
ИгпЩФI
1

* 25 март 2005 г.
* VII 153М 0350 8838
* Е-поща: пюЬ@ппес11аш5.пе1
* Цена 10 дин.Вестник за българите в
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съНтруНдаичЗтНое на 0ИШ1МИ1
Ж. й/ ... . -—^ , В организация на “Центъра за онализация чрез приемането на

мултикулгуларност” миналата съответен Закон, бе заключено 
седмица в Нови Сад се проведе на събранието, 
кръгла маса на тема “Инициати-

В качеството пратеници на 
столичния кмет г-н Стефан Со- 
фиянски в края на миналата сед
мица в Ниш гостува деветчленна 
делегация от град София, водена 
от кмета на район Илинден Гео- ^ 
рги Савов. Прекият повод за тази 
визита беше откриването на 
изложбата на рисунки в Детския 
културен център в Ниш - творби | 
на членуващите в Школата по Щ|& 
изобразително изкуство и кера- 
мика към Народното читалище г 
“Роден край “ в софийския район 
Илинден, което дъли години сът
рудничи със Студентския култу
рен център към Нишккия уни
верситет, където бяха приети от 
проректора проф. д-р Борис 
Каменов.

Йовица Костов, един от пред- 
ва за институционализация на ставителите на Националния 
Съвета на националните малцин- съвет на българите в кръглата 
ства, чрез приемането на закон за маса в Нови Сад, заяви, че прие- 
неговите компетенции”. Покрай тото заключение предвижда със 
представителите от национални- закона да бъдат регулирани не 
те съвети, включително и от само дейностите на съветите, но 
Съвета на българското малцин
ство от Босилеград и от Димит- този закон. Прието е и заключе- 
ровград, на двудневното събра- ние в бъдеще в Републиканския 
ние присъстваха и представители бюджет да бъдат предвидени и 
от Европейския съюз, от ОССЕ, постоянни финансови средства за 
както и представители от непра- националните съвети.

Сформирана е лобигрупа, чия-

и санкции за неприлагането на

вителствени организации.
Без оглед, че сформирането то задача ще бъде да запознае 

на националните съвети на мал- Парламента и Правителството 
цинствата представлява крачка на Република Сърбия със прие- 
напред към общата демократиза- тите заключения и да поиска от 
ция на обществото, необходимо е тях да се постараят за 
да им бъде направена институци- реализация.

(На стр. 2) тяхната
П.Л.Р.МеждународноБългарският 

език става УС се определи за смесено училище

фициален 

в Европа
о

Без дори и да трепнат петима от деветте члена на Училищния 
съвет при гимназията “Св. Св. Кирил и Методий“ в Димитровград 
“победиха“ общината и приеха решението от следващата учебна 
година статусът на гимназията да се промени. Това ще рече, че 
единственото средно училище в общината - ГИМНАЗИЯТА, с 
повече от стогодишна традиция, престава да съществува 
такава. Вместо гимназия, градът и общината “се сдобиват“ 
смесено училище с три и четири годишно обучение!

От 2007 г. европейските ин
ституции ще отговарят на вси
чки писмени запитвания от 
България на български.

Тази практика ще бъде за
дължителна от приемането на 
страната в Европейския съюз, 
заяви европейският комисар 
по обучението,образованието 
и културата Ян Фигел. Това 
правило важи вече за всичките 
двадесет страни - членки на 
ЕС.

като 
със 

(На стр. 2)
водата, с решение на 
Генералната 
скупщина на ООН 
започва и 
международно 
десетилетие с мотото 
"Вода за живота 2005 - 
2015 г." Всеки 
четвърти жител в 
света няма чиста вода 
за пиене. От 
замърсена вода за 
една година на 
земното кълбо 
починат около 3 
милиона души. 1,1 
милиард хора са без 
питейна вода, а 1,7 
милиарда живеят в 
безводни предели. 
Според някои 
преценки в най-скоро 
време без достатъчно 
вода ще са около 7 
милиарда жители от 
60 държави.

За бюджетните ведомства в Бабушнишко

1 април ден на истинатаФигел каза още, че всеки 
юридически акт, приет в Ев
ропейския съюз, подлежи на 
изпълнение от дадена държа
ва, само ако е публикуван на 
официалния й език. За да мо
же да изпълни заделжението 
си да общува с жителите на 
България на български, Евро
пейската комисия вече е обя
вила конкурс за 60 души, кои
то да превеждат на български 
текстовете на законите и прав
ните документи на ЕС. Отдел
но съюзът ще наеме и 80 устни 
преводачи, които ще работят 
за комисиите на Европарламе- 
нта.

Представители на органите на Ц| 
местното самоуправление в Баб- Ш 
ушница - председателят на ОС у! 
д-р Драган Костич и секретарят Ц 
на общинското управление Сла- Ш | 
вица Милич, тези дни се срещна- ГЩ 1 
ха с представители на ползващи- Нга 
те бюджетни средства учебни ИШ
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“таизаведения, ведомства и организа- □ 
ции в Бабушнишко. Не присъст- \:л , ^ 
ваха обаче представители на вси
чки тези субекти, поради факта, 
че в органите на местното самоу
правление съществува остра ду- 
биоза между Общинската скуп
щина и председателя на ОС д-р 
Миролюб Йованович. В края ма 
миналата година ОС прие реше
ние за бюджета, чиято приходна 
част възлиза на 147 милиона ди
нара. Според закона решението 
за бюджета трябва да предложи 
Общинският съвет, но в Бабу-
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шпица този орган, заради извест- не до края на март т.г. Бабуишн- 
ните недоразумения между ОС и ца практически сега има два бюд- 
председателя на общината, още жета, което обърква ползващите 
не е сформиран. Междувременно средствата от общинската хазна, 
председателят па общината взе 
решение за временно финансира-
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НЮИнтензифициране на 

сътрудничеството
Реагиране

(От стр. 1)

Кметовете ма деветте софийс
ки района изразиха удоволствие
то си, че могат да съдействат за 
установяване на по-пряко сътру
дничество между висшеобразо- 
вателиите институции в Ниш и 
София, начало на което би тряб
вало да се сложи към края на май 
или в началото на юни т.г., ко- 
гато Нишкият университет ще

Да паднат границите
-Радваме се, че срещнахме 
толкова много хора, които 
надявам се ще ни бъдат 
приятели в бъдеще и ще имаме 
възможност да ги посрещаме в 
България. Мисля че имаме 
какво да си кажем едни на 
други. Ние сме настроени за 
новите реалности, понеже 
приватизацията у нас е 
завършена 99%. Бъдещото ни 
сътрудничество виждаме в 
икономическото подпомагане. 
Ние можем да предадем своя 
опит относно нашите 
европейски програми, защото 
при нас наличието на свежи 
пари е по-голямо отколкото в 
Сърбия. Основната 
предпоставка за това е да 
паднат границите. Не можем да 
очакваме да развиваме бизнеса 
когато си пречим с мита и 
гранични режими - каза кметът 
на район Илинден Георги Савов.

”Ще остане ли Димитровград без съждането на 9.3/05 г. А. Т. подби- 
гимназия” е заглавието па текст, ра по свои симпатии само участва- 
публикуваи в миналия брой на щи, които подкрепят 
"Братство” (от 18 март 2005 ношение към въпросната тема. 
година), който обиди всички, които Убеждението на А.Т., че качал- 
не мислят като автора Алекса Та- ничката на МПС от Ниш Милка 
шков. Кнежевич, ”всячески настояваше

Позволено ли е в журналистика- да убеди присъстващите, че МПС 
та личните убеждения и мнения да не е тук да налага решения или да 

начина, по който се съоб- прилага натиск” е лично убеждение 
и некоректно бягане от истината.

неговото ог-

влияят на
щава темата, без да се взима кон
текстът? Проверени ли са даните. Кой се страхува да призане на гра- 
които Алекса Ташков изнася във жданите на Димитровград, че ние 
вестника от поне два-три независи- сами трябваше да вземем решение? 
ми извора? Много ни е лесно друг да взима

Защо под формата на загриже- решения, а ние с мазохистичио чув- 
ност за малцинството напада инсти- ство да играем ролята на жертва, 

квалифицира сетне нападаме, оплакваме се, бо- 
^ рим се срещу "враговете” и естест- 

Цели ли с тази антиреклама да вено все друг ни е виновен.
Твърдението ”Като че ли някой 

целенасочено отлага приемане на 
становище, определящо статута на 

Защо критикува членовете на средното училище’ е странно, за- 
Националния съвет или може би щото А.Т. добре знае отговора, 
прави алюзия, че някой не ги е ка- Молим А.Т. в бъдеще да пуска 
нил да вземат участие в решаващи авторизирани интервюта от гимна- 
за малциентвото въпроси? Защо зията, защото читателите 
тонът на журналиста е конфлик- тересуват от нашите и вашите убе- 
тен, информира ли или се кара с ждеиия, а от фактите или просто от 
читателите? Защо пише субектив- информации, а те сами ще си правят

към тях на литературен българ
ски език.

В Детския културен център 
директорът иа СКЦ в Ниш Рака 
Райкович и кметът на район 
Илинден Георги Савов откриха 
изложба на тридесетина рисунки 
на децата от школата по изобра
зително изкуство и керамика 
към читалище “Роден край”, под
брани от ръководителката на 
школата Меглена Шамаиова. 
Преди това членовете на школа
та по китара към ДКЦ в Ниш 
изпълниха програма.

Гостите от България бяха 
приети и от Ристо Буквич, помо
щник-градоначалник на гр. Ниш

вото в рамките па еврорегиоиа 
Ниш-София-Скопие, особено 
след местните избори в Македо
ния. туциите му като 

почти всички работещи в него?На срещата в Нишавски окръг 
началникът Милан Лапчевич 
поиска българско съдействие в 
реформите на местната админис
трация в духа на европейските 
изисквания, тяй като опитът иа 
гостите е на завидно равнище, 
понеже след две години Бълга
рия ще стане пълноправна член
ка на обединена Европа.

Кметовете на деветте софийс
ки района, в които живеят повече 
от половината жители на бъл
гарската столица се запознаха и с 
дейността ма нишките пазари, за 
което ги информира директорът 
Владая Вучич.

спечели повече бъдещи ученици да
се запишат и да ги учат егоисти и 
лицемери?

не се ин-

но, тенденциозно, защо премята те- изводи, 
зите, защо от статиите му лъха ом- Молим А. Т. да се извини пуб- 
раза? лично на двадесетте обидени пре-

Четейки статиите на А.Т., човек подаватели, които квалифицира в 
си задава тези и други въпроси, текста, определяйки манталитета 
Каква мъка го измъчва, че с тол- им според мотивите на гласуването 
кова негативен тон оцветява вси- като егоистичен и лицемерен!

Не смята ли журналистът за 
необходимо да напише и думите на

чества 40-годишния си юбилей.
Истинска и несъмнено приятна, за международно сътрудничест- 
изненада за гостите беше когато во- Техните разговори бяха насо- 
проф. д-р Каменов се обърна В.С.Б.чени към възможностите за ин

тензифициране на сътрудничест- чко, което не е в съответствие с не
говите убеждения?

Не си ли помисля, че някой може директорката, колкото и да не му 
да поиска сметка за неверни данни и харесва тя? За сведение 
информации, с които изпълва стра- лите на "Братство” директорката 
циците на един вестник, от който се на гимназията нито закрива,

отрива нови паралелки. От 17 де

на читате-
работа е причината мнозинство от заетите да се 
определят за смесено училище. Но някои от тях освен 
това са показали двуличие, определяйки се за смесено 
училище, а като отборници са гласували за гимназия!
Или пък са членове на Националния съвет на малцинс
твото, становището на който е известно. Как ще се ^ 
бори НС за увеличение броя на часовете по български 
език, когато за куфрагомазачите той едва ли ще е 
необходим. Дали това са имали на ум онези, които са се 
определили за смесено училище? Наясно ли са че 
въпросът със статуса на гимназията опира до 
малцинствения проблем, защото гимназията, относно 
езика, е един от символите ма малцинството.

Струва ни се, че след като ни отнеха ( с наша 
голяма помощ) и гимназията, без оглед на това, че 
поне засега остават гимназиалните паралелки, не е 
далече времето, когато ще се превърнем в обикновена 
местна общност на някоя друга община!

нито
информира едно малцинство?

Защо в текстовете му има без- кември 2003 година всичко си беше 
брой заяждащи, риторични въпро- като си е и днес, само че законът се

промени и Икономическото учили- 
Независимо от желанията и убе- ще от Пирот не разреши да има под- 

жднията му, не смята ли. че много ведомствена паралелка тук, защото 
читатели ще си помислят, че се вър- търси закриване на същата в 
ши злоупотреба с медийното прост- Пирот, а поради факта, че МПС не 
ранство? Заслужава ли си човек им разрешава да запишат три пара- 
заради лични симпатии към някого лелки "Икономически техник’, а 
или нещо да наруши човешката и Туристическото училище от Ниш е 
журналистическа етика като се планирало паралелка в Димитров- 
подписва под текстове от такова ес- град за следващата учебна година и 
тество?

(От стр. 1)

Решението им в момента е наистина в “полза на 
народа“, който, както те изтъкват, “няма да харчи пари 
за рейсове и да праща децата си да се учат в съседните 
градове, а ще имат възможности за избор на различни 
профили и тук в града!“ По този начин училището се 
депзадира, стесняват се възможностите на учениците, 
особено когато става дума за качеството на образова
нието, да се запишат в което и да е виеше училище, 
защото само гимназията дава образованието, пред 
което са отворени вратите на всяко виеше училище. 
От друга страна нашите ученици, завършили основно 
училище, най-често се определят за гимназия.

Вероятно страхът да не се случи да останат без

така са попълнили и формулярите - 
Защо се налага след почти вси- план на записване за 2005/06, но 

чко. което напише А. Т. някой да МПС от Белград не са разрешили 
пише възражения? да има тяхна подведомствена пара-

Ще изброим неверните данни в лелка в Димитровград. Кон са 
далекогледи, кои са късогледи, ние 

Колежката Донка Банович не е в момента не занем, но обстанов- 
бивша преподавателка. В момента ката е такава. Училищата от ок- 
тя е депутат в Парламента и не е ръга са загубили по една паралелка, 
напуснала работата си, нито пък Димитровград не е загубил нито 
някой я е изгонил.

