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За пръв път в
предучилищните
заведения

Учебни 

помагала от 

България
С решение на Министерството на 
просветата и спорта на Република 
Сърбия от 14 януари в 
предучилищните заведения (детските 
градини) се разрешава употребата на 
учебни помагала от България.

Става дума за така наречените "работни 
листове" под общо название "Ръка за 
ръка”. Тези учебни помагала ще ползват 
децата от предучилищните заведения, кои
то следващата година ще се запишат в пър
ви клас. Листовете са по математика, обще- 
ствознанис, природознание, музикално об
разование, ръчна работа и по български 
език. Да напомним, че Националният съвет 
и компетентните от училищата преди из
вестно време се съгласиха, че е необходимо 
български да стане задължителен в преду
чилищните заведения.

В дописката на министерството до На
ционалния съвет, който е и търсил одоб
рение за употребата на учебници на бъл
гарски се казва, че "помагалата се характе
ризират с разнообразие и богатство на пре
дложения и идеи, които възпитателите мо
гат да развиват и допълват в непосредстве
ната си работа с децата. Съдържанието на 
помагалата е в унисон с интереса на децата 
и те могат да подтикват и обогатяват детс
кото съзнание в различни области. При то
ва те уважават стойностите на собствената 
традиция и култура, като същевременно до
принасят за толерантност между култу
рите”.

Доколкого се обезпечат навременно, 
споменатите помагала ще могат да се при
лагат в предучилищните заведения още от 
началото на второто полугодие.
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тбойното увеличение на депутатските заплати като повод

Най-новото решение па Административния лград и не получават пари за командировъчни, 
съвет към Републиканския парламент за дво- докато “най-скъпи“ са колегите им от отдалече- 
йно увеличение па заплатите на народните пре- ните градове - Ужице, Лесковац, Враня... Изчи- 
дставители предизвика бурни реакции и остри слепията показват, че депутат, който живее в 
критики сред гражданите. При положение, ко- Ниш “тежи“ на данъкоплатците повече от три 
гато средната заплата в Сърбия през декември хиляди евро (брутна заплата, плюс паушал, пл- 
е възлизала на 17 346, а пенсията на 10 800 дина- юс дневни п пътни разноски). Например коман- 
ра, увеличението на заплатите па депутатите се дировъчните и пътните разноски на депутатите 
оценява като скандално. от Ниш или Ужице дневно възлизат па 5000

За всеки депутат гражданите па Сърбия от- динара. За един месец (20 работни дни) за всеки 
делят на месец от 180 000 до чак 260 000 динара, депутат от бюджета се източат чак по 102 000 
“Най-евтини“ са депутатите, които живеят в Бе- динара!

На 12 февруари в 
Белград________

Среща на 
нашенци

По повод Св. Трифон (Заре
зан, Зарезоя), празника на лоза
рите, българите от Царибродско 
и Боснлеградско, които живеят в 
Белград ще проведат поредната 
си среща. Проявата под название 
"Шопска вечер” ще бъде прове- 

12 сЬевруари от 21 часа в' 
кръчмата Реванш” в белград- 

квартал Вождовац (на ъг
ъла на улиците "Витановачка” и 
"Кумодрашка").

Домакин на тазгодишната 
срещата е известният цариброд- 
ски художник Слободан Соти
ров. Купонът струва 1650 динара.

(На стр. 5)А.Т.

ймитровград като През миналия уикенд Димитровград се намери в 
ударните новини па почти всички електронни ме
дии. Причината - пито революция, пито стопански 
бум, а просто сииоптиците отчетоха най-ниската 
температура през тази зима в страната от минус 21 
градуса!

Като че ли сме в Сибир - коментират жителите 
на града изключително студената нощ между 
събота и неделя. Наистина голям студ, но това не е 
и най-ниската отбелязана температура в града. 
Преди дваестипа години измервателните уреди по
казаха температура от 27 градуса под нулата.

Макар и доста студено, някои би казали, че все !_ 
пак му отива, понеже зимната обстановка със сняг * 
от пад 30 сантиметра придава чар на града. ■ 
Пързалките оживяха и скиорите отново потеглиха : 
към местността Гърбини кошари. Лифтът, с който ” 
едно време се гордеехме, сега не работи, но стига ■ 
че има сняг, идеален за каране на ски. И шейни, ■ 
разбира се. ;
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Съобщение па Генералщаба иа ВСЦГ Министърът на селското стопанство Ивана Дулич- Маркович

Войската и занапред 
охранява границите та отпуска 

ити на селяните
Войската иа Сърбия и Черна гора пе отстъпи охраняването на 

границите на Министерството иа вътрешните работи, както това 
беше запланувано. Тази задача ”ще бъде реализирана етапно до 
края па годината”, оповестиха от Генералщаба на ВСЧГ.

"Гранйчните части иа ВСЧГ най-напред ще отстъпят на МВР 
иа Сърбия охраняването иа границата към Унгария”, казва се в 
съобщението на Генералщаба.

Решението па Съвета па министрите па СЧГ за охраняване па 
границите от страна на полицията беше взето па 26 януари, а в 
"Службепп лист” беше обнародвано два дни по-късно. Беше под
чертано, че решението ще влезе в сила осем дни след публи
куването му.

* Правителството на Сърбия е подсигурило 3,5 милиарда динара за 
селскостопански кредити, 750 милиона за развитие на селата и 650 милиона за 
селскостопанска механизация

Д-р Миролюб Йованович срещу политическите 
търговии в Бабушнишка община ____ __

Председателят 

търси временно 

управление . ' -
* Сега всичко е в ръцете на настоящото мнозинство в ОС в 
Бабушница. Те имат две възможности - или да се съгласят да 
се въведе временно управление, или пък да задвижат 
процедура за моето сменяване от поста председател на

общината

работата на ОС, а след това да се 
занимава с този въпрос. Комен
тирайки решението за бюджета, 
който е приела ОС, Йованович 
съзира редица ислогнчиости. Та
ка например той каза, че е неп
риемливо организацията на 
СУБНОР в Бабушница да получи 
600 хиляди динара, а всичките

Министерството за селско стопанство определи същи както и миналата година: краткосрочните щеучилища ма територията на
общината само 3 милиона динара девет банки, които ще участват в кредитирането на се дават на срок от една година и с лихва от 5% па 
за материалните разходи. И по зарегистриралите се селскостопански домакинст- годишно пиво, а дългосрочните за пет години и с 
въпроса за приемането иа общи- ва: “Национална спестовна банка“, “Комерсиална лихва от 2,75 на сто. Най-малката стойност на кре- 
нския бюджет Йованович настоя банка“, “Ексим банка“, “Юбапка“, “Паионска“, дитите е 5000, а най-високата 200 000 евро (в ди- 
жителите ма общината да се “Новосадска“, “Хипо Алпе Адриа банка“, “Войво- нари), 
изкажат на референдум. дипска“ и “Кулска банка“.

Председателят Йованович е Обосновавайки уредбата на правителството на 
шка община д-р Миролюб Йова- уверен, че на следващите избори Сърбия, предназначена за подпомагане на селскос- 
нович, съобщи тези дни в иитср- жителите па Бабушнишко ще 
вю пред ТВ Пирот, че до съот-

Освен това правителството прие и уредба за от
пускане на безвъзвратни средства за ревитализа-Председателят на Бабушпн-
ция на селата, на селскостопански производители 

топапското производство тази година, министър- до 40-годишна възраст, като и на кооперации и на 
накажат онези политически пар- ката Ивана Дулич-Маркович каза, че за кратко- селскостопански сдружения. Средствата ще бъдат 
тим и личности, които са изневе- срочно и дългосрочно кредитиране ще бъдат отпускани в размер от 30 до 50 процента от 
рили тяхното уверение, че прима- отделени 3,5 милиарда динара. Покрай това иа преценената стойност на предоставения проект. За 
длежат на партиите от демокра- селскостопанските производители тази година ще целта са запланувани 750 милиона динара, 
тическия блок. Според думите на бъдат отпуснати още 1,7 милиарда динара кредити, 

ръцете на настоящото мнозиист- Йованович ”па политическата колкото се предвижда да бъдат върнати от даде- 
во в ОС в Бабушница и допълни:
”Аз не съм човек, който е нес-

ветното министерство е отпра
вил иск за въвеждане на времен
но управление в общината. Йова
нович сподели, че сега всичко е в Тази година за селяните ще бъдат подсигурени 

още 650 милиона динара, които те ще могат да 
сцена в Бабушнишка община ве- ните през миналата година краткосрочни кредити, ползват за възобновяване иа селскостопанската си

Условията за отпускане на кредитите ще бъдат.рговци сотбо-че няма място за тъ, 
меняем. Те имат две възможно- рпичсски мандати”, 
сти - или да се съгласят да се

механизация.
Б.Д.

въведе временно управление, 
или пък да задвижат процедура 
за моето сменяване от поста пре
дседател на общината, сиреч жи
телите на Бабушнишко да гласу
ват иа референдум за моето сме
няване. Значи сега те ще трябва 
да решат. Във всеки случай би 
трябвало да работят според зако
новите разпоредби.”

Коментирайки въпроса, отна
сящ се до приемането ма общин
ския бюджет от страна на парла
ментарното мнозинство, Йоваио- 
вич каза, че самият той е взел ре
шение за временно финансиране 
на местното самоуправление до 
31 март 2005 г. Според Йовано
вич решението на ОС за бюдже
та не е легитимно поради няко
лко причини: не е спазен срокът 
за приемането иа бюджета; пред
седателят на общината е трябва
ло да предложи решението за 
бюджета; ОС най-напред е тряб
вало да промени Правилника за

Ще бъде ли освободен от длъжност председателят 
на Съвета за междунационални отношения?_______

Искат оставка от 

Джуджевич
скат Джуджевич да 
бъде освободен от 
поста,

* Председателят на парламентарния отбор за 
междунационални отношения е „виновен,, затова, че в 
дневния ред на това заседание е бил включен и въпросът 
за „нарушаването на правата на хърватите във Войводина,, “Съветът за ме-

ждуиациоиални от
ношения не изпъл
нява задачите си“. 

Според тях Джу-

понеже

Дали ще бъде освободен от длъжност председателят на Съвета 
за междунационални отношения към Скупщината на Сърбия Есад 
Джуджевич?

Този въпрос все още виси във въздуха, по отговорът още не е 
известен. На състоялото се неотдавна заседание ма съвета неговият виновен поради това, че в дневния ред на това заседание
член Вукосав Томашевич, депутат от ДСС, подчерта, че не е 6 ВК-Ючен и ВЪПР0СЪТ за “нарушаването на правата на хърватите 
доволен от работата на председателя Джуджевич и оповести, че на 
следващото заседание “ще се разисква по въпроса“ Неговият 
колега Звонимир Стевич (СПС) подчерта, че социалистите ще пои- “ П°ДаДе оставка- Д°к°лкото и занапред се прави разлика в тре-

щ тирането иа националните малцинства.

във Войводина“.
Председателят на съвета Есад Джуджевич оповести, че сам ще
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Голи оток: пакъл в морето - голгота край границата (3) |0тзвук
Спомени на Крум Борисов Тасев, един от първите наши 

голооточани Голооточани, 

едагдаа глас 

срещу неправдата!
Шефът на ОЗНА обижда 

на национална основа
В началото на август 1948 го

дина, няколко седмици след съб
ранието на партийните секрета
ри от Царибродска околия, Крум 
Тасев е повикан на разпит в кан
целарията па ръководителя на 
ОЗНА (Отдел за защита на на
рода, по-късно УДБА и Държа
вна сигурност, а днес БИА) в Ца
риброд.

- Фактически това не беше ни
какъв разпит, спомня си Тасев. 
Щом влезнах в неговата канце
лария, шефът на ОЗНА, извес
тен на Цариброд чан и като Сърба 
Петличко, започна да крещи и да 
ме нарича "предател на народа и 
държавата”, "неприятел на пар
тията и социализма” и какво ли 
още не. При това непрекъснато 
ми псуваше ”майку бугарску” и 
сипеше срещу мен мръсни обиди 
на национална основа. Не позво
ляваше да питам за какъв проб
лем всъщност става дума, не ми 
даваше възможност за евентуал
ни обяснения, за да бъдат разяс
нени възможните недоразуме
ния, не искаше да чуе и най-неви- 
нното възражение... Накрая ме 
заплаши с драконови наказания и 
се закани, че ще ме натика в зат
вора, без да ми казва за каква 
вина трябва да бъда затворен.
Бях изненадан, но не и 
уплашен

Виковете, обидите и заканите 
на шефа на ОЗНА бяха много го
ляма изненада за мен, продължа
ва Тасев, но аз не се уплаших от 
тях, понеже нямаше защо да се

Изминаха над 55-години от 
създаването на най-голямото 
мъчилище след Втората светов
на война - Голи оток в Адриа- 
тика. В периода от 1949 до 1963 г. 
през този прословут концлагер 
са минали повече от 60 000 затво
рници. Почти всички са наказани 
без каквато и да е вина.

