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Вестник за българите в СЧГ 1

Държавният връх за Косово и Метохия

Започна възобновяването на железопътните мостове

.

Най-високопоставените държавни функционери на Сърбия и
Черна гора се съгласиха да се изготви "рамков документ със
съгласувани активности и възгледи” за Косово и Метохия,
съобщиха от Координационния център за тази покрайнина.
В съобщението, издадено след срещата на държавния връх в
Палатата на държавната общност, се казва, че участниците еди
нодушно се определиха да се подготви документ със съгласувани
становища във връзка с Косово и Метохия”.
Срещата е организирана по инициатива на председателя на
Координационния център Небойша Чович. Участвали са прези
дентът на Държавната общност СЧГ Светозар Марович, прези
дентът и премиерът на Сърбия Борис Тадич и Воислав Кощуница
и министърът на външните работи на СЧГ Вук Драшкович.

Н *Ще се обновят 11 и изградят 8 нови мостове. По думите на
1 министър Велимир Илич строенето на автомагистралата от
Й Ниш до Димитровград ще започне след 6 месеца.
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Министърът за капиталовложения в правителството на Сърбия Велимир Илич на 12 март
посети Пирот и местната гара в с.
Станичене, където официално
започнаха работите върху ремонта на мостовете по железопътната линия от Ниш до Димитровград. Той заяви, че пътният и
железопътният коридор 10 са от
огромно значение за Сърбия, като важен регионален център, и за
да ги запазим трябва да бъдат модернизирани в най-скоро време
според европейските стандарти,
- Реконструирането на жп
тунелите е завършено, днес започва поправка иа 11 мостове и изгн

раждане на 8 нови, а ще последва
електрифициране на железопътпата линия до Димитровград, понеже става дума за единствената
досега неелекрифицирана отсечка по коридор 10. До края на
годината ще дефинираме отнотенията с Европейската банка за
реконструкции и капиталовложения, понеже възобновяването
на това железопътно направление общо ще струва 60 милиона
евро. Част от финансовите средства ще обезпечим за сметка на
пътищата, които ще се финансират чрез концесии - каза министърИлич.
т,_я
(На стр. 2)
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Колко далекогледи са били нашите предци, когато
преди 114 години са поискали в тогавашното малко
градче Цариброд да се открие гимназия?! Колко
късогледи ще бъдем ние днес, ако позволим след 114
години Димитровград да остане без гимназия?!

II
В неделя на 20 март в 13 часа, 33 минути и 18 секунди на
северното полукълбо ще пристигне пролетта, съобщиха от
Астрономическото дружество "Руджер Бошкович" в
Белград. На тази дата денят "ще трае" 12 часа и 9 минути.

Данило Вучетич е новият
посланик на държавната об
щност Сърбия и Черна гора
в Република България.
Както е обявено в ”Службени лист” на СЧГ, новият
посланик в Германия е Ог
нен Прибичевич, в Португа
лия - Душан Ковачевич и в
Ливан - Гордана Аничич.
Президентът Светозар
Марович е назначил Миле
на Лукович-Йованович за
посланик в Куба, Милан Рочен в Таджйкистан и Мех
мед Бечович в Сенегал.
Соня Асанович-Тодорович е назначена за генерален консул на СЧГ в Грац
(Австрия).
18® 0350-88:
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Нещата май отиват натам, поне такова е впечатлението след
срещата между представителите
на Министерството иа просветата иа Сърбия - Училищната управа в Ниш, представители на локалната власт и заетите в учили■У щето, както и представители на
Основното училище и партиите в
града. За съжаление нямаше представител ма Националния съвет
па малцинството (и тези, които
присъстваха, се декларираха ка
то членове на колектива на гимназията).
От името на Министерството
иа просветата Милка Киежевич,
началник на Училищната управа
в Ниш, всячески настояваше да
ШЩ убеди присъстващите, че Минис
терството ие е тук да налага рс-
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шения или да прилага натиск, а
само да поясни какви са законовите възможности. Тя поясни, че
новата форма па средните училища е тъкмо направена в полза
на малките среди, каквато е Димитровград, а това са смесените
средни училища, които, покрай
гимназиалните паралелки, имат
и други профилирани паралелки
(както впрочем е сега), но не на
други училища, а собствени. Тона означава, че от названието на
средното училище в Димитров
град ще отпадне "гимназия” и то
ще се нарича - смесено училище
"Св.св. Кирил и Методий", в
състава на което ще има и
гимназиални паралелки.
(На стр. 2)

В центъра на вниманието

18 март 2005

1
(От стр. 1)
Министърът за капиталовложения Велимир Илич добави, че
на първото си поредно заседание
Скупщината на Сърбия ще разиеква за концесиите във връзка с
автомагистралата от Ниш към
София, в рамките на коридор 10.
- Смятам, че е реално изгра-
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ждането на автомагистралата до
ДимитР0ВГРаД да започне след 6
месе^а» понеже междувременно
трябва да се уточни всичко във
вРъзка с концесиите и да се раз
пишат публичните търгове. ПаРалеио с автомагистралата ще се
СТР0И и газопроводът от ДимитР^вград до Ниш и ще бъдат поло
жени оптични кабели за телеко-

муникации
заяви министър
Илич.
За възобновяването на 11 мостове и изграждането на 8 нови,
между Ниш и с. Станичепе край
Пирот ще се изразходват почти
300 милиона динара. За всичките
работи са ангажирани предприятия
::: от
:т ст
:-раната ("Мостоградня”,
”Моит” и "Опрема” в рамките на
Машинната промишленост от
Ниш, "Градня” от Димитровград,
както и фирми от Белград, Нови
сад и Враня). Тези строежи тряб
ва да приключат до 31 май, до
който срок през деня (от 7 до 19
часа) няма да се движат влакове
между Ниш и Димитровград.
Изключение са международните
влакове от Белград до София и
обратно, но от Ниш до Димит
ровград и в обратната посока
пътниците ще се превозват с ав
тобуси.
В рамките на подготовките за
електрифициране на железопът
ната линия до Димитровград до
сега са разширени и възобновени
6 тунела с обща дължина 890 мет
ра, възобновена е и електрифи
цирана линията от Димитровград
до границата с България и ремо
нтирана гарата в Димитровград.
Всичките работи са финансирани
от Европейската инвестиционна
банка и досега са изразходвани
670 милиона динара.
Момир Тодоров
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За гафовете при
откриването на
паметника на
Апостола в
Босилеград
"Кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се
поправим и все заедно да вървим, ако ще
бъдем хора"

В. Левски
Въпреки че откриването на бюст-паметника
на Левски в Босилеград само по себе си беше едно
от най-големите събития в нашата малцинствена
история, все пак се случиха редица неща, които
помрачиха общото впечатление и ме накараха да
поставя следните въпроси:
Защо вицепрезидентът на Република България генерал Ангел Марин не беше дочакан от
страна на кмета на Босилеград Владимир Захариев така както повелява традицията - с хляб и
сол?
Защо учениците от основното училище и гим
назията в Босилеград организирано не дойдоха на
откриването на паметника? Защо те си спомнят
за България само когато трябва да се запишат в
българските университети и то най-често на държавни разноски, но не и когато трябва да демонетрират българско национално самочувствие?
Защо не дойдоха държавните представители
на Сърбия и Черна гора, кметовете на съседните
сръбски общини и представители на сръбските
неправителствени организации?
Защо нямаше представители на сръбските медии? Лично мен това не ме изненадва - известно
ми е отношението на сръбските медии не само
към нашите малцинствени проблеми, но и към
българската култура изобщо.

Защо председателите на Националния съвет
на българите, ДСБЮ, Матицата на българите в
Сърбия, па дори и на Хелзинкския комитет за
защита правата на българите в Сърбия и Черна
гора, не уважиха събитието по достойнство?
Защо не дойдоха представители на българите
от Цариброд, на Сдружението на босилеградчани
от Скопие, на българското малцинство от вътре
шността на Сърбия и Черна гора?
Защо представителят ма сдружението ”Нашенец” д-р Драган Андонов направи гаф на прес
конференцията в помещенията на КИЦ и обиди
генерал Ангел Марин - същия, който му е под
писал указа за българско гражданство?
И не само това, той обвини България, че не
помагала на българското малцинство! И никога
няма да си зададе въпроса заслужаваме ли ние
помощта и подкрепата от страна на България.
Защо единственото прилично предаване в стуДиотонаТВ КОДАЛ след отркиването на паметиика бе излъчено пряко и не бе заснето на касета’ неи*° което е задължитлено според закона?
Защо само един ден след откриването на паметиика на Левски в Босилеград кметът Владимир
Захариев и общинските съветници на заседаииет0 на Общинската скупщина пак си кривеха устата ^а Г0В0РЯТ на някакъв развален сръбски език противно на Закона за малцинствата на Сърбия и
Черна гора, в която се кълнат?
Защо в основното училище в Босилеград отново се заДвижва кампания против увеличаването
бр°я на часовете по български език, а хора, сред
които има и такива, на които България е дала
българско гражданство, даже организират подписка ДеПата им Да се учат на сръбски език?
^а ^ маРт 2005 г. се прояви истинското лице на
нашите малцинствени водачи и на държавата
Сърбия и Черна гора. И на България - която,
въпРеки всички наши глупости, отново масово ни
подаде силно рамо. Дано образът на Апостола,
ко^то все пак смелите мъже на малцинството
изДигнаха посред Босилеград, ни накра да се позамислим накъде вървим и докъде можем да стигнем с това наше двулично поведение.
Димитър Димитров Треперски
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Кметът на общината д-р Ве
селин Величков веднага изтъкна,
че от посоченото излиза, че вся
ка дискусия по въпроса е безп
редметна, щом сме сложени пред
свършен факт! Той обаче напом
ни, че има валидно становище на
Общинската скупщина, с което
отборпицитс ЕДНОГЛАСНО са
се определили средното училище
в града да си остане със статус на
гимназия с подведомствени про
филирани паралелки на други
училища. Той подчерта факта,
че гимназията тук има над стого
дишна традиция, че единствено
тя дава най-добра подготовка за
следване в което и да е виеше
учебно заведение. Ако училище
то стане смесеното, то ще е под
ходящо за по-слабите ученици,
значи намалява се качеството.
Имаше предложения средното
училище да бъде смесена гимна
зия (едно време е била такава),
но според обясненията на г-жа
Кнежевич в този случай пак ста
ва дума само за гимназиални па
ралелки. А доколкото са извест
ни данните от анкетата в Основ
ното училище, да запишат гим
назия са се определили само 38
осмокласници -14 в търговския и
7 в туристическия профил. Пък и
сега в първи клас има само две
паралелки с малко над петдесет
ученици, което е под предписана
та норма от 30 ученици в пара
лелка.
Ще го има ли
малцинството без
гимназия?

Соня Вуколич, републикански
училищен инспектор поясни, че
никой не пречи да има само гим
назия, но в такъв случай ще тряб
ва да се откажем от останалите
негимназиални паралелки. Въп
рос е обаче дали ще има доста
тъчно деца училището да съще
ствува и ще се съгласят ли други
профилирани училища да дадат
на гимназията в Димитровград
свои паралелки, които да бъдат
подведомствени.
”Не е все едно гимназия в
Ниш, Бела паланка и в Димит
ровград. Защото промяната на
статуса на средното училище
опира до въпроса, свързан със
самото малцинство и основните
му белези, а един от тях е и гим
назията, където макар и само с
два часа се учи български език”,
изтъкна Слободан Цветков, гим
назиален преподавател по биоло
гия. Единствено той откровено
каза, че ако я няма гимназията,
няма да я има и ТВ Цариброд на
български език, няма да го има и
малцинството. Той напомни, че
Сърбия ”дебело” подпомага

сръбската гимназия в Будапеща,
за да оцелява сръбското малци
нство там.
На неговите думи реагира
Драган Манчев, бъдещ историк
(който води школата по Интер
нет в Димитровград със седали
ще в Блаце), назовавайки това
като националистически под
ход!?!
Някои от преподавателите в
гимназията обвиниха директорк
ата, че събранията на колектива
са провеждани на бърза ръка по
време на междучасията, когато
няма време за обстойно обсъжда
не на проблема. Така е проведено
и едно гласуване за бъдещия ста
тус на гимназията, от което изли
за, че за смесено училище са се
определили 20 преподаватели, за
гимназия никой, а трима са неут
рални или не са гласували! Това
красноречиво показва мантали
тета на преподавателите, които,
като гласуват, мислят само за
себе си, т.е. за работните си месЕдин ден преди провеждането
на срещата с представителите
на Министерството на
просветата, Общинската
организация на ДСС по местното
радио даде информация, че
само смесено училище е
подходящо решение за статуса
на гимназията в Димитровград.
Нека само да споменем, че
бившата председателка на ОО
на ДСС и бивша преподавателка
по английски език в гимназията
Донка Банович, в момента е
начело на Съвета за училищата
при Народната скупщина на
Сърбия. И още нещо:
председателят на Общинската
скупщина гласува за
становището на скупщината,
след което дойде съобщението
на ОО на ДСС, чийто той е член.

