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Скупщината на Сърбия прие бюджета за 2006 г.

Суфицит от 40 милиарда динара
Марти Ахтисари:

Статусът на 

Косово
успоредно със 

стандартите
Народната скупщина на 

Сърбия единодушно прие 
бюджета за следващата го
дина. “За” гласуваха всички
те 130 депутати от правител
ствените партии и СПС, кои- 

■ргм то присъстваха на заседание- 
ф&М то. Не са гласували депута- 

тите от СРС, които не при
състваха на заседанието в

в прилагането на стандартите. 
По време на посещенията си в 
Белград, Подгорица, Прищи- 
на, Тирана и Скопие от 21 до 27 
ноември Ахтисари подчерта, 
че трябва да бъде постигнат 
по-голям напредък в областта 
на децентрализацията, връща
нето на разселените лица и 
свободата на движение в Косо
во. Ахтисари каза, че Белград 
трябва да насърчи косовските 
сърби да участват в процеса на 
преговори в косовските инсти
туции, за да бъдат защитени 
техните интереси. Той подчер
та значението на основните 

Специалният пратеник на принципи, установени от кон- 
ООН за преговорите за бъде- тактната група. Ахтисари се 
щия статус на Косово Марти върна във Виена, където ще бъ- 
Ахтисари подчерта в края на де централата на неговата кан- 
първата си балканска обикол- целария. Следващото му посе
ка, че “статусът трябва да вър- щение в балканските страни е 
ви успоредно със стандартите” планирано за началото на 
и че е необходимо постигането следващата година, 
на повече конкретен напредък

момента на гласуване и от 
Демократичната пария, кои
то все още не участват в ра
ботата на парламента.

(На стр. 2)

„Директорски" крамоли 6 Димитровград

Центърът за култура с двама 

(трима) директори!?
Чудни неща се случват тези то за нов ИД директор се наз- директорския пост, въз основа 

дни в димитровградския Цен- начава Трендафил Петров. на присъда на Окръжния съд в 
тър за култура, може би дос- В деня на заседанието на Пирот, У.бр. 8/05 от 21 ноем- 
тойни за книгата на Гинес! скупщината, по-точно в ранни- ври 2005 година, влиза в Цен-

В понеделник Общинската те утринни часове, бившият търа за култура и с дотогаваш- 
скупщина прие две решения: с директор на Центъра за култу- ната директорка Надежда Сто- 

се освобождава от ра Петър Йованович, който на янович провежда “приемане на 
28 април тази година с реше- длъжноста”, т.е. поста на ди- 

скупщина бе сменен от ректор! (На стр. 2)

Общинската скупщина 
6 Димитровград с „тънък" кворумедното

длъжност ИД директорката 
Надежда Стоянович, а с друго- ние на

“Бленда турс” е 

новият превозвачПодписана е Венецианска 

декларация за културата
Властта и всички членове на обществото За да се постигне всичко това, е необходимо да 

имат задължението да осигурят идентифика- се разширят програмите за размяна на профе
сията запазването и развитието на културно- сионалисти и студенти, но и да се извършва 
то наследство тъй като това представлява по- общо обучение, се казва в декларацията. Ми- 
врче от когато и да било неоценимо наслед- нистрите се съгласиха, чс е необходимо да се 
ство което трябва да се запази за бъдещите даде приоритет на развитието на регионалии- 
поколения се казва във Венецианската декал- те и транеграничните проекти за културно 
оаиия която подписаха в Италия министрите сътрудничество, поради което бе създадена и 
на културата на балканските страни и Италия, международна работна група.

Единадесетото редовно за- възрази, че при предишното 
седание на Общинската скуп- гласуване в залата не са били 
щииа в Димитровград, което се 15 отборници, колкото са необ- 

понеделиик, бе на ходими за кворум. Председате-проведе в
косъм да остане без кворум и лят не прие неговото възраже- 
да бъде прекъснато. ние, а предложи нова пауза от

Именно, когато се проведе дори 45 минути, по време на 
гласуването по десетата точка която да се направи справка с 
от дневния ред за установяване видеозаписа от заседанието и 
на ново работно време на кафе- да се установи кой е прав. Тъй 

нощните заведения, от като часът вече беше 13 и 15, 
присъстващите в началото на повечето отборници казаха, че 
заседанието 21 отборници, “за” няма да се върнат на продъл- 

осем, а пет се въз- жението. Драгица Ангелова от

тата и

В моя' Петиция р обучение 

г м мМчин език «=— ..... ...... .
АТП открива мн то? ?р,!Кв щ

гласуваха
държаха и то не мина. Остана отборническата група на ДС 
неясно колко не гласуваха.
Председателят на скупщината дание да се изясни спорът и 
даде пауза от десет минути и тогава, ако е необходимо да се 
веднага след продължението гласува повторно, 
отборникът Зоран Христов

предложи за следващото засе-

(На стр. 6)
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В центъра па вниманието
Съобщение на КИЦ Босилеград

2 2 декември 2005

Суфицит от 40 милиарда динара
Петиция за 

обучение на 

майчин език

Топа означава, че ще има 
трипъти повече пари за кре
дити за апартаменти, също 
трипъти повече за кредити
те за износ и двойно повече 
за местно развитие и за мла
ди таланти.

Благодарение на спесте
ните пари за заплати в об
ластта на здравеопазването, 
а въз основа па намаляване 
броя на заетите, през след
ващата година ще бъдат 
увеличени заплатите на ме
дицинския персонал.

(От стр. I)

Министърът на финанси
те Младжан Динкич заяви, 
че сега остава още стъпка до 
приключването на споразу
мението с Международния 
монетарен фонд, който “ще 
овъзможи отписване на дъл
говете от 700 млн. долара”.

доходи
възлизат на 487,9 млрд. ди
нара, което означава, че 
бюджетът ще има суфицит 
от 39,6 милиарда. Най-мно

го пари са предназначени за 
плащане на вътрешните и 
външни дългове.

По думите на министър 
Динкич основните белези па 
бюджета са по-малки об
ществени разходи и увели
чаване па средствата за ка
питаловложения и за прог
рами за развитие.

Финансовите

Като неправителствена организация, която още от открива
нето си през 1998 г. последователно се бори за защита на права
та и интересите на българското малцинство, Културно-инфор
мационният център “Цариброд” в Босилеград в началото 
септември тази година задвижи гражданска петиция в Босилег- 
радска община, с която от Министерството на просветата и 
спорта на Република Сърбия иска да приложи законите, с които 
па националните малцинства се гарантира обучение на майчин 
език. Петицията подписаха над 600 босилеградски граждани и тя 
е изпратена на министъра на просветата и спорта на Република 
Сърбия. Преди да бъде изпратена, петицията бе представена 
пред журналисти на пресконференция, която се проведе на 29 
ноември т.г. в частния “Медиа-център” във Враня.

Културно-информационният център “Цариброд” в Босилег
рад счита, че човешките и малцинствените права са основните 
ценности, върху които почива европейската цивилизация. В 
стремежа си да станем членки на Европейския съюз ние сме 
длъжни и на практика да уважаваме тия ценности. Спазването 
на международните стандарти за правата на малцинствата е не 
само едно от най-важните условия, които Сърбия трябва да из
пълни за пълноценно членство в Европейския съюз, но и начин 
да се осигурят по-добри позиции за сръбските малцинства, кои
то след разпадането на Югославия останаха извън границите на 
Сърбия. Освен това, спазването на правата на българското мал
цинство влияе и върху добросъседските отношения между Бъл
гария и Сърбия и Черна гора, както и върху мира и стабилността 
в региона.

Въпреки положитлените промени в законодателството, което 
регламентира тази материя (особено в чл. 13. от Закона за защи
та на правата и свободите на националните малцинства и чл. 7 
от Закона за основите на системата за възпитание и образова
ние) практическото решаване на проблемите, свързани с обуче
нието на майчин български език, все още се посрещат с жестока 
съпротива както от страна на определени държавни структури, 
така и от страна на една част от просветните власти и препода
вателските кадри, но и от определени лица от малцинството, ко
ито по инерция продължават да обслужват онази политика и 
идеология, която доведе до кърваво разпадане на бивша Югос
лавия. Сегашното състояние в обучението на майчин български 
език противоречи и на разпоредбите и духа на Рамковата кон
венция за националните малцинства и Европейската харта за ре
гионални и малцинствени езици.