Но защо мълчат за това 70-те 
писатели, които са били на Голи 
оток? Защо мълчат 21 880-те 
борци против фашизма? Защо 
мълчат репресираните професо
ри, лекари, инженери, министри, 
генерали, артисти и 5626 земеде
лци? Мнозина от тях вероятно не 
са сред живите, но защо мълчат 
живите голооточани? Още пове
че, че през политическите затво
ри по това време са минали от 200 
000 до 250 000 души, а директно 
или индиректно около един ми
лион хора!?

Вътрешният министър на 
Черна гора Драгиша Джурович 
неотдавна подписа акт за анули
ране на наказанията на всички 
черногорски граждани, които са 
били заточени в концлагера Голи 
оток и в други подобни затвори 
на Титова Югославия заради 
"неприятелска дейност” във 
връзка с Резолюцията на Инфор- 
мбюро от 1948 г., независимо да
ли са живи или не. Защо в Сър
бия се мълчи по този болезнен 
въпрос? Защо нищо не е напра
вено след половин век не само да 
се реабилитират тия хора, но и 
официално да се каже, че тези 
страдалници не са виновни? За
що, защо, защо? Защо се мълчи

за това страшно време?
Голи оток е избран от Броз и 

върха на партията. Безводен, 
ненаселен и без растителност^ 
този остров с повърхнина 4,6 км 
беше претворен в масов затвор, 
защото беше подходящ за мъче
ние (изключително лоши клима
тически условия - силни ветрове 
и непоносими летни горещини). 
И защото беше невъзможно да се 
избяга от него. Освен това ост
ровът беше много далече от 
източната граница на Югославия, 
т.е. от страните на социалисти
ческия лагер.

Творците на Голи оток владе
еха спокойно и разюздено десе
тилетия наред, изкараха своя век 
както си искаха, а накрая бяха оп
лакани като борци за своя народ. 
Тито награди екзекуторите от 
Голи оток и останалите затвори с 
големи къщи, разкошни вили и 
"бесни” коли, накрая и с големи 
пенсии. А как те мъчеха нещаст
ните голооточани! И как ги пог
ребваха? А голооточаните загу
биха всичко. Мнозина от тях 
останаха без семейства, мнозина 
извършиха самоубийство. И след 
Голи оток, тази страшна фабри
ка на смъртта, те бяха преслед
вани и омаловажавани.

Голооточани, вдигнете глас 
срещу неправдата! Поискайте да 
бъдат отворени досиетата, да 
бъдат анулирани несправедливи
те наказания и да бъдат при
съдени справедливи обезщете
ния.

Участниците и лекторите в семинара за учители през 1947 г. Заснети са 
деня, когато през Цариброд минава Георги Димитров, тръгнал на 
официално посещение в Белград (К. Тасев е седящият в средата на 
първия ред)

в

заслуги. Училищата бяха пълни с Крум (както се знае, фамилните 
деца, учителите работеха с голям ни имена тогава бяха преправени 
ентусиазъм, откривахме нови па сръбски). Много часове по ис- 
училища в селата, ефикасно ре- тория ни пропаднаха заради него- 
шавахме проблема с недоимъка вите тиради, заредени с патоло- 
на учителски кадър не само чрез гична омраза към всичко българ- 
ангажирането на учители и пре- ско. Беше ми омръзнал животът 
подаватели от България, по и от този шовинизъм и затова през 
чрез организирането на учител- 1940 година станах член па 
ски курсове за млади хора с гим- СКОК). Привлече ме комунисти- 
назиално и друго средно образо- ческата идея за равноправие и 
вание, открихме учителска шко- братство между всички хора. И 
ла на български език, за да обра- ето че в момента, когато тази 
зоваме учители от Царибродско идея се реализираше па практика 
и Босилеградско за работа в мал- в новото социалистическо обще- 
цинствените ни училища, органи- ство, аз отново бях обект на по
зирахме изграждането на обще- добна вербална агресия. Не ис- 
житие за учениците от Босилег- ках да вярвам, но просто бях тре- 
радско, спазвахме законите и ди- смат от факта, че и в новата власт

са се набутали такива национа
листи и шовинисти, какъвто бе
ше моят преподавател по исто
рия от пиротската гимназия. И то 
не където и да е, а в една от защи
тните структури па новото обще
ство?!?

Почувствах, че това наистина 
може да бъде лошо предвестие, 
но не му придадох голямо значе
ние, понеже вече бях задочен сту
дент във ВПШ-отдел математика 
в Белград и сс наложи на 15 ав
густ да замина на двумесечен сем
инар, в рамките па който поло
жих няколко изпита...
За Нова година - в затвора!

Крум Тасев се връща от Бел
град на 15 октомври и вече след 
няколко дни забелязва, че ОЗНА 
е назначила хора, които да го сле
дят денонощно. Приема за по-ве- 
роятпа възможността, че по този 
начин "ознашите” искат да се 
уверят, че не е от съмнителните. 
Към края ма годината обаче се 
осъществяват заканите на шефа 
на ОЗНА.

- На 28 декември 1948 г. в 18 
часа трябваше да изнеса лекция 
за СКП(б) пред членовете и 
кандидат-членовете ма партията 
в гимназията. В шест без пет 

хме един преподавател по исто- °^а 10 Д°йД°ха хора 01 ОЗНА и
рия, Милошевич се казваше, арестуваха, без да казват защо 
който полудяваше от шовинизъм Ме »Р®^уват,разказва Тасев, 
винаги, когато се споменеше

Богдан Костов

Времето на ИБ е 

само част от _
гпяиииата

I
I

пш

зжкиуъщ :____ ■

-Със сериала Голи оток: пакъл в морето - голгота край гра- 
лицата” отворихте една вечно актуалиа и болезнена тема от Н 
историята на нашето малцинство. За съжаление тази тема беше Г 
табу през изтеклите десетилетия и мисля, че беше крайно време да I 
се хвърли светлина върху събитията от т. нар. информбюровски 
период. Затова - продължавайте! Вашият сериал ще бъде

Крум Тасев (първият отдясно) като седмокласник в пиротската гимназия. 
Другият ученик е Анта Апостолов Иванов, също седмокласник, а в 
средата е граничар от поста в Д. Криводол

:■

боя. Освен че бях партиен секре- рективите, много добре сътруд- 
тар, аз бях и околийски повере- пичихме с тогавашния министър 
ник за просветата, а учебното де- па просветата па Сз,рбия Митра 
ло в Царибродска околия тогава Митрович, от която постоянно 
отчиташе изключителни резул- получавахме похвали... 
тати, за които имах безспорни

още
по-ценен, ако успеете да надникнете в архивите на ОЗНА и 
УДБА, в които би трябвало да се пазяз’ много важни сведения за 
това страшно време.

Но ако вече става дума за нашата "голгота край границата”, 
трябва да се каже, че тя е много повече от времето на ИБ. Нужно е 
да се осветлят всички убийства край тази граница, като се започне 
от 1926 година, когато в Босилеградско е паднала първата жертва. 
Това е бил поп Димитрия от село Груиици, бащата на поета Ема
нуил Попдимитров. Убили са го па спане граничарите, подпо
могнати от местни предатели.

Полицейският архив за убийствата по границата от 1926 до 1941

Събуждане на лоши 
спомени !Първата група затворници от 

Царибродско "по линията на 
ИБ", в която освен Крум Тасев 
са и Богдан Николов, Борис 
Ставрее и Спас Сотиров, в 
закарана в Пирот. Там 
освобождават С. Сотиров, а

Когато напуснах кацеларията 
па шефа на ОЗНА, най-тежко ми
беше това, че агресивното и не
културно изстъпление на Сз.рба 
Петличко събу/ш горчивите ми 

останалите трима царибродчани спомени от гимназията в Пирот, 
остават в ареста (в студено 
помещение със стара печка и 
сурови дърва) до 3 януари 1949 
Юд. Така започва тяхното 
страшно пътешествие от над 
‘000 километра до пакълния 
остров Голи оток в Адриатика...

г. сс намира в моя частен архив и аз имам издирване на всички 
укрити убийства както в този период, така и до днешно време.

За осветляването на убийствата без убийци преди и след вре
мето ма ИБ може би трябва да се напише о тделен сериал, за който 
аз предлагам названието "Каршшата драма край границата”.

Iкоято завърших през 1939 г. Има-
:

Васил Стаичси 
адвокат от Босилеградмоето типично българско име Подготвил: К. Георгиев
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' В Североизточна България зимата "показа зъбите си"Падна Герджнков

Опозицията 

превзе парламента
Всички парламентарни хватки приложиха НДСВ н ДПС, за да 

спасят шефа па НС Огнян Герджнков. Това обаче ме помогна и 
обединената опозиция удържа зрелищна победа. Със П9 гласа 
”за”, 114 "против” и 1 "въздържал се” парламентът освободи 
Герджнков от поста му.

За трети път за един месец НДСВ се опита да провали засе
данието, като напусна пленарната зала. Миналия четвъртък оба
че опозицията бе подготвена и изненадващо за управляващите 
осигури кворум в залата.

След гласуването всички парламентарни сили признаха, че Гер- 
джиков е станал жертва на поведението на НДСВ, и го изпратиха с 
аплодисменти.

Премиерът Сакскобургготски:

Положението във Варненска телни продукти. С доставка на 
денонощия половин България е област е било наистина бедстве- храна имало огромни проблеми в 
била без ток и вода, а хляб е при- но. Джип с четирима пътници цяла Североизточна България, в 
стигал с хеликоптери. Не са дос- престоял почти два дни заклещен която без хляб са били хората от 
ти гал и мито хора, пито машини, в преспа край е. Каменар. За бло- 35 села. 
за да се пребори снежната сти- кирапите от снега жители на това

През тези екстремно студени

* Дългогодишните приятели Симеон Сакскобургготски и 
Джордж Сорос застанаха на различни позиции за дозата 
привилегии, които трябва да се дават на ромите след 
официалния старт на инициативата "Десетилетие на 
ромското включване".

Силистра
хия. В Североизточна България село в началото на седмицата с пристигнал със 7-часово закъс- 
пътмщата са били абсолютно въртолет били доставени храни- пение в крайната гара. Пътници

те в него били блокирани край 
село Самуил.

В неделя сутринта в Кнежа те
рмометрите показали минус 26

Влакът София

непроходими. Заради силни навя
вания е била затворена и магист
ралата "Хемус” от Шумен до Ва-

България, Унгария, Румъния, 
Македония, Сърбия и Черна Го
ра, Чехия, Унгария и Словакия 
подписаха в София декларация, с 
която идните 10 г. техните пра
вителства обещават да "работят 
за преодоляването па недопусти
мата пропаст между ромите и ос
таналите членове па общество
то”.

ванието, здравеопазването, зае
тостта и жилищните проблеми на 
ромите.

Шефът на Световната банка 
Джеймс Улфенсън, който също 
бе гост на форума, пък заяви, че 
не всичко опира до пари и при
зова ромите да преодолеят пред
разсъдъците си към тази инициа
тива, която, по думите му, е една 
значителна възможност за реша
ването на ромските проблеми.

На въпрос на в-к "Сега” дали 
ЕС не страни от инициативата за 
ромското десетилетие, след като 
Брюксел не прави в София поне 
един еврокомисар, Симеон отго
вори, че скептицизмът е неопра
вдан и че "не е логично да се пре
дположи, че вяка една подробно
ст е вече приложена". В поздра
вление до форума от шефа на Ев- 
рокомисията Жозе Барозу се каз
ва, че структурните фонодве иа 
ЕС са отворени за различни прог
рами за интеграция на малцинс
твата.

Всяка година 8-те, подписали 
Софийската декларация, ще пра
вят съвместен мониторинг на из
вършеното.

Ученици чистили през 
ваканцията снега в Пазарджик и 
изкарвали по 10-15 лева. Освен 
това безвъзмездно снабдили с 
хляб и мляко няколко 
пенсионери и им нацепили 
дърва.

рна.
"Борим се с планини от сняг, 

които пречат на нормалното дви
жение в града”, заявил кметът на 
Варна Кирил Йорданов.

градуса, а шест градуса по - ви
сока била температурата в Русе и 
Видин.

За 4 години от хазната източени 4 млрд. лева
"Трябва много да се пазим от 

обратната дискриминация", зая
ви Сакскобургготски иа прескон
ференция заедно с гостите си в 
МС, визирайки потискане на 
мнозинството. Според него има 
опасност малцинствата 
турци и други, да свикнат с ми
сълта, че някой им дължи приви
легии. Филантропът Джордж Со
рос пък обяви, че неговата мре
жа "Отворено общество” работи 
за "овластяването иа ромите, та
ка че те да могат да издигнат свой 
собствен глас”. "Гордея се с пос
тигнатото, вече има ромска инте
лигенция, елит, който може да 
изразява позиции”, каза Сорос.

