачът ще се играе в петък на 04.02. ™е в поотделното първенство на 
2005 г. в залата на Педагогическата академия. Д.С. 'ьлгария по атлетика. Д.

Нека да отбележим, че някол
ко димитровградски атлети, кои
то в София провеждат подготов-

През фотообектива
Да можеше снегът да се 

изнася като продукт, щеше 
да се заработи някоя пари
чка, шегуват се хората в 
Димитровград, гледайки как 
“комуналците“ за пръв път 
след толкова години събират 
снега от главната улица и го 
изкарват някъде ( в случая в 
коритото на реката). То наи
стина досега и нямаше тол
кова сняг през зимата, но 
този път снегът от 30-40 см 
наистина затрудни движени
ето в града.

Но колкото и начинание
то на “Комуиалац“ да бе на 
място, на няколко места 
несъвестии собственици бяха 
оставили автомобилите си на

носи шапка от черна агнешка кох<а,

улицата, така че снегорините не можаха да махнат снега. Същевременно те още повече затруд
ниха движението. А.Т.
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Ин мемориам: Драган Мицов (1928 ■ 2005)
На 9 февруари 2005 г. се навършват 2 ГОДИНИ 

откакто не е с нас нашата много обичана
МИЛКА НАЙДАНОВАВелик приятел на горите а на 8 февруари 2005 г. 7 ГОДИНИ от 
смъртта на-| ЗАРЕ ИВАНОВ

Тези дни почина инж. съветник на директора на секцията.
Драган Мицов, дългогоди- През 1974 г. Драган Мицов е избран за председател 
шен директор на Горската на Общинската скупщина в Босилеград, която 
секция в Босилеград и един длъжност, за разлика от другите кметове преди и след 
от най-изтъкнатите общес- него, изпълнява волонтерски. Четири години по-късно 
твеио-политически дейци в е избран за народен представител (делегат) в Скупщи- 
общината през втората ната на СР Сърбия.
половина на XX век. Роден Инж. Драган Мицов беше един от малцината сто- 
е 192Ь г. в с. Долна Лисииа. папски и обществено-политически дейци в общината, 
Баща му е бил свещеник, а конто с голям ентусиазъм създаваха условия за откри- 
майка му домакиня. Основ- ване на нови работни места. В резултат на този негов 

училище завършва в с. ентусиазъм бяха открити цех за експлоатиране на 
Ясеница, до II прогимиа- кварцовите залежи и дървообработвателен цех. Той 

клас учи в Неготин, има заслуги и за изграждането на бента в Ясиковец, 
а гимназиално образова- регулирането на Добродолския поток, изграждането 
ние получава в Трекляно, на водопровода Извор - Босилеград, хотела и об-
Босилеград и Перник, ществената фурна. Все пак най-внушителни са резул-
където и взима зрелостния татите му в областта на производството па борови 

изпит. През 1946 г. започва да следва лесничейство в фиданки и залесяването на ерозивни места. По негово 
София, но след Резолюцията на ИБ напуска България време Горската секция имаше пет разсадника на тери- 
н продължава да следва лесничейство в Земун, където торията на общината, в които се произвеждаха над 2 
се и дипломира. милиона фиданки годишно. Освен фиданки на ариш,

По препоръка на Министерството на лесничейс- ела, бор и топола в разсадниците се произвеждаха и 
твото от февруари 1951 г. Околийският народен съвет фиданки на американска ела, които се изнасяха и в 
в Босилеград го назначава за лесничейски референт, чужбина. Благодарение на ентусиазма па Мицов боси- 
Младият инженер работи отговорно и всеотдайно и леградското Движение на гораните беше една от
веднага го оценяват с "особено се изтъква”. В най-активните организации в Сърбия. С помощта на
трудовата му характеристика е записано, че Мицов ”се Горската секция младите горанн залесиха над 5000 ха 
изтъква в откриването на болести при бора, търсейки голини в общината, 
начини за отстраняването на същите. Особено се 
изтъква в залесяването на площи без растителност - околната среда, фабрика за чист въздух, дом за пойни- 
голнни, говорейки за значението на залесяването”, те птици и дивеча, производител па суровина и извор 
След формирането на Горското стопанство във Враня на доходи. И голяма любов-обичаше да се разхожда из 
Мицов става ръководител на Горската секция в гората, да лови дивеч и да се наслаждава па нейните 
Босилеград. На този пост остава почти до края на хубости, 
трудовия си век. През последните си 3 трудови години е

