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България ям 50 000 мБи
=2НрШЛ| българският език
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Организации на българите от Македония и ЦЙ ‘
Бесарабия изпратиха протестно писмо до 
президента, а зам.-министър Тачева отрече да
има промяна в нормативните актове. &'^(*еЯЧ?%Йг8

Според протестиращи организации на бъл- 
гарите в чужбина от няколко месеца в пакета 
документи се изисква оригинален акт за раж
дане вместо нотариално заверено копие. Това 
водело до спиране на цялата процедура за вече 
подалите редовни документи по старата про
цедура. След като придвижването им се стопи- 
рало, изниквал още един проблем - необходи
мостта от ново медицинско

По повод проблемите във връзка със статуса на гим
назията "Св.св. Кирил и Методий" Управителният съвет 
на КИЦ "Цариброд" на заседание от 24 март взе решение 
средното училище в Димитровград да бъде утвърдено 
юридически като гимназия.

В съобщението, дадено след заседанието на УС на 
КИЦ, се казва, че се определя за такова решение "съоб- 
развайки и осъзнавайки, че гимназията като образо
вателно-възпитателно заведение е един от основните 
устои и крепители на националната ни самобитност."

(На стр. 2)

.

удостоверение и 
свидетелство за съдимост, тъй като те имат 
срок на валидност 6 месеца.

Кандидати за гражданство се оплаквали на 
Каракачанов, че за по-бързо придвижване на

Росица Иванова 

■ "Мис Българин 

2005"
ш ;В интервю пред "Труд"

зам. -министърът на правосъдието процедурата плащат чрез посредници от 200 до
Миглена Тачева коментира проблемите няколко хиляди евро рушвети. Българите от 
с даването на гражданство на българи 
зад граница. "Проблемът, според пея, 
идва най-вече от т.нар. посредници

Македония, които искат да учат в България ме
дицина, стоматология или фармация по дър
жавна поръчка, плащали 3000 евро подкуп. 

Нещата се усложняват и от изискването за
17-годишната 

РОСИЦА 
ИВАНОВА 
пребори 44 
съпернички и 
стана "Мис 
България 2005".

или пълномощници, които срещу 
определена сума подават документите 
вместо кандидата”. Според 
неофициална информация сумата 
варира от 200 до 40 000 евро - според 
това дали ще се вади фалшив 
документ, и "за съжаление 
сънародниците ни, вместо да използват призова кандидатите да не ползват посредници. 
законовата възможност да подадат

задължителен превод на документи от маке
донски език и усложнен визов режим и платени 
визи за бесарабските българи.

Главният секретар на Държавната агенция за 
сънародниците в чужбина Стефан Николов 
обясни, че мярката вероятно е наложена заради 
големия брой фалшиви копия за раждане и На

миналогодишния 
конкурс 
красавицата 
стана любимка 
на зрителите, 
които гласуваха 
по Интернет. 
Росица е 
ученичка в 
английска 
гимназия в 
София. През 
декември тя ще 
представя 
България на 
конкурса "Мис 
Свят 2005" в 
Китай.

Варненката 
Галина Ганчева 
е първа
подгласничка на 
победителката 
и ще участва в 
"Мис Вселена ", 
Ралица
Братованова от 
Габрово пък ще 
се надпреварва 
за "Мис Европа".

Николов се похвали, че в сравнение с 2000 г., 
когато са обработени 1000 молби за българско 
гражданство, през 2004 г. са разгледани 11 500

документите си чрез консулските 
служби па България, се предоверяват 
на тези посредници", обяснила 
зам.-министър Тачева.

заявления.
"Сега"

п1
на ГКПП "Градина", но затова 
не еднократно смс писали до
сега.

ници и тем подобни.
Да не говорим за психичес

кия тормоз.
Ако сте си помислили, че по

ложението на пункта за леки 
коли на същия ГКПП е по-доб
ро, за съжаление сте се излъга
ли. Освен 4-5 бариери, които не 
съществуваха и по времето на 
Тодор Живков (което значи, че 
сега на 4-5 места ви искат ре
кет), чакането и тук не е малко. 
Впрочем висенето зависи кога 
митничарят и полицаят ще 
благоволят да излязат от топ
лите си будки. Ако не дай си 
Боже, попитате някой от тях - 
защо се бавят, ще ви се случат 
такива неща, каквито и в най- 
зашеметяващи холивудски фи
лм не сте виждали. Нищо че на 
Калотина наистина е "много 
чисто". Подобно е и отсреща -

Влакът от София към Ниш 
се движи много бавно. В Со
фия се прикачва вагон на влака, 
идващ от Истамбул, а той чес
то закъснява.

Все пак най-големите изпи
тания започват на самата гра
ница при Калотина. Влакът 
стои на българската страна 
най-малко един час. През това 
време минават стадо рекетьо- 
ри, маскирани като железнича
ри, митничари, полицаи, вой-

Тъкмо заради това изклю
чително много радва новината, 
че е била проведена среща 
между представители на мит
ниците на Сърбия и Черна гора 
и България с цел сключване на 
междудържавен договор, с ко
йто да се подобри ефикасност
та и ускори работата на двете 
митници по време на контрола 
на влаковете.

С други думи казано - мо
жем да се надяваме, че пъту
ването с влак от София до Ниш 
(или обратно) ще стане по-бъ
рзо.

Дано! Защото все пак вече 
пета година сме е 21-ви век...51770 883 50

Тодор Петров



В ментъпа на вниманието
" " - СТяприл 2005

Без гимназия 

българският език 

ще бъде унизен
Подписи за гимназията

Сред жителите на Димит- сен. Но същевременно е и мно- ние. 
ровград тези дни започна съ- го по-перфиден, защото не да- 
биране на подписи
промяната на статуса на гим- във висшите училища както въпроса, защото оправдание за 
назията в смесено училище. В гимназията и защото спира та- профилирани паралелки едва 
текста, който съпровожда под- ченето на националната ни са- ли има, понеже стопанството 

Както се казва по-нататък в съобщението, "не става дума за писката между другото се каз- мобитност, култура и всичко ни не работи и единственото
спасение за нашите деца е учи
лище, което има проходимост 
към всички висши училища, а 
това е гимназията. Времето на 
страха и заплахите мина и зато
ва не трбва да се изненадаме 
(след случилото се с гимази- 
ята), ако в началото на следва
щата учебна година се стигне

Затова каним всички разум- 
срещу ва възможност за записване ни и имащи отношение към

(От стр. 1)

останало.ва:прекратване на повече от стогодишната традици, нито за пре
небрежително отношение към производствените професии, а за 
едно предвидимо бъдеще на малцинството. Врно е, че в днеш
ното динамично време и образователните институции се прес
труктурират, реорганизират, интегрират, стават по-гъвкави и се 
съобразват с живота, обаче ние сме малцинство, чиито богати 
ресурси винаги са били висококвалифицирани кадри, получили 
научна и творческа кърма в Царибродската гимназия.

Гимназита като форма на обучение, потвърдено в многове
ковната история, предлага на учащите се комплексна езикова, 
философско-хуманитарна и природо-математическа подготов
ка, което е трамплин към висшето образование според индиви
дуалната нагласа на ученика.

Изнесените профилирани паралелки се откриват и закриват, 
нямат дългосрочна устойчива перспектива, често са резултат 
на краткосрочна политика и създават чувство на несигурност на 
самата образователна институция.

И на края без гимназиално образование българският език и 
ако се изучава ще бъде крайно формализиран, опорочен и уни
зен, а за допълнителни програми по национална история, геог
рафия, музикално и изобразително изкуство и дума да не става.

Опасяваме се, че постепенното и планомерно въвеждане на 
споменатите профили в нашето средно училище е дълбоко об
мислен способ за неусетно заличаване на нашето национално 
битие, защото слабограмотният лесно се манипулира", се казва 
накрая на съобщението на УС на КИЦ "Цариброд".
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щЩ до организиран транспорт на 
средношколци до Сливница 
или София. А тогава, господа, 
ще останем без каквото и да е 

,, средно училище, което на по-
"Преди няколко години ге- Училищнитя съвет и колек- ръчителите вероятно е и целта, 

нерал Павкович каза за нашите тивът на гимназията нямат да се осъзнаем всички, особе- 
студенти в България, че са по- право да определят и про- д0 вие господа професори и 
тенциалии шпиони. Заплашва- менят статуса на училището, 
пето му не успя и във висшите Това трябва да го направят

17. А& ъ

всички останали, които с нас 
искат да се поиграват и подиг- 

училища в България се учат все гражданите чрез широка акция рават" се казва накрая на тек- 
повече студенти от нашите за непосредствено определяне ^ под който само ‘а един ден

какво училище ни трябва, по- 
Сега се предлага модел на неже статусът на училището 

средно образование, за който не е като набавка на учебни по- 
се казва, че ще бъде по-ефика- магала или дърва за отопле-

краища. са се подписали повече от 50 
граждани на Димитровград.

А.Т.

А.Т.
В територията на Пиротски окръг

Съобщение на 00 на ДСС в Димитровград Гражданите “лудеят” 

заради превозаКой се бои от 

истината?
Жителите на Пиротски окръг през последните ме- човек на звонското училище апелира на общинското 

сеци имат големи проблеми с автотранспортната ръководство да обмисли.идеята„местното._самоуп- 
фирма АТП от Пирот. Поради финансови и други равление да купи един рейс, който ще превозва учени- 
проблеми тази фирма напоследък не поддържа ре- ци и преподаватели в селските училища в общината, 
довно линиите, които е получила чрез конкурс. В ре
зултат на това много работници закъсняват на рабо- училището в Стрелац Божидар Здравкович в един мо
та, много ученици и просветни работници не идват мент започна да удря с юмрук по масата, което вцепа- 
навреме в училищата. Особено трудна е ситуацията с ни всичките присъстващи. ‘жАз полудях заради тези 
превозването на пътниците към селата. На неотдавна рейсове и продължавам да лудеяжж, каза Здравкович 
проведеното заседание между представители на об- и добави: ‘жЕдин собствен автомобил развалих. Сега 
щинската власт в Бабушница и ползващите средства- развалям още един, превозвайки колегите си и учени- 
та от общинския бюджет ведомства и организации, ците до училището. Това вече е непоносимо!" 
директорите на две селски училища в Бабушнишки 
край, Павле Панич от училището в с. Звонци и Божи- много от жителите в Пиротски окръг. Как може да се 
дар Здравкович от училището в с. Стрелац говориха реши проблемът е въпрос, на който много хора се 
разгневено за фирмата АТП и изнесоха сведения, от опитват да намерят отговор. Да има достатъчно пари 
които може да се заключи, че поради нередовното в общинските хазни, това и не би бил голям проблем, 
превозване на преподавателите и учениците сериозно Общините просто биха си купили рейсове или микро- 
е нарушен образователният процес. По думите на Па- бусчета, с които проблемът моментално би бил ре- 
нич преподавателите в звонското основно училище шен. Но безпаричието си взима данъка... Неотдавна в 
през последните няколко месеца са загубили 88 ра- Пирот бе проведено заседание на представителите на 
ботни дни заради проблемите с превоза. Директорът АТП с общинската власт в Пирот, на което присъства 
изтъкна, че няколко пъти е разговарял с директора на и началникът на Пиротски окръг Весна Милкович. 
АТП Бобан Станчич, който постоянно е обещавал, че Преди заседанието тя заяви. “Ще ни рухне АТП, 
ситуацита ще се подобри. ‘жНека направят разписа- трябва да видим как да му помогнем”. На самото пък 
ние, което им отговаря. Но, ако кажат, че рейсът тръг- заседание представителите на АТП потърсиха субси- 
ва в 7 часа, тогава нека да тръгне в толкова часажж, дии от общинския бюджет, като посочиха финансови- 
каза между другото Панич и добави: ‘жПоне да сме си те проблеми, с които се сблсъкват. Дали ще ги полу- 
вкъщи, а не по станциите и спирките, където се мръз- чат, остава да се види. 
нем, очаквайки рейсовете, които ги нямажж. Първият

Този въпрос отправме към 
журналиста на "Братство" 
Алекса Ташков, който в ста
тията си, публикувана в броя от 
18 март 2005 г., написа куп оби
ди и неистини, защитавайки 
становищата и интересите са
мо на едната страна, което го
вори за неговия професионали
зъм. В този текст истината е 
пренебрегната, което показва и 
това, че той е посочил голям 
брой недоизказани факти, кои
то са в полза само на групиров
ката, която се застъпва за чиста 
гимназия, но не и фактите, кои
то оправдават становището за 
смесено средно училище с 
гимназия.

Според новия закон за сред
ното образование всички сред
ни училища в Сърби, включи
телно и нашето, трбява да се 
изкажат по въпроса за своя ста
тус и да изберат едно от двете 
предложени решения: 1. Гим- 
нази; 2. Смесено средно учили
ще с гимназия. В момента на
шето средно училище е гимна
зия с подведомствена паралел
ка на Туристическото училище 
от Ниш и търговска паралелка 
на Икономическото училище 
от Пирот, което беше заплану
вано и за тази година. Тези учи
лища обаче не са изказали го
товност да откриват паралелки 
вън от седалищата си. Логично 
е, че училището иска и занап
ред да школува тези профили, 
защото изпълнява всички усло
вия за това, от законови до тех
нически. Доколкото нашето 
средно училище "Св. св. Кирил 
и Методий" реши да бъде чис
та гимназия, то ще загуби тези 
паралелки, което означава, че 
училището ще остане без око
ло 150 ученика. След две годи
ни бихме останали и без тази 
гимназия, защото тази година 
много малко ученици се запис

ват в гимназията и училището 
не може да изпълни законовите 
условия за работа.

