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От Възкресението до 
ден днешен милиони 

жора по света вярват 
в Христовото учение 
и се стремят да спаз
ват Неговите завети. 
Нека и пие. водейки се 

от примера на въз
кръсналия Нсус9 се 

възродим за добри де
ла. уважение и любов 

помежду ни.
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Родители от Босилеград писали до просветния министърКметът на Димитровград 
д-р Веселин Величков: етоI

т
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Ш Зимния период използвахме да 
направим планове и проекти, с 
които кандидатствахме за сред
ства от държавата, определени 
министерства и разни донорски 

| || организации. Имаме реални шан- 
I Ш со®е търсените пари да ни бъ- 
I № 9ат отпуснати 
I Щ Предстои ни голяма, преди 
йа? всичко комунална активност, 

заяви д-р Веселин Величков за 
, ^ нашия вестник във вързка с 

предстоящите дейности 
2Я кметството.

-Зимата и дъждовният пери
од току що свършиха, което ще 
ни даде възможност да започ

нем заплануваните работи. А те са доста. Зимния период изпол
звахме да направим планове и проекти, с които кандидатствахме 
за средства от държавата, определени министерства и разни до
норски организации. Имаме реални шансове търсените пари да 
ни бъдат отпуснати, разбира се, в процента, който държавата 
дава ( а това е 50% плюс още 10%).

Според нашите планове, на първо място трябва да 
възстановим пречиствателната система, която в момента почти 
не действа (прилича на огромна септична яма).

Следваща по значение е канализацията в село Желюша — 
главният колектор, както и канализационият колектор към гра
ницата, за което сме търсили средства от държавата. Разчитаме 
на тези средства, за да можем с каналпзашюпкртмрежа да 
стигнем до с. Градинье, което да бъде с— 
щитатваме водоснабдителната систе;д : 
гато става дума за тази система, веднага 
построена сградата, но оборудване няма, как го фьфогюст и 
затова сме се явили за средства. —.......

В рамките на споменатото трябва да се изтъкне, че за водос
набдяването е от съществено значение сгда-д-дат-др? гояцската 
депония. Това е необходимо да се направи веди а*д с де- 
понията също застрашава Ивкови воденици. Самата санация 
струва много, но ние нямаме избор и това непременно трябва да 
направим.

Що се отнася до пътищата в общината, д' 
ма в тази област и веднага започваме с ур .. 
ито са предвидени за тази година. Пъти . 
трябва да бъдат насипани с чакъл и доведе: у 
тояние. Всичко това трябва да започне през ман.

*Много села се оплакват, че водоснабдяването им е ло
шо?

Министърът на просветата 
и спорта на Република Сърбия 
Слободан Вуксаиович изпрати 
писмо до Националния съвет 
на българите в СЧГ, с което 
поиска от Съвета да се произ
несе по петициите, които той е 
получил от родители на учени
ци от Основното училище "Ге
орги Димитров" в Босилеград.

Позовавайки се на Закона за 
на задължително основно образо

вание, 62-ма родители са под
писали петиции, с които изра
зяват иедоволствието си от ре
шението на Националния съ
вет от следващата учебна годи
на обучението в първи,втори и 
трети клас да се провежда на 
български език. Те искат от ми
нистъра "посредством прос
ветния инспектор Дежка Геор
гиева да наложи на основното 
училище при записването на 
децата в първи клас да се оси
гурят формуляри, с които ро
дителите да се определят на у. 
кой език желаят да се провежда ./6- 
обучението" и да "забрани пол- 

> ова за- зването на книги от България ^ ‘ .
Ко- за реализация на обучението на го- 7° 

дм е ! български език".
В петицията се посочва, че в Зо. л , ол

Босилеградска община вече“20 ^
години обучението се провеж- '
да на сръбски език. "В начало- Г»' 
то на всяка учебна година е ор- п ' "Ъ?
ганизирана анкета за родите- И. с4А.лмо 
лите на кой език искат да се « ЧЛчве 5%мх. 
учат децата им и винаги почти 

ря- 99 на сто от анкетираните са се 
. определяли за обучение на сръ- 

_ : бски език. Преди началото на
със-; учебната 2005/2006 година се 

чуват други слухове. Сформи
ран е национален (екстремен) 
съвет, който настоява да нару-
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гурят учебници от Завода за 
учебници и учебни помагала от 
Белград, а същевременно зая
вява, че "ще бъде формирана 
комисия за превеждане на 
учебниците за първи, втори и 
трети клас". В комисията, как
то е написано в писмото, "той 
определя преподаватели, кои
то е изпратил на дообучение в 
България на Софийския уни
верситет в Търново. Всъщност, 
учебниците не са превеждали 
наши преподаватели, а еди кой 
си в България". Затова "недо
волните родители" търсят от 
министъра "да наложи осигу
ряване на учебници посред
ством ученическата коопера
ция".
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НАЦИОНАЛНИ САВЕТ КУГАРСКЕ МАН.ИНЕ У СЦГ 
■ прсдссдннк>‘ -

-Определен приоритет представляват и селските водопрово
ди, тъй като в много населени места те са направени ‘‘на бърза 
ръка” и са в катастрофално състояние. Надлежната общинска 
служба обиколи всички водопроводи и констатира, че много от 
тях са направени без каптажи, което е недопустимо. Направени 
са планове това да се поправи, най-напред най-застрашените, а 
те са пет-шест.

Разбира се има още много, много други работи, но това е 
най-важното.

иимитровград .
Балканска бб

По повод посоченото в пе
тицията Пене Димитров, пред
седател на Комисията по обра
зование при Националния съ-

Поштоваии,

На основу члана 19. став 7. Закона о заштити права и спобода наинопаяпих 
магьича («Службепн лист СРЛ», бр<у 11/02) н члапа 47. Позс.ъе о /ъудским и 
мантским правима и гра^анским слободама («Службспи лист СЦГ». бро) 6/03) 
доставламо Вам петиодце незадоволних родителя ОШ «Георги Димитров» из 
Босилсграда, како биете их узели у разматрагье и обовестили Миннстарство просеете 
и спорта Рспублике Србзуе п предузегтям корприма.

*Какво става със спортната зала?
-Вътрешността, освен някои дребни неща, практически е за

вършена и наскоро трябва да профункционира. За нас обаче от 
по-голямо значение е уреждането на пространството около за
лата, защото това фактически представлява уреждане на целия 
спортен център “Парк”. Това подразбира не само непосред
ствената околност на залата, но и игрищата за малките спорто
ве, а също така и атлетическата писта около стадиона, която на
истина е в окаяно състояние. Е сега, помислете си ако всичко то
ва се завърши, а остане вадата в сегашното състояние! Значи и 
по вадата трябва да потече пак вода и да се разшири мостът към 
Спортния център.

Това са проекти, които са в ход, както и зеленият пазар. Про
ектите за конкурсите са изпратени, а от донорите, ЦХФ преди 
всичко, имаме твърди обещания, че ще получим средства (около 
50%). Но трябва да изтъкна бавността на администрацията, коя
то значително забавя реализацията на плановете ни.

* Какво се планира за главната улица?
- Главната улица ще бъде затворена за движение на МПС. Но 

това ще стане, след като се обезпечи адекватно алтернативно 
направление, а това са улиците "Нишава 1" и "Нишава 2". Но тук 
най-напред трябва да бъдат решени имуществените отношения, 
което не зависи само от нас, заяви пред “Братство” кметът на 
Димитровград г-н Веселин Величков.

вет, реагира по следния начин:
- Петицията е красноречиво 

доказателство, че и по-нататък 
определени структури манипу
лират с българското малцин
ство в Сърбия и то става за
ложник на такива манипулации 
и подмятания, с което на Бел
град искат да покажат, че те са 
по-големи сърби и патриоти от 
самите сърби. Това е трагико- 
мично, жалко и унизително. 
Петицията изобилства с много 
противуречия, обиди, клевети 
и конфузия. За инициаторите, 
побудите и последиците на пе
тицията наскоро ще разисква 
Националният съвет и за прие
тите становища ще уведоми 
Министерството на просвета
та и спорта на Република Сър
бия. П.Л.Р.
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ши хармоничния живот в об
щината".

В писмото до министъра ро- е казал, че ще реализира реше- 
дителите подчертават, че с нието на Националния съвет, 
"облекчение са приели новина- въз основа на което няма да бъ- 
та преди 20 години, че обуче- Де организирана анкета. "Ди- 
нието ще се провежда на сръб- ректорът има задължения към 
ски език, а за определени пред- България, понеже синът му 
мети-двуезично, с 10% набъл- следва в България. Той свое

волно съкращава правата нагарски език".
Крайно ниски обиди и остри родителите", 

критики са отправени по адрес 
на директора на основното Чипев не позволява за следва- 
училище Методи Чипев, който щата учебна година да се оси-

В петицията е посочено, че

Съобщение 
, Следващият брой н
_______

г- I /''
т■ ■■■

1—мен : :А.Ташков
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Бранковци родителите си...
Стоянова ни разказа, че от няколко 

години е учителка в Бранковци.
- Миналата година, покрай Габрие

ла, тук се учеше още един ученик, кой
то сега е петокласник в бистърското 
училище, казва тя. За съжаление тази 
година аз и Габриела останахме сами. 
Много по-трудно е да си учител само 
на един ученик, отколкото да препода
ваш на паралелка с тридесетина учени
ци, изтъква тя и подчертава, че липсата 
на конкуренция е основната причина 
за по-слабия успех на учениците в учи
лищата с малък брой ученици.

Стоянова казва, че ученичката й Габ
риела е много прилежна, старае се нав
реме да напише домашното си и да на
учи уроците. Каза ни, че първото полу
годие е завършила с добър успех, но се 
надява, че с малко повечко труд и упо
ритост ученичката й ще завърши класа 
с много добър успех.

- В училището съществуват добри 
условия за обучение, подчертава Стоя
нова. За разлика от някои други учили
ща, тук сградата е в доста добро състо
яние. Миналата есен подменихме олу
ците, а сега монтираме нов водопро
вод до училището с дължина около 160 
метра. Училището подсигури необхо
димия материал, а самите жители се

Марко ще се 

представи и 

във Калено
На окръж

ното съревно
вание на млади 
декламатори, 
което тези дни 
се проведе в 
Пирот, Марко 
Тодоров 
втори клас на 
димитровград
ското основно 
училище “Мо- 

Пияде” 
осъществи го
лям успех, като 
се класира за 
републиканското съревнование, което 
ще се проведе през средата на май в 
град Валево. Той впечатли журито с дек- 
ламирането си на стихотворението 
“Ученическа песен” от Добрица Ерич. 
От Димитровград на окръжното сърев
нование участваха общо 12 деца. Само 
първите в отделни категории се сдобиха 
с правото да участват в републиканско
то съревнование.

Твърдението, че животът в босилег-
радските села като че ли е спрял, пре
делно ясно се отнася и до Бранковци.
Когато пристигнахме в селото, зава
рихме само един човек. От центъра
на селото, където се намират църква
та "Свети Харалампий" и сградата на от

канцелария, се вижда хуба
вата бяла постройка на селското учи
лище. Минахме реката през бетонния

местната

мост и се изкачихме към училището. 
На входа любезно ни посрещнаха уче
ничката Габриела Господинова и учи
телката Анка Стоянова.

ша

В уютната ученическа стая, където
има чинове за много повече ученици,
третокласничката Габриела седи са
мичка.

- Много ми липсват приятелки, раз
казва тя. Тук няма деца, с които да си
поговоря и да се поиграя на почивки
те. Учителката ми е и другарка в учи
лището. Имам две по-малки сестрич- ангажираха около монтажа на водоп-
ки, които все още не ходят на училище, След часовете си играя с тях, разхожда- ровода. 
продължава малката ни събеседничка. ме се, а когато има нужда, помагам на П.Рангелов

Годи оток: пакъл 6 морето - голгота край границата (14) ■л..мгв
Богдан Николов: Спомени за едно смутно време

Тито се извини ма невинните
Много години нито един от най-високите партий

ни и държавни ръководители на социалистическа 
Югославия не споменаваше Голи оток. Александър 
Ранкович бе първият и единствен югославски ръко
водител от най-висш ранг, който посети Голи оток 
през 1949 година. След неговото посещение храната 
за затворниците беше малко по-добра, което потвър
ждава, че и самият той е разбрал колко нехуманни бя
ха условията в концлагера.

чистач на градския клозет 
в Пирот?!

През 1944 год. Йорданов 
постъпва като доброволец в 
Първа царибродска бригада. рЦ 
След това с Осма сръбска гйЙ 
бригада участва в боевете за Ангел Георгиев 
освобождение на Югославия Бабараката 
от фашисткия завоевател. В
битката на река Босут през април 1945 г. е картечар, 
заедно с Рангел Петров и Никифор Петров от Каме
ница. Тримата смели картечари успяват да спрят гер
манските части пред Босут и по този начин да спасят 
Осма сръбска бригада от сигурно унищожение. За то
зи подвиг Кирил Йорданов е удостоен с орден и се 
завръща в селото си като герой... По време на Резо
люцията на ИБ той е приятел на един граничар, който 
често идва при него на кафе, ракия и разговори, но 
наскоро го уволняват и той заминава за родното си 
село. Там се повързва с хора, застанали на страната 
на Сталин, арестуват го, а следователите откриват, че 
е имал близък приятел в Сенокос^Бившият граничар 
категорично твърди, че с Кирил Йорданов никога не 
е разговарял за политиката и за положението след Ре
золюцията на Информбюро, но УДБА арестува и 
Йорданов, въпреки че и той потвърждава думите на 
граничаря. Наказват го административно и го закар
ват в пакъла на Голи оток, в който прекарва три годи
ни и половина.

Една„вечер, чакайки автобус за Ниш, разговарях с 
Кирил Йорданов в чакалнята на пиротската автобус
на станция. Познавахме се отдавна, а подробностите 
за неговия подвиг на река Босут бях узнал на едно 
партизанско тържество във Враня. В нашия край оба
че не се говореше за неговия героизъм. Никога не е 
получил заслужения орден, а като "награда" получил 
работно място в градския клозет на Пирот при 
гарата?!? Каза, че дотогава никому не разкрил своята 
зла съдба. Решил да говори на тази тема с мен, защо- 
то знаел, че и аз съм бил на Голи оток. Тогава приех 
поканата му да го посетя вкъщи, за да ме запознае 
подробно със страшните теглила, които е преживял в 
голооточкия концлагер. Посещението обаче не се 
сбъдна, защото след известно време разбрах, че Йор
данов починал след кратко боледуване.

Неустрашимият партизански боец Кирил Йорда
нов от село Сенокос със сигурност беше ЕДИН ОТ 
ОНИЯ НЕВИННИ ГОЛООТОЧАНИ, на конго Тито 
реши да се извини едва през 1973 г.

- Следва -

че за нея ме предложиха над 
сто световни държавници." 
Норвежкият крал предложил 
на Тито да се извини заради 
Голи оток, но той отказал и 
заявил:

"Ако трябва да се извиня 
някому, това са тези, които 
без вина бяха закарани на Го
ли оток."Ранкович критикува правосъдието, УДБА и 

партията
За хората,

по-кратко или по-дълго вре
ме на прословутия адриати
чески остров Голи оток, хо
денето по мъките продължа
ваше и дълги години след ос
вобождаването им от кон
цлагера. Голооточката ана
тема особено трудно се сва
ляше в нашите краища - Ца- 
рибродско и Босилеградско.