Почивайте в мир! Поклон пред светлата ви памет! 
С голяма обич и благодарност от семейството

А

На 9 февруари 2005 г. се навръшват 4 ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от преждевременната смърт на нашия мил 
съпруг, баща, тъст и дядо

ИЛИЯ - ЛИКА ПЕТРОВ 
от Димитровград

Времето минава, но болката и тъгата ни по теб 
остават. Вечно ще живееш в нашите сърца.

Твоите: Оливера, Любииа, Биргида, Веселин, Деян, Асен, Илия и 
Валентина

но

зиален

Четири години без скъпия ни баща

ИЛИЯ - ЛИКА ПЕТРОВ

Скъпи татко, искаме да ти кажем толкова много,Ц
макар че не знаем дали това е подходящият начин. 
Опитвахме се да мълчим, но... не върви.

Лиспваш ни в нашите възходи, и в нашите падения.
Ти беше малък-велик човек, чиито думи и дела са 
достойни за уважение. Беше успешен като баща, хуман-

, че ти

За инж. Драган Мицов гората беше защитник на

ист и стопански деец. Една от твоите най-добри особености беше 
разбираше същността на живота и имаше ”риза на доволен човек”. 
Винаги, когато ни е трудно, ние си спомним за тази приказка и за тебе. 

Винаги ще бъдеш с нас!
Мицов даде принос и в областта на образованието: 

през 1976 г. той работи като преподавател по горско 
дело и обработка на дърво в Образователния център.

За успешна работа в областта на горското дело и за 
постижения в обществено-политическата дейност 
Драган Мицов е удостоен с много признания - от гра
моти и Осмосептемврийска награда на община Боси
леград до Първомайска награда и Орден на труда.

Вечна памет!

Твоите Любииа и Гида

Молба На 4 февруари се навършват 40 ДЪЛГИ И ТЪЖНИ 
ДНИ от ненадейната смърт на нашия обичан и 
уважаван съпруг, баща, тъст и дядо
Д-р ИВАН ЛАЗАРОВ 
лекар-педиатър от Димитровград

Все още не можем да разберем, че ти вече не си с нас. 
Твоята безгранична любов, топлина, саможертва и 
благородство, които излъчваше с цялото си същество, 

не могат да се забравят. Винаги ще бъдеш в сърцата ни. Времето 
минава, болката е все по-голяма, но най-трудно е да се живее без теб. 
Почивай в мир! Поклон пред светлата ти памет!

Ще те обичат и тъжат за теб твоите най-скъйи: съйруга Кая, 
син Сергей, дъщеря Албена, зет Милан и внуци Борис и Георги

(па майка мн)
Не късайте цветята, 

не убивайте ги 
и не хвърляйте ги в гроба, 
и една смърт е много 
за тоя нсгцастен ден.

Владимир М. Стоименов

Тъжен помен
Четирдесет дни без 

Д-р ИВАН ЛАЗАРОВ 
педиатър от Димитровград

Поклон пред паметта му!

Садете цветя по гробовете,
пека те цъфтят с думите на

умрелите.

Ако пък случайно откъснете цвете, 
с него булка закичете, 
нека тя да цъфти вместо него.

Цветко ИВАНОВ
_ Възпоменание

На 27 февруари 2005 г. се навършва една година от 
смъртта на пашата майка, свекърва и баба
ВАСИЛКА ВЕЛИЧКОВА 
(1923-2004)

Семейство Ташкови
■

|г
.«Я»V'

Панихидата беше отслужена на 30 януари 2005 г. на 
гробищата в Димитровград.