Не е истина, че от гимназията не ме решение дали ще бъде гимназия 
са реагирали досега на становище- или смесено училище. На заседани- 
то (заключението) на Общинския ето на Училищния съвет, което се 
съвет. Инициативата за срещите в проведе на 16. 03. ’05 г. с новите 
общината, а общо две, идват от гим- членове от местната общност (об- 
иазията, както е известно, за да се що трима) взе решение училището 
направи заключение с желание да бъде смесено - две гимназ. пара- 
съветниците, или както А. Т. ги лелки, една туристически профил - 
нарича отборниците, да го приемат 4-а степен и една търговец - 3-а сте- 
или отхвърлят. Публичното об- пен. Пет члена от съвета (учили- 
съждане е организирано също по щния отбор) гласуваха за смесено 
инициатива на гимназията, форму- училище, а четири за гимназия, 
лярите за записване на бъдещите 
средношколци за следващата учеб- мълчават от местните медии, но се 
на година гимназията е попълнила предават от медиите в София, Пи- 
на основание на заключението, рот, Ниш, Белград, така че исти- 
направено на заседанието на Общи- мата не може да се скрие, 
нското събрание - две гимназиални Ние търсим диалог и сме доб

ронамерени към всички. Ще се рад- 
Неверно е написана фамилията ваме на среща и с журналиста 

на републиканската инспекторка Алекса Ташков пред камерите на
РТВЦ и на един диалог, обоснова-

А.Т.

текста:

1 април ден на истината
един профил, но трябваше да се взе-ситуация някои общински решения 

да са взети още преди две години и 
половина.” Николич сподели мне
нието си, че обстановката ще стане 
още по-сложна, когато в Сърбия 
започнат да се прилагат дълго 
оповестяваните мерки за децентра
лизираме, след които 90 на сто от 
средствата, които ще се вливат в 
общинските бюджети ще трябва да 
се събрат от територията на общи
ната.

(От стр. 1) затова не иска да участва в тяхното 
премахване. Той каза, че общината 
трябва да е наясно дали може и дали 
иска да покрива материалните раз
ходи на училището в с. Звонци или 
пък това училище не й е нужно. По 
думите на директора на звонското 
основно училище за тази година ще 
са необходими не 805 хиляди дина
ра, колкото са запланувани в бюд
жета на ОС, а около един милион.

Към края на този месец пред
ставителите на субектите, които 
ползват средства от общинския бю- 
ждет и част от ръководството на 
местното самоуправление, начело с 
председателя на ОС д-р Драган 
Костич отново трябва да се сре
щнат, за да видят най-напред какво 
ще стане с решението за бюджета, 
което е приела ОС. Междувремен
но трябва да се направи анализ кол
ко средства наистина са необхо
дими за нормална работа.

По думите на Славица Милич, от 
1989 година, откогато работи в 
органите на местното самоуправ
ление, тя не помни подобна сложна 
ситуация. Тя заяви, че общината 
може да се сблъска с финансов 
колапс доколкото председателят в 
най-скоро време не приеме реше
нието за бюджета иа ОС, и конста
тира: "Ползващите бюджетните 
средства няма да имат средства и за 
най-елементарните нужди.”

Според Чедомир Николич, об
щински служител и член на общи
нската комисия за съставяне на 
бюджета, доколкото до 1 април т.г.

на общината не

Голям брой представители на 
бабушнишките учебни заведения, 
ведомства и организации по време 
на заседанието се оплакваха, че не 
разполагат с достатъчно средства 
за материалните и други разходи. 
Особено внимание предизвикаха 
дискусиите на директорите на 
училищата в селата Звонци и 
Стрелац Павле Панич и Божидар 
Здравкович. Панич добави, че не го 
интересуват гюрултиите в органите 

самоуправление, 
защото той не ги е предизвикал и

Успехите на гимназията се пре-

председателят 
приеме решението за бюджета на 
ОС тогава няма вече и финансира
не. Николич каза, че цифрата 147 

само

паралелки и две подведомствени.

милиона засега представлява 
нещо абстрактно. ”3а да можем 
наистина да съберем толкова сред
ства, трябва да последват нови об
щински решения. Ние обаче имаме

(казва се С. Вуканич).
Лични убеждения, симпатии и ващ се на факти, 

паушални оценки:
От толкова участници в об-

местотона Б.Д. Гимназия "Св.св. Кирил и 
Методий”, Димитровград
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"Свобода" под наем В босилеградските училища на 21 март

Може, ама не може! Час по любов и толерантност
В спомен на убития белград

ски гимназист Никола Коваче-Второто по големина (на вре- процесът за приватизация на 
мето) обществено предприятие в конфекцията!
Димитровградска община, вич в босилеградското основно 

училище и в гимназията на 21 т, 
м. бе организиран час, посветен 
па любовта и

Може, ама не може! Кой е то- 
мина съдбата на транзицията и зи бизнесмен, в случая собстве- 
то вече няколко години не рабо- пикът на фирмата “Хастекс“ от 
ти, а заетите там не са получа- гр. Хасково в България, който е 
вали заплати дори и за периода готов да инвестира повече от ми- 
докато са работели.

Преди известно време лъч

не от- ;;
толерантността, 

под лозунг ”Да пазим себе си, да 
пазим детството си”.

На този ден точно в 10 часа

шА.
лиои евро за оспособяваие на 
цеха, да работи един, два, пет... 

дежда като че ли се проби през месеца и след това Агенцията да 
прашните прозорци на конфек- му каже “довиждане, сега 
цията. С помощта на новото об-

Шна- прекъсиаха редовните учебни за-
пятия и всички ученици и препо-
даватели от двете училища се ... _____ -
събраха в училищния двор. На
събранието присъстваха и пред- съвместно уважаване, любов и 
ставители от местната власт па 
Отдела на МВР и на родителите.
Училищният психолог в основ-

пие
превземаме нещата!“ Разбира се 

щииско ръководство и демокра- - никой! Защо в случая държа- 
тичните сили от мнозинството, вата Сърбия няма 
бе намерена фирма, която е заии- бирателство 
тересована да вземе част от кон
фекцията под наем

На срещата е договорено вси- 
толераиция. След събранието, чки компетентни институции иникакво раз- 

за настояванията на група ученици и преподаватели лица, максимално да се ангажи-хората в най-изостаналата общи- 
и да настани на сами да си помогнат? Защо тя 

на работа за начало сто, а после не се ангажира да помогне, а ”от- 
и повече от работниците. За да мага” когато локалната власт са- 
бъде реализирана тази идея ма намира решение? Коя е при
трябваше да се установи дали е в чината? Знаят ли в Агенцията ( и 
ход започналата преди известно

от двете училища отидоха в черк- рат за повишаване сигурността 
вата и запалиха свещи за спомен на учениците, както в училища- 
на трагично загиналия белград- та, така и извън тях. 
ски гимназист.

мото училище изнесе доклад по 
темата, а учениците от основно
то училище прочетоха апели за

П.Л.Р.

Стипендии за 

50 студенти
в тази държава) от какво ще е 

време приватизация или не, да се значение за Димитровградска об- 
търси съгласие от Агенцията за

Институтът за международно образование избра 50 
студенти от Нишкия университет, които успешно 
минаха строгата селекция и за академичната 2004-2005 
им присъди стипендии в размер от 2000 евро. Това 
мероприятие бе проведено в рамките на програмата 
Партньорство за образование и развитие на общес
твото, което бе раздвижено в септември 2004 г. под 
покровителство на ДИН “Тютюневата фабрика” в 
Ниш.

щипа да започнат да работят 
под СТО незаети? Сред хората в об

щината, особено сред тези, които 
дели определени средства, за да са работили в конфекцията, се 
могат група слободарци“ да под- “шушука“, че най-вероятната 
готвят необходимата документа- причина да може така, а на прак

тика да не може, е фактът, че 
И когато сред явилите се сто- става дума за фирма от Бълга- 

и повече заети се внедри рия! Може би, но веднага да посо- 
чувството, че има надежда “Сво- чим, че собственикът на фирма- 
бода“ пак, макар и частично, да та “Хастекс“ има холандски 
започне производството си, прие- порт и е (колкото е известно) от 
тигна очакваното разрешение от турски произход, дори неговият 
Агенцията за приватизация, че български е доста неразбираем и 
една част (цехът за лека конфе- затова си води преводач за тур- 
кция) може да се даде под наем.

Може., дмд. ле. можеЕдно. ста -

приватизация за даване 
наем... За тази цел общината от-

ция.
На тържествената промоция бяха представени 

50-те студенти, които следват в Икономическия, 
Електронния, юридическия и Машинния факултет в 
Ниш. Стипендиите им бяха връчени от директора на 
европейската канцелария на Института за междуна
родно образование Кристофер Медалис и директора 
на фирмата Филип Морис, която финансово подкрепи 
тази инициатива, Еугенио Сидоли. Медалис изтъкна, 
че порограмата има за цел да задържи най-талант- 
ливнте млади хора в Ниш и да даде принос в развитие
то на техните потенциали за благоденствие па обще-

тина

пас-

ски!
Коя е причината може би ще 

новище написано в разрешение- се разбере след срещата, която 
то направо шокира тези, които тези дни проведоха кмета на об- 
толкова много се стараеха да щината, председателя на Нацио- 
възстановят производството в налиия съвет и представител на 
“Свобода“. Става дума за срока, демократичния блок ДСБЮ- 
в който вземащият под наем ДХССс представители иа Прави- 
цеха, трябва да се откаже от здел- телството на Сърбия, 
ката, а той е само един месец от

ството.

Ректорът на Нишкия университет проф. д-р 
Градпмир Миловаиович каза, че това е велик ден за 
университета, а особено е значителен, че се случва в 
годината, когато тази институция чества 40 години на 
съществуването си. На събитието присъстваха и дека
ните па отделните нишки факултети, професори, сту
денти и родители на стипендиантите.

А.Т. Д.Х.деня, когато отново ще започне

Голи оток: пакъл в морето 
голгота край границата (9)

младежите от Годеч и Цариброд.
За срещата между представителите па двете младежки 

организации в Цариброд бяха извършени щателни подгото
вки. Бяха запланувани разговори по актуални въпроси и 
договори за спортни състезания и други видове сътрудни
чество, а след това младежите от Годеч трябваше да посетят
Погановски манастир. Годечката делегация пристигна към т»>м.| "‘.ЗгЙН™" I
обед и беше посрещната пред Младежкия дом па ул. -------- '-----
"Христо Ботев”. Всички бяхме радостни, че отново се 
виждаме след хубавата среща в Годеч преди два месеца. А 
когато влязохме в дома и разгърнахме "Работническо дело" 
с Резолюцията иа ИБ на първата му страница, настъпи 
необикновено мълчание. От лицата па младежите от двата 
града изчезнаха усмивките. Резолюцията постигна първия 
си "успех” - раздели младите от двата братски града.

В иовопастапалата ситуация просто не намирахме думи, с 
които да започнем официалните разговори. Единственото
решение беше да прекратим срещата и но този начин да За да осуети бягането на ученици през границата, управа- 
сложим край на мъчната атмосфера, която беше предиз- та иа гимназията и учителската школа издаде наредба, с 
викана от прочетеното във вестника. Макар че нямаха която бе определен вечерен час. На учениците бе забранено 
никаква вина за случилото се, младите годечаии напуснаха да ходят па кино и танцови забави. Дори им беше забранено 

*С всеки изминал ден Цариброд ставаше Цариброд много бързо след пристигането си. в събота и неделя да отиват иа село за храна !? Тези и други
по-тъжен и по-навъсен. Това вече не беше онзи .. й я "МРЖЛ» чикя и наковалнята" мерк" °баче "е помогнаха> така че 11 по-нататък се слу- град с песни и хора, с вечеринки и кермези, с цариородчани между чука и наковалнята чваше ученици да минават нелегално граничната бразда.
разходки ОТ долната рампа ДО Градински път Новината за отпечатаната в "Работническо дело” За това явление първоначално бяха обвинени българ-
всяка вечер... Хората се прибираха рано вкъщи и Резолюция па ИБ бързо се разпространи из града. На 30 ск“те учители, конто след 1944 година бяха извикани на 

"Какво ме найде, нека ме дома найде!" юни 1948 г. пристигна и вестник Политика” с отпечатано работа в основните училища, гимназията и учителската
"Изявление на Централния комитет па Югославската кому- чжола. В Царибродско тогава работеха над сто учители от 

За Резолюцията иа Комииформбюро За положението в нистическа партия по повод Резолюцията ма Ипформбюро България. До Резолюцията на ИБ от тяхната работа бяха 
Югославската комунистическа партия узнахме па 28 юни за положението в КЖП”. Започнаха и заседания по този Д°В0Л1ш и хората, и властта, защото те бяха млади, способни 
1948 г. Тогава една делегация иа младежката организация от Повод. Партийни активисти тълкуваха Резолюцията в града 11 е1,еРгичии просветни работници, конто постигаха отлични 
Годеч пристигна иа гости на младежката организация в и по се;п1'|»|, И с всеки изминал ден Цариброд ставаше резултати в образованието. В настаналата тежка обстанов- 
Цариброд и донесе вестник Работническо дело , на чиято по-тъжен и по-навъсен. Това вече ле беше онзи град с песни преподавателите Христо Несторов, Никола Чолаков,

' първа страница беше отпечатан този документ. и хора, с вечеринки и кермези, с разходки от долната рампа Николай Шишков и Пантелей Дшюв бяха обвинени, че
; Обнародването на Резолюцията на ИБ беше събитие с д0 Градински път всяка вечер... Музикантът Генчо се опит- подстрекават учениците да застават иа страната на Сталин,
| тежки и дълготрайни последици. Събитие, което предиз- цаше да възвърне предишното настоение, по неговият опит е- подкрепят Резолюцията на Ипформбюро. Те полу- 
, вика дълбоки разногласия не само между Съветския съюз и ^ напразен. Вечер хората се прибираха рано вкъщи и каз- чиха заповед да напуснат страната и я напуснаха. Някои от 
! Югославия, но и в комунистическото движение в целия свят. наха: "Какво ме найде, пека ме дома найде!” техните колеги сами напускаха Югославия, понеже
I За нас в Цариброд това беше много трагично събитие. От ден на ден ставаше все по-известно какво може "да виждаха, че нямат нормални условия за работа.
| Защо? Преди всичко затова, че бяхме край границата, Иайде хората вкъщи”. Царибродчани, които имаха студенти
: където се конфронтираха непримиримите идеи, амбици и в Белград, получаваха неприятни новини, на някои хора 
I планове иа Тиго и Сталин. За тези въпроси ще стане дума близки или роднини вече бяха избягали в България... 