В същата статия спомена
тият новинар апострофира ОО 
на ДСС заради двуличие, по
сочвайки гласуването в Скуп
щината. за становището "гим
назия с подведомствени пара
лелки", забравяйки да спомене, 
че това гласуване не е в унисон 
със закона. Дори и да е въз
можно това, училищата от Пи
рот и Ниш не са длъжни да от
крият подведомствени пара
лелки в Димитровград, така че, 
пак повтаряме, е логично на
шето училище да поиска соб
ствени паралелки от същия 
тип, което е и становище на ОО 
на ДСС.

Споменатият новинар е тол
кова смел, че критикува и ман
талитета на почти всички пре
подаватели в средното учили
ще, обвинявайки ги, че гледат 
само собствения си интерес, а 
не и интереса на учениците. 
Тъкмо се питаме дали учени
ците имат интерес да се учат в 
други градове, обременявайки 
допълнително малкия бюджет 
на своите родители, или да се 
школуват в родното си място, а 
да не споменаваме, че трябва 
да се създадат условия за обра
зованието на онези деца, които 
не искат да учат обща гимна
зия.

Говорейки много нервно по темата, директорът на

Заради транспорта на АТП напоследък “лудеят”

Б.Д

Успехи на митничарите от "Градина"

Засиленият берг". Стойността на мерниците е около 16 хил
яди динара на домашния пазар. В четвъртък 
митничарите са конфискували различни стоки - 
анцунзи, части за мобилини телефони, барбе- 
кюта и др., на обща стойност 47 хилди динара.

Няколко контрабандисти ще бъдат изправе
ни пред съдията за нарушения. Те ще бъдат на
казани и за нарушаване на митническите зако-

контрол дава 

резултати
През тази седмица митничарите от КПП 

"Градина" проведоха засилена дейност и от 
контрабандисти, пътуващи в няколко домашни 
рейса конфискуваха стока на стойност над 360 
хиляди динара. Във вторник и сряда "изпищяха" 
контрабандисти, които се опитаха да внесат в 
страната кожени якета, часовници, цигари, ау- 
дио-техника и друга стока, чиято обща стой
ност възлиза на около 300 хиляди динара. В 
сряда вечерта е спипан нишлия с инициалите Р. 
Лю., който се опитал нелегално да внесе три оп
тични мерника за снайперски пушки от типа 
"Таско" и един оптичен мерник от типа "Един-

Кой има интерес да изгони 
нашите деца от града и да ос
тави преподавателите без ра
бота, кой има интерес да тира
жира неистини чрез "Брат
ство" и да се подиграва със 
становищата на голямото мно
зинство, което подкрепя стано
вището "смесено средно учи
лище с гимназия"?

Председател на ОО на ДСС в 
Димитровград Синиша Ранджелов

НИ.
Както ни информираха в димитровградската 

митница, залавянето на контрабандистите и 
пленяването на стоката е в резултат на засиле
ната дейност, респективно дейността на вът
решния контрол в рамките на митницата. От 
началото на тази година всичките митници в ре
публиката прилагат по-строги мерки, целенасо
чени към предотвратяяване на нелегалното 
внасяне на стоките, за да се помогне на родното 
стопанство.

Б.Д.
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Реагиране Вестникът премълча и "Мултиетническия 
ден", организиран от КИЦ Босилеград и 
ЦООПИ на 01. 05. 2004 г., когато на сцената в 
училищния двор в Босилеград бе изнесен фол
клорен концерт с участие на танцови състави от 
София и Сурдулица и за пръв път бе игран "нес- 
тинарски танц" - с боси крака върху жарава. 
Имаше и изложба на четирима босилеградски 
художници. Премълчано бе и обструктивното 
поведение на общината и на тукашния Център 
за култура.

Като връх на некоректността "Братство" не 
отрази събитието в Пирот на 28 и 29 януари т.г., 
когато бе проведен курсът - "Борба срещу 
нофобията, расизма и дискриминацията 
нически малцинства и застрашени хора". След 
като приключи, на курсантите бяха раздадени 
дипломи в присъствието на министър Расим 
Ляич, Петър Ладжевич и Душан Янич. Въпреки 
че през цялото време там беше и журналистът 
на "Братство" Петър Рангелов, вестникът не от
рази събитието! В Пирот лично аз пред вашия 
журналист запознах представителя на КИЦ 
"Цариброд" от Димитровград с г-н Душан 
Янич, след което бе постигнат договор за про
веждането на същия курс в Димитровград.

Четейки вестника от 11 и 18 март т.г., виж
дам, че на същия проект в Димитровград се об
ръща много повече внимание с много по-под
робни информации, само че със закъснение от 
година и половина. Ако журналистът на "Брат
ство" беше проявил желание и бе минал курса, 
сигурно нямаше да се стигне до това мое реаги
ране, защото част от лекциите се отнасяха 
именно до качественото и навременно инфор
миране, като превантива за евентуална дискри
минация под каквато и да е форма.

Мога да посоча много други подобни приме
ри, дори
"Кодал", но това е друга тема.

Крива-права 

медийна представаКъде е 

истината?
Напоследък в "Братство" зачес

тиха писмата на читателите. Това е 
добре, сиреч "Братство" става от
крит вестник и принадлежи на 
всички. Обаче, ако внимателно ги 
прочетем, можем да ги охаракте
ризираме като двутипови. С едни
те читателите искат да дадат глас
ност на проблемите си или да изка
жат своята благодарност на 
еди-кого си и за еди-що си, а пък 
другите са реакция на написаното 
от страна на "Братство" с цел 
уточнение и пояснение на същото, 
за да могат читателите да получат 
пълна информация за случилото 
се, а не селективно премълчаване 
или частично отразяване на съби
тието. Като щатен служител в 
КИЦ Босилеград искам да посоча 
три примера от близкото минало, 
свързани с дейността на това ве
домство.

Пример първи
По повод полагането на цветя 

на паметника на Апостола в София 
на 19 февруари т.г. умишлено бе 
пропусанто да се спомене, че орга
низатор бе КИЦ Босилеград.

Пример втори
По повод мача България - Шве

ция "Братство" предаде, че петде
сетина запалянковци от Димит
ровград ще присъстват на мача и 
са получили безплатни билети от 
КИЦ Димитровград. КИЦ "Ца
риброд" в Босилеград оргнаизира

60 души, тукашни запалянковци, 
също с безплатни билети (които 
обаче ги дава Българсият футбо
лен съюз, а не КИЦ, което е много 
важно да се знае), но "Братство" не 
спомена и дума за това!

Пример трети
По повод откриването на 

бюст-паметника на Васил Левски в 
Босилеград в "Братство" бе напи
сано: "Бяха прочетени поздравит- 
лени телеграми, сред които и тази 
от председателя на Националния 
съвет на българите в СЧГ д-р 
Ангел Йосифов" (!?) Не искам да 
разлайвам кучетата, нито пък да 
вдигам гълъбите, но това мероп
риятие го отразиха шест телевивии 
("Кодал" пряко го предаваше) и 
десетина вестника, и около две хи
ляди души посетители, които не 
чуха да е прочетена поздравителна 
телеграма от председателя на На
ционалния съвет на българите д-р 
Ангел Йосифов. Вместо да 
защо д-р Йосифов като "човек с 
най-много обществени функции" 
от малцинството лично не уважи 
откриването на паметника на Апо
стола в Босилеград, "Братство" се 
опитва да му поправи грешката с 
друга по-голяма - тиражиране на 
неистини. Дават ли си сметка гос
подата от "Братство", че с такова 
половинчато информиране могат 
да направят и вреда?

Обикновено съм търпелив и за да реагирам 
публично, трябва нещо сериозно да ме изпрово- 
кира. По повод статията "Срещу ксенофобията" 
искам да кажа, че в-к "Братство" продължава 
селективно да информира за културните мероп
риятия на КИЦ Босилеград и леко да преувели
чава значението и дейността на други. Така се 
създава неточна медийна представа за дейнос
тта и характера на отделни малцинствени орга
низации.

Преди 16 месеца директорът на Форума за 
етнически отношения Душан Янич и проф. 
Илдико Ердеи бяха в КИЦ Босилеград 
риха за предстоящия курс "Борба срещу расиз
ма и дискриминацията към етнически малцин
ства и застрашени хора". С изключение на "Бю
летина", другите медии на българското мал
цинство не му обърнаха внимание. След това 
КИЦ Босилеград пред една аудитория от 15 до 
20 слушатели редица известни преподаватели 
Белградския университет изнесоха 
малцинствените права, гражданското общес
тво, актуалната политическа обстановка в Сър
бия и Черна гора и т.н. Вестникът не обърна 
внимание на събитието, макар че се четоха важ
ни лекции за устройството на демократичното 
гражданско общество и за малцинствените пра
ва. Журналистът на "Братство" не бе на курса, 
въпреки че по препоръка на ЦООПИ бе жела
телно да участват журналисти, адвокати, съдии 
и общински служители.

Не си спомням "Братство" да не е отразило 
някое мероприятие на Матицата на българите в 
Сърбия или на Националния съвет на бъгарите.

ксе- 
на ет-

и гово-

в

в
лекции за

попита

и от времето когато бях директор в КТ

Координатор на ЦООПИ за Босиелград, 
Александър Димитров Радко Стоянчов

гЩ Голи оток: покъл в морето - голгота край границата (10)
Богдан Николов: Спомени за едно смутно времеI
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Със Спас Сотиров изпратихме 

писмо до Тито и Димитров
§

Коминформбюро и остро осъдил полити
ката на Сталин. Баща му Асен казал, че ни
що не е знаел за неговото бягство. Сутрин
та видял, че го няма в стаята, а конят оста
нал в кошарата.

когато Мирко Тодоров избяга в България и 
включих високоговорителите по време на 
конгреса на БКП. Когато моят хазаин Дан
чо Шипата ми каза, че в градината по цяла 
нощ някой стои на стража, видях, че и мо
ята кола е тръгнала из нанадолнището. 
"Дете, каза ми Шипата, това сигурно зарад 
теб в нашата градина е поставен човек на 
пост." Още през същата нощ през прозоре
ца видях човека на поста, който остана до 
съмване.

В разговор със Спас Сотиров обсъдихме 
в какво положение се намира нашият град и 
решихме да напишем писмо до Тито и Ге
орги Димитров. В писмото никого не обиж
дахме, само преразказахме положението в 
града: масово бягане през границата, ве
черни часове за учениците, изгонване на 
българските учители и въоб 
съдба на хората тук, която се повтаря от 
времето след Ньой.

самитя околийски началник Миленков да 
го срещне в Смиловци и да му каже веднага 
да се върне, защото "във Висок има шум- 
каджии".

Няколко месеца Спас изпълянваше рол- 
та на куриер, а през 1944 година стана пар
тизанин, най-младитя партизанин в Цариб- 
родски, Михайловградски и Пиротски от
ряди. Една вечер се отбихме в село Горни 
Криводол. Бяхме мокри до кожа. В една къ
ща домакините ни приеха любезно, а когато 
видя Спас, домакинята се изенада: "Синко, 
защо си ти тука. Остани у нас и утре 
помогнем да се върнеш в Цариброд!" Спас 
отказа. Подсушихме се, вечеряхме и тръг
нахме на път за Загорието. В село Дълги дел 
със Спас бяхме дежурни в пощата, докато 
на селския мегдан се провеждаше митинг.

След освобождението Спас се включи 
младежаката организация на града. Посе
щаваше много села на тогавашната околия, 
а когато гимназията в
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С нетърпение се очакваше речта 
на ДимитровЙЙВ1

След няколко дни Ленко се завърна от 
Белград. Забелязваше се обаче, че вече не е 
на страната на ЮКП. Един ден ме срещна 
пред Дома на културата, който бе в изграж
дане и ми каза: "В скоро време хлябът в 
СССР ще бъде безплатен, а при нас..." Не 
доизказа мисълта си, защото към нас наб-

ще ти

лижи един познат.
През декември стана и V конгрес на 

БКП. У нас владееше голям интерес какво 
ще каже Георги Димитров за резолюцията 
на Информбюро и ще осъди ли ЮКП. За 
Димитров се говореше, че е на страната на 
Тито. На път за Полша на гарата в Белград 
във влака се срещнал с Милован Джилас и 

ухо му казал: "Държете се здраво." Това 
негово изявление много се ползваше по 
партийните събрания, когато се разискваше 
за резолюцията. На конгреса Г. Димитров 

съвсем малко за конфликта Тито - Ста-

ще за тежкатаДве важни събития - V конгрес на ЮКП 
и V конгрес на БКП, със своето влияние в 
Царибродско накараха мен и Спас Сотиров 
да изпратим писмо до Й. Б. Тито и Георги 
Димитров.

Петит конгрес на ЮКП се проведе през 
ноември 1948 г. Делегат-на конгреса от Ца- 
рибродска околия бе Васил Станков 
ЛЕНКО (той бе назначен, а не избран). По 
време на конфликта между Тито и Сталин 
Ленко застана на страната на Тито. Даваше 
обяснения на партийните заседания 
лични контакти убеждаваше хората да зас
тават на страната на ЮКП.

По време на конгреса в България избяга 
Мирко Тодоров, секретар на ОК на ЮКП 
за Царибродска околия. Той беше избран 
на този важен партиен пост по предложе
ние на Васил Станков, въпреки че болшин
ство от членовете на партията не бяха до
волни от това предложение.