та, макар че всички до един из
тъкваха, че учениците са им найважни.
На срещата не бе прието ника
кво заключение. Това трябва да
го направи Училищният съвет.
Ден след срещата Общинската
скупщина смени членовете на
Училищния съвет, които пред
ставляват местната самоуправа и
назначи нови. Те са трима, по колкото са и от училището, и от
страна на родителите. Какво
решение ще приеме УС остава да
се види. Остава във въздуха и
въпросът защо от гимназията не
са реагирали досега, защо не са
реагирали на становището на
Общинската скупщина, с което
отборниците се определят за ги
мназия с подведомствени парале
лки. За предстоящите промени
отдавна се знае. Като че ли някой
целенасочено отлага приемане
на становище, определящо стату
са на средното училище.
А.Т.

Теми и коментари
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шан Янич, лиде на ” Форума за етнически отношения”:
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Един от нашите най-реномирани експерти за правата на националните малцинства д-р Душан Янич неотдавна пребивава в
Димитровград, където изнесе
сказка за недискриминацията.
Използвахме случая с д-р Янич да
проведем разговор по темата за
бъдещето на малцинствените
медии в Сърбия.

дите. Тази тенденция се забеля
зва във Войводина и особено в
рамките от русинското, словашкото и унгарското малцинство.
В този случай може да се стигне и
до още едно отрицателно явление - господствуваието на опре
делено лице над една малцинст
вена национална общност, което
никак не отговаря на държавата.
Доколкото се стигне до една та
* Г-к Янич, какво ще се случи с
малцинствените медии в
кава ситуация, тогава бихме моСърбия ? Ще трябва ли и те
; да се жали да очакваме Съветът на
приватизират ?
Европа да накара държавата ни
- Мисля, че в процеса влязохме отново да създава медии за мал
хаотично, без да се подготвим цинствените национални общно
достатъчно. Това може да струва сти.
както на малцинствата, така и на
* Трябва ли държавата
държавата. "Форумът за етниче финансово да помага
ски отношения подкрепи наето- малцинствените медии?
яването на някои медии във Во
- Държавата има задължение
йводина, както например на "Ли- да финансира медиите на мал
бертатеа”, "Руске слово” и някои цинствата. Сърбия обаче е една
от медиите на унгарската нацио- малка и бедна страна и тя не монална общност, Констутнцион- же да финаенра 100-ина такива
ният съд на Сърбия да преразг медии. Затова ние излязохме с
леда решението на Скупщината предложението една част от тези
на Войводина, според което осно- медии да бъдат провъзгласени за
вателските права на медиите на явни масмедии. Биха се приели
малцинства се предоставят на те- правила за функционирането,
хните Национални съвети. С това финансирането и контрола натерешение на скупщината на пок- зи масмедии. Според нашето прерайнината практически на съве- дложение в републиката ни би
тите се предоставя възможност- трябвало да се открие един ната да контролират медиите и след ционален телевизионен канал и
това в рамките на Националните една радиопрограма, чрез които
съвети да бъдат приватизирани биха се информирали представиот страна на най-могъщите хора телите на всичките малцинстве
в тях. Но, доколкото тези медии ни национални общности в Сърсе приватизират, появява се голя- бия. Това би били т. нар. "етиима заплаха те един ден да бъдат чески канали". Тези явни масмезакрити. Частниците имат своя дИИ би се финансирали от дърлогика. Може да се случи те да жавата. Когато става дума за пекупят медиите само заради сгра-
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д-р Душан Янич
чатните медии, всяко малцинство
би трябвало да има поне една пе
чатна медия, която да се финан
сира от бюджетни средства. Тези
печатни медии би действали като
явни предприятия. Във връзка с
тяхната работа Националните
съвети би трябвало да се питат за
определени въпроси, отнасящи
се не до политическите възгледи,
а до промоцията на идентично
стта на малцинствените национа
лни общности. В този смисъл На
ционалните съвети биха върши
ли мониторинг над провеждане
то на процеса на промоцията.
Съветите би имали възможност
да предлагат и редакторите в
тези медии.
* Ще могат ли в този случай и
Националните съвети да
основават свои медии?
- Да, те ще могат да основават
и финансират свои медии, но не

Голи оток: пакъл в морето - голгота край граница

През първата седмица на юни 1948 година в
Цариброд неочаквано пристигна Петър
■ Стамболич, член на централните комитети на
КПС и ЮКП, известен партизански ръководител.
С него допътуваха още няколко непознати за нас
партийни и държавни ръководители, както и
хора от неговата охрана.
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Това ни създаде голяма грижа във връзка с обяда и
затова решихме в "Балкан да се приготви храна за
гостите от Белград и за няколко царибродски ръководители, които бяха длъжни да ги придружават.
Събранието се проведе в една стая на гимназията.
Присъстваха само членове на партията, които имаха
покана. По това време в Цариброд и нямаше много
членове на ЮКП. Стамболич влезе и веднага седна зад
катедрата, заедно с Васил Станков - Леико, тогава сскретар на Околийския комитет на КПС за Цариброд. В
първите два реда насядаха хората, които пристигнаха
заедно със Стамболич. Събранието започна с кратка
реч на Петър Стамболич, в която той преразказа пакратко съдаржанисто от писмата па Сталин, даде обяспение по повдигнатите вч,проси и поиска да чуе мнепието на членовете на партията.
От марг 1948 година, когато узнахме за писмата иа
двете партии, до юни положението ставаше все по-лошо. Затова и в речта си Стамболич особено много
наблегна върху българо-югославските отношения и
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от средствата, които получават
Президентът на Сърбия и
Черна гора Светозар Марович >|.
от републиканския бюджет. Ос
посмъртно отличи преди две Щ
вен бюджетни средства за "етни
години убития сръбски премиер ||
ческия ТВ канал”, "етническото
Зоран Джинджич с Орден на Не- Ц
радио" и печатните медии на ези
маня от първи степен. Приема- ^
ците на малцинствените нацио
йки отличието, съпругата на гбившия премиер Ружица Джинд
нални общности, ние от "Форума
жич благодари и изтъкна увере
за националните общности” нас
нието си, че нейният съпруг е У
тояваме държавата да отделя до
заслужил такова признание по- ;Ц
пълнителни средства, които биха
неже неговите "идеи са завеща- Щ
се вливали в един фонд, така на
ние за демокрацията в Сърбия”. '§
речен Фонд за подтикване и раз
В образложението си Маро- ^
вич каза, че Джинджич е отли- р
витие на малцинствените нацио
чен
за "големия му принос за !||
нални общности. В този фонд би
развитието на демокрацията и за )•«
ха постъпвали средства, получе
държавническата му решител- -У
ни и от донори, както и от част
пост в изграждането на гражданници. За получаване на средства
ско общество в Сърбия”.
от този фонд биха имали възмо
жност да конкурират всички,
които искат да работят за осъще- ДиМИТрОВГрЗД
ствяването на целта, освен горе
посочените явни масмедии, финансиер на които би била държавата.
Преди да започнат работа по
* Какво казват в ЕС за
дневния ред, отборниците на Общи
информирането на
нската скупщина в Димитровград
малцинствените национални
приеха оставката на един отборник
общности?
- Вижте, Студията за осъщест- и веРифициРаха мандата на нов.
Става дума за оставката на отбовяваемостта се отнася предимно
рника Миодраг Иванов от ДСБЮдо икономиката, но в този до- ДХСС, съгласно чл. 42 от Статута
кумент съществува нещо, което па общината, в който се казва че
се нарича "Контрол върху осъ- лице, заето в Общинската управа,
ществяваието на малцинствени- не може да бъде отборник. Миодте права”, който се върши от ст- Раг Иванов след като бнл избран за
отборник е настанен на работа в
рана на Европейския парламент общината.
и Съвета на Европа. Ние не мо
Това бе причина ДСБЮ да пред
жем да влезем в Европа, ако ня ложи Роберт Петров за свой нов
маме например информиране на отборник, което бе прието и от
езиците на малцинствата. Това колегите му.
Иначе Роберт Иванов е лекар,
хората трябва да го знаят.
преди година завършил медицина в
София. Интересно е, че в първото
Разговора проведе: Б. Димитров
местно правителство на ДОС баща
му също бе отборник.
А.Т.

Преглед на по-важните
събития

_____

Богдан Николов: Спомени за едно смутно време

I

Посмъртно
отличие за
Зоран
Джинджич
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като че ли искаше в този момент и ние да осъдим ста
новището на България. На това събрание обаче никой
не каза открито, че е против политиката на Комипформа, респективно на Сталин. В кратките си изказвания
много души или задаваха въпроси, или питаха за различни неща, от които може би са могли да се "разберат"
технитс позиции. Когато завърши събранието, Васил
Станков каза на Петър Стамболич, че трябва да отидем
на обед в Балкан . Стамболич му отговори кратко:
- Хвала, друже Лепко, али сто я вас повивам иа ручак
на железничкой станици!
Тогава научихме, че П. Стамболич е допътувал в
Цариброд със специален влак със спален вагон, купхя и
ресторант! Няколко души от Околийския комитет на
ЮКП обядваха със Стамболич на гарата, а иие,
останалите участници в събранието, ядохме до насита в
"Балкан”. Много храна остана и за вечеря... По всичко
личи, че Петър Стамболич се е страхувал да яде храна,
която не е контролирана предварително. Така той пропусна шанса да опита прочутите царибродски специалитети - старопланински кашкавал и печено староплани
нско агне, с които бяха посрещани високопоставените
гости от Белград.

В следващия брой: Резолюцията на
ИБ "пристигна" в Цариброд

*5 октомври 1944: Тито и генерал Добри Търпешев под
писват Крайовското споразумение за военно сътруд
ничество между югославското народоосвободително движение (НОВ и ПОЮ) и отечественофронтовска
България.
*22 - 23 ноември 1944: Сталин, Молотов, Кардел и Шубашич подписват договор за временно югославско
правителство.
*Април 1945: Подписан е договор за дружба, взаимна
помощ и следвоенно сътрудничество между СССР и
Югославия
*29 ноември 1945: Учредителна скупщина гласува Декларация за ликвидиране на монархията. Провъзгла(фнфк))^6^6^3™843 наР°Дна република Югославия
.к
на (оли и начапото на
1947; Бледска
Среща за югославско-българска дружба, сътрудничество и взаимна помощ,
‘Септември 1947: Създадено е Коминформбюро.
*27 ноември 1947: Тито и Георги Димитров подписват
Договор за дружба, сътрудничество и взаимна по
мощ.
•Пролетта на 1948: Начало на конфликта между Бел
град и Москва. Сблъсък на два модела на социали
зъм.
*Май 1948: Съвещание на Информбюро. Приета е Резолюция за положението в ЮКП.
*28 юни 1948: ЮКП е изключена от Информбюро.
*Юли 1948: Пети конгрес на Югославската комунис
тическа партия (ЮКП). Югославското ръководство,
начело с Тито, получава пълна подкрепа в стълкно
вението със Сталин.
•Ноември 1952: Шести конгрес на ЮКП. Партията е пре
именувана в Съюз на югославските комунисти (СЮК).
•2 юни 1955: Подписана е Белградска декларация, въз
основа на която се нормализират отношенията ме
жду Югославия и Съветския съюз. Москва признава
югославския път в изграждането на социализма.

Новини от България
Предложение на
Стопанската камара

Държавата ще застане зад
роднините на убития от "прпятелеки огън” офицерски кандидат
Гърди Гърдев, ако те поискат
обезщетение от САЩ, обяви правителственият говорител Димитър Цонев. Досега такова искане
ие е отправено. Премиерът пък
още нямал позиция по трагичния
инцидент. Шефът на Генералния
щаб ген. Никола Колев призна
пред Би Ти Ви, че официално из
винение от САЩ за случая няма.
Той обаче възприемал като извинение съболезнованията па американски висши военни. Според
Колев и американското разузнаване не е установило грешки в
действията на българския патрул. Генералът призна, че досега
е имало още два случая на "прпятелски огън”, но военните не са
им дали гласност.

В пенсия
на 67
години?
Конкурсите за нови броиежилетки и друг вид оборудване са се
провалили заради корупция във
военното министерство и ГЩ,
съмнява се шефът на Гснщаба.
Той обаче не можел да персоналмзира обвиненията си. Например, Генщабът е дал заявки за
фенери "Маглайт”, а са били
доставени пластмасови китайски
фенерчета по 1,50 лв. всяко,
Колев поясни и схемата за доставка на военно имущество. Прави се заявка от ГЩ за пеобходимите пособия с най-обща характеристика. С детайлната спецификация се занимават две спецструктури към МО - Институтът
по перспективни изследвания на
отбраната и Дирекцията по политика на въоръженията. Поръчките обаче не винаги се съгласували.

