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Вестник за българите в СЧГ 1 * Цена 10 дин.

Посещението на президента Борис Тадич в Косово и Метохия Сретенски послания

Крачка към диалог 

Белград - Прищина
Нова конституция 

час по-скоро
Новицки.

Агенциите отбелязват, че по 
време на посещението на Борис 
Тадич протестирали групи ал
банци, хвърляйки яйца към коло
ната от автомобили.

Радио Би-Би-Си явил, че Та
дич критикувал международната 
общност заради начина на управ
ляване с покрайнината, но казал 
и това, че сърбите в Косово пра
вят грешка с неучастието си в 
местните органи на властта.

Френският вестник ”Фигаро” 
изтъква, че Тадич се определил 
за сътрудничество с албанците и 
с международната общност в Ко
сово, но това не означава, че Бел
град и Прищина трябва да се раз
делят.

Предраг МарковичВоислав Кощуница

На Сретение Господне - Деня довия за доближаване към евро- 
на държавността на Сърбия, бя- пейските интеграции, каза Кощу- 
ха устроени тържества в Крагуе- 
вац, където преди 170 години е

ница.
- Искам да припомня на всички 

приета първата конституция на в Скупщината на Сърбия, които 
модерна Сърбия, в Орашац и на поеха задачата да изготвят и при- 
Опленац. По случай празника и емат нова конституция на Сър- 
201-та годишнина от първото бия, че времето изтече. От 30 ма- 
сръбско въстание в Орашац при- рт миналата година се обърщам с 
състваха сръбският премиер молба към политическите лиде- 
Воислав Кощуница, вицепремие- ри да започнат да работят, за да 
рът Миролюб Лабус, няколко приемем конституцията. Занап- 
министри, както и принц Алек- ред няма да моля никого, а ще 
сандър Караджорджевич.

Премиерът призова всички 
сили да бъдат сплотени и да не подчерта в Крагуевац председа- 
позволят отцепление на Косово и телят на Народната скупщина на 
Метохия и разпадане на общно- Сърбия Предраг Маркович. 
стта Сърбия и Черна гора. По случай празника президен-

- Новата конституция на Сър- тът на Сърбия Борис Тадич по
бия трябва да отразява най-ши
роките обществени и политичес- найния воин на Авала. В памет- 
ки интереси. Тя не само е съще
ствена необходимост на общест- вата Сърбия е вечна“, 
вото, но и едно от основните ус-

Сръбският президент Борис Тадич 
посети Косово, а САЩ от своя 
страна побързаха да ‘'подарят" на 
Косово конституция, пише 

кият вестник "Га 
Щиптаре". Още преди Тадич да си 
тръгне от Косово, американски 
експерти пристигнаха с 
Прищина, за да потвърят 
ангажираността си за 
независимостта на провинцията. 
Съветникът на албанците по време 
на конференцията в Рамбуйе Пол 
Уилиямс предаде на косовския 
президент Ругова базисната 
законова рамка за независима 
държава, придружен от Мартин 
Вулай, председател на 
Албано-американския нацис 
съвет, Уилиямс представи п 
за конституцията на К 
изготвен в сът

албанс зета

пешно в

изисквам всички да спазват собс
твените си решения и закона,

онален
роект

осово, 
ничество с 
ерти - предаде

труд
експамерикански екс 

жция "Фокус".аге

ложи венец на паметника на нез-”Таймс” дава оценка, че посе-”Космет е част от Сърбия и основни условия за нормален жи- 
Черна гора и според нашите, и вот, имайки предвид Резолюци- щението е реализирано в особе- 
според международните права и ята 1244- каза Тадич. но важен момент за Космет, по-

Представителят на Американ- неже през следващото лято ООН
запо-

ната книга той записа: “Държа-

ще се застъпвам за такова стано
вище и в Белград, и в Прищина”, ския институт за мир Даниел ще решават дали могат да 
каза президентът на Сърбия Бо- Сервър оцени посещението като чнат преговорите за статута на 
рис Тадич по време на посеще- вид натиск, обяснявайки, че няма покрайнината, 
нието си в Косово на 13 и 14 фев- нищо лошо в това Сърбия да Агенцията Ройтърс подчер- 
руари. За целта на това посеще- върши натиск с цел подобряване тава, че Тадич призовал сърбите 
ние Тадич каза, че по такъв на- на положението на сърбите в Ко- и албанците в Космет да се по
чин иска да обърне вниманието сово.
на международната и домашната Омбудсманът за Косово Ма- 
общественост върху обстанов- рек Новицки оцени, че посеще- критикува президентаТадич за

нието на сръбския президент е думите му, че Космет е част от 
охрабряващо. ”Това навестява Сърбия и заради сръбското зна

ме, което той донесъл. Подобни

В ГИД реорганизация 
преди ликвидациямирят.

Прищинският вестник ”3ери”
Стр,2

Репортаж на "Файнаншъл 
таймс" за Банско

ката, в която живеят сърбите в 
Косово.

- Международната общност диалог между Белград и Прищи- 
има задължение да им обезпечи на, което е твърде важно”, каза становища имат и другите медии

на албански език.

Стр. 4

Предаването ” По нашенски” 
развълнува страститеКофи А.1ШН ОТГОВОРИ на “Разбрах, че Косовската електрокомпания (КЕК)

писмото на Светозар Марович
щат ток от 1999 година. Това е допринесло компанията 
да отслабне финансово и да се случват чести аварии”.

Анан подчертава, че Петерсен го е осведомил, че 
от средата на миналата година компанията не ремон
тира електромрежата когато някои места останат без 
ток - все докато потребителите не подпишат договор 
за плащане на оказаните услуги и на тока.

_ , А Същевременно генсекът на ООН казва, че пред-
Геиералният секретар на ООН Кофи Анан отго- ложението на сръбското правителство да окаже по- 

вори на писмото, което му изпрати председателят на М01ц в елекТр0снабдяването е приемливо и с него е 
държавната общност Сърбия и Черна гора Светозар запознат Петерсен. Сега той трябва да предприеме 
Марович във връзка с тежкото положение на сърбите сгьпки за ВЪЗМ0Ж|Ю по-скоро решаване на проблема.

™Л°" М*СТа В КоСОВ°’ К0ИТ0Л'ЬиГ° вр*“е “ 6“' “Но, за да бъдат отново приключени към електром-
КаТ° °е г,0’юв’ша на нифоринвди от иеговия режатг1| жителите ТрЯбва да подпишат договор с КЕК

Гре^Гва: ? » — "» «“• "<> "Р»*

Стр. 5

Нишава заля "Ивкови
Токът трябва 

да се плати
II Стр. 7водени

Все повече пациенти с 
депресивни проблеми Стр. 8

Христо Стоичков "Да се 
видим отново на СП в 
Германия"_________

Стр. 10

I*г
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Положението в ГИД в светлината на новия Закон за фалита На 19 февруари в София и Босилеград
Цветя пред апостола яат

По повод годишнината от смъртта на Васил Левски, делегация 
от Босилеград на 19 февруари ще положи цветя на паметника на 
апостола в София. Организатор на посещението е КИЦ "Ца
риброд” - филиал Босилеград.

В КИЦ узнахме, че са поканили училищата, общинското 
ръководство, Матицата на българите в Сърбия, Радио Босилег
рад и др., да предложат по един свой представител, който да 
замине в София.

в спомен на Левски■ ■ ■
На 19 февруари - Деня па героичната гибел на апостола Васил 

Левски, Матицата на българите в Сърбия и Комисията по 
образование при Националния съвет на българите в СЧГ ще 
организират в Босилегтрад литературно-възпоменателна вечер. 
Литературната вечер, към която е включена и малка викторина, 
ще се проведе в салона на Националния съвет и на Матицата с 
начало от 17 часа.

В програмата ще участват ученици от основното училище и от 
гимназията.

* Поверителите са подали 988 иска

В Търговския съд в Ниш днес бено е важна ролята на повери- в нея да се задвижи и тя да стане 
ще бъдат разгледани исковете, телите. На заседанията на скуп- достоен делов субект на пазара, 
които към ГИД са отправили щииата си те трябва да верифи- Що се отанея до това дали една 
нейните поверители. В момента цират плановете за бъдещата фалирала фирма ще има прилив 
броят на исковете е 988. Тридесет дейност на фалиралата фирма, на инвестиции, според разпоред- 
поверители на ГИД са юриди- която предлагат синдиците. По- бите ма новия закон то почти из-

П.Л.Р.

Радио Ниш отбелязва забележителен 
юбилейчески лица, докато останалите са верителите на практика могат да цяло зависи от поверителите на 

бивши работници във фирмата, вземат две решения-фирмата да фирмата, 
които чрез съда настояват да по- бъде реорганизирана или пък да 
лучат полагащите им се парични бъде ликвидирана, 
средства.

Шест десетилетия 

в ефира
Както и всяка фирма, така и 

ГИД до 28 февруари т.г. ще тряб- 
Синдикът на ГИД разкри, че ва да изготви окончателната сме- 

В разговора със синдика в неговото намерение е да предло- тка за 2004 г. Фалитната процеду- 
ГИД Зоран Мартинович от Ниш жи 
и сътрудниците му тези дни разб-

Радио Ниш всекидневно 
излъчва и програма на 
български език и то в 6,30 ч 
утринни новини и в 17 ч 
централни новини, а в неделя от 
18,30 ч половинчасово 
тематично предаване. За 
програмата на български език 
г-н Керкович каза, че ще 
продължи да съществува в 
същия вид, а с директора на РТС 
се водят разговори тя да бъде 
разширена с телевизионна 
емисия.

ра продължава и не е известно 
кога ще приключи. Във фирмата 
казват, че е ранофирмата да бъде 

разделена
* Със специална 10-дневна 
програма и с редица 
културни събития ще бъде 
отбелязана 60-годишнината 
на първата и най-видна 
електронна медия в Сърбия 
след Радио Белград.

рахме, че регистрацията на пове
рителите полека приключва, до
като регистрацията на длъжни- на три организационни части - 
ците на фабриката тепърва запо- металния цех; след това валяра-
чва. При регистрацията на иско- та, обувките, платната и фолии- Във всеки случай обстановка- 
вете на поверителите е имало те; и техническата стока и ни- та е трудна, най-много поради
случаи някои субекти за един и шките. Това всъщност ще бъде факта, че над 90 на сто от капи- Честването на Деня на ради- 
същ иск да търсят правата си предложение за реорганизиране тала на фирмата е ипотекиран. ото-21 февруари, започна спрес-
чрез два или повече документа. на фирмата. Както ни обясни Синдикът Мартинович подчер- конференция на 11 февруари.

тава, че както и всяко неуспешно Към присъстващите най-напред
С новия Закон за фалита е предвидено и формиране на предприятие, така и ГИД про- се обърна директорът Милан Радио Телевизия Сърбия,
републиканска агенция за лицензиране на синдиците. Заран дължава да работи, но с изменен Керкович, като ги запозна с про- да бъде нишко радио и прави пла-
Мартинович възнамерява да вземе съответния изпит и да се сдобие юридически статут. В момента в грамата за отбелязването на
с лиценза За синдик в ГИД той бе назначен в края на ноември м.г. гид са ангажиран„ 10-ина ра- юбилея - концерти, изложби, ли-
Освен в ГИД, той е синдик и в някои фирми в Ниш. Когато става г
дума за отговорността на синдиците, Мартинович смята, че новият 
закон не е донесъл съществени промени, докато по отношение на 
бъдещата роля на синдиците посочва, че те сега между другото са 
определени и като собственици на предприятията, в които са 
ангажирани. Когато става дума за основната цел на фалита, в новия 
закон също не са внасяни никакви промени, сиреч първичната цел 
на фалитната процедура е издължаване към поверителите.

да се правят изводи за 
съдбата на предприятието.

остава

нове за своето бъдеще.
Редакторката на Радио Ниш 

ботници. Фирмата има секретар тературни вечери, представления Мария Бургич изтъкна, че радио- 
за счетоводни и финансови рабо- и др. събития ще се редуват от 14 т0 излъчва 24-часова програма, 
ти, след това работници в кадро- - 21 февруари. Той изтъкна, че съдържаща 20-25 емисии, които 
вата и охранителната служба, очаква и многобройни гости тази се подготвят от 13 журналисти, 
както и работници, които изпъл- седмица, сред които и директора тя добави, че по повод юбилея са 
няват най-различни оперативни на Българското национално ра- наградили двама свои колеги, 
работи. Сътрудничеството с ра- дио. Между другото Керкович Диплом и 10 000 динара получиха 
ботниците синдикът Мартино- каза, че през последните две го- журналистът Драгослав Недел-

дини радиото е имало много про- кович и операторът Владимир 
бавя, че всички те напълно са блеми, в резултат на което броят Йеремич. Наградите им бяха 
разбрали концепцията, според на работниците е намален напло- 
която се провежда фалитната вина. Сега в Радио Ниш работят

Коментирайки в кратки черти Мартинович, старият Закон за 
разпоредбите от новия Закон за фалита не е предвиждал възмо- 
фалита, според който ще продъл- жност фалирала фирма да се рео- 
жи провеждането на фалитната рганизира, което е означавало, 
процедура и в димитровградска- че е била лишена от мотивацията 
та каучукова фабрика, синдикът един ден да се приватизира в 
Мартинович посочи, че сега осо- случай производственият процес

вич оценява като солидно и до-

връчени от дългогодишния сът
рудник на Радио Ниш от Осло 

40 души, пред които, както каза (Норвегия) Саша Димитриевич.
Б д той, е по-спокойно бъдеще, по

неже радиото остава в състава на

процедура.