прекарали

в своя доклад на Третия пленум на ЦК на ЮКП, кой
то се проведе на 3 юни 1951 год. Тогава той между 
другото каза: "Някои органи на УДБА не са разбрали 
достатъчно, че трябва да знаят добре всички закони и 
стриктно да ги спазват в своята дейност. Защото 
УДБА в никакъв случай не е над органите на властта 
и извън законите, но тя е длъжна преди всичко да за
щитава интересите на народа и строго да се придър
жа към законите."

Ранкович отправи остри критики по адрес на случаят на Ангел Георгиев Бабараката
Граждани" РПДркрасноречиво говори за това. Той работеше в Дома 
които е арестувала УДБА, чак 49% са арестувани не- на културата в Цариброд. Като член на самодейния 
законно^Ранкович не спомена броя на лицата, които театър "Христо Ботев" стана известен актьор, при- 
са арестувани "неотговорно и неправилно", но като равняващ се по качество към актьорите професиона- Л арестувани неон с с] р листи. Ония, които са гледали представленията "Ба-
се знае че през п°“Чпе»а™т;г°ДлИ0НаизС^ чеУ"н от?о- нович Страхиня" (1976), "Вук Бубало" (1963), "Паяк" 
що 98 598 души, лесн°се °™^ЛО извода че нео ()960)_ „А‘лександра.. (|дб0) и "Ивковаслава" (1978), и
В° Ако в цяла^ Югославия 49% от арестуваните през Днес хвалят актьорското майсторство на Бабараката.'"“йягйдаяг .*=в^вй=

Кирил Йорданов

центът 
е още по-голям.

Георгиев получи първата награда за мъжка роля. За
пис за това голямо събитие беше излъчен по ТВ-жур- 
нала, но заради появяването на Бабараката ма телеви
зионния екран редакторът на предаването Димитър 

През 1973 година, въпреки че бе подкерпен^от мно- йотов п0Лучи остра критика.
- Защо пусна Бабараката по телевизията? - питали

Заради Голи оток Тито не получи Нобелова награда
авто-

то видни личности в света, като Уинстън Чърчил, ,
Шарл дьо Гол, папа Павел Шести, Неру, Алдо Моро и Йотов от Комитета в Димитровград. 
Други, Иосин Броз Тито не получи Нобеловата награ
да за мир. По това време (1971) Тито успя да се спра
ви с маспока в Хърватско, а след това насочи удара нин| 
си срещу Сърбия, по-точно срещу осем професори от 
Философския факултет в Белград, т. нар. "новолеви- ли 
иогчмН _^        „г.а. лпило ПпаКСИС НЯ

- Защото получи награда! - отговорил той.
- А знаеш ли ти кой е Бабараката? Той е голооточа-

Така партийците, които се бяха самопровъзгласи- 
.... за върховни арбитри, дълги години не искаха да 
свалят анатемата от името му. Изминаха обаче годи- 

сега вече никой не помии хората от Комитета, а
чари", организирани около списанието Праксис 
Корчуланската школа. В много краища се яви съпро- ии и
тива срещу Тито и много видни хора се обявиха сре- Цариброд никога няма да забрави своя театрален
|цу предложението да му бъде присъдена Нобелова бард Ангел Георгиев Бабараката!
«аграда. След като не получи тази изключително Заради Голи оток партизанският боец Кирил Иор- 
ирсстижна награда, Тито заяви: "Само заради Голи данов. честен човек от село Сенокос, доживя съдбата 
°ток не получих Нобеловата награда за мир, въпреки да бъде
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Трима българ 

загинаха в Ирак
«1 ПИЛОТИ Министерският съвет (МС) 

одобри проекта на договора 
за присъединяване на Бълга
рия и на Румъния към Евро
пейския съюз (ЕС), протокол 
относно условията и догово
реностите за приемане на две
те страни към ЕС, акт относно 
условията за присъединяване
то им и промени в учредител-

* Бунтовническата групировка "Ислямска армия в 
Ирак" пое отговорността за свалянето на бъл
гарския цивилен хеликоптер, северно от Багдад, 
при което загинаха трима български пилоти - Лю
бомир Костов, Георги Найденов и Стоян Анчев и 
още осем чужденци.

При свалянето на хеликоп- ствие при разследването на об- 
тера МИ-8 на българската ком
пания "Хери ер" загинаха еди
найсет души — тричленният 
екипаж, шестима цивилни аме
риканци и двама охранители, 
чиято националност се уточня
ва. Българското Министерство 
на транспорта съобщи, че те са 
филипинци. Според ръковод
ството на канадската компания 
"Скай линк", наела хеликопте
ра, обаче двамата са от Фиджи.
От "Скай линк" уточниха, че 
машината е летяла от Багдад 
за Тикрит. Това вероятно е 
първото сваляне на цивилен рите на "Хели ер". 
летателен апарат в Ирак, отбе
лязва "Ройтерс". Групировката 
"Ислямска армия в Ирак" ста
на известна главно с отвлича
нията на чужденци миналата 
година. Техни заложници бяха 
двама френски журналисти и 
филипински шофьор. Впослед
ствие те бяха освободени. Бун
товниците поеха отговорност и 
за похищението и убийството 
на италиански репортер.

За Ирак е отпътувала раз
следваща група от Министер
ството на транспорта. Амери
канските власти са потвърди
ли, че ще окажат пълно съдей-

Прнсъе
Европе

стоятелствата около катастро
фата. От канадската фирма, на
ела хеликоптера, са потвърди
ли официално гибелта на всич
ки 11 души на борда на хели
коптера.

"В света по-надежден еки
паж едва ли има. Това са хора 
много професионални — пе са
мо, че загубихме трима души, 
но и трима много добри специ
алисти. Хеликоптерът не е 
проблем, проблемът е човеш
ки", каза Георги Спасов, пред
седател на Борда на директо-

I

ните договори на ЕС и заклю
чителния акт по присъединя
ването на България към ЕС. 
Това съобщи след заседание 
на кабинета говорителят на 
правителството Димитър Цо
нев. С решението се упълно
мощават министър-председа
телят Симеон Сакскобурггот- 
ски, министърът на външните 
работи Соломон Паси и ми
нистърът по европейските 
въпроси Меглена Кунева да 
подпишат документите от 
името на България при усло
вията на последваща ратифи
кация.

39-ият праламент трябва да

вището на българската дър
жава, а то е подписване на 
присъединителния договор и 
неговата ратификация, допъл
ни Ралчев. Ралчев каза, че дос
татъчно изследвания са пра
вени за мнението на българ
ския народ за членството на 
страната в ЕС. Разбира се, те 
нямат качеството на референ
дум, но по този въпрос в мне
нието на народа няма разлика 
с това, което са приели като 
приоритет политиечските си
ли — всичко, което е необхо
димо, за да бъдем на 1 януари 
2007 г. в ЕС, добави той.

изпълни своето задължение — 
да ратифицира договора за 
членство на България в ЕС, 
каза пред журналисти в пар
ламента заместник-председа
телят на ПГ на НДСВ Борис
лав Ралчев. Той беше помолен 
да коментира мнението на за
местник-председателя 
БСП Румен Овчаров, че не 
трябва да се бърза с ратифи
цирането на договора. Моето 
мнение, а мисля, че и НДСВ се 
е произнасяло в този смисъл 
многократно, е, че трябва в 
края на краищата да официа- 
лизираме в пълна мяра стано-

"От нашия контингент пот
върдиха, че в момента амери
кански и канадски фирми нае
мат въздушен превоз за извър
шване на различни операции в 
Ирак. Примерно строителни, 
хуманитарни, под егидата на 
ООН и се оказа, че този хели
коптер е нает от канадска фир
ма", казва говорителят на во
енното министерство Владис
лав Прелезов.

С това нападение броят на 
загиналите в Ирак българи ста
ва 14 — осем военнослужещи и 
шестима цивили.

на

България 6 глобалния святНов гаштангемт за Мрак Кг.

Историята 

като култура
•Петият контингент за Ирак получи 
сертификат за готовността да изпълни 
мисията си

Официалната церемония за сертифициране- 
то на контингента се проведе в 61 Стрямска 
механизирана бригада Карлово. Сертифика
тът е връчен от началника на Главния щаб на

Сухопътните войски генлейт. Златан Стойков. 
Очаква се за Ирак да заминат със сто души 
по-малко в сравнение с досегашните мисии. 
Командир на батальона е подполковник Кос
тадин Кузмов. 370-те бойци ще сменят четвър
тия контингент в база "Еко" — Диуания. Рота
цията на двата батальона е в процес на подго
товка. Преди двайсетина години в 

Царево (тогава Мичурин) бе 
поставено началото на Праз
ниците на литературата и из
куствата за деца и юноши. В 
началото на новия век тези

вечерта, на 13-и април, гледах 
великолепното изпълнение на 
групата "Огънят на Анадола" 
на сцената в Националния дво
рец на културата. Вълшебната 
феерия от музика, танци, хоре
ография ми бе страхотно поз
ната — ритмите, неравнодел- 
ните тактове, емоцията на тя
лото. Всъщност изпълнители
те от южната ни съседка въз
кресяваха пластове на общата 
ни балканска култура. В между
народната лексика упорито се 
е вкоренило убеждението, или 
по-скоро изразът, че на Балка
ните историята била прекалено 
много и това пречело за разви
тието на съвременните отно
шения.

Граничният контрол за ЕС пада чак през 2009 г.

Ще се подменят пан
личните документи

празници вече са традиционни, 
а годините на демокрацията ги 
превърнаха в тържества на дет
ско-юношеското творчество с 
международно участие.

Когато преди няколко годи
ни в навечерието на поредния 1 
юни в Царево дойдоха деца от 

Къркларели
зват от преходния период за (Лозенград) в Турция, гледката 
движение на работна ръка, бе трогателна, а резултатите от 
които е от 2 до 7 г. от подписва- гостуването бяха показателни,

че децата от две съседни бал
кански държави — България и 

промяна на личните докумен- Турция, жадуват да се опознаят 
ти. Смяната ще е на по-късен и да общуват. А кристалната 
етап, когато бъде конкретизи
ран микрочипът й информаци
ята, която трябва да съдържат 
документите за самоличност.
Единният формат е предвиден 
и за шофьорските книжки. Фи-

Що се отнася до пътуването 
на работници в ЕС, повечето

След 1 януари 2007 г. преми
наването на границите ще бъде 
без митнически контрол, но 
паспортно-визовият режим ще 
остане до момента, когато 
Европа реши, че България е на
пълно подготвена за Шенген. 
Според Пламен Ангелов от 
МВР това ще стане към 2009 г., 
стана ясно сега, когато вът
решното ведомство предоста
ви своята част от договора за 
присъединяване на България 
към Евросъюза. Акцент в него 
са двата типа разпоредби, зася
гащи Шенген. Първият тип 
влизат в сила с подписването 
на договора и са свързани с ви
зовия и граничния контрол, а 
вторият ще влязат в сила от 
по-късна дата, когато съответ
ната Европейска комисия пре
цени, че България е готова. То
ва според Пламен Ангелов не

засяга вътрешните граници.
Безвизовото влизане в чужда 

страна не означава свободно 
влизане, обясни Ангелов. По 
думите му без да се нарушава 
системата на Шенген, ще се 
търсят възможности за облек
чено преминаване на граници
те от българите, които са част 
от етническите общности в 
други страни. В момента Бъл
гария преговаря със страни 
членки на ЕС за възможността 
нашенци да пътуват в сюза са
мо с лични карти. Срокове не 
са поставени, въпросът е на до
говаряне между страните и 
усъвършенстване на техничес
ките аспекти, обясни той. Без
визовият режим ще облекчи 
движението на стоки и капита
ли, тъй като за тях няма да има 
митнически контрол на вът
решна граница.

страни членки ще се възпол- крайграничния

нето на договора.
До 2007 г. не се предвижда

Убедена съм, че най-преки- 
ят път да приемем фактите от 
близкото минало, да надмог
нем историческата обремене- 
ност на Балканите минава през 
културното

детска чистота сякаш отвед
нъж премахваше предубежде
ния, наслоявани с десетилетия 
и векове. Същото сърдечно об
щуване се получи и през след
ващите години, когато идваха 

нансовата рцмка е за три годц- дечица, от Гърция и Македо- 
ни от 2007 до 2009 г., за безвъз- 
медните суми ЕС изисква и 
конкретни резултати. За 2007 г. 
отпуснатите суми са 121,800 
млн. евро, за 2008 г. — 59,100 
млн. евро и за 2009 г. — 58,600 
млн. евро.

сътрудничество, 
през онази памет, непомръква- 
ща във фолклора и традициите, 
които са съхранили народите 
ни и тъкмо затова ги сближават 
с общочовешкото си звучене.

ния. Децата от Балканите пее
ха, танцуваха, рисуваха и се ве
селяха, без да се чувстват раз
лични...

... Сетих се за тези празници 
в отдалечения от столицата ни 
градец Царево, когато в сряда

Юлияна Томова, главен редак
тор и издател на 

"Български дипломатически 
преглед"



сЛнкеша щш
29 април 200!» 5

Интервю с градоначалника на 
Ниш Сллилко Костич

' Анкета из софийските улици

Има ли българи
е Сърбия ■ мшш
Не бих желал да бъда лъжливо скромен и да кажа, че ми е "все едно какво ще кажат читатели - 

на "Братство". Напротив! Изключително много ме зарадва писмото на читателя Драган 
Михайлов, публикувано в брой 2040 от 18 март т.г., в което той настоява да бъде направе
на анкета между хората в България и да ги попитаме колко ни познават и какво е мнението 
им за нас - българите в Сърбия. Ето мненията на съвсем случайно срещнати хора 6 София.

Германия и Франция вечно са воювали, а сега 
няма граници...

те

Георги Стоянов, политолог:
Българите в Сърбия имат всички права, как-

вито имат и другите малцинства в тази съседна 
нам държава. Това, че те не си ползват правата е
отражение на нашия български манталитет. До- дко ми бяхте задали въпрос, свързан с какво- 
ри бих казал и комплекс. За съжаление и ние, то и да било друго нещо, щях да ви отмина... Все 
българите в самата България, често пъти си пак ще ви кажа, че няма по-близки народи от 
имаме комплекс, бих го нарекъл — нихилизъм, сърбите и българите. През последните години 
Сърбите, за разлика от нас, имат комплекс — научавам, че нашите българи, останали в Сър- 
национализъм, който се е пренесъл на нашите бия след Първата световна война, от време на 
българи там, но в обратната посока...

Дарина Пачева, учителка:

време имат проблеми с братята сърби и ми ста
ва много мъчно, защото ние в България, с прос
ти думи казано, обичаме сърбите.