Как стана бягството? Тодоров ме извика 
към обед и ми каза, че в Каменица е насро
чил среща с партийните секретари от Ви
сок. Конят на Околийски комитет беше 
приготвен. Мирко влезе в комитета, остави 
ми ключовете и замина. На следващия ден 
от Каменица ми обадиха, че Мирко избягал 
в България. Вечерта на партийното събра
ние със секретарите говорил за разрива с

в

Цариброд нямаше 
достатъчно преподаватели, той работи ка
то преподавател по български език. Учас
тник е в съюзните младежки акции. Като 
бригадир работи на автопът Белград - Заг
реб. Когато направихме посещение 
шата бригада, заварихме Спас Сотиров 
то заместник-комендант на Главния щаб, 
което ни много зарадва.

На 28 декември 1948 година бях аресту
ван заедно с Крум Тасев и Божил Ставрев. 
Лично бях изнендан, когато в УДБ-а дока
раха и Спас Сотиров. Ние тримата бяхме 
членове на Околийския отбор за Царибрид- 
ска околия: Ставрев референт (повереник) 
за социални грижи, Тасев референт за прос
вета, а аз тъкмо бях избран за секретар и 
след 15 дни арестуван. Преди избора на то
ва място бях извикан на разговор в Цен
тралния комитет на ЮКП за Сърбия. Раз
говора с мен води Драган Стаменкович, 
член на Централния комитет.

Ние бяхме арестувани по нареждане на 
Феджа, високопоставен ръководител на 
УДБ в Белград. Неговото служебно идване 
в Цариброд последваха много арести и реп
ресии, както и бягства през границата.

Защо и кой без вина жестоко 
наказа Спас Сотиров

на
В пояснението, което Спас даде след из

казването на Крум Тасев (Братство, 
18.02.2005), ясно се вижда, че ние действи
телно не сме знаели къде е Спас закаран 
след пиротската килия.

Читателите на "Братство" днес знаят, че 
Спас Сотиров е редовен сътрудник на вес
тника, известен биолог и учен, изследова
тел на своя роден край, автор на няколко 

Царибродско ("По долината на ре
ка Ерма", "Погановски манастир" и др.). 
Но те не знаят миналото на Спас от мла
дежките години.

Спас познавам от 1941 година, когато 
бях приет на квартира в тяхната стара къ
ща. Беше ученик в прогимназията и обича
ше да контактува с по-възрастни от него. 
Така в края на 1943 и началото на 1944 го
дина той стана куриер на партизанския от
ряд от Цариброд до Каменица. Беше само 
на 15 години. Сам, рано сутрин или късно 
през нощта, с торбичка медикаменти той 
пътуваше за Каменица. Случи се веднаж и

на на-
ка-

каза
лин. След 1956 година тези редове бяха из
хвърлени от неговото изказване.

Двата конгреса предизвикаха голям ин- 
населението. Един петък Став-

и в

терес сред 
рия Решетара от Изатовци, голям шегоби
ец, срещнал Ленко и му казал: "Абе, Ленко, 
от комунистите в Царибродско отанахме 
само ние двамата." Някои хора от Служба- 

държавна безопасност (УДБ) обаче

книги за

та за
самодоволно и с присмех провокираха ца- 
рибродчани. Раде удбаджията,

града, срещнал един ден Георги Шука- 
рев и му казал: "Зели бре Шукарев, како ди- 
шеш наш ваздух?" Шукарев беше човек, 
който не знае за страх и му отговорил: "Не 

Раде, кой въздух е наш, а кой е ваш,

така го вика
ха в

зная,
ние дишем един и същ въздух."

По това време аз получих два политичес
ки минуса: приех ключовете от комитета,

с."

И следващия брой: Посрещане на нова 1949 
година в пиратския карцер
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Върховният касационен съд на Либия разглежда 
жалбите на българските медицински сест Санкции заради 

гибелта на гърдев
Вероятно ще има санкции спрямо командването на българ

ския батальон в Ирак. Това стана ясно от думите на министъра 
на отбраната Николай Свинаров, който отговори на въпрос дали 
се предвижда смяната на сегашни старши национален предста
вител на контингента в Ирак полк. Гено Чепилски. След среща с 
испанския си колега Хосе Боно, Свинаров каза, че във връзка с 
инцидента, при който в Ирак загина офицерски кандидат Гърди 

Върховният касационен съд на Либия ще се довели до постановяването на най-тежкото на- Гърдев и разследването, ще има наложени санкции от началника 
произнесе на 31 май по жалбите на петте осъде- казание. След това последователно пред съда на Генералния щаб, които ще бъдат обявени през тази седмица.

на смърт български медицински сестри и па- пледираха египетският защитник на българките Свинаров не уточни какви ще са санкциите, като посочи, че става 
лестинския лекар от съда в Бенгази през май Емин ад Диб, либийският защитник Осман Би- дума за обсъждане на общата организационна дейност в 
2004 година. занти, както и българските адвокати Пламен провинция Кадиси. В отговор на въпрос военният министър

Заседанието на съда в Триполи и разглежда- Янлъзов, Георги Гатев и Хари Харалампиев. заяви, че няма разногласия с министър Соломон Паси за 
жалбите започна във вторник па 29 март.В Заседанието протече при изключителни мерки проекторешението за българското военно присъствие в Ирак,

което предстои да бъде разгледано от МС тази седмица.

пи

не на
началото на заседанието представител на пет- за сигурност, 
членния съдебен състав посочи аргументите,

Митничари ще раздават 

карти със забележителности
Чужденците, които влизат в България през ГПП Калотина, 

ще получават карта с 500 забележителни гледки и обекти в 
България. Луксозните брошури ще се дават и на пристига
щите на летищата и другите контролни пунктове.

Ще се раздават и листовки с размера на глобите, които се 
налагат за замърсяване на района. 10 лв. е санкцията за 
хвърлен фас или хартийка извън кошчето, 30 лв. ще плащат 
онези, които изоставят наоколо стари коли, а по 50 лв. ще се 
взимат от хората, които си позволят да мият или ремонтират 
автомобилите си в района._______________________________

Слънчев бряг 

остави и това 

лято уличните 

сергииДипдоматици за поканата от Либия

Среща Първанов - Кадафи след 

съдебния процес
Слънчев бряг реши твърдо да се раздели с временните 

обекти, които загрозяват централната част на комплекса, но от 
следващия сезон. Това гласува Съюзът на собстениците в 
курорта на общото си събрание. "Единодушно приехме община 
Несебър да спре да издава разрешителни за временни обекти, 
както и разрешителни за обменни бюра във временни обекти", 

Дипломатически представители, акредити- на въпроси, свързани с поканата, отправена до съобщи председателката на съюза Елена Иванова. Тя обаче 
рани в Либия, заявиха неофициално, че по тях- българския държавен глава от Триполи през ми- уточни, че пълното премахване на грозните бараки, превърнати 
но мнение евентуална визита на българския налата седмица. в павилиони, ще се състои догодина. "Направихме този
президент за среща с либийския ръководител Дипломатическите извори отбелязаха, че компромис заради доста хора, които са взели аванси и сега няма 
би била подходяща след края на съдебните евентуална визита преди изчерпването на съдеб- как да ги върнат", обясни г-жа Иванова.
процедури срещу българските медици. Чужди ните процедури по случая с медсестрите може да Собствениците обвиниха регионалното министерство за 
дипломати направиха този коментар в отговор не донесе желания от България резултат. безкрайно увеличаващите се временни постройки на плажната

ивица. До ведомството на Валентин Церовски ще бъде 
. изпратено писмо с настояване тези обекти да бъдат премахнати, 

а върху пясъка да се позволява присъствието само на тътрговци 
]| на безалкохолни напитки и сладолед.
|| Кметът на Несебър Николай Трифонов пък се закани веднага 
1:1 да спре издаването на строитлени разрешения за Слънчев бряг. 

Първоначално той смяташе да наложи ембарго от 1 май. 
Трифонов се мотивира с желанието да се спре традицията 
компелксът да се превръща в строителна площадка в началото 
на сезона. Въпреки това Слънчев бряг и в момента е такава - 
строи се масово и навсякъде. Легловата база в момента е 45 000 
легла, но тя се увеличава буквално с всеки изминал ден, отчетоха 
частните собственици.

Топалов отказа 

Каспаров от шахмат Покана за 

Емир
КустурицаБългарският гросмайстор Веселин Топалов победи и отказа 

от шахмата легендата Гари Каспаров! Двамата майстори на 
древната игра се срещнаха в последния кръг на силния 
международен турнир в Линарес, Испания. Българинът принуди 
своя опонент да се предаде, след което той заяви, че завинаги се 
отказва от шахмата.

Кметът на черномор
ския град Каварна покани 
световноизвестния режи
сьор Емир Кустурица да 
свири за празника на гра
да - Гергьовден. Той обе
щал да дойде в България 
заедно с оркестъра "Заб
ранено пушене", а на 6 
май щял да пристигне и 
оркестърът "Ъндерграун- 
д" от еднименния филм. 
Те ще свирят за каварнен- 
ци и гостите на града.В 
програмата ще участват и 
"Мистерията на българ
ските гласове" и ансамбъ
лът "Филип Кутев'

Т. П.

Безработни ще 

обновяват паметници 

на културата
ЦЦ»

жЩ7
иль.

Ш№

111Й11Ш Безработни ще обновят 80 паметници на културата по проект 
"Красива България" тази година. Сред тях са Софийската 
духовна семинария "Св. Иван Рилски", СУ "Св. Климент 
Охридски", Художествената галерия в Сливен, манастири, 
църкви и музеи. Общо 214 проекта на стойност близо 20 млн. лв. 
са одобрени за ремонти. Ще бъдат освежени и социални домове, 
детски градини, училища, болници. По проекта работа ще 
намерят 4000 безработни. Ремонтите ще обхванат 86 общини.

у'

/
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Босилеградска хроника

Има ли надежда за преодоляване на кризата в АТП
^^Тагййл2835 5

След една петиция срещу двама адвокати

^•?«ми*в»я

Дълговете
надвишават
капитала

Съдиите решават 

за клеветата
на Скупщината в АТП, и Ненко 
Симеонов, председател на 
Управителния съвет във фир
мата, а за да бъде контроли
рана работата в предприятие
то, преди всичко от юридичес
ка гледна точка общината ще 
ангажира адвоката Райчо То
доров. Кметът предложи упра
вляващите в АТП да назначат 
нови лица, които да контроли
рат шофьорите на автобусите и 
добави, че и той сам ще назна
чава контрольори.

Провеждането на мерките 
ще бъде подкрепено със суб
сидията от 2 милиона динара, 
която Министерството на 
стопанството е отпуснало на 
АТП. Тези средства са предна-

* Тринадесет босилеградчани поискали от 
Адвокатската камара в Ниш да съкр 
работа адвокатите Здравка Гагулск; 
Стоичков. Двамата пък срещу тях 
клевета

ати от 
а и Велин 

завели дела за* АТП получи субсидия от два милиона динара 
Министерството на стопанството на 
Република Сърбия. * Кметът обеща да подсигури 
два автобуса втора употреба и един двигател - 
донация от Италия.

От години Автотранспорт- проведе събрание на работни 
ното предприятие в Босилег
рад се намира в изключително 
тежко положение. Дълговете 
всекидневно нарастват и в мо
мента възлизат на над 45 ми
лиона динара, банковата смет
ка вече няколко години е бло
кирана, работниците нередов
но получават заплати, а повече 
от една година не са им запла
щани социалните, здравните и 
пенсионни осигуровки. Фирма
та няма средства да купи нови 
автобуси и резервни части, 
така че се слага под въпрос ре
довното поддържане на авто
бусните линии.

През 2004 година предприя
тието е осъществило доход от 
27 737 000, докато разходите са 
изчислени на чак 44 514 000 ди
нара. Когато върху миналого
дишната загуба, от почти 17 
милиона динара, се добават и 
дълговете от предишните го
дини, възлизащи на над 23 ми
лиона динара^ в края на мина
лата година фирмата е отчела 
загуба от над 40 милиона дина
ра. Понеже в АТП са сметнали, 
че всекидневно фирмата “отчи
та” загуба от около 50 000

от

В Общинския съд в Босилеград приключват делата, които заведоха 
адвокатите Здравка Гагулска и Велин Стоичков срещу 13 босилеград
чани, които бяха поискали от Адвокатската камара в Ниш да отнеме 
правото им на работа. Досега не е постановена нито една присъда, но, 
како се има предвид досегашният ход на делата, подписниците на 
петицията не са успяли да потвърдят посочените в иска “факти”.ците, на което бяха разисквани 

начините и възможностите за 
преодоляване на кризата. На Искат да ги съкратят от работа

В предоставената през август миналата година петиция се намират 
подписите и имената на Славица Николова, Минко Николов, Стамболка 
Янева, И. Дойчинов, М. Николова, Иван Николов, Асен Василев, Мара 
Василева, Иван В. Раденков, Александър Раденков, Вера Костадинова, 
Райна Бойкова и Цветанка Стоева. В подписката се казва, че те са 
претърпяли щета от адвокатите. “Противно на адвокатската етика, те 
водят дела срещу своите клиенти и искат пари за неоказани адвокатски 
услуги, търсят повече отколкото им е определено в присъдите... Затова 
изискваме да раздвижите процедура те да бъдат отлъчени от списъка на 
адвокатската асоциация и да престанат да обезвреждат честната про
фесия”, се казва между другото в петицията.

Адвокатската камара е раздвижила процедура и е поискала 
обяснение от босилеградските адвокати. Те са дали отговор, в който са 
подчертали, че заявлението срещу тях е необосновано, неаргументирано 
и крайно клеветническо. Същевременно срещу тринадесетината са 
завели дела за клевета в Общинския съд в Босилеград.

