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Отсрочено решаването
проблемите с изучаването на 
български език

Сакскобургготски предложи нови министрина стерството е отворено за разговори и предлага 
Националният съвет да организира среща на 
директорите на споменатите училища с предста
вители на министерството, за да могат програ
мите в посочените училища да бъдат съгласу
вани с решенията, произлизащи от закона”.

Нека да напомним, че искът на НС е обос
нован върху дописката (подписана от проф. Ми
лан Бърдар), изпратена до НС (но не и до учи
лищата) още па 27 септември 2004 г., 
казва, че "българското национално малцинство 
има право да организира изучаване на български 
език като задължителен предмет с пет часа сед
мично...”

Промени в 

правителствотоМинистерството 

не разреши 

повече часове *Нина Чилова е предложена за 
нов министър на културата и 
туризма, Милко Ковачев за 
министър на икономиката, 
Нихат Кабил за министър на 
земеделието и горите и 
Мирослав Севлиевски за 
министър на енергетиката и 
енергийните ресурси

Министър-председателят Сим
еон Сакскобургготски предложи 
четирима нови министри в пра
вителството. В изказването си 
пред народните представители и 
министрите той припомни за про
ведените преговори между коали
ционните партньори НДСВ, ДПС 
и ”Новото време”. (На стр. 4)

в която се

Министерството на просветата, секторът 
за развитие на образованието и 
международното просветно 
сътрудничество не разрешиха да се 
увеличи броят на часовете по български 
език.

Министерството отказа български език да се 
намери в списъка на предмети за съревноваване 
на учениците от 5-8 клас в основните и от 1-4 клас

Това се казва в средните училища, понеже заявката за това ев отговора на иска на Нацио- 
налния съвет от 18 януари 2005 година, в който се тРябвал° Да бъде дадена до края на юни 2004 г. 
търсеше от началото на второто полугодие да се Министерството обаче разреши да се сфор- 
увеличи броят на часовете по български език в миРат работни групи при комисията за образо- 
училищата в Димитровград, Босилеград, Божи- вание в нс- които да направят анализ на учеб- 
ца, Клисура и Звонци. Обоснованието е, че про- ници от БългаРия> които биха могли да се полз- 
мени в програмата не бива да се прилагат през ват в училищата в Сърбия, където се учат деца от

малцинството.средата на учебната година. В отговор подписан 
от министър Вуксанович, се казва още, че ”мини- А.Т.

"Натура балканика" организира вечер 
на напредничавите фермери ______Драган Домазет в Димитровград

п Проект за Стара 

планина на стойност 

5 милиона долара
.- ■..ш

.

”Положението за Демократи- Добро, и лошо. Нямаме много и затова веднага започваме под- 
чната партия (ДС) в момента е и съюзници, ма които да разчитаме готовки за избори - започваме

избирателната кампания.”
Това пред членовете и симпа

тизантите ма ДС заяви Джордже 
Тодорович, говорител па ДС, по 
време на посещението с група 
функционери в Димитровград на 
18 февруари.

За положението в партията и 
в държавата и за плановете на 
ДС говориха председателите ма 
отделни ресорни съвети при ДС: 
Драган Домазет, председател на 
съвета за наука, технология и 
университет; Александър Чири- 
лович, председател ма съвета по 
енергетика; и Милан Павлович, 
председател на подсъвета за ме
ждудържавни отношения и сел
ско стопанство. В присъствието 
на почти стотина членове те от- кото стопанство, горското и водното дело полагат огромни усилия да 
говаряха и на многобройпи вън- възстановят селските среди и селскостопанската дейност в тях. Но 
роси.

"Настоящото правителство и особено Министерството на селс-

ориентацията е в министерството да не се занимаваме с онези хора, 
на които липсва инициатива.” Това изтъкна председателката на при- 
родолюбителското дружество "Натура балканика” и помощник-ми- 
нистър в Министерството на селското стопанство, водното и 
горското дело на Сърбия д-р Сузана Джорджевич-Милошевич 
време на мероприятието "Вечер на напредничавите фермери”, 
се проведе миналия четвъртък в димитровградския хотел "Балкан”.

Чирилович, Домазет, Тодорович, Павлович и Зоран Петров по вереме на 
срещата с членството на ДС (На сгр. 3)

Кадрови промени в „Напредък”

Иешич е
новият
треньор

по

Симеонова и.д. 

директор
Петруика Симеонова с новият изпълняващ длъжността дирек

тор на общественото предприятие “Напредък” в Босилеград. На 
този пост тя е назначена от Управителния съвет на фирмата на 21 
т.м., понеже на досегашния и.д. директор Милан Господинов е 
изтекъл мандатът.

ГТетрунка Симеонова е земеделски инжинер. В “Напредък” 
работи от 2003 година, а до назначаването й за временен директор 
е била председател на Управителния съвет. За нов председател на 
съвета е избран Бошко Божилов.

- Първата задача на новото ръководство е да изготви бизнес- 
план и социална програма, заяви пред “Братство” Симеонова.

П.Л.Р.

което

(На стр. 2)

Първата фаза от програмата МИР ще 
приключи до 30 юни т.г.

Реализация 

според планана
СКА11 * В първата фаза от програмата МИР, Европейската общност, 

посредством УНДП, ще вложи 6,5 милиона евро, а още един 
милион евро ще подсигурят общините

(На стр. 10) (На стр. 5)
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Проект за Стара планина на
стойност 5 милиона долапа

Черна гора предлага трансформация на 
Държавната общност

Съюз на независими 

държави?
Черна гора предлага трансформация на държавната общност 

Сърбия и Черна гора в Съюз на независими и международно | 
признати държави - Сърбия и Черна гора.

Проктоспоразумението за принципите на трансформацията е 
предоставено на президента па СЧГ Светозар Марович, както и 
на президента и премиера на Сърбия Борис Тадич и Воислав 
Кощуница.

Според документа скупщииите на държавите членки и Скуп
щината на държавната общност приемат идентично споразумение 
за трансформацията и по този начин престава да съществува Дър
жавната общност. Въз основа на същото споразумение Черна 
гора и Сърбия се признават взаимно като независими държави с 
всички права и задължения, произтичащи от самостоятелния 
международен суверенитет.

Просктоспоразумението предоставиха съвместно президентът 
и премиерът на Черна гора Филип Вуянович и Мило Джуканович.

(Отстр. 1)

Пред многобройпите селскос
топански производители от Ди
митровградско и други посети
тели от Димитровград и Пирот, 
сред които бяха кметът на общи
ната д-р Веселин Величков и 
началникът на Пиротски окръг 
Весна Миялкович, д-р Сузаиа 
Джорджевич говори предимно за 
мерките, които това министерст
во предприема с цел възстановя
ване на селата и селскостопан
ската дейност в този край. В ре
чта си тя окуражаваше димитро
вградските селскостопански про
изводители да изготвят бизнес- 
програми, да събират изисквани
те документи и да ги изпратят до

Предложни изменения в Закона за 
информирането________________

министерството, от което могат Аирен Тижен (вляво) и д-р Сузана Джорджевич 
да очакват финансова помощ.
Същевременно тя ги призова да 
се регистрират, защото единстве
но в този случай ще могат да пол
зват финансовите средства, кои
то се отделят от републиканския 
бюджет за развитие на селата и 
селскостопанската дейност. Ре
гистрацията няма да бъде основа 
за изчисляване на данъците, 
както това изтъкват някои лошо 
информирани или злонамерени 
хора. От помощник-министърка- 
та посетителите между другото 
разбраха, че настоящото Минис
терство на селското стопанство е 
сформирало Съвет за развитие 
на селата и е установило но-до- 
бър механизъм за контролиране 
на отпуснатите средства.

Сърджан Стоянович, па чал-

Още година за 

приватизиране
нете на селскостопаските произ
водители, каза, че ориентацията 
е да се форсират неразвитите 
краища в Сърбия. По думите иа 
Милич, за получаване на сред
ства от републиканския бюджет 
могат да конкурират не само 
отделни селскостопански произ
водители, но и местни самоуп
равления, местни общности, 
както и земеделски кооперации.

Специален гост на мероприя
тието бе представителката на 
Световната банка Аирен Тижен, 
която с група свои сътрудници, с

Правителството на Сърбия предложи изменения в Закона за об
щественото информиране и го предостави иа Народната скупщина. 
Според правителственото предложение срокът за приватизиране на 
средствата за масово информиране, на които е основател държавата, 
местното самоуправление, относно ведомство или предприятие, в 
които държавата е мажоритарен собственик, ще удължи с още една 
година - до април 2006. Същевременно е необходимо да се направи и 
евиденция на всички тези медии в републиката, понеже досега такава
не съществува.

Да припомним, според сегашния Закон за информиране, който 
представители на организацията беше приет преди две години, тези локални медии трябваше да се 
Натура балкаиика и на Мини- приватизират до 23 април тази година или да спрат да работят. До- 

колкото депутатите в републиканския парламент приемат предло-стерството па селското стопанст
во иа Сърбия тези дни обиколи 
селскостопанските призводите- събда на издателство "Братство”, 
ли в Димитровградския край. Ти
жен изтъкна, че в Световната 
банка преди няколко месеца са 
получили писмо от Министерс-

жеиите изменения, с още една година ще се удължи и неизвестната

пик па ресора за генетични ресу
рси към Министерството изтък
на, че на всички селскостопански 
производители от Димитровград
ско са отпуснати субсидиите за 
отглеждане на автохпонии поро
ди животни за миналата година. Цафаристът Славиша Стойкович от 
Той съобщи, че през тази година 
заинтересованите стопани, пок
рай свинете мангулици, дома
шните нископлаиински коне и

В.Б.

Италия помага 

сънародниците ситвото на селското стопанство, в 
което става дума за идеята да се 
реализира проект с цел запазва
нето на растителните и животи
нски ресурси в планинските райо
ни иа Сърбия, един от които е и 
районът на Стара планина. С 
този проект между другото би се 
подтикнало развитието на еколо
гичния и агро-туризъм, отгле
ждането на автохтонните породи 
животни, както и изграждането 
на цехове за преработка иа мля
кото, въпиаТа и другите изделия, 
които се получават от тези жи
вотни. ”В продължение на след
ващата година или година и 
половина Министерството на 
селското стопанство заедно със 

прои
зводители ще работи върху 
изработката на проекта. Надя
вам се, че и аз ще работя с тях и 
че до средата иа 2006 г. изготве
ния проект ще предоставим иа 
Световния фонд за защита на 
жизнената среда, от който очак
ваме финансова подкрепа от 5 
милиона щатски долара”, изтък
на представителката на Светов
ната банка и оцени, че вероят
ността проектът да се осъществи 
на практика е голяма.

Както и досегашните, така и 
това мероприятие на "Натура 
балканика” бе организирано без
упречно.

Пирот забавляваше участниците
От новините по първи канал на хърватската телевизия узахме, че 

италианското правителство осведомява своето малцинство в Хърва
тин, че поради определени трудности в реализация на държавния бюд
жет ще намали средствата, които отделя за малцинството. Намале
нието е с около 500 000 евро. така че за 2005 година италианите, които 
живеят в Хърватия като малцинство, ще получат малко повече от 4 
милиона и 600 хиляди евро! В информацията още се казва, че това 
намаление е временно и е само за тази година. Иначе, италианското 
правителство на всеки три години приема закон за финансиране на 
малцинството си в Хърватия. А.Т.

дър Васов - е предоставил доку
ментация за получаване на кре
дит от министерството и го е 
получил. Митич припомни на 
стопаните условията за получа
ване на кредити: да са се регис
трирали като селскостопански

овците бардоки, ще имат възмо
жност да отглеждат и магарета и 
биволи, като за всяко животно
ще получават субсидии на сто
йност от 5000 динара.

Браико Милич от Министе- производители, да са се застрахо- 
вали като такива и да са по-млади 
от 40 години. Милич, който в ми-

рството на селското стопанство 
съобщи, че до момента само един 
селскостопански производител 
от Димитровградско - Алексан-

'■?:Т-Писма •••" - '■ . Vнистерството с група сътрудници 
непосредствено разглежда пско- Искът за пенсиониране кисне 

в бирократски чекмеджета
селескостопанските

Съпругът ми Иван Тасев, родом от Стрезимировци, Сурдулишко, 
цели 37 години и девет месеца работеше във "Вартекс” от Вараждин, 
но поради известните причини и обстоятелства, остана без работа. 
След това никой не му даде каквато и да е парична компенсация. 
Просто казано остана на улицата. Аз работех в стъкларската фабрика 
в Парачин и с пенсия от пет хиляди динара не бяхме в състояние да 
предприемем нищо. Взехме пари на заем и съпругът ми плати всички 
облагания за пенсионно-инвалидна осигуровка за две години и три 
месеца трудов стаж и през октомври 2004 година подаде иск за 
пенсиониране в службата за ПИО в Чуприя. Оттогава досега от 
службата няма никакво решение.

Сполетяха ни и други неволи. Той се разболя и понеже нямахме 
пари, завърнахме се в къщата на родителите му в Стрезимировци. Но 
една неволя не идва сама - съпругът ми се парализира и сега е в 
болницата във Враня.

Ние наистина сме в голяма агония, но не искаме нищо нереално, не 
искаме никаква парична помощ от държавата Сърбия, не искаме 
милост от хората... Изискваме само компетентните органи и хора в 
тази държава да посредничат в службата на ПИО в Чуприя да бъде 
решен искът на съпруга ми за пенсиониране.

Б.Д. Мила Тасева, Стрезимировци"Бялата закуска", която по случай мероприятието подготви сем. Манови
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ДС се готви за избори Отзвук

Страдаха и семействата 

на "голооточани"
(От сгр. 1) ратно. Ще им се признават оцен

ките, защото и България, и Сър
бия ще имат учебна система, 
обоснована на декларацията от 
Болоня (Италия). Тогава трябва 
да се състезаваме кой ще прив
лече студентите, а конкуренция
та дава качество. Ако искаме 
студентите да остават при нас, 
трябва да бъдем по-добри. Щом 
учениците отиват в София, веро
ятно преценяват сами, че Бълга
рия в това отношение е по-добра. 
Ако ние им предложим по-качес
твено и ефикасно следване (кое
то при нас средно е по 8 години и 
половина), те ще следват в 
Сърбия. От друга страна в дър
жавните университети образова
нието би трябвало да е безпла
тно.”