Българската стопанска кама
ра предлага на следващото пра
вителство мъжете и жените да се
пенсионират на една и съща въз
раст и тя да се увеличи ма 65-67
години. Мотивите на организаци
ята са, че навсякъде в Европа
тенденцията е да се увеличава
възрастта за пенсиониране. Де
мографската криза не позволява
ранното пенсиониране, на всеки
пенсионер се пада по един рабо
тещ, обясни пред ”Сега” зам. председателят на камарата Дикран Тебеян. Според него в найразвитите икономики в Европа и
САЩ работниците се пенсиони
рат на възраст между 65 и 68 г.
Единственото изключение от
страните на ЕС е Гърция, където
работа напускат на 60 г. Увеличе
нието на пенсионната възраст
обаче често е повод за протести и
стачки в европейските държави.
България и ЕС
|
В момента жените в България
| се пенсионират ма 58 години, а
р| мъжете на 63. Средната продъл
жителност на живота у нас е 72 г.
за жените и 68 за мъжете.
От БСК ще настояват бъдещ.1 щото правителство да направи
Българските граждани, които
злоупотребят финансови средства
|Ж; промените в законодателството.
;
от фондовете на Европейския
Зам.-председателят на Съюза на
съюз ще бъдат наказани с 5 години
работодателите Евгени Иванов е
затвор, реши Народното събрание.
В|р съгласен, че тенденцията е да се
Според най-новите изменения в
увеличава пенсионната възраст.
Наказателния кодекс, ако отгово
Синдикатите обаче не биха се
рно лице издаде заповед за такова
нарушение, то ще бъде наказано с
II съгласили с подобно предложе6 години затвор. Лицата, които
|; | ние, заяви вицепрезидентът на
представят неверни данни, за да
III КТ "Подкрепа” Димитър Мано
•
получат средства от ЕС или други
лов. ”По-добре работодателите
кредити, ще лежат в затвора 1
да проверят колко души умират
година и ще платят глоба от 1000 до 3000 лева (500 до 1500 евро).
на работното си място от инфарБългарският парламент гласува изменения в Наказателния кодекс
в рамките на съгласуването на родното законодателство с правовата | кт или инсулт, преди да са стигсистема на Евросъюза. България се надява да подпише договор за В ,шли д0 пенсия” препоръча той
присъединение към ЕС през април, за да стане пълноправна членка па й
„ „„„„„ „
съюза от 1 януари 2007 година.
N
Има дъРжави’ в които У™оДепутатите гласуваха по-строги наказания и за лицата, които щ вията на ТРУД са перфектни, и те
пуснат в оборот и съзнателно ползват фалшифицирани пари. За тях се 11 могат да си позволят нарастване
предвижда затвор до 8 години, а лицата, които изработват и пазят Ц на пенсионната възраст, но на тосъоръжеиия за фалшифициране на банкноти ще бъдат затворени 6 | зи етап в България това е
години.
невъзможно, смята Манолов.

По-строги наказания
за фалшификаторите
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В играта "Тест на нацията“;

Математик и
шофьор с
най-висок 1(1
* Блондинките изпревариха студентите, а
първи сред отборите в студиото се
калсираха знаменитостите
_ Средният коефициент на интелегеитност (1(2) на
българите е около 100, показват данните от тв
шоуто Тест на нацията , излъчено по БНТ.
На първо място с коефициент на интелигент
ност 108 сред няколкото отбора в тв студиото се
калсира 10-членната ВИП група, в която влизаха
кметът на Сливен Йордан Лечков, режисьорът
Андрей Слабаков, оперната прима Христина Ангелакова, моделиерката от "Рошавата гарга” Албена
Александрова, адвокатът Александър Александ
ров, математикът проф. Михаил Константинов,
актрисата Елена Петрова, "Мисис Свят” Румяна
Маринова, доц. Георги Лозанов, балерината Маша

_________
Илиева.
На второ място с 1(2 98 се наредиха журналис
тите, а трети се калсира отборът на блоидикнките
с единица по-малко - 97.
Таксиметровите шофьори заеха четвъртото
място с общ коефициент на интелигентност 96, пе
ти остана отборът на студентите (1(2 95), а реко
рдьорите, сред които Митьо Крика, Влади Въргала, Кофе Бабоне и певицата Ан Джи, остана на
последното шесто място с 1(2 88.
За крайните им резултати обаче се имаха предвид и симпатиите на тв аудиторията, която също
беше призована да гласува за отделните групи, което позволи на ВИП отбора и журналистите да
изпреварят блондинките.
Най-висок коефициент на интелигентност сред
играещите в студиото показа членът на ЦИК
проф. Михаил Константинов, който за своите 127
точки получи лаптоп, който подари на Софийската
математическа гимназия.
Лаптоп бе наградата и за втория по резу лтат таксиметровия шофьор на ”Лада Самара” Георги
Георгиев, събрал 121 точки.

Икономика

Животът поскъпна с
1,6% за два месеца
Инфлацията за първите два
месеца на тази година е 1,6%,
съобщи Националният статистически институт. В сравнение със
същия период на миналата година ръстът на цените е 3,6%. Само
за февруари инфлацията е 0,9%,
а окончателните данни за януари
показват 0,7% инфлация.
През миналия месец май-много са се увеличили цените на храпителнитс продукти и на нехранителните стоки - с по 1%. Поекъннали са болничните услуги,
По-скъпо е струвало и поддържансто на жилище.
Зеленчуците са поскъпнали с
8%, освен тях са се повишили
цените и на плодовете, пресните
млека и маргарина. Поскъпнали
са и високоалхолните спиртни
напитки, минералните води и
безалкохолните напитки, както и
тютюневите изделия.
Поевтинели са хляба, сиренето, кашкавалът, макароните,
свинското и птичето месо, яйцата, захарта, рибата.
Ог нехранителните стоки и
услуги са се увличили наемите за
жилища. цените на топлинната

енергия, бензините, кухненското
обзавеждане. Поскъпнало е и
събирането от изхвърлянето на
битовите отпадъци и други такси
и услуги, свързани с поддръжката на жилището, сочи статистиката. Поевтинял е пропан
бутана за бита и за автомобили,
Лекарските услуги са поскъпна
ли с 10,1 %, стоматологичните - с
6,5%, а болничните - с 21%.
Общото нарастване на цените в
общественото хранене е 0,7% за
февруари, а в сектора на услугите-0,6%.
Неотдавна БНБ прогнозира,
че за първото тримесечие на 2005
г. инфлацията може да стигне 2%
най-вече заради по-високите акцизи върху бирата и високоалкохолните напитки. Очакванията
на централната банка са тя да се
понижи до средата на годината
предвид сезонния спад на цените
на хранителните стоки. През ля
тото обикновено се отчита дефлация заради по-евтините зелен
чуци и сезонната заетост. В бюджетната макрорамка за тази година е заложена годишна инфлацияотЗ,6%.

Разходите за живот в България
Потребителската кошница е най-евтина в Бомбай, Буенос Айрес,
Киев, Букурещ и София. Данните са от проучване на ценцте и
заплатите в целия свят и са публикувани във вестник Ви§ше5§ Т1те$.
Най-скъпите градове в света са Осло, Хонгконг и Токио. Като мярка
е взета цената на потребителската кошница и на някои услуги с
изключение на наемите. Столицата на Норвегия - Осло, е на първо
място в списъка на 10-те най-скъпи градове. В Осло разходите за
живот са два пъти по-големи от глобалното средно равнище.
Ако се сравняват регионите, най-скъпи са Западна Европа и
Северна Америка, където цените са средно с 25 цента по-високи от
глобалните средни цени, сочат данните.

Студентски бригада в Америка
Над 8000 студенти всяко лято заминават да работят в САЩ по
програмата ”\Уогк апс1 ТгауеГза културен обмен. Четири месеца те
мият подове, гладят чаршафи, почистват хотелски стаи, развеждат
туристи или късат билетчета в атракционните паркове. Цялата тази
работа обаче им носи около 5000 долара и един месец екскурзия в
страната на неограничените възможности.
Бригадите по тази програма започват от 1 май и приключват на 19
октомври. В нея могат да участват всички студенти, които се учат в
редовна форма на обучение и не са първи и последен курс. Оси
гуряването на работа става или чрез фирма - консултант, или самос
тоятелно.
Таксата за участие в програмата е до 800 долара, разказаха от
фирма "Интеграл”, която изпраща около 1700 студенти в САЩ.
Последната дума при заминаването има американското консулст
во в България, което издава визата.

Роза на името на
принцеса Аико
Учени от Института на розата в Казанлък са селекционирали нов
сорт декоративна роза с цвят на пурпурно кадифе. Цветето ще носи
името на 4-годишната японска принцеса Аико.
Уникалното растение ще бъде подарено на височайшата особа от
президента георги Първанов в Деня на България на ” ЕКСПО 2005”
на 13 май. Изложението се открива на 25 март в японския град Аячи.
Работата
по създаването
,.
„
,,а новия сорт е отнела две години,
сподели оащата на цветето Недко Недков, директор на института.
Освен с уникалната пурпурна роза България ще се представи на
изложението в Страната на изгряващото слънце и с прочутото по цял
свят розово масло, розова вода, както и с парфюмерийни продукти,
създадени на основата на розовото масло.
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От септември в средното образование

г
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Първоначалният съд връща на работа
уволнения преподавател в гимназията

)

имаТ еднаесДпециапаи^пя^ ™ДИНа В първи клас освен Двете паралелки обща гимназия, ще
някое сДедно^^иализ^ф^но^чштищеСаг5вътрешността.аЗОВаНИе’ К°ЯТ° Щ6 бЪД6 * СЪСТаВ НВ

Дали бъдещите средношкол
ци от септември ще имат възможност да запишат търговски профил, или да се обучават за фризьори, или пък за шивачи, ще решат самите осмокласници, сред
които тези дни ще бъде проведена анкета. Това реши Училищният съвет в гимназията заседанието си от 14 този месец, на което присъства и кметът Владимир
Захариев. Той всъщност и разд-
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вижи инициативата за въвежданет0 на нова паралелка с тригодишно образование.
- Въпреки, че плановете за
обучение в средните училища в
републиката е вече изготвен,
представителите на Министерството на просветата и спорта на
Сърбия ми дадоха обещание, че
доколкото съществува интерес,
сегашната търговската паралелка може да бъде сменена с друга

Състезания
На състоялото се в гимназията състезание по история участваха
осмина ученици от трети и четвърти клас, а четирима от тях са
завоювали по над 75 на сто от възможните 83 точки и се класираха
за окръжното състезание, което ще се проведе на 9 април. Това са:
Даниел Владимиров от четвърти и Тияна Божилова от трети клас,
които спечелиха по 74 точки, както и Верица Алексова от трети и
Драган Алексов от четвърти клас, които завоюваха по 68, съответно
66 точки.
Ивана Миланова от първи, Маряна Спаскова от втори, Лидия
Костадинова от трети и Новица Николов от четвърти клас се
класираха за окръжното състезание по сърбски език, което ще се
проведе на 16 април. Те са завоювали по 16 от възможните 20 точки,
колкото според регламента на състезанието са били предвидени за
класиране на окръжно състезание.

специализирана паралелка стригодишно обучение, например за
фризьори или за шивачи, каза
кметът. Разбира се това ще стане
ако прояват интерес учениците, а
общината ще намери начини за
подсигуряване на необходими
учебни помагала и съоръжения,
Това означава, че бъдещите
средношколци, които не искат да
учат гимназия и не възнамеряват
да продължат образованието си
вън от Босилеград, ще могат да
се определят за един от трите
предложени профила.
Въпреки желанието на голям
брой осмокласници (22 от общо
97) да продължат образованието
си в средно електротехническо
училище - специалност информа
тика и компютърна техника, в
момента не същестуват условия
да се открие такава паралелка,
понеже “мрежата” за обучението
в средните училища в Сърбия е
вече изготвена.
П.Л.Р.

Решение на ОС

350 000 динара за стипендии
* За първ път в общинския бюджет са предвидени средства за стипендиране на студенти
по определени професии. С новоприетото решение, предложено от страна на кмета, се
цели да бъдат решени кадровите проблеми в общината, както и да се спре младите
образовани хора да напускат общината.

От учебната 2005/2006 година Общинската скупщина в Босилеград ще стипендира студенти по
определени специалности, от които най-много се
нуждаят стопанските предприятията и държавните и общински ведомства. За тази цел в тазгодишния общински бюджет са предвидени 350
000 динара.
С решението за стипендиране на студенти, което бе прието на последното заседание на ОС, се
предвижда през учебната 2005/2006 година да

бъдат стипендирани по един студент по ветерииа,
английски език, сърбски език, право, като и по
други професии, които определи Общинският
съвет. Стипендиите ще се разрешават само на
студентите от трети, четвърти и пети курс, със
среден успех над 8.
Конкурса за отпускане ма стипендии ще обяви
Общинският съвет през май или юни тази година,
След това ще се сформира комисия, която да разглежда заявките на студентите.
П.Л.Р.