Не се осъществиха очакванията на българското национално 
малцинство в Сърбия и Черна гора, че с победата на демокра
тичните сили ще започне процес на решаване на многобройните 
проблеми на малцинството, от които проблемът с образование
то на майчин език е сред най-тежките и най-болезнените, защото 
касае неговата национална същност и неговото оцеляване. Бъл
гарското малцинство и тази учебна година бе изиграно - обуче
нието отново се провежда на сръбски език. Няма и учебници и 
други учебни помагала, необходими за обучението на майчин 
език. Козметичните промени в изучаването на български език 
като предмет не са достатъчни българският език да получи ста
тус на майчин език и да гарантира опозването на националната и 
културната идентичност на малцинството. Намаляването броя 
на българите от 64 000 на 20 500 за последните четири десетиле- 

недвусмислено показва, че към българското малцинство 
продължава да се води старата политика на национална и кул
турна асимилация, която директно застрашава неговата нацио
нална същност.

Националният съвет на българското малцинство, Комисията 
по образование към този съвет, местните органи на властта и 
една част от училищата все още не се изясниха категорично по 

изключително важен за българското национално малцин
ство въпрос. На многобройните запитвания, отправени към раз- 

форуми относно обучението на майчин български 
получаваха отговори, че Министерството на просветата и спор
та на Република Сърбия няма нищо против обучението да се 
провежда на майчин български език, но че самите българи 
кат това. Петицията показа, че 600 души в Босилеград 
етап имат кураж да поискат обучението да се провежда на май
чин език. Убедени сме, че и другите го желаят, въпреки че все 
още нямат достатъчно граждански кураж публично да го поис
кат, защото все още са обременени със страховете от близкото 
тоталитарно минало.

Очакваме от Министерството на просветата и спорта на Ре
публика Сърбия и Правителството на Република Сърбия да нап
равят необходимото проблемът с обучението на майчин бъл
гарски език да се реши съгласно международните стандарти за 
положението и правата на националните малцинства и съгласно 
законите на Сърбия и Черна гора, които предвиждат обучението 
на малцинството да се провежда на майчин език.

Председател на КИЦ "Цариброд" в Босилеград
Иван Николов

Заплануваните средства, 
предназначени за капита
ловложения, са увеличени с 
52%, така че сумата възлиза 
на 22,7 милиарда динара.

на

Центърът за култура с двама 

(трима) директори!
(От стр. I)

След заседанието на скупщината начело на 
Центъра за култура правно и формално са На
дежда Стоянович, току що сменена от отборни- 
ците, и Трендафил Петров, току що назначен 
ИД директор. За директор “се счита” и Петър 
Йованович, който самоинициативно извърши 
приемане и предаване на директорския пост с 
г-жа Стоянович.

За пояснение да кажем и следното: след сме
няването на Йованович с решение на Общин
ската скупщина брой 06-821 /05-1/6 от 28 април 
2005 година, което той обжалва пред Окръжния 
съд в Пирот. Съдът уважи тъжбата му и анули
ра посоченото решение на ОС. В образложени- 
ето на присъдата между другото Се казва, че 
“Окръжният съд в Пирот намира, че решението 
на ОС е невалидно, защото в случая е прието 
решение без образложение, с което е направена 
съществена повреда на процедурата за осво
бождаване от длъжност, което само по себе си 
за последица носи анулиране на решението на 
ОС.... Въз основа на чл.39, точка 2, от Закона за 
управителната процедура, а във връзка с член 
41, алинея 2, от същия закон Окръжният съд е 
решил така и при това е наложил на компетен
тния орган в новото решение да се съобрази с 
посоченото в присъдата и да даде достатъчно 
убедителни причини за решението си ( за сме
няване на Йованович)...и да премахне посоче
ните пропуски”.

Присъдата е подписана от съдия Света Ман- 
чич, с.р. (без подпис).

От друга страна споменатата присъда до 
сряда 30 ноември все още не е официално прис
тигнала на адреса на Общинската скупщина. 
Наистина Йованович разполага със спомената
та присъда, която е показал и на компетентните 
в общината, но това все пак не е достатъчно.

Както по вълните на Радио Цариброд съобщи 
председателят на ОС д-р Владица Димитров, 
щом спорната присъда пристигне в общината, 
той веднага ще реагира и ще допълни решени
ето на скупщината с необходимото образложе
ние.

А дали присъдата, такава каквато е, дава 
право на Йованович да се върне на поста дирек
тор на Центъра за култура тепърва ще се изяс
нява, тъй като в нея никъде не пише, че се нала
га той да бъде върнат на работа. Тепърва също 
трябва да се изясни дали ИД директорката е 
имала право да предаде поста на Йованович и 
при какви условия е направила това.

Както и да е, факт е, че в момента Центърът 
за култура в Димитровград “разполага” с два
ма, може да се каже легитимни директори и 
един, чийто статус най-меко казано е неясен 
(или неизяснен).

На края може да се зададе един съществен 
въпрос. Дали креслото в Центъра за култура на
истина е толкова привлекателно, за да се правят 
“директорски" крамоли през последните някол
ко години.

А.Т.
тия

Общинският съд в Димитровград освободи нашите журналисти

Истината пак тържествува
Общинският съд в Димитровград със съдия 

Славча Станков постанови присъда и освобо
ди от углавна отговорност и.д. главен и отго
ворен редактор на в. “Братство” Момир Тодо
ров и кореспондента от Димитровград Алекса 
Ташков. Двамата бяха призвани в съда по час
тна тъжба на Петър Йованович от Димитров
град, който смяташе, че са направили престъп
ление - клевета в печата - в статията “Йовано
вич оцеля”, публикувана в нашия вестник на 18 
март тази година. Според Йованович, който 
беше директор на Центъра за култура в Димит
ровград, авторът на статията Ташков е “вино
вен” понеже е написал следното: “В Центъра за 
култура той дойде на власт с помощта на око
ло 100 полицаи и съдия-изпълнител, след като 
при съмнителни обстоятелства бе сменен (с 
идването на сдружението СГЦ на власт) тога
вашният директор Алекса Радев. Казвам "съм
нителни", защото Радев по съдебен път спече
ли всички дела срещу Центъра за култура. Така

димитровградчани стават жертва на поредни
те пазарлъци между коалиционните партньори 
в мнозинството в Общинската скупщина и то с 
директорското място, което е спорно от само
то идване на Йованович начело на културното 
заведение". Според частния ищец, Тодоров 
пък е “виновен” понеже е допуснал “тези неис
тини” да бъдат публикувани във вестника.

По време на съдебното производство - в 
присъствие на двете страни и адвокатите им - 
бяха разгледани повече документи, сред които 
от ОВР в Димитровград и от заседания на 
Общинската скупщина, а бяха разпитани 
колко свидетели. След като обсъди всички 
факти, първоначалният съд констатира, 
шите журналисти професионално са изпълня
вали задълженията си и не са направили углав
но дело - клевета.

Според постановената присъда Йованович 
ще трябва да плати съдебни разноски от 36 825 
динара.

този

лични език, се

не йе
на този

и ня-

че на-

Р.Б.
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Полувисшето училище от Блаце става академия

«■чпи-ям и»|||.чмШ1 > 41414—»я— пан- "Ч
2 декември 2005 и

За босилеградските ученици

Курс по международно 

хуманитарно право
Финансова помощ от Америка

Полувисшето бизнес-училище в гимназиалният учител по матема- оповестил че в близко б-ьпеше по- 
Блаце наскоро ще се превърне в тика Далибор Николов и шефът на солството’ ще отпусне финансова 
академия на специализираните на- митницата на граничния преход помощ за Гзи дадУ Ф 
уки, научихме от референта в кло- “Градина” Петър Костов. По ду Понастоящем в полувисшето
папаНгаянЧМянЩеТ°тВ -ДимитР°вгРад мите на Манчев, училището наето- училище в Димитровград се учат Драган Манчев. Той ни информи- ява да ангажира кадри от тази сре- 130 студенти. Лави
пъпим™ ИЛИЩеТ0 неотдавна е И3' да' с Чел да ГИ задържи да останат 35, а тази година 90 души. Петима

гтянеННяпем0 °^,словията’ ТУК- от тях тази година се прехвърлилиакадемия. Получило е Като ексклюзивна може да се в групата от Икономическия фа- 
лиценз за откриване на шестото квалифицира новината, отнасяща култет в Ниш, Полувисшето ико- 
направление в процеса на образо- се до сътрудничеството на това номическо училище от Лескова ц и 
ванието си - мениджмент в меди- училище и американското посол- Полувисшето бизнес училище от 
цината. ство в Белград. Както

Отнеодавна в училището рабо- Манчев, американският

* Освен в нашата страна, този проект се 
реализира в 90 други страни в света.