Иначе за българите в Сърбия зная, че те са 
едни от най-лоялните граждани и на предишна
та Югославия, и на сегашната Сърбия и Черна

Наско Петров, ученик:
За пръв път чувам за такова нещо — българ

ско малцинство в Сърбия! Ма шегувате ли се? 
Де да знам — може и да има. Ако има - евала. 
Добре, че са се отървали. Оттук всеки бяга, тук 
вече не се живее. Нашето не прилича на нормал
на държава. Това е държава на крадци. Не зная 
как живеят българите в Сърбия, където казвате,

гора.Гршщде© ©а 

зо иетошвато
Ерол Еюп, студент:

Аз съм турчин по произход. От град Кърджа- 
че има българско малцинство, но сигурно им е ли съм. Допреди 15 години ние турците в Бълга- 
по-добре, отколкото да са останали да живеят рИЯ бяхме подложени на голям тормоз, даже ис- 
тук... Поздравете ги... каха (и го направиха) да ни сменят и имента. Се

га вече нещата се промениха, даже имаме и на
ши министри и депутати в българския парле- 
мент. От самата Турция имаме голяма помощ. 
Даже и двата наши вестника, "Ени яшък" и "Ени 
хайет", които излизат на турски език в Кърджа
ли, си имат постоянни кореспонденти от Тур
ция. За българите в Сърбия не заня много, даже 
да бъда искрен докрай, за тях за пръв чух, когато 
дойдох да следвам в София...

Стоян Иванов, пенсионер:
Контактите между вис
окопоставените държавни ство чрез лични контакти 
ръководители на Сърбия и с видни личности в чужби- 
Черна гора и България ста- на. Подразбира ли това и 
наха все по-чести. Господин България?
Костич, как вие като дъл
гогодишен известен сто
пански деец и кмет на един 
от градовете в Еврорегиона 
Ниш-София-Скопие оценя
вате отношенията между 
двете съседни страни?

Град Ниш е близо до грани- дишно ниво. Контактите ще се 
цата с Република България, засилят когато се срещнат кме

товете на София, Скопие, Со
лун и Ниш, за да обсъдят въз
можностите за стопанско сът
рудничество.

ване на нишкото стопан-
Да, да... Нашите поробени брая там. Остана

лите наши територии във владение на Крал
ството на сърби, хървати и словенци и до 
ден-днешен са в Сърбия, а Кралството на СХС 
не съществува. Ние не сме предали западните 
покрайнини на сърбите — да си ни ги върнат, те 
са си наши. Те там живеят в робство, нямат ни
какви права, те са третирани като хора второ ка
чество, трябва да бъдат върнати в рамките на 
България незабавно...

Аз имам положителен опит
от контактите с български ко
леги. Най-много съм сътруд
ничил с "Булгартабак", но и с 
други фирми, така че обменът 
бе от 15-25 милиона евро на го-

Илиян Методиев, безработен:
Разбира се, че зная за българите в Сърбия. Не 

еднократно съм ходил в Цариброд. Много са 
добри хората там, обаче са много бедни. Знам, 
че повечето младежи оттам се учат в България. 
Също така заня, че през последните години 
мнозина от тях са си взели и български паспор
ти, защото с тях ще могат да пътуват из Европа, 
както пътуваха и по времето на Тито. Е, тогава 
те живееха по-хубаво от нас тук, сега мей неща
та се промениха.

Зоя Захариева Цанкова, журналист:
моята оценка за отношенията 
между двете държави е напъл
но положителна и съм опти
мист, че границата един ден ше
изчезне. В миналото имаше Дълги години сме изправе. 
проблеми, които обременяваха “и д един проблем> кой. 
контактите, но това ставаше по то можеше отдавна да бъ- 
воля на великите сили. Сега об- де решен, но не се решава. 
становката е съвсем по-друга, Касае се за уреждане на па- 
в обединена Европа няма гра- метната костница на за- 
ници и никой не ще има полза гинали български бойци 
» “““ проблеми. М.И, 
сърбите и българите почти ня
ма разлика, ние сме добри съ
седи и приятели, а така ще ос
тане и в бъдеще. Когато се по- Р° ще решаваме и този въпрос.

Онова, което ми е известно е, 
но ще има много хора, които с че близо до костницата трябва 
автомобил ще отидат в София, да се прави булевард и пара- 
а софианци в Ниш, за да обяд- лелно да се урежда и простран- 
ват и да правят сделки. ството около паметника. Всич-

Смятам, че междудържав- ко това трябва да се направи 
ните контакти ще резултират и едновременно, 
със съвместни проекти за евро- КМо е мнението Ви за 
пейския пазар и това нещо е българското малцинство в 
съвсем нормално, понеже сме Сърбия, по-точно за бълга- 
съседи. Съвместните ангажи- рите, които живеят в 
менти в крайграничните общи- Ниш? 
ни и градове в икономиката, Не правя никаква разлика 
културата, спорта и в други об- между сърбите и българите и 
ласти подкрепя и Европа, пре- не ги деля Както казах в нача- 
ди всичко с проектите в рамки- дото иа ИИТервюто, става дума 
те на еврорегиони. Това е ис- за два народа, които са твърде 
тински шанс за всички ни, а близки по всичко. Аз сътрудни- 
' раниците ще останат само ис- ча с българите по същия начин, 
Т0РИЯ- както и с хора от сръбска наци-

Родът на моя баща е от Босилеград. В дет
ството си за пръв път посетих този край. Тогава 
се докоснах до възрожденската гордост на тези 
българи. Те са съхранили едни от най-стабил- 
ните ни добродетели. Пазят силно чувство за 
нашата история и хранят надежда за бъдещето. 
Вероятно ще се изенанадате, ако ви кажа, че не 
еднократно съм чела "Братство", "Другарче" и 
"Мост". Никола Ташев, шофьор:

А, бе най обичам сръбската музика! През 
последните години в София откриха многоб- 
ройни "сръбски скари", където се пуска 
сръбска музика... А българите в Сърбия да са 
живи и здрави и да не се оплакват много, защо
то Тито им беше дал всички права. Знам, че сега 
са обедняели, ама то комунизмът свърши, тряб
ва да се работи. А за правата — нека сами да се 
борят, не вярвам, че някой насила ги кара да си 
сменят имената или да говорят на сръбски. А, 
бе най-важно е дали живеят добре или не, всич
ко останало е политика, а политиката е курва...

Александър Пенев, работник:
самоК'во? Българско малцинство в Сърбия! Боже 

Господи, къде ли ни няма нас — българите!? Та 
и ние си имаме турци в България.... а за цигани
те и да не говорим. А пък вие ми споменавате, 
че в Сърбия имало българско малцинство. Не, 
вие сигурно се шегувате. Е, може би, ако имате 
предвид нашите куфарни търговци, които про
дават по пазарите в Сърбия, но аз мисля, че 
българи има само (освен малкото вече остана
ли в България) в Испания, САЩ, Германия... 
Абе к'во да ти разправям, отдавна вече не е по
пулярно да си българин.

Не зная точните причини за 
това, но ме интересува и наско-

съвземе икономиката, вероят-

Румяна Ипчева, студент:
Вижте какво ще ви кажа: само бедните хора 

говорят за политика. Всеки вече има право да
д., в Е,,».,... о..,.-—чг

ма държава, в която да не жив ме и Европа, и светът да ни уважават, нали
цииство, пали се глобализирам . ‘ ‘ур~ там сме се запътили. В Европейския съюз никой
ци, у вас има българи, у Хър а ‘ р ... не те пита какъв СИ| а дали си добър работник 
Политиката отдавна свърши. Дай да гледаме или не д нашите българи в Сърбия, доколкото 
бизнеса, защото от политика не се жив . зная, имат всички права каквито имат и другите
ме боли, че американците бомбардираха ьр- товае Българите в Сърбия трябва да знаят (и не
бИЯ'катоди бяхТизбрали мГошевич^Ис^Гй сам° те>'че сам0 ТРУДЪТ о6езпеча»« висок стан- 
се да няма граници и да мога свободно да ходя в 
Цариброд, откъдето е родът на майка ми. Нали

Емил Дерменджиев, бизнесмен:

на

ям а дарт.
оналност. Тодор ПетровПо бреме на кампанята си 

за кмет обещахте оздравя- М. Тодоров



Ъотлвг^акЬ хроники6 СМгСтМ1 ЖшШ________________
Александър Димитров Валявичарски, шофьор в пенсия Козлодуй дари 

5000 лева1 1

© Общинският съвет на Козлодуй дари на Босилеградска об- ^ 
щина 5000 лева. С тези пари са купени 130 метални кофи за 3 

фирмата "Рила" от град Рила в Република България. ] ■ 
Миналата седмица козлодуйчани докарали кофите до митни* [• 
цата "Рибарци", където те били превзети от представители на й 
общината.

- Изразяваме голяма благодарност за дарението на кмета | 
господин Милко Торбов, както и на всички съветници в ' 
Общинския съвет на Козлодуй, изтъкна Александър Алексан
дров, заместник-кмет на Босилеградска община.

Кофите вече са предоставени на комуналното предприятие 
"Услуга", което ще ги разпредели на домакинствата и на фир- Ш 
мите в града и в село Райчиловци.

Понеже специализираният камион за смет, който беше да- 
рен от гр. Кюстендил, може да се натоварва само с този вид И 
кофи, необходимо е да се осигурят още такива. Александров | 
подчерта, че в рамките на реализацията на плана за комунал- | 
ното уреждане на града общинското ръководство вече е от
правило искове за донации до няколко общини в Сърбия и в 
България и се надява, че наскоро проблемът изцяло ще бъде

П.Л.Р.
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по чупене на яйцаЯЛ Ще^учаехват
над 600 деща

№I V'.' ; 5*1

Въпреки че е на 84 години, но", а след това в босилегад- ва дядо Санде живее сам, но из- 
дядо Санде Треперски, както ския пункт на вранското пред- тъква, че не се чувства самот- 
всички в Босилеград и околия- приятие за поддържане на пъ- но. Поддържам всекидневни

контакти със синовете си и ста наричат Александър Валя- тищата.
- По време на трудовия ми техните семейства, обяснява 

стаж никога не съм правил майсторът на кормуването. С * Осигурени са награди за всички участници в 
турнира. *Ще бъде организирана и томбола, как
то и избор на най-красивото яйце.

КИЦ "Цариброд" - филиал спонсори ще бъдат Българско- 
Босилеград организира двана- то национално радио и Нова 
десетия поред Международен телевизия от София, 
великденски фестивал. Очаква Турнирът ще се проведе на 1 
се на турнира по чупене на яй- и 2 май в голямата зала на 
ца да участват между 600 и 700 Центъра за култура, а освен 
деца от Сърбия и Черна гора, състезанието ще бъдат органи- 
България и Македония. Пок- зирани и редица други мероп- 
рай децата от Босилеград, риятия. 
участието си на турнира вече 
са потвърдили над 200 състеза- чат оповестените представле- 
тели от Белград, Ниш, Ивано- ния на тетатри от Белград, Но
во, Княжевац, Зайчар, Нови па- ви пазар и Зайчар, както и кон- 
зар, Лесковац, Враня, Сурдули- цертът на танцовия състав 
ца, Димитровград, Скопие, Со- "Витоша" от София. Ще бъде 
фия, Стара Загора, Козлодуй, организирано и изпълнението 
Раднево, Банско, Перник, Дуп- на нестинарски танц в училищ- 
ница, Кюстендил, Благоев- ния двор, фойерверк шоу и дру- 
град, Кърджали, Драгоман, ги програми. Участниците във 
Дулово и др. В КИЦ подчерта- фестивала и тази година ще за-

вичарски, почти всекидневно 
кръстосва пътищата със своя 
"мерцедес 190 Д". Преди около грешки и не съм имал катас- особена гордост дядото изтък- 
70 години е научил шофьор- трофи, подчертава шофьор- ва, че има 6-има внуци и 8 прав-
ския занаят и до ден днешен ак
тивно другарува с кормилото.

Разкза ни, че първите си 
шофьорски стъпки е направил 
като петнадесетгодишно мом
че през далечната 1936 година. 
Въпреки че баща му е имал во
деница, валявица и дъскорез
ница, младият Александър е 
предпочел шофьорската про
фесия. Първите знания е полу
чил от своя зет Светозар Бош- 
кович Тоза от Крива фея, който 
по това време имал няколко ка
миона, с които докарвал стока 
от Враня и от Скопйе в Боси
леград.

- По това време в Босилег- 
радско имаше малко шофьори 
- Любен Чипев, Тотко Такев, 
Стефан Димитров Гюрунтия- 
та, Петър Гагулски, Герасим 
Среда и др., казва дядо Санде.

Шофьорския си изпит е взел 
през 1939 година във Враня. 
През 1941 година заминал в 
Българската армия да отбие 
военната си повинност. Разби
ра се, и в армията е бил шоф
ьор. Най-напред е карал рейс, 
а след това две години в Стара 
Загора е бил личен шофьор на 
коменданта на въздушните си
ли на Българската армия гене
рал-майор Димитър Айранов. 
Александър Валявичарски е 
бил войник и в Югославската 
армия, където над 2 години е

Особено внимание привли-

ват, че все още не е известно минат на еднодневна екскур- 
дали на турнира ще участват и сия до Рилския манастир, Дуп

ница и Кюстендил.
- Въпреки че организатор на 

- Много обичам професията Столична община и Столичен фестивала е КИЦ, а инициати- 
общински съвет от София,

деца от Румъния.
Спонсори на фестивала саският бард.

Занаята си не е напускал и
нуци.

вата за провеждането на пър-след като се пенсионирал през си и ще въртя кормилото дока- 
1982 година. Оттогава до днес то ме служи здравето, каза на италианската неправителстве- вия турнир беше на семейство 
е притежавал малко камиоиче раздяла дядо Санде Треперски на организация СООР1, минис- Димитрови от Босилеград, 
и няколко леки коли. Сега е и добави, че през това лято терствата на икономиката и на фестивалът всъщност пред- 
собственик на "мерцедес 190 планира да замине с колата си младежта и спорта на Републи- ставлява празник на града,

ка България, общините Дупни- подчерта Александър Димит- 
ца, Банско, Перник, Козлодуй и ров, представител на КИЦ. 
Община Босилеград. Медийни

Д" и на "жигула". Въпреки че е на летуване на Черно море. 
наближил средата на деветото 
си десетилетие, той е здрав и 
жизнеспособен и без прекаля- 
ване може да се каже, че шофи
ра като младеж. Казва, че ду
хът не му позволява да стои 
вкъщи. Става рано сутринта, 
костюмира се и запалва "мер
цедеса". Освен за свои нужди, 
доколкото някой се нуждае от

Петър Рангелов
П.Л.Р.

Писмо на директора на "Телеком Сърбия" до кмета

Дигитална телефонна централакарал военни камиони.
След откриването на автот- 

предприятиеранспортното 
"Бесна кобила" в Босилеград 
Александър Димитров става 
един от първите шофьори във 
фирмата и петнадесетина го
дини кара камиони и автобуси 
по маршрутите към Белград, 
Скопйе, Ниш и Стрезимиров- 
ци. От средата на шестдесетте 
години е бил шофьор в земе
делската кооперация "Тлъми-

До края на октомври в Босилеград ще бъде риев. 
монтирана съвременна дигитална телефонна Към новата централа директно ще бъдат 
централа "Алкател 1000 Е-10", чиято стойност включени сегашните 1408 потребители, а до 
възлиза на 32 милиона динара. Това се посоч- края на годината ще се включат още 50 нови 
ва в писмото, което кметът Владимир Захари- телефонни номера. Според плана, през 2006 
ев тези дни получи от генералния директор на година към централата ще се включат 300 но- 
Телеком Сърбия" Драшко Петрович. ви потребители.