Че в петицията има много пакости е установено вече в началото на 
съдебното производство. Трима от “подписниците”: Александър Раден
ков, Вера Костадинова и Илия Дойчинов са заявили категорично, че не 
са подписали петицията и че нямат нищо общо с нея. Това означава, че 
някой е фалшифицирал подписите им и е направил престъпление.

“Някой се опитва да ни смачка авторитета”събранието присъства и кме- значени за купуване на гориво 
тът Владимир Захариев. и на резервни части за вози- 

Въпреки исканията на една лата. Кметът обеща, че ще се 
част от работниците, директо- ангажира с една част от парите 
рът и управляващите структу- АТП да купи нефт по регреси-

- От тринадесетината подписани, мои клиенти бяха само Вера Коста
динова, Райна Бойкова и Цветанка Стоева, всичките три работнички в 
“Кобос”. Останалите не са били мои клиенти, така че само те си знаят 
защо направиха далаверата и престъплението, казва адвокатката 
Здравка Гагулска. Тя пояснява, че Костадинова е спечелила делото, но 
не й е платила за услугите. - Почувствах, подчертава адвокатката, че съм 
измамена и заведох дело срещу нея в Общинския съд в Босилеград и тя 
си призна дълга. Съдът, който се произнесе и по делата на останалите 
две клиентки, беше определил колко трябва да ми платят за услугите, но 
те това не го бяха направили.

Велин Стоичков казва, че е стъписан от поведението на “безотговор
ните хора”, които са подписали петицията. - Тези хора не са били мои 
клиенти, някои сред тях едва ли познавам и на никого не направих нищо 
лошо. Когато обаче въпросът се обсъди по-подробно, стига се до 
заключение, че някой ги е организирал, с намерение да ни нанесе вреда 
работата, да загубим клиенти и да ни смачка авторитета.

В Общинския съд в Босилеград - съдия Борис Костадинов - досега са 
разгледани почти всички дела и почти всички подписници на петицията 
са дали показания. Някои са заявили, че са били намамени 
лението, други са подчертали, че “всички адвокати са кървопии”. Никой 
обаче не е успял да докаже написаното и подписаното в петицията. По 
време на разглеждането на делата са утвърдени и други нередности. 
Например, един съпруг е подписал съпругата си, с което е направил 
углавно дело фалшификат. Един от “лютите” подписници и сега казва, 
че е подписал петицията, понеже от години е сърдит на Гагулска. - 
Преди дестина години общината ни взе имот, а тя тогава беше общин
ски правозащитник. Това няма да й забравя!

Дали и какви наказания ще отреже Общинският съд на подписниците 
ма петицията до момента не е известно. Не е известно и дали адвокатите 
ще изискват докрай те да бъдат наказани. Доколкото се наложи всеки да 
понесе отговорност за постъпките си, възможно е "клиентитете" да 
бъдат не само наказани парично, а да им бъде наложен и затвор.

ри в предприятието да си пода- рани цени.
дат оставка, на събранието бе Той същевременно обеща дадинара, сегашните дългове на 

предприятието стават повече 
45 милиона динара. Поразяващ 
е фактът, че стойността на 
капитала на АТП е по-малка от 
дълговете и тя възлиза 30 092 
000 динара.

прието предложението на кме- посредничи в много кратък 
та, което предвижда “нещата срок АТП да получи два авто- 
да тръгнат напред”. Предложе- буса втора употреба и един 
ните мерки включват, в бъде- двигател - донация от Италия.
ще заедно с директора Драган 
Крумов фирмата да управля- 

Тези дни в предприятието се ват и засил Тасев, председател
П.Л.Р.

Почистват 

пътя през 

Бесна кобила
В Основното училище "Георги Димитров" в

Съревнования по математика 

и биология в престьп-

* Планината ще бъде 
проходима до края на 
седмицата

Работниците в босилеградс- 
кия пункт на предприятието за 
поддържане 
Враня до края на седмицата ще 
възстановият за движение пътя 
Босилсград-Враия през Бесна 
кобила. За пръв път участъкът

На общинското съревнование по математика силите си пре
мериха чак 53-ма ученици от четвъртщ пети, шести, седми и 
осми клас. Сред четвъртокласниците най-добър резултат отбе
лягаха Мая Григорова и Сандра Трайкова, които спечелиха по 60 
от възможните 100 точки. Най-успешен петокласник, същев
ременно и най-успешен участник в съревнованието, бе Мирос- 

Костадинов, който спечели 90 точки. Първо място сред 
клас завоюва Лидия Йорданова (69 точки),

на пътища от

лав
учениците от шести ^
докато сред седмокласниците най-добър резултат отбеляза Але
ксандра Стойнева (60 точки). Борис Стоилков бе най-успешен 
сред осмокласниците (70 точки).

В училището подчертаха, че резултатите от състезанието са 
предоставили до Отдела на просветното министерство, откъ- 
дето ще ги осведомят кои ученици са се класирали за окръжно 
състезание. По думите на директора Методи Чипев, същест
вуват реални възможности босилеградското училище да бъде 
домакин на окръжното състезание по математика, което ще се 
проведе в края на месец април.

В състезанието по биология участваха 10 ученици от седми и 
осми клас. Според правилата на състезаването, всички ученици, 
спечелили повече от 70 от възможните 100 точки са осъщест
вили правото да участват в окръжното състезание, което ще се 
проведе на 16 април т. г. Освен седмокласника Борис Ангелов, 
който събра 75 точки, на окръжно състезание ще заминат и 
осмокласниците Наталия Стойнева (89 точки), Венкица Най- 

(79), Предраг Стаменов (78) и Марияна Божилова^(76

Шефът па пункта Зоран 
Рапгелов казва че през 
миналата седмица са 
почистили от сняг и пътните 
направления Карамапица - 
Голсш и Дукат - Заграпъе.

В.Божилов

Акция по кръводаряване

Кръв дариха над 40 душипрез планината се почиства 
през този период от годината, 
понеже от години той остава

Общинската организация на Черения кръст в Босилеград със 
съдействие на Завода за кръвопреливане от Ниш организира миналата 
седмица акция по кръводаряване, в която се включиха 43 кръводарители 
от общината.

В първата тазгодишна акция, която за пореден път се проведе в 
помещенията на босилеградския Здравен дом участваха и петима 
босилеградчани, които за пръв път дариха ценната течност. И този път 
се отзоваха редовните кръводарители в общината, сред които и Бранко 
Рапгелов от Бслут, който досега е дарил кръв 58 пъти, както и 15 
работници от Отдела на МВР.

непроходим чак до началото на 
май.

Регионалният път Босилег
рад - Враня през Бесна кобила е 
от голямо значение за жителите 
на селата в Любатския реои.

ПЛ.Р.денова
точки). П.Л.Р.



Димитровградска хроника

Разговор с д-р Стойчо Каров, български специалист по органично селскостопанско производство
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мото земеделие010МП кшп
* Г-н Каров, как се развива 
органичното производство 
в България?

- Органичното селскостопа
нско производство, както офи
циално го наричат в Сърбия, 
или биологичното земеделие, 
както го наричаме ние в Бълга
рия, се развива бавно, но сигур
но. Този вид земеделие дълги 
години имаше големи пробле
ми - икономически, политичес
ки, структурни, но с течение на 
времето тези проблеми посте
пенно бяха премахвани и сега 
условията за развитие на био
логичното земеделие са добри. 
Както и в Сърбия, така и в Бъл
гария дребните селскостопанс
ки производители нямат въз
можност да получат достатъч
но средства за интензивен тип 
селскостопанско производст
во, така че това беше една от 
причините да се ориентират 
към биологичното производс
тво. Ние се опитваме да нау
чим хората как с малко средст
ва могат да организират добро 
производство. Именно едно 
такова производство е биоло
гичното, което може да се 
съчетае с екотуризма и други 
странични дейности.

* През изминалите години 
какво бе направено в 
България за развитието 
на биологичното 
земеделие?

- В Аграрния университет в 
Пловдив се подготвят специа
листи по биологично земеде
лие с магистърска .степен. В

финасово започна да помага 
биологичното производство, 
ще започне по-масово произ
водство, а след това и по-ма
сов износ. В чужбина знаят, че 
условията за биологичното 
производство в тази част на 
Европа са добри, тъй като не е 
имало или е имало в по-малка 
степен интензивно земеделие, 
което подразбира употребата 
на различни химически вещес
тва. Природата и почвата тук 
са по-чисти. Например българ
ските домати не могат да се 
сравняват с доматите от Хола
ндия, които приличат на пласт
маса, напълнена с вода. В запа
дните страни напоследък хора
та все повече се интересуват и 
от дрехите, които носят. За тях 
е много важно дали тези дрехи 
са изработени от материали, 
получени по естествен или 
изкуствен начин. Нека да по
соча, че в България 80 на сто 
от площите са годни за биоло
гичното земеделие.

* Какви са възмоокностите 
за биологичното 
производство в 
Димитровградския край?

- Мисля, че тук няма никакви 
пречки за развитие на такова 
производство. Ако нямате ме
стни сертифициращи организ- 
ции, биха можали да ви помог
нат организациите от Бълга
рия. Техните сертификати са с 
международен характер. Тук 
например биха можали да се 
произвеждат малини, но е нуж
но да има възможност за тях-

този магистърски курс, който 
аз ръководя, ежегодно се обу
чават 15-ина специалисти. Ос
вен това, във всички специал
ности на Аграгрния универси
тет съществува и дисциплина
та Биологично земеделие, така 
че всички агрономи имат пред
става за този тип производс
тво. В България досега обучих
ме над 750 фермери за биоло
гичното земеделие. Изградих
ме и т. нар. демонстрационни 
центрове, където се демонст
рират технологиите на това 
земеделие. Извършена бе и 
доста широка популяризаторс
ка дейност сред фермерите. 
Около 80 специалисти, полити
ци и административни работ
ници запознават широката 
общественост с предимствата 
на биологичното земеделие. 
През първите години на прехо
да за него пледираха предимно 
неправителствените организа
ции, сред които и организация
та “Екофарм”, към която при
надлежа и аз. От 2001 г. обаче 
държавата и Министерството 
на земеделието взеха при 
сърце тази дейност, така че се 
създадоха необходимите зако
нови рамки за занимаване с 
това производство. Сформира
на бе и комисия към Минис
терството на земеделието, коя
то се занимава с тази пробле
матика и помага на фермерите, 
като ги запознава със съответ
ни програми. Една такава 
програма е и “Сапарт”, която е 
присъединителна програма на 
Европейската уния за земеде

лие и развитие на селските рай
они.

* Как стоят нещата със 
сертифицираното на 
продуктите от 
биологичното 
производство?

- В България днес има няко
лко сертифициращи организа
ции. Най-известната е "Балкан- 
биосертж" в Пловдив, която е 
сдружение на неправителстве
ни организации, а те работят в 
сътрудничество с швейцарска
та програма "Секож".

* Скъпи ли са 
сертификатите?

- Сравнително са скъпи. 
Навсякъде по света са скъпи, 
но тези, които се получават от 
българските контролни орга
низации все пак са поносими 
дори и за дребните фермери, 
тъй като разходите за идването 
на нашите специалисти са 
по-малки.

е един отД-р~ Стойчо Каров 
пай-известните български
специалисти по органично 
производство. Той е сътрудник 
на природолюбителското 
дружество Натура 
балканика”, което от няколко 
години в Димитровградска 
община се стреми да развие 
този тип селскостопанско 
производство.

ното замразяване. Друго, тук 
има възможност да се органи
зира износ на горски билки, 
горски плодове и гъби. Това са 
дейности, с които биха можали 
да се занимават много хора.

* В Димитровградска 
община има много 
пчелари...

- Периодът на конверсията в 
пчеларството е най-кратък. За 
една година може да се стигне 
до биологично производство 
на пчелните продукти. Но 
условие за това е кошерите да 
са разположени в райони, къде
то в диаметър от три-километ
ра няма интензивно земеделие. 
Това обикновено трябва да е 
някой горски район или пък ра
йон, където няма култивирани 
земеделски култури.

Разговора проведе: Б. Димитров

* Има ли пазари за 
продуктите от 
биологичното 
производство?

- В България пазарът още не 
е развит. Продуктите от този 
тип земеделие засега търсят 
хора, на които са известни тех
ните качества. Биологичните 
продукти обаче най-много се 
търсят за износ. Изнасят се 
големи количества плодове. 
Просто не могат да се произ
ведат толкова плодове, колко- 
то се търсят на западните паза
ри. Сега, когато държавата

"Пекара"ГТП "Балкан" очаква новия си собственик

Третият аукцион през май?
Гостилничарско-тур 

истическото предпри
ятие "Балкан" от Дими
тровград досега два 
пъти бе предлагано на 
аукцион, но никой не 
прояви интерес да го 
купи. Тези дни от разго
вора с директора Божа 
Дойчев научихме, че 
все пак има интерес да 
се купи фирмата. Дой
чев не разкри името на 
фирмата, която е заин
тересована за "Балкан", 
а сподели само, че тре
тият аукцион най-веро
ятно ще бъде насрочен 
през средата на май т.г.
Този път стойността на 
фирмата незначително 
е увеличена в сравнение с втория аукцион, така че началната цена ще възлиза на 60 
700 000 динара. Общата стойност на капитала на "Балкан" на третия аукцион ще е 
377 милиона динара.

Що се отнася до работата на фирмата, Дойчев кратко коментира, че нещата 
вървят трудно. Фирмата няма достатъчно оборот, а измъчват я и дълговете към 
електроразпределитеното, данъчното... Той сподели, че през изминалия период, 
откакто той е директор, "Балкан" все пак е успля да "изтрие" няколко милиона 
динара дългове.