по-късно, а сега да си припомним как това доживяхме ние,

шдо&е.__ ----------- кяи при и*.
***»».'. I — *н:ц Г—

П ОП ИТИ IIЛБогдан Николов: Спомени за едно 
смутно време_____________________

иаякиаа*
Издава Цевтрапног комитета Коиунистичке партк]е 

1угослави{е поводом резолущв|е Информационен бнроа 
комунветвчки партида ■ стан.у у КП>1 яя

Строги забрани за учениците

казваха:

В следващия брой: Със Спас 
Сотиров изпратихме писмо до 
Тито и Димитров
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Интервю шаваме живота на 

сънародниците си в чужбина
1]

туалиа. Доволни сме и от тази реак- на български стихотворения. Не следък са много популярни недел- 
ЦИЯ, понеже успяхме да активизира- можете да си представите какво иите училища, където те изучават

правят тези люде и как то въздейс- български език, история и геогра- 
тва. А един сънародник, живеещ в фия, майсторят мартеници и др. 
Унгария, ми каза: ”Ние сме по-го* Изпратихме анкетни карти на 
леми българи от вас, в България.” всички български дружества зад 

л . _ граница. Техните членове трябва да
Щ* Има ли разлики в поведението отговорят какъв вид обучение 

на етическите българи и имат, колко деца и под каква форма
имиграцията. се уЧат> с какъв ценз са привлече-

- Да, забелязва се такава раз- ните преподаватели и др., за да об- 
Изразява се преди всичко в съдим как държавата може допъл-

*Агенцията за чуждестранна
помощ ще издаде
справочник на изявените ме адресатите.
българи по света I ] * Само в чужбина ли 

I разпространявате каталога?
- Представихме го и на българс

ките министерства, па други държа
вни ипстититуции и обществени 
структури. Целта е оттам да се изп
ращат съобщения в медиите, изда- 

г | вани за сънародниците ни в чу-
| жбипа, за интересни събития, ини- техния интерес и в исканията им нително да помогне.

циативи и др. Добре е държавните към агенцията В "РИ0Р^™ ™ 1§* Разполагате ли с инфорамиия 
ведомства да разполагат с каталога е да набележим тези искания, да I и /са чъжйина*
и поради друга причина - пътувайки анализираме и да открием общова- I У Р

лидните елементи. Така ще можем - Да, дори обсъждаме идеята да

Г-жо Христова, какво би 
зарадва и какво ви разочарова в 
Държавната агенция за 
българите в чужбина?

- Зарадва ме това, че агенцията
има голям потенциал - може да пос
тигне много в работата си с българ
ските общности извън страната. 
Разочароваха ме немалкото труд
ности, породени от факта, че 
обществеността в България не поз
нава достатъчно живота на съна-

лика.

Деница Христова е председател на 
Държавната агенция за бългаите в 
чужбина от пет месеца. Завършила 
е икономика на труда в 

родниците ни зад граница, че не е Университета за национално и 
наясно с най-често срещаните проб- световно стопанство в София, 
леми на етническите българи, ими- Работила е в консултантска фирма 
граитите и т.н. Затруднява ни и за управление и развитие на 
комуникацията с българите извън човешките ресурси. Била е шеф на 
страната - очакваме от тях отгово- отАел и шеФ на Дирекция "Човешки г ресурси и организационно

развитие" в Минситерството на 
икономиката. Владее руски и 
английски език. Омъжена е и има

в чужбина, доста паши политици 
планират и срещи с българските да реагираме адекватно на ситуа- издадем справочник за изявените 
общности. циите и да бъдем максимално поле- българи по света. Подготовката на

подобно издание е бавна, предпо 
лага задълбочено познание на диас 
пората, на най-изтъкнатите й пред 
ставители в различни области 
литература, изкуство, култура,нау 
ка, здравеопазване, бизнес и т.н

зни.
|* Колко и какви са медиите, 
издавани за сънародниците ни 
$задграница?

- Те са разнообразни по вид и 
тематична насоченост, въпреки че
имат обединяващи елементи, хара- организираме детски конкурси за Към него трябва да се пристът 
ктерни за всички: животът, проб- литературно и художествено твор- вниматлено, с точни критерии за 
лемите на сънародниците ни в чество. В едно от есетата дете, кое- темпоралния обхват, с прецизно 
съответната държава и българска- то за първи път посещава Бълга- изработен словник за лицата, които 

те в чужбина, но хората, членуващи та култура, като неизменен стожер рия, пише, че в момента, когато ще бъдат включени, с окончателно 
в тях, все още не са голям процент и повод на гордост. Имаме сведения преминало границата, почувствало решение дали трябва да се обхва- 
от общия им брой. Защото тези за повече от 60 електронни и особена търпка, защото кървта щат само живите (както е в речни- 
организации не са достатъчно по- печатни издания. Все още събираме помни”. Имаме амбицията да пока- цИТе от типа \УЬо ге ууЬо) или да 
пулярни. Това е обяснимо, тъй като информация от тях, за тиражите ним потомци на българи, живеещи присъстват и заслужили хора, вече

в чужбина, на едноседмична обико- покойници (както е в други подоб- 
лка из страната.

Ш * Голямо ли е желанието на 
■етническите българи да 
посетят България г

ри на наши въпроси, но не можем да 
ги задължим да реагират в опреде
лени срокове. Всичко зависи от ак-

- Огромно е. Ние всяка година

тивността им, от умението ни да ги две деца. 
убедим, че ще им е по-лесно, ако 
обединим усилията си за решаване 
на проблемите.

* Спънка навярно е и това, че 
агенцията е координиращ 
държавен орган.

- Решаването на някои проблеми в преобладаващите случаи в тях се им, за езиците, на които се списват
па българи в чужбина често не работи на обществени начала, без или излъчват, за застъпената проб-
зависи от нас. В такива случаи се заплащане и в напрегнатото всеки- лематика и др. След като осигурим ц* Цма ш инп1ергс ^м детския
обръщаме към други институции - дневие, в което свободно време ви- всичко това, ще създадем мултиме- Щлитературен конкурс?
министерствата на образованието, наг„ е недостатъчно, дейността на ^продукт - Ч>"“Ч» - По време „а посещението ми в 3* Много ли са сънародниците 6

йски. Първата част ще е за българ- Германия по случай 3 март разго- |странство, които искат да 
ските общности зад граница. Вто- варях с учителки от бългаските придобият българско
рата ще е за българската държавна училища в Берлин и Хамбург и те гражданство<
и местна администрация, в която ще ми казаха, че децата вече са готови 
представим и областните градове с 

- Най-използваната форма е техните: история, местоположение 
Интернет, другите са обичайните - и културни традиции, с възможнос- Ц* Какво правите за 
телефон, факс. Най-резултатни са тите за бизнес, туризъм и др. Тре- българчетата в чужбина, които 
личните контакти, но поради ние- тата част ще е кратка история на Цне знаят матерния си език или 
кия бюджет на агенцията те не са България. Ще актуализираме уеб- го говорят лошо, които нямат
толкова чести, колкото е необхо- страницата на агенцията. Там ще -информация за България или тя
димо. За да се подобри връзката публикуваме и събитията, планира- е недостатъчна? 
между българските институции и ни от организациите на български- 
диаспората и между самите органи- те общности в чужбина, 
зации на българските общности в
чужбина, издадохме каталог с адре- * Срещали ли сте се с български 
си, телефони и и-мейли на българ- Iобщности в чужбина. 
ски медии, училища, църкви, дру
жества и др. в чужбина. Това пома- (по случай 90-годишнината на тамо-
га на сънародниците ни да знаят шното дружество), в Албания и
къде какво има. Повечето отзиви за Украйна. Навсякъде ме посре-
каталога са отлични, но има и недо- щнаха много радушно. Трогнах се

от народните хора, от рецитациите

ни справочници). Всичко това тряб
ва да се обмисли внимателно. Зато
ва не бързаме на този етап.

на културата, на външните работи дружеството чесго не е сред прио- 
и др. Напоследък например има ритетите на хората, 
много въпроси във връзка със * Как осъществявате 
здравните осигуровки, които съна- контактите с българите, 
родиици зад граница трябва да които не живеят 6родината? 
плащат у нас. Другият голям проб
лем са предстоящите избори - бъл
гарите в чужбина питат къде ще 
има избирателни секции, как ще се 
гласува и т.н. Има въпроси, отна
сящи се до откриването на училища 
и възможността те да се лицензи- 
рат от Министерството на образо
ванието.

- Доста са. Въпросът-за-придо- 
с творбите си, че искат да изпратят биване на българско гражданство е 
и свои рисунки. от компетенциите на Министерст

вото на правосъдието. Към нас се 
обръщат хора с българско само
съзнание, които се нуждаят от 
удостоверение за български произ
ход. Срещат се между тях и такива, 
които нямат официален документ, 
доказващ, че поне единият от пред- 
ците им е българин. Те са основно 
от Албания, Македония, Сърбия и 
Чена гора. Откакто аз съм пред
седател, документите се подават, 
обработват и получават на едно ги
ше. Мисля, че нашите сънародници

* В сайта на агенцията 
(\уту.аЪа.§оуегпте1Я.Ь§) сме поме
стили много материали в помощ на 
децата и техните учители: електро
нно училище, програма за неделно 
училище, учебник "Българска 
реч”, информация за литературния 
конкурс, който се провежда вече 
осем години. Освен това даряваме 
учебници, книги, касетки с вечните 
български песни и филми. Напо-

| * Колко са българите по света?
- Точна статистика няма, броят 

им приблизително е 3 милиона.
) * Популярни ли са 
организациите на българите в 

пубжина?

- Миналата година бях в Унгария

са доволни от нововъведението, 
тъй като им спестява много време.

- Разполагаме с база данни за 
различни организации на българи- волство - оказа се, че част от инфо

рмацията е неточна или вече неак-
Зорница Веселинова. "Нов!

СпортПрестижна 

тт щ награда за Иво 

йзй ;у Папазов
I: 1200 полицаи 

ще охраняват 
мача
България - 
Швеция

Българският кларнетист Иво Папазов - Ибряма 
спечели Награда на публиката на Би Би Си, която е 
част от най-престижните награди на британската 
медийна корпорация за световна музика. Новият 

I албум на музиканта "Панаир” се състезаваше в 
категория "Европа” заедно с още няколко състава 

от нашия континент. Номинациите за наградите на Би Би Си се определят 
от делегатите
международен форум за традицио
нна и съвременна фолкмузика, 
то във всяка категория могат да 
бъдат посочени само четири албу-

ш
г.\ гкЦ

Сериозни мерки за сигурност ще 
вземе полицията в София за опаз- 

Запалянковците на опашка за билети ването на реда преди, по време и
след мача за световната квалифика
ция България - Швеция. Източник 

от Българския футболен съюз съобщи, че на 26 март на Националния 
стадион "Васил Левски” ще бъдат ангажирани близо 1200 полицаи. Те ще 
бъдат подпомогнати от 450 стюарди, които ще се занимават с пропус
кателния режим. На полицията ще "помага” и солидната бройка камери, с 
които ще бъдат следени трибуните на всички сектори. Картината ще се 
предава по 12 монитора, като нарушителите ще бъдат санкционирани 
строго. Изградена е и специална стая, където ще има дежурен прокурор. 
Който драстично наруши реда, ще бъде съден по бързата процедура. На 
мача ще присъства и Мишел Платими.

Няколко автобуса със запалянковци од Димитровград и Босилеград се 
очаква да пристигнат за мача с "трите корони”. Билетите са уредени със 
съдействието на Българския футболен съюз и Министерството на мла
дежта и спорта с помощта лично на министъра на споменатото минис
терство Васил Иванов - Лучано, който е от "нашата гора лист”, тъй като 
майка му е от Звонци.

на ВОМАКС

Хосе Карерас в Българияка-

Великият Хосе Карерас даде първото си ексклузивно интервю за 
българска медия - Българската национална телевизия. "Аз имам 
много стройна философия на живота и тя е да правя всичко със 
свръхморал”, каза той.

Хосе Карерас живо се интересува дали наистина Христо Стоичков 
ще дойде да гледа концерта му в София. Треньорът на българския 
национален отбор по футбол е поръчал 6 билета за шоуто.

Карерас ще изнесе концерт в зала №1 на Националния дворец на 
културата на 28 май т.г., където ще изпълни част от най-хитовия си 
репертоар.

Той ще пристигне в България с частния си самолет и в компанията 
на още една музикална звезда - известния диригент Дейвид Хименас.

Т. П.

ма.
Отличията отразяват в разли

чните си категории както музикал
ното разнообазие на отделните 
географски райони на света, така и 
съвременните тенденции в разви
тието на фолкмузиката. Наградата 
на зрителите се смята за едно от 
най-авторитетните, тъй като за нея 
гласуват хора от цял свят на уебса
йта на Би Би Си, както и по теле
фона.

Т. Петров Т. Петров
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божественото предприятие „Бо^ „Услуга" ще подобри условията за изкарване на смет

Мнозина искат да са 

"излишни" Разчитат на донации
В ко “ГТЗ”.муналното предприятие 

“Услуга” в Босилеград тази го
дина ще решат наболелите проб
леми с изкарването на сметта на 
депонията в Кремиково. За реа
лизацията на идеята в предприя
тието разчитат на средствата от 
Постоянната конференция 
градовете и общините в Сърбия, 
която, в рамките на програмата 
“За подобряване на комуналните 
услуги”, финансира проекти в 
общините с под 30 000 
Финансовите средства за реали
зация на проектите от тази прог
рама подсигурява германската

Тези дни в босилеградски 
“Бор” очакват да получат 
субсидия на стойност от 2 милио- 

динара от Фонда за развитие 
Република Сърбия. Въпреки 

че Управителният съвет на фир
мата в края на януари отхвърли 
предложената субсидия, работ
ниците на проведеното неотдав- 

събрание анулираха решение
то на Съвета

нето на път от местността Изво- 
- Кандидатствахме с проект рщица до градската депония в 

при Постоянната конференция Кремиково с дължина около 1 
на градовете и общините в Сър- км. Освен реконструкцията на 
бия, казва директорът на “Услу- по-голямата част от съществува- 
га” Предраг Трайков и пояснява, щото трасе, ще бъде прокаран и 
че са им необходими 50 000 евро. нов път с дължина около 200 м, а 
- 50 % от тази сума или 25 000 след това ще бъде сложена и 
евро ще подсигурим от Постояи- асфалтова настилка, 
ната конференция ма градовете и 
общините, а останалите пари от предвидено и изграждането на 
Общинската дирекция за строи- ограда около депонията, чиято 
телни площи и пътища, Републи- повърхност е около 1 хектар, ка-

Въпреки че в момента в „Бор" 
имат изготвена продукци 
стойност от 1,5 милиона динара, 
поради блокираната банкова 
сметка те не могат да я 
продадат.

нова
я на

на
на

нако от 10 години трудов стаж, ще 
получат по 6000 динара за всяка 
година, а тези с над 10 години, ще 
могат
предложени

Трайков казва, че в проекта ена
и се съгласиха да 

приемат предложената субсидия.
края на август миналата 

година Фондът отпусна първата 
субсидия от 2,5 милиона

да избират между двете
възможности: да 

получат по 6000 динара за всяка 
година или да им бъдат изплате
ни 10 средни бруто заплати в об
ластта на стопанството в репуб
ликата.

В жители.
канската дирекция за пътища, кто и подсигуряването на специа- 
докато една част ще обезпечи лно возило за изкарване на смет
натата фирма. та от града и село Райчиловци.