За новия закон за висшето об
разование, който подготвят спе
циалисти от ДС, пред журна
листите говори Драган Домазет. 
Той изтъкна, че този проектоза
кон предвижда много нови неща, 
които са на ев

се чуе истината.”
Така той много пъти ми гово

реше и май беше прав. Напълно 
съм наясно, че страданията на голо
оточани не могат да се опишат, но

"Забавената правда е само 
друг вид неправда."

Мубарак
ропейско равнище. 

А той, в случай ДС да спечели 
следващите избори, трябва да 
бъде приет, за да премахне 'хао
са, който в момента

Когато Настрадии ходжа сиКомпанията "Кока-кола” _ също така и страданията на семе-
счупил ребро, предложили му да го йствата им. Глад, беда, болести, 
заведат при най-добър лекар-орто- изоставеност от обществото, уни- 
пед. Но той отказал и поискал да го жеция, присмивки.... Много години 
заведат при селския лекар, който не по-късно разбрах какво е това "гу
бил ортопед. На въпроса знае ли ба". Означавало, че сме приличали 
каква е разликата межд^ двамата иа Губавци.
доктори, той отговорил: Да, зная! Май иа тези пространства е труд-
Този, селският лекар, миналото ля- |10 или изобщо не се стига до катар- 
то си счупи ребро и само той знае зис д3 съм психиатър по професия 
какми е на мен. „ зиам> че без катарзис няма оздра-

При самата помисъл за времето вяване. Вярвам, че това го знаят и 
на Голи оток и за моя покоен баща, много други хора. (Сега това е мо- 
аз пак съм гладен. Но това могат да дерен нзраз). Но ако ВЛАСТТА на 
го разберат само тези, които са си тази ДЪрЖава нарича себе си демок- 
чупили ребро . Както и всички ратична и ако наистина иска да 

други голооточани, и моят баща бъде демократична, то тогава е 
Владимир Васов от с. Пъртопопин- необходимо да поправи грешките 
ци, пито виновен, пито длъжен, 0т миналото. Затова от актуалната 
прекара в мъчилищата на бивша 
Югославия седем години, шест ме
сеца и петнадесет дни. В Цариброд,

съобщи, че е купила фабри
ката за минерална вода и со
кове "Власинка”. Договорът 
за купуване иа 100% от акци
ите на "Власинка” е бил под
писан
"Кока-кола

цари във 
висшето и изобщо в образова
нието”.

С оглед па факта, че през 
ледните десетина години голям 
брой от димитровградските уче
ници продължават образование
то си в България, Домазет заяви:

"Доколкото 
България е имала, а убеден съм, 
че има и сега, добри научни рабо
тници и добро виеше образова
ние, понеже още от времето па 
Източния лагер на образование
то се е полагало много и това е 
дало определени резултати, кои
то и сега са налице. Това дето 
учениците, завършили средно 
училище, отиват да следват в 
България е добро нещо и пре- 
доставлява обмен на опит. След 
като законът бъде приет, ние ще 
имаме европейска система за 
оценяване. Това ще даде възмо
жност на студентите да следват 
тук, след това в София или об-

пос- от представители
от Атланта и 

гръцкия клон ма компанията, 
както и от досегашния собст
веник па фабриката за вода - 
"Симпо”. "Власинка” бутили
ра минералната вода "Роса”. В 
съобщението па представи
телството па тази компания за 
Сърбия и Черна гора се посо
чва, че заедно с гръцкия клон 
па "Кока-кола” от 1997 г. до
сега в СЧГ са инвестирани пад 
110 милиона евро. Президен
тът па "Кока-кола” за Югоиз
точна Европа Майкъл Йоха- 
исеи заяви, че купуването иа 
"Власинка" е "една от ключо
вите стъпки па компанията за 
разширяване към категорията 
бутилирана вода”.

ма

съм запознат

Що се отнася до това, че за 
нострификация па дипломите от 
България студентите отделят ог
ромни пари. Домазет подчерта, 
че нострификацията е необходи
ма, по за съжаление законът не 
се занимава с финансови пробле
ми. Затова определени учебни 
заведения просто рекетнрат сту
дентите и по този начин си обез
печават средства. За съжаление с 
амаидмапи ншцо не може да се 
оправи, защото по отношение иа 
финансирането трябва напълно 
нов закон, който да уреди и тези 
неща.

власт очаквам да реабилитира го
лооточани и техните семейства

, така, както направи с равиогорско-
Пирот, Ниш, пак Пирот, Сремска т0 движение. Справедливо и пълно 
Митровица, Билеча н най-много па обещетение е невъзможно ("биепо
Го™оток- „ и й.... не се връща”, казва нашият

Ти си най-малкият и само на теб народ), но поне и частично да се 
искам да кажа мъничко от моите направи ще бъде знак на катарзис, 
патила, защото е невъзможно, до- с дълбоко уважение и пиетет 
ри и приблизително, да се разкаже към покойния ми баща 
за всичко. Но се надявам, че поне ти 
ще доживееш времето, когато за 
това ще може явно да се говори. Не 
вярвам в реабилитация, но поне да

д-р Симеон Васов 
ДимитровградД-М.А.Т.

Голи оток: пакъл в морето - голгота край граи _______________ Заедно с мен, казва 
Крум Тасев, в първата 
група "голооточани“ 
от Царбродско бяха и 
Богдан Николов, 
Божил Ставрев,
Марин Младенов, 
Борислав Стефанов, 
Драголюб Йоцов,
Сава Пенчич, Веско 
Петров и един 
бачевчанин (забравил 
съм му името). Бяха 
арестувани и Георги 
Алексов, 
преподавател в 
гимназията в 
Цариброд - 
изключителен 
методик, Тодор 
Горчев, младежки 
ръководител, и Спас 
Ставров, студент. 
Видях ги във военния 
затвор в Панчево през 
март - април 1948 г., 
когато аз бях в 
цивилния затвор в 
този град. Докъде 
стигаше недоверието 
на режима към хората 
от Царибродско 
показва и

Спомени иа Крум Борисов Тасев, един от първите наши "голооточани”

Страдалник от острова на ужаса
*През септември 1949 г. клеветник от редовете на заточените царибродчани осуетява правдата и оставя Тасев в голооточкия ад до 
началото на 1953 година?!

Пристигналите "информбюровци”, предимно от Щом има нашенци - има и клеветници 
Сърбия и Македония, нощуват в кораб, набутани в „ 
прегради като добичета. На Петровден 1949 г. те _ През септември 1949 г. правдата се сеща за Крум 
стъпват па Голи оток. От кораба слизат по двама, Тасев- Боглам Ннколов “ Божил Ставрев! Те по- 
вързани падат в групата на освободените затворници и

-Аз бях "чифтосаи” с Божо, по ние вече се бяхме излизат от ”жицата” по в м™е1,та’когато тРябва Ла 
развързали преди да слезем, спомня си Тасев, Ко- иапУсиат пакъл|,ия °Е'ГР0П- ^ получава заповед 
гато видяхме Огромното количество бял камък, лро- «а сге въР,,е “ своята баРака?! Чак сле« 3 
шепнах: ”Леле-мале, сол ли ще копаем? Ще се про- РазбеРе' ме с въР,,ат заРа«" д0,юс ,,а е«"" от ^Р"6' 
падне от работа!” родскитеголооточани?!

Затворниците получават заповед да се "дезип- -От време на време, разказва Тасев, па Голи оток
гНнкпнтт" вмппетп Тпгеи тпнп е гп ппптп кт гп- Пристигаха СЛеДОВПТеЛИ, ЗЯ ДЛ Проверят ДЯЛ И СЯ Се 
' * Р .се Р 1 ‘ "попрявили” затворниците от техния район. Презне след арестуването му в края на 1948 г. ? След това ] ,псо V п 1 1м 1 3 ., 3 1 , есента на 1952 г. дойде Гаич от Пирот, когото иоз-

навах като командир на окръжната ...... .
в списъка. Тасев получава номер 696. Голи отиват в 
склад, където получават дрипави войнишки дрехи, а 
оттам в бараки ("павилиони"). Двадесетината като
ржници от Босилеградско и Царибродско 
няват заедно иа "етажа” иа една от 14-те бараки.

- Преди нас иа Голи оток бяха докарани словенци 
и хървати, но ние не минахме през шпалир, както се 
посрещаха по-късно новодошлите ииформбюров- 
ци, разказва Крум Тасев. Тази монструозна прак
тика беше въведена когато пристигнаха "ревидир- 
ци ге” от Черна гора и Босна, превъзпитани на ост
ров срещу Херцег Нови. Новодошлият минаваше
между построени затворници, които го удряха, плю- НаЙ-СТрашн0Т0 наказание 
еха и обиждаха?!?

ци и болести, много шпиони, провокатори п кле
ветници... Повече от работите бяха напълно безс
мислени, а една от малкото смислени беше изгра
ждането па постройка за събиране на дъждовна 
вода. Тя беше завършена през 1952 г. и чак тогава за 
първи път се измихме със сладка вода.

През цялото време па заточението се пазех да не 
участвам в инциденти, нищо не питах, нищо не 
възразявах, не молих за свобода... Бях се примирил с 
неправдата, защото това беше единственият начин 
да оцелея в суровия концлагер, разказва Тасев.
Мъки и след Голи оток

На 3 януари 1953 г. Крум Тасев напуска Голи 
оток, но това не е и краят на неговите мъки. Когато 
пристига в Цариброд, власт не му позволява да 
замине за родното му село Вълковня. Само разре
шават на баща му да дойде, за да се видят. После го 
пускат при условие да се явява винаги, когато го 
повикат. Много бързо обаче го арестуват 
момента, когато трябва да отиде па сватба, на която 
неговите родители са кумове! Освобождават го, 
защото се установява, че пияният комиаднр на гра
ничния пост забравил да предаде "хабера”. Когато 
отива в Белград, за да продължи следването си във 
ВПШ, спецлужбите командироват човек, който го 
следи ма всяка крачка. В осмолетката в Звонци, 
където сетне работи като квалифициран препода
вател по математика се опитват да го дискредитират 
за чужда вина, като използват обстоятелството, че е 
лежал на Голи оток. Онравдва се със силата на °асил Минев и Тодор

Тошев, членове на

даде недвусмислени показания за клеветника, но аз 
няма да кажа името му, не защото е "виден" наше
нец, а защото нямам конкретни доказателства.

Така Крум Тасев остава заточен още 3 години и 4 
месеца! През това време е свидетел на неописуеми 
ужаси, а и самият той изпитва някои от тях. Имаше 
страшни бонове, казва той. Изпаднах в ужас, когато 
биха един черногорец. Деформираха го така, че и 
неговата майка не би могла да го познае. Питат го: 
"Панто, йош ли си за Стальииа?”, по не получават 
отговор, защото той е в безсъзнание. И продъл
жават да го бият?!

се паста-
II ТО В

арестуването на 
народния
представител Андрей 
Иванов - Дрейча, 
както и на Борис 
Таков, член на 
околийския и 
окръжния НОО,Все пак най-страшното наказание 

беше бойкотът, продължава Тасев. На
казаният не смее да контактува с ни
кого, получава тежка работа, а през 
нощта стои, наведен над киблата, която 
служи като клозет?!? Аз бях бойко
тиран един път заради дизентерията, от 
която умираха ме малко затворници. 
Почувствах остри болки в стомаха и се 
явих в болницата, но след три дни ме 
пуснаха. Наказаха ме с 20-диевен бо
йкот затуй, че съм "излъгал Тито и Па
ртията, които много се грижат за мен и 
ми дават всичко”. През това време об
служвах мелницата, кояго дробеше ка
мъни и се прибирах в бараката отрупан 
с прах,..

На Голи оток беше много тежко и 
без такива наказания. Лоши климати
чески условия, тежка работа, слаба хра
на, атмосфера на най-гнуспа поквара и 
идеоложки идиотизъм, въшки, татаби-

аргумептите, но съзнава, че като "голооточанин" 
винаги ще има проблеми край границата. Затова 

Горни Матеевац недалеч от Ниш, сетне пре
подава в нишкото основно училище "Ратко Вуки- 
чевич” и завършва Природно-математическия фа
култет в Скопие. В пенсия излиза от гимназията 
"Светозар Марковнч”. В Нпшкпя край няма осо
бени проблеми благодарение на математиката, в 
която политиката не може да прави мърсотии.

На 7 март 2005 г. Крум Тасев ще навърши 85 
години. Въпреки дълбоката старост, той се съгласи 
да сподели спомените си за събитията в Царнброд- 
ско във връзка с Резолюцията на ИБ, както п за 
затворническите си години в Адриатическо море, 
защото казва, че Голи оток може да бъде простен, 
ио никога не трябва да бъде забравен. За да не се 
повтори!

местния партиен 
комитет...
Тасев си спомня,че 
на Голи оток са били 
и"матурантите" 
(арестувани веднага 
след зрелостния им 
изпит) Любомир 
Нацков, Стефан 
Алексов, Марин 
Каменов, Любчо 
Андреев, Борис 
(Бока) от Болев дол, 
Киро Чокат, Славчо 
от Изатовци и Петър 
Шаец, завърнал се от 
Голи оток като тежък 
инвалид.

отива в

- Край -
Подготвил: К. Георгиев
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Промени в правителството Европейската комисия подкрепи 
присъединяването на България и Румъния към ЕС

П©змтмвно
становище

България да сс приобщи мас по- 
скоро към ЕС и също разбира се 
с одговорпост към поетите анга
жименти към партньорите в 
нашата либерална формация” - забравя и сравнението на

министър-председателя, което 
гласеше, че държавата трябва 
да се управлява като търговско 
дружество. Това заяви 
Александър Божков, 
съпредседател на Центъра за 
икономическо развитие. Според 
него се наблюдава една типична 
размяна на местата, като в 
рамките на търговско 
дружество.