Д.Х.

Тото-лото треската като път към щастието

Поне бляновете са безплатни
Ако тотото (лотото) беше измислено в древни (около 3,5 млн. лева) и сръбското лото (100 млн. 

времена, надали мъдрите хора щяха да дойдат до динара) бяха такива, че смайват главата и едва ли 
девиза "няма хляб без мотика”. Тези, които по някой остава спокоен. Нали и бедните балкански
няколко десетки минути на температура с голям народи имат право на мечти и надежди за по-ка- 
минус чакат да внесат определена сума пари и ку- чествен живот. На пътя към обединена Европа, 
пят фиш, който всъщност е билет за път към щас- която им обещава демокрация, свобода и добър 
тието, все пак вярват, че съществува и "хляб без жизнен стандарт, хазартните игри са за временно 
мотика”. Те вярват именно в богинята на щастието удоволствие. Все докато не бъде изтеглен голе- 
и са убедени, че тя тъкмо тях ще приюти в топлите мият джакпот, все съществува макар и "капка” на- 
си обятия. То поне бляновете са безплатни и всеки дежда, че ще се завърти нашата комбинация с чис- 
може да мечтае колкото си ще за по-хубав живот, лата и ще се сбъднат мечтите ни да станем милио- 
който подразбира добре обзаведена голяма къща с нери. В това няма нищо лошо. Нали и Европа 
басейн на периферията, поне 5-6 луксозни авто- повече обича богатите, отколкото бедните! 
мобила, летуване и зимуване в най-екзотичните, 
най-известните и най-скъпите курорти...

Прави са и онези, които вярват, че не в парите е 
щастието, че най-важна е любовта, или семейният 

Някои толкова силно мечтаят и се увличат, че живот, здравето разбира се... Любителите на 
просто не могат да си представят джакпотът да не тотото не отричат. Те просто вярват, че любовният 
"улучи” точно тях! Други пък казват, че просто се и семейният живот, пък и здравето са още по-ценни 
опитват: "Защо не? Всеки има правото на хазарт и ако имаме повечко пари. 
на надежда.”

Наистина! Премиите на българското тото М. Тодоров
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Отзвук________________Президентът Борис 

Тадич аболира 

Небойша Иванов

1941 до 1945 г. - пак българска и след 1945 г. - 
пак сръбска; нито един друг народ в Европа не 
е имал такава съдба(!), нито на един друг на
род историята не е била такава мащеха(!);

„ - жертвай тялото си, ако се намериш в без-
В миналия брои (2035) на Братство в спо- изходност, но душата никога не си продавай; 

мените на г-н Крум Тасев се казва: Първата _ шопската стратегия на преживяване - ”ми- 
група затворници от Царибродско по линия- микрията” - е гениално народно изобретение, 
та на ИБ , в която освен Крум Тасев са и Към края на април в карцера домашните за 
Богдан Николов, Борис Ставрев и Спас Соти- пръв път (без да се срещнеме) ми изпратиха 
ров, е закаран в Пирот. Там освобождават С. завивка и 2-3 прочитни книги. Едната беше 
Сотиров, а останалите трима царибродчани "Изгубените илюзии” О.д. Балзак. Тя 
остават в ареста (в студено помещение със 
стара печка и сурови дърва) до 3 януари 1949 
год.”

Пояснение

С указ на президента на Република Сърбия Борис Тадич по повод 15 
февруари - Деня на държавността на Сърбия, Небойша Иванов 
и няма да влезе в затвора. Както е известно, Иванов бе осъден на три 
месеца затвор по чл. 134 от Наказателния закон на Сърбия.

Ден след съобщаването на указа Небойша Иванов заяви за "Братство”:
- Подписаният от президента Тадич указ за помилване е резултат от 

усилената 
активност на

е помилван
стана

моя библия.

В килията, в която обитавах, един ден на 
стената разчетох надпис: "Другари, не бойте 

1949 г. в пиротския карцер - самичек в сту- се, и това че мине, затвора йе за хора, анейеза 
депата килия. Нещо повече, не само, че не бях свинье. Другари, осуден съм на смърт за уби- 
осовободеи, но в това помещение прекарах йство и сега чакам помилованье...” Тоя гра- 
сам цяла зима до началото на май 1949 г.

Пояснявам следното: и аз прекарах Новатаи континуирана медийна, политическа и дипломатическа 
официална България и българската общественост, 

позицията на Националния съвет
както и

българското малцинство в Сърбия и 
Черна гора. Същевременно всичко това е подкрепено от позицията на 
моите съграждани, които мнението си изказаха чрез събиране на над 1600 
подписа. С подписването на указа президентът на Сърбия г-н Борис Тадич 
се декларира като истински демократичен президент, който има ресурс да 
уважи интересите на българското малцинство 
решаване на основните проблеми на малцинството. От друга страна 
цинството той винаги ще има подкрепа в настоянията си за демократични 
промени в Сърбия и приобщаването й към евроатлантическите структури.

В по-широк аспект президентският указ означава, че демократичната 
опция в Димитровград и опцията, която залага на икономическите, 
социални, културни и национални права на българите в СЧГ е спечелила 
една кауза, към която са съпричастни и България, и демократичните сили в 
Сърбия.

на

фит ми спомогна с повече оптимизъм да гле-
Неколкомесечното осамотение в пиротс

кия карцер ми спомогна окончателно да зак
репя жизненото си верую:

- омраза към която и да е политическа докт- Там, съвсем случайно, вместо в наказателен
рина - те са погубни за младите хора; военен баталион, пак под стража, бях закаран

- пиетет към населението от моя край, кое- в ”твърда” трудова военна бригада в Кавадар- 
то в течение на 6 десетилитеия от края на XIX ци_ Но, това е друга приказка. Никак иди- 
до средата на XX столетие - без своя вина и

дам на затврските дни.
В началото на май бях "освободен” от зат

вора. Под двойна стража бях отведен в Ниш.и с това да участва в 
в мал-

лична.
своя воля - от силните на деня е разкъсвано, 
разсичано, разтъргвано между две държавни към края на лятото 1950 година. Оттам зами- 
управления: след Османлиите до Берлинския нах да следвам в Белград, 
конгрес под сръбска, оттогава до Ньой - бъл
гарска, оттогава до 1941г. - пак сръбска, от

В Цариброд след дълго отсъствие се обрех

Спас КруминА.Т.

Голи оток: пакъл в морето - голгота край границата (4)_________________________ _
Спомени на Крум Борисов Тасев, един от първите наши ” голооточани”

ОТ
1А

Нито бях съден, нито пък някой ми е връчил документ, от който да се разбере кой съд или държавен орган ме е съдил, 
защо ме е съдил и каква присъда е постановил, казва Тасев. Въпреки липсата на присъда той прекарва три години и 
половина в пакъла на остров Голи оток!?

хождаше по двора на затвора, а 
ние му ръкопляскахме от кили
ите ...

В своята книга "Йосип Броз и оток!? Преди да пристигне там 
Голи оток” Драган Маркович през лятото на 1949 година, в про- 
твърди, че ”по линията на ИБ” са дължение на шест месеца преми- 
наказани общо 16 731 лица. ”Те нава през адските условия на зат- 
бяха два вида: 11 694 лица бяха ворите в Белград, Панчево и Ко- 
"административно наказани” на вачица. 
основата на четири алинеи от за
кона, който беше приет тогава и мъките продължава в затвора на 
в който най-важна разпоредба републиканската ОЗНА в Бел- 
беше разпоредбата за изолиране, град. Там е в тотална изолация 
т. е. за изпращане на "определено при нехумаини условия, заедно с 
място”, ”за обществено-полезен много други затворници от раз- 
труд”, привежда Маркович и до- лични краища на републиката, 
бавя, че във втората група са би- "Бяхме 16 души в малка килия с 
ли 5037 съдебно наказани лица. четири легла. Докато четирима 
Крум Тасев, който помни и най- лежат, останалите стоят, няма 
малките подробности от това място да седнат или да легнат на 
време, обаче казва, че никога не пода. Никак не ни пускаха навън 
е бил съден, нито пък е получил - в килията конзумирахме това, 
някаква присъда или решение, което ни даваха за храна, тук бе- 
От момента на арестуването ми ше киблата, която ни служеше

Неуспешна гладна стачка
От 12 април Крум Тасев е в 

затвора в Ковачица. После ще 
разбере, че това всъщност е бил 
сборен пункт на "пътниците” за 
Голи оток. Условията в затвора 
са ужасни - по 60 души в килия 
без легла и със слама на пода!? 
Няма миене, няма излизане в дво
ра, няма...!? Затворниците реша
ват да направят нещо за подоб
ряване на положението си и орга
низират гладна стачка. Отначало 
стачката е масова и всички зато
ченици проявяват твърда взаим
на солидарност и решимост да не 
се откажат от този своеобразен 
протест все докато не им се подо
брят условията и докато не им се 
каже защо са затворени и какво 
ще стане с тях. С течение на вре
мето обаче спецслужбите успя
ват да разбият отвътре тази соли
дарност и решимост. Стачката е 
потушена сурово.

След три адски месеца на 11 
юли в 4 часа сутринта от Кова-

От Пирот неговото ходене по

до последния ми затворнически като клозет, нямахме никаква 
ден, подчертава той, нито бях възможност за лична хигиена...”, 
съден в съд, нито пък някой ми е спомня си Тасев, 
връчил документ, от който да се 
разбере кой съд или държавен 
орган ме е съдил, защо ме е съдил

Обещанието на един 
унгарец

Още от началото на арестува-и каква присъда е постановил.
Въпреки липсата на присъда пето му той няма никаква възмо- 

'Гасев прекарва три години и по- жност да осведоми семейството 
ловина в пакъла на остров Голи си какво се е случило с него и

къде се намира. През цялото вре
ме не му дава спокойствие въл

чица тръгва влакова композиция 
с животински вагони, натъпкани 
с "ибеовци”. Сред тях е и Крум 
Тасев. Дяволската композиция 
бърза към морския бряг, като 
спира само на няколко строго ох
ранявани гари, за да вземе при
съдените й нещастници. Пътят й 
завършва същия ден вечерта в 
Бакар при Сень. За пристигнали
те с нея "пътници” тук свършва 
континенталният живот и запо
чва дълго, дълго "морско прикл
ючение”...

В Ковачица Тасев получава 
доказателство, че унгарецът от 
затвора в Белград е изпълнил 
договора! Получава два колета 
от семейството си, от които 
единия донася баща му! Но 
синът и бащата нямат 
възможност да се срещнат. 
Тасев само получава 
информация, че единият колет е 
бил донесен от баща му... Все 
пак това е единственото добро, 
което му се случва в целия 
ужас.

ли да му помогне. Той се съгла
сява и двамата веднага започват на ОЗНА до 12 февруари 1949 г. 
устна подготовка: Тасев казва на Оггук го преместват в Панчево, 
унгареца какво да напише на в затвор от времето на Мария Те- 
картичка (писмо), а той се опитва резия, в който затворниците при- 
да запомни всичко. "Репетиция- стигат вързани по двама. Тук са 
та” е всекидневна. След известно по 5 в килия, но и по-нататък без 
време предвижданията на Тасев право на разходка в двора на зат- 
се сбъдват: унгарецът с пуснат и вора и без право на миене?! 
на раздяла дава твърда дума, че Всеки ден, разказва Тасев, руски

офицер, също затворник, се раз-

Крум Тасев остава в затвораросът как да намери начин, за да 
съобщи на близките си поне, че е 
жив. На помощ му се пригича 
едно неочаквано обстоятелство. 
В тяхната килия пристига унга
рец, женен за сръбкипя, който е 
арестуван заради нелегално ми
наване на границата па връщане 
от Унгария. Тасев веднага разби
ра, че новият затворник ще бъде 
пуснат след кратко време и го мо-

- Следва -
Подготвил: К. Георгиевще изпълни договора.
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Хотелите вече не могат 
да слагат цени за 
чужденци

Президентът Първанов

Нова стратегия 
за националната 
сигурност

Национално допитване

Търсят най-хубавата 

българска дума* Обявяването на две цени е дискриминация
Това е записано във влязлата в сила Наредба за категоризиране 

ма средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за 
хранене и развлечения (която е към Закона за туризма). Според 
нея лицата, извършващи хотелиерство или ресторантьорство, тря
бва да предоставят услуги в съответствие с изискванията на чл. 37 
от Закона за защита срещу дискриминацията. Това означава, че 
обявяването па две цени вече ще се смята за дискриминация.

В чл. 37 от Закона за защита срещу дискриминацията пише, че не 
се допуска отказ или предоставяне на стоки или услуги от по-ниско 
качество или при по-неблагоприятни условия.

По закон е забранена всяка пряка или непряка дискриминация, 
основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, 
гражданство, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, 
имуществено състояние и др.

Туристическият бизнес възприе новите изисквания по различен 
начин.

* До 1 март ще събират слушателските мнения чрез 8М8 на 
телефон 1805, а резултатът ще бъде оповестен на Трети 
мартПрезидентът Георги Първанов заяви, 

че обсъждането на стратегията за сигур
ност на страната е закъсняло и е трябвало 
да предшества появата на стратегическия 
преглед на отбраната. Държавният глава 
каза това в началото на заседанието на 
Консултативния съвет по национална 
сигурност, посветено на Стратегията за 
сигурност.