Проектът включва изгражда-

динара.
И двете субсидии са предназна
чени изключително за възстано- неправителствена организация П.Л.Р.

Изостря се кризата в "Изградня" Решение на ОС!

Шофьор стана 

временен директор
Сформиран 

Съвет по 

заетост
Кризата в общественото пред- оповести, че много скоро ще се 

приятие ’ Изградня” се задълбо- създадат условия "Изградня” да 
чава и вече няколко месеца то не продължи строежа на втората 

да си намери работа. От жилищна сграда в Босилеград, 
февруари миналата година 39 ра- Той подчерта, че през тази про- 
ботници, колкото в момента има лет в общината ще започне 
във фирмата, не са получавали строежът на резервоара за пите- 
заплати. И банковата сметка е йна вода в Райчиловци, доизгра- 
блокирана заради неизплатените 
сметки за електрически ток от

По предложение на босиле- 
градския клон на Нацио
налната служба по заетост 
Общинската скупщина в Боси
леград сформира деветчленен 
Съвет по заетост. За предсе
дател на съвета е назначен 
Влайко Асков, ръководител 
на тукашния клон за настаня
ване на работа.

Новосформираният съвет 
ще има задача да дава съвети и 
предложения на местното са
моуправление как да се изго
твят и прилагат програми за 
трудоустрояване на безработ
ните, да организира допъл
нително образование и обуче
ние на незаети, както и да 
предприема други активности 
за създаване на условия за ан
гажиране на безработните в 
общината.

Според евиденцията на бо- 
силеградския клон на Нацио
налната служба по заетост, на 
територията на общината в

може

вяване на производството, така Основният проблем в момента
че освен за изкупване на сурови- е, че за 43 "излишни места”, 
ни и необходими материали и

заяв
ки са подали 53-ма души. Упра
вителният съвет във фирмата 
още през миналата година сфор- I 
мира комисия, чиято основна за-

ждането на сградата на култур
ния дом в Горна Лисина, изгра- 

около тридесетина хиляди дина- ждането на кея към Добри дол, 
ра. За да бъде още по-зле, никой ■ строежът на оградата около 
не иска да бъде директор па църковния двор в Босилеград и 
"Изградня”. На неотдавнашния др., така че "Изградня” ще има 
конкурс за директор не е прие- възможност да кандидатства за 
тигнала пито една кандидатура.

Тези дни в предприятието се 
проведе събрание на заетите, на избраха и 
което присъства и кметът Влади- органи във фирмата. За 

; мир Захариев. Той обеща на ияващ длъжността директор е 
| работниците, че ще се ангажира избран Иван Атанасов, шофьор в

съоръжения за машините, не мо
гат да се ползват за заплати или
за.др.ухищели_________________

Едновременно с подсигурява
нето на

дача е да реши, кои от работе- 
финансови средства за щите да бъдат провъзгласени за 

производството, в ’ Бор” пред- технологически излишък. При 
приемат и мерки за решаването взимането на решението, покрай 
на проблема с технологическия извършител на тези строежи.

На заседание работниците
дължината на трудовия стаж, 
комисията ще води сметка и за 
социалното положение на заети
те и за организирането на произ
водствения процес.

Симеон Йорданов, директор ца 0 работа За фирмата
на Бор , заяви за нашия вестник. ’ 
че в производствения процес ще |

циалната програма е предоставе- бъдат включени само останалите 
на на Министерството на стопан- 43-ма заети. Той още веднъж 
ството на Сърбия и оттам вече е подчерта, че единственият шанс 
потвърдено, че на 43-ма работ- предприятието да оцелее е да 
ници ще бъде изплатена опреде- бъде приватизирано и добави, че 
лена сума пари за доброволно от Агенцията за приватизация са 
напускаме на работа. Според ги осведомили, че в края на април 
изготвената социална програма ще бъде насрочен търг за про- 
работниците, които имат по-мал- дажба на “Бор”.

излишък и съкращаването на 
броя на работниците. Във фир
мата неотдавна изготвиха систе
матизация на работните места, 
според която 43 от общо 86 заети, 
колкото в момента има в “Бор”, 
са технологически излишък. Со-

нови управляващи 
изпъл-

и предприятието и досегашен пре
дседател на Скупщината във 
фирмата. За председател на 
Управителния съвет е избран 
Стефан Стойчев, а за членове - 
Йордан Йорданов, Винко Атов, 
Митко Рангелов, Велин Янев, 
Тасе Тасев и Велин Стоичков. 
Захари Михайлов е избран за 
председател на Скупщината на 
"Изградня”. П.Л.Р.

Може би единственото 
решение за преодоляване на 
кризата се намира в спешната 
приватизация на фирмата. 
Въпреки че още през 2003 
година в "Изградня" 
започнаха подготовки за 
приватизация, Агенцията за 
приватизация още не е 
насрочила търг за продажба.

момента са регистрирани око
ло 1000 незаети. Сред без
работните са 14 души с виеше, 
а 56 лица с полувисше образо
вание.П.Л.Р. П.Л.Р.

МВР върна на работа уволнените полицаи И второстепенният съд връща на работа 
уволнения преподавател в босилеградската 
гимназияНа длъжност след 6,5 години
Отново с дневникаСлед присъдата на съдебния съвет в Общинския им не е било завършено и чете не са били способни за 

съд в Босилеград, начело със съдия Драган Янев, коя- работа при тежки физически и психически условия, 
то в края на миналата година беше потвърдена и от каквито по това време са били в КиМ.
Окръжния съд във Враня, Министерството на вът- Ходът на делото продължи няколко години понеже 
рентите работи на Сърбия върна на работа полицаите документите "хващали прах” по различни чекмедже- 
Милорад Николич, Богосав Стойов, Стоилко Стоянов та. През 2001 година, когато почти всички отбягвали, 
и Александър Веселинов. Служителите продължиха то било хвърлено като “жежък картоф“ на тогава 
да работят в Отдела в Босилеград - където бяха и младия съдия Янев. Налагало се да бъдат разгледани 
преди шест и половина години. много документи и да бъдат разпитани много свидете-

Полицаите са уволнени в края на 1998 година, попе- ли. При това второстепенният съд отменил две при- 
же преди това не заминали в командировка в Косово и съди на първоначалния, коию били в полза на поли

цаите. В края на миналата година Окръжният съд във

Преподавателят по сръбски 
език и литература в босилеград
ската гимназия Димитър С. Димит
ров, който беше уволнен преди две 
години и половина, продължи да ра
боти. Това стана след като съдеб
ният съвет в Окръжния съд във 
Враня, председателстван от съдия
та Слободанка Китаиович, отхвър
ли жалбата на училището и пот
върди присъдата на съдебния съвет 
в Общинския съд в Босилеград, 
начело със съдията Любимка Весе
линова, с която е анулирано реше
нието за уволнение.

Директорът па гимназията Ан
тон Тончев беше уволнил препода
вателя Димитров поради “непри
лично 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 гимназията. Съдът обаче 
статирал, че в решението за увол
нение не е посочено как препода
вателят е нарушил трудовите си 
задължения в събота и извън учи
лището. Освен това първоначал
ният съд констатирал, че училище
то е нарушило и законоиредпнеа- 
иията при воденето па дисципли
нарната процедура.

Според присъдите на двете 
съдебни инстанции училището ще 
трябва да заплати на Димитров 
съдебните разноски, възлизащи на 
около 50 хиляди динара, да му 
признае всички накърнени права по 
трудовото отношение и да му даде 
всички парични принадлежности.

В.Б.

кон-

Метохия. По време на гледането на делото, когато 
били установени и нарушения във водената дисцип- Враня потвърди присъдата па босилеградския съд и 
линарна процедура обаче е утвърдено, не са уволнени констатира, че полицаите не са нарушили Закона за 
незаконно Те заявили не преди това но няколко пъти вътрешните работи, понеже поради болест не са могли 
са били в командировка в КиМ и не последния път не да изпълнят заповедта на командирите си. 
са заминали поради болест. Представителите на МВР МВР на Сърбия досега е заплатило съдебните раз- 
обаче твърдили че в този момент те не са имали иоски на полицаите и на адвокатите им в размер от над
официални документи за отпуск по болест. За да реши 000 динара. Сега полицаите изискват МВР и
гази дилема съдът ангажирал вещо медицинско лице. държавата да им заплатят незаплатените заплати и 
Д-р Александър Симеонов, специалист по ОРЛ към всичкн други парични принадлежности оттогава 
Здравния център във Враня, уведомил, че той и други досега, които според груби преценки възлизат па 
лекари лекували полицаите и въз основа на меди- около 10 милиона динара, 
цинската им документация констатирал, че лечението В.Б.
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Агроспециалистът Йордан Маринков:В димитровградския 
клон на Телеком Производството и сливи 

ще донесе печелба
Няма вече 

телеграми
В димитровградския клои 

на Телеком от няколко месеца 
не могат да се изпращат теле
грами. Заинтересованите гра
ждани могат да изпратят теле
грама, но посредством делова
та единица в Пирот, като на
берат един телефонен номер и 
на тамошния служител издик- 
туват посланието си, което ис
кат да изпратят чрез телегра
мата. В пиротекмя клон ни 
обясниха, че става дума за 
рационализация в рамките ма 
фирмата, но от нея май ще 
спечели само Телеком, а не и 
димитровградчаиите, които, 
пращайки телеграми ”през 
Пирот”, ще имат двойни раз
ходи - да платят телефонния 
разговор с Пирот, а след това и 
услугата за пращането на те
леграмата, която се причисля
ва към сметката за телефона.

Правителството на Сърбия 
започна да дава изгодни кредити 
за селскостопанското производс
тво. Димитровградският агросис- 
циалист Йордан Маринков тези 
дни в разговор за нашия вестник 
поръча на димитровградчаиите, 
които имат подходящи площи, да 
взимат кредити и да започнат, 
както каза той, печелившото

Д-.:

Йъш
години, когато сливите започнат 
да раждат, продукцията би се 
продавала на известни купувачи, 
а производителите, т.е. акционе
рите, би разделяли приходите в 
съответствие с количеството на

ч. -г.
V-.

' I ) сливите, което са предоставили. 
Специалистът напомня, че в 
Димитровградския край по-раио 
се е прилагал такъв начин на раз

на осъществените

тI I
I
: производство на сливи от сорто

вете ”Пожегача” и ”Стенлей”. пределяне-яня
’ Мй &

’

1 приходи от селскостопанскатаМаринков ни припомни за прое
кта, е изготвил преди година и 
половина за Донорската конфе
ренция за Димитровград, която ждали големи количества кашка- 
тогава организира природо- вал и ябълки. Маринков припом- 
любителското дружество ”На- ня, че в началото на 50-те години 
тура балканика”.. Тогава негови- на 20 век в Димитровградска об- 
ят проект получи достатъчно щипа е имало 300 хектара площи 
внимание, но това не означава, че <= «бълхи, които са се пласирали 
междувременно е станал неакту- предимно в Белград.

"Напротив, казва Марии- Ш° от1ШСЯ Работната 
ков, за реализация на проекта Р™а, Йордан Маринков смята, 
могат да се използват всички че тя е налиЧе. тъй като в Димит- 
площи от третата и четвъртата ровгрдско след рухването на 
класа в централните и южните почти всичките стопански фирми 
части на общината ни. Значи то- хиляди хора са останали без ра
на са площите в Понишавието, бота и приходи. Като особено по

ложително обстоятелство в ця
лата приказа, Маринков посочва 
чистата екосистема в Димитровг-

!; продукция и това по време, ко
гато в общината са се произве-

След като в Белград в двора па гимназията “Свети Сава“ бе убит 
един 16-годишен ученик, с решение на Министерството на прос
ветата на Р Сърбия на 21 март във всички училища в страната се 
проведе “Час по обич и толерантност“. Часовете бяха държани и в 
двете димитровградски училища.

На мероприятието присъстваха учениците и преподавателите, 
както и представители на локалната власт, полицията и на Съвета на 
родителите. За необходимостта от обич и толераиция сред хората 
говориха директорите, психолозите, представителите ма полицията. 
Ученици четоха специално подготвени за случая творби.

След мероприятието бяха проведени и разговори. Бе изтъкнато, 
че за щастие в димитровградските училища такива драстични при
мери на неприлично поведение няма, което не значи, че не трябва да 
се предприемат превантивни мерки от страна не само на училищата, 
но и на всички, пряко или косвено, участващи в образованието и 
възпитанието на подрастващите поколения.

Б.Д. алеи.нгоза

Новини от 

галерията
* През тази седмица към 

Градската галерия в 
Димитровград започна да 
работи Художествена 
работилница. Ръководител на 
работилницата е управителят на

Бурела и Дерекула. Най-изгодни 
площи за реализация на този 
проект предимно са долините 
покрай реките Нишава и Ерма и радския край, която е съществе- 
барите Кусовраиска, Погановска но условие за производство на 
и Габарска. Би можали да се здравословна храна в.съответсгг-• 
използват и т. нар. "крайбрежни вие 01,0 стандарта ИСО 9000. 
тераси”, отдалечени до 5-6 кило- Като условие за успешното 
метра от тези реки, т.е. бари, кои
то, ако има нужда, биха можали

А.Т.

Нова локация за 

зеления пазар
реализиране на проекта за прои
зводство на сливи в Димитровг- 

да се напояват.” радския край, Маринков посочва
Според преценките на Марин- факта, че в него трябва да се вкл

ючат повече лица. ”От сливитеков, в посочените райони на 
Димитровградска община би има Д°бри приходи, но жите- 

500 лите на общината трябва да 
По проявят храброст и трудолюбие

Зеленият пазар, а заедно с щи се между улица Пастерова, 
него и битакът, днес се намират в някогашната воденична вада, 
едната част на двора на фирмата мелница и електроцентрала и 
“Металац“ и улицата от двумо- улица Теслина (площите срещу 
стовието към базата на “Балкан“ входа на цеховете на гумарата). 
и “Комуналац“. Обаче нито лока- Някога тези площи бяха пред- 
цията, нито самото място е под- видени за разширяване на индус- 
ходящо, което може да се види триалната зона. Сега те, с пред

ложеното изменение на генерал-

можали да се засадят около 
хектара площи със сливи, 
неговите думи селскостопански- и да започнат да реализират 

проекта. Ако вземат кредит отте производители, които решат 
да засадят сливи биха можали да държавата за тази цел, няма да

сгрешат”, подчертава той.”установят съвременна организа
ция на производството, т.е. да 
станат акционери. След няколко

Б.Д.всеки пазарен ден - петък.
Настоянията и идеите за из- пия градоустройствен план, мо- 

местване на пазара не са от вче- гат да бъдат използвани за стро- Димитър Илиев 
ра. Много локални власти досега еж на зеления пазар.