*Доколкото и второстепенният съд във Враня се съгласи с
решението на Общинския съд в Босилеград, училището не
само ще трябва да върне на работа преподавателя Димитър
Димитров, но ще му плати съдебните разноски и всички
парични принадлежности

След десетина заседания и
едно отменено решение, съдебният съвет в Общинския съд в
Босилеград, начело със съдията
Любинка Веселинова, постанови
присъда и наложи на гимназията
в Босилеград да върне на работа
преподавателя по сръбски език и
литература Димитър С. Димитров. Същевременно съветът анулира двете решения на директора
на училището Антон Тончев: решението за уволнение от септември 2002 година и решението от
август 2003 г., когато е отхвърлено възражението на преподавателя.
Димитров е бил уволнен поради "неприлично поведение”. Компетентните в училището смятали, че в късните вечерни часове
на 1 юни 2002 г., пред кафене в
Босилеград, той се държал неприлично към ученичка от гимна-

зията. Съдът обаче констатирал,
че в решението за уволнение не е
посочено как преподавателят е
нарушил трудовите си задължения в събота и извън училището,
Освен това съветът констатирал, че училището е нарушило и
законопредписанията при воденето на дисциплинарната процедура.
Училището е възразило срещу решението на първоначалния
съд и сега се изчаква становището на Окръщния съд във Враня,
Доклокото и тази съдебна инстанция "върне” дневника на Ди
митров, училището ще трябва да
заплати съдебните разноски,
възлизащи на около 50 хиляди
динара, да му признае всички на
кърпени права по трудовото
отношение, както и да му даде
заплатите и всички други париВ.Б.
чни принадлежности.

Общинската скупщина настоява да се
увеличава раждаемостта___________

По 5000 динара за бебе
Родителите, които през тази
година се сдобият с бебе ще получат по 5000 динара от Общинската скупщина. Решението за
парична помощ за новородени
деца, общинските съветници
приеха на последното заседание
иа скупщината.
Въпреки, че първоначално бе
предложено тази помощ да бъде
в размер от 2000 динара, съветниците приеха предложеното на
Комисията за нормативни акти
тя да възлиза на 5000 динара.
Като се има предвид, че годи
шно в общината се родят около
80 бебета, предвидената сума от
200 000 динара в общинския бюд
жет ще се окаже недостатъчна за

изплащане на парични помощи
за тази цел. Затова съветниците
"дадоха” задача на Общинския
съвет да изнамери начини за преразпределяне на средствата от
бюджета, с което да се осигурят
достатъчно пари за всички новородени деца през 2005 година.
За да осъществят правото на
парична помощ, освен иск, който
подават в службата за грижа за
децата към ОС, родителите трябвадапредоставатудостоверение,
с което се потвърждава, че живеят постоянно на територията
на общината, както и акт за раждане на детето.
П.Л.Р.

След едно заседание в Долна Любата

Осъден за обида

На 16 този мсссц сградата па основното училище в Босилеград осъмна с
многобройни графити, написани със специализирани разноцветни спрейове.
Графитите са с най-различно съдържание, а някои даже и вулгарни. Предимно
са написани на сърбски, а няколко и на английски език.
В училището подчертават, че за случая са осведомили служителите в Отдела
на МВР. Те са се отзовали, но "бояджиите" все още не са известни.
П.Л.Р.

Общинският съд в Босилеград
- съдия Борис Костадинов- осъди
Станиша Цветанов от Долна Любата за обида и му наложи да плати осем хиляди динара. В поста
новената присъда, която стана
правосилиа, се казва, че Цветапов, който е работник в босилеградския "Автотранспорт”, трябна да плати и съдебни разноски
на стойност от 23 хиляди динара,
Престъпността била направена на състоялото се през октомври 2003 година събрание на
граждаии в местната общност в
Долна Любата, на което станало
дума за избиране на нови членове
в местния отбор за сътрудничество с ЦХФ. Между Цветанов и
съседа му Боян Соколов настапал вербален дуел. Но, както е
утвърдеио по време па разглеждапето па делото, Цветанов
обидил съседа си Соколов с ду-

мите: ”Като бивш член в отбора
на ЦХФ си откраднал 200 чувала
цимент и си го закарал в къщата
на твоя баща в махала Кози дол”,
Соколов решил да "дисциплипира" съседа си и "езика без граници”. Поискал да бъде формирана петчленна комисия от хора
от селото, която да извърши кон
трол в къщата на баща му. Коми
сията установила, че нямало цимент. След безуспешния опит да
помири съседите, съдията разпнтал осем свидетели и констатирал, че Цветанов е извършил
въпросното престъпление,
И след тази случка много хора
в Боснлеградско си задават въпроса защо си позволяваме толкова лична безотговорност и защо
сме готови да създаваме проблеми и когато те не съществуват,
Както за измислените 200 чували
В.Б.
цимент.
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Среща между митниците на СЧГ и България

На заседанието на ОС

Финансов "отчет" За по-ефикасна
за спортната зала работа
* Защо отчета дава началникът на Общинската управа, а не досегашният председател на
Съвета за строеж на залата * Съмнения на отборниците в точността на цифрите * Ще има ли
ревизия на парите от независими финансови експерти.
Това са част от многобройните въпроси, които бяха поставе
ни от страна на отборниците по
повод информацията за изхарче
ните досега пари върху строежа
на спортната зала в Димитров
град, на заседанието на ОС, кое
то се проведе на 10 март в Димит
ровград.
Подобна информация бе даде
на на заседанието на Общинския
съвет преди известно време. И
тогава имаше доста неясиотии
във връзка с точността на циф
рите. Тогава информацията бе
скалъпена въз основа на данни
те, получени от строителната фи
рма "Прогрес” от Пирот. На за
седанието на ОС изнесени са дан
ните от счетоводството на общи-

са похарчени 573 557 евро повече.
При това строжът все още не е
завършен. Остава да се сложи
подовата настилка (паркетът) и
да се уреди пространството око
ло залата. За последното същес
твува готов проект, а застоят в
поставянето на подовата настил
ка е в резултат на несъответното
качество ма предоставения пар
кет (вместо от 21 мм, доставен е
паркет от 15 мм). По време на
заседанието пристигна факс от
един от проектантите Радивое
Динулович, който неохотно се
съгласява да бъде сложена
по-тънка подова настилка. Това
пък означава, че и тук работите
бързо ще приключат.
Иначе спортната зала досега е

че няма никакви задължения да
дава отчет, за което в писана
форма е поканен от председателя
па ОС и той в писана форма отго
ворил, че ”с преставането па ман
дата на скупщината престава и
неговият мандат” и... точка! От
борниците са заинтригувани, ня
кои и възмутени от стойността на
сумата, която е дадена за надзор 2% от стойността на работите!
От друга страна пак се постави
въпросът как е възможно лице
то, което е начело на Съвета за
строеж на залата и председател
на Изпълнителния съвет, да бъде
и един от тримата, които взимат
пари от надзора. Сам плащаш,
сам се надзираш как и колко пла
щаш! Очевидно става(ло) е дума
за зблъсък на интереси, но никой
от съответните служби или инс
титуции не е реагирал, тъй като,
както някой каза, или няма пра
вова държава или лицето, за кое
то става дума, има ”силни хора
зад гърба си”.
Макар че стана дума само за
информация и отборниците не се
определяха ”за” или "против”,
много от тях се запитаха как и
кой ще стопанисва със залата
след като тя бъде завършена. Но
затова ”когато му дойде време-

Л.
На 15 март на ГКПП “Градина“ се проведе среща между
представители на митниците па
Сърбия и Черна гора и България.
Както ни осведоми управителят
на митницата в Димитровград
Никола Тончев, целта на тази
среща е да се раздвижи инициа
тива за сключване на междудър
жавен договор, с който да се по
добри ефикасността и ускори ра
ботата па двете митници по вре
ме на контрола на пътническите
влакове. Става дума гарата в Ди
митровград да стане съвместна
не само за железничарите, но и за
митниците и граничната полиция
за контрол на пътниците.
На практика това означава, че
българските митничари ще се
качват на влака за София в Дими
тровград и ще контролират път
ниците докато влакът се придви
жва до Драгоман. Обратно ще е с
митничарите на СЧГ. Те ще се
качват в Драгоман и контролът
ще се върши докато влакът прис
тигне в Димитровград. По този
начин значително ще се ускори
работата и ще се намали задър
жането на влаковете за митниче
ски и паспортен контрол.
По време на посещението
представителите на българската
митница са разгледали опреде
лени помещения, които би им

А.Т. 1

ната (разбира се, с които то раз
полага, а има съмнения, че не
разполага с цялостната докумен
тация). Затова и разминаване в
цифрите между двете информа
ции. А цифрите, които бяха пре
доставени на отборниците, са
следните:
От началото на строежа, т.е.
от сключването на основния до
говор със строителното предпри
ятие "Прогрес” от Пирот на
11.01.1996 г. до 31 декември 2004
г., са изразходвани общо 146 509
849,91 динара или изказано в евро
- 3 665 293. По основния договор
стойността на залата е 19 895 325
динара т.е. 6 028 886 ДМ или 3 091
736 евро, което означава, че вече

строена в девет етапа. Поради
факта, че са се преплитали много
етапи все още не може да се каже
кои от тях са напълно завърше
ни. Както се казва в информа
цията, според преценка на строи
телите на залата необходими са
още двадестина дни, за да се за
върши залата (без свързването
на водопровода и канализацията
и уреждане на площите около за
лата).
Може би повече от изхарче
ните (някой каза прахосани) па
ри, интерес у отборниците пре
дизвика фактът, че председате
лят на предишния Съвет за стро
еж на залата и бивш председател
на Изпълнителния съвет счита,

Нов съвет за строеж на
спортната зала
По предложение на Общинския съвет от 23 февруари, отборниците
на ОС избраха нов Съвет за строеж на спортната зала в
Димитровград. Съветът наброява седем члена: Васа Алексов
(председател), Велин Николов, Никола М. Стоянов, Трифун
Димитров, Миодраг Иванов, Илия Методиев и Драган Голубов.
Както е известно, досегашният Съвет за строеж на залата е избран
с идване на власт на Сдружението на граждани (СГЦ), а негов
председател бе председателят на Изпълнителния съвет при ОС. Той
дори отказа да даде отчет за работата на Съвета, който оглавяваше,
считайки, че с изтичането на мандата на скупщината престава и
неговият мандат и той няма никакви задължения (дори и пред
избирателите си).
С промената на властта, наложи се и избиране на нови членове на
Съвета, което макар и със закъснение, стана на 10 март.

Иначе, за десет месеца
миналата година на „Градина,,
са минали 3 671 497 пътници,
513 674 автомобила, 33 379
автобуса и 228 847 ТИР-а.
От март месец до 20 октомври
2004 г. са заловени 286 кг хероин, 114 740 таблетки
синтетична дрога ефедрин, 118
000 тиреомел и 1493 таблетки
екстази.
били предоставени за ползване.
Ясно е, че разговорите са инициа
тивни, а решенията ще приемат
правителствата и съответните
министерства.
Тончев изтъква и досегашно
то сътрудничество между двете
митници като едно от най-добри
те, поради което двата контрол
ни пункта “Градина“ и “Калоти
на“ са между най-успешните. То
ва е видимо и при контрола на
тежкотоварните камиони. Те по
лучават специален документ, ко
йто са длъжни да покажат на дру
гата митница и по този начин ста
ва невъзможно на едната мит
ница стойността на стоката да е
една, а на другата друга. Това се
прави от двете страни въз основа
на вече съществуващи споразу
мения между митническите орга
низации от двете страни.
Доколкото двете държави поскоро се договорят и подпишат
споразумение за дадената иници
атива от митниците в Димитров
град и Калотина, толкова по-ско
ро ще се улесни движението на
пътниците във влаковете, подче
ртава Тончев.
А.Т.

Иованович ”оцеля” начело
на Центъра за култура
Последното заседание на Об
щинската скупщина в Димитров
град ще бъде запомнено освен по
това, че продължи повече от ше
ст часа и по това, че директорът
на Центъра за култура Петър
Йованович оцеля на поста си,
макар че в дневния ред се нами
раше и точката за неговото отст
раняване от тази функция и бе
определен човек за временно
изпълняващ длъжността.
От обемистия дневен ред с
дори 30 точки, в самото начало
бяха оттеглени три: назначаване
на нов Управителен съвет на
Съюза на спортовете, освобо
ждаване от длъжност на члено
вете на Управителния съвет и
назначаване на нови от името на
местната самоуправа в Управи
телния съвет на основното учи
лище и освобождаване от
длъжност на досегашния и наз
начаване на и.д. директор в Цен
търа за култура. От щурото съо
бщение едва се разбра, че офи
циално тази точка се оттегля по
ради факта, че предстои отделя
не на РТВ Цариброд от Центъра

за култура и новоназначеният дирекор може би няма да успее да се
справи с това.
Според неофициални сведе
ния става дума за междупартийна
сделка, свързана с промяната на
членовете на УС в основното
училище и директора на Цен
търа за култура, което е много
по-близо до истината. Така димитровградчани стават жертва на
поредните пазарлъци между коа
лиционните партньори в мнози
нството в Общинската скупщина
и то с директорското място, кое
то е спорно от самото идване на
Йованович начело на културното
заведение.
Нека да напомним, че Йова
нович в Центъра за култура "до
йде на власт” с помощта на около
100 полицаи и съдия-изпълнител,
след като, при съмнителни обсто
ятелства, бе сменен (с идването
на сдружението СГЦ на власт)
тогавашният директор Алекса
Радев. Казвам "съмнителни”, защото Радев по съдебен път спе
чели всички дела срещу Центъра
за култура.