В рамките на програмата “Изследване на международното 
хуманитарно право”, която Червеният кръст на СЧГ в съдей
ствие с Републиканското министерство на просветата и спор
та едновременно реализира в 36 общини в СЧГ, Общинската 
организация на Червения кръст в Босилеград организира ед
номесечен курс за четирдесетина ученици от основното учи
лище и гимназията. Целта на проекта е учениците да се запоз
наят с основните права за защита на живота, здравето и чо
вешкото достойнство на цивилните лица и на ранените, пле
нените или болните войници по време на войните, както и с 
ограниченията на въоръжените сили по отношение на употре
бата на оръжия и начини на воюване.

Лекции по темите, освен представителите на ОО на ЧК, из
насят и преподаватели от основното училище и от гимназия
та, които предварително са посещавали курсове по междуна
родно хуманитарно право. Държат се по четири часа седмич
но, а са организирани чрез работилници. Ясмина Господино
ва, представител на ОО на ЧК и ръководител на проекта, под
черта, че чрез изучаването на основните принципи на между
народното хуманитарно право се цели учениците да възприе
мат и да зачитат солидарността, толерантността и човешкото 
достойнство във всекидневния живот.

са се записали

изтъкна Нови Сад. 50 на сто от студентите 
са от Димитровград, а останалите 

тят като сътрудници трима димит- Майкъл Полт е изразил желание са от Пирот, Ниш и други градове, 
ровградчани - гимназиалният учи- клонът на училището в Димитров- 
тел по английски език Деян Цолев, град да работи още по-добре и

посланик

Б. Д.

Решение на правителството на Сърбия

"Слога” (е примри към "Услуга"
*В документите за обединяване на двете фирми се казва, че полза
та е двустранна: осуетено е евентуалното приватизиране на 
"Слога" срещу безценица, а комуналното предприятие ще получи 
обекти за поместване на машините и съоръженията си и за офиси

П.Л.Р.

Правителството на Сърбия взе решение, с ■■ 
което се съгласи босилеградското обществе- д 
но предприятие за търговия “Слога” да се I 
присъедини към общинското явно предприя- I 
тие за комунална дейност “Услуга” в Босилег
рад. С това решение всъщност е подкрепена 
инициативата на двете фирми, които изготви
ха необходимите документи за обединяване, 
както и на отборниците на Общинската скуп-

Семинар в ОУ „Моша Пияде"

Зй развитие но езиците в 

специфична етнокултурна среда
'V; \ -

Iм

цяй
8 .

щина, които в това отношение поискаха под- II Щ В димитровградското основно училище “Моша Пияде” тези
крепа от Министерството на стопанството. щЯГг ' I И . "^2 дни бе проведен семинар за преподавателите по български,

В документите за обединяване на двете сръбски и други езици. По темите за развитието на езиците в
фирми се казва, че “Услуга” поема не само I процеса на образованието в специфичната етнокултурна среда,
правата, но и всички задължения на “Слога”, ►*', . . ■Я каквато с Димитровградската, за съвременните проекции на
която фалира през 1998 година и в която сега  _____ ' У I ' плурализма на езиците и културите и за мисията и конкретните
има само един работник. Същевременно се задачи на училищата, п които се учат предимно деца с български
подчертава, че ползата от обединяването ще на беше подчертано, че освен сметките за ток произход, лекции изнесе доцент д-р Ценка Иванова от Велико 
бъде двустранна. С начинанието е осуетено не в хотела, където са били настанени бежанци от хЪрНОво.
само възможното приватизиране на “Слога” Косово и Метохия и който допреди няколко Директорката на училищието Катарина Симеонова изтъкна, 
срещу безценица, а са създадени възможности години беше нейна собственост, “Слога” ня- че т03н сенимар е само първата крачка към по-доброто езиково 
“Услуга” да получи обектите на “Слога”, кои- ма други дългове. Сега за тези дългове се во- обучение на учениците. Тя подчерта, че приоритената цел на 
то са й необходими за поместване на машини- ди дело в Общинския съд в Босилеград между учебното заведение е децата след основното си образование 
те и съоръженията за откриване на офиси и за новия собственик на хотела и Електроразпре- добре да владеят и българския, и сръбския език. Симеонова спо- 
евентуално разширяване на дейността й. делителното в Лесковац. дели, че училището изготвя нов развоен проект във връзка с обу-

На едно заседание на Общинската скупщи- В.Б. чението на езиците и оповести нови семинари.

к

Б.Д.

Лично становище - На лларгините на един конкурс

Годишнина като повод за преоценка
“ “ Навремето си' МОСТ обявяваше стои преустройство по силата на зако-списанието колегии към първичната програмна

ориентация на списанието, обнародва- конкурси за творби и по наука и изкус
на още в началото на излизането му. тво, но в последния конкурс от 4 ноем- 
Това отношение, както показват фак- ври т.г. са поканени изключително пи
тите, е изменено за 180 градуса ^ ~™ети ” критици от областта за всички об_

Най-доброто потвържд * Към тези констатации нека да при- ласти на изкуството. С други думи,
страници са излъчили стотици статии лучава при сравнение ме ду д Р , и Щакта че на почти всички до- настоящата ситуация да получи офи- 
иРдруги творби, които преобразяват оеГГи публични изяв°и^„а последни- циално право на^ражданство
МОСТ в неоценима съкровищница на на МОСТ. В първите оро пелакнии - трибуни, литературни А науката и публицистиката? Пред-
духовни стойности. Резултатите ста- място са публикувани нау' У вечери премиери (освен няколко наси- лагам да се следят примерите на окол-
ват още по-внушителни, като се имат цистичии тру^°пе’д еРСТра. ®а след упреци, направени изключе- ните на Цариброд градове - Пирот, Бе-
предвид трудностите и пречките от ните съчинения заемат зад Р учасхвали изключително писа- ла паланка, Сврлиг и т.н., които редов-
най-различно естество, съпътствали ници. В последните издания е точно ния), с У™™изклю н0 издават съответни СБОРНИЦИ
редакцията още от първия брой (поли- обратното - напред до Р Намерението ми е да се впускам в или ГОДИШНИЦИ. Царибродското
тическа цензура, липса на редовна ма- пространство заемат пр д ггаяснеиия на мотивите и причините читалище вече се е афирмирало като

I териална подкрепа, недоимък на ръко- изкуството. Съотношение |го. р« видимото пренебрежение на наука- ревностен и плодовит издател на пре
писи по наука, особено от автори с се е придвижило горе-д у публицистиката от страна на изведения от най-различно естество,
местен произход и под.). полза на литературата. _ мост и за отклонението от програм- така че без големи напрежения и Ца-

Положителните, напълно заслуже- Много интересно впеч ната концепция на списанието. Стана- риброд може да получи свой автохто-
оценки обаче не заличават правото получава и като се напра® Р станало! Ясно е обаче, че създа- нен Годишник или Сборник на научни

да се произнасят и други мнения, осо- между състава ма 1гьрвата лоното положение трябва да се прео- и трудове на теми от различни специ-
бено ако имат оправдание. Една така- редколегия. Там фигурираг имената Д™о“ео' 0щРповече, _ --
ва забележка е свързана с отношение- на двама-трима афирмир у елство БРАТСТВО наскоро пред-
то на редакторите, и редакционните дейци, тук...нито един!. дагелство ь