Мила мамо п бабо,
След твоята смърт е празна къщата пи. Ние знаем колко големи 

бяха твоите усилия за доброто на пас н децата ни и затова твоят мил п

Водоравно: 1. Дворец, замък. 5. !Тънки дървени стърготини от 
ренде. 9. Автознак за Пирот. 11. 14
Ров, траншея. 12. Вид машина за
рязане на дъски. 13. Марка нем- 17 
ски автобуси и камиони. 14. Пла- светъл лик никога няма да потъмнее в нашите сърца. Ти осети н видя 

колко много животът е несправедлив. Нап-жалко е, че по-малкият ти 
син не е жив н не може да тъжи по теб заедно с нас.

Ойечелени: син Любомир, снахи Нина, внучки Марина и Весна

нина в България и Сърбия. 15.
Руски писател. 16. Хранителен го
продукт. 17. Мярка за електри
ческо съпротивление. 18. Край
на състезание. 19. Уред за вла
чене на вълна. 20. Геометрична Тъжен помен

С натъжени сърца осведомяваме роднини, приятели и съседи,
5 февруари на градските гробища "Долни Милевичи” в САРАЕВО ще 
дадем ШЕСТМЕСЕЧНА ПАНИХИДА на пашата скъпа

РУМА ЗЕЧЕВИЧ, по рождение ДЕНКОВА
Руме, вече не те чакаме да дойдеш, за да направиш 

дните ни щастливи, но любовта пи към теб в нашите 
сърца никога няма да отстъпи пред забравата.

фигура. 22. Белградски седми- 28чник. 23. Горна камара в някои че на
парламенти. 24. Химически еле
мент. 26. Привичка. 28. Алкохо- 31
лно питие. 29. Столицата на Бъл
гария. 30. Седмата нота. 31. Ра
дикал от етилов спирт. 32. Горен 34 
под на стая. 33. Река в Русия. 34.
Домашно животно. 35. Място,

37където водата се губи в земята. 
36. Река в Сибир. 37. Щат в САЩ. Твоти брат Веселин Дснков, снаха Вина и братовчед 

Деян със семейството38. Който търси заровено съкро
вище.

16. Прекалена страст към нещо. воден поток. 29. Река в Босна и 
19. Град в България. 21. Вид бан- Херцеговина. 30. Женско име. 
ски за жени. 23. Екскурзия по 32. Мярка за тегло. 33. Част от 
саваните. 25. Задна част на шия- денонощието. 35. Река в Италия, 
та. 26. Неизползвано. 27. Пари- 36. Шестата нота. 
чна единица в Сърбия. 28. Голям

Отвесно: 1. Осъдителен недос
татък на характера. 2. Батерия 
на автомобил, камион. 3. Живо
тинска мазнина. 4. Асошиетед 
прес (съкр.). 5. Каша от смлян 
сусам, 6. Коралов остров. 7.
Българска парична единица. 8.
Мярка за земна площ. 9. Модел 
на "Фолксваген”. 10. Монах, ка- 1. Кебап. 5. Кеф. 8. Каяк. 11. Алан. 12. Запетая. 13. Вирджиния. 15. 
лугер. 12. Най-висока степен на Скат. 17. Ат. 18. Рудар. 19. Песни. 20. Непал. 21. Сет. 22. Да. 23. ИР. 
човешки способности. 13. Жела- 24. "Титаник". 27. Девич. 29. Коне. 30. Ика. 31. Емил. 32. Канела. 34. 
ние, страст. 15. Домакински съд. Аз. 35. "Локомотив”. 37. Ли. 39. АН. 40. Ким. 41. "Кадилак".

На скъпата мн съпруга
РУМА ЗЕЧЕВИЧ, но рождение ДЕНКОВА

на 5 февруари ще дадем ШЕСТМЕСЕЧНА ПАНИ
ХИДА.