Милиардерът бе репликиран 
от главния редактор ма българ
ското ромско списание "Житан” 
Георги Парушев, че програмите 
па "Отворено общество” са нее
фективни, финансират се избра
ни хора и иа практика се създава 
затворено ромско общество. Па
рушев попита Сакскобургготски 
дали в процеса на интеграцията 
иа ромите към обществото не се 
проявява известно снизхождение 
към тях, и не трябва ли и за тях да 
има по-високи критерии - както 
за всички останали. Според пре
миера обаче няма подобна сниз
ходителност.

Участниците в срещата избяг
ваха да говорят е конкретни чис
ла за финансовите намерения ма 
правителствата си. Премиерът 
Саксобургготски заяви, че е нео
бходимо малко време за подроб
ностите. Той обаче е убеден, че 
идните 10 години са напълно дос
татъчни, за да усетят ромите ка
чествена промяна в своя живот.

Инициативата предвижда вся
ка страна да създаде свои 
програми в областта па образо-

Митничари ще спират 

източването на ДДС
роми, Митничарите активно ще се чрез фиктивен внос или износ на хора, които веднъж са участвали 

включат в борбата срещу изто- стоки на нереално високи цени. във вериги за източване на ДДС, 
чването па ДДС от бюджета. В За последните четири години от да регистрират нови фирми, 
резултат на дебатите в Парла- хазната са източени близо 4 
ментариата анкетна комисия за млрд. лв., сочат данни иа Главна вят и проверки във вътречността 
разследване на измамите с нало- данъчна дирекция. За колко дни на страната на фирми, които се 
га от Агенция "Митници” пред- митничарите ще могат да спират занимават е внос или износ. Това 
лагат специални промени в Зако- износа предстои да бъде уточне- гласят промените в Закона за ми
на за ДДС. Митничарите ще мо- но. През това време данъчните тниците, приети от бюджетната 
гат да спират износ за срок от ще проверяват дали всичко със комисия на парламента. Проме- 
три, пет или десет дни, ако имат стоката е наред, 
съмнение, че цената на стоката е 
нереално висока. Сега най-честа- мерки срещу кражбите па ДДС. се проверяват иа самата граница, 
та схема за източване па ДДС е Една от тях е да се забрани па

Митничарите ще могат да пра

ните се предлагат, защото едва 
Данъчните предлагат и други 3-5% от вноса и износа щателно

Димитър Димитров е 
едио иа На ГКПП 

” Калотина” 
заловен 
ефедрин

треньор номер 
Перник за 2004 г.

Потомък
на 300 000 таблетки 

ефедрин заловиха 
българските 
митничари на ГКПП 
Калотина, на 
таницата със 
Сърбия и Черна 
гора. Забраненото 
вещество се 
използва при 
нелегалното 
производство на 
синтетични 
наркотици, съобщи 
агенция "Фокус". 
Дрогата е открита 
при проверка на 
автобус с турска 
регистрация, 
пътуващ от Истан
бул за Мюнхен.

нашенци
*Бащата на Димитър, Станко, е 
роден в димитровградското село 
Драговита

Наставникът на ръгби клуб "Валяци
те” Димитър Димитров е треньор номер 
едио иа Перник за 2004 година. "Валяци
те” са 22-кратен шампион на страната. Те 
станаха и отбор номер едно иа Перник за Димитър Димитров и таекуондистката Радостина Рангелова, спортист 
миналата година. номер едно на Перник за 2004 г., с отличията

Димитров има блестяща спортна кари
ера и като играч - чак 18 пъти е бил пръв в България!

- В момента тече подмладяване на "Валяците”.
Старите помагат на младите, та да можем все по-смело 
да мачкаме 
Труд”.

Потеклото на Димитър Димитров е от димитровград

ското село Драговита. Той е син на драговитчапина 
Станко Димитров Веселинов, който се изселил в Перник 
като дете, заедно с майка си Васка и братята си Стоян и 

навсякъде, разказа Димитров пред Пирин Кръсто. Бащата иа Стайко, Димитър, е загинал в мината
в Перник.

Йордан Веселинов
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Ще бъде ремонтирана оградата около църковния двор Захариев ще дава 
част от голямата си 
заплата на бедните и 
на черквата

Министерството отпусна 350 хиляди рнара
* В момента оградата е в окаяно състояние и 
съществува реална заплаха една част от 
рухналата каменна стена да падне на пътя.

Министерството на вероизповеданията на Сър
бия ще отпусне 350 000 динара за реконструкция на 
оградата около църквата "Рождество на Пресвета 
Богородица в Босилеград. Стойността на проек
та, който е изготвила службата за строителство 
при общинското управление, възлиза на 504 257 
динара, така че остатъка ще бъде подсигурен по 
друг начин.

3500 динара за сърбите в Косово
Босилеградската черква "Рождество на Пресвета 
Богородица" е събрала 3500 динара като помощ 
на застрашеното сърбско население в Косово и 
Метохия.
По 1000 динара са дали тукашните свещеници 
Бобан Илич и Отец Йоан, а 1500 динара са 
подсигурени от Църковната община.

• ' т I С колело за Белград!?
"На заседанията на парламента 
в Белград доскоро отивах с 
личния си автомобил, но след 
като колата ми изпадна в авария 
съм принуден да пътувам с 
"югото" на баща ми. За да 
помогна на вас, мои съграждани, 
ще пътувам и с "реното" на 
майка ми, а доколкото нямам 
друг начин, готов съм да 
заминавам за Белград и с 
колело", казва босилеградският 
кмет и републикански депутат 
Владимир Захариев.

(Отстр. 1)

Когато върху депутатската 
заплата се добавят и миогобро- 
йните принадлежности - надни
ци, топла закуска, превоз и прес
той в хотели и др., ”заработките” 
им стават много по-високи от ос
новната месечна заплата от 75 
886 динара.

Реакциите срещу увеличение
то на заплатите на депутатите не 
подминаха и Босилеград. Тези 
дни босилеградчани спекулират 
със стойността на месечните при
ходи на депутата Владимир Заха
риев (ДСС), който същевремен
но е и кмет на общината. Някои 
вече са изчислили, че за една го
дина, докато заема двата поста, 
Захариев ще спечли около 2 ми
лиона динара.

Във вързка с решението на 
Административния съвет, Заха
риев заяви:

- Аз не съм станал кмет и де
путат, за да печеля пари. Не е 
точно, както твърдят някои хора, 
че получавам две заплати. В мо-
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мента месечната ми заплата е 34 
000 динара - 23 2000 динара полу
чавам от общината, а разликата 
до депутатската заплата, която 
възлиза на 34 000 динара, полу
чавам от парламента. Доколкото 
скупщината приеме решението 
за увеличение на заплатите, с 
което лично аз ме съм съгласен, 
обещавам, че една част от зап
латата си ще давам на бедните и 
на черквата в Босилеград.

е в окаяно състояние и съществува реална заплаха 
една част от рухналата каменна степа да падне на 
пътя.

Очаквам тези дни да получим средствата и да 
осигуряване на необходимия строите

лен материал за строежа, заяви свещеникът Бобан 
Илич, старшина на босилеградската църква. Той 
поясни, че с изграждането на новата ограда ще 
бъде запазен първоначалният й вид. От двете ст
рани към улицата пак ще бъде направена каменна 
ограда, а върху нея ще бъдат поставени дървени 
прошки. Другите две страни на двора и занапред 
ще бъдат оградени с тел. Запланувано е да бъдат 
сложени и две метални порти. В момента оградата

Идеята за реконструкция па каменната ограда, 
построена през далечната 1895 година, когато и 
самата черква, са раздвижили Църковният съвет и 
свещеникът Илич още през февруари миналата го
дина. Тогава те поискали финансова помощ от Ми
нистерството на вероизповеданията. Илич изтък
на, че идеята е подкрепил и кметът Владимир Заха
риев, който е посредничил при министерството за 
осигуряване па парите. Свещеникът се надява оп
ределени финансови средства за реализацията на 
проекта да осигури и ОС.

започнем с

П.Л.Р.

П.Л.Р.
Петър Илиев, кеменджия от Райчиловци

След планираната продажба ло 1 400 евро (в динари).
Едновременно с осигуряването 

на средствата за изплащане на гара
нтираните заплати за 2002 и 2003 
година в “Кобос” започна и поред
ният транш па изплащането иа па
рите на работниците, приели социа
лната програма.

- В този транш са включени 58 
работници предимно с под 10 годи
ни трудов стаж. От управляващите 
във Враня получих уверявания, че 
до края на този месец ще бъдат изп
латени заплатите на всички оста
нали работници, приели социална
та програма, казва Крумов и пояс
нява, че става въпрос за около шес
тдесетина работници с над десет го
дини трудов стаж.

Да припомним, че работниците с 
под 10 години стаж ще получат по 6 
000 динара за всяка година работа, а 
на онези с пад 10 години трудов 
стаж ще бъдат дадени по 167 710 ди
нара.

Кобос не намери 

нов собственик х § шиенето
* Продължава изплащането на заплатите за 2002 и 2003 на 
работниците, приели социалната програма рийте програми, организирани от 

страна на тукашния Център за
- Босилеградските цехове Кобос 

и някогашната чорапара и занапред 
остават част от имуществото на ко
мпанията “Юмко” от Враня, поне
же иа обявения търг за продажбата 
им шгго едно лице или предприятие 
ме е дало оферта, заяви за нашия 
вестник Никола Крумов, изпълня
ващ длъжността директор на “Ко
бос’'.

тава на “Юмко”. Компанията е про
дала имущество за 2,9 милиона

култура.
- Участвах в проявите на Цен

търа за култура в градовете Ско
пие, Враня, Лесковац, Буяновац, 
Лебане, Владичин хан и др. И днес 
с удоволствие приемам поканите за 
участие в културните програми.

Илиев не само, че свири, но и 
изработва кеменета. Показвайки 
ни своето кемене, той изтъкна, че

евро.
Крумов пояснява, че с една част 

от тези пари, “Юмко” ще издължи
неизплатените гарантирани месе
чни заплати за част от 2002 и за 
цялата 2003 година па всичките 520 
работници, които но това време са 
били заети в “Кобос”. Въз основа

Босилеградските заводи са били 
предложени за продажба заедно с 
определени цехове и друго недви
жимо и движимо имущество в със-

става дума за негово лично приз- 
водство. Направил го е от черешо
во дърво и то преди петнадесетина 
години. Казва, че кеменето му има 8 
жици, от които па четири се свири, а 
останалите са така наречени ”глас- 
иици”.

- В момента правя няколко кеме
нета, обаче не съм сигурен, че ще се 
намери някой заинтересован да 
свири на този своеобразен инстру
мент.

па договорите, които миналата го
дина работниците от “Кобос” скл
ючиха с компанията, за този период 
те трябва да получат средно по око- П.Л.Р.

Отговор на писмото 
"Гражданите искат 
отговорност",

жбата за детска защита (офис номер 5) в сградата иа 
ОС. На всяко заинтересовано лице предоставяме н 
списък с всички необходими документи, а и в самия 
офис работниците в нашата служба дават пояснения, 
така че на мито едно лице не са нарушени правата да 
задава въпроси, подава искове и, разбира се, 
доколкото изпълнява условията, да осъществи 
правото за детска добавка.

През 2004 година в нашата служба са подадени 
общо 1185 иска, от които 1060 са решепи положи
телно и 125 отрицателно (поради неизпълнени закон
ни условия). През 2004 година са подадени 28 жалби, 
от които 26 са отхвърлени, а 2 са върнати на пов
торно разглеждане. Това евдепие достатъчно говори, 
че правата на гражданите при осъществяването па 
детска добавка не са нарушени и че не е вършена 
политическа дискриминация.

Бих добавила и следното:
1. Искът па съпругата иа Драголюб Ивапчов е 

решем негативно. Тя е обжалвала решението в Ми
нистерството па труда, заетост» и социлаиата поли
тика, което е отхвърлило жалбата и е потвърдило 
първоначалното решение. В момента документите 
са при Върховния съд.

2. По иска на Елизабета Божилова, съпругата на 
Велибор Божилов, е прието положително решение 
за две деца. Тя ползва детски добавки от декември 
1997 година до днес.

3. Благица Иванова не е подавала иск за полу
чаване па детски добавки.

Той като протестното писмо съдържа неистини, 
лъжи и твърденията, че аз нарушавам правата на 
българите, ще се обърна към съдебните органи.

Малипка Кирилова

Петър Илиев от Райчиловци е 
един от редките кеменджии в Бо- 
силеградско. Този 69-годишен на
шенец па кеменето си редовно 
изпълнява ръченицата, селското и 
други народни хора н песни.