С решението за изменение на През фотообактивагалерията Димитър Илиев. 
Интерес да навлязат в 
тънкостите на изобразителното 
изкуство проявиха 10-ина 
ученици от двете 
димитровградски училища. 
Работилницата ще се провежда 
всеки четвъртък по 2 часа. В 
зависимост от интереса на 
децата занапред е възможно 
броят на часовете да се увеличи 
на два пъти седмично. 
Финансовите средства за това 
мероприятие обезпечиха 
Националният съвет на 
българското малцинство в СЧГ 
и ОС в Димитровград.

* По случай отбелязването на 
10-годишиииата на 
димитровградската галерия в 
края на април т.г. във 
ведомството ще бъде 
организирана изложба на 
творби на димитровградчани, 
които следват в Художествената 
академия в София. Освен техни, 
ще бъдат експонирани и творби 
на други студенти от тази 
академия.

са разисквали по въпроса, но 
конкретна крачка бе направена ГУП отборниците приеха и прог- 
на заседанието на ОС от 10 март. рама, което, както бе изтъкнато Пролетно чистенеНаистина и обстоятелствата се на заседанието, е половината 
промениха в смисъл, че локация- работа от това начинание, 
та, която се предлага, сега е сво
бодна. Става дума за някогашни- обезпечени от общинската хазна, 
те зеленчукови градини, намира-

Средства за тази дейност са

А.Т.

К&г *:

Работниците от димитровградския "Комуналац” тези дни 
проведоха акция по чистене на канавките край магистралното 
шосе от града до границата. Самите работници се учудиха от това, 
че канавките бяха затрупани с опаковки от цигари.

Освен от боклука, изхърлен от несъвестните граждани, 
комуналиците почистиха и клоните от крайпътния храсталак. 
Това би трябвало да бъде постоянна работа, но едва ли десетината 
от ’ Комуналац” ще могат да се преборят с несъвестните тра- 
фиканти. д т. |

Б.Д.На снимката: Мястото, на което ще бъде поместен зеленият пазар.
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Заплатите на общинските 
функционери в Сурдулица

Бабушнишка политическа въртелешкаДве награди

(Не)били изключени
от Г17 илюе?

заДанните (не)са верни литература
* Драган Стеванович, председател на ОС: - Нашите заплати 
не са от 55 000 до 99 000 динара и за изнасяне на неверните 
данни ще решават и съдиите. - Дали към януарските заплати 
на сурдулишките функционери са били добавени и разлики 
от предишните месеци, няма значение. Важното е че те 
тогава са взели много пари, казва Новица Тончев, отборник

Ива Симеонова от Н2 
гимназиален клас спечели
специална награда за участие 
в международния конкурс “ 
Витошко лале“ в София и по
лучи книга, грамота и плакет.

Още една награда пристиг
на в Димитровград. Този път

в Бабушнишките лекари Георги 
Костов и Пейчич Милич ще 
бъдат върнати в партията Г 17 
плюс. От разговора с двамата

репи настоящото мнозинство в 
местната скупщина, но той като 
честен човек не е можал да подк
репи противоположната полити
ческа опция в Бабушница, която 
предвожда един бивш член на 
ЮЛ, а това е настоящият пред
седател на Бабушнишка община 
д-р Миролюб Йованович.”

Както ни обясни Костов, от 
ръководството на Г 17 плюс 
по-рано е отправено внушение 
до отборниците на тази партия в 
Общинската скупщина в Бабу
шница, според което те могат да 
влязат в коалиция със СПС и 
СРС, но при условие председате
лят на ОС, замесник-председате- 
лят на ОС и секретарят на 
общинското управление да бъдат 
от редиците на партиите от демо
кратичния блок. Това внушение е 
спазено, тъй като председателят 
на ОС д-р Драган Костич е член 
на ДСС, от която партия е и 
секретарят на общинското упра
вление Славица Милич, докато 
заместник-председателят на ОС 
Иван Лазаревич е от СПО.

Говорейки по темата за реша
ването на острата политическа 
криза в Бабушнишко, Георги 
Костов сподели, че не очаква в

В Сурдулица не спират комен- 000 динара 
тарите след като някои медии ОС около 60 000... Но, заради ев- 
осведомиха обществеността, че

общинските функ- Тончев 
ционери в тази община са увели
чени

на председателя на
трета награда от конкурса 
“Дните на Гордаиа Брайович“ Щ лекари разбрахме, че неотдавна

бабушнишкият клон на Г17 плюс 
е посетил Бранислав Йованович,

тини политически точки Новица
заплатите на е дал неверни данни на 

журналистите и затова ще дадем 
няколкократно. Медиите на съд не само него, но и медиите, 

предадоха, че председателят на които предадоха неточните дан- 
общината д-р Станислав Момчи- ни, оповести Стеванович.

в Алексинац, която спечели | 
Емина Колева от III клас, !

координатор на тази партия за 
Нишки регион, който заявил, че в 
скоро време в Общинския отбор 
на Г 17 плюс в Бабушница ще 
бъдат проведени извънредни из
бори и че решението на Главния 
отбор на партията, според което 
Костов и Милич са отстранени от 
партията не е валидно, тъй като 
не е потвърдено от Изпълнител
ния отбор.

Проблемите на Костов и Ми
лич са започнали, когато те 
двамата в Общинската скупщина 
в Бабушница са подкрепили ши-

туристическия профил.
А.Т.

По-малко 

пенсионери 

плащат 

членския внос роката коалиция, съставена от 
партиите ДСС, СПО, СПС и 
СРС, която в скупщината от 
общо 37 има 20 отбориици. 

Според евиденцията на Съюза Междувременно Костов бе сме
ла пенсионерите (СП) в Димит- неи от поста началник на спе

шната служба към бабушнишкияровград през миналата година 
1517 членове са платили члене- Здравен дом, докато Милич елович през януари е взел 99 000 

динара, председателят на Общи- ОС в Сурдулица (ПСС), казва, че 
нскага скупщина Драган Стева- нищо не е измислил и че общин- 
нович - 80 000, подпредседателят ските функционери през януари 
на ОС Драган Йович - 75 000. об- са взели много пари. 
щинекият-архитект-Душан Мом- - Дали към януарските запла- 
чилович - 56 000, началникът на ти са били добавени и разлики от 
общинското управление Светла- други месеци или те сетне са 
на Шкаляк - 55 000...

Новица Тончев, отборник в
кия внос. Броят е по-малък в отстранен от поста управител на

това ведомство. Общинският от-сравнение с предишните години.
Според този факт ръководство- бор на Г 17 плюс в Бабушница 
то на организацията заключва, междувременно се "разцепи” по 
че голям брой пенсионери от Ди- въпроса, като половина от чле- 
митровградско по-рано са взима- новете подкрепиха Костов и 
ли книжката на СП само заради Милич, докато другата половина 
лична полза, понеже са имали бе срещу тях.

общината да се въведе принуди
телно управление. На въпроса ни 
кой печели, а кой губи заради 
закъсняването при сформиране
то на общинските органи, Костов 
каза, че най-много губят жите
лите на Бабушнишко.

намалени е друг въпрос, казва
- Всичко е легално и съгласу- той. 

вано с републиканската уредба за
заплатите на избраните и назна- нски окръг заплатите на функ-
чени лица, казва председателят ционерите са увеличени пезначи- ^ нови но същевременно 
на Общинската скупщина в Сур- телно, т.е. по-малко отколкото в танала без 45 стари членове, кои- -р, **
дулица Драган Стеванович Сурдулица. В някои от тях зап- тосапочинали. В димитровградс- ЬаруШНИЦа 
(СРС) и подчертава, че посоче- латите на общинските функцио- 
ните данни за заплатите не са пери възлизат на около 30 хиляди

Пред нашия весник Костов из-възможност да получават хума
нитарни помощи. През 2004 го- тъкиа, ”че срещу него са върше- 
дина организацията се е сдобила ни различни натисци да не подк-

В останалите общини па Пчи-
Б.Д.

е ос-

Лужница" отново 

произвежда оцет
ките села занапред ще могат да 11 
съществуват местни организа-

верни. Той същевременно пояс- динара. При това един брой фун- ции (ш сп сам0 при условие да 
нява, че януарските им заплати са кционери в тях задълженията си иадрояват „оне 15 члена, а в 
били “подсилени“ с разликата от изпълняват волонтерски и не се

на работа в общинските 
В.Б.

селата, в които има по-малко 
членове ще има филиали.предишните няколко месеца. - водят 

Действителната заплата на пред- скупщини 
седателя на общината е около 65

След изтичането на договора с един частник от Свърлиг най-ста
рата бабушнишка фирма "Лужница” отново започна да произвежда 
оцет в цеха си "Сирчетана”. Мотивацията на работниците обаче и 
по-иататък е на ниско ниво, тъй като фирмата им дължи 10-ина 
заплати. Голям брой от тях са съдили фирмата и имат изпълнителни 
съдебни присъди, които налагат да им бъдат изплатени дължимите 
суми. До разпродажба на имуществото на "Лужница” все още не се е

Б.Д.

Пиротчани на димитровградската сцена
9999 Предаване на отечеството

стигнало, но не е изключено и такова решение.
Тези дни па голямата сцена в която има емеционални връзки с литарно време, заради особспос- Химическата промишленост в Бабушница два пъти беше пред- 

лимитровградския Център за инспектора и с младежа. Инспек- тите па текста, който, както из- лапша иа аукцион, обаче не се намери заинтересован купувач. Сега 
култура пиротският Народен торът тормози младежа заради тъкват театралните дейци, на "Лужница” сама трябва да се постарае да намери купувач, но това е 

У пиесата "Преда- негови стихотворения, в едно от сцената може да се изиграе и хрудц0, тъй като става дума за фирма, емногобройни цехове,
отечеството” на съвре- които между другото се казва, че като пародия, наподобяваща ко- се Пр0ИЗвеждат няколко десетки различни изделия. Ръководители в 

Ми- той би предал и отечеството медиите па абсурда, родоначал- “Лужница” казват, че определени бизнесмени проявяват интерес да 
към една пик на които е световиоизвест- купят само отделни цехове, но това засега не е възможно, тъй като за 

пият Ежен Йонеско.

в коитотеатър изпълни
ване на
менния сръбски драматург
лош Николич. В центъра на вни- заради любовта си 
манието са странните съдби на 
главните герои — полицейски инс
пектор, полицай, младеж, който по все пак не е

„а полицая и една жена, твието е поместено в едно тога-

такава продажба трябва да се получи съгласие от републиканската 
Публиката може да разбере, Пиротските артисти за поре- дгеИцИята за приватизация. Броят на заетите в "Лужница” постоя- 

сигуриа, че дейс- ден път на димитровградската 1Ш0 намалява. Понастоящем те са около 120. 
сцена демонстрираха своя про
фесионализъм. Слободан Алск- 
сич в ролята на инспектора, Зо
ран Живкович в ролята иа поли
цая, Милан Наков в ролята на 
младежа и Александра Стояпо- 
вич в ролята па жената съставяха 
малката театрална трупа, която 
пред любителите па театралното 
изкуство изнесе едно добро теат
рално представление 
чик иа пиесата е Джордже Джур- 
джевич от Белград.

жена.

Б.Д.

е син

Работнически автобус
Драган Чирич Бели, собственик на фирмата ”Де компани” от 

Бабушница, която произвежда съоръжения за каучуковата 
промишленост, неотдавна купи рейс, с който превозва своите 
работници. Голям брой работници в бабушнишката фирма "Де 
компани” идват от Пирот. Допеотдавпа те са имали големи 
проблеми с транспорта и са закъснявали на работа, тъй като 
главният автопревозвач в Пиротски окръг - фирмата АТП, 
поради финансови и други проблеми напоследък често е 
изправена пред различни затруднения.

. Постапов-

Б.Д.
Б,Д.
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Изложба в Галерия СИБАНК в София

Как хората 

надхитриха 

природата
Графики от три 

балкански града
* 38 участници 
от Ниш, София 
и Скопие * 
Изложбата ще 
трае до 10 
април 2005 г. * 
Проектът се 
осъществява в 
рамките на 
дългогодишно

‘Боевите припаси на организмите
''Всяко чудо за три дена.” Прахта, която откритието 

на репаратмвиата регенерация повдигна и която силно 
развълнува цяла Европа, наскоро слегна. Наложиха се 
други проблеми несъобразими с уличните разговорки. 
Учените затрудняваше неизвестното: “С какъв вид 
тухли се репарират повредените организми, сиреч кой 
тип клетки участва при възобновяването на изгубени 
органи! Дали безразлично кои или специално 
предназначени!"

Повечето експериментатори безпоговорно вярва
ха, че регенерацията обслужват предварително предо
пределени клетки. Малко е известно, че и Дарвин е 
споделял същото становище. Предполагал, че в орга
низмите са складирани специални гемули, които 
прискачат на помощ на повредения организъм и му 
спомагат да възстанови цялостността си. При хидрата 
клетките, участващи в регенерацията, получили назва
нието интерстициални (междинни). При валчестите 
червеи ги нарекли иеобласти (ново зародишни), а при 
висшите гръбначни животни получили определението 
резервни ембрионални или запасни клетки (наподо
бяващи мезенхимните клетки от съединителната 
тъкан).

Принос потънал в забвение

Как изглеждат хистиоцитобластите (1) върху напречен 
разрез на нормална тъкан

ТО щават към дефектните.
Като се касае за компенсация на органи чрез тре

тиране със стем клетки изтъкваме, че първата под
ходяща интервенция била реализирана 1968 г. в Уни
верситета в Минесота. С успех бил трансплантиран 
костен мозък.

сътрудничеств 
о между 
графиците от 
трите града

На 16 март в прес
тижната галерия СИ
БАНК в София пред 
голям брой почитате- Миодраг Анджелкович 
ли на изобразителното 
изкуство и културата,
изтъкнати представители на обще- общи интереси. Работейки за себе 
ствения и културния живот и днп- си, ние винаги работим и за други- 
ломати бе открита изложба на те... 
графики от три балканска града - 
София, Ниш и Скопие. Изложбата вор Джалто изложбата е извън 
откриха Георги Лозанов, предсе- актуалните проблеми, които изтък- 
дател на Съвета за електронни ват понятията Изток-Запад, по е 
медии към Министерския съвет на преди всичко изява на индивидуал- 
България, Бранко Николов, худо- ни почерци и тенденции в графи

ката,
Балканите, където и 
в миналото е имало

Лекуване със живи клетки
Терапията със стем клетки е била предшествана от 

една друга, близка на нея постъпка, разработена след 
Първата световна война от швейцарския медик Ни- 
ханс. Той лекувал, по-точно подмладявал или реви- 
тализирал, пациентите чрез вкарване на суспензии жи
ви клетки в техния организъм (в коремната им кухина, 
под кожата, в мускулите или във вените). За правене 
на суспензии употребявал утробните органи на бре- 
мени овце. Резултатите били много насърчителни. 
Значи, за разлика от метода на Нихенс, при когото 
постъпилите в организма клетки се разграждат (хис- 
толизират) и действат чрез химическите си съставки, 
при стем терапията приобщените клетки заличават 
повредения организъм чрез собствено делене и 
последващо диференциране в отговарящи тъкани. 
Епохалната заслуга на Нихенс произлиза от неговата 
практика, която показа, че съвсем млади клетки от 
друго животно, вкарани в тялото-домакин, не предиз
викват имунологическа съпротива и отхвърляне като 
антигени.