Във връзка със санирането на последиците от пожара в Управителната сграда на 
фирмата челният човек на "Балкан" каза, че досега са завършени около 70 на сто от 
работите по възстановяването. Изразходвани са 2 050 000 динара, но ще трябва да 
се отделят още и това предимно за ламинат, итисони и пердета. Нека да кажем, че 
досега не е установено кой е предизвикал пожара.

само на собственика Геров, но и на 
него като и.д. директор, както и на 
Управителния съвет на "Пекара".

Оборотът в магазините на фирма
та не е на задоволително ниво. При 
производството и продаването на 
хляба фирмата също има затрудне
ния, тъй като конкуренцита е жестока. 
Като особено затрудняващ фактор, 
директорът посочи самия пазар, по
неже в Димитровград се появяват 
много производители на хляб от 
Пирот. Изхождайки от факта, че в 
настоящите пазарни условия някои 
магазини не могат да работят рен
табилно, Гюров сподели, че в бъдеще 
е възможно да се появи излишък ра
ботна ръка във фирмата, в който слу
чай ще се приложи законът, който 
предвижда на "излишните" да бъде 
осигурена определена сума пари. В 
момента в "Пекара" работят 52-ма 
души. Фирмата има общо 10 мага-

Собственикът на търговско-хлебо- 
пекарската фирма "Пекара" от Дими- 
тировград Драголюб Геров преди бро
ени дни изпълни всичките си финан
сови задължения към републиканската 
Агененция за приватизация, като инве
стира около 3 милиона динара в основ
ни средства. Геров купи един камион 
за около 2 милиона динара, в ремонта 
на магазините "Драгстор" и "Първи 
май" вложи около 700 хиляди, докато 
останалите около 300 хиляди динара 
изразходва за купуване на други основ
ни средства за работа.

Както ни информира и.д. директо
рът на "Пекара" Слободан Гюров, 
Драголюб Геров наскоро трябва да се 
пенсионира в една френска фирма и до 
края на настоящата година ще се за
върне в Димитровград, където ще про
дължи да ръководи фирмата "Пекара", 
чийто е мажоритарен собственик.

По повод задълженията към работ
ниците за 2003 година Гюров ни ин
формира, че собственикът ще плати 
всички дългове и че не е нужно някои 
от тях своите права да търсят чрез 
съда. "Всички работници имат право 
да получат дължимите суми, а не само 
тези, които досега съдиха фирмата. 
Нека да бъдат сигурни, че това е вярно 
и нека да отбегнат съдебните разходи", 
изтъкна пред нашия вестник Гюров и 
допълни, че това е становището не

зина, седем от които са поместени в 
собствените й локали. "Пекара" нео
тдавна опита чрез търг да продаде 
магазина си "Будучност" с площ коло 
100 м! и няколкостотин квадратни 
метра двор край магистралното шосе 
в с. Желюша, но никой не прояви ин
терес да го купи. Както изтъкна Гю
ров, "Пекара" няма да даде този ма
газин за по-малко от 700 хиляди

Б.Д.динара.Б.Д.
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Сурдулица: Среща на председателите на 
три сръбски и три български общини

Журналисти от РТВ Цариброд в БиТиВи В организация на КИЦ

Ценен опит Мартенска 

приказка Ще последват 

съвместни проекти
I!

Трима журналисти и техници от РТВ Цариброд 
седмица бяха гости на българската частна телевизия 6ТВ. В 
началото на тази седмица в посочената телевизия 
събират опит още четирима

миналата
В организация на 

КИЦ „Цариброд” - фил
иал Босилеград, ми
налата седмица гостува 
театърът
„Възраждане” към Ди
рекция „Култура” - 
Столична община. За 
децата в детската 
градина и в основното 
училище беше изнесена 
пиесата „Мартенска 
приказка” отНели 
Горанова.

Босилеградските 
малчугани бяха 
възхитени от изявите на 
актьорите.

отидоха да 
журналисти и техници. Димит- 

ровградчаните са наблюдавали как работят предимно 
им от редакцията "Новини" и "Сутрешен блок". Имали 
можност да наблюдават отблизо как се реализира централната 
информационна емисия на телевизията - "Новини" в 19 часа 

време. Главната редакторка на РТВ Цариброд Надежда 
Стоянович, която в българската столица пребивава миналата 
седмица, оцени телевизията БиТиВи като информационна къща 
на световно ниво. "Всеки журналист в 6ТВ има компютър. Всич
ките пък компютри са свързани с единна програма", разказа 
Стоянович и добави още едно свое впечателение: "Журналис
тите са предимно млади хора, които знаят най-малко по 2 све
товни езика." Тя изтъкна, че опитът от петдневното й преби
ваване в 6ТВ ще й бъде от полза

колегите 
са въз-

Председателят на Сурду- 
телите на общините Сурдулица лишка община д-р Станислав 
и Трън д-р Станислав Момчи- Момчилович, който беше и до- 
лович и Александър Ненков на макин на срещата, осведоми 
проведената през миналата гостите, че тази община разпо- 
седмица среща на Власина ги лага с ресурси, преди всичко в 
придружаваха и председатели- областта на водното и селско- 
те на Враня, Владичин хан, то стопанство и туризма. Съ- 
Брезник и Перник: Миролюб щевременно той подчерта, че 
Стойчич, д-р Сладжан Марин- всичките шест общини със съв- 
кович, Антонета Георгиева и местни проекти могат да допи- 
Христо Миленков.

Целта на срещата, на която ма. 
присъства и Дияна Хасанагич, 
представител на Постоянната 
конференция на градовете, е 
общините от двете страни на 
границата да сформират мик-

По инициатива на председа-

местно

по-нататъшната й журна-в несат за развитието на туриз-
листическа кариера. Б.Д.

Представителите па 
Сурдулица и Трън по-рано бяха 
подписали протокол за 
сътрудничество през тази 
година, в който покрай 

рорегион за сътрудничество и останалото е запланувано да 
развитие. На нея стана дума не бъде открита рейсова линия 
само за състоянието в инфрас- между двата града, а река 
труктурата, селското стопан- Ерма да бъде обогатена с риби. 
ство, здравеопазването, учеб
ното дело, проблемите от об-

В библиотеката „Христо Ботев"

Награди за
най-редовните
читатели

П.Л.Р

Из ОВР

Безопасно 

движение на 

тракторите

На срещата е договорено в 
ластта на трудоустрояването, рамките на Съседската програ- 
както и за възможностите чрез ма, която се финансира от 
съвместни проекти да се по- Европейския съюз, да бъдат 
добряват жизнените условия изготвени няколко съвместни 
край границата. Предствите- проекта. Ще бъде формирана и 
лите на общините се информи-

В рамките на традиционната сандър Митов и Кирил Стой- 
си акция “Март - месец на чи- Нев. За най-редовни читатели 
тателите”, босилеградската сред работниците са избрани: 
библиотека “Христо Ботев” Лела Йорданова, д-р Лиляна 
награди с по една книга най- Василева и Дияна Миладино- 
редовните читатели през мина- вич, а с по една книга са наг-

техническа комисия, чието се- 
раха взаимно за ресурсите, с даЛище ще бъде в Перник. Тя 

Босилеградският Отдел на вът- които разполагат, както и за щеобсъждаиприемапроекти- 
лата'година'. Целта'на''акцията радени и безработните Дани- решните работи миналата седмица възможните съвместни прбек- хе. 
е да се създаде по-голям инте- ела Спасова, Наташа Констан- проведе превантивно-пропагандна Ти. 
рее към книгата, особено сред тинова, Йелена Стоименова и акция за по-безопасно движение на 
учениците и младите, подчерта Ненад Александров, както и 
директорът на библиотеката студентката Ирена Вучкович.

- Присъдените книги са от

Деян Мирчев
тракторите по пътищата.

За трактористите от общината 
са били организирани сказки в Рай- 
чиловци, Млекоминци и Горна и 

различни жанрове и са в зави- Долна Лисина, на които преде-
Кой ще унищожи бомбите в с.Мусул?Асен Михайлов.

С по една книга са награ
дени учениците от основното симост от възрастта и интере- тавителите от ОВР са изтъкнали от 
училище: Невена Стоянчева, са на читателите - белетристи- какво значение е техническата ре- 
Иелена Петрович, Анджела ка, научна литература, поезия, довност и адекватното шофиране, 
Владимирова, Лидия Йордано- детска литература и прочие, които са решаващи фактори за 
ва, Таня Борисова и Сунчица казва Михайлов. сигурността на движението на тра-
Стоянова, както и гимназисти- п п р КТ0Р”™ по ПЪТИ1Дата-

Рпигявртя ГтегЬянпвя А пек- ПЛР' В 0ВР подчертават, че полицаите Елисавета С ф , те ще изискват много по-често да
бъде контролирана техническата 
редовност на тракторите, понеже 
те представляват потенциална 
опасност не само за трактористи-

Сбляните губят 

търпете
През фотообектива!

те, но и за останалите участници в 
движението. П.Л.Р.ШршШШРЯЯ Бележка
Просто, а
СЛОЖНО

По законовите предписания 
всеки гражданин от български 
произход има правото в съда да 
иска присъда на български език. 
И ще получи, ако поиска. За да 
упълномощи някого за нещо 
обаче, нещата стават сложни.

Баща иска да упълномощи 
сина си да кара колата му в Бъл
гария. Взима валидно българ
ско пълномощно и го преписва, 
като сменява само данните - 
имената, марката на колата, 
номерата. Отнася го в съда, но 
там отказват да го заверят.

Обяснението е, че пълномо
щното трябва да е написано на 
сръбски, след това преведено от 
упълномощен съдебен прево
дач и тогава на български пре
вод ще се сложи заверката.

Защо да е просто, когато мо
же да е сложно!

ж

От 1999 година насам жителите на село Мусул са 
притеснени от присъствието на две бомби, но досега никой от 
компетентните не се нае да ги обезвреди и унищожи. Двете 
опасни взривни устройства с размери 180x40 см, останаха тук 
след НАТО бомбардироквките на ретранслатора на Бесна 
кобила.

През пролетта край бомбите раснат цветя с най-различни 
цветове и нюанси, а когато човек минава край тях след дъжд, 
сняг или когато има слана, дрехите и обувките му посиняват. 
През последните години в селото умират крави, кози и овци и 
селяните са убедени, че това е поради съществуващата 
радиация. Затова си поставят и въпроса дали и кога 
компетентните ще се сетят да ги освободят от това зло.

Слободии Александров, Мусул

Щкууй
Как собственикът на този автомобил минава 

1 покрай полицаите от КАТ... и дали те 
■ виждат какъв е номерът на колата му... само 
\ той си знае. Или може би това е тактика да 
; се замайват полицаите?
\ Автомобилът е заснет в е. Звонци. Дали 
\ шофьорът е платил наказание за наопаки 

поставения номер на колата не разбрахме. л.т.
: А.Т.
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ВЗОР В ПРЕДИСТОРИЯТА НА СТЕЛИ КЛЕТКИТЕ

Коя сила размахва 

вълшебната палка на 

регенерацията _

Опери на Верди 

обединяват Балканите
Амбициозно начинание стартира на българската сцена. Иде

ята е на българския театър "Одеон", който ще представи пред 
българската публика мащабния по замисъл проект "Културно 
обединение на Балканите", какъвто досега не е реализиран в 
страната.

На сцената в най-голямата зала на Националния дворец на 
културата (залата е най-голяма в България) ще бъдат представе- 

последователио три прочути опери на Верди: "Травиата" , 
"Трубадур" и "Набуко". Представления ще има и в Античния те

атър в Пловдив.
В първия спекта

къл - "Травиата", във 
Виолета ще се пре
въплъти сръбската 
оперна прима Дра
гана Спасим. Алфред 
ще бъде Айхан Устук 
от Турция, а Жорж 
Жермои - баритонът 
Стефан Игнат от Ру
мъния. Главен дири
гент ще е Вирон Фи- 
децис от Гърция, 
който е и главен ди
ригент на Атинската 
опера.

Българското учас
тие в проекта е от 
страна на хора и ор
кестъра на музикал
ния театър "Одеон", 
създаден през 1996 г. 
Българин е и режис
ьорът на постановки
те - Любомир Бас- 
трев.

пни

аогео-тмЛг,гагапЦвп
Ъ1ав*еш вр11о2**п» хцрш

робата
17-ов
рг«1а

роЗ*т»
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Стадии на типична регенерация на крак при тритон

'Две спънки забавят изследванията ди което я подменил със животинска.
Посочените примери казват, че и регулира- 

Изучаване тайните на репаративната регене- щиях регенерацията фактор прави грешки! Тък- 
рация бива съпътствано както от успехи, така и м0 затова мнозина автори препоръчват крайна 
от пречки. Една от неволите, свързана с мани- предпазливост при действането със стем клет- 
пулирането със стем клетки е изразена в диле- ки Опасяват се, недай си Господи, от вкарване в 
мата: “Дали е етично за лекуване на хора да се разорен от Алцхайм мозък, вместо неврони, да 
използват млади, до 14-дневни, стем клетки от се образува нежелано творение или злокачес- 
абортирани, но още живи зародиши, въпреки че 
същите след помятането са обречени на гибел?
Още повече, че и католичанската черква катего- *|У)НВНИЯ ПЪЛбН ЧУВЯЛ - НИТО вДНО 
рично порицава постъпката като грубо покуше-
ние върху живота!“ Дилемата продължава да ВЯРНОТО____________________ _;|ТГГ
вълнува учените и общественото мнение. за да дойдат по-бързо до истината за коман-

И втората питанка е по своему главоломна: дВащИЯ регенерацията фактор, учените разра- 
“Кой е всемогъщият магьосник, който способ-

твен тумор.