Според Георги Първанов трябва ясно 
да се подчертае, че е необходим един нов 
стратегически документ, доколкото кон
цепцията за национална сигурност от 1998 
година е изиграла своята роля, свързана 
главно с усилията за приемане на Бъл
гария в НАТО. Топ изрази надежда, че 
след заседанието на Консултативния 
съвет по национална сигурност полити
ческите сили ще могат да излязат с една 
обща консенсусна позиция, тъй като този 
документ ще се реализира от повече от 
едно следващо правителство.

Първанов заяви, че е необходимо да 
бъдат разработени по-задълбочено проб
лемите, свързани с етническия модел и 
демографската криза. Най-важният въп
рос, на който трябва да се отговори, е дали 
този документ ще бъде основа за изра
ботването на политиката на България, да
ли съответства на националните интереси 
и дали добре са формулирани парамет
рите на сигурността, също така дали адек
ватно са отразени нетрадиционните зап
лахи за сигурността на България.

Националното допитване ”Коя При подобно проучаване, 
е най-хубавата българска дума?” е организирано от Британския 
първата от серията национални съвет, за дума №1 в англииския 
кампании на ”Ре гро радио” за тази език неотдавна бе избрана 
година. То се осъществява с подк- думата "майка", следвана от 
репата на "ГлоБул”, като част от "страст", "усмивка , любов и 
проекта на мобилния оператор "вечност". В техния случаи 
"Покрив за българската култура’. обаче допитването беше 

До 1 март "Ретро радио*’ ще проведено с ред хората, за
които езикът на Шекспир не есъбира слушателските мнения 

чрез ЗМЗ на телефон 1805 (дос- матерен, 
тъпен от всички мобилни опера
тори и без увеличение на телефонната услуга) посредством специално 
изработен софтуер и веднага след това ще ги предостави на жури в 
широк състав, което ще обяви резултатите на националния празник 
Трети март.

Целта на инициативата е не само да открие най-красивата дума 
бългаския език, но и да повдигне широка обществена дискусия по теми 
като "българският език на XXI век”, "Кирилица или латиница”, "Съх
ранение на литературно богатство на страната” и т.н.

Най-интересните предложения ще се дискутират в ефир от воде
щите на радиото и гостите на най-популярните предавания, а спе
циална секция в уебсайта на радиото ще бъде отделена за дискусионен 
форум, където всеки ще може да защити своята номинация за най-ху
бава българска дума.

Кампанията ще продължи и след 3 март, като на 24 май - Деня на 
славянската писменост и българската просвета и култура - ще бъдат 
огласени окончателните резултати от допълнителните инициативи на 
радиото, сред които фотоизложба по най-често споменаваните в допи
та ни ето думи и издаването на книжка с позабравени български думи.

"Ретро радио” ще покани към проекта да се присъединят и всички 
заинтересувани правителствени и неправителствени институции.

Награда за Паси
Министърът па външните работи Соломон Паси получи в 

Одрин наградата за мир на Балканите, учредена от Асоциацията 
на журналистите от Югоизточна Европа. Призът се дава за 
първи път за положените усилия за разбирателство на Балкаии-

"Нашата стратегическа цел е да превърнем границата с Тур
ция във вътрешна граница на ЕС”, заяви първият дипломат и I 
допълни, че България е готова да помогне за по-бързо лрисъе- ! 
дпняваие на южната й съседка към европейската общност.

Паси посети двете български църкви "Св. Георги” и ”Св. 
Константин и Елена” и участва в церемонията по встъпването в 
длъжност на новоназначения почетен консул на България в 
Такирдаг - Джемалеттин Услу.

Консулският окръг на ръководеното от Джемалеттин Услу 
почетно консулство обхваща три области в Източна Тракия с 
центрове в градовете Текирдаг, Къркларели и Чанаккале.

в

те.

Репортаж на "Файнаншъл таймс" ■Г7-"лу- т
и
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* Под заглавие "Изгодни ски в нова Европа" 
кореспондентката на "Файнаншъл таймс" в Атина 
Керин Хоуп разказва за българския ски-курорт 
Банско.

В края на 80-те комунистическото правителство на Бъл
гария направи една хижа за студенти без особени луксове и 
инсталира скърцащо бавен лифт по пистите над Банско, мал
ко градче, обградено от върховете на Пирин. Условията на 
"Академика” бяха спартански, но спомените за искрящия 
ситен сняг и една от най-дългите писти в Европа останаха за 
много от инженерите и ИТ специалсити, които емигрираха 
да работят на запад в ранните години на прехода.

И сега те се връщат вече като новата класа български 
предприемачи, които разполагат със средства за свой нед
вижим имот, където да прекарват уикенда на ски. Къде нап
ример? Банско, което вече не е опърпано убежище в плани
ната, а един от най-бляскавите ски-курорти в "нова” Европа.

Софийската фирма "Юлен” е инвестирала над 40 млн. 
евро в ски-оборудване, специално съобразено с пистите и 
климата по склоновете на Пирин. Блещукаща синя гондола 
извозва скиорите и сноубордите от скиорския център в края 
на града до 1600 м надморска височина, където са ски-учили
щата и пистите за начинаещи, а двуседалков лифт продъл
жава към най-високите склонове, на 2500 м надморска висо
чина точно под връх Тодорка.

Пистите са 17, включително 16-километров маршут, 
който стига до покрайнините на града. Те са грижливо обра
ботени и снабдени с десетки оръдия за изкуствен сняг. Ски- 
картите имат микрочип, който може да се прочете през яке
то, за да не се налага да тършувате из джобовете си в студа. 
Спасителната служба пък отговаря на кратък мобилен 
номер за скиори, изпаднали в беда. Черешката на тортата е 
възможността да карате извън трасетата или пък да опитате 
биатлона - смесица от стрелба и ски-бягане, популярна сред 
българите. Местни туроператори предлагат още крос-кън
три (надбягване през пресечена местност) и поход със снего- 
ходки (сноу-шуинг) по обсипаните с иглолистни гори 
по-ниските склонове. Не е изненада, че туристическите фир

ми вече са тук, а някои от тях, като българската "Балкан 
холидейс” предлага чартърни полети до София (на 2,5 часа 
от Банско), заедно с настаняване в хотели, в къщи под наем 
или в апартаменти.

След като чужденците започнаха да опознават България и 
наляха сериозни пари във ваканционни имоти по Черноморс
кото крайбрежие, където инвестират, вместо да вземат под стойността на ремонта ще ви удвои цената. В момента строй- 
наем, както бившите емигранти в София, изглежда напълно телният бум придава на Банско вид на пограничен район, 
естествено ски-курортите да са следващите на опашката в нещо като ”Див изток”. По тротоарите са паркирани бетоно-

вози, а над строителните площадки крановете стоят наманията за купуване на иедвижимостн.
Себастиан Кинсман, банков служител, който в момента стража, 

търгува с недвижима собственост, се е установил в България, 
защото "условията за ски са невероятни”, и много бързо се е е по-малко застрашен от пренаселване заради ограничения- 
ориентирал към ваканнционите имоти. И засега стратегията та, наложени от близостта на националния парк. 
му проработва. До момента Кинсман е продал 70 апартамен
та в Манастира, нов триетажен комплекс в Банско край нужда от достатъчно легла и обекти за услуги, където да 
скиорския център, чиито дървени балкони в традиционен настаним още 7000-8000 гости. Веднъж да постигнем това, ще 
стил гледат към планината.

Зам.-кметът Ивайло Рухов обаче е на мнение, че районът

"Наистина развитието изглежда агресивно, но имаме

се съсредоточим върху високото качество на околната среда 
заради целогодишния туризъм”, обяснява той.

Един добре запазен стар град с криволичещи павирани 
улици и страноприемници, струпани зад високи каменни 
зидове, напомнят за историята на Банско като спирка за 
някогашните кервани на Отоманската имеперия, пътуващи 
от Константинопол до Солун на Егейско море. Градът е бил 
и едно от средищата на читалища - кафенета, трансфор
мирани в читални в края на XIX век, когато държавата се е 
стремила да ограмоти селските райони. Тази историческа 
атмосфера, както и присъставието на "новоевропейската” 
средна класа на България, помагат на чужденците да се чувс
тват уютно. Почти всички местни хора говорят английски, а 
улиците са чисти и добре осветени.

Изникналите няколко бара и дискотеки могат да осигурят 
настроение като в елитен ски-курорт, но центърът на 
нощния живот са механите, приземни таверни, които пред
лагат огромни порции храна и фолкмузика. Повечето успя
ват да избягат от кича заради качството на музиката и кух-

Средносрочната стратегия е ски-съоръженията в 
Банско да се развият до стандарта, който ще позволи 
на България да стане домакин на зимните олимпийски 
игри през 2014 г. Олимпийска кандидатура ще означава 
вместо пътя от София да се изгради магистрала от 
четири платна, която ще съкрати пътя от летището до 
Банско до по-малко от два часа. Междувременно 
догодина ще бъде открит нов граничен пункт с Гърция, 
което ще съкрати до същото времетраене пътя от 
летището в Солун.
"Когато времето е ясно, от Пирин се вижда Егейско 
море. И си преставете как идвате на ски в Банско през 
април, а след това отивате с кола в Гърция, за да 
поплувате в морето", казва Цеко Минев.

Той обяснява, че е предпочел да строи в Банско вместо в 
Боровец (скикурорт от годините на комунизма, който е на 
час разстояние от София) или Пампорово (на два часа път ^*та> която включва печено агнешко и катми с орехи и мед. 
южно от Пловдив, в Родопите) заради качеството на ски-съо- Онези, които не карат ски, могат да пояздат или да посетят 
ръженията и красотите на националния парк "Пирин”, който сРеДновековните църкви и руините от римско време недалеч, 
е в списъка на ЮНЕСКО с обекти от културно наследство. а е«на екскурзия до обществената баня от комунистическо

"Това със сигурност ще бъде водещият курорт на Бълга- вРеме в Добринище дава възможност да поговорите за шан- 
рия - казва той. - Пистите нямат равни в региона, има и доста совете на България да влезе в ЕС, докато се киснете във 
накъде да се разширява.” вулканична минерална вода от извора.

Появата на Банско на картата на Европа накара цените на Пирин става все по-популярна и за туристически походи
недвижимата собственост да скочат до небесата. И въпреки пРез лятото, а мрежата от алпийски хижи е значително 
това цените за строеж са сравнителни ниски - едностайният усъвършенствана. Много от пътеките и алеите, създадени да 
апартамент стартира от 40 000 евро, а апартамент с две спал- обслужват ски-курортите, от тази година ще бъдат изпол- 
ни с дървен балкон и камина в някой от охраняваните комп- звави и за планинско колоездене по програма, финансирана 
лекси, които имат басейн и сауна, струва 60 - 70 000 евро. В от __Рлен ■
близките села като Добринище, което е следващият етап от Президентът на Българската федерация ски (БФСки) 
проекта за развитие на ”Юлен”, цените са дори по-ниски. Цеко Минев обяснява, че ще има още повече атракции за 
Селска къща от дърво и камък в традиционен български онези> които не карат ски, включително и поне едно игрище 
стил все още може да се купи за 20 000 евро, въпреки че за Г0ЛФ с 18 дупки.
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ТВ КОДАЛ започна да излъчва експериментална програма Гимназията се отоплява с нефт

По нашински" 

развълнува страстите
Изготвен нов проект
* През първото полугодие са изразходвани около 8000 
литра нефт, а се очаква до края на отоплителния сезон да 
бъдат похарчени още толкова. Отопляването с дърва е 
много по-ефтино

Въпреки, че отоплението с нефт е много по-скъпо, отколкото с 
дърва, тукашната гимназия и през второто полугодие ще се топли от 
централния котел в Центъра за култура, който ползва нефт. При
чината за това е, че все още не е монтиран отделен котел за парно 
отопление ма гимназията, който ще бъде на дърва.

Тези дни ОС осигури па училището 170 000 динара за купуване на 
около 4000 литра нефт.

Проектът за осигуряване на отделен котел и монтаж на топло
провода на стойност от 1,6 милиона динара съвместно финансират 
УНДП и Общинската скупщина. На обявения конкурс за избор на 
най-подходяща оферта е избрано вранското предприятие “Заваривач”. 
Реализацията на проекта все още не е започнала поради възраженията 
от страна на други фирми, участвали в конкурса.

Предаването “По нашински” 
на д-р Драган Андонов, специал
ист за вътрешни болести и пред
седател на сдружението “Наши- 
нец”, което вече трета поредна 
събота се излъчва пряко по ТВ 
Кодал, развълнува страстите в 
заглъхналия Босилеград. Преда

лите, така че и той си “подготви” 
предаване.

Кулминация на развълнувани
те страсти се получи в събота 
вечер. Няколко минути след като 
д-р Андонов показа пред камери
те първата страница на в-к “Ку- 
рир” със снимката на кмета в 
парламента, която бе обявена и в
нашия вестник, и посочи размера 
на бъдещите заплати и другите 
привилегии на депутатите, нео
чаквано в предаването се появи 
кметът Владимир Захариев. 
Въпреки че не го беше поканил, 
водещият Андонов прие с уваже
ние кмета и го покани да вземе

Босилеград

В спомен на Левски
На 19 февруари - Деня на героичната гибел на апостола Васил Левски, 

Матицата на българите в Сърбия и Комисията по образование при 
Националния съвет на българите в СЧГ ще организират в Босилегтрад 
литературно-възпоменателна вечер. Литературната вечер, към която е

Националния

участие в програмата. Появата 
на кмета в предаването свободно 
може да се оцени като недопус
тим

д-р Драган Андонов

пропуск на телевизията. 
Въпреки всичко на “първия чо
век в общината” това не му при
лича.