Със живи клетки по Нихенс са лекувани и^такива_ 
световноизвестни имена като де Тол*'Аденауер,’Чер-" 

нарекъл хистиоцитобласти (Тъканоклетъчнозароди- чил> Айзенхауер, Х.Селасий, Папа Пие 12, Шевалие, 
шни). Хистиоцитобластите пропълзяват и се натру- М.Дитрих, Г.Свансон, Чаплин и много други. Да при
пват върху повреденото място като образуват бластем помним, че един от няй-отвержените последователи на 
или регенерационна пъпка. В течение на процеса бла- Нихенс бил и д-р Милан Ч.Пешич, роден в Ниш през 
стемните клетки се преобразуват в нервни, мускулни, 1931 г 
костни, кожни и прочие. Влаткович подкрепя гледи
щето, че репаративната регенерация е неоформация, КЗКВО може да се Л0Кува СЪС стем

По думите на изкуствоведа Да-

Идеята за съществуването в организмите на миру
ващи клетки, винаги на щрек, готови да действат във 
възобновителните процеси, потича от Вайсман. Към
тази концепция, ведно с плеядата други автори, се 
приключил и младият белградски биолог Бранко 
Влаткович, асистент по хистология във Факултета по 
ветеринарна медицина в Белград. В докторската си 

културни преплита- дисертация “Потекло и хистогенезис на регенерацио- 
ния и връзки, конто

! ук па

ината тъкан при тритон и дъждовник" (1933), той си 
поставил задача да провери дали и опашатите зем
новодни притежават резервни клетки. Резултатът, 
според Влаткович, бил положителен. Тези клетки-той

продължават с годи
ни...

Светлана Куюмд- 
жиева от София, в 
графически модерно 
оформения 
за изложбата, е напи
сала и следното:

"Трите

каталог

града 
(Ниш, София и Ско
пие) се превръщат не 
в Бермудски. а в Бал- напълио ново творение, а не прост израстък на ста

рите структури. За съжаление, трудът на Влаткович 
| кански триъгълник, в осганал иеизвестен ма учения свят.
, които оорагно на 1 Истината налага да споменем какво мнозина ав- 
I очакваното вместо да I 

изчезват се появяват 
I неща - загубени или 

забравени. В него без 
претенция или себе-

клетки
Покрай костен мозък опитите показали, че със 

стем клетки могат да се исцеляват и захарна болест 
(възстановява се далачната тъкан), изгоряла кожа, 
сърдечни разриви след инфаркт, а в Китай са нап-

тори смятат, че, освен специалните регенерационни, 
във възстановителните процеси участвуват и т.н. деди- 
ференцирани, упростени чрез деградация, стари клет- ранени опити за ревитализация на мозъчните функ- 
ки, намиращи се върху самата повърхност на раната.Соня Ковачева ции.

В заключение можем да изтъкнем, че стем тера
пията е придвижила класическите знания по репара
тивната регенерация за голяма крачка напред. Понеже 
при човек редица органи като мозък, слезка, бъбреци, 
дроб и пр., не регенерират по естествен път (подобно 
на кожата, стомашната язва и др.), учените умишлено 
ги снабдяват със стем клетки, които покорно ги доизг
раждат. В това се състои цялата мъдрост и философия 
на лекуването със стем или матични клетки.

Паспорт на стем клетките
Без оглед за кой вид регенерационни клетки става 

дума, дали за специално предназначените, дедиферен- 
цираните или пък за стем (матичните) клетки, всички 
те наподобават на първични, ембрионални, плурипо- 
тентни клетки. Стем клетките са млади, до 14-диевни, 
които учените отделят от абортирали фетуси (заро
диши) и които обикновено се изхвърлят като смет. 
Значи, за разлика от специалните регенеративни кле
тки, които са складирани в самите ощетени организми, 
стем клетките се взимат от други същества и приоб-

жник и куратор на из
ложбата, и Давор Джа
лто, изкуствовед и док
торант във Фрайбургс-
кия университет.

Изложбата
ГРАФИКИ ОТ ТРИ 
ГРАДА носи образа 
на балканската кул
турна идентичност, но 
и образа на индивидуа
лната различност, тое
ст индивидуалния по
черк на художниците.
Тя свидетелства за 
регионалната култура, 
която се създава на 
тези балкански прост
ранства с всички свои 
специфичности, но мо
жем да изтъкнем и 
това, че е стимулирана 
от културни процеси, 
които се наричат "обе
динена Европа” - каза 
Лозанов.

Бранко Николов, инициатор и 
реализатор на много такива култу
рни прояви, в позицията на куратор 
на изложбата, между другото из
тъкна:

- Тук няма обща тема или гра
фична техника. Авторите и техните 
творби са обединени въз основа на 
техния собствен творчески и авто
биографичен опит...

От личен опит зная, че за успеха 
на която и да е идея или намерение 
са необходими както лични, така и

{Следва)

Сп. Крумин

Писма V. ■/. ■■■■
Един от първите 
портрети на Сотиров

Прочетох в "Братство” за поредната изложба на 
Слободам Сотиров и не се изненадах от неговия успех, 
понеже го познавам отдавна и никога не съм се 
съмнявал в неговия талант.

Тази информация ме мотивира да ви изпратя един 
от първите портрети, които е нарисувал Сотиров. В 
десния ъгъл ма картината пише "Свободан 44 г.” 
Значи портрета е нарисувал 18-годишен младеж, 
който много обещава.

На портрета е брат ми Милко. Слободан сигурно 
ще познае своята творба и ще си спомни за дните, 
когато с голям ентусиазъм е започнал да работи това, 
което работи през целия си живот.

Зоран Якимовски

изтъкване се появява и образът на 
балканската идентичност. Преми
навайки през границите вътре в 
този триъгълник всеки от авторите 
в изложбата е отркил другите и 
начина да бъде едновременно една
къв и различен с тях...

Изложбата предизвика голям 
медиен интерес и се превърна в 
културно събитие на столицата на 
България.

Стефан Алексов 
АлексинацДенко Рангелов



Корените
925 март 2005

5Е ез фотообектива 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 наро;

| Древните 
• българи до 
IVII век (9) :!
:

I
■ *Тъй като бяха многочислени, те 
: изпълниха и тая, и оная страна на 
: Дунава, чак до Драч и по-далеч...
; ... Хаганът ма аварите, като ги смяташе за свой обедини двете страни, та пито едните,
| народ, както беше обичаят у аварите, постави им другите, да се измъчват... И аз отидох при 
! за началник Кувер. Той, като научил от някои, стратега патриций Теодор и го помолих да говори 
; които му били по-близки, че този народ копнее за на събора за мене, та да настане любов и мир, 
И градовете на бащите си, започнал да обмисля, защото Бог от всичко най-много обича мира и 
; После вдигнал целия този прокуден ромейски любовта...
« народ заедно с други племена, както е разказано 
I за юдеите в Мойсеевата книга ”Изход”, т. е.
■ пришълците тръгнаха заедно с покъщнината и „ ~: г ^ (Пояснения: Сведението на сирииския свещеник е
- оръжията си. Те се вдигнаха и въстанаха, както цешю и важно в две отношения. Уточнява се времето 
« казахме, срещу хагана, така че когато самият на решаващото поражение, нанесено от кан Аспарух 
• хаган узна, започна да ги преследва! Те влязоха в на водената от Константин IV Погонат византийска

пет или шест сражения и във всички той беше армия - в края на пролетта 681 г. Вторият важен мо-
■ победен от тях. Той удари на бягство с останалата мепт - свещеникът подчертава, че византийците са
■ „ претърпели поражение не от някакво племе, а във. си войска и се оттегли по-навътре в северните к г 1_» „„„„„ «» „ т, _г к войната с България , което значи, че България е
■ места. И тъй, Кувер премина победоносно каза- била с ясно изразена "международна персоналност” и 
; ната река Дунав с целия споменат народ, който в принудителното преместване на центъра на 
: беше с него, дойде в нашите земи и завладя държавата едва ли следва да се търси началото на 
| Керамисийското поле. Те като се настаниха там, българската държавност изобщо.).
| поискаха да се върнат в родните си градове 
; главно защото бяха запазили православната си 
| вяра: едни в нашия, пазен от мъченика град Со- 
\ лун, други пък - в прещастливия град и царица на 
; градовете, а трети - в останалите градове на Тра-
■ кия.

войната с България. Защото аз поисках още от 
начало да дойда на събора и да помоля да стане
мир, така щото да се извърши нещо, което да

пито

По църковния календар в събота на 19 март се отбелязва т.нареч. 
Тодорова събота или Тодорица. Празникът,
“забравен“, напоследък се възвръща.

Става дума за празника, посветен на Св. Теодор-воип, а оттук и 
връзката с конете. Св. Теодор е изгорен в началото на четвърти век в град 
Амасии в Мала Азия, област Поит. Петдесет години след смъртта му 
гонителят на християните Юлиан Отстъпник, за да се подиграе и 
оскверни Великите пости на християните, наредил тайно да се напръска с 
идоложертвена кръв храната, която се продава на пазара. Легендата 
разказва, че Теодор се явил на епископа, предупредил го и заръчал 
християните през тази седмица да ядат коливо - пшеница и мед. Затова и 
паметта му се отбелязва в събота на първата семица от Великите 

На този празник се организират конни състезания, дефилета 
коне с каруци и пр. В Димитровград през последните няколко години 
празникът се зачита само с дефиле на коне по улиците на града.

които в нашата среда бе

Из протокола на 16-то заседание на Шестия вселенски 
събор в Константинопол (09. 08. 681 г.)

пости, 
на коне,

А.Т.гг ашите села: Мъзгош (1) * * *

Село на градинари 

и ябълкари
8. При цар Атанасий българите започнаха да 

завземат тази земя, като преминаха при Бъдин. А 
преди това започнаха да завземат долната 
Охридска земя и след това цялата тази земя. От 
тръгването на българите досега са изминали 870 
години.Из "Деянията на св. Димитрий”

* За хубавите мъзгошки градини се знаело надалече, 
градинарите получавали похвали и награди. В "Държавен 
веснтик" №40 от 19 октомври 1898 година между другите 
наградени селскостопански производители се намира и 
името на Янко Панов от село Мъзгош награден "за добра 
градина".
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Долномалската чешма.
Макар че в Мъзгош има много 

извори и буиари, мъзгошани са 
правили 3 водопровода - първия 
още 1955 година, следващия 1978 и 
сегашния 2004 година и все пак не 
във всички домове има вода.

Поради врелото и изворите в 
мерата па селото някога е имало 
много зеленчукови и овощни гра
дини. За хубавите мъзгошки гра
дини се знаело надалече, градина
рите получавали похвали и награди. 
В "Държавен веснтик” №40 от 19 
октомври 1898 година между дру
гите
производители се намира и името 

Янко Панов от село Мъзгош, 
награден ”за добра градина”. След 
Първата световна война най-добри 
градинари са били хора от рода 
Антанасови, дори па един от тях - 
Руско му викали Руско градинара. 
Освен за свои нужди, зеленчука от 
градините си мъзгошани са прода
вали па войниците от граничната 
застава и щаба на граничните 
йски. Между двете световни войни 
17 младежи от селото отишли във 
Войводина да бъдат градинари 
(Кръста Кръстев, Костадин Стан
ков, Евлоги Нейков, Иван Антов, 
Димитър и Стоян Мапоилови, Илия 
Йосифов, Кирил Митов, Зарко 
Петров и др.). Някои се загърнали в 
Мъзгош направили хубави градини, 

останали във Войводина. 
От тези, които са останали във 
Войводина, най-познати градинари 
са братята Мапоилови, които 
живеели във Вършац и там имали 
хубави градини. Техните наследни
ци сега идват в Мъзгош па почивка. 
Поради близката вода и хубавите 
овощни и зеленчуковите градини в 
Забърдието се говорело: Коя 
девойки се ожени у Мъзгош, родила 
се е с късмет.”

Село Мъзгош се намира на око
ло 19 км североизточно от Димит
ровград, на надморско равнище 710 
м. Селото е разположено в долина, 
в полите на Видлич, около Мъзго- 
шката бара - поточе, което се съз
дава от врелото, от което блика сту
дена водица (12,5°С, 8-10 лит./сек.). 
Врелото е отдалечено около 700 м 
от първите къщи. Селото е богато с 
извори. Поради това гората, особе
но върбите, са много мъзговити и 
вероятно потова селото е получило 
името си - Мъзгош. Анна Чолева- 
Димитрова в книгата "Селищни 
имена от Югозападна България” на 
стр. 73 пише, че названието на село 
Мъзгош вероятно е възниканло от 
"мъзга - сок от кората па дърве
тата”. Кадастралната община - ме
рата на селото обхваща повърхност 
от 5,94 км2 и граничи с мерите на 
селата Бребевиица, Пъртопопинци 
и Моипци, а от изток с Република
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България.
В турско време полите на Вид

лич над село Мъзгош били обрас
нали с едра, столетна гора, в която 
се криели хайдути и разбойници, 
които, плячкосвали турските кер
вани и селяните от съседните села. 
За да се защитят от това бедствие, 
турците запалили гората над село
то. Всичката гора изпепелили освен 
гората на рода Данини - дали по слу
чайност или не, не се знае.

Освен споменатото врело, други 
селото са: Дол-

I (Пояснения: Солупчашшът Димитрий е убит 9. При Константин Брадати стана Шестият 
: заради християнската си вяра през 306 г. Предполага вселенски събор.
- се, че е бил жител на гр. Сирмиум, дп. Сремска 
; Митровица. През V в. култът му бил пренесен в
• Солун и оттам става популярен из целия Балкански 
: полуостров. На св. Димитрий са посветени три вида земя, в която живеят и досега, след като ги раз- 
‘ съчинения; Мъченичества, Чудеса и Похвални слова. биха. Тази земя преди това се наричаше Мизия.
• Втората книга на "Чудесата’ е писана по времето на Тъй като бяха многочислени,те изпълниха и тая, 
; Константин IV Погонат (668 - 675); Кувер/Кубер - и оная страна па Дунава, чак до Драч и по-далеч...
: четвъртият син на българския кай Кубрат;
Г Каремисийско поле - дп. Битолско поле; царица на 
■ градовете - Константинопол.)