Тодор Петров
Сръбската оперна прима Драгана Спа- 
сич ще гледаме в ролта на Виолета

ботили множество предпоставки: ентелехия 
ства ощетените организми чрез делене на кам- (отвън управляваща независима сила), набор на 
биални (както регенеративни, така и стем) клет- гени> перформирани миниатюрни образци, хор- 
ки, до най-тънки ^подробности репродуцира из- мони> стимулатори, снопчета нервни влакна, 
губеното? На кой майстор златните ръце дър- метаболични градиенти, организатори, регене 
жат кройката на телесните органи тъй здраво и

По случай 27 март - Деня на театъра

"Буболечката" изиграна в 

Димитровград и в Пирот
рационни силови полета, митогенетични лъчи и 

тъй умело управляват шиенето?“ И на този въп- Прочее. Въпреки всички усилия проблемата и
занапред остава открита и все докато не се на
мери решение, привържениците на стем-тера- 
пията ще се ръководят единствено от емпири- 
ческите и собствени данни и опит, което не е без 
определен риск.

рос учените нямат ответ.

По случай 27 март - Деня на театъра детската сцена към ди- 
митировградския театър "Христо Ботев" в понеделник изпълни 
представлението си "Буболечка" на сцените в Пирот и в Димит
ровград. Това представление за първи път бе изнесено към края 
на миналата година. На сцената го постави пиротската актриса 
и постановчик на детски театрални представлени Наталия Геле- 
бан. "Буболечката" е литературна творба на войводински писа
тел То де Николетич.

Сега обаче главните роли бяха доверени на други деца. Изме
ненията са предизвикани от "проблема", с който постановчикът 
Наталия Гелебан се сблъска, подготвяйки представлението в 
края на миналата година - много талантливи деца бяха заинтере
совани да участват, всичките бяха добри и тя не можа на нито ед
но да откаже, а намери "соломоново решение" - определени ро
ли да изпълянват ту едните, ту другите деца. С кои млади артис
ти представлението е по-хубаво, това зависи от афинитета на 
всеки зрител поотделно. Любителите на театралното изкуство в 
Димитровград още веднъж се увериха, че за бъдещето на мес
тния театър "няма зима" при наличието на толкова много талан-

Да отбележим, че след представлението, а по случай Деня на 
театъра работещите в Центъра за култура организираха коктейл 
за бившите и сегашни артисти от театъра "Христо Ботев".

'Съвременни настоявания да се дойде 
до истината

В днешно време с преминаването на хирурги
ята и класическата регенерация върху общ ко
ловоз, правят се обединени усилия да се разкрие 
загадката чрез прилагане на съвременни мето
ди:
-Математическо моделиране и оптимизация на 
регенерационните процеси чрез решаване на 
системи уравнения с помощта на компютри; 
-Отглеждане на стем (матични) клетки и цели 
бластеми сходно постъпките за отглеждане на

Атипична регенерация на крак при жаба

*И природата си допуска грешки
Не ви ли се струва, че горното описание на 

непознатия причинител на репаративната реге
нерация е малко повечко идеализирано? Защо- 
то освен случаи на съвършенно възстановяване 
на изгубени органи - каквото е например пов
торното израстване на ампутиран крак при жа
ба - регистрирани са случаи на отклоняване от 
първобитния строеж. Така при пресичане на 
крайник при жаба не израства отново крак, а се 
образува лопатовиден или остриевиден израс
тък.

тъканни култури, значи в изкуствени условия и 
под действието на различни фактори;

-Изучаване на регенерационните процеси с 
електронни микроскопи и микрофотографии; 
-Приложение на радиоактивни изотопи за мар
киране на стем клетките и по-лесното следене 
на техната съдба при умножение.

ти.

'Заключение
В часа, когато бъде разгадан чудотворният 

памбиотичен причинител на типичната репара- 
тивна регенерация, наваксването със стем клет
ки на досега неизлечими дегенеративни заболя- 
вания (Алцхайм, генетични извращения, дегра
диран далак, инфаркт, костно-мозъчни наруше
ния, козметически корекции и т.н.) ще се пре
върнат в рутина. Нещо повече, ще се разяснят 
напълно и тайните на нормалния ембриогене- 
зис, онтогенията и изкуственото клониране...

(Край)

Феномените на типичната и атипичната ре- 
паративна регенерация били запазени и в древ
ността. Според античната легенда на прикова
ния върху скала Прометей орел денем изкълва- 
вал част от черния дроб, докато нощем дробът 
се възстановявал. Добър пример на типична ре
генерация. В Суковския монастир обаче върху 
източната страна на наоса съвсем до олтаря се 
намира портрет на светията Теодосий с кучеш
ка глава. Теодосий смятъл, че не е достоен да 
носи човешка глава както Иисус Христос, пора-

Сп.Крумин
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Нашенец
представи родното 

място на Орфей
Известният в България поет, орфеистът Никола Гигов откри билборд на 

входа на село Гела, представлващ родопското село като родно място на 
Орфей. Табелата е с лик на Орфей и надпис "Добре дошли в село Гела - 
родното място на Орфей".

Като основно доказателство, че митологичният певец е роден в село Гела в 
Родопите, Никола Гигов посочва

Църкопнит хор п Цари6рол1

шест каменни плочки с древна писменост, 
намерени в родопските села Гела, Солища, Бистрица, Върбово и Мугла.

Според траколози и орфеисти Орфей е певец, който е живял в Родопите на 
територия, която попада в пределите на днешна България", заяви специално 
за читателите на "Братство" нашенецът Никола Гигов.

Вероятно мнозина от чита
телите се питат откъде-накъ- 
де някакъв си поет орфеист, 
който живее чак в Родопите, в 
Смолян, го наричам наше
нец?

Истината е следната: Ни
кола Гигов е роден в село Бу
чи дел, Звонско. В това село е Самодейните изяви - театрални, му- ник и диригентът на хора, известният : 

зикални, художествени и други в Ди- Жорж Гайдаров. От лявата му страна • 
митровград не започват от вчера, т.е. са и комендантът на гарнизона, предсе- : 
от някои хора, които се самопровъз- дателят на черковния съвет, кметът и ■ 
гласяват за родоначалници на много други общественици. Съвсем напред в : 
начинания. Напротив, те са дълбоко за- десния ъгъл, седнал на земята, е извее- « 
легнали в манталитета на тукашните тнитя царибродски музикант Крум Пу- ■ 
хора, благодарение на корените и дъл- пин, бащата на Александър-Сашко Ва- \ 
гогодишната традиция. сов, бивш член на известния белградски :

Това потвърждава и тази снимка, състав "Лоле". |
заснета през далечната 1932 година, 
край църквата "Рождество Богородич- хор е участвал във всички църковни • 
но" в тогавашния Цариброд. Поводът е тържества, а мястото, откъдето е из- * 
посещението на нишкия владика, който пълнявал своите песни е галерията в | 
изразил желание да се снима с членове- горната западна страна на наоса, т.е. : 
те на църковния хор. На опакото на над централния вход, който сега е в ока- « 
снимката е записано: "Спомен когато яно състояние. :

живял до своята осма година, 
когато заедно с родителите 
си напускат Вучи дел и се 
преселват в България. Наше
нецът Никола Гигов като пи
сател има три книги (поезия и 
проза), написани на тема - Ву
чи дел. Той е зет на един от 
най-известните български пи
сатели - Николай Хайтов.

Преди две години, след 
петдесетгодишно отсъствие, 
с помощта на КИЦ "Цариб
род" в Димитровград, г-н Ги
гов посети Звонци и родното 
си село Вучи дел. Както той 
ни осведоми, отново ще дой
де в нашите краища на 2 ав
густ т.г., когато ще бъде осве
тена църквата в с. Звонци, в 
която е кръстен и самият той.

Старите хора помнят, че църковният :

владиката похвали нашия църковен Тази снимка е повод да се гордеем с » 
хор". Освен владиката, който е седнал в нашите традиции, но ведно и повод да : 
средата със жезъла в лявата ръка, и се засрамим, че сме забравили онова, | 
членовете на хора (които са наброявали което нашите деди са тачели с голяма * 
към триестина)^ от дясната страна на любов, 
негово височайство са местният свеще- :Тодор Петров Сретен Игов ;

Нашите села: Мъзгош (2)

Над 500 жители преди 

шест десетилетия
*След турското владичество село Мъзгош е принадлежало на община Станянци, 
околия Цариброд, окръг Трън, но през 1883 година част от селските общини 
Сллиловци и Станянци са обединени в една община - Пъртопопинска.

В овощните градини мъзгошани са произвеждали смеели се, накрая и пеели.
ябълки с особен вкус и аромат. В паметта на мъзго- Мъзгошките воденици, 17 на брой, подредени от иадлежало на община Станянци, околия Цариброд 
шани останали дядо Вилча и Нацко Христов-Стой- Врело към устието на Мъзгошката бара в Пъртопо- окръг Трън, но през 1883 година част от селските об- 
чин, които продавали ябълки на селските събори, пинската - Забърдската река са следните. Деда Сте- щИНИ Смиловци и Станянци са обединени в една об- 
пред училището в Мъзгош и в другите села в Забър- фанови-2, Дойчина, Цокьина, Зарубкова, Кьикьина, щИна . Пъртопопинска. (Държавен вестник" N273 от 
дието. След Втората световна война, под ръковод- Ранеина, Джурджичина, Божанина, Коцииа, Златко- 12.7.1883 г., указ N2182 от 12.2.1883 г.) 
ството на земеделския техник Кирил Апостолов са ва, Бонина, Стойчина, Стойна, Маркова, Мишина и От първото преброяване на населението през 1880 
направени планови овощни градини, с подбран със- Вильина. Мишини са имали воденица и на Пъртопо- година до Първата световна война 
тав на овошки, в местността Ливагье и Река, с обща пинската река. Любопитно е, че Джурджичина, Коци- Лите на селото е било: 
повърхност около 30 декара. В Горна махала се отли- на, Бонина и Стайчина воденица се намират една под 
чава градината на Младен Басов от рода Зарубкови с друга и водата от едната воденица влиза в буката на
повърхност 4-5 декара. другата. Имало план на това място да се построи След войната и Ньойския договор селото е преми-

От плодовете на овощните градини мъзгошани ва- малка хидроцентрала. Сега в селото работят само нало в състава на Кралство на сърби, хървати и спо
рели хубава ракия, а от десетина години правят и мас- три воденици: Бонина, I анеина и Стаичина. венци и през 1921 година в него са живеели 525 жите-
тика по рецепт, който в селото донесъл съселянинът Първите писани данни за селото се намират в тур- ли в 73 къщи . Средцо по 6,7 жители в къща. 
им Ранко, живущ в Македония. В селото е имало само ските извори. В подробен регистър на джелепкешани След Втората световна война числото на жителите 
един неподвижен "удзъдан" казан, собственост на в българските земи от 1576 година, съставен от Джа- в село Мъзгош е било следното.
Нацко Коцин а след него казани купили Слава Цок- фер - кадията на град Пазарджик, от село Мъзгош са Год: 
ьин, Йосиф Симонов Киров и Асен Кьоса. Варенето - вписани 3 джелепкешани: Боре Воин задължен с 40 
"печенье на рекьия" е било една от най-хубавите ра- овци, Воислав Радослав - с 35 и Дане Радослав - с 35 
боти в селото. Около казана се събирали хора, опит- или всичко - 110 овце, което означава, че само тези 
вали от пресната ракия, разказвали приказки и шеги, скотовъди от Мъзгош са отглеждали около 2800 ов

це. Селото е дадено с име Мозгошик.
, С име Мозгош селото се среща и в Непълен регис-

Пре< т° години мерата на селото е била съставена 6ащини в Софийско, Пиротско и Пернишко,
2съставен от 10 януари до 30 декември 1606 година. 
парчета- 762 са били с повърхност от 20 да 75 Селото е принадлежало към казата Шехир кьои с 3
декара. Само един селянин е имал по-малко -земя от 5 празни и 3 настанени бащини: бащина на Илия, син 
декара, само двама от 100 до 150 декара, а най-много На Пепин, бащина на Неделко Божьо и на Трайко Ла- 
селяни (23), са имали земя от 10 до 40 декара. От лин, всичките задължени и изплатили по 1225 акчета 
1541 парчета земя 1100 парчета си били ниви, 374 под формата на макту.
ливади и 67 гори. След турското владичество село Мъзгош е при-

числото на жите-

Година:
Жители:

1880 1887 1892 1900 1905 1910
361 395 394 435 474 479

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002
Жители: 525 449 338 186 124 65 27
домове: 93 95 90 65 61 36 18
Жит./дом.: 5,6 4,7 3,7 2,7 2,0 1,8, 1,5
При преброяването на жителите на селото през 

1981 година, в него са живеели 124 жители, от това 
число 25 по-млади от 39 години (20%). Десет години 
по-късно в Мъзгош са живеели 65 жители (31 мъже и 
34 жени), но само 12 жители са били по-млади от 39 
години (18%), докато при преброяването през април 
2002 година само 3 жители на селото или 11% са били 
по-млади от 39 години, а средната възраст на жите
лите на селото е била 65,6 години. (Следва)

Цвстко Иванов
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Добро представяне "Алуминиум
- "Балкански" 

4: 2 (4:1)

Състезание за купата на СЧГ за Пиротски 
п окръг

“Балкански” 

посреща “Задругар”на надеждите
Преди броени дни във Враня се проведе регионално 

първенство по стрелба с въздушна пушка за пионери и пионерки. 
За осем В трети кръг от състезанието за купата на СЧГ за териториятамлади състезатели от димитровградския СК "Гра- Па първото си гостуване тази 
ничар" това бе първото Най-добри резултати осъществиха пР°лет отборът на "Балкански" на Пиротски окръг жребието определи да се срещнат следните 
Милан Рангелов, който събра 168 точки и се класира на второ пРетъР™ поражение от нишкия двойки: “Балкански”-"3адругар", “Танаско Раич”-'Ч1ужница",

- 1 и "Алуминиум". “Напредак”-"Раднички" и “Иединство” (Пирот) - “Иединство”
равноправна игра "Балкан- (Бела паланка), 

ски" нс успя да използва своите 
за участие в голови положения (Цснков, Басов,

М. Пейчев) докато домакините из-

място, на което се класира и Светлана Пейчич с осъществени 
157 точки, Иелена Тодорова зае трето място със 149 точки. 
Тримата млади димитровградчани "взеха визата" 
републиканското състезание.