Отборниците с голямо мнози
нство освободиха от длъжност
стария и назначиха нов Управи
телен съвет на Центъра за кул
тура в състав: Драголюб Пейчев
за председател, Гошко Милков,
Камелия Михалкова, Милован
Павлович, Симеон Васов, Наде
жда Стоянович и Лилия Иванова
за членове. Назначен е и нов
Надзорен съвет в състав: Емил
Томов за председател, Иван Алексов и Зоран Андонов за чле
нове.
Скупщината назначи нови
Управителни съвети и в Народ
ната библиотека: Пламен Алексов за председател, Властимир
Вацев, Славчо Алексов, Зоран
Цветков и Весна Николова за
членове; в предучилищното заве
дение ”8 септември” от името на
местната самоуправа: Иван Ми
шев, Татяна Ангелова и Драго
люб Нотев; в гимназията "Св.св.
Кирил и Методий” от страна на
местната самоуправа: Драган
Милтенов, Михаил Иванов и Николайча Манов.
А.Т.
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В градската галерия в Димитровград

Библиотеките в Клис

18 март 2005

а и в Божица не работят

Политиката (не)сече правата
* Докато хората в двете села казват, че библиотечните пунктове са закрити, директорката на
библиотеката в Сурдулица Мария Ристич подчертава, че „книгите само ще бъдат преместени
в училищните библиотеки,,

Библиотечните пунктове в
Клисура и в Божица, които до
сега действаха в състава иа биб
лиотеката “Радое Доманович“ от
Сурдулица - не работят. Сред
населението в двете села се чуват
различни коментари, включите
лно и този, че със закриването на
читалищата са засегнати нацио
налните права на българите в те
Обстановката в Градската галерия е подобрена значително, и зи среди.
продължава да се подобрява... Преди няколко дни в помещението за
работещите бе поставен ламинат. Сега се очаква въвеждане на
стационарен телефон. Има обещание галерията да получи и
компютър. Имайки предвид това, че ведомството лека-полека се
превърна в приятен кът за работа, Художественият съвет на
галерията по-нататък заседанията си ще провежда тук, а не в
Центъра за култура.
Б.Д.

Очакват телефон
и компютър

Мария Ристич:
Няма пари за
поддържане на
библиотеките
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Сред жителите на Димитровград съм известен като любител на
природата и животните. Много от тях знаят, че със съпругата на моя
приятел Милан сме държали магазин сдамашни любимци, но сетне го
закрихме поради големите разходи и никаква печалба и сега продавам
птици на пазара. Затова ме засегна писмото на Драган Златанов
публикувано в "Братство”. Той сам избра два папагала, които плати
450 вместо 500 динара. Аз се опитах да му обясня как да постъпва с тях,
но той ми каза, че знае всичко и няма нужда да го съветвам. Личеше, че
около един час небрежно е дър жал пластмасовото пликче и
папагалите са останали без въздух?! Поради това са и страдали, а не
поради някаква си болест.
Когато се върна с мървите птици, предложих му да разделим
щетата, т.е. да вземе един друг папагал, но той вдигна шум и отиде, а
по-късно се върна с инспектор. Скара се и с приятеля ми Милан, който
е полицай, викаше, че сме крадци и лъжци, че той не трябва да се
намесва и т.н. Това го пиша заради истината.
С уважение
Ивица Яначкович, с. Крупъц

В училището в Градинье
не е стар само подът!

запознати
до ден-днешен не получих отговор.
„
Вашият сътрудник повторно набляга върху проблема с неточни
данни от^ което личи, че той не уважава основното правило па
професията да се информира при компетентните, а след това да пише.
Предварителната сметка на стойност 400 хиляди динара не е само за
поправка на пода, както той пише, но за нов под (1:2° м2) за вар» ва е
на стените Г400 м21 и боене па дограмата (100 м2), за Осгопирапс на
пътекаГза камина и електрическа печка и за реконструиране п
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Строителен инжинер Трифун Димитров

Киното в Димитровград
почти без зрители

П
През миналата година в
т?Ва ге^0%! че*нтересът на
филми, които са гледали оМ,,° , с”,, с;[аб в отчета за работата на
димитровградчаните за кичто е >1
КОДТО работи киното, се казва,
местния Център заI кул гура, Р
ИМали възможност да наблюдават

шен генерален ремонт иа голяма га зала.

пунктове - в Клисура около шест
хиляди, а в Божица около три ще бъдат преместени в училищните библиотеки, където на

В съседната Босилеградска
община положението с
читалищата в селата е съмсем
по-инакво. Там към
библиотеката в Босилеград
работят библиотечните
пунктове в Горна Лисина, Долна
Любата, Горна Любата и в
Бистър. Сигурно е, че и в тях
няма много читатели. Но
местното самоуправление в тази
община, която в икономическо
отношение е много по-бедна от
Сурдулишка, не помисля да ги
закрива.

прочит ще могат да ги взимат и
гражданите, подчерта директор
ката и оповести, че такъв дого бъдат преместени в училищата
вор скоро ще бъде подписан с означава, че библиотеките като
институции, които в двете села
училищата в двете села.
работят с десетилетия, ще бъдат
закрити. Затова хора от тези
среди си задават въпроса защо
рационализацията в културата
тръгна от селата с българско
население.
-Властващата СРС в община
Докато директорката и пред та и управата на библиотеката
седателят на ОС са категорични, трябва да дадат отговор на въп
че с настаналото положение не се роса защо започнаха своята ра
нарушават националните права ционализация тъкмо в двете биб
на българите в двете среди, бо- лиотеки, които са и единствените
жичанинът Новица Тончев, ко- културни ведомства на българи
йто е и отборник в ОС в Сурду- те в Сурдулишка община, подче
лица (ПСС), в телефонен разго- рта накрая Тончев.
Как и дали изобщо ще бъде
вор подчерта, че проблемът трябва да бъде разгледан много решен проблемът с двете чита
лища, които ползва населението
по-обстойно.
- За жал, библиотеките в двете от седем села, не е известно. Не е
села са закрити, констатира Тон- известно и дали (не)закриването
чев. -Обоснованието, че “библи- стана поради икономически или
отекарките не изпълняват усло- други причини. Ако Сурдулишка
вия по отношение ма училищния община нямаше пари за издръ
ценз“, не е убедително. Ако е и жка иа читалищата, тогава виси
така, аз си задавам въпроса защо въпросът защо общинската влатогава ие назначат на работа друне поиска помощ от други, вклги хора.
ючително и от републикански изСамият факт, че книгите ще точници.
В.Б

Новица Тончев:
Радикалите
дължат отговор

Емисия иа КОДАЛ

В "Братство” от 25 февруари е поместена статията със заглавие
"Има ли кой да поправи пода”, в която вашият дописник е казал повече
неточни неща, обвинявайки и обиждайки МО Градинье.

зггг

Председателят на Общинска
та скупщина в Сурдулица Драган
Стеванович (СРС) категорично
отхвърля слуховете, че са нару
шени националните права на
българите. Същевременно под
черта, че “ всичко по-подробно
ще ви обясни директорката на
библиоетката“.
- Истината е, че поради липса
на пари не сме в състояние да
поддържаме библиотечните пунктове в двете села, но съм убедена, че рационализацията и безпаричието нямат нищо общо с
националните права, категорична е директорката на библиоте
ката в Сурдулица Мария Ристич.
Освен това, пояснява тя, библиотекарката в Божица Татяна Станишева е с трета степен училищна подготовка и не изпълнява
условията по отношение на училищния ценз. Затова от предишната власт тя е била приета за
определено време - до 31 декем-

ври 2004 година, така че в този
случай не става дума за уволне
ние. Тя подчертава, че библиотекарката в Клисура Валентина
Евтимова е със средно училище и
положен библиотекарски изпит,
но поради рационализация се
наложило да бъде уволнена.
- Книгите от библиотечните

Подозират
го в обида
Инспекцията към Отдела па вът
решните работи в Босилеград е поис
кала от общинската прокуратура в
Сурдулица да задвижи следствие и де
ло срещу Драган Андонов от Боси
леград за обида посредством медии.
Всичко започнало по време иа едно
ТВ предаваме но КОДАЛ в Босилег
рад, в което участвал д-р Андонов. В
иска се подчертава, че тогава той ка
зал, че председателят на Босилеград
ска община Владимир Захариев е ”пудлица”, а началникът на ОВР Мики
Анастасов 'тъпичко момче”.
Какво ще покаже следствието и да
ли Андонов ще бъде даден иа съд,
още не е известно. Шефката на прокуратурата в Сурдулица Даниела Трайкович казва, че доколкото се утвърди, че е обидил двамата служители,
възможно е, както е регламентирано
,, Наказателния закон, да бъде
наказан и със затвор до шест месеца.
В.Б.

Писма на читатели

"Благодаря за
новините от България"
Редовно чета "Братство” от началото до края. Понеже съм
родом от с. Божица, най-много ме интересуват новините от
този край. Направи ми впечатление новата концепция на
вестника, особено информациите от България. Тях ги имаше
и по-рамо, но съвсем накратко. Сега, освен новините от
българските агенции, имате и кореспондент в лика на Тодор
Петров, благодарейки иа когото четох за българските
съпруги на дипломати и политици, за българската певица и
Бобан Здравкович, интервюто с Любиша Самарджич... Също
така прочетох полезни информации за нашите деца, които
имат намерение да следват в България.
С това писмо искам публично да благодаря на Петров за
статиите му и сътрудничеството с нашия вестник.
Имам и едно предложение: Хубаво би било ако читателите
на "Братство” имаха възможност да четат и анкети по
различни въпроси за братята ни в България. Например колко
ми познават и какво е мнението им за нас отвъд границата. С
други думи казано политика - НЕ, обикновените хора - ДА. С
това още повече ще укрепва сътрудничеството между двете
държави-съседки.
Драган Михайлов
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Библитеката "Детко Петров" в Димитровград
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ВЗОР В ПРЕДИСТОРИЯТА НА СТЕМ КЛЕТКИТЕ

Набавени 1700 Регенерацията като
нови публикации дипломатическа тайна
* Библиотеката има около 41 500 книги и над 2200 списания.

През миналата година Народ
ната библиотека ”Детко Пет
ров” в Димитровград е набавила
1701 публикации (книги и списа
ния), 775 от които са на българ
ски, 918 на сръбски, 7 на руски и
една на чешки език. От собстве
ни средства, които подразбират
само средствата от членския
внос, ведомството лани е купило
212 книги и 30 списания. Частни
лица и ведомства са подарили на
библиотеката 795 книги и 17 спи
сания. Чрез откупа от Министер
ството на културата на Сърбия
ведомството се е сдобило с 617
книги. По рафтовете в библио
теката са наредени и 30 екзем
пляра книги, които тя е публи
кувала. Към края на миналата го
дина библиотеката е притежавала 2209 списания и 41 437 книги.
От това число 28684 книги и спи
сания са на сръбски, 14 732 - на
български и 230 - на чужди езици.
В отчета на библиотеката за
2004 г. между другото се посочва
доброто сътрудничество на ведо
мството с Агенцията за българи
те в чужбина, благодарение на
чието посредничество са получе
ни около 350 книги от софийското 133-то училище А. С. Пушкин. Непосредствено от Агенцията библиотеката е получила

отпределен брой екземпляри от
областта на археологията, исто
рията и съвременната българска
литература. В отечата се казва,
че библотеката е осъществила
добро сътрудничество и с ведо
мства, неправителствени оргапизациим и фондации, сред които са
например Крушевашкото фило
софско училище, Документални
ят център "Белград”, библиоте
ката "Владимир Петрович Дис”
от Чачак, Панчевашката библио
тека, САНУ Центърът за женс
ките студии и Американското
посолство в Белград. От частни
лица набелязани са имената па
следните дарители: Драголюб
Златкович, Даие Корица, Русомир Арсич, Слободан Кръстич,
Йордан Ставров, Кирил На
зъров, Симеон Найденов, Зденка
Тодорова, Иван Иванов, Зоран
Момчилович, Борислав Григорович, Душан и Нада Йованович
(дали 100 книги), Миловаи Крунич и семейството на Георги Маиов от София (дало 250 книги).
Действителният брой на чле
новете на библиотеката през
2005 г. е 647. От това число 443
членове са платили членския
внос. Читателите са взимали публикации от библитеката общо
3136 пъти.
Б.Д.