Неоспоримо е, че 
МОСТ в течение на четири десетиле
тия излизане е изпълнявало и изпълни-

на
Предлагам да се направи ревизия на 

програмната политика на МОСТ и то 
изключително в лите-ло грандиозна културно-просветна 

мисия в полза на българското малцин
ство в Югославия и СЧГ. Неговите

ни

че на из- алности.
Сп. Крумин
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Либия заменя живота на 

българките срещу пари
Чужденците ще 

плащат пътни 

такси в евроБългарският посланик в 
Триполи Здравко Велев е по
сетил петте медицински 

три в затвора ‘ Джудей- 
да”. Това съобщиха за БТЛ 
от информационната ди
рекция па Министерството 
па външните работи. Пос
ланик Велев подробно е ин
формирал медицинските 
сестри за действията, кои
то предприемат български
те институции по делото. 
От МВиР посочиха, че ме
дицинските сестри не са 
много обнадеждени от раз
витието на процеса и са 
притеснени от краткия 
срок за следващото заседа
ние на либийския съд. Ме

ка за българските медсестри - ствата. “Решението на съда дицинските сестри са в 
пари за болници и лекарства трябва да се зачита. Но ако на добро здравословно състол- 
срещу живота на нашите съна- Либия се помогне хуманитарно пие, съобщиха още от въп- 
родничкн. Така за първи път за лечението на децата и род- 
Джамахирията призна, 
проблемът е хуманитарен.

“Смъртните присъди авто- първият дипломат на Джама- помогне на тези, които стра- 
матично ще отпаднат, ако на хирията. Той изрично подчср- дат. И добавил, че София и 
заразените с вируса на СПИН тал, че не става дума за ком- Триполи имат споразумение за 
либийски деца бъдат осигурени пенсации за близките на болни- размяна на затворници.

Именно той пръв от либий- 
Шалкам също категорично ските висши служители намек- 

нистър Шалкам на среща с отрекъл Либия да е предлагала на за помилване на медсестри- 
българския вицепремиер и замяна на медсестрите срещу те още на 15 юни 2004 г. Той 
първи дипломат Ивайло Кал- осъдения до живот за атентата сподели пред тогавашния гене- 
фин в Барселона. Двамата над Локърби агент Абдел Ба- рален секретар на Парламен- 
участваха в срещата на Еврос- сет ал Меграхи. Само преди ня- 
редиземноморското сътрудни- колко дни обаче либийският Европа (ПАСЕ), че животът на 
чество. лидер Муамар Кадафи не из- българките е в ръцете на близ-

“Въпросът с медсестрите ключи възможността за такава ките на заразените деца. През 
трябва да се разглежда като ху- размяна в интервю за Си Ен Ен. декември 2004 г. Шалкам обя- 
манитарен”, допълнил Шал- Шалкам припомнил, че ислям- 
кам. Той обаче не споменал от- ското законодателство пред- Дии също би довело до прераз

глеждане на присъдите.

Таксите, които плащат чужденците за преминаване по път
ната мрежа в България ог долари стават в евро, като с промя
ната леко се увеличават. Правителството гласува новата 
рифа за таксите, които се плащат при претоварване или кога- 
то превозното средство не е снабдено с разрешително за пре
воз. Досега при тези случаи чуждите автобуси плащаха по 60 
долара независимо от разстоянието, сега таксата става 50 ев
ро. Камионите с две оси плащаха по 70 долара, а занапред ще 
дават 58 евро. За тежките камиони с по три оси от 100 долара 
таксата става 83 евро.

Променят се и таксите за минаване на Дунав мост, която 
важи за всички превозни средства. За леките коли от 7 долара 
тя става 6 евро. Товарните коли до 5 т ще плащат 13 евро, а ав
тобусите с над 8 седящи места - по 30 евро. Това е предпос
ледната стъпка преди изравняването на таксите за българи и 
чужденци, както задължават евродирективите. В момента те
зи за български превозни средства са все още около две трети 
от стойността на таксите за чуждите.

сес та-

Либия предложи нова сдел- къде да дойдат парите и лекар-

шио министерство.
че нините им се съгласят, присъ

дите ще отпаднат”, добавил вижда кръвнина, с която да се В България няма 

случай на птичи грип
болници и лекарства.” Това е те деца. 
казал либийският външен ми- В България до момента няма положителен случай на гри

пен вирус А/Н51М1, известен като птичи грип. Най-простата 
профилактика срещу вируса е миенето на ръцете и добрата 
лична хигиена. Това препоръча на пресконференция чл. кор. 
Богдан Петрунов, директор на Националния център по зараз
ни и паразитни болести. На пресконференцията в БАН виру
солози, зоолози, орнитолози и ветеринарни специалисти из
несоха данни за разпространението на птичия грип сред хора, 
птици и животни в света. Още не е изяснен изцяло механиз- 
мът на предаването на птичия грип при човека, каза Петрунов 
и уточни, че засега е доказано само, че грипът се предава при 
непосредствен контакт със заразени птици и при обработката 
им. По последни данни на Световната здравна организация 
(от 25 ноември т.г.) в света от птичи грип са заразени 132 ду
ши, от които 68 са починали, съобщи Богдан Петрунов. 
Най-много са заболелите във Виетнам - 93, от тях 42 са почи
нали. В Китай има трима заразени, като един от тях е почи
нал.

тарната асамблея на Съвета на

ви, че изплащане на компенса-

Георги Първанов подкрепя 

кандидатурата за ЗОИ
Гладна стачка 

на учителите
Половин пенсия за КоледаВ гладната стачка на учителите, която започна 

в петък, вече участват 2640 учители от цялата 
страна. От днес в протеста масово се включват 
цели учителски колективи от Русе, Кърджали, Ви
дин, Плевен и Ямбол. Това съобщи пред журна
листи председателят на Синдиката на български
те учители (СБУ) Янка Такева. В много тежко 
здравословно състояние са трите учителки от се
ло Якимово, област Монтана, и лидерът на СБУ 
призова те да спрат своя протест.

В подкрепа на исканията им са се обявили 
представители на БАН, педагози и психолози от 
Съюза на учените в България, Сдружението за на
ционално съхранение и Съюза на българските ко- 
мандоси. По повод спекулации за частните уро
ци, давани от учители, Такева заяви, че според 
данни от социологическо изследване на СБУ са
мо 2000 учители в страната дават частни уроци на 
ученици след седми и осми клас по математика, 
български език, по чужди езици, химия, история и 
биология. От тези 2000 учители - 800 са пенсионе
ри и взимат между пет и десет лева на час.

Президентът Георги Първанов подкрепя канди
датурата на София за Зимните олимпийски игри 
през 2014-а година, съобщи БТА. Това държавният 
глава обяви на срещата си с новите ръководители 
на българския спорт - председателите на ДАМС 
Весела Лечева и на БОК Стефка Костадинова. Сре- лелна добавка в размер на 1/2 от месечната им пенсия. 1 203 567 
щата бе свързана и с предстоящото посещение на възРастни получават под 100 лв. месечно и ако правителството 
Лачева и Костадинова при президента на Между- гласУва добавките, те ще получат пенсия и половина през декем- 
народния олимпийски комитет Жак Рох. Първанов ВР^’С?тРЩИ социалният министър Емилия Масларова. 
изпраща по делегацията писмо до Рох, с което га- 25-30^ от размера на пенсията ще е добавката за възрастни- 
рантира, че застава зад кандидатурата на София за те’ които получават от 100 до 200 лв. Хората с по-високи пенсии 
Зимната олимпиада след девет години. “Малко сме от лв< пък ще вземат не повече от 15-20% отгоре за Коледа, 
закъснели с инициативата и трябва да направим Кабинетът ще реши дали да даде коледни добавки на пенсио- 
добра пиаркампания, за да покажем на хората, че неРите и на работещите в бюджетната сфера. Финансовият ми- 

Зимна олимпиада е добро дело НИСТЪР Пламен Орешарски заяви, че решението зависи от пос- 
за България. В тази връзка ще проведем и анкета, за леДните данни за преизпълнението на бюджета, което трябва да 
да разберем дали народът иска тези Игри, заяви е достатъчно, за да не се наруши с допълнителните разходи спо- 
Стефка Костадинова. разумението с Международния валутен фонд.