В отборна конкуренция пионерките от СК "Граничар" спе
челиха първо място с една точка повече от отбора на дома
кините. Треньорът Ружица Алексова изтъкна, че е доволна от 
резултатите и добави, че всичките й възпитаници са подобрили 
личните си резултати за десетина точки.

В
Мачовете ще се играят на 6 арил.

Д. С.
ползваха всичките си шансове, , , —
които повечето бяха плод на греш- ПриЯГПвЛСКс! фуГП0ОЛНс1 Ср61Цс1
ки на димитровградските футбо- —■-------------------------- -------------------------- 1-----------
листи. Головете за "Балкански" 
отбелязаха Ценич в 10-та минута и 
Бане Гюров в последните секунди 
на мача.

Пиротчаните по-подготвени
Атлетическият двумеч във Враца ФК "Балкански" - ФК "Раднички" (Пирот) 0 : 6 (0 : 3)

"Купата застава" Димитровград, 23 март 2005 г., СЦ "Парк", зрители - около 
100. Главен рефер - Иван Джунич от Пирот. Голмайстори - Пет- 

I II л иЦПГТРП И кович в 28, Нацков в 36 и 42, Джурджич в 52, Марко Манчич в 56
Димитровградските атлети тези дни гостуваха в българския ■Ч'* у“И\.1011 Г| и Андонович в 83 минута,

град Враца, където се състезаваха с колегите си от тамошния НГ„ „„II ФК "Балкански": Андонов, Зекович, Бошкович, Милан Геор-
атлетически клуб. Резултатите бяха на заден план. Първична цел \.|\ | раНИЧаР ги е в, П. Георгиев, Христич, Миодраг Георгиев, Гюров, Милош
на гостуването на димитировградчаните бе затвърдяването на Г * Йованович, Васов и Ценич. Играха още: Иовичич, Д. Пейчев,
приятелските връзки с тамошния атлетически отбор. Още през УтРе 0 Крагуевац ще се проведе Станков, Ценков, БЛЗованович и Стеванов.
1994 година двата отбора са се подготвяли съвместно в тРалилиошюто състезание по ф/< "Раднички": Йонич, Милош^Николич, Велкович, Дойкич, 
черногорския град Улцин. Тогава е "паднал" и договорът между ™°Ртна стРелба "Купата застава". Марко Николич, Нацков, Пейчич, Йосимов, Марко Манчич, Ни- 
треньора в АК "Балкан" Александър Марков и треньора на АК коГот^шТноТетТнГ гТ^Гтни- кола ЧиРич и Петкович- Играха още: Петрович, Милош Манчич, 
"Враца" Альоша Велков двата отбора един ден да се срещнат, да чар". от клуба оповестиха че в Стоич, Анджелкович, Джурджич, Виданович, Соколов, Иовано- 
премерят силите си и да обменят опити. Крагуевац би трябвало да заминат вич и Стонович.

Както ни разказаха след завръщането си от Враца предста- пионерките Дена Соколова, Сне- Подготвяйки се за предстоящите гостувания, отборите на 
вителите на димитировградския отбор, домакините ги приели жана Николова и Светлана Пей- "Балкански" и "Раднички" изиграха поредната приятелска сре- 
изключително сърдечно. Показали им всичките знаменитости яич, както и пионрите Стефан Пет- ща. Оказа се, че пиротският отбор е много по-подготвен. През 
на общината, една от които е и мястото, където е загинал Р0,!- Те°Д°Р Илиев и Милан Ран- цялото време пиротчаните доминираха на терена и заслужено

гелов- Д С- стигнаха до високата победа. Д. С.

Приятно гостуване

българският революционер Христо Ботев.
Като резултат на приятелската среща между представителите , 

на двата отбора е и договорът, според който перспективният 
димитровградски състезател по скок на височина Джордже 
Гогов ще тренира десетина дни с най-добрите врачански атлети 
Иво Младенов и Тима Дадов.

Копривата - 

универсална хранад. с.
Едногодишното тревисто растение 

УРТИЦА ДИОИЦА, познато като обикновена 
коприва, е широко разпространено в целия 
свят. Известни са повече от 500 разновидности 
на петте континента. В Средна Азия има 
толкова силно парливи, че могат да 
предизвикват тежки отравяния и дори смърт.

В организация на КИЦ

Босилеградчани присъстваха 

на мача България - Швеция --ф|К
Растението е познато от древността като 4- 

В организация на КИЦ “Цариброд” филиал Босилеград, 60 ; храна и лекарство. За лечебните качества на 
босилеградчани присъстваха на футболния мач от световните : копривата споменава гръцкият писател и 
квалификации между националните отбори на България и ■ философ Аристофан (450 - 385 г. пр. Хр.) - тя " 
Швеция, който на 26 март се изигра на Националния стадион : била използвана не само като храна, но и като 
“Васил Левски” в София. Срещата приключи с резултат 3:0 в ; средство за прочистване на организма и като

влакнодайно растение. Повече от четири века 
след него римският поет Овидий я нарича

Иполза на шведите.
Босилеградският филиал на КИЦ подсигури 60 безплатни 

билета в съдействие с Българския футболен съюз. Те са дадени . еликсир за прочистване на кръвта и духа. 
на петдесет запалянковци от Босилеград, както и на 10 студенти ; Нейното латинско име произлиза от думата 
от Босилеградско, които следват в София. : уро - горя, изгарям. През ХУП-ХУШ век в

За почитателите на футбола от Босилеград беше организиран ; Западна Европа тя продължавала да бъде ябълков оцет се поставят няколко коренчета 
превоз с автобус. Цената на билетите от Босилеград до мит
ницата и обратно е била 80 динара, а билетът от границата до 
София и обратно е струвал 10 лева. Разноските еа си поели

■

твърде популярна като влакнодайно растение, от коприва. Течността ври половин час. 
Зелената маса се измивала обилно с течаща 
вода, след това се сушела, а после се обра- Комбинирана билкова смес от равни части - 
ботвала подобно на лена. Копривата цъфти от по две чаени лъжички свежи листа от коприва

и бреза се заливат с голяма чаена чаша вряла 
Лечебни са листата и коренчетата, които са вода. Кисне 15 минути и се прецежда. Чаят се

пие по 2-3 чаши на закуска, неподсладен и в 
Листата се събират от май до септември, а продължение на поне четири последоватлени 

коренчетата - от септември до ноември. Рас- седмици. Действа пречистващо, успокоява 
тението е едва ли не универсална лечебна стомашните болки и прогонва стреса, 
храна, но хората с болен стомах трябва да я

Можете да приготвите и чай против стрес.

запалянковците.
май до септември.П.Л.Р.

Шахматни състезания за купата 
на Нишки регион_______________

предпочитани и от кулинарите.

Успех на "Цариброд" Рецептаприготвят много внимателно.
За омекотяване на грубата й целулоза се 

препоръчва в ястията да се добавят кисело 
мялко, сирене или орехи. Действието на раз
личните тинктури, чайове, отвари и др. лечеб
ни продукти от коприва е разпообразно: кръ- Продукти: 0,5 кг пряспа коприва, 1 глава 
воспиращо, диуретично, омекотяващо, укреп
ващо. Използват се при анемии, храносмила-

Супа от коприва със сиренеНа 26 март в Нишка баня се проведоха състезания по шахмат 
за купата на Нишкия регион. ШК "Цариброд" участва с два 
отбора. В първия кръг спечели без борба, понеже отборът на 
ШК "Радое Доманович" не се отзова на мача. Във втория кръг 
ШК "Цариброд" победи ШК "Техничари и инженери" от Ниш с 3 
: 1 и си осигури по-нататъшно участие в състезанията за купата.

кромид лук или няколко стръка пресен 
лук, 100 г ориз, 1 чаша настъргано 
сирене или орехови ядки, 30 мл зехтин. 
Начин на приготвяне: Копривата се 
попарва във вряла вода, отцежда се и се 
нарязва па ситно. Залива се с топла вода 
и се вари заедно със ситно нарязания лук 
и малко сол. Когато промекне, се 
прибавя оризът. Малко преди супата да 
стане готова, се добавя сиренето или 
счуканите орехи и зехтинът.

телни смущения, кръвотечения от носа, диа- 
За първия отбор на ШК "Цариброд" играха: Георги Петров, ■ бет, хроничен бронхит, ревматизъм, бъбречни 

.Драган Илич, Сърбислав Минчич, Иван Стоименов и Драгиша : заболявания и др.
Йонич. Съперник на втория отбор в първия кръг бе отборът на « Външно се използва при отоци и косопад. 
"Икономист" от Ниш, от който загуби с 0,5 : 3,5, поради което : Против кръвотечение 
отпадна от състезанието.

Един от съдиите на мачовете за регионалната купа бе Драган 
Йовичич, председател на ШК "Цариброд".

от носа се поставят 
няколко капки тинктура от коприва в носа, а 
при косопад се измива косата със следната 
смес: в половин литър вода и половин литър

ДС.
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Фотооко Предание от шопските краища

ден Иван разбрал, че турскиятПрез 1796 година Селим па- с камшика' н° ™едал да го уд- 
ря все по гунята, за да не го бо- полк пребивава в бивака в места Софийски бил много раз-
ли. Камшикът обаче отлетял и тността Миловските ливадитревожен поради действията
ударил дядото по шията. Ста- под село Милово, днешнотона Вусаин Войводата в нашите

село Петровац в Пиротска обредът се обърнал и сърдито ка-краища. Именно няколко пъти
зал: "Аго, я мирни с този кам- щина. Иван събрал другаритеВусаин и хайдутите му опожа-

си и им казал: "Екрем Сефершик, защото ако аз си отворярявали всички крайпътни хано-
отдавна ни търси. Хайде, бра-устата, ти ще омърсиш въже-ве все до София. При тези дей-

ние да намериме него."то." Екрем попитал субашията тя,ствия били убити и много тур-
какво е казал дядото: "Каза, че След полунощ хайдутите тръг-ски войници, които се опитали
не знае нищо", отвърнал суба- нали по горските пътеки и нада избягат от запалените хано-

следващия ден намерили тур- 
ците. Вързали конете в гората и 
останали да наблюдават какво 
се случва в бивака. След полу
нощ всички в бивака заспали. 
Хайдутите най-напред избили 
нощните пазачи, а след това 
влезнали в шатърите и избили 
целия полк, яхнали конете и из
чезнали.

Селим паша чакал няколко 
месеца абер от Екрем Сефер, 
но никой не идвал с глас от не
го. Затова решил да тръгне да 
го потърси. Повел и полк вой
ска. Разбрал какво се е случило 
в близост до с. Милово и се за
пътил там. Когато стигнал до 
бивака в Миловските ливади, 
усетил силна воня. Жителите 
на селото през цялото време се 
страхували да се доближават 
до бивака и затова не погреба
ли турците. Селим заповядал 
на своите хора да погребат тру
повете, а той отишъл при мес
тния кмет и му казал: "Това не 
е никакво село Милово, това е 
просто смърдан. От днес село
то ще носи име Смърдан". 
След като погребали войници
те от нещастния полк на Екрем 
Сефер, турците тръгнали на
зад по шосето за София. Наче
ло яздил сърдития Селим паша 
Софийски. Село Смърдан по- 
късно ще бъде преименувано в 
Петровац, на името на един 
хайдутин от Вусаиновата хай
душка дружина.

ве. Повикал Селим паша юзба- шията " повел тУРците п0'на-
татък. Минали през реката и се 
запътили към Мечи дол. Стиг-

В село Звонци миналата есен бе построен нов мост на път за село 
Ракита. Старият каменен мост е в доста окаяно състояние, тесен и 
представлява опасност за минаващите МПС по него.

И когато всички се надяваха, че движението скоро ще тръгне по 
мост, собственикът на земята от едната страна на моста се заинати и 
отказа да продаде този къс земя. Така в момента мостът е достъпен от 
едната, но не и от другата страна. Звончанци казват, че собственикът 
първоначално се е съгласил с цената за земята, но после станал пишман 
и поискал ненормална сума пари. Факт е, че мостът, макар и завършен,

шията Екрем Сефер, прочут по 
своята храброст и мъдрост, и 
му наредил с полк войска да 
отиде в нашите краища, за да 
унищожи Вусаин Войводата и 
отряда му. Когато Екрем и 
войниците му стигнали в Неде- 
лище, отишли да нощуват при 
местния бей. Беят разбрал за
що са дошли турците и изпра
тил своя коняр до местния су- 
башия в чифлик. Той бил от 
славянски произход и бил при
ятел с хайдутите. Субашията 
наредил на дядо Маринко да 
отиде в местността Остри 
връх, където бил Вусаин и хай
дутите му, за да им разкаже 
плана на субашията, според 
който утре всички хайдути 
трябвали да вземат коси и да 
започнат да косят трева в мес-, 
тността Рудине.