- Осигуряването на съвременната дигитал- Финансовите средства за новата централа 
на централа договорихме на съвместната сре- изцяло осигурява "Телеком Сърбия", 
ща с премиера Воислав Кощуница и директо
ра на Телеком Драшко Петрович, заяви Заха-

превоз до митницата или в ня
коя друга посока, дядо Санде е 
винаги готов да седне зад вола
на.

По следите на баща си са 
тръгнали и тримата му сина - 
Любен, Димитър и Ивайло, ко
ито са пофесионални шофьори.

През 1996 година е починала 
съпругата му Венетка и оттога- П.Л.Р.
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От овцете може 

да ее живее добре
Както повечето села в Димитровградска община, така и селата във Висок 
все повече обезлюдяват. Каменица не е изключение от това правило. От 
някогашното сравнително голямо село с местна канцелария, с полицейски 
участък и с осемкласно основно училище, днес в Каменица има само 23-ма 
жители в 13 къщи! Една каруца народ, както би казал един височанин, кой
то в бурните времена избяга в Соф

Между малцината жители
ия.

всичко останало. Сега, когато 
на Каменица са и брачната мобилната мрежа се разшири и 
двойка Росица и Иован Стоя- във Висок, той вероятно е 
нович. Росица е каменичанка, единственият овчар с ОЗМ. 
родена през 1944 г„ а Иован е Разбира 
от Полска Ръжана и е 1936 на- телефон, така че връзката меж- 
бор. Тя е някогашен контрол- ду стопанина и овчаря в полето 
ьор в ГИД, а той железничар, е нещо най-нормално. И полез- 
началник-влак на гарата в Ди- но, разбира се. 
митровград и в Суково, а дори 
20 години в Банат. Понастоя-

менни уреди: най-нова перал
ня, хладилник, фризер, цветен 
телевизор, С8М.

"Докога ще се занимавате с 
овцете?"
пътя пред къщата, по който ед
ва ли минава жив човек. "Дока- 
то можем да работим, след то
ва слизаме в града, където има
ме обзаведена къща", казват 
двамата. Да, докато могат. А [ 
после, ще има ли кой друг в се
лото да отглежда над сто овце, 
кози, крави. И къде ще си купу
ваме сирене, истинско височко

ашяЕшл 

®шз
се и стопаните имат питам, гледайки

Росица и Иова имат намере
ние да увеличат стадото дори 

щем и двамата са пенсионери, до 300 бройкй. Млякото? Пра- 
В Димитровград са от 1970 го
дина, а в Каменица от 1993 го-

0 _П_
вят сирене и продават на паза
ра, а най-често за познати купу
вачи. А то, опитахме го, наис-

За пиротчанеца Найдан По- шил млекарско училище и сега 
пович писахме в “Братство” покрай майстор Милутин усъ- 
преди няколко месеца. Да при- вършества занаята, другия 
помним, че той взе под наем момента се учи в средно сел- 
напуснатата млекарница на ЗК скостопанско училище, той ще 
“Сточар” в Димитровград и с бъде ангажиран с добитъка и 
помощта на семейството си и млякото. По този начин ще зат- 
един възрастен и опитен мле- ворим кръга.” Не питахме Най- 
кар от Висока започна да про- дан кога ще стане това, но бях 
извежда качествен старопла- уверен, че ще стане, защото 
нински кашкавал. Паралелно с той е човек с желязна воля. 
млекарството, Найдан бе за
почнал да се занимава и с тър- ПИСМОТО “ПЪТУВЗПО” 
говия като откри магазин в с.
Сенокос, зареден почти както и 
магазините в града. Тези дни 
срещнахме Найдан в Димит- сблъсква само с тези пробле- 
ровград. Беше “слезнал” в гра- ми. Един от тях е и този, когато 
да да свърши някои работи и общината решила да дава овце 
чакаше рейса за обратно, къде- на селскостпански производи- 
то повече от година се намира тели, тя им изпратила писма, 
“работното му място” и част Срокът, в който селскостопа- 
от семейството

дина.
Макар и с добри пенсии, 

двамата не мируват, не се по
дават на лентяйството и се зах
ващат с онова, което във 
сочките села е най-доходно — 
овцете. Понастоящем

в

ви-

стадото им наброява над 
100 овце и 17 кози.

Агнетата и козлетата са съ
що към стотина. Освен това 
отглеждат'и112тюродисти кра
ви. Както казва Иова, и двама
та обичат животните, особено 
овцете. Докато били в Димит
ровград, те отглеждали 18 овце 
и три кози, които представля
вали началното им стадо, кога
то се преселили в Каменица. 
За да могат да прехранят ста
дото, взимат под наем площи-

повече от 8 дни
Оказа се; че Найдан не се

жената му, ните трябвало да конкурират 
син, за получване на животните билпо-възрастният му 

по-малката му дъщеря, както и 8 дни от публикуването на кон- 
дядо Милутин.те на земеделската кооперация Овчарят Шани-унгарец познава всяко агне 

“Сточар” - така е по-лесно, ня
мат разправии с малкото оста- тина качествено, както и пече- 
нали каменичани. Те като че ли ното агнешко, 
им завиждат на успеха, с което 
Йова и Росица си обясняват ството има 
двата пожара на стоговете със
сено. “Но ние сме упорити и ВСИЧКИ НВОбХОДИМИ 
компенсираме винаги щетите.
Пък и Господ е справедлив и 
помага на тези, които се тру-

курса, но докато писмото с 
офертата “пътувало” до Сено
кос срокът изтекъл!? Къде са 
тези, които агитират хората да 
се завръщат в селата и да раз- 

Попитахме го най-напред за виват селското стопанство?
Друг проблем се отнася до

сирене, ние, които също сме от 
Висок, Забърдие, Бурел..., кои
то макар и на “държавни “ зап- МЗГЗЗИН ВЪВ ВИСОКЗ 

в крайна сметка сме

Ззкрит и последният
В двора под навесите семей-

лати
по-зле от Росица и Иова. Но за
това пък живеем в град! магазина и узнаваме, че го е

А агнето, което уговорихме закрил, тъй като не можал да се некоректността на възрастните 
пребори с нелоялната коику- селяни. В началото те донасятмашини за Първи май, ще ни го пратят

по някого. Може би по фурняд- рснция, т.е. с търговците , ко- качествено мляко, но след това 
жиитс, които един път в седми- ^ коли и други превозни започват да го разреждат с во
дата изкарват топъл (градски) средства обслужват селяните да. Найдан казва, че не са проб- 
хляб и обезателно се отбиват в иьв височкитс села, като при лем толкова литрите мляко, но 
къщата на Йова и Росица, кои- 1 овл не плащат данъци. Най- е проблем, че след това се про- 
то са най-добрите потребители Дйн се опитал да работи легал- валя целият процес на произ- 
и редовно черпят поне бира ^ спечели определен до- водството на качествения кат
или кафе. А да отидеш в Каме- но се оказало, че това не е кавал. Разказва ми и за това, че 
иица и да не се отбиеш в тяхна- лесна работа. След рухването някои селяни премълчават, че 
та къща това е грях! на търговската фирма “Търго- кравите им са ваксинирани и

кооп” и закриването на Найда- донасят млякото от тях. По то- 
новия магазин в Сенокос, в се-

за събиране на сено — трак- 
дят, така че ние пак си имаме за тор, косачка, механизирано 
разлика от някои, които... само гребло... И всичко това смс ку- 
могат да ни мразят”, казва Ро- пили със собствени средства,

без динар кредит, с гордост из- 
Да се справиш с толкова до- тъква Йова. Това значително 

битък, наистина не е лесно. За- улеснява работата, но за да се 
това си плащат овчар от Вой- постигне успех, трябва “дебе- 
водина, млад момък, на който ла” работа. Затова пък живо- 
тук му харесало и той останал, тът, макар и на село, е доста 
Стопаните му купили ОБМ, градски. В къщата все съвре- 
цветен телевизор в стаята и

сица.

АлексаТашков зи начин те развалят цялото 
лата в димитровградската част количество мляко, от което ве
на Висока вече няма нито един че не може да се направи качес- 
магазин. твено млечно изделие. И пора-

Но за млекарницата Найдан ди това Найдан се стреми да 
не се предава. Й по-нататък во- има собствено мляко, за да не 
ди "тежък бой” за качеството зависи повече от ничия добра 
на своя кашкавал. Продукция воля или небрежност, 
има, с пласмента й също няма Рейсът за Висока пристигна, 
проблеми. Клиентите си, пре- Найдан се качи в него и замина 
димно от Белград, е научил за Сенокос. Подир него остана

въпросът: дали няма да загу
кат количества и количества, а бим и този кадърен човек? 
Найдан няма възможност да Най-кадърните напуснаха този 
им праща толкова. “Предлагат край, него май нещо го задър- 
ми веднага да подпиша дого- жа тук. Може би това е желани-

Общината подкрепя влаганията 

в селското стопанство
Зоран Цветков от с. Желюша има намере- животновъдството, са стратегическо опреде- 

ние да изгради ферма за отглеждане на сто ление на общината.
крави в меспюсгта Петловица в района на Разисквайки по иска на Зоран Цветков, чле- 
Смиловци зГтази цел той закупил « 40 хек- ковете на ОбЩ-нски^ет бяха^одгшнн 
тара площ от земеделската кооперация и взел че такива проекти трябва да бъдат подкрепе
под наем 32 хектара. Вече има проект за строж ни, понеже това е пство ‘^в‘обшинттз
на модерни обекти регистрирал е селскосто- тието на селското стопанство в общината.
г,анско домакииствоР и /кандидатствал за Становището на ^Тпописк^Гмииистер 
средства от Фонда за подпомагане развитието ще се обърне веднага с дописка до минис гер 
на с7лскотоФ стопа ство От членовете на ството. По същия начин ще бъдат подкрепени 

; Обпшйския съв/той иска декларативна под- и всички останали, които с тази цел кандидат- 
крепа-изявление, че капиталовложенията в стват за средствата, 
селското стопанство, особено в развитието на

какво е качество, но те сега ис-

вори, по аз не мога, защото ия- ето да успее там, където едва 
мам количества, каквито тръ- ли някой досега е успял. А мо- 
сят. Затова ще купя свой доби- жс би това просто сс нарича 
тък - 50-ииа крави, 200-300 ко- инат! 
зи, овце... Единия син е зввър-А.Т. Б.Д.



ЕВРОГРАНИЦА
МЕЖДУ
СЪРБИЯ И
БЪЛГАРИЯ

т.Димитровград, 15 април 200;

Премиерите Симеон Сакскобургготски и Воислав Кощуница и 
министрите Николай Василев и Велимир Илич на гарата в
Димитровград

Вицепремиерът и
министър на
транспорта Николай
Василев и министърът
за капиталовложения
подписват
Споразумението за
граничния режим и
железопътния
контрол

Премиерите Сакскобургготски и 
Кощуница с председателя на Община 

Димитровград Веселин Величков

;
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шканитеш родината му, 

:вропа§- Щатните зали
Световноизвестният, гениален композитор и певец 

Горан Брегович дойде за пореден път в София, за да 
се срещне с българския режисьор Георги Стоев —
Джеки и да му разкаже каква музика е подготвил за 
наи-новия му филм — "Летете с Росинант", 
нето на който започва тези дни.

Брегович е роден на 22 март 1950 година в Сараево 
и е без конкуренция, далеч най-популярният пе
вец-композитор, когото в България боготворят.

Баща му бил полковник в Югославската армия. От 
него Горан наследил доброто настроение и фигурата.
Гордее се, че външно прилича на Тито. Бил е член на 
Съюза на югославските комунисти, но го "изхвърлят" 
през 1983 година заради черна борса на музикални 
инструменти и нередовно посещаване на партийни 
събрания. Някои определят Горан като обикновен 
музикант, който изключително добре "преопакова" 
световните хитове в балкански целофан. Първите му 
музиклани творби, още от времето на "Бйело дугме".

заснема-

горан Брегович с режисьора
Георги Стоев — Джеки

* Вие сте изключително популярен не само в 
страните от бивша Югославия, но и в цяла 
Европа?

- О, да, да... На концерта край Боденското езеро пуб
ликата без малко не запали огроманта щатра още с
първите тактове на "Месечина". В Мюнхен аз свирех и 
във филхармоняита. Публиката беше в официални дре
хи само през първите минути. След това се разсъбле- 

В Прага почитателите ми едвам не линчуваха ох-
:: които се опитаха да вразумят две госпо-много приличат на канадския рокендрол.

Днес Брегович заработва около 1 милион долара 
годишно. Автор е на популярната филмова музика в [|| 
световноизвестните продукции "Дом за бесене", &

!ли в транс, стъпили върху седалките. В
'I хиляди души организираха протест, за- 

г.гваха билети за концерта. В Букурещ биле-
чо вървяха колкото една румънска заплата.
:> за цяла Европа, нали? Мога да ви кажа, че

само Лепа Брена навремето е имала по-
.ьткото днес имаме аз и моят Оркестър за

ь-мчлп . •„ погребения.
В него пеят и свирят мюсюлмани от Босна, католи

ци от Хърватска, православни от Сърбия и България. 
Заедно обработваме фолклора на Босна, Македония,
Гърция, Турция, Албания, Българя... Знаете ли, за мен 
няма чисти българи, чисти сърби, гърци и турци. Зара
ди това' сме атрактивни и модерни.
. ■ - '■ "-хте с българския режисьор Дже- 

' ;:спя той да ви убеди да напише- 
повия филм?
ах много, защото става дума за "Бал-

■ . . рия" Освен това ми допадна, че продукци-
■ ■ з е комедия. Сигурен съм, че ще успеем, защото фил
мът ще бъде правен от приятели. За мен това е истин
ска провокация, защото тук ще смесвам балкански
ритми с класическа музика.

* Между другото в какво е шансът на балканско
то изкуство?

- Ние сме на границата между православните, като
лиците и и мюсюлманите. Затова имаме толкова ужас

на история. В някои отношения 
балканците са старомодни, но
интересното е, че в нашите те
ритории няма нищо чисто. 
Всичко е смесено. В нас се съби
рат различни пресечни точки. 
Това е шансът ни. Аз самият се
радвам, че съм роден на такова 
място. Шансът ни е огромен...

* Каква е Вашата житей
ска философия?

"Ъндерграунд", "Аризонска мечта", "Кралица Марго", както и па 
музиката за рекламите на "Волво", "Пако Рабан", "Стефанели ...

През миналото лято в Двореца на мира в Атина той изнесе ня
колко концерта в рамките на подготовките на Олимпийските иг-

- Ако си балканец, непермен- 
но трябва да имаш време, за да
не правиш нищо. Това ми лип
сваше, когато живеех в Амери-

ри. ка, чувствам го и когато съм вЗа Горан Брегович може да се каже, че е гражданин на света.
Сърцето му, разбира се, си остава у дома. В Белград жилището 
му се намира точно до стадиона на "Цървена звезда , така чв съв
сем спокойно може да слуша как феновете пеят неговия 1 ер- 
гьовден", песен, която е химън на запалянковците. А в България 
създадоха и партия с името — "Гергьовден", която има сериозни
ШЛНеналминатиятком'позиторасе срещна и с президента Г еорги Първанов по не- * р-н Брегович, разбрахме, че веднага след приключването на тази прес-

Париж, където всъщност пре
карвам доста време. Смятам, че 
за нас — балканците, е абсурдно 
да се чувстваме добре, ако ня
маме моменти, в които да без
действаме.