- Голяма любов изпитвам към 
кеменето. Започнах да свиря още 
когато бях на 16 години. Първите си 
знания получих от по-възрастния 
ми брат Иван, който тогава беше 
вече опитен кеменджия. По това 
време в родното ми село Белут, ке- 
менджии бяха и дядо Васе и Дра- 
ганчо Пейчев, от които също чер
пих знания, спомня си Илиев.

Разказва ни, че когато бил млад 
редовно свирил па игранкп и вече
ринки, конто организирала младе
жката организация в родното му 
село, а свирил н в околиите села.

- По това време кеменето беше 
един от иай-разнространените инс
трументи. Незамислнми бяха сват
бите и другите веселби без кемене н 
тъпан, казва той.

До пенсионирането си през 1996 
година Илиев е бил ковач в тука
шното предприятие за обработка 
па дърво. Без оглед иа постоян
ните му семейни задължения и ан
гажиментите иа работното място, 
той е участвал активно в култу-

Нашият събеседник ни разказа, 
че сега живее спокоен пенсионер- 

живот. Със съпругата си Лю- 
бица отглеждат крави и овце п по
магат на сина им Асен, който със 
семейството си живее при тях. При
знатият музикант с гордост изтък
ва, че е дядо иа 6 внучета и подче
ртава, че интерес към кеменето 
единствено изпитва най-малката му 
внучка Любиика.

("Братство" от 4 февруари 2005 год.)

В писмото си срещу общинското управление в Бо
силеград - Службата за детска защита и срещу мен, 
Малипка Кирилова, работник за утвърждаване пра
вата за детски добавки, инициативният комитет с 
състав Драголюб Ивапчов, Велибор Божилов и Бла
гица Иванова е предоставил неточни данни, особено 
във връзка с обвиненията за "нарушаване правата на 
детето и политическата дискриминация на техните 
родители”, както и за обвиненията, че аз произволно 
взимам решения и прилагам законните предписания. 
Особено подчертавам, че решенията за детски до
бавки приема началникът на общинското управле
ние, а аз като работник водя управителната проце
дура, съгласно настоящите законни предписания. 
Всички решения се предоставят на Министерството 
на труда, заетоста и социалната политика, което вър
ши ревизия.

Що се отнася до условията за осъществяване пра
вата за детски добавки, осведомявам инициативния 
комитет, че те са предвидени със Закона за финан
сова подкрепа на семействата и децата ("Държавен 
вестник на РС" номер 16/02), с Правилника за конк
ретните условия и начините за осъществяване пра
вата за финансова подкрепа иа семействата с деца 
("Държавен вестник на РС” номер 29/02), а всички 
условия са обявени и на вратата па офиса на Слу-

скп

П.Л.Р.

Накратко
Явното предприятие 
"Сърбияводи" ще финансира 
продължението за изграждане 
на кея край Добродолския 
поток - от квартал Карапин дол 
към Добри дол, с дължина от 
около 200 метара. Това заяви 
кметът Владимир Захариев, 
след разговорите с директора 
на "Сърбияводи" Велко 
Димитриевич в Белград. 
Стойността на проекта, чиято 
реализация ще започне през 
пролетта, възлиза на около 2 
250 000 динара. П.Л.Р.
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Ще влезне ли 

Небойша в затвора?
За усърдността на един народеи човек

Ще влезне ли Небойша Ива
нов в затвора в Лесковац или не, е 
въпроса, който си задават не са
мо самият Небойша, но и хората 
от българското малцинство.

Въз основа последното реше
ние на Общинския съд в Димит
ровград обикновеният човек ед-

Това стана па 4 февруари, след 
което съдът отхвърли иска на 
Небойша да му бъде отложено 
влизането в затвора. Той имаше 
право в тридневно срок т.е. от 8 
до 11 февруари да обжалва реше
нието пред Окръжния съд в Пи
рот (който първоначално му на
ложи 15 месечен затвор). Инте
ресно е, че в решението не е по
сочена дата за влизане в затвора. 
Какво означава това: дали мо-
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аболиция МШш• / • за
менталпо влизане в затвора или 
да се изчака решението на вто
ростепенната съдебна инстан
ция?

До президента на Сърбия 
Борис Тадич са отправени 
над 500 искове за 
абониране, съобщено бе
ОТ кабинета му. Затова Небойша Иванов хоРа 11 държавници, «ори и от
Тадич е формирал съседна България, се заложиха
Комисия за помилване, в явно за аболирапе па Небойша от
която са известни юристи. ва лн 111е намери отговора. Имен- страна па президента па Р Сър-

по, Небойша трябваше да влезе в бия Борис Тадим дали това ще 
затвора па 3 февруари, но той стане по повод 15 февруари Деня 
приложи медицинско. Съдът по
вика експерт, който да прецени

ш
Както е известно много видни щз■]

*>•

От кабинета също бе 
съобщено, че първите 
решения ще бъдат взети 
на 15 февруари.

Времето е студено, но Велчо ГИД, оставам тук!”-казва Велчо. 
Гигов е решил да очисти снега Имам чувството, че той сега на 
пред входната врата на фалира- инат не би напуснал ГИД. При- 
лата фирма ГИД. Хората мина- лича ми на капитан, който се е 
ват и почти всички го поздравя- заклел, в случай да потъва кора- 
ват. Прекъсвам го в работата, за бът му, да потъва и той с него!

От разговора ми с този 52-

па държавността па Сърбия или 
не остават броени дни да се раз- 

А. Т.здравословното му състояние, бере.

Успех на младия инженер Борислав Иваиов-Буза
да науча тук
ГИД. ”Не, той идва само във вто- годишен съвестен и отговорен 
рник”, отговаря ми Велчо.

Преди няколко месеца той уверявам, че народната поговор- 
беше единственият работник на ка, според която добрият глас се 
"гумарата”, който идваше на ра- чува далече, е вярна напълно, 
бота. Присмиваха му се почти Малко са днес такива хора като 
всички. Във фирмата няма ни- Велчо. Всеки работодател би по
кой, а той е пазач! Но Велчо не желал един такъв работник! 
искаше да се раздели от ГИД, тъй 
като от тази фирма над 30 години 
ядеше хляб. И днес го яде, поне
же от бюджета на Сърбия полу
чава по 5-6 хиляди месечно. Ос
вен него сега във фирмата рабо-

ли е синдикът на11! ша натта гоипдолчанин за пореден път се

е Iлългария Б.Д.

Поправкаконкурса. Тъй като това не се случи, Иванов ще 
трябва да се задоволи с грамотата, която по случай 
участието му в конкурса и спечелването на пето 
място му изпрати Съюзът на химиците в България, 
на който той от неотдавна е станал член. Както 
казва щастлив е, че е приет в организацията и 
споделя, че там го смятат за достоен член. Освен 
грамотата, Иванов е получил диск със статии и 
доклади, както и научна книжка от един извесен в 

Един царибродчанин има причина да се гордее с света български химик, 
постижението си в научната област. Неотдавна

В миналия брой на "Братст
во” в текста за телетата близ
наци е поместена снимка чийто 
автор е Миле Антов, а не Миле 
Донков, както е написано. Изви
няваме се на автора на снимката 
и па читателите. Грешката е слу
чайна.

тят като пазачи още няколко ду
ши. "Междувременно получих 
покана да работя в Белград, Пан- 
чево, Нови Сад... Дори ме вика и 
един приятел от Германия, но все 
докато не видя какво ще стане с

Борислав се е дипломирал миналата година в 
27-годишният инженер-химик Борислав Иванов- Химикотехиологическия и металургичен Универ- 
Буза участва в конкурс, който в България обяви ситет в София, където е и магистрирал. Средната 
японската фирма "Шимадзу” и осъществи успех,

Апел

Помогнете на малкия 
Ненад

му оценка от следването е 4,47, а постднпломпото 
като се нареди на пето място. В конкурса са уча- обучение е приключил с още по-добра средна оцеи- 
ставли няколко десетки млади инженери от цяла ка-5 92 
България. Японската фирма, която се занимава с Като инженер-химик и специалист по еластични 
производство на различни технически съоръжения омрежени полимери младият царибродчанин сега 
за химически и други лаобораторни, е подбрала 15 размисля за трудовата си кариера. Казва, че вече 
най-успешни труда, които ще може да използва в има оферти от български фирми и добавя, че ин- 
производството си. тепзивио учи английски език. Не е изключено един

Младият царибродчанин щеше да грабне и ден да замине на работа в чужбина, 
немалка финансова награда, ако се беше наредил 
сред първите трима най-успешни участници в

Преди няколко броя на
шият вестник обяви апел 
за помощ на малкия Ненад 
Божилович от димитровг
радското село Градинье.
Ненад е едно от петте деца 
на единственото многодет
но семейство в това димит
ровградско село. Минала
та година поради злополу
ка на пързалката малкият 
Ненад е получил мозъчно 
сътресение и дясната стра
на на тялото му е парали- ! 
зирана. Има и повреда на 
говора. В момента е на ле
чение в болницата в Ниш.

Когато обявихме апела, 
все още не беше открита 
събирателна сметка. Сега 
тя е открита при “КРЕДИ Банка АД“ и всички добронамерени 
хора, които искат да помогнат на многодетното семейство, в 
което никой не работи, а всички деца ходят на училище, това 
могат да направят, като внесат пари на сметката: 
150-1001462456710-95, за Зоран Божилович (баща на Ненад).

А. Т.

Б.Д.

гдУ^ТТПТЯ! N! 11На ГКПП ” Градина”

Концерт на 
"Здравец"Сребърна" помадаII

В началото на тази седмица митничарите на ГКПП "Гра
дина” край Димитровград заловиха две гражданки на СЧГ в 
опит за контрабанда ма над 5 кг сребърни бижута.

Двете гражданки са пътували с автобус с белградски но
мера. На влизане в страната в личния им багаж са намерени 
сребърни бижута с тегло над пет килограма. Интересното е, 
че част от бижутата са били укрити в кутии с помада, а част в . 
личния им багаж. Количеството на бижутата показва, че 
става дума за контрабандна стока, която е предназначена за 
продан.

Както изтъкват в митницата, това не е първият случай на 
"Градина" да залавят хора в контрабанда на сребърни би
жута. Само че количеството този път е значително. А. Т.

Стана традиция годишнината от отк
риването на Културио-информационния 
център на българите в СЧГ *’Цариброд” 
- популярния КИЦ, да се отбелязва с го
лям концерт на известен танцов състав 
от България.

И тази година традицията няма да 
бъде изневерена и ма 12 февруари по по
вод седмата годишнина на КИЦ "Цари
брод” в голямата зала на Центъра за ку
лтура концерт ще изнесе танцовият анса
мбъл "Здравец” от София. Билетите за 
концерта са безплатен, а могат да се взе
мат в КИЦ. А.Т.
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Известни нашенци
През фотообектива

От "Балкан" до 

"Интерконтинентал"
ШШЯшИР
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На страниците на "Братство” 

винаги могат да се намерят на
шенци, станали известни по света 

страната. Много учени, про
фесори, лекари, инженери, 
тори на науки... са представени в 
нашия вестник. Но за един наше
нец, който наксоро трябва да 
стане рицар (!!), тези дни 
белградският ежедневник ”Бл- 
иц".

кан” работи само четири дни. 
След това заминава в Бор, 
където желал да се учи в мета- 
лургическото училище. Като

3
I I 1. V '-/-3 Г ■и в

док- млад изказва готварските си спо
собности и на Златибор, след 
което заминава за Белград. Там 
той и работи, и учи и се сдобива с 
по-висока квалификация. 1979 
год. влиза в кухнята в хотел ”Ин- 
терконтинентал”.

Стамбол безпроблемно прави 
над 30 хиляди ястия и все още 

ко Пивлянин, за бъдещето на събира и съставя рецепти. Едва 
Стамбол решаващо е било мне
нието на баща му. Той, въпреки

За резерв - .ш
т *писа и ■■ч.- . .

В броя от 28 януари бе 
поместен репортаж за шефа на 
кухнята на хотел ”Интеркон
тинентал” в Белград със загла
вие ”Рицар на бялата шапка”. 
Става дума за един човек с малко 
необикновено

Когато падне голям сняг най-подходящото превозно средство е ; 
шейната. Но днес едва ли ще намерите шейна, която да теглят ■ 
коне или пък едри волове. Някога имахме и тази възможност. Да : 
се повозиш малко с извитата като във филмите шейна на Джока ■ 
Обреновски на времето в Димитровград беше иситнско удоволст- 
вие. ;

ли има държавник в света, който
е идвал в нашата страна, а да не е 
опитал неговите вкусотии. Стам-съпротивата на сина си, го запи

сва да стане готвач, с типичната бол се класира между петте най- 
иашенска логика, че "никога

Че шейната е ”резевриото” превозно средство знае и този шо- • 
фьор, който се опита с комбето да се изкачи до Гърбили кошари. : 
Където не може, тук е шейната, с която ще изкара багажа и ските. ; 
Там пък на шейната могат да седнат 7-8 души и - хайде из пързал- I 
ката!