Следващия ден субашията 
повел Екрем и войската му към 
Рудине. На селската чешма за
белязали дядо Маринко как то
чи вода в стомни. Субашията 
взел камшик и попитал дядото: 
"Гяур, къде е Вусаин?" Марин
ко отговорил, че не знае нищо. 
Субашията започнал да го удря

нали до Рудине, където видели 
косачи. Субашията се провик
нал: "Ей, Иване, я ела при мене 
нещо да те попитам." Иван 
доближил до него. "Има ли да 
виждате тук Вусаин и неговите 
хайдути?", попитал субашията. 
Иван разгърнал доламчето си, 
показал двете кубури и двата 
ятагана, и отвърнал: "Ако този 
зъл хайдутин се появи тук, ние 
ще го направим на решето. 
Явно той е някъде далеч по 
планините." Субашията превел 
на турски какво е казал Иван, а 
юзбашията Екрем бръкнал в 
джоба си, извадил няколко 
жълтици и ги подал на Иван, 
като му казал: "Аферим синко, 
ашколсун. Така трябва, гонете 
хайдутите, за да не ви крадат 
добитъка. Отидете в механата

нови

и се почерпете с вино и ракия, 
аз зная, че вие обичате да си 
пийнете."

Субашията повел турците до 
върха на Рудине, показал им 
посоките към планините Руй и 
Ветрен, където уж трябвало да 
е Вусаин и дружината му. 
Екрем заповядал на хората си 
да направят засади в тези пла
нини при всички чешми, буна- 
ри и извори. Но хайдутите не 
били там.

Минало повече от един ме
сец, откакто Екрем търсил Ву
саин в нашите краища. Един

Поради топенето на снега в началото на пролетта нивото на 
Драговищица е повишено. От Власинските водоцентрали апелират към 
населението да не се доближават до речното корито и да не изкарват 
добитъка си на паша наблизо до реката. П. Л.Р.
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ВОДОРАВНО: 1. Африканско 
животно, подобно на сърна. 6. ]6
Марка германски автомобили. 9.
Модел руски въртолети. 11.
Името на френския футболен 18 
национал Кантона. 12. Подслон, 
сайвант. 14. Певчески състав.
15. Възвишение, хълм. 16. Ум, 
разсъдък. 17. Река в Русия. 18.
Първенец. 19. Геометрична фи
гура. 20. Продълговато парче 
месо, печено на скара. 22. Па- 26 
рична единица в САЩ. 23. Стил в 
изкуството и архитектурата. 24.
Град-държава в древна Гърция.
25. Дървен капак на прозорец.
26. Подова постилка. 27. Мага- 33 
зин. 28. Третата нота. 29. Кон (по
ет). 30. Филм на Джеймс Каме
рун. 32. Къс и смешен разказ. 33.
Химически елемент. 35. Страни 
ца на правоъгълен триъгълник.
36. Повреди на тъканта, язви. 37.
Хълм над Цариброд. 38. Вид му- но. 16. Белградски вестник. 17. 26. Месец в годината. 27. Точно

м Управител на факултет. 19. По- календарновреме(мн.ч.).28.Ру-
щенска пратка. 20. Вид алкохол- дници. 31. Пустиня в Индия. 32. 
но питие. 21. Партия на власт. 22. Строителен материал. 34. Пър- 
Пристанищно съоръжение. 23. вата нота. 36. Египетски бог на 
Вид върба. 24. Малка рекичка, слънцето, 
бара. 25. Метален димоотвод.
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"АА" Подготвил: Драган КузевVат.жг . I

Тъжен помен
На 4 април 2005 г. се навършват ДЕСЕТ ГО

ДИНИ от смъртта на

РАДОЙКО ЙОРДАНОВ 
от с. Радейна, Димитровградско

Беше тих човек, готов да раздава себе си на 
всички и като такъв винаги ще останеш в нашите сърца.

Изминалите години без теб са години на дълбока празнота, 
тъга и жалост. Никой не умира, докато го помнят и обичат.

Твоите най-близки: съпруга Верка, дъщер Петроека и син Никола 
със семействата си

Г! }

*
28

ЙГ:
'■ Л г

:^27
'^/30  4^4—-Ь

А 35

■:Г ■ ..

(ЖГТ 129 : ■ !-Н: '"ЬНзгд*т ■■34
■

38*-V ( :■! ■1! ■: Тъжен помен
На 10 април 2005 година се навършват 5 

ГОДИНИ от неочакваната смърт на нашия оби
чан син, брат, девер и чичо

ДРАГАН ЙОВАНОВИЧ - Йофа 
сервитьор

На този ден в 11 часа ще посетим вечния му 
дом на гробището в с. Обреновац и ще положим 
цветя.

Каним роднини и приятели да ни придружат. 
Най-милите: майка Снежана, баща Светозар, брат Зоран, снаха 
Даниела и братанци Марко и Йована

зикално произведение, част от 
опера.
ОТВЕСНО: 1. Кладенец, бунар. 2.
Баскетболен отбор от Солун. 3.
Ограда от камъни. 4. Ехо, екот. 5.
Голям тропически плод. 6. Жи
тно растение. 7. Едно число. 8. _______________ _— —
Европейски съюз (съкр.). 9. Мяс- 1. Село. 4. Коте. 8. Ом. 10. Рива. 11. Пешеходец. 14. Ара. 15. Куба.
то за почивка. 10. Мярка за зем- 16. Опера. 17. До. 18. Кошава. 20. Икар. 21. Прилеп. 23. Поток. 26.
на площ. 13. Река в Източна Елек. 27. Васил. 29. Завет. 31. Лири. 32. Око. 34. Омер. 35. Ка-
Азия. 14. Удължен нос на живот- талония. 37. Лир. 38. Палат. 39. Ен. 40. Ан. 41. Мотел. 42. Котва.

Решение на кръстословица 236 • Водоравно:
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отговор

1 април 2005

Шопски историйки ■щ) ьрВойприАскьсДраговитски съвет •\Т V

Селянин от с. Поганово се оплакал на свой познат от с. Драго- 
,, ° повод текст® в Братст- вита, че мишки му ядат житото в хамбара, 

п-,мм,пЛ,3аГЛаВИе Неисг[ини *! - Че извадиш житото, убаво че изметеш амбарат с вълньену
и оценки като факти рукавицу и поганците вече нема да йеду жито - посъветвал го 

бих отговорил вместо А.Т., но драговитчанинът.
е раз рах кои е написал текс- Погановчанинът изпълнил указанията, но мишките продъл- 

.. и^Радата на гимназията жили да ядат от житото му. Отишъл при драговитчанина и му се
мИ братя Кирил и оплакал, че съветът не помогнал.

д - Па ти измете ли убаво амбарат?
- Измето ко що ми рече, с вълньену рукавицу.

- А кво направи с житото?
- Пак си га сипа у амбарат.
- Епа че йеду поганците, кико нема да йеду, щом си 

върнул житото у амбарат, они пак има кво да йеду - 
"мъдро" му обяснил драговитчанинът.

Сваку годин ка мине първи април се 
^ У заричам: "Е, надогодину нема да ме 

мотнете и после да ми се смейете у мустак!
Че се пазим кико змия ногье и на никога за 

нищо нема да веруйем!".
И очеш ли, сваку годин забоварим кига йе Първи 

април.
Сабале ме пречука бабата:
-Манчо, докига идеш у чаршиюту за леб, че закольем 

болнуту кокошку за обед...
-Чекай, ама нали смо у Великье пости?
-Пости не пости, нема да пущим да липше...
Я се сети дека сирома човек йеде кокошку или кига 

кокошката йе болна, или кига он йе болан, сви рамена, 
па реко:

-Добре, щом си тека решила!
Одма по ньу ме дочека унукат:
-Дедо, кажи "драгичка"!
-Кво, да нема петичка?
-Ма йок дедо, гимназията у Цариброд че си остане! 

Даскальете що су гласували да ни отвараю некикве 
майсторскье школе, се преплювали и гьимназията че си 
остане, са требе само да измислим у кой факултет че се 
запишем...

-Тека и требе, сине, добре дека им йе акълат дошъл 
навреме! Иначе стеомо да станемо по-бетер от село...

Унукат истърча у дворат и пърсну у смей, 
сли: "Нека се порадуйе детето!"

У чаршиюту ме спопадоше неколко душ приятелке, 
ушкьим си орате йедън на другога, а погледжую къмто 
мене и се сеире:

-Епа най-после дойде време и на вадете! Че потече 
вода из ньи и нема вечимка лете да гълтамо смрадове! - 
поче йедън.

-А кой че гьи прайи?-пита друг.
-Па общината, кой друг!?
-Море манете вадете, ньи гьи прайе само кига наб

лиже изборйе... Я чу дека най-после аутобускуту че 
среде, дека гьу купил некой гъерманац и че докара 
автобуси най-модерни и за свата села че отвара лини- 
йе...

-Я се манете от ваде и аутобуси, знайете ли дека най- 
после че откатанче нашете вабрикье. Еве за "Слободу" 
вечимка се преговара, а щом ньу отворе, че се вате и 
Гумаруту да отворе. А нали знайете кво значи това: 
нема вечимка народ да се муа нагоре надоле, че се вати 
на работу, а щом има работа и другото че търгне нап
ред. Най-после и нийе че заприличаме на град, доста 
смо завикували...

-Чекайте бре, човеци, вийе наоратисте толкова убаве 
работе, ама све кажете: чули смо, орати се ?... - не 
истърпе. - Айде йедън по йедън полъка да каже от кога 
йе чул!...

-Апри-ли-ли, Манчо, апри-ли-ли!
Е това "апри-ли-ли" ми заседе у гърлото, не мого да 

прегълтнем и да гьи пратим у майчину, само се обърну 
и твърдо реши: отсъга натам на първи април че се 
скрийем одвечер и цел дън нема да мърдам никуде!

та

Виктор Йосифов

Записал: Цпстко Иванов

Злободнебка

Прякори
Когато кажат на човека ти се кон, подразбират 

непоколебимост и трудолюбие. Когато го нарекат 
магаре, смятат го за упорит и последователен. Ако 
му викат маймуна, мислят, че в развитието си не се е 
отдалечил много от предците си и няма нужда да 
влага големи усилия, за да се върне към корените си. 
Когато пък го нарекат стока, правят му чест, защото 
го смятат за полезен.

Обаче, ако го нарекат човек, има основание да се 
сърди, защото под това понятие днес се подразбират 
всякакви животинки.

а я си поми-

Мича Живоинович

Апострофи
*Това, че комунистите ни 
лъжеха беше лошо; още по-лошо 
беше, че не можеше да им се 
вярва и когато казваха 
истината.
*Революцията започва като 
необходимост и свършва по 
необходимост.
*"Какъв ли е общественият 
строй в рая?" може да се пита 
само онзи, който идва от ада. 
*"От нищо нещо" е вселената на 
твореца; "от нещо нещо" е 
полето на учения.
*Четенсто на книги е от полза 
само за онзи, който е наясно, че 
това е самоцелно занимание. 
*Колко трудно е да се откажеш 
от онова, което нямаш.
*Вска истина става 
относителна, когато бъде 
формулирана като сентенция.

Стоян Гяуров

Беше, остана и пак - КОС 
Нов, лъскав, пременен... най КОС 
(Пременил се "ония", а пак "тия") 
Явно-конспиративно, оттулено-затулено 
Чу, чу(десно), малко лево (забулено) 
Почти швецко, начинание европейско 
(Кой лъже, сол не лиже):
КОС ще ни гали - безплатно 
КОС ще ни глади - безплатно 
КОС ще ни тъкми - безплатно 
КОС ще ни пази - безплатно 
КОС ще ни стриже - безплатно 
КОС ще ни слуша - безплатно 
(Пропеем ли... адекватно)
КОС ще ни разхожда (в редица)
С музика и ръченица.
Професионално, професионално 
КОС ще работи - да ни обработи!

Манча

то, какво ще изберете?
- Златото, разбира се - отго

варя студентът.
Питат ученици от Руската, - А аз ума - казал професо- 

Френската и Математическата рът. 
гимназия какво искат да имат - 
жена или любовница.

Ученикът от Руската казва: - 
Жена!

От Френската: - Любовница! хвалят:
От Математическата: - И - Моят татко е по-богат от 

жена, и любовница! Докато же- твоя! 
ната мисли, че съм при любов- - А пък моят е по-умен!

Г ницата, любовницата ще мис- - А моят пък даде на твоя -Търси те твоят приятел Пе- 
^ ли, че съм при жената, а аз ще хиляда долара назаем! тър -казва жена на мъжа си.

- А моят пък никога няма да -И какво каза?
МУ^™ върне! -Каза, че риболовът се от-

* * * меня, защото барът е затворен
Баба влезла в един факултет за ревизия.

- Ако ви предложат ум и зла- и попитала къде да подаде до-

КишМе кументите, за да се запише.
- А защо решихте да учите 

тъкмо сега?
- Защото моят старец иска 

да спи със студентка!***
След поредната лъжа баща

та се кара на Иванчо:
-Ти знаеш ли какво ги правят 

тия, дето много лъжат?
-Да, правят ги или депутати, 

или министри...* * * *

- Ами, всеки избира това, ко
ето не му стига!* * *Новица Младенов

Двама първокласници се

I си стоя в един ъгъл и ще си ре
шавам задачи!* * *
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