(От стр. 1)

”Като имам предвид това, кое
то се реши, и важните промени, 
които ни предстоят до края па 
мандата на 39-тото Народно съб
рание и естествено до края па то
зи кабинет, рсших да предложа

Причините за промените в 
правителството са чисто
икономически, дори повече 
корпоративни. Не трябва да се

каза Сакскобургготски.
Той предложи Мнпистсрство-

Европейската комисия прие продължат да провеждат необхо- 
позитивпо становище за присъе- димите за членството им рсфор- 
дипявапето па България и Ру- ми според поетите при прегово- 
мъпия към Европейския съюз и с рите задължения. Комисията ще 
това реагира на успешното прик- продължи да наблюдава изнъл- 
лючваие па преговорите за при- пението па тези задължения до 
съединяване па заседанието на присъединяването и да подкрепя 
Европейския съвет в Брюксел па страните с наличните й инстру- 
17 декември 2004 г. и изготвянето мепти. Ако при подготовката за 
па договора за членство през членство се появят по-големи 
февруари 2005 г., съобщи Евро- проблеми, може да се прибегне 
пейската комисия в официалната до клаузата, според която ири
си страница в Интернет.

“Днешното решение поставя /или Румъния може да бъде отло- 
слсдващмя крайъгълен камък в жено с една година, обяви още 
пашите отношения и еднозначен Комисията, 
сигнал, че Комисията казва па 
България и Румъния добре до
шли в европейското семейство.
Въпреки това службите в тези ст
рани не трябва да спират да рабо
тят; напротив, през 2005 и 2006 г. 
трябва да се работи още по-уси- 
лено, за да може да бъдат извър
шени реформите и така неогра
ничено и навременно да бъдат 
изпълнени всички условия за 
членството“.

Комисията е уверена, че при
съединяващите се държави ще

Министър-председателят пре- 
пожи па НС да освободи Лидия 
Хулева от поста на вицепремиер 
министър па икономиката, про- 
>есор Божидар Абрашев от Ми- 
пстерството па културата, Мех- 
ед Дикме от поста министър па 
змсдслисто и горите и Милко

съединяването па България и

Български 

експерти в 

Любляна

ъовачев от поста министър па 
енергетиката и енергийните ре-

то па културата да бъде иреоб- сурси. 
разувано в Министерство на кул-

па народните представители да 
одобрят структурни и персонал- 

омепи в Министерския
Симеон Сакскобургготски

нн турата и туризма, понеже потен- предложи па парламента да 
цналът, който страната има е ог- бъдат избрани Милко Ковачев за 
ромеи и иай-вече свързан с кул- министър на икономиката, Нина 
тури

съвет .
"Тези промени аз бих искал да 

се базират върху три принципа. 
Това е приемственост, което е 
логично в едно отговорно упра
вление. Също така да съответс
тват с европейските изисквания 
понеже в това отношение има па-

Българска експертна група 
в Любляна обсъжда възмо
жностите за практическо ре
шаване на въпросите, свърза
ни с режима на влизане и тран
зитно преминаване на българ
ски граждани през Република 
Словения, съобщиха от Ми
нистерството на външните ра
боти на България. Посещени
ето е по инициатива на Бъл- ) 
гария и по покана на МВР па • 
Словения.

В експертната група са вкл
ючени представители на Ми
нистерството на вътрешните 
работи, Министерството на 
външните работи и предста
вител на Министерството па 
транспорта.

Милова за министър па култура- 
Мнсля, че по този начин ту- та и туризма, Нихат Кабил за
ите възможности.

ризмът ще допринесе много за министър на земеделието и гори- 
културата, а културата да даде и те, Мирослав Севлиевски за ми- 
новата ориептировка към тази иистър па енергетиката и снерги- 
цел да се обединят тези две мини- йпите ресурси, 
стерства” - почерта Сакскобург- ----------------------------------------------ционалеи консенсус за целта

Първанов благодари на 
Тадич за медиците и за 
Небойша Иванов

Редица от направените структурни промени задълбочават 
проблемите на координацията на кабинета, като с тях 
правителството си създаде структурен проблем. Тези промени са 
пародия от търсената ефективност от страна на НДСВ, ДПС и 
„Новото време,, и създадените нови проблеми за засегнатите 
министерства, агенции, сектори и хора в тях. Това заяви в интервю 
за предаването на Дарик радио „Портфейл,, проф. Димитър Иванов, 
съветник на президента. Според него промените във всяко едно 
правителство винаги целят три неща- дресиране на проблемите пред пето па проблема с българските медицински сестри в Либия, както и 
страната и пред обществото, да елиминират слабите места в за помилването на Небойша Иванов в Сърбия. Както съобщи БТА,

Първанов и Таднч се срещнали в Загреб на церемонията за встъп
ване в длъжност на хърватския президент Стипе Месич.

Президентът ма Р България Георги Първанов благодари на 
сръбския си колега Борис Тадич за ангажирането му около решава-

правителството и да дадат едно послание за отговорност към 
обновлението, една нова настройка на функционирането на 
правителството, нищо такова обаче не се наблюдава в промените в 
правителството. А.Т.

Разногледища преминат отгоре й хищни приватизатори, кредитни наш политик, пожелал да при- ш
ватизира даже каменистия Ш 

После бяха загладени някои ръбове в новокамешште връх Мусала, 
закони. За да се получи гранитно единство между
представителите на елита - били те политици, мафиоти, депутатски глас заяви в парла

мента, че днешна България е 
А куп продажни социолози и медии имаха за задача вече "частно дружество с неог- 

всекидпевио да изчукват от неудобните факти фин раничена
пясък, който да хвърлят в очите па хората. Появиха сс и Всъщност това беше само мал- 
литератори, чиято цел беше да напишат неолитни ка реплика в поредната траги- 
творби, изпълнени с неолитни безсмислици. В поезията комична пиеса. Докато в парла- 
ни цъфнаха бисери като "фалосът на мойта майка”, а мента се замеряха със словесни * 
стилистиката на родната проза замириса па зле под- камъни, десетина политически ^
държана обществена тоалетна.

В културното пространство се развилия приматска жаждата си да превземат върха на корупциоииата 
чалга и ханшовитите движения па кючека започнаха да верига. А някои партийни лидери непрекъснато правеха 
увенчават всяко парвешошко празненство. Телевизията прибежки от ляво в дясно и обратно, 
не пропусна пито един каприз на маймуноподобната 
мода. По синия екран започнаха да се появяват и при- трудно да се определи кои политически формации са 
мати, които уринират и онанират пред милион мигащи леви и кои - десни, 
очи.

милионери, улични хиепн и други мутанти.

Елит инеолит Нсслучайно един разумен

-■магистрати или най-обикновени бандити.Все още учените спорят как точно са изчезнали от 
земния пейзаж динозаврите. Не са уточнили и кога 
нашият маймупоподобен прадядо е изострил ръбовете 
па кремъчеп камък, за да го превърне в средство за 
оцеляване... Далечните епохи не обичат да разкриват 
всичките си тайни.

В днешната епоха е актуален не по-малко дискусион
ният въпрос - откъде се пръкна у нас точно този поли
тически елит? И какви сечива използва той вече тол
кова години за собствено оцеляване? Как етапа така, че 
този елит умело превърна голямата промяна у нас в 
подмяна па човешките добродетели? И защо честните 
български политици се броят на пръсти - та вече са па 
път да изчезнат като динозаврите?

Ето че поставеният в началото въпрос се оказа 
въпрос-матрьошка - питаш за едно нещо, а вътре още 
питанкн.

Моето скромно мнение е, че появата на днешния ни 
елит съвпада с началото па държавен неолит. Само в 
една новокамепна епоха хората, избрани за държавни
ци, не искат да мислят за самото съществуване па 
държавата. Напротив - пашите политици непрекъснато 
показват искреи стремеж да разтурят всичко читаво у 
нас, за да не остане в държавата камък върху камък.

Май п камъните не бяха оставени па спокойствие. 
Най-напред беше използван крайпътният трошляк, с 
който политическите лидери енергично замеряха 
своите опоненти. Целта беше да се получи политическо 
разделение и душевна суматоха в народа.

След това с първобитен кремъчеп чук беше разбита 
на дребен чакъл икономиката пи. Така, че да могат да

безотговорност”. т

мутанти пи смяха с безгръбначната си пластичност и

Вече разбрахме, че в епохата на днешния неолит е

Оказа се, че всички са предимно левови. Според она-
Материалната нищета подаде ръка на духовната зи древна поговорка: "Интересът клати феса”. Самият 

мизерия.
Така беше поставено всеобщото начало на днешния 

Неолит. Този важен период беше характеризиран от 
един представител на политическия елит като "конт
ролиран тип демокрация” във време па икономическа и други идваха, по "коругщиоините практики” оставаха... 
морална криза. Пак според този откровен господин сега 
”в България цари тотален политически разварат”...

Друг специалист по неолитните въпроси каза по фауна от хищни себеподобни. Горе - битка на интереси, 
радиото, че нашият политически елит "използува раз- а долу ние, свити в подножията, живеем в страх за 
лични корупциопии практики” и ”редица иезаконови физическото си оцеляваме и бавно затъваме в 
похвати”. Бихме могли да преведем на по-ясен език 
казаното - по днешните държавни върхове се краде и за 
умрелите.

Връх сред тези върхове е, разбира се, най-елитпият

фес също не криеше свои левови интереси... Неолит
ните политици нямаха способност да решат пито един 
важен въпрос на обществото, но успяваха добре да 
организират своето лично щастие. Едни си отиваха,

Всъщност - няма какво да се чудим. Нашият полити
чески елит непрекъснато създава и мултиплицира

приматска простотия...
Българският Неолит прави всичко възможно тази 

епоха да е вечна.

Георги КОНСТАНТИНОВ, "Сега”



Босилеградска хроника

Реализация 
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Среща с 

ПървановПосредством програмата МИР, в 
Босилеградска община до края 

рвата фаза ще бъдат вло- 
100 000 евро, 80 на сто от

(Отстр. 1)
Реализацията на първата фаза 

от програмата МИР, от която се 
финансират проекти за възста
новяване и развитие на 4 общини 
от Ябланишки и всичките седем 
от Пчински окръг, бе тема на 
срещата между представителите 
на УНДП и на общините, която 
на 21 т.м. се проведе във Враня. 
Босилеградска община бе предс
тавяна от заместник-кмета Алек
сандър Александров.

Оценено е, че реализацията на 
проектите се провежда според 
плана и първата фаза ще прик
лючи до 30 юни. Отделна коми
сия при УНДП ще изготви док
лад за реализацията на първата 
фаза от програмата и той ще 
бъде предоставен на Европейс
ката общност, понеже тя подси
гурява парите, а УНДП реализи
ра програмата.

По думите на Александров, на 
заседанието са обсъждани и въп
роси, свързани с реализацията на 
втората фаза от програмата 
МИР. която се очаква да стар
тира от 1 юли тази година, а да 
приключи до средата на 2007 г. 
Въпреки че все още не е опре-

на пъ 
жени
които подсигурява УНДП, а 20 
процента - Общинската скупщи
на. Едновременно с програмата 
МИР се реализира и програмата 
ССМИРГТ, в рамките на която ще 
бъдат вложени 55 000 долара, от 
които 44 000 долара осигурява 
УНДП с помощта на правителст
вата на Шведия и Норвегия, а 11 
000 - ОС. В рамките и на двете 
програми досега в общината са 
реализирани пет, а в ход е реали
зацията на още три проекта.

* Вицепремиерът на България 
Ангел Марин ще присъства на 
откриването на паметника на 
Левски в Босилеград на 4 
март

Делегация от Босилеград при
съства на Възпоменателния ми
тинг, посветен на 132-годишнина- 
та от гибелта на Васил Левски, 
който на 19 февруари се състоя в 
София пред паметника на Апо
стола на свободата. В състава на

лика България Георги Първа- леград бе приета от президента 
нов, венци пред паметника на Първанов. Българският държа- 
Апостола положиха и делегации вей глава потвърди, че вицепре- 
на парламента на България, на зидентът на България Ангел Ма- 
правителството, на Българската рин ще присъства на откриване- 

делегацията бяха директорите ма армия, кметът на София Стефан то на паметника на Левски в Бо- 
основното училище и на гимна- Софиянски, както и миогобро- силеград на 4 март. Босилеград- 
зията, представители на филиала 
на КИЦ “Цариброд” и местни

делена сумата, която Европе
йската общност ще отпусне за 
финансирането на втората фаза 
от програмата, той подчерта, че 
от УНДП са предложили, осно
вен критерий за разпределянето 
на средствата между общините и 
занапред да бъде броят на насе
лението.

- Предложих на представите
лите от УНДП този критерий да 
се промени, понеже в най-иераз- 
витите общини, каквито са Боси
леград и Търговище, броят па 
жителите е най-малък, а именно 
те имат най-голяма нужда от фи
нансови средства за да реализи
рат проектите, подчерта Алекса
ндров.

йни делегации от столицата и 
други български градове.

След официалната част на силеград. 
програмата делегацията от Боси-

чани поканиха президента, кога- 
то идва в Сърбия, да посети и Бо-

журналисти.
Покрай президента на Репуб- П.Л.Р.

На 4 март в Босилеград които са завършили преди 60 години, а 
тогава училището е и получило името 
на Апостола.Ще бъде 

открит 
паметник на 
Апостола

Пари за поставянето на паметника 
на Васил Левски в Босилеград е оси
гурила фондацията "Васил Левски” отЯйдй»*
София. Тази фондация е в рамките на 
Общобългарския комитет ’ Васил Лев- 
ски" и съществува от 1991 година. Ос- 
вен със сътрудничеството с български- 

I те общности вън от България и под-ШШ '
П.Л.Р.

На 4 март т.г. на площадката пред да
нъчно управление в Босилеград тържест
вено ще бъде открит паметник па Васил 
Левски. Кметът Владимир Захариев заяви, 
че е поканил на тържеството да присъстват Вук Дра- реализация на програми за отбелязване на национални 
шкович, министър на външните работи на СЧГ, Дра- и исторически празници и подпомагане на ученици и 
ган Коядинович, републикански министър на култу- студенти, които^аботят върху делото на Левски, 
рата и други високопоставени държавни личности. Ве
че е известно, че паметникът ще бъде открит от вицеп- Левски и още осем извън границите и - в Северна 
резидента на Република България Ангел Марин.