Стамбол.име
Зрителите на ТВ БК имат въз- известни готвачи в света и носи
можност всеки ден да го гледат 
как готви разни вкусотии пред 
камерите без да знаят, че става 
дума за Стамбол Гещамов роден 
в село Куса врана - Димитровг
радско.

Както пише журналистът Ран-

ияма да си гладен, винаги ще си 
на топличко и няма да късаш

званието мениджър със седма 
степен в кулинарството. Наско- 

собствените си дрехи . Така Ста- ро, както пише ”Блиц”, ще полу- 
мбол завършва гостилничарско чи титлата ”Рицар на кулииарио- 
училшце и става готвач. Зав- то майсторство”, 
ръща се в родния Димитровград 
и в тогавашния ресторант ”Бал-

А.Т.

*аА.Т.

Щрихи за портрет:

МИНАлен Алексов, млад футболист

Още един спортен бисер
На заседанието, което тези дни проведоха с ръководителите на 

квартала "Илиянци” и облякъл Димитровградска община, лидерите на местния Съюз на пенсио- 
червено-черната фланелка на перите изтъкнаха недоволството си от факта, че в съответните 
"Локомотив”. В този отбор сега съвети и комисии, които е сформирала Общинската скупщина няма 
му е треньор легендата на ”желе- представители на пеисиоиерската организация. Председателят на 
зничарите” Борислав Маиолков. Съюза Павле Тодоров каза, че пенсионерите в Димитровградско 
Както казва младежът, отборът представляват около една трета от населението 
на "Локомотив” е прирастнал за пенсии днес живеят още няколко хиляди димитровградчани. По 
сърцето не само на него, но и на думите на Тодоров, общината има немалка финансова 
баща му, за което си има причи- пенсинерите, по може да има и други ползи, тъй като става дума за 
на. В есенната част от юношес- опитни хора и тяхното мнение в много случаи може да бъде ценно, 
кото първенство па България Председателят на общината д-р Веселин Величков и сътрудниците 
Алексов е имал отлични прояви, МУ Васа Алексов и Велин Николов се съгласиха с тази констатация и 
което са регистрирали и няколко уважиха молбата на събеседниците си преди всяка сесия на 
български медии. Общинската скупщина материалите да се изпращат в помещението

Алексов днес казва, че е феи на СП. 
па два отбора - софийския ”Ло-

Още един талант от димитро
вградския ФК "Балкански” заб
лестя над футболното небе на 
България. Става дума за Ален 
Алексов, който тренира в мледе- 
жкия отбор на първодивизион- 
лия софийски клуб "Локомотив”.

Ален е роден през 1987 г. Спо
рта е обикнал покрай татко си 
Никола, който е играл баскетбол 
в Димитровград и Белград. В със
тава на "Балкански” Ален е за
почнал да играе на 10-годишна 
възраст. Пръв треньор му е бил 
Емил Иванов. За пионерския

и че от техните

полза от

Общинските ръководители обещаха на пеисиоиерската органи- 
комотив” и белградската ”Цър- зация финансово да помогнат и при установяването на приятелски 
вена звезда”. Футболен идол му е връзки с пенсионерите от България, по-конкретно с колегите

”Челзи” Лампард. Годеч, Сапарева баня и Кюстендил. Както изтъкна Павле Тодоров,
рае за юношеския състав на со- незабелязани и той най-напред Желанието му е наскоро да се за- през изминалите няколко месеца те са получили покани от редица
фийския отбор "Септември”, а станал член на юношеския отбор пише в Националната спортна пенсионерски организации от България (от Лом, Русе, Велинград и
треньор му е бил легендата на на "Славия , но след един месец академия (НАСА), да продължи др.) за установяване на по-тясно сътрудничество, по ръководството
ЦСКА Румен Стоянов. Добрите квартала "Овча купел” сменил с да напредва във футбола и един на СП е преценило, че няма възможност с всичките да сътрудничи

ден да заиграе в първия състав па поради липса на финансови средства.
"Локомотив”.

състав на димитровградчаиите е 
играл все до 2002 г., когато се 
записал в Спортната гимназия в
София. Веднага започнал да иг- прояви на Алексов не останали звездата па

им от

Б.Д.Намерен мъртъв в шахта д. с.
Димитър Алексов, роден през 1937 г., в понеделник бе намерен 

мъртъв във водопроводната шахта па метър от къщата си в ди
митровградския квартал "Казарми”.

Съдията Новко Йотев, който е бил па огледа, заяви, че Алексов 
за последно е видян от комшиите около Ивановден (Йовандеп). 
Понеже често пребивавал в родното си село Смиловци, отсъст
вието му не е предизвикало интерес. Дори и децата му, които са в 
Ниш, и бившата му съпруга не звънили често по телефона, раз
читайки, че след като не се обажда е па село. Но фактът, че до 
шахтата за водомера имало крушка с кабел, закачен на близката 
роза, която няколко дни светила денонощно, накарал комитите 
да се усъмнят и на 7 февруари се обадили на сина му в Ниш. Дошла 
и бившата му съпруга, която със сестра си по кабела за крушката 
открила бившия си съпруг, затрупан от снега, в шахтата и осве
домила съответните органи.

Както изтъкна съдията Йотев причината за смъртта ще бъде 
изяснена след обдукцията. Алексов, известен по прозвището 
Тужнето, е един от първите автопревозвачи в града.

[Новини от "Натура балканика"

Бракониери убиват 
мангулици

Субсидии за 
автохтонни породи

* Димитровградската природолюбителска орга
низация "Натура балканика” неотдавна съобщи, 
че в района па с. Врабча за втори път през изми
налите 10-ина месеца бракониери са застрелили 
свине от породата мангулици, които във фермата 
си отглежда стопанинът Илия Найденов. Обикаля
йки терена, Найденов намерил две свине, убити с 
огнестрелни оръжия, и една, която била ранена. За 
случилото се бракониерство стопанинът веднага 
уведомил полицията. Както изтъкват в "Натура 
балканика”, полицията е излязла на мястото па 
престъплението четири дни след информацията па 
Найденов. Виновниците още пе сп открити,

* Въз основа на договора с Министерството 
селското стопанство на Сърбия 8-те стопани от 
Димитровградско, които отглеждат автохтонни 
породи животни, получиха полагащите им се суб
сидии. На стопаните, конто отглеждат свинете 
мангулици са изплатени общо 328 хиляди динара, 
респективно по 7 хиляди динара за всяка приплодна 
свиня; иа стопаните, които отглеждат домашните 
нископланински коне са дадени общо 210 хиляди 
динара, респективно по 30 хиляди динара за всеки 
кои; докпто скотовъднте, които в стадото си имат 
овци от породата бардока - косовска праменка са 
получили по 1 500 динара за една овца.

па

А.Т.
Б.Д.
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Нашенци в света на науката: Д-р Любомир СтояновЧудесен концерт на Саня Илич и "Балканика" 
в белградския Център "Сава"______________ Приятел на децатаНа крилете на 
балканския етнозвук Д-р Любомир Стоянов заема значително място сред проекти. През 2002 година 

нашенците в света па науката. Роден е през 1940 година
в Сухи дол, Сурдулишко, в земеделско-печалбарско "Наследни неврометаболи- 
семейство. Основно училище завършил в Клисура, а етически заболявалия при 
гимназия през 1959 гимназия в Босилеград. Като отли- децата”, 
чиик се записал в Медицинския факултет в Белград, заедно с признатия детски 
където се дипломирал през 1964 г. невролог д-р Боривое Мар-

Като лекар постъпил на работа в Медицинския цен- янович. С решение на 
тър в Арапджеловац, а през 1968 година минал във Съвета за следдипломни 
Велико Градище със задача да открие детски дисиан- студии в Медицинския фа-
сер. Издържал е курс по социална педиатрия и през култет в Белград тя е станала официален учебник за 
1972 г. минал на работа в Института за здравна защита специализиращите се лекари, 
па майката и детето в Белград, където и сега се на- Д-р Стоянов е активен член на Сръбското лекарско 
мира. Две години по-късно станал специалист по дет- дружество и на секцията му по педиатрия. Като из- 
скн болести п започнал да работи в Отдела за проу- тъкнат детски лекар той е изпълнявал различни пос- 
чване и лекуване па отклонения в метаболизма, тове и задължения. През 1990 година е назначен за 
Усъвършенствал се в Загреб, Будапеща, Лондон, Уп- началник на Службата за лекуване на болестите на 
сала и Стокхолм, а докторската си дисертация защи- метаболизма към Института за майката и детето. Пре- 

Медицииския факултет в Белград през 1987 г. ди десетина години с група лекари е пребивавал в по- 
Като признат детски лекар, той е заемал различни вече места в Косово и Метохия, където е дал принос в 
постове в предпиша Югославия. От 1982 година е член потушаването на заразителните болести на червата, 
па комисията за специалистически изпитно педиатрия, През 2001 година е назначен за директор на Клини- 
а през 1994 Учителско-научният съвет към Медицинс- ката по педиатрия към Института и на този пост се на- 
кня факултет в Белград го назначил за ментор на ле- мира и сега.
кари-специализапти по педиатрия. Нашенецът обича родния си край и не се отрича от

Д-р Любомир Стоянов е участвал в многобройни корените си. Ремонтирал е бащината си къща и когато 
медицински срещи в страната и в чужбина, а около 170 има свободно време, идва в Сухи дол. 
негови трудове са печатани в книги, списания и моно
графии. И сега участва в различни международни

излезе от печат книгата

която са написали

тил в

Културният живот на Белград 
предлага на столичаните миогоб- 
ройни възможности за избор, а 
па 4 февруари мнозина избраха 
концерта па известния компози
тор Александър Саня Илич и 
групата му "Балканика”. Конце
ртът всъщност бе промоция на 
новия им албум "Балкан коице- 
пт”. Посетителите почти три 
часа "обикаляха” Балканите на 
крилете па модерния етнозвук.

Саня Илич се старае по един 
специфичен начин да каже, че на 
Балканите не съществуват гра
ници, поне когато става дума за 
музиката. Старинните инструме
нти с модерно звучене и изпъл
нителите, събрали се от разли
чни краища на страната и чужби
на, представляваха силно въздей
стваща на емоциите звукова и ви
зуална картина.

Сред първите гости на Саня 
Илич и "Балканика” бяха Пейо 
Пеев (гъдулка) и великият тво
рец и приятел на сърбите, както 
го представи домакинът, светов
ноизвестният Теодоси Спасов 
(кавал) от България. Те се предс
тавиха с композициите "Змия”, 
"Слънце”, "Коприненият път”, 
"Балкан 2000”... А Теодоси Спа
сов и гостът от Турция Иззет Ки- 
цил (перкусиопист) показаха 
съвършеииото си чувство за ри

тъм, като имитираха различни 
звукове. На концерта имаха свои 
прояви и Хустреф Саид (каиуп) 
от Македония, Бане Кляич (бузу- 
ки и китара) и Рекуел Берира (во
кал) от Португалия. С вокални 
изпълнения па композиции от 
различни краища на Сърбия се 
представиха Елена Томашевич 
от| Крагусвац, Елена Маркович 
от, Владичип Хан, Александра 
Ристич от Ниш. Душевната атмо
сфера в Център "Сава” беше 
обогатена и от гусларите на ор
кестър "Свети Георги", Големия 
смесен хор и Духовия оркестър 
"Кобре".

Почти три часа се ля вълшеб
ната музика от новия и преди
шните албуми па Саня и "Балка- 
ннка", издигайки в небесата пуб
ликата, която с бурни аплодис
менти и възклицания връщаше 
целия оркестър на бис.

Прекрасната зала на Център 
"Сава”, която има 4000 места, бе 
изпълнена до краен предел. Ве
ликолепната музика, съпътства
на от различни светлинни ефекти 
и художествени изображения на 
четирите видеостени зад сцената, 
докоснаха сетивата па присъст
ващите и със сигурност дълбоко 
в себе си всеки ще съхрани спо
мените за този концерт.

Александър Младенов

"Събор в с. Лукавица-Цариб- 
родско” е написано па тази кар
тичка, изработена в печатницата

па Георги Минов в Цариброд 
през далечната 1910 година.

- Голям съб 
"Света Троица” край селската 
църква, припомня си 80-годи- 
шният Ангел Ангелов от Лука- 
вица. На този събор идваха хора 
от Цариброд, от селата Сливни
ца, Верзар, Желюша, Гоин дол, 
Прача, Грапа и от останалите 
по-далечни села, от градовете 
Пирот, София и др.