*Най-ранни писани
сведения
•____

Щупальца

\
Първи писани документи за ре
генерация при животните четем в
*
трудовете па античните автори
Аристотел и Плипий Старий. За
разлика от техните пасивни опи
сания правоверни научни наблю
дения дължим па видните евро Разрез
пейски иатурфилософи от 18 век:
Реомюр (1712, експериментирал с
*
речен рак), Трамбле (1740, с хид Основание
ра), Спалапцани (1768, с мида),
Палас (1770, с планария) и Боне
(1779, с дъждовен червей). Реом
юр установил, че щипалата на рак
могат безкрайно пъти да се късат Регенерация при хидра разрязана на две части
и пак възстановяват. Трамбле
пък намерил, че хидра нарязана
па повече части възобновява от
чрез размножаване на клетки. Основата на двата
делен индивид от всяко късче. (Хидрата е миниа- процеса е една и съща.
турио водно животно, неподвижно закрепено
Не щеш ли, намерили се учени, които проблевърху ствола па растения, обитаващи мочурища). мата за регенерацията отмъкнали встрани. "Чака
Спалапцани бил слисан когато открил, че при йте” - възкликнали те - ”май че и безполовият
мидата откъсната глава се напълно подновява. начин на обезпечаване на потомство, осъществя
Палас се възхитил, когато неговите изпокъсани ващ се без оплождане на яйцеклетки със сперма
плапарии след време възкръсвали. (Планариите са тозоиди, е същаго рода явление, наподобяващо
дребни плоски червеи, обитаващи и по нашите
потоци и бари). Боне бил свидетел на чудесата,
когато от разрязаните дъждовни червеи, охлюви,
лишени от пипала, дори гръбначното тритон с
екстирпиран крак или опашка след определено
време се възстановява цялостността на организма.

Представителна изложба в галерията

Тази кавалкада сензации не оставила равноду
шни не само учените. Вестите изплъзнали навън от
кабинетите и развълнували въображението на
лаиците. Станало мода аристократките при шумни
разходки из дворцовите паркове с ножици за мани
кюр да масакрират дъждовните червеи и следят
как отново израстват изгубените им органи. Волтер цинично говорил, че настъпва доба всяка дама
по желание да подмени главата си с по-красива.
речта си говори за първия пленер Най-мощните държави наложили на своите посол
в Сичево, проведен преди равно ства зорко да разузнават откритията свързани с
100 години, за основателката на регенерацията.
пленера - известната сръбска
художничка Надежда Петрович,
и художниците, които са участ
Нарастналото любопитство за регенерацията
вали в тази културна проява.
Според думите на Кирова, мно раздвижило нова изследователска вълна. Дошла
на ред проверка на регеиерационните способности
зина от 40-те художници, чиито
картини в петък бяха експони при млекопитающите. Съпоставяне на старите и
прясните резултати наложили разграничение на
рани в Градската галерия, са
директни участници във всички регеиерационните процеси на две категории
най-важни събития в сърбското физиологическа и репаративна регенерация.
Първата протича спонтанно и непрекъснато,
изобразително изкуство през
изминалите три десетилетия. Така, например в човешкото тяло ежедневно загиКирова запозна присъстващите, ват и едновременно биват замествани с млади десече във фонда на Галерията на тки милиарди клетки. Хората не осъзнават този
съвременната живопис в Ниш процес, въпреки че без него животът е невъзможен.
понастоящем се съхраняват над
Споменахме, че втората категория регенерация,
550 художествени творби, сът
ворени от 345 художници, които репаративиата, настъпва след насилие над оргапрез изминалите 35 години са низма. Обаче, както физиологическата, така и
репаративната се осъществяват по същия начин участвали в пленера "Сичево”.
Димитровградачните в ника
къв случай не би трябвало да Поетично кътче
пропуснат тази изложба, която,
както забелязаха почти всичките
посетителите, е едиа от най-си\
лните, които досега се организи
Разсъмва се измамата на утрото I
рани в галерията. На едно място
I
могат да се видят творби ма та Но аз мислех, че съм друг
кива майстори на живопистта,
Същият
съм
каквито са Младен Сърбинович,
Само впивам погледи
I
Иван Табакович, Милан Блануша, Милорад Бата Михайлович,
Търся изгубеното време
Чедомир Кръстич, Перица ДонДраган Геров
ков и др.
Б.Д.

4® картни ©т
пленерите в Сичево
В димитровградската художе
ствена галерия в края на мина
лата седмица бе открита една от
най-представителните изложби,
откакто съществува това ведомс
тво. Представени бяха 40 карти
ни от фонда на Галерията на съв-

Синиша Вукович: "Строеж на
Скадъра край Бояна"

ременното изобразително изку
ство от Ниш, което ведомство от
1970 година организира пленера
"Сичево”. Пред почитателите на
димитровградското изкуство бя
ха предствени картини, сътворя
вани в тези пленери от 1970 до
2002 г. Изложбата откри изкуст
воведът Злата Кирова, която в

Ново време

Всяко късче планария възстановява нов организъм
регенерацията. Нима амебите и чехълчетата както
и други едноклетъчни от групата Първични животни не се размножават чрез деление!’1 И при хидрите, след умножаване на нормални клетки върху
тялото, израства пъпка, която наскоро се отделя в
самостоятелен индивид,
Следователно и двете категории регенерации,
физиологическата и репаративната, както и безполовото размножаване почиват върху общо изходно
начало - деленето на клетки! Заключение, което
ни спомага по-добре да разберем същността и на
лекуването със стем клетки.

Е
Оттука натам, през 19 и 20 столетие, всички настоявания на учените били насочени към разгадаване на две възлови проблеми: първо, кой вид клетки осигурява материал за протичане на репаративната регенерация; второ, кой фактор дирижира
и управлява дадения материал при репаративната
регенерация да реплицира изгубени телесни органи досущ еднакви с изгубените.
(Следва)
Сп.Крумин

Корените
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На неотдавнашното първенство по атлетика

Нашенката Венелина ! българи до ун
век (8)
Венева трета в Европа
•Дядо ми по бащина линия е от село Долна Любата,
Босилеградско. Казва се Вене, на него съм кръстена. Трите
му имена са Вене Андонов Богданов - изтъкна българската
медалистка в специално изявление за "Братство".
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България за пореден път защити реномето си на сила в ле
ката атлетика. По време на неот
давнашното Европейско първенство в зала в Мадрид Венелина
Венева спечели първия медал за
страната си, като се класира трета в скока на височина. Тя стигна
до бронза с най-добрия си резултат за сезона от 197 см и така
донесе на българската школа
90-то отличие,от шампионати на.
Стария континент в зала.
За Венелина Венева казват, че
е нашенка по потекло! За да
проверим достоверността на тази
информация, свързахме се с нея
по телефона и ето какво заяви тя
специално за "Братство”:
”Да, вярно е. Дядо ми по бащина линия е от село Долна Любата,
Босилеградско. Казва се Веле, на
него съм кръстена. Трите му
имена са Вене Андонов Богданов. Били са седем деца. Една от
сестрите му - баба Нада, и сега

живее в Долна Любата.
Що се касае до успеха, който
постигнах преди няколко дни в
Мадрид, не мога да не съм довол
на след това, което ми се случи
през последните месеци. Първо
контузията, след това комоциото. Имах възможност да скоча
повече, но ми се изцедиха спли
те... Все пак това е най-доброто
ми постижение за този сезон.
Сега обаче се чувствам добре и
ще продължа подготовката си за
лятото. Първо искам да съм здрава, за да се подготвя нормално
за световното в Хелзинки. Вече
ми писна от контузии. Ако съм
здрава, смятам, че мога да направя сериозно състезание във
Финландия. Разбира се, и отново
да спечеля медал.
Искам чрез вашия вестник да
поздравя всички ваши читатели и
специално баба Нада в Долна
Любата.”
Тодор Петров

От албума на Сремка и Зора Панови, обущарско семейство от Цариброд

Старите пожълтели снимки говорят за обичаите на хората, за гяхиото
облекло, дори и за техните нрави.
Тази снимка е заснета през далечната 1923 година в началото на месец
юни на «'ьзвишението под самото гробище в Цариброд. На преден план са
компания царибродчани, които се завръщат от разходка до Маннстирчето. От снимката се ясно вижда, че в началото на миналия век те са били
облечени по градски, в обезателни костюми, бели ризи и с вратовръзки.
На главата са носели бумбета или каскети.
В среден план на снимката се вижда панорамата на градчето. Освен
черквата "Рождество Богородично’, отдясно се вижда сграда га па
осмокласното училище и театралният салон. В заден план са останалите
гю-забележителни сгради, като Околийското управление, Миневото здание, Джаджовото, Пепиното.
От онова, което се вижда на снимката и от написаното отзад, можем
да констатираме, че царибродчани още в началото на миналия век са
имали маниери на хора от много по-големите градове. Не е минавал
празник или почивен ден такива и подобни компании да не излезнат на
разходка.
Сретеи Игов

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.

дането на Дунавска България

През тази година на 6-ия ден от месец арте- пата войска по суша към т. нар. Оглос и Дунав и
мизий, първи индикт, умрял Мавий, владетелят на заповядал на корабите да пуснат котва на близкия
сарацините... През същата тази година народът бряг. Българите, като видели тези гъсти многобна българите нападнал Тракия. Необходимо е да ройни редици, се отчаяли за спасението си, избясе каже и за миналото ма уногондурите - българи гали в споменатото укрепление и взели мерки за
и котраги. В северните отвъдни части на Евк- защита. След като в продължение на три-четири
синското море, в т. нар. Меотидско езеро се влива дена те не се осмелявали да излязат от това укрепогромна река, наречена Ател, спускаща се от леиие, а ромеите не завързали сражение поради
Океана през земята на сарматите. В нея се влива блатата, мръсният народ, забелязвайки слабостта
река на име Танаис, която извира също от Иве- на ромеите, се съвзел и станал по-смел. Понеже
рийските врати в Кавказките планини. От съе- императорът страдал силно от болки в крака и
диияването на Танаис и Ател (което се отделя над бил принуден да се върне с пет кораба и с прибспоменатото Меотидско езеро) води началото си лижените си в Месемврия, за да прави бани, остарека, наречена Куфис, която се влива в края на вил стратезите и войската със заповед да водят
Понтийското море, близо до некропилите, при схватки, за да ги измъкнат от укреплението и да
носа, наречен Криопрозопон. От споменатото завържат сражение с тях, ако се случи да излязат.
по- горе езеро започва море, подобно на ръкав, и в противен случай да ги обсадят и да ги пазят в
* СС ВЛИВа В моРето на Евксинския понт през земята укрепленията. Конниците обаче разпространили
\ на Кимерийския Босфор. В тази река се лови т. слуха, че императора бяга и обзети от страх, се
I наР- риба мурзули и други ней подобни риби, а в отдали също на бягство, без никой да ги пресизточните части на лежащото по-горе езеро, око- ледва. А българите като видели това, започнали
ло Фанагория и обитаващите там евреи, живеят да ги преследват подире им и повечето погубили с
твърде много народи. От същото езеро до реката, меч, а мнозина наранили, И като ги преследвали
наречена Куфис, гдето се лови българската риба чак до Дунава, преминали го и дошли при т. нар.
ксистон се намира стара Велика България и т. Варна, близо до Одесос, и до тамошната земя.
нар. котраги, които са също техни едиоплемен- Като видели, че мястото е много сигурно, отзад
ници.
поради река Дунав, опред и отстрани поради тесПрез годините па Констан
тин, който управлявал на За
пад, Кробат, господарят на
казаната България и на котрагите, завършил живота си.
Той оставил петима сина и им
завещал по никакъв начин да
не се отделят един от друг и да
V • IV «V
живеят заедно, за да владеят
те навсякъде и да не робуват
на друг народ. Малко време
КАСПИЙСКО
след неговата смърт петте му
море :Тг.
сина се разделили и се отда
. Стаиропол
лечили един от друг с тази част
от народа, която всеки един от
рТер^к
тях имал под своя власт. И
първият син, наречен Батбаяп,
спазил нареждането на баща
си и останал в земята на праде 1Спрга ми 1фиб1ц|ги|)СК!т> пскроиоли п Маточни Г.нроии през VII - IX п. (Д. Димитров)
дите си досега, а вторият, него
вият брат, наречен Котраг,
нините и Понтийско море, и след като покорили
преминал река Танаис и се заселил срещу първия измежду намиращите се там славянски племена
брат. Четвъртият пък и петият, като прехвър така наричаните седем племена, поселили свери
лили река Истър, наречена още Дунав, единият те от предната клисура на Вергава към източните
останал там в аварска Панония, подвластен на части, а към юг и запад до Авария останалите
хагана на аварите заедно с войската си, а другият седем племена, които плащали данък.
стигнал до Пентапол в Равена и се подчинил на
И тъй, след като се разширили в тези места,
царството на християните. Най-сетне третият от възгордели се и започнали да нападат и да пороб
тях, наречен Аспарух, като преминал Дпепър и ват крепостите и земите, които били под ромеДнестър, по-северпи от Дунав реки, и като завзел йска власт. Принуден от това, императорът склю
Оглос, заселил се между него и онези реки, по чил мир с тях, като се съгласилм да им плаща
неже забелязал, че мястото е защитено и мъчно годишен данък за срам на ромеите заради миопревзсмаемо от всяка страна; бидейки отпред гото ни грехове...
блатисто, а от другите страни оградено като
Из "Хронография”
венец от реките, то давало голяма сигурност
спрямо неприятели за отслабения от раздялата
народ.
(Пояснения: Автор на" Хронография" е ТеоА след като били разделени така на пет части и
фан Изповедник, роден през втората поло_ станали малобройни, излязъл големия народ на
вина: на VIII в. В нея са отразени събития за
. хазарИте от най-вътрешните части на Верзилия в
времето от 284 до 813 г.; през тази година първа Сарматия и покорил цялата отвъдна земя
680 г.; Ател - река Волга; Меотидско езеро чак до Понтийско море. И първият брат Батбаян,
Азовско море; Куфис - река Кубан; Некро
владетелят на първата България, станал техен
пилите - древно название па Черноморското
данъкоплатец и досега получават от него данък.
крайбрежие, близо до устието на Дунав; Ве
А император Константин, като се научил, че
лика България - Кубратова България, разпо
мръсен и нечист народ се настанил неочаквано
ложена на север от Кавказ между Азовско и
отвъд Дунава в Оглоса и че напада и опустошава
Черно море, по долните течения на реките
близките до Дунава земи, т.е. сега владяната от
Дпепър, Дон и Кубан; царство на христия
; тях страна, тогава владяна от християните, много
ните - Източна римска империя, Византия;
‘ се огорчил и заповядал всички отреди да преми
Аспарух - основател па Дунавска България.)
нат в Тракия. И като въоръжил флота, потеглил
срещу тях по суша и по море с намерение да ги
- Следва изгони с война, като отправил в боен ред пехот-