Очаква се на събитието да присъстват и Никола йна.
Ковачев, министър на енергетиката на България, кме- - С поставянето на паметника на Апостола в Боси- 
тът на София Стефан Софиянски, представители на леград още повече ще засилим и ще задълбочим 
общините Козлодуй, Перник и др. Най-вероятно в тър- вързките с българските общности в Сърбия и Черна 
жеството ще се включат и представителите на випус- гора, подчерта д-р Стоян Джавезов, председател на 

| циците от Народно-военно училище "Васил Левски”, фондация "Васил Левски”.

Кг-дм---- .1 държането на културно-историческото 
Ший*;:,] наследство на Васил Левски и неговите 

последователи, фондацията се занима
ва и с рекламно-издателска дейност, с

Движението силата на Сърбия в Босилеград
д-р Стоян Джавезов

Кроасани и мляко за децата
Общинската организация на Движението силата на Сърбия в Боси

леград миналата седмица раздаде кроасани и мляко на-децата в детската 
градина и в основното училище.

На малчуганите в детската градина и на учениците от първи до 
четвърти клас в централното училище в града, както и на всички ученици 
от подведомствените училища в селата са дадени по един кроасан и по 
половин литър мляко.

Сладжан Миланов, председател на партията на Боголюб Карич в 
общината, изтъкна, че в бъдеще ще организират и дарения на хранителни 
продукти за бедните в общината.

В момента в България има около 150 паметника на

Америка, Латинска Америка, Гърция, Румъния, Укра-

П.Л.Р.

В ловното дружество ” Сокол”ШШШ1Шииаайдйсд й Доволни от постиженията!Настоява да бъда открита 

болница в Босилеград
!■ Ловният сезон, който приключи па 31 януари е един от най-ус

пешните през последните години за ловците от ловното дружество 
"Сокол” от Босилеград. През изтеклия сезон на територията на 
общината те са убили 68 глигана, 150 заека, 75 лисици, по 5 сърни и 
сръидаци и 8 вълка.

Ефтим Митов, председател па ловното дружество, заяви, че през 
изтеклия ловен сезон, дружеството е сътрудничило интензивно с 
ловни дружества от вътрешността на Сърбия. Организирали

посещения с колегите от Сърбобран, Гроцка, Крагуевац и 
Пирот. Той изтъкна, че е изключително доволен от резултатите на 
ловците и оповести, че поради острата зима ще организират акции за 
хранене па дивеча.

В момента в "Сокол” членуват около 330 ловци, което е с около 70 
по-малко от миналата година. Причината за това е високата цена 
членския внос. който за тази година възлиза на 3 000 динара. В 
дружеството казват, че членският внос може да се плаща и ма 
периодични аноски.

}:

са п
взаимни

Михаел Груневски, доктор по медицинските науки и професор в Медицинския факултет в \ 
Скопие, по майка е райчиловчанин. Роден е през 1954 година във Виена, където 
родителите му били на работа. на

Проф д-р Груневски е известен радиолог със субс- "десетки”. По-малката му дъщеря Нина е ученичка в 
пециалност за белодробна диагностика. Председател четвърти клас в средно училище и възнамерява да 

Балканската асоциация на радиолозите, в която запише архитектура, 
членуват над 8 200 радиолози от всички балкански Нашенецът изтъква, че много обича Райчиловци 
страни а едновременно е и председател на сдруже- и от малък редовно идва в родното село па майка си. 
нието на радиолозите в Македония. Написал е към Пространният двор около къщата в Чурчинска ма- 
130 научни труда които, освен в Македония са пуб- хала, която са построили родителите му, е превърнал 
ликавани и в Сърбия, България, Гърция, Турция, в истинска райска градина с най-различни дръвчета, 
Словения и др Автор е на радиолошко-стомаголо- цветя, басейн и др. Отглежда пад 120 овощни и други 
гичен атлас, а в момента с един друг учен готвят най-различни видове украспи дръвчета, 
учебник по радиология за студенти по медицина и - В Райчиловци ми е по-хубаво отколкото в Ско- 
стоматология Уникалната област в паучио-изследо- пие, казва професорът. Винаги, когато намерим сво- 
вателската му дейност е патологията и диагности- бодно време със семейството ми идваме тук. 
ката на плювачната система. Без оглеП, че в Райчиловци идва на почивка, д-р

Освен в Медицинския факултет в Скопие изнася Груневски, както правеха и неговите родители, вина- 
лекции и във факултетите в Измир, в Истанбул и в ги е готов да окаже помощ па хората със здравос- 
Анкара Професор Груневски пи разказа, че инте- ловни проблеми. Той е раздвижил инициатива за отк- 
реса към медицината е наследил от родителите си, риване па специализирана пулмолошко-кардиологи- 
които са били изявени професори в Медицинския чна болница в Босилеград.
факултет в Скопие Майка му Бояна, по баща Хрис- - Въздухът, водата, екологичната храна и идеа- 
това е била професор по инфектология, а баща му лпо-го географско местоположение па Босилеград- 
Михаил Груневски е бил професор по радиология. ско, дават възможности за откриване па една такава 

Михаел е женен с Виолета, която е доцент в болница, сочи нашият събеседник. За реализацията 
Медицинския факултет в Скопие. По-възрастната им на този проект ще е нужно «а се заангажира не само 
дъщеря Бояна е тръгнала по следите на родителите общината, но и нашите изявени преселници, които 

баба си. Студент е в пети имат възможност с финансови средства, а и по други 
курс в медицинския факултет. Бащата с удоволствие начини да окажат помощ, 
подчертава, че студентската й книжка е изпълнена с

П.Л.Р.е на
■■■■■■

Писма_____ ншк:

|Не ми дават ток
• Земеделец съм на 37 години и със съпругата Тополка и двете ни 1 
: малолетни деца живеем в Буцалево. Поради редица обстоятелства •
■ моята семейна къща не е електрифицирана, въпреки че I 
1 съществува решение на Дирекцията за строителни площи н пъти- ■ 
; ща в Босилеград още от 31 януари 2003 година. В него се казва, че 1
■ тя трябва да подсигури пари за електрификацията, т.е. за свърз- 
: иаие иа къщата ми към електромрежата.
| Решението е изпълнително, аз цели две години бня път от :
■ Буцалево до Електроразпределителното и Общинската скупщина ■
■ в Босилеград. Винаги ми обещават, че ще изпълнят задълженията '
■ си, ио семейството ми още живее в мрак.
; Затова съм принуден публично да попитам компетентните в ■
■ Дирекцията, в ОС и в Електричното кога ще изпълнят поетите си 1
| задължения и кога семейството ми ще получи ток, за да може ■ 
; нормално да живее в собствената си къща? ■
‘ Риете Христов, Буцалево :

:

:

си, съответно и на дядо и

П.Л.Р.
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Ще се решават 

проблемите с 

наводненията в Белеш

Заседание иа Общинския съвет

Предложен нов съвет за
шж на спорта зала Общината ще реши проблема с наводненията, които при по-силни 

дъждове или след топенето иа снега се случват в Белеш, стана ясно 
след заседанието на Общинския съвет в сряда.

Трябва да се изкопае канал, с помоща на който атмосферните 
води да бъдат отведени до Лукавашката река. За тази цел вече има 
съгласие от железницата, понеже каналът трябва да мине под нея. 
Както е известно, самото местоположение на Белеш е такова, че 
дъждовните води от Цинцарски рид и останалите по-високи места се 
сливат тук. Но, както бе изтъкнато на заседанието, основната вина е 
на самите жители, които съществуващите канали и канавки край 
пътя са затрупали и превърнали в овощни или зеленчукови градини, 
в складове за дърва или сено и пр. От заседанието иа ОС е отправена 
остра критика към работата на комуналната инспекция и полиция, 
които трябва да накарат белешани да освободят незаконно заетите 
площи, да почистят каналите, а общината ще направи необходимото

^Бившият председател на 
Съвета за строеж на 
спортната зала и бивш 
председател на 
Изпълнителния съвет не даде 
отчет за залата. *Съмнения в 
достоверността на 
посочените цифри.*Да се 
направи ревизия, ако не 
цялостна, поне частична, на 
финансите за строежа.

:Г;

1 :г:

Бившият председател 
Съвета за строеж иа спортната 
зала в Димитровград и председа
тел на последния Изпълнителен

на от своя страна.
Не за пръв път се случват наводнения, както това от преди една 

седмица. Но поведението на някои белешани е наистина такова, че 
води повече до изостряне ма проблема, отколкото до неговото 
решаване. Посочен бе примера на един белешаиин, който не искал 
дори да изкара собствената си кола от гаража, препълнен с вода, 
“само зарад това да си вземе обещетение. Общината обаче не е

съвет Емил Соколов не иска да /даде отчет за строежа на спорт
ната зала в Димитровград, счи
тайки, че с края па мандата на 
предишната скупщина е приклю
чил и неговия мандат, а отчет 
трябва да даде началника по 
финанси при скупщината!

С това се сблъскаха за поре
ден път членовете на Общинския 
съвет, които разискваха по фи
нансовия “отчет“,който е напра
вен въз основа на данните, даде
ни от извършителя на работите, 
предприятието “Прогрес“.

Според тези данни досега за 
залата са изразходвани 138 221 
896,38 динара! Понеже според

виновна за положението, което самите жители са предизвикали, 
затваряйки природните течения на дъждовните води. Освен това 
известно е, че в тази местност поради “мочурливата почва” не е

А.Т.

Част от външната стена на залата - пари са давани и за лошо завършена 
работа

препоръчително да се строят мазета.
Вече е договорено да се иап- 

Общинския рави сметка за свързване на за-
съвет не се съгласиха и някои лата с водопроводната мрежа и с
членове от бишия Съвет за стро- канализацията. Свързването с
еж на залата да останат и в повия, канализацията трябва да стане по
който трябва да назначи скупщи- улица “Теслипа“, при което под
лата. Общинският съвет предла- земните помещения няма да
га на скупщината в новия орган бъдат обхванати, понеже са на
да бъдат назначени Васа Алек- по-ниско пиво. Или пък отпа-
сов, Велин Николов, Никола М. дъчиите води от там ще трябва да
Стоянов, Трифуп Димитров, се помпат! Предстои и да се раз-

проектосметката строежа,т тря- Миодраг Иванов, Илия Мето- пише тепдер за уреждане на
бваше да струва 5 милиона евро, диев и Драган Голубов. околността на спорната зала.
мнозинство от членовете на Об- Бъдещето па залата е извест- Остана неизвестно и кой ще

но, тя ще бъде завършена. Рабо- води инвестициите около залата, 
тите са забавени поради несъот- Както е известно, доскоро това 
ветното качество на подовата бе поверено на “Комуналац“, нос 
настилка, която е доставена от решение на скупщината то му е 
Словения и която не съответства отнето. Съществуващата кому
на проекта. Дали това е случайно нално-жилищна служба при об- 
или може би става дума за дала- щината няма потенциали да пое- 
вера, членовете на ОС не са наяс- ме такава голяма инвестиция, 
но. Чака се идването на предста
вители на фирмата от Словения, ОС разгледа и прие решения по 
които заедно с проектантите ще редица искове на ведомства, уче- 
кажат защо не е доставена тър- реждения, местни общности, сд- 
сената подова настилка и дали ружения и частни лица. 
тази, която е докарана може да 
се използва. Защото в противен 
случай словенската фирма тряб
ва да върне паркета в Германия.

експерти.
Членовете иа Пресконференция на 00 на ПСС

Гражданите да 

проявят по-голяма 

инициатива
В началото на тази седмица да се произведат на територията 

журналистите в Димитровград се на общината. Мениджърите съ- 
срещнаха с лидера на ОО на що така са изразили готовност да 
Движението ”Силата на Сърбия” помогнат на местните строи- 
(ПСС) Милча Марков Мича и с телни фирми, като им намерят 
говорителя на отбора Милован работа във вътрешността на 
Павлович. Гостите изтъкнаха, че страната или пък в Русия.

Лидерите на Движението ”Си-

щинския съвет изразиха съмне
ние в достоверността на посоче
ните цифри. Затова бе предло
жено да се направи ревизия на 
финансовата част, поне частично 
- там, където има най-много 
съмнения (а съмнява се почти 
във всичко). Ревизията трябва да 
направят експерти.
Как ще стане това...

Неофициално се говори, че 
дори няма цялостна документа
ция за досегашните работи в об
щината (което ще рече, че някой 
не я е предал ма наследниците, 
когато си е тръгвал. Но това 
остава да бъде установено от

през средата иа миналата седми
ца са пристигнали хуманитарни лата на Сърбия” отправиха апел 
колети с трайно и шоколадово към граджаните на общината ”да
мляко и с кроасани, които да проявят инициатива, да излизат с 
бъдат раздадени в двете димит- нови бизнесидеи, които със скро- 
ровградски училища, в детската мната помощ на ОО и с помощта 
градина и в Дома за стари и пен- на ПСС биха се превръщали в 
сиоиери. Хуманитарната пратка бизнеспланове, интересни за ин- 
на стойност 250 хиляди динара е веститорите”. Те изтъкнаха, че 

Димитровград през предстоящия период ще по-

Освен по въпроса за залата

А.Т.
пристигнала
благодарение на помощта, която ложат усилия в общината да 
ма ОО на ПСС е оказал Съветът бъдат сформирани няколко дело- 
за социалните въпроси към Глав- ви клуба, 
ния отбор на ПСС, начело с д-р 
Борис Стайковац. През следва-

в

Арестуваш за 
контрабанда 
ма цигари Б.Д.Данка Георгиева, техноложка в ГИД:

Ще се 
учреди ОО 
на Нова 
Сърбия

| щите месеци се очакват нови 
пратки с хуманитарни помощи за 
общината.