"Света Троица” е селски праз
ник, па който се вари молитва. Тя 
се раздава на оброчището край 
стария дъб и оброчния кръст, 
където се провежда и самият рит
уал. Във формата на елипса са 
били подредени камъни, предназ
начени за сядане на всяко дома
кинство от селото. На този ден 
след божията служба и рязането 
на обредния хляб (колач) е запо
чвало тържеството, по време на 
което домакинът обезателно е 
поднасял и печено агне. Празну
ването продължавало с народно 
увеселение на полянката между 
църквата и чешмата. Извивали 
се пъстри хора, на които често са 
свирили и по два и повече оркес
търа, пристигнали на тържество
то от Цариброд или съседните

села.
На събора са идвали и многоб

ройни бопбоиджии, лимонаджии, 
мекичари. Там се продавали гер- 
дани с мъниста, разни видове иг
ли, огледала, гребени и други 
украси за момите. Най-интерес
ното на тази снимка е облеклото. 
По-възрастните жени са били об
лечени в сукмани (сукна), а дево
йките - в литаци. Забелязва се и 
някой забъи. Всичките са забра
дени с бяли забрадки и опасани с 
тканица и чепрази. Гостенките 
от градовете били облечени в ха
рактерното за началото на мина
лия век облекло. Мъжете пък 
носели дълъг елек, бяла риза и 
беневреци, а някои сложили и ко
жен калпак. Другите на главата 
имат жирадо бумбе. Всичките са 
описани с червени пояси. На сни
мката се виждат и войници, 
дошли от казармата в Цариброд.

"При баща ми Фердинанд, 
освен гости от селото идваха и 
Санда Джаджин, Рангел Къшин, 
Димитрашко и други гости от 
Цариброд”, завърши приказката 
си за големия събор в село Лу- 
кавица пенсионерът Ангел Анге
лов.

°Р се дигаше на
Д-Х.

„Медиана” тачи народното творчество от Югоизточна Сърбия

Разнася славата по света
Ансамбълът “Медиана“ от 

Ниш е сформиран през 1968 година КЖЩ.ЙШ
с цел да пази от забрава старите -9 Ш
оригинални песни и хора, народни
те инструменти и обичаи в Югоиз
точна Сърбия, преди всичко от 
околността па Ниш. В състава му Ц' 
са женската певческа група, фолк
лорният състав и музикалният ор
кестър, който предпочита народ- 
ните инструменти, каквито са га- 
йдата, двоянките, дудукът, цафа- 
рата, окарииата и тъпанът. Члено
вете на всичките тези състави са на 
възраст от 18 до 80 години.

Тези пазители на народното

ййЗМьш:
Г;

§й> VI 1Ш§:!1у
Ш

ЙШтворчество досега са участвали на 
почти всички събори за оригинал
на народна култура в Сърбия и Черна гора, в репу- получи покани за гостуване в чужбина, 
бликите на предишна Югославия, както и на - Радваме се на всички наши успехи и сме щаст- 
междупародни фестивали в чужбина. Миналата ливи, че фолклора от тази част на Сърбия предста- 
годииа “Медиана“ твърде успешно представи нашата „яме навсякъде из Европа. Желанието ни е всичко 
страна ма Световната фолклориада в Унгария. На това да оставим в наследство на младите поколения, 
тази манифестация световната организация ЦИОФ я понеже народното творчество само по този начин 
покапи тази година да гостува във Франция. В рам- може да бъде спасено от забрава, казва Иван Луко- 
ките на неотдавнашния Светосавскп събор ансам- внч, председател па “№1едиаиа“. 
бълът се представи с малък концерт, когато отново Мипя Илиева Сретен Игов
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"1 Древните българи до седми век (3)
Книгата Древните българи и земите на Балканския полуостров до 
VII век" разкрива българската история по един автентичен начин - 
чрез свидетелствата на документите. На читателите предлагаме 
текстове от тази твърде интересна книга, от които ще могат да чуят 
гласа" на древните хронисти за историята на нашия народ.

■

к I ■н

Поселиха се и бяха 

отбрана за ромеитеТримата светители - Василий Велики 
(починал 379 г.), Григорий Богослов азийската област Фригия, тогавашна Римска
(починал 390 г.) и Йоан Златоуст (починал колония. Родителите му били дълбоко вярващи
407 г.) се честват на 30 януари/12 февруари християни и отрано се погрижили да разгорят в

сърцето на своето чедо любов и преданост към 
Бога.Трудът на родителите скоро дал своя плод и 
той още като дете започнал да върши чудеса. 
Загинал твърде млад, на 25-годишпа възраст при 
римския император Траян, чрез мъченическа 
смърт с отсичане на главата му.

... и изпрати до Маврикий (да попита) не би ли му дал земя 
(страна), за да живее там и да бъде съюзник на ромейке. Той 
(императорът) му даде Горна и Долна Мизия и Дакия - 
укрепени места (страни цветущи), които народът аварски 
беше опустошил от времето на Анастасий... Тия скити 
наречени бяха от ромеите: българи.

* II

Тези великани на светостта, благовестието 
богословието, които сам Бог подарил на 
църква в тежките дни на противоеретическите й 
борби, заблестяли с безсмъртна светлина след 
своето блажено

своята

В това време потеглиха (потеглиха) трима братя от вътрешна 
Скития, водейки със себе си 30 хиляди скити, и те направиха един път 
от 65 дена отвъд планина Имеон. Те пътуваха зимно време, за да 
намерят вода, и стигнаха до река Танаис, която изтича от езерото 
Мантиос (Меотида) и се влива в Понтийско море.

Когато те достигнаха границите ромейски, един от тях (братята) 
на име Булгариос взе 10 хиляди души и се отдели от братята си. И 

Четиридесет дни след раждането на Господа | премина той (река Танаис) към река Дунав, която така също се влива 
разделение между вярващите, които започнали да Исуса Христа света Дева Мария донесла своя • в Понтийско море; и изпрати до Маврикий (да попита) не би ли му дал 
се обявяват за василияни, григорияни и йоанити. Младенец в йерусалимския храм да го принесе на : земя (страна), за да живее там и да бъде съюзник на ромеите. Той 
Наложила се благодатната намеса на самите Господа като първородено, защото според : (императорът) му даде Горна и Долна Мизия и Дакия - укрепени 
трима светители, които целия си живот посветили Мойсеевия закон, всяко първородено от мъжки « места (страни цветущи), които народът аварски беше опустошил от 

цтфковното единомислие и общохристиянски пол трябвало да бъде посветено на Господа. Кога- : времето на Анастасий, и те се поселиха там и бяха като отбрана за 
мир. Те се явили във видение на свети Йоан Евха- то го донесла, пред храма я посрещнали старецът ; ромеите. Тия скити наречени бяха от ромеите: българи, 
итски през октомври 1095 години и поръчали да Симеон и пророчицата Ана. Старецът взел на | Другите двама братя (скити) дойдоха в страната аланска, която се 
каже в Цариградската патриаршия тя да обяви ръце Младенеца и изрекъл пророческите думи: : нарича Барзалия (Берзалия), чиито градове бяха построени от 
един календарен ден за общото им честване, с “Сега отпускаш твоя раб, Владико, според думата = римляните, които са Каспия, наричана Порти Торайски. Българите и 
което да се утвърди истината за тяхното еднакво си с миром, защото очите ми видяха твоето спа-: Пугурите, техните жители, бяха някога си християни; а когато един 
достойнство пред Бога. За такъв ден през 1076 сение, което си приготвил пред лицето на всички ; чужд народ достигна господство (зацарува) над оная страна, те бяха 
година бил обявен 30 януари/12 февруари. Този народи, светлина за просвета на езичниците и \ наречени хазари, по името на по-стария брат, който се казваше 
празник напоследък е и Ден на православните слава на твоя народ Израиля.” Йосиф и света : Хазариг. И стана тоя народ и се разшири, 
богословски факултети и духовни академии. Дева се чудели па тия негови думи. А той, като ги ’

благословил, обърнал се към Мария и казал:
“Ето, този лежи за падане и ставане па мнозина в

отминаване от света. Пред 
техните ослепителни дарования и нетленни при
носи продължавал да се прекланя свещеният сбор 

вселенската православна общност. Растящият 
възторг на вярващите християни се превърнал 
опасно влечение на неуместни предпочитания. В 
Цариград през 11 век се стигнало до истинско

Сретение Господне 
(2/15 февруари)

на
в

на

Из ”Хроника”

Св. мъченик 
Трифон -
Трифоновден (1/14 
февруари)

Израиля и за предмет на противоречия, и на сама
та тебе меч ще прониже душата, за да се открият
мислите на много сърца.

Тази среща празнуваме като Сретение Гос
подне. Празникът е причислен към дванадесетте
велики празници в годината.Свети мъченик Трифон е роден през 225 годна 

в село Консада, близо до град Апамия в мало- Отец Йоан

По следите на една бележка

Славинските зографи
За майстор Лило и славинските майстори строи- 21 януари 2005 год. основни сведения за черквата ”Св. 
— се знае от по-рано. За тях пише и българският Никола” з старопланинското село Дойкинци в пиро- 

архитект Николай Тулешков в своето произведение тската част от Висока. Текстът завършва със следно- 
”Архитектурата на българските манастири” - изда- то изречение: Над входната врата е записано, че
______ 'Техника” - 1989 год. и в списанието ”Архи- фреските в този храм са дело на майстори от село
тектура”, 1985, книга 1. Майстор Лило особено се Славиня”. Този живопис бил от 1897 год. а от компо- 
проявил като строител на известния Лопушански ма- зицията "Изгнанството от рая” върху западната сте- 
настир ”Св. Йоан Кръстител” край днешна Монтана, на на наоса проличало, че става дума за архаичен жи- 
по-рано Михайловград, в Северозападна България.
Манастирът е строен от 1850-1853 год. като умалена 
копия на Рилския манастир. В„ споменатата 
Тулешков между другото пише: ”Тук вън- — 
шното изписване е заменено с каменни ре
лефи, чието философско и художествено 
звучене отразява почти по езически отно
шението на техния създател към доброто 
и злото, към слънцето и зверовете с тях
ното символично значение. Това е типи
чно за Славянската архитектурна школа, 

оформя окончателно в Северо
западна България към средата на XIX век. някои други черкви, стенописци през вто-
Майстор Лило е пренесъл тази художе- ратп половина па XIX век. Връхна изява
ствена линия и в архитектурата па глав- па славинските зографи, според Марко-
иата манастирска порта и в орнамента па ш»ин. са фреските в пиротската черква 
дворната чешма. Но върховната й изява е Каменко Маркович Успение на Пресвета Богородица в ма- 
концентрирана в естетическото осмисля- хала Тия бара, рисувани от 1870 до 1872
не на елементите от структурата на черк- год. Понеже се нае, че тази черква е отро
вата която според нас е едно от върховите постиже- ил майстор Лило, става ясно, че славинските майс- 
ния на българската култова архитектура през XIX тори строители и славинсктие майстори зографи са 
век” ■ работили-заедно. Интересно е да се види дали това е

Логично беше да си предположим, че заедно със случай и с Лопушаиския манастир край Монтана, 
славинските майстори строители, които оформят който, както вече казахме, е също дело на майстор 
"Славянска архитектурна школа’, са действали и Лило.
славински майстори зографи, които оформят славил- Д-р Маркович казва, че основната характеристика

зографска школа, при което първите строили па фреските, рисувани от славинските зографи, е, че 
черкви и манастири а вторите работили върху тях- те са работени в автохтонен архаичен стил, който е 
вата вътрешна декорация. За това обаче доскоро характерен за черковния стенопис на Балканите по 
нямаше никакви сведения и доказателства или попе това време. Този стил от днешна гледна точка може 
не знаехме за тях да се отчете кат0 живопис на живописци наивисти,

В своята поредица от текстове и снимки за черк- подчертава д-р Маркович, 
вито и манастирите в Северозападна България и Из- ската зографска школа тепърва трябва да се изсле- 
точиа Сърбия, публикувани във вестник "Братство , два и че той е готов да се ангажира в това отношение, 
изкуствоведът д-р Каменко Маркович дава в броя от Венко Димитров

тели

телство

вопис.
Това беше поводът да се обърнем към д-р Камеи- 

ко Маркович за обстойни сведения. В черквата в 
Дойкинци, казва той, почти върху цяла 
стена са изписани имената на славинските 
живописци, които рисували фреските в 
черквата. Той не е записал имената им, но 
си спомня за две - Николай Иванов и 
Стойчо. Според Маркович фреските в 
черквата в Тулен, която и архитектурно е 
подобна на черквата в Дойкинци, също са 
дело на славинските зографи, както и в

книга

която се

ПОЯСНЕНИЯ: "Хроника” е дело па Михаил Сирийски (1126 - 1199), 
който през 1166 г. е избран за аитиохнйскн якобитскн патриарх, какъвто 
остава до смъртта си. Неговата "Хроника” е ценна с това, че при 
написването й той е ползвал изгубената част от хрониката на Йоан 
Ефески (586 г.).