дчани, които казаха: “Най-иап- включена и малка викторина, ще се проведе в салона на
съвет и на Матицата с начало от 17 часа.

В програмата ще участват ученици от основното училище и от гим-ред мислехме, че е смешно, но се 
разуверихме и разбрахме, че е 
жалко”.

Дали като реакция на преда
ването или поради някои други 
причини, през поща между събо- ПИТеЙНа ВОДа В РаЙЧИЛОВЦИ 
та и неделя, някой пресече глав
ния кабел на мрежата на теле
визията на един от стълбовете.
Повредата бе санираиа, а повече 
от дванадесет часа над 400 або
нати от Краин дол и Райчиловци

назията.
Кметът каза, че не е влезнал в 

програмата за кавга, а да каже, че 
посоченото в “Курир” не е вярно. 
Захариев каза, че той не е съг
ласен с увеличението на запла
тите и подчерта, че парите които 
надвишат сегашната му заплата 
от около 36 000 динара ще даде на 
бедните и на черквата. Той из
тъкна, че не е станал кмет и де
путат да печели пари, а да помог
не на народа.

Захариев говори и за дейнос
тите си в Белград и за това как е 
подсигурил асфалта, мобилната 
мрежа и др. “Колко литра вино, 
колко домашни работи, колко 
сърни, колко други работи съм 
занесъл в Белград...?” Кметът 
подчерта, че докато той работи, 
докторът си спи при децата. Ан
донов след това му каза, че тряб
ва да решава съществените въп
роси в Белград, а за това, което 
Захариев получава от управлява
щите, той каза, че го дават ”като 
кокал чета на пудел.”

В продължението ма това сво
еобразно предаване се включиха 
и зрители, които задаваха въпро
си, хвалеха или критикуваха кме
та и лекаря.

Може би най-ясната представа 
за това, което в събота вечер се 
излъчваше по ТВ Кодал, е реа
гирането на повечето босилегра-

Владимир Захариев
Ще започне изграждането на резервоар за

ването е част от експериментал
ната програма на местната ка
белна телевизия, която отскоро 
се излъчва по един от каналите й.

По-миналата събота бе из
лъчен и запис за проблемите на 
ромите в райчиловската махала 
Лалош. Пред камерата ромите 
посочиха наболелите проблеми, 
пред които всекидневно са изпра
вени - неадекватна здравна защи
та, нередности при осигуряване
то на социална помощ, нередов
ното изкарване на боклука, лип
са на улично осветление и про
чие.

&

вне можаха да следят програмите 
по телевизията.

За да успокои развълнуваните 
страсти, директорът на телевизи
ята Дарко Спиридонов в неделя 
вечер организира кръгла маса на 
тема “Здравеопазването в общи
ната” в която, покрай кмета За
хариев и д-р Андонов участваха и 
прим. д-р Крум Накев, управител 
на Здравния дом, д-р Миряна 
Цветанова, специалист педиатър 4\ 
и доскорашен директор ма Здрав
ния дом, и д-р Любен Дойчинов, 
специалист по ургентиа медици
на. За разлика от предишните 
предавания кърглата маса този 
път имаше и водещ - Петър Ран- 
гелов. Предаването продължи 
повече от час и половина, а пое-
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Поради острите критики и 
въпросите на зрителите кметът 
Владимир Захариев, поиска от 
Кодал да се обърне към зрите-

‘V.*
у;:

Сбогом на 

празните чешми
По време на кръглата маса д-р 
Андонов изтъкна, че е изготвил 
проект за подобряване на 
здравеопазването в общината, 
който включва и осигуряване на 
специален хеликоптер за 
спешно превозване на тежко 
болни до здравните ведомства 
във вътрешността. Захариев 
обеща, че доклокото Андонов 
осигури хеликоптер, той ще си 
продаде къщата и на това място 
ще построи хелиодром за 
кацване на хеликоптера.

тъчно да задоволи нуждите на насе
лението през летните месеци и не 
рядко се случва жителите в по-ви
соките части в Райчиловци да оста
ват без вода и по няколко дни.

- С изграждането на новия резер
воар, който ще събира 360 кубика 
вода, ще се реши проблемът с во
доснабдяването в Райчиловци, зая- 

Предраг Трайков, директор на 
"Услуга'. Резервоарът, който 
бъде построен над самия център 
селото, ще бъде па по-ниска над
морска височина от този на Рамни 
дел, така че няма да има проблеми 
при зареждането му с вода от водо
провода.

Очаква се наскоро да бъде обя
вен конкурс за избор на най-под
ходяща фирма, която ще бъде 
вършител на работите.

ледипите тридесетина минути бя- * Проектът се финансира от 
ха предназначени за обаждания УНДП и ОС 
па зрители. И този път най- 
яростни бяха кметът 
Андонов.

През пролетта ще започне изг- 
и Д-р раждането на резервоар за питейна 

вода в Райчиловци, който съвмест
но ще финансират УНДП и ОС в 
Босилеград. Организацията па 
ООН ще подсигури 3,5 милиона, а 
ОС 700 000 динара или 20 процента 
от сумата, която осигурява УНДП. 

~ Това е иай-мащабният проект, 
който досега са финансирали УН
ДП и общината.

Комуналното предприятие "Ус
луга”, което снабдява жителите в 
Босилеград и Райчиловци с питейна

пи
Разговор за реализация на социалните програми в ”Бор” и АТП ще

на

Правителството ще реши 

през април или май Р„.
Захариев изтъкна, че с реали- полага саг^° с еД“н резервоар в Рам

ни дел, който събира 204 кубика во
да. Това количество не е доста-

Начините и възможностите за ”Бор” и на АТП "Босилеград”, 
реализация на социалните прог- както и кметът на Босилеградска 
рами в стопанските предприятия община, 
е била тема на среща в Белград, 
на която са присъствали преде- стерствата получихме уверява- 
тавители на Министерството на пия, че през април или в началото 
стопанството, Министерството на май правителството ще вземе 
на труда, заетостта и социалната решение за реализация на соци- 
политика, Националната служба алиите програми в тукашните 
по трудоустройване, на фирмите, предприятия, казват кметът Вла- 
които през последната година са димир Захариев и директорът на 
изготвили план за реализация на "Бор” Симеон Йорданов. Те под- 
социална програма и на общини- чертаха, че и АТП, и "Бор” за- 
те, в които се намират тези пред- дължително трябва да извършат 
приятия. Сред участниците в сре- определени корекции в социал- 
щата, са били и директорите на ните си програми.

нз-
зацията на социалната програма 
ще се създадат възможности за 
ускорена приватизация на фир
мите, което в момента представ- 

крайната цел. Той добави, 
че за "доброволното” напускане 
па работа тук предимно са се 
определили по-възрастни хора, 
на които до пенсиониране им 
липсват още по няколко години 
стаж.

- От представителите на мини-

Кадрови промени в 

Електричното
лява

Саша Миланов, електроинженер с полувисше образование, е но
вият шеф на босилеградскня клон на лесковашкото Електроразпре
делително. Роден е през 1970 година и вече петнадесетина години 
работи в Електричното. От 1996 година е бил технически ръково
дител.

На този пост Миланов е назначен вместо Стоил Венков, също 
електроинженер с полувисше образование.

Страницата подготви: 
Петър Л. Рангелоп
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Отбелязан денят на лозаритереко и накрай се договоримо да си славимо без 
попове, Смильковичи и професионалци. И тека 
од 95-у без грешку.

Туя годину па у кавепу "Реванш”, одека га под- 
новимо 95-у. И збрамо се четирес и нешто душ. 
Ока ни Драгана Сотиров, жената на Слободана 
художникатога, и испаде по табийет.Свиркье и

Лозя малко,
Ние цариброджнье по Белград у последньо пеене до зори. И па беше ко некига у Цариброд. А 

време толко се виджевамо да се с повечето од ньи бе, дека си бе...? Немам те видело! Кво прайиш?
видим само на Зарезою. Правдамо се пред себе и Кво има ново?
Господа дека су тешкье године па затова се ме Договоримо се да ни догодину ока Емил, цари-
обаджамо йедън на другога, не се окамо ма гоейе, броджанин по рождение од град Чайниче. Теквия 
не си помагамо...Затова йе Зарезоя. И тека с пре- су цариброджанье най-арии. Опи се сечаю за Асе- 
кьиди од 1990. А закво с прекьиди? Първо се не- иа Цреваратога, Анту Литкалото, Асу Пуиу, 
кой сети да на Св. Трифун у Белград доведе "Про- Шиклю...Сурду...Зарезою по лозята. Благодаре- 
фесионалци” у Народно позориште, па наместо ние на теквия че се одржи Зарезоя и наймиого 
триста туя годину у "Метропол” се збрамо само заради ньи догодину че кажем: Дека си бе? Дека 
четиресе. После се некой сети да у "Метропол” си бе, Зарезоя? 
доведе Радоша Смильковича, амбасадора у Со- 
фию и накрай некой доведе българскога попа у Не гьи познавамо, па гьи и не окамо. Колко йе 
Метропол” и ние българето се уср... и да гьи далеко Цариброд од Босилеград у Цариброд, тол- 

немаше сърбйето од Цариброд стеомо да манемо ко йе далеко и у Белград. Нейе убаво ама тека йе. 
и Зарезою и майчицу Българию, а некойи од пас и Ако "Братство”, Нациоиаиият съвет или некой 
шопскьи да зборуйу, па да казуйу дека су ”из око- трет може нещо да напрани да се едушимо лема да 
лине Пирота . Ама сърбйете ни върнуше акълат. йе лоше. Тука вината нейе само у цариброджанье. 
После попатога, Смильковича и професионалци- Със закъснение - Чстит ви Свети Трифун Заре-

П.С. На Зарезою не дооде босилеграджанье.

ти ока ме Драган Максимович - Макса и ме пита: зоя!
Абе, Кьоле, бойиш ли се од попа? Я реко што Слободан Алексич - Кьоса

Акция на
неправителствена 
организация_____ Лозята в димитровградско от година на година намаляват. Дали

поради това, че младите не искат да се занимават с "господина”
наречен "ЛОЗЕ” или поради нещо друго...Предайте Но празникът на лозарите ”Св. Трифун Зарезан” май от година на
година се отбелязва все по-масово. Така беше и тази година.
Сравнително топлото време (след минусовите температури) измами
много почитатели на празника, а по-малко истински лозари. А на тях
какво им трябва освен добра компания и добро вино - все едно дали е 
собствено производство или от сифийското "Метро”. А с винотоАктивисти на димитровград-
идва и мезенцето (пак от "Метро”).ската неправителствена органи

зация "Център за афирмация на За доброто настроение и масовото излизане до лозята
допринесоха и "зарезановците” от "Комуналац” които прокарахамладите” миналия петък проведе

акция под название "Предайте завеяните пътища до всички лозарски посоки в околноста на града.
ги!" Пред сградата на Общинска- Така зарезановците останаха до късно вечерта, на много места с

А.Т.та скупщина те раздаваха афиши, музика и огньове.
в които апелират за пълното и
безусловно сътрудничество на През април 

школа за яздене
Сърбия с Трибунала за военни
престъпления в Хага, за спешно
то и неотменимо предаване на ления и на членовете на семейс- Сърбия от страна на редица мест- 
всички заподозрени за военни твата им, както и за спешното и ни неправителствени организа- 
престъпления, за спешното отме- неотменимо следствие за масови- ции. За първи път тя е проведена

в Белград на 10 декември м. г. от 
Акцията "Предайте ги!” досе- страна на неправителствената

няне за Закона за финансовата те гробници в Сърбия.
подкрепа на заподозрените и 
обвинените във военни престъп- га е проведена в много градове в организация "Жените в черно”.

Зоран Лепоич от 
ДХСС в Бабушница:През фотообектив

Ще съдим 
Лончар

Министерството на държавната 
управа и местното самоуправление на 
Сърбия неотдавна изпрати дописка 
до органите на местното самоуправ
ление в Бабушница, в която оценява, 
че ОС в тази община е учредена по 
легитимен начин. Тази оценка приве
тстваха партиите, които сформираха 
настоящото парламентарно мнозин
ство, а осъдиха партиите, които на

8ШШ

това мнозинство опонират и не искат 
да присъстват на сесиите на ОС.

Лидерът на 00 на ДХСС в Ба
бушница, която има трима отборници 
в скупщината и се противопоставя на 
настоящото парламентарно мнозинс
тво, Зоран Лепоич заяви, че минис- 
търът Зоран Лончар е злоупотребил ланински коне в Димитровградския край икономически трябва да се 
със служебния пост, поради което ОО валоризира, природолюбителското дружество "Натура балканика” 
на демохристияните ще го съди за и стопанинът Тоша Мангров решиха през април т.г. в Интерак- 
углавно дело. Лепоич твърди, че до- тивната ферма на Мангров в с. Лукавица да открият школа за яздене. 
то,СКкоято П„“° Г Б^уштца БлагоДаРение предимно на усърдната помощ, която му оказа дру- 
през този месец е в противовес с 
дописката на същото министерство, 
която бе изпратена през средата на инструкторът по яздене от Ниш Тони Илиевски, който обучи конете, 
декември м.г. и в която, между дру- В дружеството "Натура балканика” казват, че за да може да се 
гото, е било оценено, че учредителна
та сесия на ОС в Бабушница от 19 
октомври м.г. не е била проведена по 
легитимен начин.