вен глава. - С удоволствие бих се отбил, обаче нямам абсолютно никакво време. В Бел- 
» Господин Брегович какъв всъщност се чвуствате по народност( град ме чакат куп задължения и ще трябва да карам като луд. А хората от Димти-

- Аз съм класически югославянин, роден от брак на хърватина Франьо със ровград могат да дойдат на следващия ми концерт в София... 
сръбкинята Борка, женен

Хърватска и Сърбия. Във всяка от тях имам къщи- " Сараево Загреб и Белград.
И в трите държави имам роднини. Балканите са моята родина!

(В интервюто са ползвани и въпроси на други медии.)
Тодор Петров 

Снимки от концерта в Ниш: К. Каменов
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Нашенец - сладкар и успешен министър

април

Нашият вестник не веднъж е писал за успешни хора, чието потекло е от нашите краища. Те са сто
тици, пръснали се из целия свят. Без съмнение, далеч най-успешен е именно сегашният български 
нистър на младежта и спорта Васил Иванов - Лучано. (Лучано, защото обича и е приятел с известния 
италиански певец)

ми-

Хората в 3пиаци се надя
ват, че министър Лучано 
ще намери време да посети 
родното село на майка си и 
ищ прояви разбираиие и съп
ричастност за реставраци
ята на църквата, в която е 
кръстена майка му. Още 
повече, че той е един от 
най-богатите хора в Бъл
гария.

сбъдната "американска 
мечта".

А той е един от малкото днеш- то си отидат последните клиенти, 
ни български политици, станали Спях по около два часа в деноно- 
известни далеч преди да са се зах- щието. Когато парите не ни стига- 
ванали с политика. Лучано печели ха, карах такси. Имаше моменти, 
пари в зората на българската де- когато съм заспивал и на масата”, 
мокрация от нещо съвсем невинно казва 40-годишният нашенец — 
— от торти! Казва, че в началото министър.

Той не пропуска повод да из
тъкне дългогодишния си трудов 
стаж. Това му дава самочувствие 
дори да заяви по повод липсваща
та му тапия: “Можех да си купя 
диплом, но не го направих”. И до
ри в това донякъде цинично изяв
ление има доза истина — примери 
за купени дипломи не липсват 
най-новата история на България.

Веднага щом стана министър, 
преди три години, Васил Иванов 
прехвърли успешната верига слад
карници на жена си. Говори се, че 
колегите в повереното му минис
терство го приемат изключително 
добре, защото умее да ги разбира и 
да им помага при възможност. В 
момента има един от най-високите 
рейтинги сред политиците. Като 
министър на спорта Лучано успя 
да ремонтира националния стади
он “Левски” и да го направи един 
от най-хубавите в Европа, в което 
впрочем можаха нееднократно да 
се уверят многобройните запалян
ковци от Босилеград и Димитров-

няколко месеца с жена му са спали
в първата си сладкарница. От него- ОДНЗТ 0 НУЖВН И 33 
вата уста това звучи достоверно.

Петно в тази почти безупречна П0ЛИТИЧ8СКЗ КЗРИВРЗ. 
репутация на преуспял бизнесмен, 
който навлиза в политиката, е така 
наречената поправка “Лучано”, ко-

вРазбира се, първите му стъпки в 
пея не са съвсем уверени. В начало
то Лучано се стъписва и не знае как 
да отбие атаките затова, че няма 
диплома. По-късно се окопитява и 
почва да парира на провокативни- 
те въпроси с думите: “За нещата, 
които съм направил в живота, 
просто не ми е трябвало да бъда 
висшист. Винаги просто съм рабо
тил и ме съм имал време за учене.”

В биографията на Лучано ще 
бъде записано:”Започнал работа 
като автомонтьор, за да храни се
мейството си, минал през шофьор 
и накрая основал верига заведени- 
я”. Прилича досущ на

град, които почти не пропускат ма
човете на българския национален 
отбор, които винаги се играят на 
този стадион. Осигурява и без
платни билети за нашенци, защо
то, както самия той казва : “Кръвта 
вода не става!”

Досега името му не се свързва с

Васил Иванов Лучано гато парламентарното мнозинство 
променя Закона за държавната ад
министрация само заради факта, 
че Иванов няма диплома за виеше 

родното и село, е от Звонци, къде- образование. Но самият Лучано 
то е живяла до 17-годишна въз
раст. Тя е от семейство Адамови.
Баща й се казвал Драгоман, а май
ка й Райна. Както самата тя ни каза

Неговата майка Милица или 
Миличка, както всички я наричат в

признава, че инатът и упоритостта 
са неговата отличителна черта, ти
пичен за хора от нашите краища — 
ген, наследен от майка му... Сигур- 

— и ден-днешен почти всекидиев- но без този инат и упоритост труд
но си мисли за Звонци, където се е но можеше да издържи да прави 
родила, научила буквите и числата успешен бизнес в България.

“Когато в края на осемдесетте

никакъв сериозен скандал и крити
ка в българските медии. Лучано 
предизвика симпатии и с това, че 
се грижи за три деца — двамата му 
синове Лъчезар и Лучано и пле
менницата му Лора, която е отгле
дана в неговия дом.Той постоянно 
изтъква, че за него най-важно е се
мейството.

в звонското училище и изкарала 
моминството си. През 1947 година 
отива в София, където се омъжва и 
ражда сина си Васил.

години на миналия век започнах с 
търговията, отварях заведението в 
седем сутринта, а си тръгвах кога- Т. Петров

Д-р Джордже Игнятобич шдаОт албума на наш читапгк
Много са снимките от честването на Първи май сред царибродча- 

ни. Те ясно очертават как е ознаменуван Международният ден на тру
да през изтеклите няколко десетилетия в тази малка среда.

Отначало, когато било забранено отбелязването на този празник, 
напредничави царибродчани конспиративно в тройки излизали на 
Манастирчето, където по подходящ начин бил празнуван работни- 

! ческият празник. По-късно, след освобождението, след 1945 година, 
царибродчани организирано продължили да излизат на Манастирче
то, но много по-масово. Почти всяко предприятие си имало своя об
ща трапеза. След официалната част започвало общо увеселение, ко
ето продължавало до късните следобедни часове.

Много по-внушителни обаче по това време били факелните шес
твия в навечерието на празника. Тогава от четири посоки — от към га
рата, Строшена чешма, Чуй петъл и Черкезка махала, на площада се 
сливали хора със запалени факели. Същата вечер на четирите баира 
над града били палени големи огньове.

Главното тържество по случай Първи май са били организираните 
паради. Както се вижда от снимката, заснета през 1946 година, в тях •

Моят белгри 

приятел 

Ганчев

«ад

доста набит, черноок и чер! 
типичен българин. Но наско 
почна Вторача г-.ойк
мога да г:- :
ОТ ТОВа I( ;

Нашето •...
нови и кродьл:-. ;• О 
година. И гой. както и много
"неблагонадеждни елементи", се 
бореше за оцеляване през тези теж
ки години. Спомням си, че работе-

Неотдавна Богдан Николов 
публикува в Братство (бр. 2027 от 
10 декември 2004 г., стр.9) интерес
на статия, озаглавена "Търпението 
е нашата главна сила" за връзките 
между активните дейци на Българ
ския земеделски народен съюз и 
сръбската Народна селска партия. 
В нея се споменава и името на един 
български земеделски активист 
Лальо Василев Ганчев. Въпреки 
личното ми мнение за спомените

са участвали всички трудови колективи, младежи, пионери и други 
организации. Тези паради по традиция тръгвали от гарата и се завър- 
шавали на площада, където обезателно е следвал митинг.Лальо Ганчев

С. Игов
признаваха

ше като продавач в книжарницата вожд йованович беше идеолог на 
на Книгоиздателство "Христо Г. Групата за социална и културна ак- 
Данов" на софийската улица Цар 
Освободител. Христо Груев Данов 
(1828-1911) е един от най-големите

като политически

като несигурен исторически източ
ник, все пак мисля, че и те могат да 
послужат полезно на бъдещите ис
торици, особено когато се позова
ват на документи.

С Лальо Ганчев се запознах в

ция, водач на лявото крило на за- ©меделската партия, университет
ски професор. Беше кооптиран в 

книгоиздатели през възраждането, ДВНОЮ 1945, след като се присъ- 
започнал издателската си дейност
в Белград (Старопланинче, 1856 и наскоро стана водач на опозицията 
Пространний православни катихи- в дф и §е осъден на дългогодишен 
зис 1858). затвор. Ще прибавя тук, че моят

Лальо ми подари с посвещение съученик Предраг Бошкович - Пав- 
на Георги Караславов Ле, първоборец на антифашистката 

Снаха", но нашият разговор беше 
кратък, защото се приближи един

едини към Народния фронт. Обаче
Белград 1941 година като студент 
по славистика. След зрелостния 
изпит в Пиротската гимназия, 1940 
г. записах славянска филология 
във Философския факултет на Бел
градския университет. Професори 
ми бяха редица изтъкнати учени 
като Радован Кошутич, Алексан
дър Белич, Радомир Алексич, Ра- 
досав Бошкович, Драголюб Пав- 
лович, Видо Латкович и други.

От разговорите с Лальо узнах за 
Париж

'
©

ро
ПГ'

мана
борба, като селско дете, с баща си 
и цялото домочадие, беше един от 

господин, вероятно ръководител най-преданите последователи на 
на магазина, който напомни на Драголюб Йованович.
Лальо, че трябва да продава книги, и именно туК се КрИе и разлика- 
а не да разговаря с купувачите. Но та межДу българските и сръбските 
и това присторно занимание не по- леви земеделци. Съмишлениците 
могна и през 1943 година за анти- на Михаил Геновски се присъеди- 
фашистка дейност Лальо бе интер- ниха и останаха в Отечествения 
ниран в концлагерите Гиген и фрОНТ> а моят приятел Лальо Ган- 
Св. Врач . чев даже стана посланик на НР

Ще кажа няколко думи и за вза- България в Швеция (1964-1972), на- 
имните отношения между българ-

е§2

иследването 
(1934-1939), за участието му в ан
тифашисткото студентско движе
ние. Следването си по славянска 
филология той продължи в Бел-

му в

град, но много повече се интересу
ваше за политическата обстановка 
в навечерието на фашисткото на
шествие в Югославия. Следеше 
внимателно антифашистките про
яви на белградските студенти, под
държаше връзки и със сръбските 
земеделци, опозиция на тогаваш
ните властодръжци. За покритие 
пред югославянските власти той 
беше, струва ми се, й дописник на 
вестник "Заря", в който сътрудни
чеха предимно леви автори.

Лальо помня като млад човек. 
Той беше пет години по-възрастен 
от мен (1914-1919), напет момък,

роден представител и секретар на 
ските и сръбските леви земеделци. Националния съвет на Отечестве- 
По време на приятелството ми с 
Лальо Ганчев главната личност в

ния фронт. И Михаил Геновски зае 
високи и отговорни постове. Става 
един от творците на Конституция
та на НР България (1947), универ
ситетски професор, известен пуб
лицист и журналист. 

Взаимоотношенията

БЗНС беше Михаил Попов Генов
ски (1903), правник и икономист, 
член на земеделския съюз от 1919 
година. Два пъти затварян в кон
цлагер (1938,1944).

В много отношения негов съ- българските и сръбските 
мишленик беше Драголюб Иова- 
нович (1895-1977), родом от Сла- 
виня, а по други източници от Пи-

в
Шмежду 

леви зе
меделци заслуажват да бъдат доб
ре изследвани, понеже от тях мо
жем да узнаем каква е била поли- 

рот, вероятно защото имаше голя- ТИЧеската съдба на мнозина от тях 
мо влияние в пиротските села, до-
.като гардските младежи не го
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Хуманистът Милован Павлович ПаяДядо Нацко Николов от 
Изатовци (от фамилия 
Иовини) е на 92 години 
и в момента е най-ста
рият жител на Висок, а 
както казва той, и в Пи- 
ротска околия. Години
те обаче не му пречат 
да пази кравите и кози
те. Макар че живее 
сам (съпругата му от
давна е починала), каз
ва “при мене всичко е 
наред - цакум-пакум” и 
има всичко. За да е та
ка, старае се дъщерята 
му Росица,която живее 
в Пирот и идва при ба
ща си. Идват и синове
те, но не толкова често, 
разказва ни дядото, до- 
като ни кани да отидем 
в къщата му да пийнем 
по едно кафе.

По четири пъти 

годишно дава кръв
днес кръвта е дарявал в много 
места, където е работил като 
подофицер в армията. Службу- 
вал е във всички републики на 
бившата СФРЮ. Като специа
лист за радари е пребивавал 
във високите планини, вслед
ствие на което днес има пови
шено количество на червените 
кръвни зрънца.

Милован Павлович или Пая, 
както обикновено му викат ди- 
митровградчаните, споделя, че 
когато даде кръв не само, че не 
усеща никакви здравословни 
проблеми, но се чувства по-ле
ко. Затова кръв дава обикнове
но по 4 пъти годишно, т.е. на 
три месеца. Той е с кръвна гру
па О позитивна, което означа
ва, че може да даде кръв на все-

Един от кърводарителите, в 
Димитровградско, 
най-много пъти са дали ценна
та течност е и Милован Павло-

които
ки нуждаещ се.

Това, което го боли е липса- 
вич. Той е роден през 1966 го- та на възможоност в Димит- 
дина в едно село в община Лиг, 
но от години живее в Димит-

Препречен пътя кът Караманицп
Свлачището при местността 

Мирчова къща на регионалния 
път Босилеград - Караманица 
за втори път тази пролет спря 
движението на тежките товарни 
камиони и стана заплаха за 
участниците в движението.

Екип на босилеградския пун
кт на вранското предприятие за 
поддържане на пътищата реа
гира бързо и възстанови движе
нието.

- Съществува възможност на 
това място на трасето да се об
разува свлачище, което ще от
рупа пътя, казва шофьорът на 
машината, без чиято помощ ня
маше начин да се поместят ог-

ровград да взима някои лекар
ства безплатно, тъй като са му 

ровград. Милован е “димит- необходими печати от военно 
ровградски зет”, оженил се е ведомство, аздравно
за нашенка, с която имат две най-близкото е в град Ниш, хо 
деца. Още е млад, но за по-го- 
ляма част от жителите на об-6ВМ: г, денето до където не му излиза 

на сметка. За съжаление този
щината стана известен след ка- хуманен човек досега главно 
то отпреди няколко месеца ен- бил забравян, когато се давали 
тусиазирано влезе в полити
ческия живот и стана говори
тел на Общинския съвет на 
Движението силата на Сърбия 
в Димитровград. Малко са оба
че димитровградчаните, които 
знаят, че този човек досега е 
дал кръв над 60 пъти. За първи 
път е дал ценната течност като 
възпитаник на средното възду-

ят признания за многократно да
ване на кръв. Въпреки че Ми
лован категорично казва, че 
никакви признания, дори и ста
тии във вестници не са му нуж
ни, на мнение сме, че към този 
човек обществото и хумани
тарните организации все пак 
трябва да обрънат дължимото 
внимание. Още повече, че той 

хоплавателно-техническо учи- ще дава Кръв още 10, 20 или 25 
лище в Раиловац. От тогава до: : : ' '•ромните скали, паднали на пъ- 

П.Л.Р. години! Б.Д.тя.