Вътрешна Скития - към вътрешна (Голяма) Скития като прародипа па 
българите ни насочва и съчинението Кпусппабз Апопйш Со$то$гар1на. 
Приема се, че то е написано от анонимен автор към края на VII век, който 
за основа е ползвал някоя световна карта от V - VI век; Маврикий - 
византийски император (582 - 602); Анастасий - византийски император 
(491 -518); Барзалия - земите североизточно от Кавказ, от конто Шарите 
нанасят своите удари върху старата Велика България след смъртта на кан 

- Следва -

ска

като напомня, че славим-

Кубрат.)
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Децата на бъдещето 

по-високи и с очила

Т1 февруари 2005

храни, ио пък за сметка па това почти не се 
движи. Дори за да се видиш с приятели, вече 
не е необходимо да излизаш от къщи, а прос
то включваш компютъра и камерата до иего.

На фона на всичко това има и добри но
вини. Следващото поколение може да бъде 
по-високо на ръст и вероятно но-иптелиген- 
тпо благодарение па по-доброто качество на 
храните, смята проф. Стив Блум от болни
цата Хамерсмит във Великобритания. Дока- 
то бебетата, родени през 2005 г. например 
пораснат, медицината вече ще разполага с 
качествени лекарства за борбата със затлъс
тяването, уверени са медиците.

В бъдеще ваксини ще пазят децата от 
алергии, инфекциозни болести и дори от рак.
Лекарите са убедени, че децата на бъдещето 

Децата на бъдещето най-вероятно ще ще бъдат защитени от детски паралич и 
бъдат по-високи, по-интелигеитни п ще по- вероятно няма да се налага да се ваксинират
сят очила. Това е накратко образът па мал- срещу тази болест. Те обаче може да са от
чуганите от бъдещето, очертан в английския първите, които ще получат ваксина срещу 
вестник Тардиън” от сър Алън Крафг, ппевнококови инфекции. Тя ще ги пази от 
президент на Кралския колеж но педиатрия и менингит и други болести, причинявани от 
здраве на децата. този вид бактерии. Бъдещите тийнейджъри

Основният здравен проблем пред следва- ще могат да се защитят с ваксина и срещу 
щите поколения ще бъде затлъстяването и попе 2 вида рак. Ричард Съливан, шеф на 
свързаните с него заболявапия като диабет, клиничните програми на Сапссг КсзеагсИ 1Ж, 
сърдечни заболявапия п рак, както и това обещава в скоро време производество па вак-
колко дълго ще живеят, смятат експертите, сини срещу вируса на човешката папилома, .
Проблемът със затлъстяването е свързан с който предизвиква рак па шийката па мат- конференцията за климата в Ексетър (Югозападна Англия) повече от 13 000 кв. км от

ката, и срещу хапатнт В, който е основна леда па южния континент се е стопил през последните 50 години. Оказва се също, че в
резултат на затоплянето ледните блокове плуват 6 пъти по-бързо, а повишаването на 
температурата на водата води и до разтапяпе на ледовете в океанските дълбини. Още 
не е ясно с колко точно ще се повиши нивото на световния океан след топенето в 
Антарктида.

Глобалното затопляне застрашава особено Африка, съобщиха учени на същата 
конференция. На Черния континент то не само ще доведе до по-големи суши и 
наводнения, ио ще се отрази пагубно на човешкото здраве и способността на хората да 
се изхранват. Очаква се до края на века между 70 и 100 милиона африканци да бъдат 
застрашени от глад, а болестите, пренасяни от насекоми, като маларията - да се 
разрпостраият и в безопасни до момента райони.

Британските учени имат пови доказателства, че ледът на Антарктида се топи 
по-бързо от очакваното, съобщи Би Би Си. Според ново изследване, представено на

храненето н начина на живот, установили се 
през последните години. Почти всеки вече причина за развитие на рак па черния дроб. 
има достъп до по-евтини, високоенергпйни

Ушите чуват различно!
* Учени твърдят, че лявото ухо чува по-добре музика, а дясното говор

Някои звуци се възприемат по-добре от лявото ухо, а други - от дясното. Тези различия 
не са следствие от влошаване на слуха поради остаряване, защото например едната 
мембрана остарява по-бързо отдругатф При човека има разлика в чувапето па звуци още 
от раждането му. Група учени от Калифорнийския университет провели ново изследване, 
което показва изненадващи резултати.;В експеримента участвали 3000 деца. В ушите им 
били поставени микроскопични апарати, чувствителни към вибрации. Резултатите от 
изследването показват, че мембранта на лявото ухо вибрира активно, когато звучи музи
ка, а па дясното реагира по-добре при човешка реч.

По-рано учените смятаха, че асиметрията при чувапето на звуци се получава от мо
зъка. Както е известно, мозъкът на човек се състои от две полукълба, които анализират 
самостоялено получената информация. Лявото полукълбо контролира дейпсотта на дяс
ното ухо, а дясното полукълбо - на лявото ухо. Сега става ясно, че основната причина за 
разликата във възприемането на звуци е в строежа па ушите

Отчитайки асиметрията при възприемането на музика и говор, те могат да засилят 
музиката в лявото ухо, а пеенето да насочат към дясното. В някои редки случаи обаче 
функциите на лявото и дясното ухо са сменени. Интересно е също как се променя слухът с 
възрастта. Със сигурност той може да се приспособи да чува по-добре музика или говор в 
зависимост от професионалната реализация.

Предание от шопските краища

Иван става хай
I ~ '** ■■ - ................Як.-::

В зори невлянците тръгнали. Когато 
стигнали в Драгоман слънцето било 
почти изгряло. На селския мегдан наме
рили полк войска, построена в две ко
лони. Помежду колоните имало тъкмо 
толкова място, колкото било необходи
мо да влязат невлянците. Начело яздил 
Вилип с високо вдигнато турско знаме. 
Когато стигнал до юзбашията, той го 
поздравил на турски: ”Селам Алеикюм 
ефенди юзбаши.” Юзабшията му отвър
нал и го попитал: ”Кои сте вие и откъде 
идвате?” Вилип отговорил: ”Ние сме от 
Трън. Нашият господар дочул, че тук ня
кой гяурин вдигнал ръка на наш човек и 
ни изпрати да си отмъстим.” Юзбашията 
бил въодушевен. ”Аферим ашколсун на 
вашия господар, така трябва да си пома
гаме, та раята да ни е мирна”, казал тур
чинът. След това махнал с ръка и джела- 
тите докарали децата до бесилките. На 
мегдана настанал пакъл. Невляниците 
започнали да стрелят и наляво, и надяс
но. Боят бил къс и кървав. Вилип викнал

(Продължение от миналия брой)

Иван започнал да обяснява на Ангел, 
като му казал следното: ”Истина е, чи
чко, истина е. Дрехите, оръжието и 
конят са турски, но сърцето ми е бъл
гарско. Душата ми е славянска. Аз съм 
от Драгоман, чичко. Казвам се Иван 
Димитров. В Драгоман убих турчин, взех 
му дрехите, оръжието и коня и избягах 
към Стара планина. Оттогава бягам нес
пирно. Снощи намерих тази хубава лива
да и щях да си отпочима.” Ангел се уве
рил, че Иван не е турчин и му казал, че се 
е озовал в мерата на село Невля, а не в 
Стара планина. На залез слънце отвър
зал коня, помамил шилетата и се обър
нал към Иван: ”Ела с мен, ще те заведа у 
дома, за да не спиш повече иавънка.”

Преди вечерята до механата дошъл 
братът на Ангел Сокол и съобщил стра
шна новина - в Драгоман някой убил тур
чин, след което от София дошъл цял по
лк войска. ”Турците хванали всички бъл
гарски момчета от 10 до 20-годишна въз
раст и ги затворили в мазета. Направили 
бесилки и утре па пладне ще ги обесят, за 
да си отмъстят”, съобщил Сокол. Баща
та на Ангел и Сокол Вилип се обърнал 
към по-малкия им брат Анчо: ”Яхни ко
билата Белава и мини през селото, нека 
всички мъже след вечеря дойдат в Дили- 
неииа механа. Доведи и учителката от 
чифлика”. Когато Вилип след вечерята 
влязал в механата, тя вече била пълна. 
”Хора, заговорил Вилип, искате ли да ми 
помогнете да избавим невинните деца в 
Драгоман?” Всички мъже в механата от
говорили положително. Вилип след това 
се обърнал към учителката и я помолил 
за съвет. ”Хора, Вилип е умен и смел 
човек, слушайте го всички и ще успеете. 
Нека Господ ви помогне. Тръгнете в зо
ри, носете пълни мечкарки, барут и оло- 

казала учителката.

Франция

Първи случай на "луда 
крава" при козите
* Заболяване при човека чрез млечни продукти се изключва

Франция потвърди появата на болестта ”луда крава” при коза, регистрирана в областта 
Ардеш през 2002 г. Това е първият подобен случай в света. Констатирана за първи път през 
XIX век при овцете, а преди около 20 години и при говедата, заразната спопгиформпа 
епцефалопатия е разпространена при козите отдвана, уточнява Копатеп Дикипсоп от 
Брюксел и разказва: От Европейската комисия е потвърдено, че болестта ”луда крава” е 
била открита в трупа на коза, умряла през 2002 г. във Франция. Козата е била родена през 
2000 г. и е била хранена с животинско брашно, впоследствие забранено.

Заболяване при човека чрез млечни продукти от коза се изключва, а употребата па козе 
месо, разпространена в южната част па Средиземиоморието, е ограничена в Европа.

на драгоманчани да помогнат и те се нах
върлили върху турците. Около 50-ина 
турци избягали към Годеч, ио там ги пос
рещнал Георги Годечки с неговите мом
чета и ги избил. Вилип казал на драго- 
манчаиите: "Турците погребете и скри
йте оръжието им. Ако някой турчин ви 
попита къде е войската им, вие спокойно 
му кажете, че се появил Вусаин Войвода 
с над 300 люти хайдути и я унищожил, и 
след това пак хванал гората.” Иван попи
тал Вилип: ”Кой пък е този Вусаин?” 
Вилип му отговорил: ”От днес ти си Ву
саин. Турците няма да знаят кой си и от
къде си.” След това свил турския байрак, 
обърнал Белава и потеглил с дружината 
си към село Невля.

- Край -
Подготвил: Драган Кузев

во



Спорт-- Пиетет
Ш8яШШаааЩ8я1ьШ I ... .,

у
11'февруари 2005 1 1шк 6>-

На атлетическото първенство на България Втора сръбска лига - 
група изток________Андрея Тодорова трета Още една 

победа
Четирима атлети от димитровградския атлетически клуб 

"Железничар”, които са на подоготовки в София, тези дни 
участваха в пионерското първенство на България по ат
летика. Най-добър резулат осъществи Андрея Тодорова, 
която в дисциплината скок на височина прескочи 135 см и се 
нареди на трето място в крайното класиране. Добри ре
зултати осъществиха и останалите димитровградчани, кои
то взеха участие в първенството - Александър Андонов, 
Александър Петров и Леа Панова.

е вятър-ХГ
« - ■*)

БК "Димитровград" - БК 
"Студент" (Ниш) 95:82 (26:22; 
24:15; 20:25; 25:20)

Пирот, 04.02.2005 г., залата на 
Педагогическата академия, зри
тели около 100.

В състава на БК "Димитров
град” бяха: Вукоевич 8, Милев, 
Вельов, Йоветич 13, Станимиро
вци 22, Мишев, Андреев 21, Апо
столов, Андреевич 26, Велчев, 
Алсксов и Джурджевски 5.

ти-
Ако Те изгубя,
Аюбов,
По мириса на вятъра 
ще те намеря.
Зная, далече си 
Но нищо не може да бъде 
далече
за сърцето възлюбено.
Което обича\

Аюбов, и аз съм вятър!
Където и да си, ще те настигна. 
Макар на края на света 
и макар
със много уморени криле 
Защото всяка птица възлюбена 
е силна...
Не съществуват граници 
за любовта.

.
~а'

д.с.
Ш;

Шахмат

Митко и Драган на 

първенството на 

Централна Сърбия
щшшш
ТРИНАЕСТО КОЛО: Дими
тровград- Студент 9$:82, Т)вр. 
длп - Напрсдах 67:104, Ниш - 
Еко Оуниор 84:87, Пирот - Кур- 
шумгща 78:66, Ергоиом 2 - 
Лесковац Актавис 20:0, Озрен 
1<г слободан.

* По 10 най-добре класирали се шахматисти от всяка 
категория ще осъществят правото да участват на 
Държавното ученическо първенството на СЧГ.

Босилеградските шахматни на
дежди Митко Александров и Дра- подготвяли под ръководство па Но- 
ган Божилов заминаха на Уче- вица Божилов, треньор в ШК”Мла- 
ническото шахматно първенство на дост”, конто за нашия вестник зая- 
Централна Сърбия, което от 9 до 13 ви: 
февруари се провежда във Върня- 
чка баня.