Говорейки за плановете на 
ОО иа ПСС за предстоящия пе
риод, и Милчев, и Павлович из
тъкнаха, че е изготвен проект за 
изграждане на ретранслатор за 
хващането на сигнала на мобил
ния оператор 063. За окончател
на реализация на проекта е необ- 

| ходимо да се построи път до хъл- 
й ма в Желюша, както и електри- 
Л ческа мрежа с ниско напрежение 
| с дължина няколко километра. 
1 Според думите на водачите инве- 
| стицията ще бъде реализирана 

когато времето се подобри.
Представителите на ПСС за

познаха журналистите, че между
временно е установено сътрудни
чество между димитровградския 
клон на тази партия и менид
жърите, които са обещали по
мощ при изнамирането на пазар 
за всички изделия, които могат

Заплатите са от 

новата джиро-сметка 

на ГИД

Както съобщиха в СВР в р 
Ниш братята близнаци Иви- й 
ца и Йовица Цветкови от Ди- Ц 
митровград са арестувани 1 
заедно с още три лица. Близ- Г 
наците са арестувани поради 
основателно съмнение, че са 
се занимавали с контрабанда 
на цигари без бандерол, кои- ! 
то са купували в България и 
складирали в къщата си в ! 
Димитровград. Организатори 
и фииансиери са били Иван 
Йевтич от Търновац край 
Ягодина и Радмило Цвърко- 
та от Крагуевац. Горан Уро- 
шевич от Дреновац край Па- 
рачин е транспортирал цига- | 
рите до Буяиовац, където са 
препродавани. В момента на 
арестуване в колата на Уро- 
шевич са намерени 1203 сте
ка цигари без бандерол.

тите на ангажираните работни
ци”, обясни Георгиева и добави, 
че средства от републиканския 
бюджет се дават иа бившите 
работници в ГИД, които не рабо
тят и сега са на Трудовата борса. 
Георгиева сподели и оценката си 
във връзка с изнесената в посо
чената статия констатация, че 
пазачът Велча Гигов преди въве
ждането на фалитната процедура 
е бил единственият работник в 
ГИД, който е идвал на работа. Тя 
изтъкна, че ”и други работници 
са идвали на работа, но от време 
на време, т.е. когато е имало 
нужда”.

В разговор с техноложката от 
каучуковата промишленост ГИД 
Данка Георгиева разбрахме, че 
настоящите 10-ина ангажирани 
работници в тази фирма, в която 
е въведена фалитиа процедура, 
не получават заплати от репуб
ликанския бюджет, както това бе 
написано в статията от по-мина- 
лия брой на "Братство”, посвете
на на пазача в ГИД Велчо Гигов. 
”Като фирма, в която е въведена 
фалитиа процедура ГИД има 
нова джиро-сметка, в която се 
внасят средствата, осъществени 
от фирмата, но този път тя е с 
изменен юридически статут. От 
тази сметка се изплащат запла-

Днес в Димитровград ще се 
проведе учредително събра
ние на Общинския съвет иа 
политическата партия ”Нова 
Сърбия”. Най-сериозният кан
дидат за председател на ОО е 
Зоран Николов, който бе кан
дидат-председател на община
та на миналодишните местни 
избори, а кандидатурата му то
гава издигна ОО на СПО в Ди
митровград.

Както Николов заяви пред 
нашия вестник, няколко десет
ки димитровградчани са заин
тересовани да 
на ”Нова Сърбия”.

станат членове
А.Т. Б.Д.Б.Д.

22Е
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Архимедесова школа по математика В училището в с. 
Градинье_______Две награди за Панов Има ли

Въпреки факта че димитровг
радската гимназия ”Св. св. Кирил 
и Методий” е обща гимназия, не
йните математици изобщо не 
изостават след тези от профили
раните математически гимназии. 
Това потвърждават и резултати
те от последната Архимедесова

ком да
поправи
пода?школа по математика, която от 

31 януари до 7 февруари се про
веде в Митровац на планината 
Тара.

Трима ученици от димитровг
радската гимназия са взели учас
тие в школата: Александър Па
нов от трети, Илия Величков и 
Дияна Елеикова от втори клас. 
За Панов това е второ участие в 
споменатата школа. Този 
той се завръща от Тара със спе
челена втора награда за конкур-

”Виназ” плочки, които лесно се поддържат. Още
повече, че все пак става дума за училище на село, в

главната улица, всички останали са безкоето освен
Александър Панов асфалт.

Обаче "модерните” плочки вече се изхабили,
спите задачи и трета за оконча
телния тест, правен накрая на 
школата. За второто място е съб
рал 130 от възможните 145 
точки, а за окончателния тест 22 
от възможните 25 точки. Илия 
Величков се завърна с похвала 
за окончателния тест.

Както изтъква Панов, това е 
особен успех, тъй като повече го 
от 65-те участници идват от про
филирани математически гимна
зии от цяла Сърбия.

Да добавим, че Панов неотдав
на получи парична награда от об
щината за постиженията си по

която серазлепили се и сега в единствената стая, в
учат малките деца от селото, се вижда бетоноватапът
настилка. Тя се оропва и при движението на мал
чуганите се вдига прах.

След написаното в нашия вестник местната
общност се опита да събере пари за поправка на

не са необходими кой знае колкопода, за което
пари. Но опитът остана безрезултатен, по наша
преценка поради бирократични обстоятелства.
Разбираемо е, че местната общност би искала да
поправи пода и в другата стая, която ползва, но 
направената тогава проектосметка от около 400
хиляди динара е не само нескромна, но и струва ни
се цинична.

От друга страна май и в централното училище не
е направено необходимото, за да се намери начин

математика. Утре му предстои 
окръжно съревнование в Пирот, 
в което ще участва и Саша Таков 
от първи клас.

да се подмени пода. Дали наистина не може да се
намери спонсор, който да подпомогне това 

За пода в подведомственото училище в село начинание, дали в общинската хазна няма пари или 
Градинье нашият вестник писа преди година или е нещо друго, в случая и не е най-важното, 
две. Да припомним, че става дума за сграда, която е Малчуганите, които наистина са трудолюбиви и 
сравнително нова, модерна и цялостно гледано в добри ученици, все пак заслужават по-добра 
добро състояние. Но когато е правена, за подова ученическа стая. 
настилка най-подходящо било да се сложат

А.Т.Илия Величков

Осма поетична школа в Белград А.Т.

Втора награда за 

Саня Иванова
Освен с талантливи математи

ци и физици, димитровградската 
гимназия все повече се изтъква и 
с талантливи поети и писатели.

Последно потвърждение за 
това е и осмата поетична школа в 
Белград, на която взеха участие 
няколко ученици от гимназията. 
Саня Иванова от трети клас се 
завърна с втора републиканска 
награда за проза. Похвала от пое
тичната школа получи и треток- 
ласничката Емина Колева за

В поетичния маратон участваха 
Теа Младенова и Саня Иванова 
от гимназията, а Мартина 
Захарова, Сашка Соколова и 
Тамара Янкова от основното 
училище. Победител е Теа 
Младенова.

Тази година за пръв път ученици от гимназията “Св. Св. Кирил и 
Методий“ взеха участие в програмата за оспособяване на младите в 

умения. Програмата се организира от "Отворенолидерски
общество”.

Правото да участва в третия пореден къмпинг, който се проведе в 
баня Вруйци, осъществи и Ивана Гюрова, ученичка от вторн клас в 
димитровградската гимназия. Тя бе най-добрата сред 12-те 
участници от Димитровград. Къмпингът вече приключи, а Ивана

рство на явното предприятие 
”Комуналац” и частната фирма 
на Иван Допков. А.Т.

казва, че сс надява ма успех.
Начинанието е било организирано по принципа на работилници, с 

преподаватели и изпитващи от посолството на САЩ. От 37 ученици, 
участвали в програмата, и 6-има професори - за едномесечен престой 
в САЩ ще се класират 12. Там те ще прекарат по две седмици 
семейства и две в някой колеж.

20 студентски 

стипендии
най-добро представяне на твор
бите си в дома на известния поет 
Джура Якшич. И Ива Симеоно
ва, по време на поетичната рабо
тилница написа творби,които бя
ха наградени с похвала. Снежана 
Симеонова в качеството на дире

на гимназията ”Св. Св. Ки-

в

Ще се осъществи ли мечтата ма Ивана да отиде в Америка, остава 
да се разбере след резултатите. А.Т.

Общинската власт в Димитровград и досега стинендирашс опре
делен брой студенти, обаче новото общинско ръководство увеличи 
броя на стипендиите.

На обявения конкурс за стипендии от общинската хазна сс явиха 
няколко десетки настоящи студенти. Тричленната комисия, 
па на критериите от конкурса (публикуван и в "Братство ) разгледа 
молбите и определи двадесет кандидати, конто осъщсстяват правото 
на стипендия. Листата остана непроменена и след срока за обжалване, 

време па който имаше само три възражения. Така през учебната 
2004/2005 г. общински стипендии ще получават:

Гияна Й. Вацева, Марина Д. Тодорова, Виктория II. Васова, Ивица 
С. Димитров, Любомир Д. Николов, Ваня И. Рангслова, Слаполюб С. 
Маноилов, Александра М. Петрова, Анита Ц. Тодорова, Роберт М. 
Иванов, Татяна К. Симонова, Александър В. Стоименов, Нннослав Б. 
Петров, Ивана I’. Дпвиткова, Игор В. Георгиев, Мария Ц. Кръстева, 
Таня П. Арсенова, Анита В. Георгиева, Александър И. Апостолов и 
Габриела Д. Петрова.

Да напомним, че стипендиите се дават за студенти, които следват и в 
Сърбия, и в България. С досегашните седем общинските стипендии 
стават общо 27. Студентите-стипендианти ще иолучивит но 4500 
динара на месец.

ктор
рил и Методий" получи специал
на похвала за отношението си

На 5 март в "Балкан“

Вечер на ловджиитекъм младите таланти.
По време на осмата поетична 

школа от представителите 
гимназията още веднъж е разд
вижена идеята в Димитровград 
да се организира подведомствена 
поетична школа, 
вземат участие деца и от Сърбия, 
и от България, както и изтъкна
ти поети от двете съседни дър
жави. Идеята е подкрепена и от 
организаторите на белградската 
поетична школа и сега остава да

въз осио-

* Очакават се около 180 гости от страната и България

В димитровградския хотел "Балкан” на 5 март ще бъде 
проведено традиционното мероприятие "Ловджийска вечер”, 
което ще организира местното ловно дружество "Видлич”. Както 
пред "Братство” изтъкна водачът на тази организация Деян 
Соколов, очакват се около 180 посетители. Местните ловци ще 
посрещнат колегите си от ловната организация в Тръстеник, с 
която са побратимени. Ще присъстват и ловци от Бабушница. 
Звонци, Пирот, Калотина и Сливница.

Соколов сподели, че ще бъде организирана и лотария с ценни 
награди. Премията ще бъде печено прасе. А на няколко ловци ще 
бъдат връчени награди.

па

ш>

в която да

се види как да се реализира.
Нека да напомним, че участие- 

гимиа-
А.Т.

Б.Д.то на димитровградските 
зиети е осъществено със споисо-



к/1а
8 ^ ...... 25 февруари 2065

Сътрудничество между 
Димитровград и гр. Каварна

т

Представена стихосбирката па Деница Илиева - Николич

И Тащът на игривите ря”Артистите започнаха,
оощинарите
продължават

В Димитровград бе представена стихосбир- I 
ката "Танцът на игривите дни” на Деница I 
Илиева - Николич, която за съжаление заради I 
коварна болест не дочака да види изданието. I 
Любителите на художественото слово и иочи- ] 
тателите на поетесата изпълниха до последно 1 
място малката зала на Културния център. За ] 
трагичната й участ говори редакторът на I 
изданието Денко Раигелов, а за творчеството [ 
й преподавателят в Гимназията Св. св. "Кирил | 
и Методий” Бранко Йотев, рецензентът на | 
стихосбирката Момир Тодоров и колегата й | 
от студентските дни в Белград Петър Гигов. §

"Още като ученичка в димитровградското | 
основно училище Деница започва да претво- ! 
рява мечтите си в стихове, а като ученичка в | 
гимназията тя се откроява със своя талант | 
сред тогавашната нова вълна от млади ли- | 
•гературни творци... През 1984 г. излиза първа- | 
та й стихосбирка "Затвори ми очите”, с която 1 
Деница се утвърждава като поетеса на нежни 1 
и прочувствени стихове”, каза Рангелов.

Поетични творби от стихосбирката "Тан- | 
цът на игривите дни” четоха писателката | 
Елизабета Георгиева и журналистката на Ра- I 
диотелевизия Цариброд Весна Алексова.

М.Т.

Димитровградският самодеен театър "Христо Ботев” миналата 
година успешно се представи на фестивала в българския черно
морски курорт Каварна. Вероятно играта па артистите, а може би и 
фактът, че в град Каварна има хора, чиито корени са от цариб- 
родско, повлияха общинското ръководство на черноморския градец 
миналата седмица да посети Димитровград. Освен с културните 
Денци кметът на Каварна г-н Цонко Цонев сс срещна и с димит
ровградския кмет д-р Веселин Величков. Договорено е сътрудни
чеството, което са започнали артистите, да се разшири и п други 
области, в които двете общини намерят общ интерес. За начало е 
договорено гостуване на рок групата "БТР” от България. "БТР” на 
трети март по повод Националния празник на Р България ще изнесе 
концерт в залата на Центъра за култура. С кмета на Каварна 
Димитровград посетиха и двама членове от състава на тази група.

А.Т.
(г3

8
** Е 
€3> 3 
Е
ЩШчкЕ ЗЕ
§ ш

Й8& Александр)

I щ тя ЩтШ-Г':::
...........||* Щй \ т

1
\

’ц.4,- ,°Асузн

.