Скъпа Руме,
Не умея да живея без теб. Навред около себе си 

чувам твоя глас, а милият ти лик е в моето сърце. Бла
годаря ти за любовта и вниманието, конто ми подпри. 
Съпруг Бора Зсчепич, дъщеря Влидка и внук Санин

Решение на кръстословица 228 - Водоравно:
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1 1 ^ ЩЦЩЦ^тШштт
Ш ПЕ-ДЕ-ВЕ-то
^ V
\П^7 -Манчо, знайеш

Пе-Де-Ве? - заступи ме ючера Данча 
Порезников.

-Требало би я тебе да те питам, оти ти би

шНай-новият 
сръбски виц \т

ли кво йе това
- Какво е казал премиерът 

Воислав Кощуница на ген
ерал Владимир Лазаревич на 
срещата им в премиерския 
кабинет?

- ?!?
- Нема цека Лазо...

Преди II световна война селя- - Не се ядосвайте! - извика 
иите от Горна Невля направиха попът. - Това е работа за мен. 
черква, в която на празниците Хвърлете мишката ма котката, а 
идваха и хора от Скървепица и аз ще молитвя кацата и зелето 
други села. Баща ми беше кмет и пак ще може да се яде.

Попът запали кандилото и

требало да знайеш...
-Защо па баш я?
-Епа затова що и името ти Данча млого йе близко до 

данак, а презимето ти орати за порез! Елем щом очеш, че 
ти кажем: и на българскьи и на сръбскьи, това значи да 
даваш йош паре...

-А, затова ли кига питуйем що солта, шикьерат, 
зейтинат и све друго е поскупело с неколко динара, а 
продавачат ми каже: "Това йе зарад Пе-Де-Ве-то! "От 
куде па са измислише Педеве?

-За паре, Данчо, за паре! Малко що даваш данаци за све- 
за воду, ток, побре, путища, мостове, са че давамо и данак

пазеше книгите, които по време 
на черковните служби ползваше всички станаха и тръгнаха към 
попът от Долна Невля.

На един празник, след църков- една беля, сполетя ги друга: ра
ната служба, попът дойде с баща кията изкипя и чайникът се изп- 
ми при нас вкъщи. Беше студен разпи до половината! Когато се

Напредък
зимпика. Но докато "оправяха”

В осъществяване правата на 
малцинството тези дни бе отче
тен "очевиден” напредък.

За правата на малцинството зимен ден н рошиха да сварят върнаха от зимпика, мъжете сед- 
въз основа на Рамковата копвен- ракия. Напълниха един чайник и наха да изпият остатъка. Допе- 
ция най-много се застъпиха тези, го сложиха на печката. Попът се соха и "молитвено" зеле за мезе.
които изпращат нашенци в зат- обърна насам-патам и като па от което попът кусиа ковкото за 
вора и ни отрязаха езика в учили- шега каза: "Както човек пе може адет. Когато видя това, стрина ми 

А. Т. да ходи бос по снега, така и повика до печката чичо ми и го 
ракията пе може да се ние без попита каква молитва е чел по- 
мезе. А за жежката ракия няма път на кацата със зелето. Чичо 
по-хубаво мезе от киселото зе- ми се засмя и започна тихо да 
ле.” Стрина ми веднага тръгна имитира попа: "Господи поми- 

а, по бързо се върна с луй, Господи помилуй, мазна ка- 
празна паница. И се "затавля” от ца - тъпи нокти, мишка не се

на данак...
-Ма ич не ми йе ясно одека това и кво требе да значи?
-Добре, че ти обясним по-просто. Да речем отгледаш си 

теленце, убаво миловидно, ама те напекал зорат и ти си 
решиш да га продадеш. Дойде матрапазинът, погодите 
се, он ти набройи паре и ти место да гьи съвийеш у джеб, 
че требе да одвойиш кико за данък, кико су га кърстили 
"Пе-де-ве". Нали требе и чиновниците да узну некой ди
нар, а?

-Чекай, кой че знайе да съм продал теле и баш за колко 
съм га продал?