Талантливите шахматисти са се
Ергонои 12 12 0 990:748 24

12 10 2 964:744 22
12 5 3 Ш&4 П
12 4 4 10СШ9 20

Ниш
Напредък 
Ело Т/хкор 
Гйрот 
Студент
КуршумгЦа 12 4 8 875:991 16 
ДИйагорирц 12 4 8 939:1066 16

Озрен 
Леонид

- Момчетата са добре подгот
вени и без оглед на това, че за пръв 

Митко ще се състезава в кате- път се състезават в по-високи въз- 
горията юноши на възраст от 16 до растови категории, надявам се, да 
18 години, а Драган ще премери постигнат добри резултати и поне 
силите сис момчетата па възраст от един от тях да се класира за дър- 
10 до 12 години. Нашите състеза- жавното първенство, което през 
тели за трети пореден път участват май месец тази година най-вероят
на Ученическото първенство на но ще се проведе в Черна гора. 
Централна Сърбия. Миналата го-

12 8 4 925:667 20 
12 5 7 959:989 17

Ако Те изгубя, любов,
Недей да вярваш, че не ще мога 
да те намеря - 
целият простор
със твоето присъствие изпълнен е - 
навсякъде е твоят дъх!...

Ако Те изгубя, любов,
По мириса на вятъра ще те позная, 
ако ти ме изгубиш, любов,
По мириса на вятъра ще ме намериш!

и з з тт п
11 2 9 737:954 13
12 0 13 0:240 0

Средствата за участие на млади-
дина и двамата осъществиха нзклю- те шахматисти па първенството 
чителни резултати и се класираха във Въриячка баня изцяло подсигу- 
за шахматното първенство на Сър- рява ШК "Младост”, 
бия и Черна гора.

В най-качествената си игра 
през последните няколко години 
отборът на БК "Димитровград” 
успя да победи силния отбор па 
"Студент” от Ниш. Победителят 
бе решен още в първата полови
на на мача, когато димитровград
ските баскетболисти направиха 

Димитровградските футболни запалянковци имаха щастие да иаблга- 13 точки разлика, 
дават приятелската футболна среща на най-добрите футболисти на Бъл
гария и Сърбия и Черна гора, която се игра на 9 февруари в София.

Присъствието на запалянковците на мача овъзможи КИЦ "Цариб
род”, който обезпечи 50 безплатни билета.

П.Л.Р.

Футбол
Организирано на мача в София

В следващия кръг "Димитров
град” е свободен.

Милорад Геров

Д. С.

Кръатющ,
\ Съставил: Драган Петров

> 4 - ' - : 7 1 - . ...... \ &

10 11 12... 1 На 13 февруари 2005 г. се навършват ТРИ ГОДИНИ 
от смъртта на нашата непрежалима майка, свекърва, 
тъща, баба и прабаба
СТОЙНА СТАМЕНОВА 
от с. Долна Любата

С непреходна обич и благодарност свеждаме главп 
пред светлата ти памет. Почивай в мир!
От най-ближише

Водоравно: 1. Вид колбас. 6. 
Мъжко име. 13. Крайпътен хо
тел. 15. Възклицание в корида. 
16. Жилещо насекомо. 18. Кор
мило на автомобил. 20. Едно от 
прозвищата на Христо Стои
чков. 22. Река в Сибир. 23. Вто
рата нота. 25. Красива водна 
птица. 27. Пристанищен град в 
Израел. 29. Олгица (гальо.). 31. 
Който зида. 33. Песен за възх
вала. 35. Двуостър нож. 37. Име
то на баскетболиста Галис. 39. 
Атлетически клуб "Комета" 
(съкр.). 41. Част от игра на тенис. 
43. Някогашен нападател на ФК 
"Партизан". 45. 15 и 20 буква в 
азбуката. 46. Положителен отго
вор. 48. Бивши канцлер на Гер
мания. 50. Въртящата се част на 
електормотор. 52. Хърватска пе
тролна компания. 54. Столицата 
на Италия. 56. Последователи 
на една старогръцка философс
ка школа. 58. Недостатъчно пос-

На 15 февруари 2005 година се навършват ТРИ ГОДИНИ от 
смъртта па нашата мила и непрежалима съпруга и майка__________
ПЕТРИЯ СТОЙЧЕВА
от Димитровград

Ще останеш завинаги в сърцата ни обичана и непре
жалима.

Почивай в мир! Поклон пред светлата ти памет! 
Вечно неутешими: съпругът Петър, дъщерите 
Нади и Дина и техните семейства

57 Г

Жалейка* На 12 февруари се навършват 40 ДНИ откакто зави
наги ни напусна нашият мил баща, свекър, тъст, дядо и 
прадядо
НИКОЛА ИВАНОВ 
от с. Горна Невля

На 17 февруари се навършват 9 ГОДИНИ от раздя
лата пи с нашата мила майка, свекърва, тъща, баба и прабаба
ЛЕВТЕРКА ИВАНОВА

Нека да почиват в мир!
Живота си прекараха в трудна борба да отгледат и 

вдомят своите девет деца - седем синове и две дъщери.
При всичкото родителско и човешко щастие, докато 
бяха живи, останаха без един от синовете си, който тях и 
пас ни напусна па 27 юли 1995 г.

От синовете, дъщерите, снахите, внуците и Правнуците

война. 21. Орган на зрението. 24. во, което подсилва почвата. 44. 
ветен, дилетант. 59. Вид елект- ^Ид ИГЛОлистно дърво. 26. Сто- Английско женско име. 47. Жен- 
рическа печка. лицата на Сенегал. 28. Остров, ско име. 49. Лице, образ. 51. Ре-
Отвесно:2. Александър Марков. 30. Авто-мото съюз. 32. Стил в дица подводни скали непосред- 
3. Преследване на дивеч. 4. Ко- архитектурата от началото на 17 ствено под повърхността на 
ралов остров. 5. Рожба от кръс- век. 34. Един съюз. 36. Футболен морето. 53. Александър Иванов, 
тосване на две раси. 7. 12 и 15 отбор от Атина. 38. Едно от ние- 55. Инициалите на автора на 
буква. 8. Легендарен американ- шите същества в старогръцката "Русия кичур". 57.11 и 6 буква, 
ски боксьор. 9. Потомство, че- митология. 40. Идол. 42. Вещест- 
ляд. 10.13 и 15 буква. 11. Името
на писателя Калач. 12. Марка ун- . „ „ _ _ _ .... ^
гзреки камиони. 14. Град в Хър- ^ * Палат. 5. Талаш. 9. Пи. 11. Окоп. 12. Гатер. 13. Ман .14. Руй. 15. 
ватия, 17. Голямо земноводно Чехов. 16. Месо. 17. Ом. 18. Финал. 19. Дарак. 20. Куб. 22. НИН. 23. 
влечуго. 19. Сръбският премиер Сенат. 24. Литий. 26. Навик. 28. Ракия. 29. София. 30. Си. 31. Етил. 
по време на Втората световна 32. Таван. 33. Дон. 34. Кон. 35. Понор. 36. Лена. 37. Аризона. 38.

Иманяр.

*
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Решение на кръстословица 229 - Водоравно: ш
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‘Всички политици не са 
напълно еднакви. Има и 
такива, които краднат, а не 
лъжат.

сг V

УПри нас нема да нема 
При нас има само йок 
При нас няма горе-доле 
При нас е всичко нагоре 
При нас се и мъти и облачи 
При тях само Тачи, Тачи...
И Харадинай - замлатачи.
При нас и Циле и Миле 
При тях само лют-арнаут.
При нас няма " стани-пани 
При нас пречките се съплитат 
Поканите се предават 
А обезатленото се арестува.
При нас са милионерите 
При нас са бедните 
При нас са и средните:
0т средата на моста... па в Сава! 
Бис, бис... за средната класа 
За Сава, Морава и Нишава!

-Е виде ли, Манчо, дека най-после и 
сивуту йикономоку че дойде кра

ят? - срете ме Дългошливеров, налендзил 
се ко варена тиква.

-Ква па сива йикономика, бре? Еве вечимка пет- 
найесе године нийе немамо никикву йиконо- 
мику, а ти ми распраяш за некикву сиву йиконо- 
мику?

-А, има-има. Ама не се види млого оти йе сива...
-Па ти куде гьу видиш, а?
-У торбете, Манчо, у торбете! Бъркни, 

видиш: ял бокс цигаре че извадиш, ял шише 
кьи...

-А тия ли подхсопую държавуту! Оти я слушам и 
гледам телевизию, а там орате дека тая сива 
йикономика подкопуйе държавуту...

-Подкопуйе, подкопуйе. Денъска йедън бокс, 
ютре йогце йедън и за целу годину те гьи триста и 
шейесе бокса!А това малко ли йе?

-Лелеее, 'бем ти теквуя държаву и теквуя йико- 
номику, ако ядните торбаре гьу подкопую! Ама я 
ми кажи загцо се ока сива йикономика?

- Па сива йе щом не си плачаю мита, таксе и 
данъци...

-А за парете ли йе муката?! Я па мислео сива йе, 
оти робуту у торбете затрупа прашшце от ули- 
цуту, 
полету на юг.

-Никой не гьи кара да гьи засипуйе турлигцето. 
А и "Комуналац" свак четвъртак мете туя улицу, 
та да йе чиста за пазар...

-Е видиш ли, съга може гьу окате и бела ико
номика! Снегът йе утрупал тротоарйете...

-Ти Манчо, све обърчаш наопако! Я съм завър
шил йикономику и ншсуде не съм сретал да има 
бела йикономика! Има сива, църна, сенчеста, ама 
бела нема!

-А Дългошливеров, има! Нали торбарете прода- 
ваю затънули у снег, а кига се продава има йико
номика! Само йе добре що при нас йе она 
вечимка замързнута...

-Кико замързнута?
-Млого лъсно! Тека йе уковало, минус двайесе, 

свата роба замързла, а щом йе све замързло, требе 
и твоята йикономика да се йе заледила!

-Одавна Манчо, нийе юримо да гьу замързнемо...
-Видиш ли, Бог ви претече, торбарете дибидуз 

оредеше! Само се плашим кико йе почело да гьи 
не накарате под лед!

Раде Джсргович
на*Не лъже вече себе си и 

другите, тъкмо обратно.
‘Целта ни е да влезем в НАТО. 
За да го разбием отвътре.
‘Черногорец е сърбин без ДДС.

Радомир Рацкович
*Не търся място под слънцето. 
Аз търся дебела сянка. па че 

вис-Неиад Вучетич
‘Пръстът на съдбата закри 
кръгозора на сърбите.

Ивко Михайлович
*3а нас Европа е целта, а ние 
за нея - мишена.

Горан Докиа

Злободневка

Раждане
Държавната общност е бре

менна отдавна и всеки час може 
да роди. С помощта на ултраз
вуков апарат е установено, че в 
корема й са близначки. От обич 
майка им ги нарича Черпогорчи- 
ца и Косовчица, но те са много 
палави бебета, ритат се в корема 
й и правят големи проблеми.

Затова е въпрос дали е въз
можно обикновено раждане, или 
ще е необходима УНМИК опера
ция. Може би ще има и кръвоиз
лив, така че международната об
щност ще интервенира с тампон 
зони и ще признае близнаците за 
свои.

\

по кою су се наредили кико гускье кига
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Майката няма да каже кой е 
бащата, за да не ”пукпе” резила, 
понеже е била изнасилена. А от 
пукотите вече й пука.

:

Новица Младенов
Сърджап Йованович

ш - Тук ли е треньорът па отбора?
- Не.
- Сигурен ли си?
- Напълно.
- Тогава дай един двоен коняк...***
Свети Петър спира пред райските 

врати известен фудболист.
- Ти пък как попадна тук?
- За всичко са виновни журналис

тите. Те ме възнесоха до небесата, че 
подкарах колата със 160 километра в 
час и въобще не забелязах предупреди
телния знак...

От какво се оплакваш, момче? - пи
та лекарят на отбора.

- След тежки тренировки се затруд
нявам с дишането.

- Ясно! Освобождавам те от дишане 
за седем дни...

Футболен отбор преживява криза. 
В резултат на лошата игра намаляват 
зрителите. Преди поредния мач капи
танът на тима казва:

- В това, че няма зрители, има нещо 
хубаво. Сега те няма да могат да ни 
освиркват, защото ние сме повече...

ЩШГ: 1
Ш кжй

- Обичам те повече от себе си, 
Мими! Щом се събудя, веднага за
почвам да мисля за теб! - обяснява се 
в любов един футболист.

- Интересно, Пешо ми каза съ
щото!

- Може, но той е резерва ма от
бора, а аз съм титуляр!***

В провинциален ресторант преди 
футболен мач обядват играчите от 
столичен тим. Всички протестират 
пред главния готвач, че порциите им 
са намалени наполовина:

- Вие господине, знаете ли, че сме 
носители на футболната купа на та
зи държава?

- Чудо голямо! Аз пък съм този, 
който разпределя порциите на клие
нтите!***

Футболист влиза в един бар и пи
та келнера:

Маша

Св
Ва»
совиов
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