Изхождайки от идеята, че отглеждането на домашните нископ-

жеството, Мангров преди месеци получи няколко коне от тази автох- 
тона порода. В края на миналата година във фермата му пребивава

ш
Приказката за щуреца и мравката всички знаят. Но този 

"стопанин” май я е забравил щом е стигнал дотам в 
най-големия студ и снеговалеж да прикарва сено за добитъка 
си. За щастие има трактор с вериги, иначе добичетата щеха да 
останат гладни.

провежда обучението по яздене ще трябва да бъдат набавени и три 
седла. Запланувано е и купуване на няколко магарета за Интерак
тивната ферма в с. Лукавица, която с повечето различни домашни 
животни да стане още по-интересна за посетителите.А.Т. Б.Д.Б.Д.
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"Наводнение” в 
галерия________ Театърът "Христо Ботев" подготвя

През март комерята 

Царибродски нишанВремето
проектит Ансамбълът на димитровградския театър "Христо Ботев” 

вя представлението "Царибродски нишан”, чийто автор е Сърбнслав 
Минкович от Пирот. Става дума за класическа.комедия, в която се 
говори за интересни случки от нашите краища. Пиесата на сцената ще 
постави Слободан Алексич, член на Съвета на театъра "Христо 
Ботев” и директор на пиротския "Народен театър”. В ролите 
проявят голям брой опитни димитровградски артисти, както и редица 
млади артисти от младежката сцена към местния театър. Премиерата 
на представлението "Царибродски нишан” се очаква през средата на 
март.

Да отбележим, че по случай Празника на жената - 8 март димит
ровградският театър за пореден път в голямата зала на Центъра за 
култура ще изпълни представлението ”В старо село на край света’. 
Това представление на 9 март т.г. ще бъде изнесено и на сцената на 
"Театър София”. Младежкият състав към местния театър през 
месец ще се представи пред почитателите на театъра в Пирот и в Бела 
паланка с пиесата "Буболечка”. Б. Д.

подгот-

ще сеСлед като в края на 
ратурите започнаха ряз 
гът взе да се топи, равн]

тавана започна да тече вода. 
от полза, тъй като постоя! 
ците от "Металац” се качи

този

много и трябва да се 
строителни материали.

В програмата за дейността на димитровградския 
Център за култура за 2005 г. е запланувано и из
готвяне на проект за саниране на покрива над гале
рията. След като проектът бъде направен, от об
щинската хазна се очакват средства за неговата 
реализация. Във всеки случай проблемът би тряб
вало да бъде решен час пойскоро, защото е заст

рашено по-нататъшното организиране на култур
ни прояви в галерията. И сугурността на работе
щите в галерията се слага под въпрос при такова 
положение, понеже както казаха те, в един момент 
вода дори е текла и от прекъсвачите.

Б.Д.

Нишава заля 55 Нвковм воденици55
След като студът отстъпи 

| пред по-топлите дни, снежната 
| покривка започна усилено да се 
| топи. Преваляха и проливни 
I дъждове. Това допринесе нивото 
] на река Нишава значително да се Всички на снега!повиши и да прелее от коритото. 

Най-много пострада районът на 
село Градинье. Нивото на реката 
толкова се повиши, че захвана и 
водохранилището "Ивкови воде
ници”, от което с питейна вода се 
снабдява (заедно с Пъртопопин- 
ското врело) Димитровград и 
околията. От "Комуналац” вед
нага реагираха и спряха снабдя
ването от този водоизточник. В 
момента се ползва само водата от 
регионалния водопровод.

Вече три поредни уикенда Соколското дружество “Сокол” от 
Димитровград организира разходки до местността Гърбини кошари 
край града. Мястото е идеално за скийсъстезания и “игри на снега за 
всички“. Тази година зимата, макар и с малко закъснение, подари на 
любителите на снега обилен сняг и то тъкмо, когато учениците бяха 
в зимна ваканция, така че местността почти всеки ден бе посетена от 
любителите на снега. Независимо дали са млади или по-стари, всеки 
си намира развлечение по свой начин.

За съжаление дъждът и топлото време през началото на тази
седмица намалиха снежната покривка, в резултат на което и 
възможноста за “игрите на снега“. д.с.

А.Т.

ласово основно училище. От него са излезли и сетне Димитровград е направила овцеферма в две махали: 
— завършили над 30 учители, инженери, лекари, иконо- Шаркова и Станимирова и открила млекопреработва- 

мисти, юристи, технолози и високообразовани хора с телец пункт, в който се произвеждало твърде каче- 
други специалности. Те са се пръснали навред из пре- ствеио сирене. Пунктът обаче съществувал само две

години, понеже заради лошия път се наложило да бъде

Наши села

Петачинци
дишна Югославия и чужбина.

Днес училищната сграда в Петачинци е пред рухване, закрит.Село Петачинци, за което става дума в репортажа па
Т. Петров, публикуван в "Братство” па 28 януари т.г., се Изоставена е и за пея никой не се грижи, въпреки че е 
говори не за цялото село Петачинци, а само за Богоина собственост на основното училище в Димитровград, предизборните дейности започват масови строежи в Пе.

намираща се в самия ъгъл на устието на р. Ерма към което принадлежат и всички останали училища в тачинци: ТВ предавател, предавател за мобилно 
и р. Ябланица. За тази махала авторът е казал дос- общината. Директорката обаче едва ли знае и къде се ритие, мостове, поправки на пътя, открива се магазин и 
татъчно. За самото село Петачинци не е казано почти намира село Петачинци. 
нищо. Оттук и желанието ми да дам някои сведения за 
него и да запозная читателите по-отблизо с това димит- ТИрИ килиметра от Петачинци, имаше магазин за снаб- Властите се сменяват, идват и си отиват, веднага след 
ровградско село. дяване на населението с необходимите стоки. Обаче изборите всичко се забравя, а условията за живот от ден

Село Петачинци от Димитровград е отдалечено по- След като го закриха петачинчани трябва да изминат 15 на ден стават все по-лоши. 
вече от 40 км. Намира се в крайния юг на Димитрови- км д0 ПЪрВИЯ магазин в с. Тръиски Одоровци. Това още Някога Петачинци, въпреки че е обкръжено с пла- 
радска община. Селото има пет махали: Шаркова, Ста- ПОвече затруднява жителите на Петачинци, които почти нипи, се считаше за богато село в Дерекула. Почвата се 
нимирова, Илиинци, Мангъровци и Яворска падина, две са лишеНи от стоки първа необходимост. Селото е обработваше, отглеждаше се добитък, имаше селскос- 
от които са само на 50 м от границата, разделяща селото електрифицирано през 60-те години на миналия век, в топанска продукция, която някак си се пробиваше до 
на две части. Близостта на границата и други обстоя- периода на предишния “режим“, както някои обичат да пазара. Днес имотите са изоставени, обраснали са в 
телства оказват значително влияние хората да напуснат наричат този период. Електрификацията обаче е дошла бурен, дори и селските пътища са заличени, 
селото и да заминат към вътрешността на страната, с ГОЛЯмо закъснение, тъй като хората вече са се масово 
даже и в чужбина. През 1927 година селото е наброявало изселили.
45 семейства с над 200 жители. Днес то е почти обезл
юдяло - има само седем семейства и 13 жители, шестима поддържа две автобусни линии седмично. Пътят, по търси добър път, да има качествена телевизионна 
от които са пенсионери, завърнали се да изживеят ста- който се движат автобусите па АТП е в катастрофално програма, да има къде да се снабдява и да продава своите 
рините си в родния край. Да напомня, че най-младият положение, въпреки че се числи към т.н. регионални произведения, т.е. да има бит, близък до града. Но в 
жител е на 68 години.

Допреди 60 години в селото съществуваше шесгок-

Днес петачинчани полушеговито казват, че само в

махала, пок-

което е най-важно открива се гранично-пропусквателен 
Преди в съседното село Искровци, отдалечено че- пункт, който да свърже селото с град Трън в България.

Дали наистина не може да се съживи селото, ако се 
следят най-новите тенденции в селското стопанство? Но

Единствена похвала заслужава АТП Пирот, което преди да се определи в тази насока, всеки млад човек ще

Петачинци едва ли такъв ще може да му се предложи...пътища.
Пак през 60-те години земеделската кооперация от Тодор Младенов
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щтРеформата в образованиетоВ Психиатричната служба в Пирот

Все повече пациенти е
досам пр!л®

рахосани пари и времеI*

ЛР1
В4- рационалното и емпирическото, показателен и 

случаят на един признат доктор по математичес
ките науки и университетски професор, който не 
знаел да помогне на своя внук да реши задача за 
втори клас на основното училище! Недоволен от 
нашата образователна система, той казал, че “с

А Й|Според сведенията на Психиа- пред който днес са изправени жи- 
тричпата служба към Здравния телите па нашата страна е твърде 
център в Пирот, миналата година опасен. Той допълва: "Едииичии-

Й
математиката се случва онова, което се случва с 
цялото наше образование“.

В организация на Центъра за развитие и прила
гане на науката, технологията и информатиката

:;-а
психиатричен преглед е направен те стресни ситуации, които се 
на 11 277 пациенти, 25 на сто от преживяват например по време 
тях са били с някакви депресивни на земетресение, наводнение или 
проблеми. В сравнение с 2000 г. друго бедствие, психически мо

гат да се компенси
рат, в случай физи
чески да не навре
дят човешкия орга
низъм. Хроничният 
стрес обаче е твър
де патогенен агенс 
за менталното здра
ве на човека. Той

Шм
От 1958 година насам нашата възпитателно- 

образователна система е в някаква си реформа и към Института за педагогическо проучване в Белг- 
трансформация, но резултатите все още изостават, рад миналата година беше проведен третият 
Че това е така потвърждават и международните международен симпозиум под название “Техноло

гията и информатиката в образованието - предиз-

броят на хората,
Нпотърсили психиа- к 

тричен преглед, е И 
по-голям с над 3600 к| 
души. В посочена- кумдау., ■ д.-- • -улу 
та служба, в която
сс лекуват иациеп- Г ; :Й\ ' '**-
ти от Пиротскн ок- ■'1 чЦ

№0% съревнования, на които участват учениците от 
Сърбия, както и проучвания под покровителство викателство на 21 век“. На тази научна среща беше

подчертано, че в нашите училища едва след 40на ОССЕ, ПИССА и ТИМЕС, за което неотдавна 
писа и “Братство“. Да припомним, резултатите на години ще имаме един компютър на десет деца.

По-миналата година един компютър ползваха пад 
60 ученици. Колко изоставаме показва и фактът, 
че миналата година в Дания един компютор полз-

нашите ученици са катастрофални.

Практиката показва, че всяка власт у нас "прави 
реформа на учебното дело". Всичко това обаче 
беше - лъжа. Реформата на Гашо Кнежевич беше 
уникална и тотално безуспешна. Това означава, 
че за кратко време са прахосани 15-20 милиона 
динара, взети от гражданите на Сърбия, които са 
с най-низък стандарт в Европа. Докато юристът 
Кнежевич "реформираше" просветното дело, 
нашите световноизвестни педагози не се 
обаждаха. Кой ги хвърли на маргините на 
събитията!? И сегашният просветен министър 
д-р Слободан Вуксанович, който е неопитен, 
също така много обещава, но възможностите за 
успех са твърде неизвестни.

ръг, забелязват, че 
броят на младите 
хора, които търсят 
психиатрична по- 
мощ се увеличава. а&йЙЖ» 
По думите на дими- ррЩШ

ваха средно по един и половина ученик.
Като имаме предвид всичко това, остава ни да 

следим образователните процеси в света и, според 
материалните си възможности, да правим рефор
ма. Това означава, че ще трябва да почакаме. Чака
нето е неминуемо и поради факта, че нашите 
училища, особено в неразвитите среди, са слабо 
обзаведени със съвременни нагледни средства, 
учебни и други помагала.

В посочения симпозиум успешно се представиха 
и специалисти от България, които изнесоха своите 
професионални и научни постижения: Боян Дими- 

ИССО - съкратеното название за междунаро- ев (СЕУ “Иван Рилски“, София), Мария Маринова 
ден стандарт и качество - е съвсем ясен. Качест- Чинкова (“Пролет“, Сандански), Ева Димитрова 
вото е основното нещо в процесите за обективните (Университет в Шумен), Светлана Василева (Уни- 
и субективни съзнания за света. В нашите училища верситет в Пловдив), проф. д-р Фидана Даскалова 
не е така. Нашите ученици се “хранят“ с голи поня- (Югозападен университет “Неофит Рилски“ в Бла- 
тия, обременени са с ненужни данни, които не раз- гоевград), Красимира К. Стоянова (Югозападен 
бират и не могат да приложат на практика. Педа- университет в Благоевград), проф. Славка Славо- 
гогическо-дидактическата теория се прилага на ва, проф. Иван Лоринков, проф. Венцеслав Мин

чев (Университет “Констатнтин Преславски“ в 
Шумен).

предизвиква редица 
болести.”

Стресът, в който 
хората изпадат след 
загуба на работно
то място е един от 
водещите фактори, 
които предизвикват 

ти в Здравния център в Пирот, не депресия, казва д-р Каменов и 
само в Пиротски окръг и репуб- напомня, че днес под удара на

к;

тровградския пси
хиатър Драган Ка- Д-р Драган Каменов 
менов, който рабо-

ликата ни като цяло, но и в оста- този стрес е изключително голям 
палите страни в Европа броят на брой хора. 
заболелите от различни видове 
депресия се увеличава, така че пиротския Здравен център се е

Психиатричната служба към

днес те се оценяват като едни от включила в акцията под название 
водещите патологии в медици- ”Не се страхувай, има лекарст

во”, която задвижиха реномира- 
Психиатрите в пиротското зд- ни експерти и ведомства в Сър- 

равно ведомство се срещат с бия с цел премахване на предраз- 
най-различни патологии - от деп- съдъка, че душевните болести не 
ресия до психоза. Както изтъква могат да се лекуват, 
д-р Каменов, хроничният стрес,

пата.