-О-о-о, затова да си продал че знайе целата чаршия! У 
нас толкова клеве-гчийе, та може да гьи и извозимо. А за 
колко си га продал, требе да му дадеш квитанцию.

-Ма не думай, одека мене квитанция, да не съм ваб- 
рика?

-Йоще не си, ама ако на некога падне на акъл, може и 
да станеш, па да те накара и кньигье да си водиш с 
бабуту!

-Майтапиш ли се Манчо, или иегину говориш?
-Нали ти кажем, засъга се майтапим, а после никой не 

може да ти гарантира дали нема да стане истина Биде ли 
кво напрайише с касете?

-С койе касе?
-Па с тея: кига отидеш весник да си купиш, леб да 

узнеш - пак квитанция, кутия цигаре - пак квитанция, 
напълниш джепове с квитанцийе и кига се попипнеш за

щата.

|Ш*;1 към зимннк

смях. пазила и се удавила, прости 
- Попе, няма мезе, мишка се Боже. Нека ядат децата да не 

удавила в кацата! - каза тя, след гладуват през зимата, Господи 
като сс посъвзе. Настана голяма помилуй, Господи помилуй!” 
гюрултия.
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1 мъките му никой не знал.
О м Защо днес не се помни

55 когато пили вода от стомни. 
^ © Горкият плакал,
5 Й м чак на тРетия ден разбрал, 
® ^ че е двадесет и първи век - 
^ и- вместо зелник месят бюрек...
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джеп, а оно пришушка и ти си мислиш - имаш паре, а 
оно джепове пълни с ретишкье!

-А я гьи не узимам! - мушката одреза Данча.
-Не гьи узимаш. ама ако те спипа винансискьият, че ти 

одреже дебелу квитанцию. Затова Данчо, ако нещо не ти 
йе ясно, а ти тражи нека закажу семинар и нека ти 
обясне откуде дооди свак данак.

-А това знам: данък дооди от нас, а куде иде, йедън бог 
знайе!

лршшштт:] «1
§§

Окачих на стената картина на гола жена. 
Окачих я и ето заплака горката стена, 
че гърдите на тази жена бяха обли луни,

I а са плоски и хладни гърдите на всички стени.

Николай КОЛЕВ - ПОЕТА

Щ
Манча,

Г рафити!». -
* Бокс - най-доброто средство срещу кариеси!
* Обява: Търсим човек за работа на брояч на 

молекулярни реакции с изотопи от ядрения разпад ! 
и на трифазни циклотронни уранови 
фотосинтезатори. Наличието на опит не е 
задължително.

* Ако на разклонение се чудиш дали да поемеш 
левия или десния път, то най-добре поеми въздух. >

» Искате вашата коса винаги да блести - спрете да я 
миете!

* Обява: "Спешно се търсят сестри-близначки, които 
да имат голяма разлика в килограмите за реклама 
на нов метод за отслабване."

* Искате вашият секс да стане незабравим?!
Вземайте нашите таблетки за подобряване на 
паметта!

» Компютърът никога не може да замени човека!!! 
Подпис: Канибал

:

Вта& холивудска актриса.
- Защо?
- Ще се омъжвам!***Медицинска сестра към паци

ент в болницата:
- Стига телевизия, време е за на изпит> студентка се връща 

лягане! вкъщи. Като разбира за двойка-
- Да не ни хванат? та> майка й звъни по телефона в

*** Ректората:
Режисьор към млада актриса: ’ ^олл> Дайте ми отдел Рекла-

- В тази роля, скъпа Ваня, трябва мации ! 
да покажеш, че нещо можеш - 
във всички сцени се появяваш об
лечена!***

След като току-що е скъсана
■

Млада хубава жена 
е лек
за дълъг век!
Но щом ''братът!' 
стане мек, 
за мъжа няма 
женски лек!

***
Пътува презокеански кораб. 

Капитанът дава нареждания:
- Първи се качват пътниците, 

- Ще се развеждам! - споделя КУПИЛИ билети на кредит!
Й. М.
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