Половината пенсионери в България вероятно ще получат ко-

домакинството на

Ще поскъпнат основните продукти за трапезата
Очаква се по традиция, поради наб- който в България се празнува на 6 де- на търговците са това да стане с около 

лижаващите многобройни празници, кември. Продавач в рибен магазин зая- 100% и цената му да достигне към 15 нат с 5-6%. 
да скочат цените на основните продук- ви, че рибата е като розата - когато дой- лв. за килограм. В момента свинските и

Сиренето и кашкавалат ще поскъп-

Търговците обаче коментират, че та-
ти, които най-често нашенци купуват в де 8 март, цените скачат драстично. В телешки плешки вървят по около 5 лв. зи година поскъпването можеха не бъ- 
България. Това прогнозираха тьргов- момента червеноперката върви по 1,20 за килограм, докато цената на котлети- де толкова осезаемо, тъй като конку- 
ци, с които разговаряхме тези дни из лв. за килограм, а скумрията 3 лв., ако те е двойно по-голяма - 9 лв. Каймата в ренцията между отделните хипермар- 
софийските пазари. Според различните рибата е чистена, тя се продава за око- момента се продава от 90 стотинки до кети е много ожесточена, 
преценки цените ще скочат с около ло 5 лв. за килограм, а пушената за око- 1,40 лв. за 250 грама. Продавачите в София пожелаха да
20-30 на сто, а на някои продукти дори ло 6,50 лв. Очаква се най-купуваната Цените на плодовете и зеленчуците кажат на читателите на “Братство” и на 
с 50 на сто. Те са на мнение, че след ка- риба около Никулден - шаранът, който също ще дръпнат нагоре. Очаква се и купувачите, че “най-добрата и най-ев- 
то минат празниците цените отново ще в момента върви по 6,50 за килограм, доматите да поскъпнат преди коледни- тината стока не е в "Метро" и в “Илиян- 
се успокоят. да достигне 7,50 - 8 лв. те празници. В момента те струват око- ци”, където пазаруват потребителите

Поскъпването ще удари по джоба ку- Свинското до Коледа (25 декември) ло 3 лв. килограма, но е възможно це- от Сърбия...",
пувачите най-напред около Никулден, също ще поскъпне, като очакванията ната им да се качи на 4 лв. Т. Петров
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Учредителна скупщина наакционерите 6 „Автотранспорт" Селскостопанските производители в 
НОВММТ _ Боомеградско се нуждаят от поллспц.
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- Бъдещето на фирмата е в развитието на 
пътния транспорт, подчерта Младенович 
които кандидатствал за откриване на 1 V 
рейсови линии към България и Македония

На учредителната скупщина 
на акционерите в “Автотран
спорт” Босилеград, която се 
проведе в края на миналата 
седмица, бе прието решение за 
сформиране на Акционерно 
дружество АД, и за правене на 
нов Статут на фирмата. Съ
щевременно беше избран чети
ричленен Управителен съвет и 
Надзорен съвет от трима ду
ши.

♦Доколкото компетентните не намерят на
чини за решаване на наболелите проблеми в 
тази област, общината все повече ще обез- 
людва

леги.
След заседанието на скуп

щината Лгобиша Младенович 
заяви, че е доволен от сегашна
та обстановка в колектива и 
подчерта, че АТП има перспек
тива, в което е бил убеден още 
при първите контакти с кмета 
Владимир Захариев и с пред
ставителите на фирмата.

- Бъдещето на фирмата е в 
развитието на пътния тран
спорт, подчерта Младенович и 
добави, че вече е кандидат
ствал за откриване на 11 рейсо
ви линии към България и Ма
кедония. Той подчертава, че в
момента не съществуват усло- изнамирам начини да репрог- водно дело за регистриране на ри от тези домакинства са по
вия за развитие на другите рамираме останалите, каза той селскостопански домакинства лучили от СНЕ още по 90 000 
дейности, с които досега се е и обеща, че много скоро фир- в Сърбия, в Босилеградска об- динара за купуване на селскос-

мата ще плати изостаналите щина през 2004 и 2005 година топански машини. За получа- 
заплати на заетите, приели со- това са направили 48 селскос- ване на субсидии от Национал-

топански домакинства. 15 от ната служба са кандидатствали

След закриването на заводи- от над 5 години, а лихвата е 
те в Босилеград все по-вече около 4%, подчертава Хрис- 
бивши работници имат наме- тов.
рение да се занимават със сел- В босилеградския клон на 
скостопанско производство. Националната трудова борса 
Обаче при сегашните условия научихме, че в рамките на ак- 
им е необходима финансова цията за самостоятелно изна- 
помощ от държавата, община- миране на работа, тази година 
та, банките, или от някои други 7 незаети лица, регистрирали 
източници. Досега такава по- селскостопански домакинства, 
мощ са получили едвам някол- са получили от борсата субси

дии на стойност от по 80 000 
В рамките на акцията на Ре- динара. В рамките на съвмес- 

публиканското министерство тния проект на Националната 
за селско стопанство, горско и служба по заетост и СНР; чети-

На скупщината присъстваха 
114, от общо 198 акционери, 
приели безплатните акции. 74 
от тях са сегашни, а останалите 
124 - бивши работници на фир
мата. Те, така наречените 
“малки акционери”, притежа
ват 30% от общата стойност на

Собственикът на 
"Автотранспорт" - 
Любиша Младенович

ко души.

С ....... -

Г« т циалната програма.
Рс тях миналата, а останалите са още петнадесетина незаети ли- 

станали официални селскосто- ца, но по техните искове още не 
пански производители през та- е решавано, 
зи година. Всъщност регистри
рането им е едно от основните 
условия за кандидатстване за 
кредити.

За членове на Управител
ния съвет на АД “Автот
ранспорт” са избрани: Лю- 

! бита Младенович - соб- 
I ственик на 70% от капита- 

I ла на предприятието, Лала 
Младенович, Мирослав Ву- 

I личевич и Стойне Николов, »>
от редовете на заетите. В ВИСОКИ ЛИХВИ

Ж V- \
•'. ъ

:Р '
И общината ще 
помага

уI
. |

■ 4', У, '; - За подобряването на усло
вията за развитие на селското 
стопанство тази година в об
щинския бюджет са предвиде
ни 260 000 динара, казва
кметът
община Владимир Захариев. 
Вече кандидатствахме пред 
Министерството за селско сто
панство да ни окаже финансова 
помощ за купуване на две “ла- 
ди- ниви” за нуждите на вете
ринарната амбулатория и пла
нираме с тези пари да финан
сираме реализацията на една 
част от този проект. Що се от
нася до бюджета за следваща
та година, планираме много 
повече средства от тазгодиш
ните, с което ще подобрим ус
ловията за развитието на сел
ското стопанство в общината. 
Ще се обърнем и към Минис- 
терствито за селско стопан
ство и други институции и ор-

сьстава на Надзорния съвет 
: Драгутин Чосич, Мило- 

рад Лабешевич и Васил Та
сев, представител на зае
тите.

,у - тш Някои от тях са поискали 
кредити от Комерсиалната 
банка, която единствено има 
филиал в Босилеград, но досе
га тя не е разрешила на нито 
един. От друга пък страна, по- 
вечето от селскостопанските

са:
...... #

■ Босилеградскана

От новия собственик на 
АТП потърсихме и коментар 
за събитията в общественото 
предприятие “Борпревоз”, чи- 

занимавало предприятието и рто той е ДИрект0р, понеже 
че няма да предприема мерки в През последната седмица вес- 
тази насока. Кафенето на гара- тниците в Сърбия пишат, че 
та вече е предоставил на чети- работниците в тази фирма ис- 
римата заети, които досега са кат оставка на директора, 
работили там, а оповести, че . зсичк0 свързано с “Бор- 
планира подобни решения да Прев03” Са политически игри, 

с останалите “части”

От заседанието на скупщината на акционерите домакинства не са се опреде
лили за кредит, поради високи
те лихви, които предлагат бан
ките.