Спорт - .Лов

Изтребител
на чакали
началото и до края не даде да бъде застигната,
въпреки отчаяната атака ма австрийката Карин
Майер. Ивет финишира за 22,91 сек, което е наци
онален рекорд. На всичко отгоре това е послед
ното състезание в историята ма тази дисциплина,
която отпада от календара на международната
федерация.
Така България спечели 2 медала от еврпейското
Нап-добрата българска състезателка Ивет Ла- първенство, като освен титлата па Ивет, взе и бролова спечели по блестящ начин титлата на 200 м от нзов чрез Вснелииа Веиева в скока на височина,
европейското по лека атлетика в зала в испанската
Т. Петров
столица Мадрид. Българката дръпна още от

Отсрочени мачовете за купата на СЧГ

Срещите на 19 и 20 март
На 12 и 13 март т.г. на терените в Пиротски окръг трябваше да се
играят мачовете от първия кръг за купата на СЧГ, но всичките бяха
отсрочени поради лошото време. Мачовете ще се играят на 19 и 20
март. В първия кръг ще се срещнат: ”Напредак"-"Темац”,
"Младост”(Полска
Ръжаиа)-”Падеж",
”Пърчевац”-”Слога”,
”Ром”-"Йединство”(Пирот), ”Драгош”-”Танаско Раич”, "Гнилан””Владимир Дуркович” и "Желюша"-"3адругар”. Отборите от
Пиротски окръг, които се състезават в Нишка футболна зона
("Балкански”, "Лужница” от Бабушница и ”Йедииство” от Бела
паланка) ще се включат в състезанието в третия, докато пиротският
”Раднички”, който се състезава в Сръбска лига, ще стартира от
четвъртия кръг.

Баскетбол

_______

_________

Минимално поражение
БК "Куршумлия" - БК "Димитровград" 93 : 92
(22:29; 12:19; 19:17;35:27)
Блаце, 13.03.2005г., спортната
зала в Блаце, зрители 50, съдии: И.
Божич от Ниш и А. Давинич от
Власотинце.
В мача от 18 кръг на първенството във Втора сръбска дивизия група Изток, в Блаце се срещнаха
отборите на Куршумлия и Димитровград, които заемат 7 и 8 място
във временното класиране. Мачът
бе особено интересен в завършващата част, когато наказателните
удари решаваха резултата. На една

гостите имат две свободни хвърляния, които не успява да реализира
най-добрият кош-майстор на "Ди
митровград” и така вместо победа
димитровградчаии претърпяха минимално поражение,
Ошборъш. на ”Димитровград"
игра в съсшав: Вукоевич 12, Вельо-,
Д. Алексов-, Йоветич 12, Станимирович 17, Виденов 4, Андреев 36,
Апостолов 7, Мишев 1, Велев- и Т.
Алексов 3. Този мач не игра най-добрият баскетболист на “Димитров-

град“ Александър Андреевич.
В скледващия кръг ще се играе
окръжния дерби мач между “Димитровград“ и “Пирот“, в неделя в залата на Педагогическата академия
в Пирот от 18 часа.
Д.С.

примки да хване поне едно малко
чакал че и да се опита да го припитоми.
Сашо е на 34 години, а с лов се
занимава още като 15-годишен.
Разбира се, по това време ходи с
баща си по височките баири, а
най-много в околността на село
Изатовци, където е и роден. Ба
ща му Петър Манов също е
страстен ловец, почетен член на
дружеството и макар че е над 60
години, все още ходи барабар с
младите ловджии. Разрешение за
лов Сашо има от 1989/90 година.
Има пушка карабина с оптичен
мерник, пред който през нощта
между четвъртък и петък са се

Приятелска
футболна среща

”Раднички”
Балкански
2:®
След завръщането си от под
готовките в Гамзиградска баня
футболистите на "Балкански”
през миналата седмица играха
приятелска среща с "Радничкн”
от Пирот и въпреки поражение
то от 2:0 играха добре. До 73
минута резултатът бе 0:0, когато
домакините отбелязаха гол от
пряк свободен удар. След две ми
нути те стигнаха и до втория гол,
което бе и окончателен резултат.
Мачът се игра на помощния
терен пред около стотина зри
тели и съдия Саша Ристич от
Пирот. Гол-майстори: Пейчич в
73 и Дойкич в 75-та минута.
”БалканскиАндонов, Стоянов, Милан Георгиев, Христич,
Зекович, Миодраг Георгиев, Гюров, П. Георгиев, Йованович, М.
Пейчев и Васов. Играха още:
Дончев, Д. Пейчев и Стефанов.

16 кръг от
първенството на НФЗ

минута и 40 секунди преди края
отборът на Димитровград водеше с
8 точки.
На 22 секунди до края съдиите
наказват гостите с две наказателни
и една техническа грешка. На 1 секунда и 8 десети домакините стигат
до предимство от една точка, но

Напоследък на територията
на Димитровградска община тол
кова много се памножиха чака
лите, че започнаха да нападат и
хората (за което нашият вестник
вече писа).
За щастие сред членовете па
ловджийското дружество ”Видлич” има и такива, които са исти
нски изтребители на тези диви
животни от рода на хиените, кои
то пък са известни като най-кръвожадните, но и май-организирани в глутници хищници. Един
от тях е и Сашо Николич от Ди
митровград, който през послед
ните двадесетина дни е убил пет
чакала. Както разказва той, от

Сашо с убитите два чакала и една лисица
чакалите, намерили се пред мер
ника на карабината му, пито един
не останал жив. На него не му е
трудно да тръгне в късните
вечерни часове към Козарица и
да направи засада на хищниците.
Вече знае всека техна дупка око
ло ретранслатора на Козарица,
където по-рано е имало много
язовци. След като дошли чакали
те те изтребили язовците и заели
подземните им скривалища. Още
по-бройни са в местността Ду
шим дол в района на село Бачево.
Според негова преценка в окол
ностите на Димитровград, найчесто в непосредствената близо
ст до градската депония, обита
ват още около 20 чакала. Досега
са убити общо 10.
Като опитен ловец и истински
запалянко Сашо е "мераклисал”
през пролетта със специални

намерили два чакала и една лиси
ца. Освен петте чакала, през този
ловен сезон Сашо е убил още 4
лисици и една купа, известна в на
шите краища като белка (от коя
то страдат кокошките). И всичко
това за 20-ина дни. Сам е зас
трелял два глигана, а заедно с
групата, с която постоянно ло
вуват, общо 9 глигана и един
вълк.
В ловното дружество Сашо е
начело на първата секция, пред
седател на комисията за евидентиране на убитите хищници, пре
дседател на комисията за надзор
и същевременно пазач срещу
бракониери. Един е от най-актив
ните и когато трябва да се пос
тави храна и сол за сърните, оби
таващи терените на ловното дру
жество "Видлич”.
А.Т.

стартира утре

Хайка за вълци

Утре започва пролетната част
от първенството на НФЗ. В СЦ
”Парк””Балкански" посреща от
бора на "Мрамор”. Мачът запо
чва в 15 часа. В отбора на димитровградчаните изтъкват, че бор
бата за оцеляването на отбора в
лигата започва веднага и доба
вят, че ги интересува само победа.
Д.С.

В рамките на срещата на ловците “Власина 2005”, ловните
дружества Сокол" от Босилеград и “Върла” от Сурдулица, на
13 този месец организраха хайка за вълци в района на селата
Милевци, Долна и Горна Лисина, Долна и Горна Ръжана и
Плоча. Както и миналогодишната, и тази хайка остана
безрезултатна, понеже не бе убит нито един хищник.
В хайката участваха около 80 ловци от Босилеградско и
около 150 от Сурдулишко и от други места от вътрешността на
Сърбия.

Ловците нямаха късмет

П.Л.Р.

Предания-ПиететТв“мартЖ)5 1

Предание от шопските краища

Скървеница
Към края на 18 век Турция имала големи военш загуби в нашите краища. До Стамбол стигнал
глас, че има едно село Скривеница, обкържеио с
много стари и гъсти гори. Хайдутите се скриват в
тях и правят засади. Турците били принудени да се
,вижат само по градовете. В Стамбол бил изготвен план как да се унищожи хайдушкото движеше в този край. Султанът изпратил хатишериф, в
който било предвидено новопазарският Мидхат
паша с 3000 войници да нападне фронтално от
апад. Видинският паша също с 3000 души трябвало да атакува от север. От юг и изток 4000
войници трябвало да нападнат хайдутите. Турците смятали, че хайдутите в този случай няма да
1мат убежище и ще бъдат унищожени напълно.
1ротивниците им обаче разбрали за този план.
_/ъбрали се всички хайдушки отряди наблизо до
Скривеница. Два дни преди нападението селяните
от този край с добитъка си напуснали селото и
отишли в съседните села при роднини и приятели,
В селото останал само Сульо Арбанаса. Той, преди известно време, спасил поп Мартин от обесва*е- Сульо се изкачил на Гола чука. Оттам наблюдавал придвижването на турските войски. Мидхат

ч

Тъжен помен

паша с войската си стигнал до селото и веднага
запалил всичките къщи. Сульо, който имал много
силен глас се провикнал: ’Хей, братя, пазете се от
хайдутите. Те искат да са по-умни от нас, облекли
са тУРски военни дрехи. Носят турски байрак и им
свирят турски зурли и тъпани. Пазете се, може да
убият някого.” Чули турските войници този повик
и започнали да се оглеждат. Вече никой никому
не вярвал. Когато се срещнали новопазарските и
видинските турци веднага започнали да се убиват
помежду си. Турците, които дошли от София,
Щ°м чули стрелба веднага побързали да уншцожат хайдутите. Станало кърваво сражение. Когато изстреляли с пушките, те извадили кубурите и
побързали към полесражението. Когато изпразпили кубурите, хванали саби, ятагани и ханджари
и тръгнали в ръкопашен бой. Всеки от тях смятал, че убива хайдутин,
Когато останали само около 100-ина души,
турците разбрали, че са излъгани, но вече било
късно. Около 300 хайдути и повече от 300 ловджии вече ги били обкържили и ги избили всички.
В този бой загинал и Сульо Арбанаса. Улучил го
турчин и той паднал в един голям кладенец. Това
място и днес се нарича Арбанас. Сетне селяните
построили нови жилища далеч на изток, докато
опожареното село нарекли Селище. Новото село
пък нарекли Скървеница, понеже там се скървили три турски войски.
Подготвил: Драган Кузев

През фотообектива

По силата на „по-силните

На 10 март 2005 година почина нашият мил и незаб
равим син, брат и девер

;

БРАНКО ВАСЕВ
(1975-2005)
от Радичевци

Мило синче и братче, увехна и изчезна като цвет и ни остави да
тъгуваме вечно по теб. Нямя думи, само болка, празнота и скръб.
Почивай в мир и нека те пазят ангелите!
Ойечалени: майка Славиш, брат Петър и снаха Миряна
Последен привет на скъпия ни племенник и братовчед
БРАНКО ВАСЕВ
от Радичевци

Ах#;

Завинаги ще останеш в спомените и сърцата ни.
Поклон пред светлата ти памет!
Лелите Винка и Виданка и братовчедите Велимир и
Константин

Напусна ни завинаги нашият мил и непражалим племенник и брат
БРАНКО ВАСЕВ
(1975 - 2005)
от Радичевци
Дълбоко в сърцата си вечно ще пазим от забрава
Твоята блага усмивка и добрините с които безпощадно
ни даряваше. Почивай в мир!
Опечалени: чичо Йордан, стрина Снежана и бра
товчеди Иван и Горан.