________________Нашите села: Мъзгош (6) ли и баба Даца Симеонова — Кьик- 
ьина, която лекувала болните с "га- 
сене на въглени" и Румена Божина, 
която баела от страх. В селото жи
вее легенда за това как Даца стана
ла ясновидка. Мъжът на Даца бил 

за всичко, което се случвало в се- на Ра^ота в Америка. Една нощ на 
лото. По време на неговото кмету- сън ^ се °бадил старец и й казал да

започне да "байе" и да започне да 
"гаси угленье". Тя няколко дена се

тт
Кът 6 милиона тона въглища

мине до Кръстато дърво край село 
Голеш, но понеже го нямал мъз- 
гошкият кмет, кметовете на Ста- 
няици и Голеш довели комисията 
до Кръстато дърво край Мъзгош и 
границата била сложена в непос- 
рествена близост до селото. Кирил 
Петров ог рода Попови останал в 
паметта на мъзгошаии по добро; 
когато идвали от милицията или 
от Удбата да търсят някой негов 
съселянин, той ги задържал в дома 
си, а по децата си пращал хабер на 
търсения да се укрие. Шпиро 
Антов най-дълго време бил кмет 
на селото, понеже бил много пос
лушен и ма милицията докладвал

В мерата на селото има кера
мична глина, силициев пясък, бяла неохранясма и се случила голяма 
и черна хума и най-много въгли- 
ща-лигнит. Лигнитът не е ваден ли на Мъзгош и един от Станянци. 
чрез надземна експлотация като Троян Митов, любопитно ггастир- 
сега, а с подземно копане. Първа че от Мъзгош се спуснало по стъл- 
мина след Втората световна война бите в дупката и било отровено, 
е открита в местността Обреш Дотичали други пастирчета в село- 
1947 година, на работа се наели то и казали какво се случило. Сара, 
местни хора и се надявали, че ще майката на детето, се втурнала да 
имат добър живот в селото си. По- го спаси, но и тя била удушена от 
ради слаба вентилация мината е отровния газ. Когато научил за 
закрита 1952 година и надеждите случилото се, Слава, бащата на де
на мъзгошани изчезнали като мъг- тето, се опитал да ги измъкне от 

С дупката, но и той бил отровен. В 
опит за спасяване на отровените 

~ количеството качествен били отровени още трима рудари 
е около 6 милиона тона. В - един от Станянци и Велин Андо-

и Спасен Нсйков-Кондин от 
Мъзгош. Бил отрован и кметът на 
селото Борис Маноилов, но поне
же бил вързан с въже за Зарко Пет- 

измъкнал от

отишъл в полето, мината останала

трагедия, в която загинали 5 жите- ване са настлани селските пътища 
и е направен първият селски во
допровод. мъчила какво да прави и повторно

Когато говорим за село Мъз- сънувала същия сън. Само че чове- 
гош, непременно трябва да споме- 10,7 ” казал>че ако не започне да ле- 
нем Тала Личина — жена, която с кУва *рРата> на дъщеря й ще се по- 
особен метод е лечила синусни за- каже бенка на челото, че ще дойде 
болявания. При нея са идвали на ^Ри нея човек от село Бребевница с

болна дъщеря, да й "пребайе" и тя 
ще оздравее. Когато станалалекуване хора от много села и гра

дове, дори и лекари и тя почти на 
всички е помогнала. Своя метод на Ринта’ видяла, че на дъщеря й се

показал малък белег. По това вре
ме в двора пристигнал човек от

сут-

леченс и своя опит тя предала на 
свои близки, но колко са успешни 
те в тази работа не ми е познато. Бребевница с дъщеря си^ Казал й. 
Познати народни лечителки са би- че сънувал, ако тя "пребайе" на дъ

щеря му, тя ще оздравее. Така и 
Оттогава Даца лекува хо

ра от Мъзгош и съседните села. 
Когато се завърнал мъжът й от 
Америка, не вярвал, че тя може да 
лекува хора и че "вижда", но вед
нъж загубил златен часовник. Ма-

ла след изгрев на слънцето, 
най-новите изследвания е устано
вено, че
лигнит
местността Гърберица (Зрелица), 
източно от селото, е открита над- 
земна-повърхностна експлоатация 
на лигнита. Опитно експлоатиране
на лигнита почти 10 години върши ров, той навреме го 
Николай Стефанов от Пъртопо- дупката и с прясно мляко го спаси- 
гшнци, говори се за брикетиране 
лигнита и за правене на високока
чествена тор по японска техноло
гия, но досега всичко си остава —

станало.нов

кар че дълго време го търсил, не 
можал да го намери. Даца му каза
ла къде се намира часовникът и от
тогава и той вярвал в нейните яс- 
новидски възможности.

Писането на тази малка "исто
рия" за село Мъзгош привършвам 
с надежда, че някой от селото ще 
се заинтересува и ще напише мно
го по-обстойна и по-издържана ис
тория за него.

Има много мъзгошани, конто 
обичат селото си и мисля, че моята 
надежда ще се сбъдне.

-Край

на ли.
Мъзгошани са запомнили след

ните свои съселяни-кметове на се
лото: Ранча.^Ставрия Ранчин, Кир- 

приказка. ко Попов, Йосиф Симеонов Ки-
По време на Втората световна ров-Кьикин, Борис Маноилов, Гье- 

война не е имало граница и е пра- ра Ранени, Кирил Петров, Шпира 
вено изследване на количеството и Антов, Гьера Нейков... Председа 
качеството на въглищата. За тази тел на първия местен НОО в село- 
нел 1942 година са копани шахти - то 1944 година е бил Мана АиДР?е” 
перпендикулярни дупки. В мес- Гъргов, а член на общинския НОО 
тността Върбов търн в такава дуп- в Цариброд е бил Борис Мано 
ка се явил отровен газ - метан на лов. Ранча е запомнен по това, е 
дълбочина около 4 метра и копае- 1919 година, за да не му' изгор Д 
ието било спряно. За пазач назна- на фурна хляб, почти половината 
чили Кирил Псшин от Мъзгош, но от мерата на с<шотоостапалав 
понеже той си имал кърска работа, България. Границата трябвало да

Мъзгошки миньори
Цвстко Иванов
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Нови книги в библиотеката „Детко Петров"За успеха на димитровградския театър

Пристигнаха 250 

публикации 'ШШ

тттхт*Благодарение на традиционния пролетен откуп на 
Министереството па културата и медиите на Сърбия, 
народната библиотека “Детко Петров” в Димтиров- 
град тези дни се сдоби с 250 нови книги от най-раз
лични жанрове - белетристика, научнопопулярна ли
тература, детска литература, стихосбирки на сръбски 
пости и др. Пристигна и един егземпляр на книгата 
“Дъжд и хартия” на миналогодишния лауреат на наг
радата на списанието НИН и "Виталова" награда 
Владимир Тасич. През тази есен библиотеката би 
трябвало да получи още книги от посоченото минис
терство.

Новосадската издателска къща “Дневник” тези 
дни пък изпрати един егземпляр на ексклузивното си 
издание “Селскостопански календар за 2005 г.” до ди
митровградската археоложка Весна Николова, която 
завежда музейната сбирка, работеща към библиоте
ката “Детко Петров”. В тази обемна книга с много по
лезни съвети за селскостопанските производители и 
интересни статии за народните обичаи и традиции в 
Сърбия, са публикувани и две статии на Николова, от
насящи се до кръстовете и оброците в Димитровград
ския край и обичая “Камила” в с. Сенокос. Археолож- 
ката Николова подари посочената книга на ведом
ството, в което работи.

гамррршн1
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Б. Д.

Най-новото творение на димитровградския театър “Христо 
Ботев” - представлението “Нишан”, досега три пъти бе изпълне
но на димитровградската сцена и го видяха около 1000 души! По 
думите на театралния деец Делча Гигов, за успеха е “виновен” 
Съветът на театъра, който е подбрал интересен текст, намерил е 
добър постановчик, събрал е добра театрална трупа и е решил 
представлението да бъде изпълнено на шопския диалект, който 
димитровградчаните предпочитат. “Нишан” досега видяха по
вече жители на общината, отколкото филма “Ние не сме ангели 
2”. Сега се стремим на нашата пиеса да присъстват повече зри
тели, отколкото преди няколко години присъстваха на пр 
циите на филма “Зона Занфирова”, сподели за “Братство” Гигов. 

Той ни информира, че с представлението “Нишан” театърът 
“Христо Ботев” на 26 април ще гостува в Пирот, а след това - на 
30 април отново ще бъде изнесено на сцената в Димитровград. 
Както заяви Гигов, през тази година димитровградските артис
ти с пиесата "Нишан" ще участват в два фестивала в България - в 
Каварна и в Тополовград.

Редовен читател в босилеградската библиотека

Истински обичала книгата
Лела Йорданова от Босилеград Омъжена е за Любиша и има дъ- 

години е сред най-редовните чита- щеря Сандра, която се учи в шести 
тели в Народната библиотека клас в босилеградското основно 
“Христо Ботев” в Босилеград и на- училище. Лела е завършила средно 
пълно си заслужава за нея да знаят икономическо училище и в момен- 
и други, освен заетите в тукашната та работи като сервитьорка в из- 
библиотека.

За себе си тя казва, че е истински че “Лъв”, 
любител на книгата.

- Откакто научих буквите, кни- ност на работа и домашните си за- 
гата ми е постоянен съдружник и дължения, нашата събеседничка 
още от най-ранното си детство ре- винаги намира свободно време да

чете. Разказа ни, че през миналата 
Лела е родена през 1972 година, година е прочела чак около 100 

книги.
- Когато човек има любов към

ожек-

вестното босилеградско кафе-бар-

Въпреки постоянната ангажира-

довно чета книги, казва тя.
Б.Д.

Драган Геров живее за литературата нещо, винаги е готов да намери 
време и начин да го направи. Пре
димно чета вечерно време, когато 
свърша редовните си задължения в 
къщи. Съсредоточавайки се върху 
книгата, забравям проблемите и 
изцяло се предавам на съдържани
ето в книгата.

лява, за това, че след завършване
то на средното си образование не 
се е записала в някое виеше или по- 
лувисше училище.

- Въпреки че бях отличничка и 
имах изключително влечение към 
езиците, след завършването на

Тихичкият поет 

от Чуй петъл
- Най-голям интерес изпитвам 

към белетристиката, но обичам да сРеДн°т° училище се омъжих и
по-нататъшното ми образование 
за мен остана само една несбъдна
та мечта, споделя Лела.

Дъщеря й Сандра е пълна от
личничка и също като майка си

публикува книги. Както той ни 
разказа, преди време в димит- 
ровгрдската Народна библио
тека са проявили интерес към 
отделни негови творби, но той 
като автор трябва да се поста
рае да намери рецензент и да 
обезпечи малко финансови 
средства за евенту 
тане на книга. “Най-голямото 
ми желание е един ден да пуб
ликувам поне една своя книга и 
тук в Димитровград да бъде 
организирана нейната промо
ция”, разкрива желението си 
поетът, който от десетилетия е 
редовен посетител на всички 
литературни прояви в града.

Геров пише и на сръбски, и 
на български език. Някои него
ви стихотворения са публику
вани в нашия вестник. На въп
роса ни какво за него представ
лява литературата, той споде
ля: “Това е лекарство за моята 
душа. Докато пиша, аз като че 
ли се освобождавам от излиш-

В димитровградския квар
тал “Чуй петъл” живее един ти
хичък човек Драган Геров, кой
то се въвлича от литературата. 
Той е роден през 1956 г. в Ди
митровград. Завършил е гим
назия в родния си град, една 
година е следвал ветеринарна 
медицина, но не му е провървя- 
ло и след това станал конфек
ционен работник в “Свобода”, 
където изкарал и скромната си 
пенсия.

Досега е написал няколко 
стотин стихотворения и някол
ко кратки разказа. За литера
турната им стойност няма да 
говорим, защото това е работа 
на литераторите, но все пак не
ка да отбележим, че някои 
творби на Геров, особено пое
тичните, са твърде интересни. 
Този страстен любител на ли
тературата казва, че пише поч
ти всеки ден, пресъздавайки 
родолюбието, любовта, приро
дата... Драган Геров казва, че 
обича и да чете. Предпочита 
произведенията на Толстой, 
Хемингуей и особено на сръб
ския нобелист Иво Андрич, за 
чиито творби и жизнен път е 
готов да говори с часове стига 
да намери подходящ събесед
ник.

чета и произведения от други лите
ратурни жанрове. Чета книги и на 
български и на сърбски език. Осо
бено ми харесват делата на Досто
евски, Пауло Куельо и др. Обичам 
и поезията, особено стихотворени- °бича много писаната реч. Жела- 
ята на Есенин. В момента чета нието на майка й е, тя да продължи 
“Алхимикът” от Куельо, изтъква да се Учи както досега и да завъР'

ши виеше образование.алното печа- тя.
Лела ни разказа, че много съжа- П.Л.Р.

Поетично кътче

Кажи
Из чия чашка изпиваш нощта 
Докато жадна в пустинята лутам 
Само за капка, само за една.

От чия пролет вдъхваш арома 
Докато на стария пън тъгувам 
Само за цвят, само за един.

На чии гърди почива ти душата 
Докато уморна зората призивам 
Само за минута, само за една...

Даринка Евтимова-Кръстич

ната енергия, с която съм заре
ден”.

Искрено му пожелахме един
ден да осъществи мечтата си - 
да публикува поне една малка
книжка, която да представи 
пред любителите на литерату
рата в Димитровград.

Б.Д.Геров няма възможност да
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АИТЕ ПРАЗНЕЩИ ОТ ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ, НАЙ-МИ
ЛИТЕ СПОМЕНИ ОТ НАШЕТО ДЕТСТВО, КОИТО НЕ 
НИ НАПУСКАТ ДО ДЪЛБОКА СТАРОСТ. ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ! КОЛКО БЛАГОРОДНО ЗВУЧАТ ТЕЗИ ДУ
МИ ОТ УСТАТА НА ВСЕКИ ХРИСТИЯНИН, БИЛ 
ТОЙ ДЕТЕ ИЛИ СТАРЕЦ, БЕДЕН ИЛИ БОГАТ! ЩО Е 
ЖИВОТВОРНОТО СЛЪНЦЕ ЗА ВСЕЛЕНАТА, ТОВА Е 
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ХРИСТОВО ЗА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ. 
И КАКТО СЛЕД ЗАЛЕЗА НА СЛЪНЦЕТО НАСТЪПВА 
МРАК НА ЗЕМЯТА, ТЪЙ И ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ БИ 
СЕ ПОМРАЧИЛ ОТ НЕПРОНИЦАЕМА ДУХОВНА 
ТЪМНИНА, АКО НЕ НИ ОЗАРЕШЕ СЛЪНЦЕТО НА 
СВЕТЛОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. ТО ДОНЕСЕ 
ПРИМИРЕНИЕТО МЕЖДУ НЕБЕТО И ЗЕМЯТА, ТО 
ВЪЗСТАНОВИ ПРЕКЪСНАТАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ БОГА 
И ОТДАЛЕЧИЛИЯ СЕ ОТ НЕГО ГРЕШЕН ЧОВЕШКИ 
РОД, ТО Е ОКОНЧАТЕЛНАТА ПОБЕДА НА ДОБРОТО 
НАД ЗЛОТО, НА ЖИВОТА НАД СМЪРТТА!