капитала на фирмата и разпо
лагат с 9027 акции. Безплатни
те акции са им разпределени 
въз основа на трудовия 
стаж в този колектив.

Възразявайки, че от фирма
та им не са предоставили пра
вилника за работа на скупщи
ната и други съответни доку
менти, както и поради недо- 
волствието от определени ре
шения, двадесетина акционери 
напуснаха “ледената” зала 
Центъра за култура още в са
мото начало на заседанието. 
До края на заседанието бяха 
последвани и от други свои ко-

- Единствената причина за
що не кандидатствах за кредит 
при Комерсиалната банка са 
високите лихви, казва Драган 
Христов от Млекомиици, кой
то със семейството си прите
жава козарска ферма с около 
стотина кози.- Готвя проект и 
необходими документи да кан
дидатствам за кредит пред 
Фонда за развитие на Републи
ка Сърбия, където условията 
са много по-изгодни, 
фонд отпуска кредити на срок

им

каза Младенович. Той добави.вземе и
на АТП, които не са пряко че в съдействие с общинското 
свързани с пътническия гран- рЪКОводство в “Автотранспо- 
спорт. рт” ще приемат определен

Младенович поясни, че в ^р0й стажанти от различни 
момента дълговете на фирма- пр0фесии, които ще могат тук 
та възлизат на около 35 милио- да си изкарат необходимия

стаж за явяване на държавен 
П.Л.Р.

на

на динара.
- Една част от дълговете ще 

погасим, а същевременно ще

Този ганизации за отпускане на кре
дити за финансиране на проек-изпит.
ти.

Кметът апелира към желае
щите да се занимават със сел
скостопанско производство да 
регистрират селскостопански-Вместо азбестови ■ пластмасови енееенене

■*■■■**** ,п ппрппижп. тубите да бъдат под- чество тръби и останалия необхо- пред държавата, така и пред
Поради студеното време и сне- 60% 0Т СРе^ват“:'а0«™1,алитс40 ^“Па 2800 метра. Сега се дим материал за реконструкцията, банките и другите източници, 

говалежите миналата седмица бе- очаква начинанието да бъде доае- Трайков изтъкна и решаващия Ясно е, че в Босилеградско
ше спряно премахването на азбес- Подменя ето на тръо д0 понеже през 2001 го- принос на кмста_Владимир Захари- съществуват природни потен-

тръби от водопровода на през сР®да™ ,а около дина беше извършена подмяна на ев, които е съдействал при Минис- циали за на животновъдство и
Извор-Босилеград и монтирането момента мчтявлжинска ма- тръбите на дължина от 1 300 мет- терствиго за селско горско и водно за ПрОИЗВОДСТВО на екологична
на нови-пластмасови. Босилеград- 500 м^'лг'°Г^^с "ооскгъ сс ра. стопанство за осигуряване на фи- ^ обаце доколкото КОМпе-
чани са на мнение, че старите аз- хала към сел Р- Р _ доколкото се подобри време- нансовите средства, без които не е твнтните в 0бщината и в репуб-
бестови тръби в градския водоп- т0 работите ще бъдат възстанове- било възможно проектът да бъде обмислят по-сеоиоз-
ровод са прелизвикатели на зачес- Кметът Владимир Захариев Р гьт ще 6ъде реализиран реализиран. ип този вт ппос и не намерят
тилите болести сред населението. заяви, че в зависимост от кя на годината| заяви Пред- Поради подмяната на тръ- но този въпрос и не намерят

Реализацията на проекта, който нуждите старите азбес- рагТрайков, директор на комунал- бите Босилеградчаии и Райчи- начини за решаване на наооле-
възлиза на 7,5 милиона динара, топи тръби ще бъдат пре- ното „редприятис “Услуга”, което Л0ВЧапи вече двадесетина дни литс проблеми в тази област,

финансират Републи- доставени на местните об- заедн0 с общинската Дирекция за се снабДЯВат с питейна вода от общината все повече ще обез-
каяското министерство за селско щности за регулиране па строителни площи и пътища е из- пезепвоара в полето. людва. П.Л.Р.
стопанство, горско и водно дело и вади за напояване на ниви и пълнител на работите. Той поясня- 1 р
Общинската скупщина в Босилег- градини. ва Чс е подсигурено цялото копи
рал. Министерството е осигурило

Снеговалежите спряха подменянето на тръбите в градския водопровод

товите

съвместно

П.Л.Р.
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В учебните заведения“Бленда турс" е 

попият превозвач 18 заети искат да 

напуснат просветата
В димитровградската гиманазия “Св. св. Кирил и Мето

дий” трима заети са изразили готовност да напуснат просвет
ното дело срещу парична компснзация. И тримата са 
зиални учители с дългогодишен трудов стаж и са се опреде
лили да се оттеглят в съответствие с третия вариант, предло
жен от Министерството на просвета, т.е. - да получат парично 

стойност се изчислява след като се събере

що, което да привлече внима- та на граничния преход и в 
нието им, е начинът да се поп- града.Родителите са 

отговорни за 
поведението на 
децата

гимна-
рави поведението им, а не на- .. _
маляване на работното време ПОЗНОЧбН НОВ ИД
"аДали" фактът, чс “БЛЕНДА ДИрвКТОр НО ЦвНТЪрО 
ТУРС” спечели конкурса за КуЛТурО

възмездие, чиято 
една трета от заплатата през първите десет години от трудо
вия им стаж и една четвърта от средната заплата в република
та според последните сведения на републиканския орган за 
статистически дейности, увеличена с 20 на сто. Както неофи
циално узнаваме, отделът на Министерството на просветата 
в Ниш ее е съгласил двама гимназиални учители да напуснат

превозвач па пътници на тери
торията на общината ще реши 
проблемите в тази област те
първа ще се види. Но от засе- длъж,|0стта директор ма Цен- 
данието и изказванията на от- ТЪра за кул тура в Димитров- 
борницитс е съвсем ясно, чс от град Хова рсшиха отборпици- 
Досегашния превозвач, АТП от тс „ ос „ дИМИтр0вград, като 
Пирот, това в никой случаи не 1]реди това приеха решение за 
може да сс очаква. С новия освобождаване от длъжност на 
превозвач трябва да сс напра- досегашната ИД директор На
ви договор, с който положени- дежда Стоянович. 
ето да сс подобри, а не да оста-

От точките, които минаха, 
най-много интерес предизви
каха информацията за работа 
на нощните заведения, конкур
сът за превозвач на пътници на 
територията на общината и 
увеличението на комуналните 
такси, както и назначаването 
на нов изпълняващ длъжнос
тта директор на Центъра за 
култура.

По въпроса за работата на 
кафе-барчетата п останалите

Трендафил Петров е ново- 
изгп.лияващназначеният

просветата според посочения вариант, докато на третия е 
внушил, че може да се оттегли доколкото се определи за друг
предложен вариант.

В основното училище “Моша Пияде” общо 15 заети са по
дали искове да напуснат просветното дело, като мнозинство 
от тях се определили за третия вариант. По думите на дирек
торката на училището Катарама Симеонова, кои от заинтере
сованите ще могат да напуснат ще стане ясно в края на декем
ври, когато стигне решението от одела на Министерството на 
просветата в Ниш.