Когато някой се чувства си
лен, както в случая водачът на
|| този рейс на АТП от Пирот, и ако
"■ при това пътното платно е зале
дено, тогава страдат "слабите”.
Вероятно считайки се за посилен, рейсът здравата "очеша”
този автомобил в центъра на
Димитровград. Очевидно е, че на
водача на автомобила е оставало
място да избяга само на тротоа
ра, но с риск да се блъсне в дър
вото или да повреди някой пеше
ходец. Поставя се въпроса защо
водачът на рейса е минал толко
ва на лявата страна на улицата,
че "близката среща” с автомоби
ла е била неизбежна.
Бързата намеса ма пътната
полиция разчисти улицата, а кой
на кого ще плати щетите ще реши съдът.

На 16 март 2005 година се навършиха ТРИ ГОДИНИ от смъртта на
нашия скъп и незабравим съпруг, баща, тъст и дядо
СЛАВЕ БОЖИЛОВ
от Дукат
Г-Л

1Ь<>

Времето минава, но твоята обич вечно ще бъде в
сърцата ни, а делата ти - пътеводител в живота ни.
Почвай в мир и поклон пред светлата ти памет!
СъПругата Цветанка и деидша Калинка, Виданка и
Коис със семействата си

На 24 март 2005 година се навършват ТРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ от
преждевременната смърт на нашия непрежалим съпруг
и баща
КРУМ МИЛАНОВ
от Дукат
Ти си отиде, а ние останахме да живеем с мъката и
болката по теб. С много обич те носим в сърцата си.
Почвай в мир, ние пазим спомените.
СъПруга Ягода и дъщери Ивона, Мария и Йелсна
На 27 март т.г. в Поганово ще
даваме 4-годишен помен на баща ни
ФИЛИП М. АНДОНОВ

1
1

и шестмесечен помен на майка ни
ДАРИНКА АНДОНОВА

Съставил: Драган Петров

ВОДОРАВНО:
1.
Българско
мъжко име. 7. Недопушена ци
гара. 9. Лично местоимение. 11.
Автомобилно състезание. 12.
Германски тенисист. 14. Пойна
птица. 15. Силна карта за игра
(мн.ч.). 16. Страх (син.). 17.
Вързоп, денк. 18. Първата нота.
19. Изплетено цвете в кръг. 20.
Река в Босна и Херцеговина. 21.
Подводен радиолокатор. 22.
Град в САЩ. 24. Модел на
"Опел". 25. Проход в родопите
между Чепеларе и Смолян. 26.
Част от електромотор. 27. Една
посока. 28. Авторът на “Илиа
да". 30. Замайване в главата. 31.
Единица за измерване на време.
32. Черковно благовонно масло.
33. Името на писателя Зола. 34.
Съдове за цветя. 35. Вид плат.
36. Модел ски.
ОТВЕСНО: 1. Най-известният музей в Мадрид. 2. Дреха на православен свещеник. 3. Вид иглолистно дърво. 4. Седмата нота.
5, Който се е абонирал за вестник, списание и пр. 6. Немски
композитор. 7. Вълшебница
(син.). 8. Мярка за земна площ. 9.
Парична единица в Словения.
10. Жилещо насекомо. 13. Културно-иифомрационен център
(съкр.). 14. Църковен закон. 16.
Осветителен уред. 17. Германс
ки футболен отбор. 19. Химиче-

Поклон пред светлата им памет!
Семейства: Андонови и
Апостолови
:
г
Г'" Ш

да
28

:
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На 22 март 2005 година се навършват 20 ГОДИНИ от смъртта на
ЛЮБОМИР СТОЯНОВ
от Димитровград

.

И днес свещите ще догарят, и днес смирено ще сведем глави, ще плачем и ще си отидем, понесли мъката и
болката в сърцата си.
Дълбок поклон пред паметта ти!
Семейство Стоянови

.
I

29
На 20 март 2005 г. се навършват ДЕСЕТ ГОДИНИ
от смъртта на пашата скъпа и непрежалима

32
...5,
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ски влемент, газ. 20. Кратко преразказано литературно дело. 21.
стил в литературата. 22. Вид
литературно произведение. 23.
дВтор на класическо произведение, 24. Който изпълнява комически роли в театър. 25. Шах-

ТОДОРКА ВЕСЕЛИНОВА
Времето не е заличило нашата тъга по теб. Винаги
ще те помпим и обичаме. С непреходна благодарност се
прекланяме пред светлата ти памет!
Ош най-близкише

матно равенство. 26. Алкохолно
питие. 27. Зърна за посяване на
жито, зеленчуци и пр. 28. Етапи
от развитието на нещо. 30. Чин в
служба. 31. Материал от иглолистни дървета. 34. Кантон в у
Швейцария.

уди-.уч-и
1 Бяла 5. Бостан. 10. Ла. 12. Тиква. 14. Телефон. 16. Бо. 17. Уиски.
19 Ориз. 20. Америка. 22. Ошав. 24. Лагуна. 26. Есен. 28. Не. 29.
Авала. 30. Ерес. 31. Кан. 32. Дата. 33. Ат. 34. Нето. 36. Анатомия. 38.
Номер. 40. Осил. 41. Китара. 42. Катран. 43. Донори.

мг-

и

На 18 март 2005 година се навършват 7 ГОДИНИ от
смъртта на
НАДЕЖДА ЙОТОВА
АЛИ учителка от с. Смилонци
__

Ще останеш вечно в сърцата ни, обичана и
непрежалима. Почивай в мир! Поклон пред светлата ти
памет!
СъПруг Петър, син Славииш и дъщеря Лидия със семействата
си, браШя Рангел и Мила и сестри Станка и Младенка със
семействата си
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18 март 2005

Чум
Политиката е дума
За нас по-опасна от чума
(Аума, която често побърка ума)
А на нас по преценка за всяка дума
Се приписва тази чума.
На който се припише тази дума
Устата му се затваря да не продума
И страха от тази чума
Контролира на хората ума.
Аоскоро така беше,
Но дарителите на тази чума
Издаде ума.
Но не се уплаши избрания от тази чума,
Не му побърка тя ума,
На народа показа,
Че смелостта унищожава тази чума.
Измъкналия се от тази чума
Със смелите продума
За времето, в което живеем,
И на музиката даде дума,
С хоро, песни и веселба
Благодари за подкрепата и смелостта.
Сега се разбра, че тази чума,
Която 70 години е приписвана чрез дума,
В новото време смелостта ще ни освободи
От бремето наречено - чума.
Политиката за политици е дума,
А на народа каквото му тежи, ако продума
ще му тежи неговата дума,
Защото Европа ще го пази от тази чума.
Драголюб Нотев

Секретничава работа
БИ А - Има и при нас това.
ЦИА - Ноу, вашар - бизнес, бизнес...
БИА - Беше що беше.
ЦИА - Секретност, секретност... Окей!
БИА - Има, има и глуви.
ЦИА - Не са всички, нали?
БИА - Готвиме се, готвиме...
ЦИА - Запръжката ни е специалност.
БИА - Реформи, реформи пак.
ЦИА - И ние се разформираме.
БИА - Не се предавайте...
ЦИА - Буйрум... алал вера!
БИА - Колко...горе-доле, Ал Косовас?
ЦИА - Само насаме.
БИА - Да бъде само безболно.
ЦИА - Баш ни заболе...
БИА - Ама па работа, пардон бизнес!

П.Л.Р.

Можеш до «и известен без
до си свестен.

Светослав Пейчев

Злободневка

Положението
Заплатата пак закъсня два ме
сеца.
- За каква заплата говориш, бре!
- развика се директорът. - Нали зна
еш какво е положението в Косово!
Извиних се и побързах за авто
буса. Както и досега, фабричният
автобус закъсня цял час.
- Добре е, че пристигнах и сега,
като се има предвид положението в
Косово! - обясни разгневеният шо
фьор.
Когато пристигнах вкъщи, няма
ше вода. От надлежната информа
ционна служба ми казаха, че не зна
ят каква е повредата и кога ще бъде
премахната... с оглед ма положение
то в Косово.'
Децата отново поискаха нови
маратонки. Разбира се, разясних им
положението в Косово и те преста
наха да искат нови обувки.
Пак обядвахме боб, съзнателни
за положението в Косово.
Вечерта, когато си легнахме,
жената започна да ме прегръща, до
ри и да ме целува. Заставих я енер
гично:
- Нали знаеш какво е положе
нието в Косово!
- Знам, разбира се - каза тя разо
чаровано.
И така, загрижели, заспахме.

Нов тълковеи речник

«•$
Новица Младенов

Издава:
Издателство "Братство"
Кей 29 декември 8

На последното заседание па Об
щинската скупщина Горан Петков,
отборник от редовете па опозицио
нната Демократична партия, заяви:
- Без оглед, че кметът "успи
ва” и лъже другите отбориици,
лично мен досега не ме е излъгал.
Аз просто нищо не му вярвам.

Слободан Симич

--4-

* 460 777

Не може да
ме излъже...

Великье пости

-Дедо, къв йе това празник Великье
пости? - заступи ме у понеделник унукат.
"
- Па ко да ти кажем, сине, у йедну руку,
това и нейе празник, а у другу руку ка га узнеш празник йе...
-Кико бре, дедо, празник йе, и не йе празник?! Или йе
йедното или йе другото!...
-Постът, синко, йе йедно големо чистенье и на телото ,
и на душуту, па затова може да се узне кико празник. А
после постът ти йе йедно дебело гладуванье, не се йеде
нищо блажно, а най-вече не смейе да се йеде месо...
-О-о-о, дедо, па тъгай нийе смо загазили у дебел пое!
Еве иеколко годин не виджевамо месо, ако татко не беше
заклал болнуту кокошку, немаше да се омърсимо от
Нову годин до съга... А кига майка реши да купи малко
месце, у нашуту касапницу нема ни за лек! Тъгай донесе
иекикве кобасице и она каже дека су натъпкане със сою,
а соята нали нейе месо, нали?
-Нейе! Она ти йе кико лечуту и васулят, ама може да се
напрайи и на месо, само що това нейе месо, а ужкьиммесо...
-Па дедо, защо йе тъгай уведен постът?
-Нали ти реко, да се очисти и душата...
-Ма дедо, нийе еве неколко године гьу чистимо,
толкова ли ни йе поцърнела душата?
-За нашете синко, знам дека су чисте, ама ония що се
награбите дебеле паре и се накрадоше и за унуците,
душете су им по-църне и от гяволатога, па еве Бог им
дава начин да се поочисте...
-Ти бре дедо, изгледа дибидус си излапел! Мислиш ли
дека они имаю душу?
-Свака животинка, сине, има душу...
-Е, тея ясивотинкье, дедо, немаю душу! Ако имайоше
душу че гледаю ли само своят мешляк? Еве с године на
фабрикьете вису катанци и кой од ньи се вати да гьи
стури и да даде на татка и на теквия ко татка да искарую
паре, та и нийе да се омърсимо неколко пути у годинуту.
Другьи че крадну и че сгьрчаю и налево и надесно.
Трети че гледаю само ньи да си намърдаю на убава места
с дебеле паре, а за другьи нема никиква работа. А са ми
кажи: куде им йе душата, а?
-Бре, сине, млад си, зелен си, тека да мислиш! По-добре
йе да излезнеш у чаршиюту да се видиш с друтаре...
-А ти че дадеш ли стотку?
-Защо?
-Па у чаршиюту, дедо, не се излази без паре! Децата на
ония без душу вечером излазе с илядаркье...
-Не орати тека, сине, почеле су Великье пости, може
Господа да гьи прекърсти...
-Я знам, дедо, дека требе да гьи прекърсти: тия що
гледаю само у своят мешляк - да гьи остави без работу,
тия що крадну - да гьи набута у какамангуту и тия що
муте налево и надесно и поплячкаше народ и държаву да им одузне плячкуту! Е, тъгай, дедо, они че си помисле
за своюту душу...
-Бог да ти прости сине, у Великье пости не се кълне!
-Я не гьи кълнем, дедо, я това с пълно сърце и душу им
сакам.

Шопски историйки
Жедувал би
Старечък си
Драговитчанин имал казан за ва беше
рене на ракия. Една година била

много плодородна и казанът "рабо
тел” през цялата есен, защото освен
стопанина в този казан варели ракия
АТЕНТАТ: Черна ръка с чер
и други драговитчаии. Стопанинът
вена барета.
вземал литър ракия ”уем” на всеки
ДБ: Държавна бедност.
сварен казан и така събрал неколЗАКОН ЗА ТРУДА: Пролекостотин литра ракия.
тари от всички страни, ПокитаВ навечерието на Великден при
йчете се!
него дошъл съселянин и му поискал
ТРАНЗИЦИЯ: Обработване
шише ракия за празника.
на държавната нива чрез заса
- Немам, байе - отговорил собстждане на глупости и засяване на
веникът на казана. - Да ми не беше
страх!
уйемат, и я би жедувал и не би имал
Филип Младенович
за Великден.

Един старец от село Мъзгош карал стотната година от
живота си, когато починал
80-годишният му син Лека.
След погребението се събрали хора в къщата на покойни
ка и някой казал на стогодишния старец:
- Ее, дедоо, изгубимо Леку...
- Бог да га прости, ама он си
беше и старечък! - отвърнал
бащата на Лека.

&г'дакгор’!
Вестник за българите в СЧГ

Е-поща: тиЬ@тесНап15.пе1
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Цветко Иванов