ТщиЕГ-Г-,-— '

И Ш Съвременни български писатели: Андрей Паунов.<№
Е чш Ние тримата Гй в огледалото на колата. Гледам луната и мисля 

за теб, защото и ти мислиш за мен, защото този 
свят изглежда толкова малък, щом и ти си 
някъде. Поглеждам назад и виждам под луната 
толкова жени. Но любовта започва всеки път 
отново, като за първи път, и винаги е вечна. Сега

& § 

© х
!т

Седим така ние тримата. Седим и мълчим. Тя, 
която обичах, и той, който е тук. Той който я 
обича, и тя, която пуска плочите. Аз, който
отдавна съм си отишъл, и те двамата. Навън - аз кроя планове и разделям земята на континенти, ч 
дърветата и вятърът. Вятърът, който тихичко Аз тичам и се загубвам. Той тича и изчезва. А тя- || 
шуми. Под нас - светът, а между нас - красива тазИ1 и тя _ другата, ще ни чакат да се приберем у : 
тишина. Тишина във вид на думи. Откъснати. дома \\ когато се върна, ще ти подаря мечта за | 
самотни, жълти и зелени. Иска ми се да се смея лека нощ Но това е друга ИСТОрИя. Ще ти я 
или да плача, но това няма да ме промени. Тук разкажа, ако загасиш лампата. Ще тия разказвам, 
нищо ме може да се промени. Ледът в чашите ни докато те любя? а на сутринта ти ще направиш 
се топи и бавно остаряваме. Може да сме тук, а кафе и ордите Ти ще се усмихват. И седим ние 
може да сме другаде. Тя има хубави очи. Той крои 
планове. Разделя земята на континенти г- 
по-лесно. Аз си мисля за куфара в шкафа. Как ще 
згъна ризите и ще отплавам. Моята любима пуска 
косите си и те танцуват с вятъра. Виждам устните

Съвместна полско-египетска археологическа експедиция откри три 
добре запазени книги от раннохрпстиянския период в руините ма храм от 
епохата на фараоните край Луксор, Южен Египет.

Според ръководителя ма Висшия съвет за египетските антични 
ценности Захи Хауас книгите, датиращи от VI век, хвърлят светлина 
върху това как са извършвали обредите си първите християни. В тях се 
споменават също и всичките четири канонически евангелия - от Матей, 
Марко, Лука, Йоан.

Храмът в чиито развалини са били открити книгите, се отнася към 
периода на средното царство (XXI - XVIII в пр. Хр.). Ранните християни 
често са използвали древноегипетските храмове за своите култове.

Една от книгите открита под слой пясък, е поставена в дървена 
"обложка” с размери 22,5 на 17 см. Втората, която съдържа 50 папирусови 
страници, е с кожена "подвързия”. Третата, също в кожена обвивка, е 
най-силно увредена. И трите книги са написани на гръцки език.

Полски специалисти по древни ръкописи ще направят реставрация, 
след което книгите ще могат да бъдат четени, без да съществува опасност 
от увреждане па страниците.

тримата, и изучаваме изкуството да не казваш 
за нищо. Просто запълваме празното. Между нас се 

разхождат тези, които ги няма, и тези, които ще 
бъдат. Ние тримата мълчим и гледаме.

.!

Книгите и вестниците са неговия живот вредна за здравето, както например пиенето или цига
рите. Дядо Давитко не пие и не пуши. Книгите, вестни
ците и списанията облагородяват душата му.

Въпреки че съпругата му Наета не винаги е гледала 
благосклонно към тази негова страст, Давитко никога не 
е можал да се откаже от книгите и вестниците. Разбира 
се, баба Наета няма нищо против литературата и печат
ните медии, но негодува заради това, че страстта на съп
руга й "изяжда” част от семейния им бюджет. "Имало е 
случаи, когато съм криел купени книги, за да не се сърди 
жена ми”, разказва дядо Давитко, който си спомня още 
една история:

"Често пъти, когато работех в пощата се налагаше да 
пътувам в Сплит. И когато след дългото пътуване с влак

* Дщ ао и подарява
тоавт I. 2 V?- Ц * Съпругата на дядо Давитко не винаги е гледала

■ ■?тЖ|г '* благосклонно към тази негова страст. Разбира се,| ' Ъ...тя няма
1 ЩЖ

Щщстава земунец е проста - в апартамента си има парно.
МШк ; ( И книгите са голяма страст на този нашенец. В Ди-
V- ЙШ-' Гй| митровград и в Земун Давитко има "малки” библиотеки изключително ценно, дядото в домашната си библиотека

Ц Общият брой на заглавията е около 3000. Както казва, е съхРанил и множество стари течения на различни вест-
„ купувал ги е, а и днес ги купува навсякъде - в СосЬия’ ници и списания> някои от които са: "Глас на българите”,
Седемдесетгодишният димитровгрдчанин и земунец Белград, Ниш, Сплит, в родния си Димитровград... Ко- "Работническо дело”, НИН...

Давитко Тошев казва, че не може без Братство , но и гат0 е в Димитровград, дядо Давитко едва ли пропусне Тошев обича книгата и я пази, но не скъпернически... 
без поне два ежедневника. Обикнал е да чете вестници литературна вечер, която се организира в града. А кога- По слУчай 50 години от абитуриентския бал на випуска 
още като дете и от този навик никак не може и не иска да то по време на литературната вечер предлагат книга той му’ той п°ДаРи на Димитровградската гимназия ”Св. св. 
се откаже. Давитко е пенсиониран пощаджия по потекло не пропуска възможността да си я купи Страст както и КиРил и Ме™дии ’ 50-ина книги предимно на български 
от с. Градинье. През пролетните и летните месеци, както всяка друга биха казали някои хора. н0 тази страст не е класиЧи- 
и през по-голямата част от есента Давитко живее в

...

V. А нищо против литературата и печатните 
медии, но се ядосва, че те "изяждат" част от 
семейния им бюджет.> - 2ш
семейната си къщичка под "долната рампа” в Димит
ровград, докато зимата с жена си прекарват в апарта-

Земуи. Причината защо дядото през зимата пРистигах в този далматински град, аз най-напред тичах
да обикалям тамошните книжарници.”

Освен "Братство”, което чете и съхранява като нещо

мента си в

Б.Д.
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Годишнини Древните българи до седми век (5)

135 години от учредяването 

на Българската екзархия
Книгата "Древните българи и земите на Балканския 
полуостров до VII век" разкрива българската история по 
един автентичен начин - чрез свидетелствата на 
документите. На читателите предлагаме текстове от тази 
твърде интересна книга, от които ще могат "да чуят гласа" : 
на древните хронисти за историята на нашия народ. ■ ; ■ ■

Един от 13-те народа, 

живеещи в палатки
‘Ексззрхиятз е учредена със султански ферман от 28 февруари 1870 г. и е признае за 
официален представител на българската нация в Османската империя

На 23 февруари 1871 г. 
веио е

в Цариград тържест- ска, Нишка, Кюстендилска, Самоковска, Веле- 
открит българският Църковно-народен шка, Врачанска, Ловчанска, Сливенска, Охрид- 

събор. В заседанията на събора (общо 37) участ- ска, Скопска и Нишавска (Пиротска). След 
ват 15-те члена на Временния съвет и 35 преде- Освобождението 
тавители

*...навсякъде има християнски църкви, епископи, 
мъченици, иноци, отшелници; навсякъде, където се 
проповядва Христовото евангелие; и в Киликия, Азия, 
Кападокия, Лазика, Понт, в северните страни на скитите, 
сред ирканите, ерулите, българите, еладците, илирийците, 
далматите, готите, испанците, римляните, франките и по 
западните области... И така виждаме пророчествата, 
изпълнени по целия свят.

Базгун е земя със (свой) език, която се допира и простира до 
Каспийските врати и до морето, намиращи се в хунските предели. 
Отвъд вратите (живеят) бургарите със (свой) език, народ езиче
ски и варварски; те имат градове; и аланите - те имат пет града... 
Авангур (е) народ, който живее в палатки. Авгар, сабир, бургар, 
алан, куртаргар, авар, хазар, дирмар, сиругур, буграсик, кулас, 
абдел, ефталит - тези тринадесет народа живеят в палатки, пре
питават се с месо на животни и риба, с диви зверове и оръжието.

Из "Църковна история”
(Пояснение: Автор на това съчинение е Захарий Ритор, сирийски 

историк, епископ на Митилена, живял и работил през V - VI в. Редица 
изследователи смятат, че "Църковна история” е написал не по-късно 
от 558 г., тъй като в него се споменават аварите, но не и тюркютите.).

се създават още две епархии:
на епархиите. Съборът има задачата да Неврокопска и Старозагорска (90-те 

изработи устав на Българската екзархия, която е XIX век), 
учредена със султански ферман от 28 февруари 
1870 г.

години на

По силата на султанския ферман и екзар
хийския устав, който е изработен от църковния 

До Освобождението съществуват следните събор, свикан в Цариград през 1871 г., Българ- 
български епархии: Търновска, Доростоло-Чер- ската екзархия е призната за официален предста- 

(Русенска), Варненско-Преславска (без вител ма българската нация в Османската импе- 
Варна и 12 селища, разположени между Варна и рия. В нейния устав са утвърдени две начала: 
Кюстенджа), Пловдивска (от Пловдив само съборност (участие на духовници и вярващи в 
махалата Св. Богородица и без Станимашката църковното управление) и изборност. 
каза и някои села и манастири), Софийска, Виднн-

венска

Културно-историческо наследство

Църквата ” Свети 

140 мъченици” във 

Велико Търново
Църквата "Свети 40 мъченици” във Велико 

| Търново съществува от 12 век. Иван Асен я видо- 
[ изменя с две успоредни галерии и я прави своя 
| фамилна църква. В нея са погребани той, първата 
! му съпруга Анна-Мария - дъщеря на унгарския 
| крал Андрей, втората - Ирина, чичо му Калоян и 

няколко от най-близките му боляри. Редом до тях е 
и сръбският епископ Свети Сава.

I През турското робство църквата става джамия 
| и колкото и да е странно, това я запазва! Степо- 
| писите, сред които са "Календарните сцени”, 
I "Стълбата на Яков", "Старозаветиа Троица” и 
! "Успение Богородично” са първите точно дати

рани паметници ма монументалната живопис на 
Втората българска държава. С оглед на задаваща
та се разруха за църквата, те са свалени през 1964 
година - за съхранение. Сега са в хранилището на 
великотърновския музей.

Тодор Петров

Ш

Неделя на блудния син
Следващата седмица след Неделята на митаря и човека е да осъзнае и признае вината си, по още

по-трудно е да потърси прошка за нея. Блудният 
син избира правилния път, подали ние, забързани в 
своето ежедневие, съумяваме да намерим и тръг-

фарисея е посветена на блудния син.
Божието творение - човекът, е създаден със сво

бодна воля. Ограниченията па тази свобода са нос- 
тавени от първородния грях. Венецът на Божието нем по този път? Неразумният черпи мъдрост от 
творение не може да съществува без своята сво- своите грешки и рани, по не бива да забравяме, чс 
бода Без нея не може да има стремеж към съвър- това става често пъти твърде късно, докато разу- 
шеиство на духа, но с първородния грях започва мпият се учи от грешките на другите и се труди да 
злоупотребата с пея. Всеки е свободен да управ
лява собствената си съдба, ръководен от грижата 
за духовното си извисяване. Не случайно свети свободата си,
апостол Павел отбелязва: "Всичко ми е позволено, "Говорете и постъпвайте като човеци, които ще 
ала не всичко е полезно,” бъдат съдени по закона на свободата . Със сво-

дава красноречив бодата, която притежаваме, можем да заслужим

... Сред бактрийците, хуните, персийците, сред останалите 
дийци, сред персийските арменци, индийците, еламитите, по цяла
та персийска земя има безброй църкви, много епископи, отшел
ници и иноци. (Има ги) и сред аксомитите, сред арабите, сред 
омиритите, из цяла Палестина, във Финикия, по цяла Сирия, в 
Антиохия, та чак до Месопотамия, при иубийците, хараманите, в 
Египет и Либия, Пептаполис, Африка, Мавритания до Гадирите, 
които са в южните краища - навсякъде има християнски църкви,

пи
пе ги прави.

Нашата съдба зависи от това как що използваме 
както казва свети апостол Яков:

=====

друга ситуация подобно па блудния син. Спа- човечие; цивилизация без Христово просвещение - 
сителят ни посочва правилния изход, като чрез към подивяване; прогрес без Христа - към регрес,
бащината обич ни разкрива Божието милосърдие, свобода, при която го няма Божият дух - към дес- ; ците, римляните, франките и по западните области... И така ви- 
' Малкият син поисква от баща си наследството, потизъм и тирания.” Добрата мисъл, доброто дело, 

което му се полага, за да живее по начин, който доброто настроение са изразна вътрешна свобода.
правилен Той се стреми да получи сво- Злото поробява човека, доброто го освобождава, 

бода която разбира като възможност да даде про- Да не забравяме думите на свети апостол Петър, чс 
стоп’,и ниските си влечения. Напуска бащиния си трябва с добротворство да обуздаваме иевежест- 
дом и скоро прахосва своя дял от имота. Изпаднал в вото на безумните човеци, като свободни - не упот- 
нужда, станал жертва на своето неблагоразумие, ребяващи свободата за було на злобата, а като 

без приятели, разбрал колко извратена раби Божии", 
за свободата, той се връща раз

ни

епископи, мъченици, иноци, отшелници; навсякъде, където се 
проповядва Христовото евангелие; и в Киликия, Азия, Кападокия, 
Лазика, Понт, в северните страни ма скитите, сред ирканите, сру- 
лите, българите, еладците, илирийците, далматите, готите, испан-

живота.
или

ждаме пророчествата, изпълнени по целия свят.
Из "Християнска топография"

смята за (Пояснение: "Християнска топография” е най-значимото произве
дение па Козма Иидикоплевс, роден в Александрия в края на V или 
началото па VI в. Като търговец е пътувал по крайбрежието на Черно, 
Червено и Средиземно море, както и в Персийския залив. Посетил е 
много страни, стигайки чак до о-в Цейлон и Индия, откъдето идва и 
прозвището му).останал

представа е имал 
каян и смирен в бащиния дом. Наистина трудно за

- Следва -
Отец Йоан
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Предание от шопските краищаИешич е новият 

треньор на ЦСКА Знеполски деца
(Продължение от миналия брой)

”Алейкюм селам Ал Шабаб, топа са селски козари, носели саби | 
със себе си. Аз ги заробих, извързах ги и ги докарах при тебе да ги | 
закараш в Стамбол да ти работят. Яки са и млади, могат да орат, да 
копаят”, отвърнал Иван. Шабаб бил доволен и казал на Иван: ”Ей, 
този шатър е празен. Вкарай ги вътре и ги вържи, за да не се 
опитат да бягат.”