В обоскованиетое посочен 
чл. 30 от Закона за местното

подобни заведения Поена Со- Цвстко Иванов от коалиция- самоуправление, а “основната подоони заведения Ирена ^о та дСБЮ.дхсС показа иск , „пипбпяпчне напаботата колова, която предложи да се цел е подооряваис ма раоогата
направи такава информация, 1|а '^ ученици, кош о ежедпев- На Центъра за култура”, 
изтъкна, че това не е насочено пътуват до Пирот, па ра- Петров е дипломиран техпо- 
срещу собствениците на заве- Потниците в АТП оз Днмиз- лог и е бил зает в гумарата.
денията, защото значението е ров1рлд и на гражданите, кои- Във връзка с тази точка от На МаргиНиГПе На ЗаСеааНиЯГПа 

-г _ то често отиват на лекар в Пи- Пиршшв поп г-ппя ™мя и -чя рп- л ~ ^
върждава0’изключването на рог. да се води смети за лини- На присъда на Окръжния съд в На ОбщЦНСкиЯ СЪбвШ 
Министерството на просвета- ята Димитровград Пирот Пирот (ксерокопие доставено 
та на Сърбия в подобна акция (която не е в рамк1,те на тРаи" и на “Братство”), която е полу-
на републиканско равнище, а СП0Рта в общината), сьщо така чил бившият директор на Цен-
го налага и случилото се с и за спазване на разписанията, търа за култура Петър Иовано- 
екскурзиантите от Димитров- както 11 да се ангажиРа 01це вич. С присъдата от 21 ноем- 
градската гимназия в Бълга- един превозвач на тази линия и ври 2005 г. се провъзгласява за
рия, с което, както каза Соко- да се контролира техническата невалндн0 решението на ОС за
г л редовност на возилата... С от-лова, е опетнено името не са- ^ ^
мо на гимназията и града, но и делно решение от орницит то бе изтъкнато на заседанието И в живота е така, в полити- ка.” Николов не отвърна нищо.
на държавата”. дад°ха п”а ползване на На ОС, споменатата присъда за ката особено. Хората не са ед- Все пак ставашедума за въпрос

По същия въпрос като от- ЬЛЬНДА двата автооуса, да- скупщината е безпредметна, „аквИ1 мненията им също така. на гледна точка, 
борник се яви и председателят рение на хуманитарната орга- тъй кат0 тя още не е пристиг- обикновено когато се взимат Разисквайки по темата за об-
на ОС, който изтъкна, че нару- ™.аация иовлен от веица' нала по канален ред до общи- НЯкакви решения се стига до ществения транспорт в Димит-

ната. Ако това се случи, тогава разправии. Сблъскват се мне- ровградско, съветникът Зоран
ще се реагира съответно с на- ния и интереси в рамките на ед- Николов в един момент каза, че

но семейство, а камо ли в рам- не е говорител на фирмата 
ките на партии, правителства, “Бленда-турс” от Пирот... Ко- 
парламенти... Понякога сло- легата му Иван Донков “подпа- 
весните дуели между полити- ли огъня”, като добави, че гово- 
ците стават мъчителни, а поня- рител на “Бленда-турс” е седя- 
кога интересни и развлекател- щият до него съветник Милча 

Й) ни. Така е и на заседанията на Марков Мича. Марков не поз- 
Общинския съвет в Димитров- воли да бъде изпровокиран, а 
град. На последното забеле- изтъкна: “Да, аз съм говорител 
жихме две интересни “разпра- на “Бленда-турс”. Ще купя рейс 
вии”. Едната се случи, когато и ще се сдружа със собственика 
председателят на Общинската на фирмата...” Донков отвърна, 

Освен в Димитровград, “Ни- скупщина д-р Владица Димит- че той пък ще купи 10 рейса, 
шан” 7 пъти е изнесен пред ров репликира на началника на ако трябва... Присъстващият 
пълни зали и в други градове, общинското управление Велин на заседанието местен политик 

Желанието на театралните Николов. След като няколко и отборник в местния парла- 
дейци, които подготвиха пиеса- пъти по време на заседанието мент Зоран Христов възкликна 
та се сбъдна. След първото из- Николов апелира към съветни- въодушевено: “Отлично, вече 
пълнение те предпазливо спо- ците да не разискват по опреде- имаме 11 рейса, давайте да 
деляха амбицията си броят на лени теми като фенове на мач, сформираме собствено автот- 
зрителите да бъде по-голям от- Димитров възкликна: “Е-е, не ранспортно предприятие”.

Хуморът се оказа сполучлив
филма “Зона Замфирова” пре- аз, този или онзи, според теб се за премахване на недоразуме- 
ди 2-3 години. Филмът на държим като фенове, а когато нията.
Здравко Шотра тогава гледаха дискутираш ти, тогава не е та- 
“само” около 2000 зрители.

не същото.

Б.Д.

Ко» но кого е гоВоркпео?
сменяване на Иованович. Как-

рия.шенията в сравнение с минала
та година са на същото ниво, а 
за децата и поведението им 
преди всичко са отговорни ро
дителите. Той също подчерта, 
че създаването на условия за 
насочване на младите към не-

Комуналните такси ще бъ
дат съгласувани с инфлацията, 
като увеличението ще бъде 8%. 
Увеличението за процента на 
инфлацията важи и за ползване

писаното в нея.
А.Т.

на строителните площи в зона-

внесени няколко десетки стола.

колкото за прожекциите на може така, когато дискутирам

Б.Д.От представлението “Нишан”
Б.Д.Представлението “Нишан”, 

което димитровградският теа
тър подготви в началото на го
дината, досега са гледали око
ло 2800 зрители в Димитров
градско, изтъкнаха в разговор 
за нашия вестник артистите 
Делча Гигов и Борис Лазаров. 
В местния Център за култура 
представлението е изпълнява
но 7 пъти. Всеки път залата е 
била почти пълна. По време на 
последното изпълнение в рам
ките на “Балкан театър фест” в 
залата имаше и правостоящи, 
върпеки че допълнително бяха

Има пи решение за колоните от ТИР-ове?
Уж главният туристически сезон мина и настъпва зима, а по минават, но ако насреща се зададе ТИР, движещ се по посока 

международното шосе на територията на Димитровградска към Пирот, разминаването става трудно, 
община отново се формират километрични колони. Наистина 
сега в колоните чакат само тежкотоварни камиони, но това не 
облекчава движението на леките автомобили, напротив.

Миналия уикенд, особено в неделя,

Вече от отклонението за село Желюша леките коли се дви
жат през селото, но и тук движението е затруднено, понеже 
улица “Георги Димитров” в селището Белещ е в ремонт.

Компетентните на границата изтъкват, че проблемът е от 
другата страна на границата поради слабата пропускателна 
мощност на терминала за обработка на документи на 
ТИР-овете.

опашката на колоната
към граничния преход “Градина” бе до отклонението за село 
Обреновац, което ще рече, че е била дълга почти 8-9 километ
ра. На тази част от пътя движението в двете посоки се провеж
да само по едната свободна лента. Леките автомобили се раз- Л.Т.
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3000 динара глоба 

превишена скорост
Заплатите 6 Пчински окръгза Двойно по-малки от 

републиканскитезакон Н°В ЦИТЕ В автом°била, които не са лен завой, паркиране и спира-
ратно’се повишават глобНите°зКа ни0™“™ ПредПазните кола- «е на непозволени места също
движение поНпътиРаВИЛаТа 33 За преминаване с кола на гашните^каТо8нарушителите

ьор3итПеРевВеИШеНаСКОРОСТ^^о а"а“ 5«ЮдЙЗ ПешеГци^ЦГщеТъХт

д Ще плащат 3000 000 динара, като същите сан- санкционирани за нарушения, 
динара глоба вместо досегаш- кции ще бъдат прилагани и 
ните 1500 динара. Двойно се 
повишава и глобата за по-леки

Заплатите на работниците в 
стопанските и извънстопан- 
ските колективи в седемте об
щини в Пчински окръг все 
още изостават зад средно из
числените в републиката. Дан
ните, които обяви Републикан
ският завод за статистика по
казват, че средните изчислени 
заплати през октомври в ня
кои от общините са двойно 
по-малки от тези на републи
канско равнище. Те сочат, че 
средната изчислена заплата в 
стопанството в републиката 
през октомври е 25 401 дина
ра, в извънстопанските колек
тиви - 29 272, докато средната 
заплата и на едните, и на дру
гите на републиканско ниво е 
26 596 динара.

На първо място по заплати 
в окръга е община Буяновац, в 
която средната октомврийска 
заплата на работещите в сто
панските и извънстопанските 
дейности е 25 781 динара. На 
второ са работещите в Сурду- 
лишка община - 24 131 динара, 
а на трето са вранянци - 22 633 
динара. Работниците в общи
ните Босилеград, Владичин 
хан и Търговище и сега са в 
края на таблицата. Средната 
заплата в Босилеградска об
щина е 15 917 динара, в Търго
вище — 14 968, а във Владичин 
хан — 14 618 динара. От общо

Работещите в Димитров
градска община вече не са 
на дъното на таблицата по 
заплатите. Според данни
те на Републиканския завод 
за статистика, средната 
изчислена заплата на рабо
тещите в стопанските 
фирми и извъистопански ве
домства в тази община 
през октомври е 18 231 ди
нара.