практика само около пет на сто, което означава, че 
сме добри теоретици, а лоши практиканти.

Когато става дума за несъотношението междуБ.Д. Проф. д-р Слободан ВАСИЛЕВ

Фолкдивата Рени пред „Братство,, [Съвременни български писателиСлед Сърбия станах 

популярна и в България
Владимир Шумелов

Хаос
Заедно с хаотичните мисли, които се 

бунтуваха в главата ми през деня, вечер, 
макар и нарядко, ме спохождаше сън, не 
страшен, по-скоро странен. В различни 
форми съзнанието ми отразяваше апока
липсиса на ужасна катастрофа. Един път 
съвсем ясно наблюдавах гъбата на яд
реното изригване и в тоя миг се почувст
вах страшно безсилен, неподготвен... Не 
бях виждал безизходицата на смъртта та
ка ясно пред себе си. Направо се прими
рих. Това ме изплаши и се събудих...

Следващия път бях в огромен салон, 
построен високо над морето, където гле
дахме нещо. Тогава ме обля топла вълна и 
разбрах, че става, каквото ще става, а в 
това гъмжило никой не ще се измъкне; 
след това глухо бучене и подземен тътен 
накараха хората да изпаднат в паника, а 
след него силно се наклониха огромните 
стени на залата и части от нея започнаха 
да се срутват в морето - бясно и черно; 
след това се събудих с чувството за току 
що преживяно земетресение...

Не съм се питал какво означава вси
чко това, но фактът, че помня само фина
лите - катаклизми от иначе интересните и 
сюжетни сънища, ме смущаваше. Споде
лих това с журналистката, а тя ме успо
кои, че психически съм нещо притеснен. 
За мен го разбрах като безиеходица, която 
при други обстоятелства би ме отвела в 
психото...

кораб, който пътуваше между Кипър, Заведе ме в “Гранд клуб“, където се 
Египет и Израел. След като се върнах в събират много изпълнители като 
България, се възползвах от появилото Саша Попович, който заедно с Лепа 
се предложение да замина за Швейца- Брена са и собствениците. Подарих му 
рия с музиканти, които свирят в сръб- първия ми албум, който току-що беше 
ски заведения. До този момент не бях и излязъл в България и съдържаше мно- 
слушала такава музика, а какво остава го кавъри на сръбски хитове. Ориги- 
за пеенето. Те ми казаха: “Много е налът на песента, която се превърна в 
лесно, ела да пробваш!“ Оказа се, че един от най-големите хитове в Бъл- 
гласът ми пасва, пък и аз съм си доста гария - “Плакала съм нощем дълго“, е 
авантюристична натура и реших да на неговата съпруга Сузана Йовано- 
пробвам. Това беше голямо предизви- вич. Явно съм направила добро впечат- 
кателство за мен - нови хора, нова му- ление, защото Саша Попович ми пред

ложи да пробваме да направим нещо и 
за сръбския пазар. Не бях сигурна, че 

- Да, до този момент бях пяла само Ще успея - сърбите са големи нацио-

* Как започна да пееш?
- Аз съм израстнала с музиката и 

съвсем е нормално да съм изкушена от 
пея. Майка е свирила на пиано, сестра 
ми завърши консерватория, специал
ност цигулка, а аз самата залагах над 
нея цели пет години. Една ограда ни 
делеше от музикалното училище в 
Плевен. Не продължих цигулката, а се 
насочих към пеенето...Започнах да се 
явявам на конкурси още като дете и 
постоянно печелих награди.
* Трудно ли мечта 
действителност ?

- Получих предложение да работя в 
Норвегия. Реших, че може би това е 
моят шанс да видя свят, да порабо
тя...Така или иначе певец се става с 
опит. В Норвегия изкарах 7 месеца, с 
кратка пауза между тях.
* А после?

- После известно време работех на

зика...
* И нов тип изява ?

на сцена, отделена от публиката. В налисти и не допускат лесно чужди 
Сърбия, както и по нашите кръчми, хора. Направихме песента “Слободна 
певицата е в пряк контакт с публиката. сам као птица“. Българскта версия 
Ако някои я извикат на масата си, тя “Като птица съм свободна“ стана го- 
трябва да отиде и да им изпее желаната лям хит в България. С тази песен ме

харесаха и с нея дебютирах в “Гранд 
шоу“. Публиката стана на крака и запя 
заедно с мен. Нещо невероятно! По-

песен, да контактува с тях...
* Ти си една от малкото български 
певици, които имат издадени чак три 
албума в Сърбия. Как успя?

та стана

късно затвърдих позициите си с хита 
- Заведенията в Швейцария, където “Мерцедес“ и с втория си албум. Тре- 

пеехме, бяха доста престижни и там тият “роди “ големия хит “Папагал“ с 
идваха за участие големите сръбски диджей Кърмак. Изпяхме я заедно в 
звезди. Случвало се е ние да сме им Националния дворец на културата в 
подгряваща група и така се запознах с София, след което стана популярна 
Гоца Божиновска. Станахме приятел- България.... 
ки и тя ме покани на гости в Белград.

и в
(Ош ”Суйсркъси нарашиви”)

Тодор Петров



В^Г^НпСгВ^фг 918 февруари 2005

[Нашенци в света на науката: Д-р Методи Миков
Древните българи до VII век (4)Постижения в 

медицината по труда ш1чен начин - чрез свидетелствата на 
. На читателите предлагаме текстове от тази 
>есна книга, от които ще могат "да чуят гласа" 
хронисти за истооията на нашия наоод.Проф. д-р Методи Миков, който беше специал- няколко книги, а публику-

ист по медицина на труда и университетски про- вани са 107 негови профе- 
фесор, е роден през 1930 година в Стрезимировци. сионални труда, 38 от кои- 
Основно училище завършил в родното си село, а то в чужбина 
гимназия през 1948 в Трън, България. Дипломирал 
се в Медициския факултет в Белград през 1955 г.

Д-р Миков е постъпил на работа в Здравния дом се занимавал с причините, които неблагоприятно 
в кралево. В Белград е специализирал медицина по действат върху определени професии, какво е 
труда, а се усъвършенствал в Манчестер, Кардиф и тяхното влияние върху здравословното състояние 

ондон. рез година минал на работа в Ине- на работниците, като и с въпроса колко са разп- 
титута за задравна защита в Нови сад, където ста- ространени професионалните заболявания сред 
нал началник на Службата за медицина по труда, работниците.
През 1972 година към Института формирал Завод

Сведена ®т 

арменски източници
в научно-проучвател

ната си работа най-много

*В дните на Аршак станали големи размирици във 
веригата на великата Кавказка планина, в Страната на 
българите; много от тях, отделяйки се, дошли в нашата 
страна и се заселили за дълго време под Кол (Кох), на 
плодородна земя, в обилни на зърно места.

труда в Нови Сад и в Сдружението за охрана на ; Сведения за древните българи се намират и в стари арменски

мепининските ня^и е ° станал доктоР на Участвал е в различни научни срещи в страната и в - всецяло отдаден на народа си живот той е помолен от великия
пен и прппнри пппгЬррпо РСН 33 додент’ извънРе’ чужбина. Освен други признания през 1976 година : нахарар (княз) Сахак Багратуни да напише история на Армения.
/10004 тт 1пдг ^ П° Медицина на тРУда е УД°стоен и с Орден на труда със сребърнен ; Поръката е изпълнена в годините между 483 - 485. Най-старите

до 1УУ0 година е оглавявал и катедрата по венец В Кембпипж е получил “Нягпягтя яя угпру ■ -ппоП11ач, Т/г ц> о лемиридж с получил паграда за успех ■ сведения за българите авторът е почерпал от съчинение на
този предмет. Изнасял е лекции в медицинските пцез 20 век“ : ле V т Тл/т-т Р • . историка Мар Абас Катина, живял в края на III и началото на IV
факултети в Белград и Прищина. И синовете му Момир и Иван са доктори на | век в Гр Мцурн.

Проф. д-р Методи Миков е автор на първия уче- медицинските науки. По-големият, Момир, е фар- 
бник по медицина на труда и на първия Практикум мацевт-токсиколог, а Иван е тръгнал по стъпките 

медицина на труда. Занимавал се с условията, 
при които работят работниците, бил е съавтор на

Като признат специалист той е изпълнявал 
за медицина по труда и станал негов пръв дирек- различни длъжности в Секцията на медицината по 
тор. В този завод останал все до 1995 додина, ко- 
гато се пенсионирал.

по на баща си и е специалист по медицина на труда.

Н.Й.

София

Промоция на "Народни 

просветители"
* Поради здравословни причини авторът на книгата 
Александър Младенов не е присъствал на промоцията*

Книгата на Александър Йов- библиотека, 
чев Младенов "Народни просве
тители от Босилеградско Край- Министерството на образовани- зе11Т на книгата и председател на 
ще 1833-2003” (малка енциклопе- ето и науката и от външното ми- Матицата на българите в Сър
дил) на 14 този месец бе преде- нистерство на Република Бълга- бия. Изказал се е и Йордан Колев 
тавена в София. Промоцията, рия, на промоцията са присъс- от Агенцията за българите в 
която съвместно организираха твали и представители на Аген- чужбина.
Матицата на българите в Сър- цията за българите в чужбина, вРеме на промоцията две
бия, която е и издател на книгата, Софийския университет и други 
и Агенцията за българите в изявени личности от обществе- 
чужбина, е била организирана в ния и културен живот в Бъл- 
зала "Надежда” в Столичната гария. На промоцията са били и

преселници и студенти от Боси
леградско в София.

За книгата и нейния автор е 
Покрай представителите от гов°рил Пене Димитров, рецеи-

момичета са чели откъси от кни
гата.

П.Л.Р.

”... Той (Валаршак) се спуснал към зелените ливади близо до 
областта Шара, която древните наричали Безлесен или Горен 
Басаен, а впоследствие заради колонистите българи Влндур Вунд, 
заселили се там, била наречена по името на техния вожд Вананд. И 
до днес селищата там носят названия, получени от имената на 
неговите братя и потомци.* * *

Аршак, синът на Валаршак, царувал над Армения тринадесет 
гоДини... В дните на Аршак станали големи размирици 
веригата на великата Кавказка планина, в Страната на българите; 
много от тях, отделяйки се, дошли в нашата страна и се заселили 
за дълго време под Кол (Кох), на плодородна земя, в обилни на 
зърно места.* * *

Православен пътеводител______________

Неделя на митаря и фарисея
Тазнеделното евангееко четиво е посветено на ми- нността на тези думи се потвърждава от цялата исто- 

таря и фарисея. Причата за тях порицава един от осно- рия на църквата. Само тези, които са дирили Божията 
вните грехове - гордостта. Грях отлъчил от Божието милост и благодат, осъзнавайки своето безсилие са 
войнство вдъхновителя на първородния такъв, вожда успели да достигнат до духовно извисяване. За да може 
на демоните - Деница. Гордостта станала първопри- човек да бъде праведен, той първо трябва да осъзнае 
чина и за първородния грях и отнела от прародителите своята греховност, защото смятайки, че е съвършен, 
ни вечното блаженство. той не ще търси пътища да се издигне по-високо по

Смирението, тази забравена в наши дни доброде- пътя на духовното извисяване, 
тел, се предлага в евангелското четиво от Лука. Отвик- В наши дни, когато посещаването на църквата ста
нали да посещаваме храма Божии ние не можем да на едва ли не модерно, в пея влизат хора с различна 
чуем думите на псалмопевеца: “Сърце чисто създай в нагласа. Известен е анекдотът как в храма влизат биз- 

Боже, и правият дух обнови вътре в мене”. Всео- несмен и пенсионер. Единият се моли да му стигнат 
бщо признатият за онова време грешник - митарят, е парите за насъщния хляб, а другият да не бъдат хва-
посочен за носител на този дух от Спасителя. Хрис- пати камионите му на митница. Подравнен от незна- : заместник, да залови арменските велможи и да ги отведе в Персия, 
товото слово ни разкрива, че без покаяние и изповед не чителиата според него молба на пенсионера, бизнес- | Но едва успял Шапух да достигне до Ктесифон, когато неговият 
можем да получим Божията милост. мелът му дава пари и му казва: “Недей да занимаваш

Митарят и фарисеят заедно влизат в Божият храм, Господа с твоите проблеми. Ето ти пари да се оправиш, 
но колко различни са молитвите им се вижда от текста, защото Той има много по-важна работа сега”. Макар и 
Ето защо и до днес фарисеите са останали символ на виц, за жалост като влезнем в храма Божии, ще раз- 
лицемерие и скрита греховност. По времето на Христа берем, че тази случка може да бъде действителност. : храбрия и преуспяващ Нерсес Чичракеци заедно със своите 
те “стриктно” и показно спазват Божия закон, но в Толкова огрубели от възпитанието си в материали- • войски, дават под негово командване сражение на персийския 
душите си остават горди, високомерни и безчовечни, зъм, ние често забравяме с къкво молитвено настрое- | отряд, нанасят му поражение и Аспрам Спандуни убива техния 
Благодарейки на Бога, единствената мисъл, която ние трябва да пристъпваме в църквата и забравяме : началНиК. Самите те, разсейвайки се самоволно, се пръснали по
ръководи фарисея е, че не е като другите грешен, а смирението, което се изисква в молитвата ви. Ние ; ........ ,, _______ „_______ г т-
стои по-високо от тях, Дока-го митарят, който събира само просим благини за земния си живот, без дори да се оси 1ки гРлАове и крепости, уповавайки се всеки сам на себе си. Тук 
данъци, идва в храма и със затрогващо отчаяние и сещаме, че трябва да благодарим за множеството бла- I всички ванандци се отличиха със своята храброст, 
смирение се моли: “ Боже, бъди милостив към мене, га, с които ни е дарил Творецът. Дано този евангелски ■ (Пояснение: Ваиандците са потомци на българите, доведени от 
фешиика". Осъзнал, че не може да направи нищо без откъс пи послужи за размисъл. Осъзнавйки, че като : Вананд. Отличавали се с особена войнственост, проявяваща се 
Божията помощ, след разкаянието, настъпило в ду- влизаме в църквата, заставаме пред лицето па Бога,
'пата му, той проси от Бога да го подкрепи и получава нека го правим с искреиа вяра и благоговение, а не 
Божието благоволение. Така митарят се прибира в като фарисея - нехайно, с убеденост за своята правед- 
дома си оправдан за разлика от фарисея, защото както ност, презиращ останалите, 
казва Спасителят: “Който превъзнася себе си, ще бъде 
унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат.” Исти-

във

След четиригодишно безславно управление на Шапух в 
Армения до него достига вестта за болестта на баща му и той 
незабавно се отправя на път, заповядвайки на военачалника

мене,
, своя

баща Язкерт починал след единадесетгодишно царуване. В същия 
ден и той самият бил предателски убит от придворните. Според 
реда си арменските нахарари се събрали по инициатива на

както в енергична защита на родината, така и при мирно време в 
неудържимо разбойничество.).