во-
10. При този цар Константин българите 

преминаха през Дунава и отнеха от гърците тази

Из "Историческо сказание” 
от Константин Манасий

а някои
извори и чешми в 
иомалска чешма, Ждимерица - из
вор, на който Троянка (от 
"Пошла Тропика на воду”) отивала 
на вода. Локва, Падина, Радомиров 
кладенъц, Света вода (лечи от очи), 
Стубол, Шопка, Освен извори мъз
гошани са ползвали и бунарите: 
Воини, Кьирков, Кондии, Латков - 
(Мишин и Ванчин), Маноилов, 
П»ерин, Милин (Сандин), Пагин, 
Попов, Славков, Тодоров, Цокьиии 
■ 2 бунара. Главен извор за питейна 
нода за Горна махала е бил и сега е 
изворът шопка, а за Долна махала

I „ (Пояснения: Византийския поет Константин
■ Светият събор казва: Нека преблагоговеини- Манасий почива през 1187 г. като митрополит на гр.
\ ят Константин, който е изправен тук, да съобщи Навпакт. От съчиненията му най-значимо е 
• сведения за себе си и за причината, поради която е "Синопсис” (преглед) па световната история от сът- 
! Дошъл.” Преблагочестивият Копстппти,, каза: КГ
| Казвам сс Константин. Прсзвшер с . < осъществен по времето на цар Иван Александър
| тата Божия църква, която се намира в Апамея, в около 1344/45 г_; император АтанасиН е царувал от 
! провинция Втора Сирия... Дойдох при нашия свс- 491 д0 518 г.; Бъдин - дп. град Видин; Константин
■ ти събор, за да ви поуча, че ако бях изслушан, Брадати - император Константин IV Погонат).
: нямаше да претърпим онова, което претърпяхме _ Край_

година, сиреч каквото претърпяхме във

песента

■ Слецич ■ . тази
Цветко Иванов
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Димитровградчани на 
мача
България-Швеция___

1тПисма на читателиПодписан протокол 

за спортно 

сътрудничество
Въпроси без отговор!

Надявам се, че ще продължите поредицата за "голооточаните” | 
понеже и аз самият съм дете на голооточки затворник и имам 
много да кажа по този повод!

Също така ме вълнуват съществените въпроси за нашето мал- | 
цинство. Защо хората от български произход напуснаха крайг
раничните села и се преселиха въп вътрешността? Защо българи
те стават сърби добавяйки ”ич” към фамилните си имена? Защо 
няма повече часове по български език в училищата?... На тези и 
още 1001 въпроси малцинството търси отговор.

Аз като малък мечтаех сред народите на земното кълбо да 
цари правда и свобода. С това съм раснал и 
патриархалното ми семейство. Но сетне разбрах, че това е само 
детска мечта и няма да доживея тя да се сбъдне.

За радост на 

запалянковцитеПредседателят на Спортния съюз на Сърбия Синиша Крайчи- 
представителят на Спортната академия на България 

проф. д-р Лъчезар Димитров подписаха в Белград протокол за 
сътрудничество.

Българската спортна академия е разположена на 250 хектара 
площ с пет футболни терена, три атлетически писти, покрита 
зала, десет терена за тенис, както и хотел за нощуване на със
тезатели.

Въз основа на подписания договор спортисти и треньори от 
Сърбия ще могат да се подготвят и школуват в една от най- 
видните спортни академии.

нович и

Петдесетина любители на 
Ц футбола от Димитровград ще 
| присъстват па утрешния мач 
| между представителните футбо- 
1лни отбори на България и Шве

ция. Това е една от решаващите 
срещи от квалификациите за све
товното първенство, което ще се 
проведе през 2006 г. в Германия.

Димитровградчаиите получи
ха безплатни билети от КИЦ 
"Цариброд”.

съм възпитаван в

Стоян Младенов, Белград

Паметници и партии
Фоторепортерите са заснели как на заседанието на Парламен

та спи босилеградският кмет Захариев. Той е спал, но все пак 
повдигнаха паметник па Левски в Босилеград. "Народните предс
тавители” от Димитровград всички са спали на заседанията, ама 
не направиха паметник на Детко Петров, а тези, които същест
вуваха от по-раио срутиха и не ги възобновиха (нпр. на загиналите 
бойци на Сремския фронт, който беше на гарата в Димитровград).

Министър Велимир Илич откри гарата, която е открита преди 
110 години и прави отбор на своята партия в Димитровград. Вероя
тно това ще направи и Карич, който ще счупи царибродските 
"ланци и катанци”, но според мен най-много гласоподаватели би 
имала партията на Бора "Чорба”.

Нишка футболна зона

Заслужена победа Приятелски мач на 
младежите

ФК "Балкански" - ФК "Мрамор" 1 : 0 (1 : 0) "Балкански" 
"Раднички" 1:0

Димитровград, 19 март 2005 г., СЦ "Парк", зрители - около 500.
Главен рефер - Ивица Стоянович от Алексинац (8). Голмайстор - 
Миодраг Христич в 44 минута. Жълти картони: Радивоевич, Стоя
нович и Николич от "Мрамор”.

ФК "Балкански": Андонов 7, Зекович 7, Христич 7. 5, М. Георгиев Парк”, зрители 100, съдия Драган 
7, Стоянов 7, М. Пейчев 7, Йованович 7, Гюров 7. 5, П. Георгиев 7, ГюРов от Димитровград.
Басов 8 (Стеванов-), Ценич7 (Бошкович -). ^ ^Голмайстор Милош Йованович

ФК "Мрамор": Стефанович 6, Петрович 6 (Денич -), Живкович 6 ”Балкански": Йовичич, Зеко- 
(Михайлович -), Андонов 7, Ивич 7, Николич 7, Радивоевич 6. 5, вич, Стоянов, Георгиев, Б. Йовано- 
Стоянович 6, Радованович 6, Пешич 6 и Джурджанович 6. вич, М. Пейчев, М. Йованович, Гю-

Играч на срещаша: Марко Зекович от "Балкански" (8). Ров> Уеним> Басов. Ценков. Играха
В мача между "Балкански” и "Мрамор” домакините бяха по-доб- «‘«“Стайков, Деиков и Рангелов.} г На генералната репетиция преди

ри тъкмо заради попадението, което отбелязаха в края на първото старта на първенството в Нишка 
полувреме, когато след корнър, който изпълни Гюров, в общата футболна зона "Балкански” надиг- 
суматоха пред вратата на гостите най-добре се справи Христич и с ра младежите на "Раднички” от Пи- 
глава отправи топката на истинското място. През първото полув- Рот- Мачът бе динамичен и остър

като че ли става дума за борба за 
важни точки. И двата отбора демо
нстрираха добра физическа форма.

Димитровград, 16.03.2005 г., СЦ

Йордан Веселинов, Белград

От албума на наш читател

Наводнение
реме домакините играха по-енергично, докато през второто полув
реме гостите откриха играта, имаха няколко възможности за отбеля
зване на голове, но резулатът остана 1 : 0 за димитровградчаиите. д.с.
Състезание за купата на СЦГ Атлетически двубой

За 4 минути три гола
ФК "Желюша" - ФК "Задругар" (Крупъц) 2 : 3 (1 : 0)

Димитровград, 20 март 2005 г., СЦ "Парк”, зрители - около 100. 
Главен рефер - Деян Миленкович от Пирот (8). Голмайстори: Гигов 
в 34 и 63 за "Желюша", а А. Ракич в 76 и 80 и Д. Пенчич в 79 минута за 
"Задругар”. Жълт картон - Джорджевич от "Задругар".

ФК "Желюша": Стоицев 6, Ангелаков 6, Андреев 6 (Миладинов 
-), Георгиев 6, Димитров 6, Стефанов 6, Гигов 7, Ставров 6. 5, 
Тричков 6. 5, Митов 6. 5, Ненов 6 (Милков -).

ФК "Задругар": М. Петрович, Джорджевич 7 (М. Пенчич 69), 
Стаиулович 7, Манчич 6, Джукич 7, Д. Пенчич 7, Йотич 6 (А. Ракич 
7), Б. Ракич 8, Младенович 6 (Мадич 6), Костич 6 и Н. Петрович 7.

Играч на срещаша: Боян Ракич от "Задругар” (8).
В димитровградския спортен център "Парк" зрителите видяха 

истинска драма! Само 15 минути преди края домакините водеха с 2:0 
и никой не можеше да предположи, че може да се случи да претъпрят 
поражение. Гостите обаче за само 4 минути вкараха 3 гола! До края 
на мача на терена играеше само един отбор - "Задругар".

Миналия уикенд 12 млади 
лекоатлети от АК “Балкан“ от 
Димитровград участваха в дву
боя в гр. Враца в Р България, 
който е известен център по ат
летика и надалеч позната школа 
за скокове.

Състезанията са проведени в 
три дисциплини: надбягване на 60 
м, висок скок и дълъг скок. В

снимката е от албума на Благой Стоянов
Почти всяка пролет сме свидетели на наводнения в Димит- У 

ровград, които се случват вследствие на изливането на река Ни- ;|| 
шава. Тази година реката излезна от коритото си още през фев- ;| 
руари и заля част от Градинско поле и водоема Ивкови воденици. Ц 
Все пак наводненията след регулацията на реката са по-безопасни. |

На снимката, заснета преди 50 години край двумостовието, ясно Ц 
се виждат размерите на наводнението.

Според онова, което разказват старите царибродчани, това е Й 
иай-голямото наводнение през миналия век. Тогава под вода 
освен тази част от града са били площите между улица Сутйеска и | 
Нишава, включително и сегашният спортен център “Парк“ и & 
кварталът от сградата на полицията до жп гарата, а водата е 
текла по цялата дължина на главната улица.

Тогава била забелязана и първата жертва от наводнение. Това ;| 
е Тодор Стоянов - Градински, който се удавил под неразяснеии $

Сретен Игов ||

й

категорията на млади пионери на 
60 м най-добра бе Александра 
Андонова с време 8,8 секунди. Тя 
победи и в дълъг скок с резултат 
4,47 м. В същите дисциплини 
Александра Петрова бе втора - 
на 60 м с 9 секунди и дълъг скок 
4,17 м. Аидреа Тодорова осъще
стви победа във висок скок с 1,40

Втора сръбска дивизия - група изток

Ново поражение
обстоятелства.

БК "Димитровград" - ФК "Пирот" 64 : 92 (17 : 26; 17, 19; 11 : 33; 
19 :14) м, докато Андрей Еленков в 

Пирот, 20 март 2005 г., залата на Педагогическата академия, същата дисциплина бе втори със 
зрители - около 100.

БК "Димитровград" игра в следния съсшав: Вукоевич, Сотиров,
шсеновмшПемсъщия резултат.

В конкуренция на по-старите
Вельов, Йоветич 2, Станимирович 19, Мишев, Андреев 24, пионери Саша Милев 
Апостолов 6, Милев, Алексов 6 и Джурджевски 7. височината от 1,50 м и взе второ

Отборът на БК "Димитровград” като формален "домакин” в място. Леа Панова в дълъг скок 
залата на своя противник "Пирот” претърпя убедително поражение, скочи 4,20 м и се класира на трето 
Димитровградските баскетболисти започнаха добре и поведоха с 8 : място.
0, но след това пиротчаните превзеха инициативата и до края на

Риалити шоу по бразилски тв 
канал издирва 3000 начинаещи 
футболисти, сред които да излъчи 
заместник на великия Пеле. Шести
ма финалисти от 14 - 15-годишните 
момчета ще бъдат включени в 
професионални младежки отбори, а 
победителят, който заслужи фла
нелката с легендарния номер 10, ще 
бъде избран от публиката. Техни
ческият координатор на бразилския 
национален отбор Марио Загало е 
един от експертите, които Ше 
оценяват талантите.

прескочи

Между двата отбора е постиг-
срещата доминираха в играта. Особено добри бяха в третата четвърт нат договор тези срещи 
на мача, когато натрупаха дори 22 точки аванс. Димитровградчаиите традиционни и отборът на “Вра- 
в тази четвърт направиха много гр

В следващия кръг отборът на "Димитровград” гостува в Ниш на 
"Ергоном 2".

да станат

ца“ още това лято ще участва в 
митинга по скокове “Джамп 
2005“ в Димитровград.

ешки.

Д.С.
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"Ученически отдих и спорт" ЕООД 
към Министерството на 

образованието и науката на 
Република България и детското 

списание "Другарче" на 
българската народност в Сърбия

организират награден

|Предание от шопските краища
На 27 март 2005 г. се навършват ТРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ от 

смъртта на нашия обичан син, брат и деверII АСЕН МАНАСИЕВ 
(1962 - 2002)
учител от Долна Любата!'! Ш1I

Няма те и нашата тъга е голяма, но ти живееш в 
сърцата и спомените ни. Дълбок поклон пред светлата 
ти памет!
Майка Олга, брат винко и снаха Лиляна

\ Един търговец от Невля 
Совию”, за да набави стока за бакалницата си и 

вино за механата си. Жена му, баба Руса, слу
шала интересни приказки за този град от съсед
ките си. Когато мъжът започнал да се подготвя 
за пътуването в София, баба Руса взела да го 
моли да поведе и нея. Тръговецът се съгласил.

1 Посред нощ впрегнал

често отивал в

Конкурс I
За написване на най-хубаво есе, 
най-хубаво стихотворение и 
най-хубава рисунка на тема 
"БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ"
Изискванията към участниците в конкурса:
В конкурса могат да участват ученици от 
българската народност в Сърбия, обучаващи се 
в основните и средните училища.
Участниците в конкурса да изпращат своите 
материали запечатани в плик, с изписан точен 
адрес и име на подателя.

Навършват се ТРИ ГОДИНИ, откакто престана да тупти 
благородното сърце на нашия скъп братанец и братовчед

конете в каруцата и пови- 
| кал баба Руса да тръгват. При изгрев слънце 
1 пристигнали в София. Търговецът се отбил при 

един евреин, който се занимавал с търговия на 
| едро. Евреинът го посрещнал любезно, поел 
| чантата с парите и списъка с набелязаните 
й| стоки, които трябвало да се натоварят в кару- 
:1 цата. Дошли работници и евреинът им дал спи- 

•{ съка. Те започнали да товарят стоката. Баба 
| Руса едвам дочакала да остане сама с мъжа си и 
1 го помолила: "Леле, мъжо, къде има нужник? 

1 :4 Разтресе ме пустата каруца и сега ме боли 
| корема." Търговецът я погледнал втренчено и 

_ Н казал: "Ти полудяла ли си, ма? От село идваш, та 
■ Й 1 У "Совию" да с—! Знаеш ли, че това е столицата 

__ _ . "жИ Я на България и че тук живее царят на страната?
‘I Тук е и царицата, бе! А ти от Невля да дойдеш, та 
Д.. -ч р да посереш царя... Мълчи, за да не те чуе някой!