АКО НЕ БЕШЕ ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ, У ЧОВЕ
КА ЩЕШЕ ДА ЛИПСВА ВЯРАТА В ЖИВОТА, ВЯРАТА 
В ЩАСТИЕТО И РАДОСТТА, ВЯРАТА В ИСТИНАТА, 
В ДОБРОТО И СПРАВЕДЛИВОСТТА.

НУЖНО Е ВЪЗКРЕСЕНИЕ, НУЖНО Е ДУХОВНО ОБ
НОВЛЕНИЕ, НУЖНО Е ЕВАНГЕЛСКО НОВОРОЖДЕ- 
НИЕ. И ТО НАВСЯКЪДЕ: НЕ САМО В ОТДЕЛНИ ЛИЧ
НОСТИ, НЕ САМО В НАШИТЕ ВЗАИМНИ ОТНОШЕ
НИЯ, НО И В ОТНОШЕНИЯТА НА ДЪРЖАВИТЕ И 
НАРОДИТЕ, КОИТО ЗА ГОЛЯМО СЪЖАЛЕНИЕ ВСЕ 
ОЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВРАЖДУВАТ ЕДНИ СРЕЩУ 
ДРУГИ.

ХРИСТРОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ Е ПОБЕДА И РАДОСТ 
ЗА ИЗМЪЧЕНАТА ДУША НА СИРОМАХА - В НЕГО
ВАТА БЕДНА КОЛИБА, ЗА БОЛНИЯ - В НЕГОВАТА 
СТРАДАЛЧЕСКА НЕВОЛЯ, ЗА ЗАТВОРНИКА - В НЕГО
ВАТА ПРОБУДЕНА СЪВЕСТ, ЗА НЕПРИЯТЕЛЯ - В НЕ
ГОВАТА ДУХОВНА НИЩЕТА, АКО ТОЙ Е ГОТОВ ДА 
РАЗГЪРНЕ ОБЯТИЯТА СИ ЗА СВОЯ НЕПРИЯТЕЛ, ДА 
ЗАМЕНИ ПРОКЛЯТИЕТО С ЦЕЛУВКА, А ЮМРУКА С 
БЛАГОСЛОВИЯ, ЗА ВСИЧКИ ИЗОБЩО: ЗА МЛАДИ ИСКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,

хрБ„Нс=ИкГпрСл^иНкА щастнрС ЙКВЬЗ “в3аА ЙГ5 Н3Еа
Х™ТП НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ПОТВЪРЖДАВА, ЧЕ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ И НАРОДИ ПО ЛИЦЕТО НА

всичкйЛАП2тт^то^°д2ГИАЖ ?лА

МУ БОЖЕСТВЕНА. ДА I ОКА и^ ПРАЗНИК НЕКА В ПРАЗНИЧНИЯ ЗВЪН НА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ
ТВА ПО ЩЛИЯ СВЯТ ИИГО НАРИ КАМБАНИ, КОИТО ВЪЗВЕСТЯВАТ НА ЧОВЕЧЕСГВО-
НА ПРАЗНИЦИТЕ . ПОБЕДА НА ЖИВОКА А то ШКРЕСНИЕТО НА ХРИСТА 0Т ГРОБА - СИМВО- 
СМЪРТТА Н ТЪРЖЕСТЮ НА ТЪРЖЕ ^А.^они лд нд крАЙНАТА ПОБЕДА НА ДОБРОТО НАД 

ОТ ВЪЗКРЕСШИЕТО ^ ДЕН ДНЕШ ИЛИОНИ ВЪЗПЛЛМЕНИМ ДУШИТЕ СИ С ОГЪНЯ НА
ХОРА ПО СВЕТА ВЯРВАТ В ХРИСТОВ ЗТО УШ1ЧИЕ И пдсхддндтд лююв ЗАщ0ТО САМО ТЯ МОЖЕ 
СЕ СТРЕМЯТ ДА СПАЗВА Г ННОВИТС ЗАКТЦ НША иЗТриВА ГОРЧИВИТЕ СЪЛЗИ В ЖИВОТА И ДА 
И НИЕ, ВОДЕЙКИ СЕ ОТ!№А НА ШКРЪСНА ^диГД душиТЕ ни в лоното нд ЮГА,
АИЯ ИСУС, СЕ ВЪЗРОДИМ ЗА ДОБРИ ДЕЛА, ПОЖЕЛАВАМ ВИ ЗДРАВЕ И УСПЕХ, МИР И ЩАС-
НИЕ И ЛЮБОВ ПОМЕЖДУ НИ. ^ РЛИКИЯТ ТИЕ, ЛЮБОВ И СПРАВЕДЛИВОСТ!

ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ Е НАИ ВЕЛИКИЯТ ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ПРАЗНИК ЗА ПРАВОСЛАВНИТЕ ХРИСТИЯНИ ВЕ_
ЛИКДЕНСКИТЕ ЦЪРКОВНИ СЛУЖБИ СА НАИ СВБ. ОТЕЦ ЙОАН
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"Младост" продължава в състезанието за Купата на СЧГ

* Силно представяне на 
"зелените" *Два гола на 
Саша Йованович.

Вече в 56 минута Даниел Сто-
шич направи пробив по левия
фланг и умело центрира топка
та в "сърцето" на наказателно-

С убедителна игра "Мла
дост" спечели с 3:0 срещу 
"Радник" от Сурдулица във 
втория кръг на състезанието за 
Куптата на Сърбия и Черна го
ра на 21 април на "Пескара".

Изключително 
време и дъждът, който валя по 
време на мача, не попречиха на 
"зелените" да завоюват катего
рична победа срещу отбора, 
който се състезава в по-силна 
дивизия. Възпитаниците на 
треньора Георги Георгиев се 
представиха като сериозен ко
лектив и не позволиха нито за

то поле. Центрирането засече с
глава централният нападател
Саша Йованович и удвои аван
са. Превъзходството си в игра-

босилеградчаии материалита
зираха с третото си попадение

студеното в мача в 81 минута. И този път
бе точен Саша Йованович, кой
то отново с глава отбеляза вто
рото си попадение.

"Младост": Величкович
(П. Гашевич), Д. Йованович (Б. 
Чипев), С. Стойков, Й. Глиго- 
ров, Б. Воинович, Д. Димиров, 
Д. Стошич, Г. Игиятович (В. 
Владимиров), С. Йованович, Л. 

миг победата им в този мач да | Димов и Д. Дамнянович.
бъде поставена под въпрос. ! "Радник": Г. Панайотов (Д.

От самото начало на среща- --------------------------- Петрович), Ф. Петрович (М.
та "Младост" започна да ата- ръба на наказателното поле, Трайкович), М. Стоянович, В. 
кува вратата на сурдулишкия който завърши зад гръба на Игиятович, М. Костич, М. Ива- 
отбор. След няколко голови младия вратар на "Радник" Го- нович, И. Стаменкович, В. Йо- 
положения, които "зелените" ран Панайотов. цич, С. Станоевич, Н. Спасич и
пропуснаха да реализират, в 30 И през второто полувреме А. Стошич. 
минута младият Даниел Сто- на терена нищо не се промени, 
шич отправи силен изстрел от

Сестрите Таллара и Кристина 
Георгиеви нижат успехи_____

Щъркелът донесе и 

третата Георгиева
Нашият вестник вече писа за талантливите сестри Тамара и 

Кристина Георгиеви, членки на хандбалния отбор на “Рад- 
нички-Югопетрол” от Белград. Без значение че са на 13 годи
ни шкафчетата и витрините им са пълни с купи и медали, как- 
то отборни така и индивидуални. С хандбал се занимават от 
съвсем малки и както казват този спорт вече е “влязал в кръв
та им”. Неотдавна те участваха на 10-я международен хандба- 
лен турнир за млади “Сегедин” в Унгария, където със съот- 
борничките си спечелиха първото място.

Отпреди половин година двете близначки се сдобиха с още 
една сестричка - Аня. Тя все още не е започнала сама да се 
движи, но вече е на хандбалния терен, благодарение на двете 
си сестрички.

Да напомним, че бащата на Тамара, Кристина и Аня е няко
га твърде популярният футболист на “Желюша” Ранко Геор
гиев, който от години със семейството си живее в Белград.

П.Л.Р.

"Крос на РТС през Сърбия"

гинов, Деян Тодоров и Денис Михалов; момичета 
(400 м.): Сандра Йорданова, Оливера Димитрова и 
Силвия Николова.

Седми клас - момчета (600 м.): Димитър Йорда
нов, Ненад Димитров и Горан Златков; момичета 
(500 м.): Югослава Александрова, Антонета Йовчева 
и Александра Александрова.

Осми клас - момчета (600 м.): Ивица Иванов, Вла
димир Владимиров и Игор Стаменкович; момичета 
(500 м.): Сандра Миленова, Анита Костадинова и 
Драгана Димова.

ШШ Г имназия:

Д- с.

Медицина
■

Първи клас - момчета (800 м.): Мишо Милади- 
нов, Даниел Владимиров и Мирослав Асенов; моми
чета (500 м.): Евица Гошева, Мария Стоянова и Весна 
Николова.

Втори клас - момчета (800 м.): Владица Владими
ров, Ивица Митрев и Александър Златков; момичета 
(500 м.): Оливера Андонова, Гордана Христова и 
Ивана Стоичкова.

Трети клас - момчета (1 000 м.): Ненад Асенов и 
Стевица Стоянов; момичета (600 м.): Тияна Божило- 

|||$|||||||||| ва, Виолета Йосифова и Нина Миленова.
Четвърти клас - момчета (1 000 м.): Драган 

Алексов и Маринко Андонов; момичета (600 м.): 
В рамките на традиционния крос за гран при на Ра- Оливера Рангелова и Силвана Светозарова, 

дио Белград, който години наред заедно организират За пръв път тази година най-успешните състезате- 
РТС и Министерството на просветата и спорта на Ре- ли от общинския крос може би няма да участват на 
публика Сърбия под название "Крос на РТС през финалния крос в Сремска Митровица, който ще се 
Сърбия", на 23 април на стадиона "Пескара" в Боси- проведе в началото на май. Босилеград е отдалечен 
леград се проведе общински крос за ученици от ос- на около 500 километра от Сремска Митровица и се 
новното училище и гимназията. налага босилеградсте ученици да пристигнат на със-

По трите първокласирали се състезатели и състе- тезанието предишния ден. Това означава, че трябва
да им бъде организирана нощувка, понеже е забранен 

Първи клас (бягане на 200 метра)момчета: организиран превоз на деца нощно време. Поради 
Любиша Божилов, Небойша Георгиев и Йован Котев; тези причини най-успешните състезатели от общин- 
момичета: Йована Георгиева, Любинка Митова и ско равнище най-вероятно ще участват на ученичес

кия крос в Лесковац, който ще се проведе през май.

П.Л.Р.

Дешифрираха женската 

хромозома
*Тя е по-сложна и по-загадъчна от 
л/чъжката, твърдят учените

■ -г Интернационална група учени дешифрира генетичния код 
на женската хромозома (X), съобщи сп. "Нейчър". Специалис
тите се радват на този успех не само заради възможността за 
по-точно диагностициране на генетично обусловените от тази 
хромозома заболявания, които са около 300 (хемофилия, аути- 
зъм, затлъстяване, левкемия и др.). Чрез генома на Х-хромо- 
зомата те се надяват да обяснят различията между двата пола.

Х-хромозомата съдържа 1100 гена, които са много по-раз
нообразни и по-сложни, отколкото тези в мъжката. Както е

аГЯЙ-

зателки от класовете в основното училище са: известно, човешките клетки съдържат по 46 хормозоми и са
мо 2 от тях са полови — X и V. Хромозомният набор на яйцек
летката е XX, а на сперматозоида — X и У.

Специалистите от международния екип установиха, че ком
бинацията XX е по-богата на генетичен

Кристина Бойкова.
Втори клас (300 м.) - момчета: Бобан Рангелов,

Милан Ангелов и Владица Динов; момичета: Кристи
на Петрова, Ясна Стойнева и Бояна Йорданова.

Футболната купа на СЧГ
Крумова, Марина Ангелова и Мария Стоева. //г ц

Четвърти клас (400 м.) момчета: Младен Васи- ЬСШКИНСКИ П0СР6Щ0 ГСЩНИЧКИ
лев, Александър Динов и Югослав Тодоров; момиче- Г ^ г-1
та - Кристина Йовановска, Спаска Владимирова и Състезанието за футболната купа на СЧГ за тери- 
Драгана Станиславова. торията на Пиротски окръг стига до самия край, след-

Псти клас - момчета (500 м.) - Дарко Божилов, ващата стъпка са полуфиналите. Двойките, които ще 
Димитър Николов и Милиян Гогев; момичета (400 се състезават в полуфиналите са “Балкански” - “Рад- 
м.): Радица Димитрова, Аница Милкова и Силвия Ва- нички” (Пирот) и “Лужница” - “Йединство” (Пирот).

Мачовете ще се играят на 27 април от 16, 30

материал и по-зага
дъчна от научна гледна точка. Нещо повече: едната от двете 
Х-хромозоми е пасивна, тя като че ли "спи". Лора Каръл от 
медицинския колеж към университета на щата Пенсилвания 
отбелязва: "Някои гени на пасивната Х-хромозома обаче не 
"дремят". Степента на "изключване" на резервната Х-хромо
зома при различните нежни създания е доста различна". Спо
ред Каръл това ще помогне при обяснението на различията 
между мъжете и жените, които не се дължат на половите хор
мони. "Мъжете са по-податливи на генетични мутации и забо
лявания като далтонизъм и левкемия, тъкмо защото не разпо- 

пасивната Х-хромозома, която би компенсирала 
грешките на генетичния код", обяснява Лора Каръл.
лагат с

силова.
Шести клас - момчета (500 м.): Александър Гер- д. с.часа.
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IНа основание на член 26. от Решението зо основаване на Фонд зо ■ 
солидарно жилищно строителство на община Димитровград и начи- I
6° 06 Ш/гОШ ^е2Д4Тва 233обС200()арНО жилищно стРоител™ :1 

Фонда за солидарно жилищно строителство на община Димитров- г 
град обявява

Конкурс
разпределяне на солидарните жилища на 

юридически лица за постоянно ползване
за

Призовават се заинтересованите юридически лица от територия- I 
та на община Димитровград да подадат заявки за получаване на ■ 
солидарни жилища в срок от 15 дни след обявяването на конкурса : 
във в. "Братство". •

Конкурсът се обявява за разпределяне на пет едностайни апар- : 
тамента в блока на ул. "Балканска" N011 в Димитровград.