Към полунощ само пазачите останали будни. Иван бързо и 
внимателно отвързал момчетата, с които безшумно убил и паза
чите. Стефан отишал към Малко Добрево, а Станко към Петрови 
кошари. Започнал да вие вълк и да лае лисица. Мартин Войводата 
събудил всички и те потеглигли тихо към бивака. На стотина 
крачки от бивака ги посрещнал Иван и им казал: ”А сега братя 
дойде нашия час, леко стпъвай, безшумно убивай.” Насред бивака 
бил най-големият турски шатър, в който нощувал Шабаб. Турчи
нът не можал да спи и решил да излезе от шатъра да се поразходи. 
Обърнал запалената боровина, за да свети по-добре и излязъл от 
шатъра. Почти настъпил Игумена Василий, който заедно с Иван 
дошъл до шатъра му. ”Ах, гяурски поп”, казал турчинът, като 
видял златния кръст па гърдите на игумена. "Сега ще те убия, 
попе, и после всички гяури ще потурчим”, започнал да вика 

| Шабаб, след което бръкнал с дясната си ръка зад пояса, за да вземе 
кубурата си. По това време гръмнала мечкарката на Иван. Шабаб 
бил прострелян в гърдите и паднал мъртъв. От силния пукот се 
събудило цяло Знеполе. Селяните веднага тръгнали към бивака, 
готови да се бият с турците, ако те убиват децата им. Наблизо до 
бивака ги посрещнал игуменът. ”Елате братя, елате да се радваме 
заедно на свободата. Ей това момче ви донесе свобода”, викал той, 
и посочвал с пръст към Иван. ”Няма вече турци тука, няма го вече 
Шабаб арапина, всички са мъртви, отведете децата си вкъщи, за да 
не плачат майките им”, продължавал да вика игуменът. Селяните 
си взели децата. Игуменът Василий им казал и това: ”Ако турците 
питат къде е войската им и Шабаб, кажете им, че от гората дошъл 
Вусаин Войводата с много хиляди хайдути и ги избил всички.” 
Вусаин яхнал коня и потеглил към Върла чука. След него потег
лили игументът и всички войводи и хайдути.

- край -

:
*Негов помощник ще е сънародникът му Зоран Кралевич.

Сърбинът Миодраг Йешич е новият старши треньор па българ
ския футболен отбор ЦСКА, съобщи пресаташето па столичния клуб 
Владимир Рупов. Договорът е за срок от една година. Помощник на 
Йешич ще бъде сънародникът му Зоран Кралевич.

Бившият централен защитник на'югославския национален отбор 
по футбол и на белградски Партизаи Миодраг Йешич е бил старши 
треньор на ПФК Славия през 2003 г.

Досегашният наставник ма футболистите на ЦСКА Ферарио 
Спасов и неговият помощник Михаил Мадаиски са освободени заради 
загубите и контузиите на играчи през подготовката. Спасов е научил 
съдбата си лично от собственика на ЦСКА Васил Божков в поне
делник вечерта.

АК ” Железничар”Алексинчани бяха 

по-добри Търси се 

ново име
В димитровградския атлети- 

чески клуб "Железничар” тези 
дни се работи в няколко посоки. 
Зимните подготовки приключи
ха и атлетите вече се състезават. 
В момента са актуални три неща 
- построяването на атлетическа 
писта около футболния терен в 
СЦ "Парк”, подготовките за де
сетия юбилеен митинг по скоко
ве и преименуването на клуба.

В клуба са подготвили необ
ходимата документация за изгра
ждането на пистата. Това е .голя
ма инвестиция, а реализацията й 
би трябвало да започне тази про
лет, узнаваме от председателя на 
атлетическия клуб Симеон Ма-
..... - _-.^дународният
скокове "Джамп” ще се проведе 
на 25 юли. Освен на състезате-

БК "Димитровград” пре
търпя още едно поражение 
този път от отборя на ”Нап- 
редак” от Алексинац. Мачът 
бе решен още в първата чет
въртина, когато гостите нап
равиха 15 точки разлика, след 
което домакините не можаха 
да организират играта си и 
заслужено загубиха. Димит- 
ровградчани играха без Ва
сил Андреев.

БК "Димитровград”: Ву- 
коевич 19, Милев, Д. Алексов 
5, Йоветич 7, Станимирович 
2, Мишев 3, Апостолов 11, 
Андреевич 14, Велчев 2, Т. 
Алексов, Джурджевски 4.

В следващия кръг "Димит
ровград” е гост на "Екою- 
ниор" в Ниш.

БК "Димитровград - БК 
"Напредак" 67:96

(10 : 25; 17: 26; 20 : 23; 20 : 22)

Пирот, 20.02.2005 г., залата 
на Педагогическата акаде
мия, зрители 50, съдии Игор 
Божич от Ниш и Драган Сти- 
пич от Гърделица.

Треньорът на БК 
"Димитровград" Тони Алексов 
миналата седмица бе на 
семинара за оперативни 
треньори в Белград. От 20-30 
юни на Фрушка гора ще се 
проведе втората част на 
семинара, след което ще бъде 
държан изпит по теория и 
практика. Ако вземе изпита Тони 
Алексов ще получи "син 
лиценз", с който може да 
тренира отбори от първа 
сръбска дивизия. По този начин 
БК "Димитровград" решава 
проблема с лицензиран треньор.

Подготвил: Драган Кузев

нов. Меж митинг по 11 =1^

Отказването на 

цигарите е възможно
лите от страната, покани за учас
тие в тази спортна проява са изп
ратени и до атлетическите феде
рации на България, Гърция, Ру
мъния и Турция. Атлетите ще се 
състезават

Д.С.

Отказването на цигарите е трудно, но не е невъзможно. Този процес Щ 
е мъчителен, защото никотиновата зависимост води до силен физи- .1 
чески и психически стрес. Затова може да се появят виене на свят, 
сърцебиене, задух, кошмари, прекомерна нервност.

Трудно е да се определи кога пушачът се пристрастява към нико- 
тина. За всеки организъм е различно. Един може да пуши от 5 години и ;|| 
вече да е зависим, а друг може да няма абстиненция и след 10 г. Освен г! 
това има разлика в мотивацията - и съответно - в успеха. Едни отказват !$ 
цигарите заради поява на сериозна болест, а други решават да спрат ^ 
преди да са настъпили фаталните последици.

Цигарите започват да влияят видимо на здравето след около 20 ;м 
години активно пушене, твърдят лекарите. Тогава започват първите ^ 
болести - най-често белодробни, после - сърдечни, а след това - стома- || 
шии. Ц

дисциплините 
дълъг скок, скок на височина и 
овчарски скок. Когато става ду
ма за името на клуба, предложе
нията са четири: "Цариброд", 
"Димитровград”, "Балкан” и 
"Алма”. В момента са провежда 
анкета за новото наименование

в
Мемориален шахматен турнир
Наградите отидоха в Пирот

На 20 февруари в Димитровград се проведе седмият пореден 
шахматен мемориален турнир "Тодор Пешев - Тоша“. В турнира 
участваха 23-ма шахматисти от Димитровград и Пирот. Игра се по 
швейцарската система от девет кръга с време от десет минути за на този спортен колектив.
участник.

Буря в
шахматния
клуб

Първо място с осем точки спечели Милутин Пейчич от ШК 
“Прогрес“ от Пирот. На второ място се класира съотборникът му 
Владимир Йонич със 7,5 точки, а на трето - Петар Кръстич също със 
7,5 точки, но с по-малък бухолц.

Най-успешен състезател од Димитровград бе Анатолий Пецев, а 
най-добра сред жените - Бояна Алексова. Най-млада участничка бе 
Анита Накова, а шахматист - Мики Маркулев. Най-стари пък бяха 
Бора Андрич и Ангел Аигелакиевич. Всичките получиха парични

Мнозина успяват да се отделят от цигарите, но не за дълго. За 
истинско отказване може да се говори едва след 3-4 "чисти” години. 
Тези, които издържат този период, имат много по-голям шанс да оста
нат непушачи до края на живота си. За помощ срещу абстиненцията се \ 
препоръчват няколко популярни метода, сред които иглотерапията, | 
никотинови дъвки, таблетки, лепенки, спрейове. Продуктите дават па 
организма малки дози никотин и така намаляват стреса от абсти- { 
ненцията. Важно е да се знае, че тези средства не гарантират отър- I 
ваване от порока. Те са само помощни, а най-важна си остава мо- ! 
тивацията на човека.

Какво ще спечелите ако се откажете?

През последните две години 
ШК "Цариброд” несъмнено е 
най-успешният спортен колек
тив в Димитровградска община. 
Но докато шахматистите пости
гат добри резултати, в управле
нието на клуба не всичко е наред. 
Това показва и фактът, че през 
2003 година клубът не е провел 
редовно годишно събрание. За
ради това на годишното събра
ние на ШК "Цариброд”, което се 
проведе тези дни, бяха разгледа
ни и приети отчетите за работата 
на клуба не само за 2004 г., но и за 
2003 г.

Тъй като мандатът на стария 
председател на скупщината на 
клуба Младен Найденов изтече, 
за нов председател бе избран 
Иван Наков. Той бе предложен и 
за член на УС на Спортния съюз 
на Димитровград.

награди.

„Балкански,, ще проведе подготовки

Нови футболисти в отбора Още в първите часове след спирането на цигарите оргаиизмът 
започва да се чисти от тютюневите отрови. След няколко седмици 
вкусът и обонятието се изострят и сутрешната кашлица изчезва. Ако 
издържите 3 години без цигари, вероятността от инфаркт се изравнява 
с тази на непушачите. След 10 години ще намалите опасността да се 
разболеете от рак на белите дробове. А след 15 години състоянието на 
организма ще се доближава до това на човек, който никога не е палил.

Много пушачи се опасяват, че ще напълнеят, ако откажат цигарите. 
Наддаването на тегло се дължи на търсенето на нещо, което да 

цигарата. Антова в повечето случаи е храна. Има няколко 
начина да се запълни "дупката”. След като сте изпушили последната си ; 
цигара, използвайте дъвка без захар, за да компенсирате празнотата в 
устата си. Вместо с цигара, ръцете и умът могат да бъдат заети с 
необелени фъстъци, орехи, лешници. Плодовете и зеленчуците също 

За да не прекалявате с храната, наложете си навици, които ! 
забавят процеса на хранене.

За да избегнете психологически

През есенната част на първенството ФК “Балкански“ от Димит
ровград от 15 изиграни мача спечели едва 12 точки и се намери на 
предпоследно 15 място. Без съмнение това е най-слабото класираме 
на отбора през последните десетина години. Сменено е ръководст
вото, а отборът е възобновен с нови футболисти. В края на този 
месец отборът ще замине на подготовки в Гамзиградска баня. Тре
ньорът Новица Алексов ще води 18 футболисти, с които предимно 
ще работи върху физическата им подготовка. Ще бъдат изиграни и 
няколко приятелски срещи с отбори от Тимошки регион. Главната 
цел на отбора е да се задържи в дивизията.

“Балкански“ е подсилен с футболистите отпиротския “Раднички“: 
Марко Зекович, Нинослав Ценич и Милош Йованович. От “Жел- 
юша“ са дошли Владимир Дончев, Боян Андонов и Милян Стефанов. 
В отбора се завръщат и Бане Гюров и Драган Йовичич, които издър
жаха едногодишни наказания.

замести

са на почит.

капани при раздялата с цигарите, 
не мислете за това, че сте ги спрели за цял живот. Това моментално ще 
ви накара отново да ги пожелаете. Внушавайте си, че отказвате тют- I 
юна до края на деня например. На следващия ден си мислете същото и 
току-виж сте надлъгали себе си.

Д.С. д. с.
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Ин мемориам На 25 февруари 2005 година се навършват ДВЕ 
ГОДИНИ от смъртта на нашия мил съпруг, баща, 
свекър н дядо
ДИМИТЪР МАНЧЕВ 
от с. Радейна

Нека всички , които го обичаха си спомнят за него! 
Ойечалени: съйругаша Деница и синовете Рашко и 
Иван със семействата си

Примариус д-р ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ
Неотдавна в Скопие на 71 -годишна въз- специализация. В македонската 

столица продължава да работи 
като лекар-специалист и се афи- 
рмира с многобройните успехи в 
работата си. Сетне получава сти
пендия от правителството на Ма
кедония за специализация по 
коремна хирургия във финланд
ския град Торку, западно от Хел
зинки.

След изключително успешна
та професионална кариера при
мариус д-р Васил Захариев из

лиза в пенсия. В момента, когато заслужено се 
радва на плодовете на своя дългогодишен труд, 

нава за Скопие и следва медицина. В Медицинс- коварната смърт физически го разделя с неговите 
кия факултет също е пълен отличник - не знае за близки, с неговите любими внучета. Но 
по-малка оценка от десетка! След дипломирането можа да им отнеме неговия блестящ пример за 
си започва да работи като лекар в босилеградс- трудолюбие, благородство, всеотдайиост и 
ката болница, в която се занимава и с хирургия, искрена обич.
Има голямо желание да се усъвършенства про
фесионално в областта на хирургията и затова 
отново заминава за Скопие, където завършва

раст почина примариус д-р Васил Заха
риев, един от най-видните нашенци в 
Македония. Панихидата по случай 40 дни 
от смъртта му беше отслужена на 
празника Три светители.

Захариев е роден в Босилеград, където 
завършва основно училище и гимназия.
Като ученик не знае за по-малка бележка 
от петица. Със своята интелигентност, 
смирение и обща култура той е една от 
легендите на босилеградската гимназия и 
още тогава получава прозвището "док
тора”!

От родното си градче Васил Захариев зами-

На 28.02.2005 година се навършват ДВЕ ГОДИНИ 
от смъртта па нашия мил съпруг и баща
ЗАНКО СТОИЧКОВ 
майор в пенсия
по потекло от Долна Лисина, живял в Ниш

Хубавите спомени за теб ще пазим вечно от забрава 
в сърцата си.

Почивай в мир! С много обич и признателност се 
прекланяме пред светлата ти памет!

Опечалени: съПруга Надииа и дъщеря Милицатя не

На 28.02.2005 година се навършват ДВЕ ГОДИНИ от 
смъртта ма
ЗАНКО СТОИЧКОВ 
майор в пенсия
по потекло от Долна Лисина, живял в Ниш

Почивай в мир! Поклон пред светлата ти памет! 
Опечалени: брат Владимир,
Племенниците Зоран и Валентина със семействата

Вечна памет!
•4.Васил Станчев

Щ-тЙ
Строителното предприятие 
"Градня" АД от Димитровград 
дава

снаха Златка и
Тъжен помен

На 1 март 2005 година се навър
шват ПЕТ ГОДИНИ от смъртта па 
нашия мил съпруг, баща, тъст и дядо
ТОДОР АНДРЕЕВ 
от с. Гоин дол

Няма думи, само скръб! Благо
дарим за всичко, което беше за пас! 