Откъси от "История нп Армения" 
- Следва -Отец Йойм
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Христо Стоичков, десет минути след футболния мач със СЧГ Втора сръбска

"Да се видим отново на СП в Германия”
След добрите игри и резултати ■ ■ 4

в квалификационните мачове за

)

0Националните отбори на двете 
съседни държави са играли 
първия мач на 30 май 1926 г. в 
Загреб. Мачът в София на 9

следващото световно първенст
во, нациоиалите на България и 
Сърбия и Черна гора поправиха февруари е 30-ата поредна

среща и една от двете 
завършени с резултат 0:0, 
предишната се е състояла на 29 
септември 1984 г. в Белград, в 
квалификациите за световното 

София. Двамата селекционери първенство в Мексико. През 
Христо Стоичков и Илия Петко- изминалите 79 години

бяха доволни от мача, макар националите на СЧГ са били 
по-успешни -17 победи, 7 
поражения и 6 мача с равен

Този уикенд ще се играе чети- 
рииадестият кръг от първенство
то на лигата, в който димитровг
радските баскетболисти са сво
бодни. Именно още в началото на 
първенството отборът на БК 
“БСК“ от Буяновац излезе от ди
визията, с което тя остана на тег.

В следващия кръг БК “Димит
ровград“ ще се срещне с БК 
“Напредак“ от Алексинац в за
лата на Педагогическата акаде
мия в Пирот. Мачът ще се играе 
на 20 февруари.

международните си позиции. 
Двата национални отбора, които
оглавяват своите групи, изиграха 
приятелски мач на 9 февруари в

вич
че се игра без голове (0:0), и впе
чатленията си съобщиха па прес
конференция веднага след мача. 
Стоичков каза, че не беше лесно

резултат.

нс имаше сега вече световноизве
стният Божинов, а в отбора па 
СЧГ - Кежман, но мрежите ос
танаха ”здрави” и вярвам, че ма
ча няма дълго да се помии. Тър
сих от "моите момчета” победа, 
за да ме черпят за 39-ия ми ро
жден ден (ма 8 февруари). Но ду
мите за подаръка бяха само за

да се играе на минус 10 градуса, 
но шансове имаха и едните, и дру
гите.

- В нашия отбор най-голям ша- Спортни
новиниПикси на 

рождения ден 
на Стоичков

* Двадесетина футболисти на 
ФК "Балкански” се готвят в СЦ 
”Парк” в Димитровград за про
летната част на първенството. В 
края на този месец отборът ще 
замине на седемдневни подготов
ки извън града, а след това ще 
изиграе няколко приятелски сре
щи. Втората част на първенство
то в НФЗ стартира в началото на 
март. В първия кръг "Балканс
ки” е домакин на "Мрамор”. 
Пред димитровградчани е ожес
точена борба за оцеляване в ди
визията.

* В залата на Новосадския па
наир миналия петък се проведе 
първенството на Сърбия по ви
сок скок за жени и мъже във вси
чки категории. Въпреки че бяха 
добре подготвени, димитровград
ските атлети не отпътуваха в 
Нови Сад поради лошото време.

шега, понеже подарък не се тър
си. Все пак изисквах максимални ционалния отбор играят само ли на футбола особено уважават

българи, което е напълно разби- играта на Деян Станкович и Ке-усилия щото и самият аз така съм
играл. Те направиха каквото са Раемо “ подчерта Стоичков, 
могли в дадените обстоятелства - 
каза "Христо национале”.

Селекционера на зелено-чер- СЧГ той отговори: Нека да ни е здраве и отново
вените питахме за тримата фут- " Колегата Петкович е нап- да бъдем заедно през юни 2006 г. 
болисти от СЧГ (Загорчич, Па- равил добър подбор, така че СЧГ в Германия на Световното пър- 
жин и Янкович), които до мина има отличен тим. Доказателство венство. Пожелавам го от сърце 
лата година играеха за българ- за това са резултатите в квали- на колегата Петкович и на прия- 
ския национален отбор. фикационните мачове за Светов- телите на футбола в СЧГ -

Те са добри футболисти и аз ното първенство, всъщност пър- поръча Христо Стоичков, 
вото място, което сега заемат в 
групата си. Българските любите-

Президентът на Българс
кия футболен съюз Иван Сла
вков и колегата му от Сърбия 
и Черна гора Драган Стойко
ви ч Пикси присъстваха на 
рождения ден (8 февруари) на 
Христо Стоичков.

Селекционерът на българ
ския национален отбор по 
футбол навърши 39 години.

Т.П.

жман, а от нашите национали 
На въпроса за мнението му това са Божинов, Бербатов и два- 

във връзка с нациоиалите на мата Петрови.

го имам предвид. Но засега в на- Слободан Йованович

т.ттНа ученическото шахматно състезание във Върнячка баня

Анита Накова 

трета Митко се класира за 

първенството на СЧГ Д- С.
От 9 до 

13 февру
ари в хо
тел "Фон
тана” във 
Върнячка 
баня се 
проведе 
кадетския 
фестивал 
на ШС на

На първенството по 
лека атлетика в зала

Митко Александ
ров, ученик във втори 
клас на Босилеградс- 
ката гимназия, се кла
сира за ученическото 
шахматно първенство 
на Сърбия и Черна го
ра. Участието си в 
държавното първенст
во момчето осигури 
след като на първенст
вото на Централна 
Сърбия, което от 9 до 
13 т. м. се проведе във 
Върнячка баня, зае 9 
място сред 22-ма шах
матисти в категорията 
ученици на възраст от 16 до 18 години. 
От 9 изиграни мача той завоюва 5 
точки (3 победи, 4 равенства и 2 
загуби).

И вторият босилеградски предста
вител, малкият Драган Божилов, 
ученик в четвърти клас в основното 
училище, се представи добре на това 
състезание. В категорията ученици на 
възраст от 10 до 12 години, той спе
чели 14 място сред 42-ма участници. В 
9 изиграни срещи, Драган спечели 5 
точки (5 победи и 4 загуби).

В ученическото шахматно първен
ство във Върнячка баня са участвали 
над 300 момичета и момчета на

възраст от 8 до 18 го
дини. За отбелязване 
е фактът, че и Митко, 
и Драган са били сред 
най-маладите 
шахматисти в своите 
категории.

Две титли 
за Янкович

На държавното първенство на 
България по лека атлетика в зала 
две титли извоюва Марко Янкович. 
С 21, 82 сек Янкович бе най-бърз и 
на 200 м, след като ден преди това 
триумфира на 60 м. Добринка 
Шаламанова завоюва също два 
златни медала на ЗОООм и на 1500м.

Новица Божилов, 
треньор в 1ПК “Мла
дост”, заяви,че е срав
нително доволен от 
постиженията на сво-

централна 
Сърбия.

На тур
нира учас
тваха 226 талантливи младежи - 147 в мъжка и 79 
в женска конкуренция. Играха се девет кръга по 
швейцарска система в пет възрастови групи (до 
10, 12,14, 16 и до 18 години). По десет първокла- 
сирали се във всека категория ще участват 
в кадетското първенство на СЧГ, което ще се про
веде от 28 април до 4 май също във Върнячка 
баня.

ите възпитаници.
- Митко имаше реа

лни шансове
За световното 
първенство по 
плуване 2009 г.

да се 
класира в самия връх 

на табелката и да се намеси в борбата 
за медалите, обаче поради някои нео
снователни съдийски решения в ре
шаващите мачове, той остана девети 
в крайната класация, казва тренчо- 
рът. - Въпреки доброто начало, през 
втората част от турнира Драган се 
разболя и не беше в състояние да 
осъществи по-добър резултат, изтък
на Божилов.

Финансовите средства за участието 
на младите босилеградски шахмати
сти в първенството във Върнячка 
баня е подсигурил ШК "Младост”.

Пет кандидатури 

за организаторВ женската конкуренция до 16 години участие 
младата димитровградска шахматистка 

Анита Накова, която на няколко поредни фес
тивала бележи добри резултати. И този път тя не 
изневери. Със 6,5 точки от девет партии (6 по
беди, 2 загуби и 1 реми) тя зае третото място и 
бронзов медал.

Първо място спечели Джурджица Алимпич 
със 7 точки, второ Йована Бойович също със 7 
точки. С този резултат Анита се класира за пър
венството на СЧГ.

Медалите и наградите връчи Душан Райкович, 
гросмайстор, иначе председател на ШС на 
Сърбия.

взе и

Международната организа
ция по плуване ФИНА съобщи, 
че кандидати за организатор на 
световното първенство през 
2009 година са Атина, Дибаи, 
Москва, Рим и Япония.

Домакинът на първенството 
ще бъде определен през юли в 
Монреал, по време на тазгоди
шното световно първенство по 
плуване.

Първенството през 2007 г. ще 
бъде проведено в Мелбурн.П.Л.Р.д.с.
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|ШяКПредание от шопските краища През фотообектива_____

Спасяване на 

знеполските деца
I

- ОТ сурьвБте
- от мя-иио^_- и сгр прочуау

Обяви
II Когато си безработен и ти трябват пари, тря- !р 

бва да намериш начин да си обезпечиш някакъв Ц 
доход. Начини за това има и колкото са по— ;У 
оригинални, вероятността да успееш е по-го- 
ляма.

тIIНа 7 юли 1801 година при изгрев слънце в манастира ”Свети 
Йоан Богослов” край Ерма пристигнал конникът Иван Тодоров 
от Знеполе. Почукал на портата и извикал да му отворят. 
Калугерът, който му отворил, казал: ”Още е рано за божа служба. 
Синко, ти май си подранил на събор?” Иван отвърнал на калугера 
с думите:, Отче, аз не съм дошъл на събор. Нося писмо за игумена 
Василий.” Калугерът го завел при игумена и Иван започнал да му 
разказва защо е дошъл: Баща ми Тодор Паунов ме изпрати да 
донеса писмо и да ви помоля да ни спасите.” Игуменът 
писмото и го прочел. Повикал братството и казал: "Вървете, 
братя мои, по местата за сигнали и дайте знак да се съберат 
нашите дружини. Сега ни трябва и Вълчан от Балкана, и Мартин 
от Гребен, и Новак от Руй планина, и Арса от Кукавица и младият 
Иван (Вусаин) от Остри връх. Нуждаем се от тяхната помощ и 
мъдрост. Знеполско натиснали турци. Довел ги арапинът Шабаб. 
Турците връзват дечицата и искат да ги карат за Турция - 
мъжките да са яничари, а женските да са були.”

След около 2 часа пристигнал Мартин Войводата, 
по-късно и

1
тел. 5&1-&&—и Дали ще успее да припечели ”някоя парица” 

пусналият оригиналната обява от снимката или 
не, той сам си знае. Но обявата привлича вни
манието на минувачите в Димитривград. Едни се || 
смеят, други поклащат с глава, трети веро 
запомнят телефона и търсят ”вражалеца”.

ж. •]ш,
01 \

■ШжТж, / Я
ятиови

Чвзел
А.Т.