Апартаментите са в таванската част на сградата и са построени : 
според договора за строеж.

Правото на участие имат всички юридически лица, които са от- | 
деляли средства за солидарно жилищно строителство.

Със заявката се подават и следните документи:
1. Общ брой на работещите
2. Брой на работниците без жилища
3. Средна нето заплата на работник, осъществена през 

шестмесечния период след месеца на обявяването на Конкурса
4. Брой на по-рано получените жилища.

|
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:
:
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' се навършва ЕДНА ГОДИНА от 
съпруг, баща и дядо; мите села във Висок, нами- 

: ращо се на “магистралното"

След окончателното решение за даване на апартамента собстве- | оГтурскоТр^мГиТатовци'" 1

Заявките С необходимите доказателства се подават ДО Управи- : °Т''14еяНпп»гаятя"0^тпааТпап Времето минава безспирно, но не може да заличи спо-
телния съвет на Фонда за солидарно ЖИЛИЩНО строителство на об- ! ВисокТричат' селските4ма- “Гбо^обич и°болка се прекланяме пред светлата му памет! 
щина Димитровград. : газини, в момента не рабо-

1 тм о о ппкяо111оиматс1 Опечалени: съпруга Сливка и син Иван със семейството сиНекомплектните и неподадените в определения срок заявки ня- < *3 П-( ^ еЩенията за мес_
пп попгплпл,,,, г : тната общност почти няма _______

ма да бъдат разгледани. : кой да идва на събрания.
Бр. 360-823/05-09 : Тук малкото останали жите-

■ ли чакат откупчика на мля- 
: кото, който идва чак към 
| пладне, а някога и по-късно.

И докато двама-трима
■ старци чакат “млекаратога”,
: "компания им правят” мно-

ПРЕДСЕДАТЕЛ : гобройните некролози, за-
Димитър Веселинов ! лепени на прозорците^

I

У С:
8

Възпменание
На 6 май 2005 година се навършват ТРИ 

ГОДИНИ от смъртта на нашия скъп и не- 
забравим баща

МИХАИЛ НИКОЛОВ 
ДОНЧЕВ

и 17 ГОДИНИ от смъртта на милата ни 
и любима майка

1
Димитровград, 21.04.2005 г.

!У.

УС НА ФОНДА ЗА СОЛИДАРНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО НА 
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

АНКА НИКОЛОВА ДОНЧЕВА 
и двамата от село Верзар, Црибродско

А.Т.--- .............. ..  .
тГуГЪ7 Ж.. 1■ *? Скъпи родители, никакво време не ще изтрие от съзнанието ни ваша

та огромна родителска обич и вссотдайност към семейството. 
Споменът за вас вечно ще живее.

3шштта 4 1 2 3 6

А 12 13 А” I От вашите вечно екръбящи и любещи виВОДОРАВНО: 1. Последовател 
на масонството. 5. Плавателен 16 
съд за превоз на автомобили и 
пътници. 11. Точно календарно 
време. 12. Град във Войводина. 20 
14. Увеличително стъкло. 15. 
Иван Щерев. 16. Учен, който се 26 
занимава с билки. 19. Американ
ска поп-певица и актриса. 20. 
Връстник. 22. Чушки. 24. Името 
на актьора Марвин. 25. Манастир 
(ост.). 27. Пазител на реда 
САЩ. 29. Стан, бивак. 31. Богиня 
на правдата (мит.). 33. Мярка за 
земна площ. 35. Карта за игра, 38 
която се използва вместо всяка 
друга. 37. Петролен продукт. 38. 
Хърватски остров. 40. Привички. 42
41. Река в Австрия и Германия.
42. Кът, кьоше. 44. Порядък. 45. 
Стара златна монета от Вене
ция. 48. Град в България. 49. Ве
селби, увеселения.

---------
:в 17■А I Тъжен помен

На 28 април 2005 година се навършиха ДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта 
на нашия съпруг, баща, тъст и дядо*22У 2321

;
27“ Ш “Ш ВЕЛЧА НИКОЛОВ 

от Димитровград!
"Г ~Т30 А 31

X
29У. На 28 април изминаха десет години, откакто останахме 

без теб, татко. В миговете на щастие и радост, както и в 
тежките моменти, които животът ни носи, усещаме колко 
много ни липсваш. Липсват ни твоите съвети, грижа, смях 
и бащинска нежност.

Всс пак смс щастливи, защото в нас живее част от теб: любовта

32
I

В ч33 34 " ЙА 35

7
"А 40

! г: ■ \
43 1 44

1'ТгШ4
Ж

към
природата, към хората, към доброто, правдолюбието и достойнството, 
на които ти ни научи. Благодарим ти за всичко.

I

X
,47

1 ; Твоите Соня и Тога
Времето, което минава, е безсилно пред нашата любов и почит, с кои

то пазим спомените за теб. Почивай в мир.
От съпругата Дара, дъщерите Соня и Гордана със семействата

48 '

Ш&Ш !1Ш§1 Щ
Метална свръзка. 5. Последен дреха. 32. Река в Европа. 34. _________________
етап на състезание. 6. Държава ____ , 111111 цш 1 1.11ТПТТТТП1—ИИИИИИ
в Африка. 7. Модел руски само-
лети. 8. Президентът на САЩ. 9. ^ Винар. 6. Далавера. 13. Ананас. 15. Сенат. 16. Р®дии. 18. ^К р -
Марка немски автомобили. 10. на. 20. Ок. 22. Народ. 24. Лос. 25. Газ. 21Р*ве?'^^я Ята)
Хитър човек. 11. Изкопаемо вле- 32 нападение. 35. Жилище. 37. Указ.38. т°„3®о^л^аЦд°' с 
чуто о големи размери. 13. Тече- Ра. 43. Абонат. 45. Роти. 47. Икар. 48. Тал. 49. Свт.
ние в рок-музиката. 17. Щат в

Тъжен помен
На 13 май 2005 г. се навършват СЕДЕМ ГОДИНИ от 

смъртта на

КИРИЛ АНТОНОВ ГЕРОВ 
преподавател по биология от Димитров
град

Никога няма дп то забравим! Почивай в мир!
Семейство Герови



%тф - Сатира - Змак,
Манчин рабуш

29 април

си му най-добрият приятел, не е трудно да го 
държиш на синджир.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯТ: Кучето не се ползва за 
работа, месото и млякото му не се ядат, козина
та му не се стриже... Другите животни дават 
всичко това, а кучето се слави за най-добрия 
приятел на човека?

СКЕЛЕТЪТ: Лае!
ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯТ: Лае?
СКЕЛЕТЪТ: Лае основателно и неоснова

телно, лае истински и фалшиво, лае от страх и 
удоволствие... Лае и когато го насъскаш или му 
заповядаш. Лаят е изключително ефикасно про
пагандно-медийно средство. А знае се каква е 
ролята на пропагандната и медийната война!

ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯТ: Как гледаш на факта, 
че вашите далечни потомци направиха от вълка 
домашно любимче?

СКЕЛЕТЪТ: Не разбирам!
ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯТ: Съвременният човек 

направи от вълка, от кучето де, домашно лю
бимче и го гледа по-добре и от детето си. 
Отглежда го в апартамента си, храни го с 
най-качествена храна, облича го по иай-новата 
мода, води го при фризьор, разхожда го по ули
ци и паркове... С други думи, човекът и кучето 
ядат от една и съща чиния, спят в една и съща 
постеля, къпят се в същата баня... Любимчето 
никога не смее да бъде пито гладно, нито жад
но, пито болно, нито онеправдано. Никой не 
смее да го погледне накриво - нито човек, нито 
животно. Грижата за него е толкова голяма, че и 
държавите имат закони за защита на любимче-

СКЕЛЕТЪТ: А вълкът или кучето, както ка
звате вие, какво прави?

ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯТ: Господарства и се нас
лаждава!

СКЕЛЕТЪТ: Нима е възможно човекът да си 
е създал такъв господар от най-големия си враг, 
т. с. от най-верния си слуга?

ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯТ: Това е обич към жи-

I!Симеон Костов
иИнтервю

Благодарение на фантастичното развитие на 
науките, учените в един археологически инсти
тут успяха да интервюират скелет от времето, 
когато човекът започнал да опитомява живот
ни! Ето разговора между изследователя и скеле-

ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯТ: Как ви хрумна идеята 
да опитомявате животни?

СКЕЛЕТЪТ: Бяхме отлични ловци и ловехме 
повече, отколкото можехме да изядем. Опито
мяването се оказа най-добрият начин да запа
зим остатъка за по-дълго време без да се разва-

ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯТ: А защо сте опитомили 
вълка и от най-големия неприятел на човека сте 
създали кучето, неговия най-верен приятел?

СКЕЛЕТЪТ: Наложи се, понеже имаше мно
го вълци, които бяха голяма опасност за хората, 
а освен това изяждаха и опитомените животни.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯТ: Все пак не сте опито
мили всички вълци...

СКЕЛЕТЪТ: Нарочно не искахме. По-добре 
беше да ги разделим на два лагера и да ги на- 
съскваме един срещу друг.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯТ: Питомният вълк или 
сега вече кучето пази човека, пази домашните 
животни, които човекът ползва за работа и хра
на, отива на лов заедно с човека, а получава са
мо кокали. Как успяхте това?

СКЕЛЕТЪТ: С обещания от самото начало: 
ако бъде добър и послушен, освен кокали, поня
кога ще получи и месо. Не знам дали вярва на 
обещанията, но съм сигурен, че се страхува да 
не остане и без кокалите. Унищожил е минало
то си, а без нас няма бъдеще.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯТ: А синджир: 
шията?

СКЕЛЕТЪТ: Когато доведеш няког..: ; 
жение да зависи напълно от теб, а том мм.

-Да знайеш, бай Манчо, от свите комунистическьи 
празници Първи май некико най-обичао, 
чинеше дойде ли Първи май я се подмладим. Е, и я има- 
йо тъгай дваесе и пет године, а чинеше ми се ко да 
имам дваесе...

-Нейе ни чудно що йе тека. Не се каже джабе младиня 
- убавиня! А и друго има: дойде ли Първи май - “Сбо
гом, зиме! ”. Све цъвне, све се раззелени, свърлье се бал- 

дългье дрейе и изйеднуш видиш койе девойче 
колко йе напупило през зимуту...

-После: първомайскье параде. Дуне гьимназиялната 
музика, а из улицете народ колко очеш: работници, 
спортисти, гьимназисти, деца на булюци, све весело, 
насмеяно...Носе се транспаренти койе предприятийе 

вабричица колко йе произвела, кво йе 
напрайила от йедъният до другьият Първи май,

работника су нашли работу... На Манастирчето

та. некико ми се

ли.

тонье и

или мъничка
колко

нови
голем събор, йеденье и пийенъе колко очеш, ягнища на 
шиш, некои по-кьевлийе вечимка пропояли...

-Е мой Първане, а сечаш ли се кига за Първи май на- 
гърну нашенци, пърснули се у онуя Югославию от 
Триглав до Вардар, напълне и град, и иже, от свак дом 
се чуйе музика и поянье...

-Беше, Манчо, беше. За Първи май некико въртимо и 
сучемо, напрайимо мъничак одмор от йедну неделю, та 
народ да може убаво да се извесели... А я ми кажи, съга 
кико йе...

то!

-Па първо, Първане, остаремо коджамити, натрупа
ше се године, вечимка не ни играйе у груди ни за Първи 
май, ни за нищо...А и кико да ни играйе кига немотиня 
притиснула от све стране!Изтопи се младиня, улицете 
се изпразните, место работници са имамо безработни, 
место параде са се питамо кои колко смраде.Ужкьим 
пак све цъвти, ама и тая природа се сбърка: нема га 
онова жешко сълнце, а налегла некиква мъгла и цветат 
се не види кико по-рано...Йедно време оратеомо: “Ца
риброд, Цариброд - град на младостта”, тека га и пое- 
йомо, а съга би требало да закукамо: “Цариброд, Ца
риброд - град на старостта и бедността...!” Нещо се 
мислим кико би са писало по лозунгьете: “Безработни, 
отсвестране -съединявайтесе!”,или “Отланшниятдо 
съгашният Първи май смо затворили толкова вабрик- 
ье и предприятия! ”... А и денъшнята младиня некико ми 
се чини нема онуя волю що нийе имаомо...

-Море, младинята знайе да си живейе. Кико живейе 
само она си знайе. Не им йе лъсно: ужкьим уче, а не 
знаю куде ютре че работе. Не видиш ли, денъска нейе 
важно с кву си провесию, важно йе с кою си партию...

-Е Първане, ако тека продължимо, че се заглибимо у 
“големуту” политику. Я ми кажи, че падне ли ягне за 
Първи май? Оно нейе само Първи май, а и Великден. Се- 
тикье че га празнуйемо...

-Не могу, а да не се сетим кико по-рано ни гонеоше от 
църкву и от верскьи празници, чак и милицията се ме
шаше. Съга берем това йе слободно - празнуй кво очеш, 
кой ти се по-арексуйе или Първи май, или Великден... А 
за ягне, Манчо, има да гледам. Запустеше селата и нема 
кой да чува стоку. По-рано нема ижа без дваесе-триесе 
овце, па ягнища колко очеш. А съга и да имаш некою 
парицу и да речеш че се поотпущиш или че се напиеш, 
не може ни ягне нигде да найдеш...

-Слушай Първане, два убави празника су се събрали у 
йедно, нейе ред толкова да кукамо. Кига позастарейе 
човек, предишньото му винагьи йе по-убаво. Нали зна
йеш млад ли си, све ти йе лъсно! И убаво! Айде да се от- 
бийемо до “Гациното”, там че се поизоратимо, а може и 
да се повеселимо...

С Първана изгледа първи смо почели да славимо и 
Първи май, и Великден, а бабете кво че ни кажу, после 
че видимо...

ге.
СКЕЛЕТЪТ: Не, това е отмъщение на прок-

- - : ик!
ли думи скелетът се разплака и рухна.

навп народът. Понеже бил на преклонна възраст и забо
лял от паркинсонизъм, той потрепервал ту с главата, ту с 
лявата или дясната ръка. Понякога и цялото му тяло зат- 
репервало. Пред входната врата на къщата се появила 
снахата му и му казала: "Ту, 6р 
зе да се тресеш тук на студа. Сватовете ще си отидат 
там, където са тръгнали. Не се треси повече, влезни вът
ре." Дядо Сокол я погледнал и казал: "Снахо, аз ако се 
треса, нали мен си треса, теб не те треса." Снахата за-

Нашенски историйки

Дядо Сокол гледа сватове
е, тате, защо пък ти изле-Борово зимно време. Духал силен вятър, та куче не се 

свъртало на пътя. Тръгнала сватба. Музиката свирела, 
сватовете викали. Всички селяни излезнали да видят 
сватбата. Йзлезнал и 90-годишният дядо Сокол Андонов. 
Спомени от времето, когато той бил млад се разиграли в 
главата му и като че ли освежавали душата му. Стоял 
той пред входната врата на къщата си и гледал как ми-

мълчала и хукнала в къщата, а дядото продължил да 
гледа сватовете. Драган Кузев

Манча
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