- г-уД" Ц Ще те вкарат в затвора, та после няма да мога да
Iте извадя оттам-"

Г;■...-Г-ч-. Н Горката жена пребледняла и позеленяла от
.у мъка и от болка само ходила насам-иатам. Ко- 

Ц гато работниците, които товарили поръчаните 
§} стоки завършили работата, баба Руса се качила 
Й на каруцата и помолила мъжа си веднага да 

гггпя 1 тРъгнат- Търговецът подкарал конете. Когато 
ЛИЛ Н стигнали до Красна поляна, той спрял конете и 

И казал: "Русе, отиди зад онези търници, за да ти 
олекне на корема. Тук вече може да се с..." Баба 
Руса слязла от каруцата и се затичала като луда. 
Когато се върнала и се качила в каруцата, на 
лицето й пак се появил розовият цвят. На залез

АСЕН МАНАСИЕВ 
учител от Долна Любата

Ти си винаги с нас, обичан и непрежалим. Почивай в
мир!
Леля Нара и нейното семейство

Тъжен помен
На 25 март 2005 година се навършват 12 ГОДИНИ от 

трагичната смърт на
'

ТОДОР МИТОВ - Ташко 
от Димитровград

ТГ У

Нека всички които го познаваха си спомнят за него. 
Поклон пред паметта му!

Семейство Матови
%

п
Тъжен помен

На 27 март 2005 година се навършват ДЕСЕТ 
ТЪЖНИ ГОДИНИ от ненадейната и ранна смърт на 
милия ни и непрежалим

т
Я8Им1Ш1з| 
- у- ~ у - МИША КИРОВ

преподавател по музикално образование от 
Димитровград

На този ден ще посетим гроба му и ще положим цветя.
Годините минават, но неговоя мил лик и занапред ще пазим в 

сърцата си.
Вечно опечалена съпруга София и семейство Кирови

Творбите могат да бъдат изпращани на един от 
двата посочени адреса:

"Другарче”, Кей 29 деаембар № 8, 18000 Ниш § слънце пристигнали в Невля. Изминали две сед-
мици, когато търговецът пак започнал да се 
готви да замине за София и попитал жена си: 
"Русе, в бакалницата е полунразно, искаш ли 

И утре пак да идваме при евреина в София?” Ба- 
Г- бата отвърнала: "Ма, пуста да им остане. Никога 
I! вече няма да отида там, където човек ис смее да

или
България, УОС, бул. ”Цариградско шосе” №125, : \ 

бл.5, еш.5, София 1113 
Авторите на най-хубавото есе, стихотворение и 

рисунка ще бъдат наградени с 10-дневно 
БЕЗПЛАТНО ЛЕТУВАНЕ на българското 

Черноморие
II»'—'«инч1   т шйгпт ■ - п -■ тпг" т~т--- - гг-----------~ т—гтгг' ‘

Тъжен помен На 30 март 2005 г. се навър
шват 40 ДНИ от смъртта на на
шия обичан и незабравим съп
руг, баща и дядо

ТРИДЕСЕТ И 
ЕДНА ГОДИНАс...

Подготвил: Драган Кузев без
ВЛАДА
ИВАНОВ
(1953-1974) €1ВАСИЛ 

ИВАНОВ 
(1925 - 2005)

•У
ЧЕТИРИ 
ГОДИНИ без

ВОДОРАВНО: 1. Малко населе
но място. 4. Малкото на котка. 8. 
Мярка за електрическо съпро
тивление. 10. Модел на "Лада". 
11. Който се движи пеша. 14. Вид 
папагали. 15. Държава в Цент
рална Америка. 16. Вид музика
лно произведение. 17. Първата 
нота. 18. Югоизточен вятър по 
поречието на река Дунав. 20. 
Първият летец (мит.). 21. Град в 
Македония. 23. Малка рекичка, 
бара. 26. Горна дреха без ръка
ви. 27. Българско мъжко име. 29. 
Място, защитено от вятър. 31. 
Турски пари. 32. Орган на зре
нието. 34. Мюсюлманско мъжко 
име. 35. Област в Испания. 37. 
Герой на Шекспир, крал. 38, Дво
рец, замък. 39. Елена Николова. 
40. Модел руски самолети. 41. 
Крайпътен хотел. 42. Уред на ко
раб, който се спуска във водата.

■ I ;
дългогодишен 
управител на 
пощата в Долна 
Любата

Н
ВЕРКА
ИВАНОВА
(1928-2001)

Панихидата ще бъде отслу
жена на 30 март на долнолюбат- 
ските гробища. Каним роднини и 
съседи да ни придружат.

С много обич и тъга ще пазим 
спомена за твоето благородно и 
голямо сърце. Дълбок поклон 
пред светлата ти памет. Почивай 
в мир!

ЕДНА ГОДИ
НА без
ИВАН
ИВАНОВ
(1924-2004)

Живеете в ми
слите и душите

33

Н&' :- Ч

им!
На 26 март ще посетим тех

ните вечни домове иа гробищата 
в с. Гоим дол.

Семействата Иванови и 
Раренкович

От ойечаленото семейство 
Иванови

ОТВЕСНО: 1. Сгъстен със захар Сложен уред. 22. Част от дреха, на дума на молитва. 31. Цвете, 
плодов сок. 2. Първата жена (би- 24. Връх на житен клас. 25. Град символ на Холандия. 33. Столи- 
бл.). 3. Шестата нота. 4. Продъл- в Словения. 27. Завод за олио цата на Украйна. 35. Етаж 
говато парче месо, печено на във Върбас. 28. Река между Ал- (хърв.). 36. Известна марка прах 
скара. 5. Плодове. 6. Лично мес- бания и Черна гора. 30. Послед- за пране. 38. Река в Италия, 
тоимение. 7. Екот, ек. 8. Спирт,
който се използва след бръсне- _____________
не. 9. Голямо желание. 10. Белг- -) Преслав. 7. Фас. 9. То. 11. Рали. 12. Бекер. 14. Кос. 15. Аса. 16. 
радски футболен отбор. 11. Дим. фобия. 17. Бала. 18. До. 19. Венец. 20. Сана. 21. Сонар. 22. Нюйорк.

24. Кадет. 25. Рожен. 26. Ротор. 27. Север. 28. Фа. 29. Омир. 30. 
Шемет. 31. Час. 32. Миро. 33. Емил. 34. Вази. 35. Кадифе. 36.

Тъжен помен
На 27 март 2005 г. се навършват 10 ГОДИНИ от 

неочакваната смърт на нашия обичан съпруг, баща и 
дядо
ВУКАДИН МАРКОВИЧ ВУЛЕ 
от Днмнтропград

Нека всички, конто го обичаха, да си спомнят за
Решение не кръстословица 235 - Водоравно:

него!
12. Експерименти. 13. Импер
атор. 15. Пощенска пратка. 18.
Малко помещение в жилище. 19. "Дтомик".

Най—милшЪе: съйруга Тина, син Нсша, дъщеря Даниела, зет 
Зоран и внуците
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Злободневка Щом стана член па екипа, г-н Враната реши да 
скрие не само невежеството си, но и коварното си 
намерение. При всеки удобен случай грачеше с 
пълен глас. Заглуши всеки, който се опита да 
зададе парлив въпрос. Най-настървено грачеше 
срещу онези, които изразяваха съмнения относно 
харченето на парите.

С инстинкта на даровит крадец г-н Враната 
проумя, че най-добре се плячкосва в ято. Хем труд
но се разкрива кой какъв къс е взел, хем отговор
ността се сваля на ятото. Навреме се сети, че е 
полезно да пуска нарочно по някое късче и на 
Лисицата. Така й затвори устата. С устремен летеж 
и със застрашително разперени крилс разгони 
недоволните врани и останалите птици, които се 
въртеха около строежа.

Така г-п Враната успя да напълни тайния си 
сейф с много пари от големия строеж, който, раз
бира се, остана незавършен. И доволен се оттегли в 
недостъпното си гнездо. Някои пови врани се разг- 
рачиха наоколо, но напразно: г-н Враната умело ги 
препрати да търсят отговори и отговорност от ято
то. От ден на ден техните крясъци притихват, така 
че г-п Враната хем ще опровергае омразната му 
басня, хем ще потвърди любимата му народна 
мъдрост: "Врана на врана очи не вади!”

Наше, а чуждоВраната 

от баснята - Че речеш Манчо, дека съм чапур- 
уС льип, ама иейе тека! Гледам некойе работе,

' турам гьи на млого кантаре, ама све накраят 
излази на йедно: или смо млого тупави, или смо 

млого мързельиви! - декну ме насред пазарището Чуча 
Пъртеницата ония петък.

- Пъртеницо, ако сакаш да си само чешамо йезиците, и 
я могу да оратим и да не кажем ни за кво мислим, ни за 
кога се односи това що оратим!

- А че ти кажем. Ама първо ти ми кажи знайеш ли кво 
йе това: наше, а пиротско?

- Ооо, знам млого работе. Например йедно време 
сенокошкьият кашкаваль. Наш йе, у Сенокос се прайи, а 
пирочанье га чак и на изложбу носеоше кико пиротскьи! 
После, еве узни границуту. На нашу територию, а они гьу 
държу. Чак опели и таблу с натпис Безмитна зона - 
Пирот. Барем да су гьу турили къмто суковскьи мое, 
идими-дойдими. А они гьу турили на покривът на "Бал
кан" у Градинье!?

- А кво че кажеш за децата? Наша су, ама откико 
преселише родилното испадаю пиротска!

- Е-е, йеднуш ли смо протестирали, ама кой ни слуша. 
Шут с рогатога не може да се бийе...

- А са Манчо, поначувуйем дека су върльли мерак и 
нашето радио и телевизию. Ужкьим че прайе региона- 
лън център. А знаеш ли защо? Епа кико на малцинство 
държавата може да подвърльи некой динар, а ньиното 
требе да се приватизира...

- Значи пахс: наше, а пиротско!?
- Не знам дали че стане тая работа, ама има нещо що ме 

мучи повече!
- Ма видим я дека не су ти само пирочанье търн у око. 

И друго те глодже!
- Кико нема да ме глодже! Гледам свако ютро дооди 

некикво комбе от Бабушницу и ни докаруйе некикво 
"еко-млеко". Немам я нищо против бабушничанье, 
млеко ни докарую от млого градища, йедно повече или 
по-малко - голема работа...Само колко знам пате тия от 
Бабушницу свако ютро мину и у цистерне оберу млекото 
на нашите млекаре. Откараю га у Бабушницу, там може 
и да му поизваде маслото, а после ни га продаваю 
упакувано кико ньино " еко-млеко" ...

- Значи: наше, а бабушничко!
- Баш тека: наше, а чуждо! Само се чудим на тия наш 

народ и на тия наши големци. Кита гьи бирамо, орате 
големе думе, а после не се вате да напрайе тека, та това 
що имамо повече да се продава ем кико наше, ем 
по-скупо. И после се чудимо защо смо най-сирома, а све 
плачамо по-скупо.

- Па я ллислим Пъртеницо, дека требе да доведемо 
некой институт да проучи защо йе тека и да ни узне паре 
и за това! Щом смо най сирома с акъл!

Господин Враната реши твърдо да опровергае 
баснята, в която Лисицата го прави па последния 
глупак п му отнема късче сирене от устата само с 
помощта на едно дребно лукавство.

Рошено - сторено!
За да осъществи намерението си, г-н Враната 

разработи ефикасна стратегия. Най-напред внима
телно подбра плячката. Полетя високо, отгоре 
видя огромен строеж и умно заключи: "Където се 
строи, там има пари. Щом е голям строежът, много 
са и парите!”

След това започна да си създава възможност да 
обере харна част от голямата сума за строежа. Па
радно показа способността си да сс изкачва високо 
и стопаните на строежа се хванаха в примката. ”От 
високото сс вижда по-добре", заключиха те и наз
начиха г-н Враната за надзорен орган. Стефан Николов

-_____ _Историйки
Закони на 
Мърфи

Съседска
работа

Вранянска
граматика Ципове * * *

‘Усложняването на нещата е 
проста задача, но 
опростяването им е сложна 
‘Гледай да те няма, когато 
дойде лошата новина.

- Какво по професия е 
брюнетка, която от двете си 
страни има по една 
блондинка?

- Преводачка!

Щастливи съпрузи честватВранянец повикал учителя на 
сина си ”на йеденье од гуску”. сребърната си сватба. Съпругът 
Учителят се съгласил да дойде вдига тост и казва:

- Ето, даде Господ, заедно с

Катаджия спира автомобил, 
за да провери шофьора за 
алкохол. Подава му 
апаратчето:

- Духай!
- Няма!
- Духай, бре!
- Няма!
- Значи отказваш да духаш?! почивката на морето?
- Не, но първо трябва да се

при условие че яденето е ”одсамо
моята жена...

Един от съседите го прекъсва
гуске .

Когато чул това, вранянецът 
веднага оттеглил поканата, за- и го упреква: 
щото ”не съм луд да си искольем 
толке гъске само за йеднога учи- мила съпруга”, 
теля”.

* * *
Срещат се двама

-Трябваше да кажеш ”с моята ‘Космет се бори за независи
мост. И нашият принос не е 
малък.

приятели:
- Ооо, Пешо, как беше

- Е, как да кажа с швояша мила

Печалбарски
съвет

съируга, когото с нея съм от една 
година!

- Абе, мани! През цялотоМича Живоииович
‘Липсва ни друго време, за 
да живеем в сегашното 
време.

време валя дъжд...
- Ама като те гледам, все 

пак си успял да хванеш тен.
- Какъв тен бе, това е 

ръжда!

целуваме...Пожелание * * *
Две блондинки стоят наДаиило Коцич- Пиша мемоарите си - казва 

печалба. Сутринта започнали да изтъкнат политик на познат ‘Неприятелят е по-добър от 
работят и дошло време за за- младеж. - По определени причи- приятеля. Той винаги мисли 
куска. Единият ял хляб и пипер, а ни ще завещая книгата да бъде за тебе. 
другият хляб, пипер и сол. Заку- отпечатана след смъртта ми.

Хубаво, казва младежът,

Двама нашенци отишли на спирката.
- Ти кой автобус чакаш? - 

пита едната.
- Единица. А тй?

* * *
Двама пияни в кръчмата. 
- Спасе, зпаеш Ли колко еНинус Несторович

‘Постоянно се кълна във 
властващите, но не помага - 
още са живи.

- Аз двойка.
След малко се задал автобус часът?

- Знам.

сили, но преди да станат, първият 
решил да посъветва втория:

- Ако всеки път ядеш по три 
работи, никога няма да спестиш 
за къща!

надявам се, че ще я прочета час 
по-скоро.

Записал: Евтим Рангелов
номер 12 и едната от 
блондинките казва:

- Виж, ще ни качат и двете!
- Много ти благодаря!

Татяна Ракичевич

ИВЯШВЯ1Издава:
Издателство “Братство”

Кей 29 декември 8 Вестник за българите в СЧГ Е-поща: пюЬ@тесМат5.пе1