Тъжен помен
ДолноТлъмино На 20 февруари се навършват ТРИ ТЪЖНИ ГО

ДИНИ от смъртта на нашия мил и непрежалим съпруг, 
баща и дядо
ИЛИЯ ИЛИЕВ-ИЛЧА 
от ДимитровградИзчезнал

младеж
а малко

Иван Войводата и Старина Новак. Към обяд прис-
Вълчан Войводата. Игуменът им съобщил защо ги е 

и добавил: Аз съм идвал в Знеполе, зная горските 
ще ви заведа до там. В Знеполе сами ще решите какво ще пра
вите. Когато минали половината от пътя, срещнали Арсо 
Войводата. Достигнали до местността Горист 
щували. Били над 300 хайдути и още толкова селяни и ловждии. На 
съмване Мартин Войдовата събудил всички и им казал: ”Братя, 
очаква ни тежък ден. Пред нас е голяма турска сила. Как да я 
унищожим, нека да ни каже, нека да ни научи Иван Войводата.” 
Иван имал план да заведе петима свои другари при Шабаб, уж са 
роби. ”Ще останем в бивака до полунощ. Аз ще наблюдавам къде 
са нощните пазачи на бивака. В полунощ, когато всички заспят, 
ще отвържа момчетата и ще убием пазачите. Стефан ще отиде на 
юг към Малко Добрево и ще започне да вие като вълк, а Станко 
ще отиде на север към Петрови кошари и ще започне да лае като 
лисица. Това ще е знак. че сме завършили работата. Вие тогава 
тихомълком тръгнете към турския лагер и започнете да убивате 
турците”, съобщил плана си Иван.

Вързали хайдутите ръцете на Ивановите другари, които 
вървели един след друг. Иван яхнал коня си и ги подкарал през 
полето към бивака. За да изглежда като истински турчин, той 
облякъл униформа на юзбашия. Още не стигнали до бивака, 
когато пред тях излезнал самият Шабаб. ”Селам Алейкюм, 
юзбаши. Какви са тези гяури, които караш вързани?”, попитал 
Шабаб.

Животът ти беше изпълнен с безгранична любов 
към семейството. Винаги ще те помним и обичаме.

тигнал и
викал пътеки,

Поклон пред светлата ти памет!
На 20 февруари ще посетим вечния му дом на димит-

Все още няма следи от из
чезналия Любен Стоименов 
от Долно Тлъмино, махала 
Дръндупци. 24-годишният 
младеж е изчезнал на 20 ! 
януари тази година. Въпреки 
усилията на местните жите
ли и на екипите от босилег- 
радското ОВР, досега не е 
намерена никаква следа, коя
то да повлияе за решаването 
на случая.

ровградските гробища.хълм и там зано-
Семейсшво Илиеви

На 28 февруари 2005 година се навършват ДВЕ 
ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на
ЗАНКО СТОИЧКОВ 
капитан първи ранг

Татко, времето минава, а болката и тъгата по теб не 
заличават.

В полицията не получихме 
никакви официални инфор
мации, свързани с издирва
нето, а и самите граждани не 
искат явно да говорят. Сред 
местното население се спе
кулира и се пронасят най- 
различни слухове във вързка 
с мотивите за изчезването на 
младежа.

Син Иебошиа

Каним роднини и съседи на панахидата по случай ЕДНА ГОДИНА 
от смъртта на нашата обичана и непрежалима майка, свекърва, тъща и 
баба

ПАВЛИНКА ПЕТКОВА 
(1928 - 2004) 
от Долна Любата

Панихидата ще бъде отслужена на 27 февруари (не
деля) от 11 часа на долнолюбатските гробища.

Ние винаги ще пазим спомена за теб с дълбока болка 
в сърцата си. Нека нищо не наруши блаженото спо
койствие на вечния ти сън!

С непреходна обич и благодарност свеждаш глави Пред светлата 
ши памет: син Кирил, снаха Надежда, зешове Радомир и Яне, 
внуци Боян, Васко, Весна, Игор, Мирослав и Мартин

- Край в следващия брой - П.Л.Р.

ттьш^ 1 2шщя
Водоравно: 1. Сграда, в която са 
изложени предмети и вещи с ис
торическа ценност. 5. Разгорени 
въглища, жар. 11. Иначе, друго
яче. 12. Комшия. 13. Повторно 18 
изпълнение на сцена. 15. Герой 
на Шекспир. 16. Пръчка за при
саждане на дърво. 17. Къща, жи
лище. 18. Европейски съюз 
(съкр.). 19. Натиск, напор. 20.
Край на състезание. 22. Хими
чески елемент, газ. 24. Държава 
в Централна Америка. 25. Връс
тник. 26. Модел на "Опел". 28.
Втората нота. 29. Красноречив 
говорител. 31. Лично местоиме- 
ние. 32. Хълм над Белград. 35.
Безцветен газ във въздуха. 36.
Марка немски автобуси и ками
они. 37. Домашно животно. 38.
Начинаещ в някоя област или 
работа. 40. Полски имот. 41.
Мярка за земна площ. 42. Мате
риал от игололистни дървета, ски учен, изобретател на дина- Окоп, траншея. 31. Плитък и

мита. 20. Превзето държание, широк домакински съд. 33. Дъл- 
напереност. 21. Голяма снежна боко място в река. 34. Името на 
маса, свличаща се по планински поп певицата Станич. 36. Леген- 
склон. 23. Машина за влачене на да, предание. 39. Мярка за елек- 
вълна. 24. Много слаба ракия, трическо съпротивление. 40.
26. Място за продажба на стоки. Дума, с която обикновено се от
27. Земноводно животно. 30. рича.

Тъжен помен
На 24 февруари 2005 година се навършват 5 ГОДИ

НИ от смъртта па нашата мила сестра и леля
КОСТАДИНКА ГОГОВА - КАЯ 
от Мшн

Винаги ще си спомняме за теб.
Тооишс: Олиоерп, Любиид и Биргира

......1..... 1__. ф.
22 I.

25 шиш
Тъжен помен

На 24 февруари 2005 година се навършват ДЕВЕТ 
ГОДИНИ от смъртта на
ИСКРА РАДОЙЧИЧ 
от Димитровград

Помним те и скърбим за теб! Почивай в мир! 
Опечалени: Баща Мила, майка Марчка и съПруг 
Илия

*

Ь у
■с

43. Летателен апарат.
Тъжен помен

На 18 февруари 2005 година се навършват 40 
ТЪЖНИ ДНИ без
ТИНКА ДИМИТРОВА

Дълбок поклон пред майка ни, която много ни даде п 
много ни обичаше. Да си спомним за нея с тъга и обич н 
вечна признателност!

Поменът ще се състои на 18 февруари 2005 година в 10 часа на 
гробището в село Борово.

Ош най-милиШе: синоас Никола, СШоян и Васил, снаха Юлияна, 
дъщеря Иаанка, зей) РисШа, внуци, внучки и Правнуци

Отвесно: 1. Авторът на поемата 
"Септември". 2. Съзвучие. 3.
Кубче за игра. 4. Ехо, екот. 5.
Плод на дъб. 6. Мъжко име. 7.
Митичен основател на Рим. 8.
Пакъл. 9. Който се абонира за 
вестник, списание и пр. 10. Пър-
иловЧ1412'мГюс5лманСсТки свеще- 1; Салам-6- Владимир. 13. Мотел. 15. Оле. 16. Оса. 18. Волан. 20.

1Я игпГг чепр^ни ИЧ°- 22' 06- 23- Ро- 25- Лебед. 27. Ака. 29. Ола. 31. Зидар. 33. Ода.ник. 16. Карта за игра с червени 35 Кана, 37 Никос 39 дкк 41 Сет 43 Чакар 45 оу. 46. Да. 48.
четириъгълни знаци. 17. Пари- кол. 50. Ротор, 52, ИНА. 54. Рим. 56. Киники. 58. Лаик. 59. 
чна единица в Сърбия. 19. Швед- Калорифер.

Решение на кръстословица 230 - Водоравно:
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никСуи години
След края на Първата световна война на престола на 

изгонения Фердинанд се възкачил синът му Борис. Веднъж 
Цар Борис III пътувал сам с автомобила си за обичаната му 
Чам Кория, но близо до Самоков спукал гума. Повъртял се, 
повъртял се, все пак не е царска работа да сменя гуми, и видял, 
че по пътя наближава каруца. Спрял я и се 
селянина да го вземе със себе си. Онзи го огледал, огледал и 
автомобила, пък рекъл:

- Може!
Настанил се царят до него и потеглили. По едно време 

Борис, от любезност и царско любопитство, повел разговор:
- Кажи, нане, как живеете, как върви работата?
- Абе кво да ти кажем - суи години! Суи години!
- Ами нещо не може ли да ви се помогне?
- Не може - рекъл шопът. - У суи години кой да ти помогне?
- Ами аз мога да ти помогна.
- Кой? Ти! У суи години никой не може да ти помогне.
- Добре, ама ти не знаеш кой съм?
- Епа кой че си, Господ не си.
- Ами аз съм царят.
- Царот ли?
- Да, царот.
Шопът изгледал спътника си изпод вежди. Вдигнал рамене 

и рекъл:
- Ами виж какво ще ти кажем, то у войната що копелатии 

станаха поручици, може и ти да си станал цар!

Описание

Откико почемо да тънемо у тинюту, 
тека почеше да се множе свакикви: йедни 

гледаю у карте и васуль, другьи у дзвезде, трета 
мааю с рукье, а наскоро тува намножише се теквия 

| що разтураю маджийе. Затова ич не се изненади 
кита ючера срето Стойчу Ветропиратога, съв 
зацървел от варканье.

- Е Стойчо, накуде тека?
- Пущи ме , Манчо, варкам да стигнем навреме да 

се запишем!
- Нейе ли малки късно за записуванье?
- Нейе това що мислиш, пошъл съм да се запишем 

при йедну що разтура маджийе...
- Па и там ли се записуйе? - чудим се я.
- Кико да не се записуйе, от кико се прекара Ванга, 

плизнуше по свет мъничкье вангье, ама народ кико 
народ, щом чуйе за некою нову, навали ко овце на 
солило. Па ако сакаш да дойдеш до ньи първо требе

| да се запишеш и да чекаш да то дойде редат.
- Е от кво байе тая вражалица, у кво гледа?
- Кажу, гледа у тебе и одма ти све познайе кве су та 

маджийе напрайене. А после вати та гьи растура, не 
знам с кво, ама орати се дека све познава...

- Е Стойчо, я знам дека си ветропирест, ама може 
ли толкова да си западал?

- Слушай Манчо, мисли си кво очеш, ама кажу 
дека тая маджиярка йе съглам добра, комплетна 
кико цщ би казали по-учевните.

ТОТО - партия с 
най-много избиратели
СИРОМАШИЯ - 
компания край 
телевизор с фишове в 1 
ръце 1
ДЕПУТАТ - този, който 
си върши само свойта 
работа
СПЕЦИАЛЕН 
ПРОКУРОР - централен 
регистър на държавни, 
военни и служебни 
тайни
ПИРАТИ - Карич, 
Марянович, Мишкович, 
Митрович, Беко,
Вучелич, Кертес...
ТРАНЗИЦИЯ - игра, 
чийто фонд за награди 
е в Дединье

помолил ма

Питали трънчанин какъв живот живее, а той го описал 
следния начин:

"Пойдем у гору - вуци, ойдем у село - айдуци, улезнем у 
църкву - светци, излезием - слепци, па айде дома, завием се - 
буй, одвием се - му и! Еба га у животат!”

по

Филип Младенович - Орати се , Манчо, кико от шалу разтура маджийе 
от стра. от уроци, от сутребйе, от прочуду, от 
цървени ветар, ама нали ти кажем, баш от све...

- Е, а та от кво патиш?
- Я не патим от нищо!
- Па защо тъгай си се завучал?
- Ма идем Манчо,

(От "Весела книга за българския народ”)

оя е шая жена?ММ 0 * да питам кве маджийе су 
напрайене на напгу общину. Очу да знам защо йе 
толкова западла, защо другье опщине некико се 
измъциняю полъка от тинюту, а нийе тънемо ли, 
тънемо, дори четри пути смо по-зле от ньи...

- Чекай, не требе ли това да питаю общинскьете 
коджабашийе?

- Требе , ама нечу! Кой кико се добере , Манчо, до 
гледа си свойта ребра...

- Па кво мислиш да ни йе сполетело?
- Я мислим, Манчо, цървени ветар йе...
- Е-е?

IУ9В.,; щ
От басейна в Звонска баня 
идва млада хубава жена 
без блузка, без пола...
Коя е тая жена ?Щж

«1УПИИЙМ
влас,

Ш \
-■

•V,

- Па видиш ли, толкова влас се промени, ама ни 
йедна нейе отпорна на цървени ветар. А нейе и 
чудно: половин век ни държи цървени ветар, уко- 
ренил се йе толкова дълбоко, та никикве промене не 
може да га изкорене. Най-лошото йе що све нещо 
чекамо, чекамо и търпимо... Ама айде, я да не байем, 
че идем да видим кво че ни пребайе маджиярката!

- Е иди, само немой да буде "Бай бабо, бай..."

х

а
»

Манча
Черешови очи, 
копринени коси, 
мраморни крака.
Коя е тая жена ?

вицове - Пак си пил!
- Не съм!
- Пил си!
- Не съм!
- Я кажи "Гибралтар”?
- Гир... Гиб... лар... пил съм...

* Ние с моят мъж си живеем

* Правостояща блондинка 
пътува в полупразен влак. След 
няколко часа минава кондук-

( Седемдесет години Блондинката:
, на женски крака се любувах, - извинете, бихте
1 Се2й СаМО Ш сънувам! К^н д у кто рътспнедо у ма шей п о г-

ЩрЩ ЪХ, ЖвНСКМ 1сракн*.» лежда билета:

Шш Коя е тая жена ?
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тихо и мирно... 
МИРНО казах!

ли ми казали
а# * Двама гинеколози в стрип

тийз бар. Единият мърмори:
- Влакът е без места, а това което " Направо скука...

Другият:гледате е серийния номер.
* Мъжът се прибира късно - Вярно, дай по-добре да ходим на 
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