ОПечалени: семействата Андрееви и Чирич

си

Тъжен помен
На 4 март 2005 година се навършват 40 ДНИ от 

смъртта на нашата непрежалима съпруга, майка, све
кърва, сестра, баба и прабаба
ТРОЯНКА АСЕНОВА 
(1920-2005) от с. Бачево

На този ден от 10 часа ще отслужим панихида па 
гробището в Димитровград. Каним роднини и приятели 
да ни придружат.

ОПечалени: съПруг Васил, синове Асен, Ванча и Венко, и дъщеря 
Босилка със семействата си

за продажба на следното 
недвижимо имущество:
1. Делова сграда на ул. Балканска № 86 в 
Димитровград с двор, гаражи и помощен обект:
- повърхността на сградата 381 м
- повърхността на единия гараж 33,07 мг
- повърхността на другия гараж 17,76 м2
- повърхността на бараката за огрев 30,78 м2
2. Стоварище със складово помещение и по
мощен обект на ул. Боипф Буха в Димитровград 
с повърхност ф 516,70 м , повърхността на пар
цела е 3271 м .
3. Сутерен в Търговския център “Чешаль" III, 
ламела С, на ул. Балканска в Димитровград, с 
повърхност от 74,04 м .
Повече информации на тел.
010/363-166 и 010/362-231.

Четирдесет тъжни дни без скъпа
та ни и непрежалима
ЦЕДИЛИЯ ДРАГИНЯ ГЕРОВА 

| (1935-2005)
и *■' \

Панихидата ще се състои в събота 
на 26 февруари 2005 год. па гроби
щата Орловача в Белград.

Споменът за твоята благородна душа и люблящо 
сърце ще остане завинаги с пас. С много обич и тъга 
прекланяме глави пред светлата ти памет. Почивай в 
мир!

На 28 февруари 2005 година се навършват 40 ДНИ от смъртта на 
нашата майка, свекърва, тъща, баба и прабаба

МАРИКА ИВАНОВА 
от с. Борово

На този ден в 10 часа ще отслужим панихида на 
гробището в село Борово. Каним роднини, близки и 
познати да ни придружат.

Вкъщи мястото ти празно все стои,
Напразно търсим погледа на твоите очи,
Напразно чакаме да чуем твоя глас.
Пусто, а ти си тъй далеч от нас!

С много обич и поклон пред светлата ти памет!
Твоите: синове Цвешко, Тацко, Милорад, дъщеря Виолешка със 
семействата си

ОПечалени: съПруг Милорад, дъщеря Надежда, 
зет Владимир, внуци Машея и Никица и 
семейства Гсра пин.д. директор 

Петър Младенович

.
Водоравно: 1. Българска 
пийска и световна шампионка 
по троен скок (Тереза). 7. Елект
ричество. 11.Заровено съкрови
ще. 12. Река в Сърбия. 14. Марка 
руски автомобили. 15. Област в 
Източна Европа. 17. Гръцка бук
ва. 18. Горната част на кораб. 19.
Водно животно. 20. Автознак за 
Ниш. 21. Вид плодородно дър
во. 22. Португалски футболен 
национал (Луиш). 23. Звуков сиг
нализиращ уред. 24. Документ, 
регулиращ вътрешни отноше
ния в партия. 25. Единица за 
измерване на време. 26. Турска 
национална червена шапка. 27.
Република Сръбска (съкр.). 28.
Река в България. 29. Задна част 
на главата. 30. Спортна чанта.
31. Вид безалкохолна напитка.
32. Банкрут, провал (син.). 34.
Съд за цветя (мн.ч.). 35. Месец в 
годината. 36. Телефонен повик.
Отвесно: 1. Името на актрисата жителен период без валежи. 18. град за мюсюлманите в Саудит- 
Дравич. 2, Модел италиански Изкуствена коса на главата. 21. ска Арабия. 26. Марка италианс- 
цигулки. 3. Героиня на Иван Ва- Ударен музикален инструмент, ки автомобили. 29. Общо назва- 
зов от "Под игото". 4. Хърватска 22. Футболен съюз на Сърбия ние на камиони за междунаро- 
петролна компания. 5. Дума, с (съкр.). 23. Сграда за съхранява- ден транспорт. 30. Видподправ- 
която обикновено се отрича. 6. не на зърнени храни. 24. Част от ка. 32. Четъртата нота. 33. Модел 
Космос (син.). 7. Река и планина Великобритания. 25. Свещен руски въртолети.
в Сърбия. 8. Жилещо насекомо.
9. Дървена пръчица с фосфор за
ЕЕЕвНЕ Калем?17, Дом.^ФЬз. 19. НштьнАо. Финал, 22. Водород.^^Пан- 

н н Ракета.

олим-
Тъжеп помен

На 28 февруари 2005 година се навършва ПОЛО
ВИН ГОДИНА от смъртта па
ВЛАДИМИР САВОВ
строителен инженер от Димитровград

Влатко, вечно ще те пазим в нашите спомени

& <:

И МИСЛИ.

Твоите другари от Цариброд

На 4 март 2005 година се навършват СЕДЕМ ГО
ДИНИ от смъртта па моя незабравим съпруг

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ - КУ1ИИН 
адвокат от Босилеград

Владо, ти ме остави да живея сама. Болката по теб не 
може да се заличи и докато живея аз и ти ще живееш в 
моето сърце и в душата ми.

ОПечалени съПруга Анка

Тъжен помен
На 1 март 2005 год. се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ 

от смъртта на милата ни съпруга, майка и баба
ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА- ЦАНА 
от Димитровград

Скъпа Цане, благодарим ти за любовта 
вниманието, с което пи даряваше.

Трудно е без теб, но твоя мил лик винаги ще пазим в 
сърцата си.

СъПруг ВиШомир, син Горан, внуци Аня и Игор

ч
" . -Решение на кръстословица 231 - Водоравно:
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Рекоше ни да не 
казуйемо

акцизните и когато те се мернат, веднага да 
го известят. Видели децата, че в съседната 

■цЛ къща влезнали кметът и акцизният да 
търсят ракия и веднага известили дядо 

^■“2 Стоян. Понеже нямал време да предприеме 
2^5 сериозна акция за укриване на ракията, 

дядо Стоян взел котел от 50 литра, закачил 
го на веригата и в него сипал ракия. Сложил 

_ слама под котела и когато видял, че акциз- 
5; ™ пият и кметът влезли в двора, той подпалил 

сламата и сипал вода. За миг цялото по- 
22 мещение се изпълнило с пушек.

- Кво си удимил? - попитал кметът, кога- 
22 то влезли в хижата.

- Ма реши байе да згрейем воду да оку- 
пем дечища, ама сламата мокра и много

СЗ пуши.
Претърсили кметът и акцизният стаята, 

килера и хижата, но не намерили ракия. На 
тръгване кметът казал на акцизния.

- Знам дека има рекьию, но не знам куде 
гьу йе скрил, не ми йе ясно кико ни пречука!

щя ЩШШШШшк/.I ж
Едно време имало "акцизни”, които в договор 

с кметовете на селата ходели но къщите и 
търсели скрита ракия. Влезнали в двора на един 
драговитчаиин, търсили ракия, но не намерили 
нищо. На тръгване в двора видели деца дето се

АТ V1

Тамън препрати Стойчу Ветропира- 
тога, ете ти га зададе се Бойча Рецептата, 

съвят се зацървел, планул кико божур.
-Че ти пърсне сърце, бре Бойчо, поодаби малко.
-Е Манчо, тебе ти йе лъсно, ама я съм награбусил 

саглам.
-Е, кикво става?
-Зиайеш ли, защо ми лепнуше прекор Рецептата?- 

питуйе ме и ме гледа право у очи.
Човек цел живот носи прекор, ужкьим се йе при

мирил, ама йедва ли некой обича да га окаго на 
прекор, помисли си я. Требе да има голему муку 
Рецептата щом ме пита.

-Е-е?
-Йоще от дете, Манчо, нагази у сугребйе. Извружи 

се, чешам се дън и ноч, не могу ни да седнем, ни да 
легнем. Кво ли баба ми не праи, само да ме отърве, с 
триста мелема ме мазаше, цел навиляк травкье съм 
изпил, при сто вражалице съм бил - и пак нищо! 
Пойдо при доктурйе. Отидем, а он ми даде рецепту! Те 
тая мас, те оная мас, напълни джепове с рецепте. Кико 
бъркнем у джеп, вадим рецепте. И тьгай ми лепнуше 
децата прекорат Рецептата. Отдавна съм загубил до- 
верйе у рецептете, ама прекорат си носим.

-Е, и са?
-Съга ли? Чул съм за онуя що разтура маджийе от 

сугребйе, па мислим, ако не ми помогне она, нема 
вечимка кой да ми помогне.

-Я Рецепто, съм чул дека има различни сугребйе: те 
мачешкьи, те кучешкьи...

-О-о-о, има, има! За тия що оратиш йе лъсно, ама има 
другьи, за койи нема лек, например женитбени, 
директорскьи, политическъи... Не си ли чул кига се 
некой ожени и узне джандърльиву невесту кико 
народ каже: "Нагазил йе съглам сугребйе, цел живот 
има да се чеша!"... Ама ако йе йербап младоженьата, че 
препуца неколко пути невестуту и че однесе сугре- 
бйете кико с руку. По-лоши су директорскьите. Нага
зиш ли гьи куде не требе, има да се чешаш све до 

* _ . . _ пензию. Щом нещо поприскърца у вабрикуту, а они
| Офицерският клуб^Всички , теде за шию Ти си тия щ0 се чешаш, ти разносиш 
|са пияни. Поручик Ржевски сугребйете, та и другьи не може работуту да си гледаш. 
Ц разказва. л най-страшни су тия политичесюьите сугребйе. Ако
| - Господа, вървя си вчера към ньи нагазиш, цел живот че си иде берията по тебе. 
|| къщи. На една врата стои мо- Мани що тебе почну да гоне кико бесно куче, ама

раздърмаю и целуту ти вамилию. Може и у кака- 
мангуту да те одведу, тамо те убаво почешаю, па ка те 
пуще не може место да си найдеш. На чия врата да 
затропаш, щом те виде кажу: "А ти си със сугребйете! 
Да си пазил куде че станеш и кога или кво че нас- 
тупиш!..." И нема ти лек за цел век!

-Чекай Рецепто, па у кви сугребйе си нагазил?
-Е-е-е баш това не знам! Ужкьим си идем по прав 

пут, ама изгледа дека и правата путища су пълна със 
сугребйе. Ега маджиярката ми разтури най-после туя 
белю, що цел живот ми виси на шиюту!

играели и ги попитали:
- Деца, знаете ли куде вашите крию

рекьиюту?
- Я знам - отвърнало едно от децата. У дърв- 

никът, ама пи запретише никому да не казуйемо.

Кико ни пречука
За "акцизните” в с. Драговита има още една 

приказка. Дядо Стоян от драговитекта махала 
Църгьинци имал много ракия, която не знаел 
къде да скрие. Дочул, че кметът и акцизният 
идат из селото и търсят ракия. Заповядал на 
децата да се играят в двора и да пазят на

с

I ВицовеВремена
чудни ■■ В съда съдията разпитва 

1 една жена:
|| - На колко години сте?
1 Тя мълчи.

- Ще ми кажете ли на колко 
1 години сте?
1 Тя пак мълчи.
т] - Имайте предвид, че колкото 
:|1 повече мълчите, толкова по- 
;0 възрастна ставате!
Р ***

Настанаха бремена чудни 
всичко се продава 
мъже, деца и жени блудни 
а хляб, хляб никой не дава.
Пак пищят децата гладни 
устата им пълни с демокрация 
и никой не вижда народа бедни 
а жестоко се влсъква експлоатация. \
Върна се жълтата гостенка 
върнаха се братчетата на Гаврош § 
все за тия пусти пари 
народа се души от живот лош.
Как настана това време 
как заспахте така тежко 
та живота ви взеха вещо 
и натовариха ви тежко бреме.
Никой не вдига чук 6 ръка 
никой не вижда вашата мъка 
поети пеят любовни песни 
вий, бедните, не сте интересни.

Късно вечерта полицай 
спира съмнителен мъж:
- Какво носите в куфара?

Щ - Няма да ми повярвате, сер- 
;| жант, но и аз самият все още 

не знам.

:;1

миче, едно такова нещастно, и 
ми казва: ”Чичо, изпукайте ме 
за копейка”...Толкова тъжно

I ми стана... - чукам и плача, чу- 
1 кам и плача...

***

Химик се хвали пред прия-
: тели:
| - Синчето ми днес произнесе 
I първата си дума!
| - И какво каза?
\ - Парааминоарсенбензохи- 
! дрохлорид! - с гордост отгова
ря щастливият баща.

Ванчии

Афоризми1... плащаме данъците. И да 
са невинни за това.

» И Микеланджело е 
работил по поръчка, но си 
е останал Микеланджело.

* Щом нещо подбужда 
омраза, то е 
предизвикало своята 
непреходност.

* Фалшът в изкуството е 
тъй фино наложен, че не 
можеш да го упрекнеш.

* Никой не е станал 
диктатор по свое 
усмотрение.

I
;■

* По-поносимо е да бъдеш 
роб на жена си, отколкото 
роб на таланта си.

* За роба няма значение 
кой ще му бъде господар, 
нали затова е роб.

* Робите на древния Рим са 
господари спрямо тези от 
сегашния.

* Ако политиците ни 
ставаха като жените ни, 
щеше да има по-малко 
политици.

* Целта им е да ни докарат 
до невъзможност да си

- Какво е "студентска тро
йка”?
- Двама в стаята го правят, а 
третия се прави, че спи.
***

- Някои филми трябва да се 
забранят не само за децата до 
16, но и за възрастните над 80 
години!
- Защо?
- За да не съжаляват за пре- 

...II живяните години.
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