като глобата за неправилно 
към водачи, които не спазват пресичане на улица ще бъде 
определените с пътни знаци и също 2000 динара, 

технически неизправности, ко- маркировка правила за движе- Сърбия и Черна гора пред- 
ято е фиксирана също на 3000 ние по магистралите, главните приемат тази мярка, за да син- 
динара. За шофиране без пое- и второстепенните републи- хронизират пътните стандар- 
тавен предпазен колан глоба- кански пътни артерии и насе- ти по сигурността на движени- 
та вече е 1000 динара, като съ- лените места в Сърбия и Чер- ето в страните от ЕС. 
щата сума ще плащат и пътни- на гора. Глобите за неправи- 167 градове и общини в репуб

ликата, по-малки заплати от 
работещите във Владичин хан 
са изчислени само в 14 общи
ни в републиката.

Очевидно е, че заплатите в 
изостаналите

КЦ 6 Сурдудица през настъпващата зима

Културният живот 

няма да секне
икономически 
общини в Пчински окръг са 
малки. Статистически наблю
давано обаче те са по-високи 
от реалните поне поради две 
причини. Първата е, че в ня
кои общини са закрити повече 
стопански фирми, така че все 
по-малък е броят на работе
щите, а втората е тази, че 
средната стойност на запла
тите е увеличена поради отно
сително високите заплати на 
работещите в банките, орга
ните и ведомствата, финанси
ращи се от републиканския 
бюджет.

-Всяка седмица на 
съгражданите ни 
щередложим поне по 
три културни съби
тия: по едно теат
рално представление, 
литературна Вечер и 
концерт, оповести 
директорът на Кул
турния център Пе
тър Петрович

В.Б.

44Братство” на 

панаира на 

книгата в Ниш

Културният живот в Сурду- 
лица, който е сравнително бо
гат през лятото, няма да обед
нее много през настъпващата 
зима. Културният център, 
който се грижи за организира- ще има театрално представле- чертава, че Културният цен- 
не на културни програми и за нис в зависиМ0ст от интереса тър ще задвижи инициатива за 
развитието на културата, ще на пубЛиката, някои представ- по-дейно сътрудничество с 
положи усилия всяка седмица ления ще бъдат и репризира- подобни ведомства в общини- 
на съгражданите си да пред- ни -геахралНцЯ живот ще под- те в Пчински окръг, както и за 
лага поне по три културни съ- силим с двете представления, установяване на сътрудничес- 
бития. Оповестявайки това, които гохви Младежкият теат- тво с крайграничните общини 
директорът на културното ве- рален състав> действащ към в България, преди всичко с 
домство Петър Петрович под- нашия Културен център: Трън. 
черта, че културните събития “Оглушителната трагедия” на 
в града сега не стават от време душк0 Ковачевич, премиера- вия да разширяваме културни- 
на време, не зависят от волята та на която ще стане твърде те си постижения, да обменя
на ръководните хора в центъ- скоро, и на пиесата “Народ- ме опит и да обогатяваме кул- 
ра, а се води сметка те да задо- ният депутат” на Нушич, коя- турния живот в окръга, а съ- 

потребноегите на то ще е готова към края на де- щевременно да развиваме и 
кември или в началото на яну- крайграничното културно сът

рудничество, поясни той.

Издателство “Братство” се представя на 42-ия панаир на кни
гата с няколко нови и предишните си издания на щанд 14 в няко
гашния универсален магазин “Пионир”. Във вторник вечерта па
наирът бе открит от съвременния сръбски писател Радован Бели 
Маркович.

На нашия щанд интерес сред любителите на книгата привли- 
трите най-нови издания - сборникът на разкази “Стените на 

царица Теодора”, чийто автор е Симеон Костов, сборникът с 
подбрани статии на Мики Нейков и стихосбирката “Дилема” на 
Мила Басов.

До края на панаира, т.е. до 5 декември, на пресконференция 
освен новите книги ще бъде представен и троброят на сп. “Мост” ■ 
по повод 40-годишния юбилей на списанието.

- С това ще създадем усло- ча

воляват
сурдуличани.

-Според изготвения план 
всяка сед-

Д.Х.ари.
В.Б.Директорът Петрович под-Културният център 

мица предлага на съгражда- 
си по едно театрално Кътче за хуманните димитробградчани: Тодор Стоицеб, многократен кръбодарителните

представление, по една лите
ратурна вечер и по един кон- 

под- На всеки може да даде кръвцерт, казва Петрович и 
чертава, че филми ще прожек
тират от време на време, поне
же е спаднал интересът на хо
рата към прожекции на голе- сиазираните кръводарители
мия екран.Р в Димитровградско се числи изкарали'"е™рС“а в ху.

На въпроса кои театрални и 61-годишният Тодор Стои тс от;,ошения межДу които се нуждаят. “Ние не
състави ше се представят цев от крайградското се добавя, че ценната искаме да ни дават скъпи по-
Петрович отговаря, че в гова Желюша. Досега 51 пъти е р чител_ даръци. Достатъчно е от вре-
отношение няма да има проб- проЯвявал такава хуманност геч" ‘ спое увере- ме на време да направят ня-
леми, понеже щели да им гос- и както казва, ще продължи зарад кръвна^рупа какъв жест, който ще ни пре- 
гуват състави от повече гра- още няколко години при ус- достави радост. например
дове в Сърбия. ловие здравословното сьс 0 (у биха можали да ни организи-

- Според плана, който из- тояние да не му попречи. може да бъде давана на все Д каз р Стои.
готвихме и с които се съгласи оа ПЪрви път Стойнев е да- ки.
ха представителите на плани- ценната течност през Желюшанинът счита,
раните театрални състави, от %4 ГОДина когато като 18- обществото трябва да обьр- 
сега до пролетта всяка сряда ишен младеж започнал да не по-голямо внимание на

каучуковата про- многократните кръводари
тели. Тези хуманни хора би 
трябвало да получават без
платно всички лекарства, от

К“ ™""* “ мишлеиост ГИД, «»Я=то е
В

Б.Д.



‘Кулш/фа - (ОбриМмтв

Премиера 6 нишкия Куклен театър
8 1Б^ч^Нг<тп*»4^ г двкв^врЛШЬ ______
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Кьм библиотеката работят се
демнайсет читалища, танцови 
и иенчсски състави, които 
участиат п различни манифес
тации п страната и а чужбина.

По време на пребиваването Ансабълът на Кукления театър в Ниш подготви ново пред
ни в това кул турно средище, в | ставленис, което истински ще зарадва малчуганите. Под режис-

ьорската палка на Зоран Лозанчич артистите са на сцената един 
час без почивка. Майсторски направените симпатични кукли, ди
алозите и динамиката на представлението държат вниманието 
па публиката все до развръзката. Че то наистина ще пр 
внимание, на премиерата показаха “сътрудничеството” на пуб- 

| ликата с артистите и дълготрайните аплодисменти.
( И в това представление, както и в много други, предназначени 
за децата, играят цар, рицар и принцеса, но и баба и селянин. Ри
царят все пак не е главен герой, той идва да се бори с гиганта, но 

| се изплашва от него и бяга. Въпреки всичко той е най-близо до 
I сърцето на принцеса Евдокия, царската дъщеря...

От срещата във Враца
ивлече

В подножието на връх Скак- към община Враца. Тя изрази 
ля, в западната част на Стара удоволствие си от тази среща и 
планина е разположен град пожела да бъде осъществено 
Враца, с около стотина хиляди богато сътрудничество с на- 
жители. Над града, в местнос- шите общини и с други места в 
тта Околъца е паметникът на Сърбия.
Христо Ботев. Хората тук са 
гостоприемни и сърдечни. В Враца и редакцията на “Дру- 
града кипи богат културен жи- гарче” 
вот, но това не е необичайно за обикновените. Този път за гос

тите бе устроена културна 
Нашето Издателство т.е. ре- програма. Децата от детска 

дакцията на сп. “Другарче”, градина “Люляк” се предста- 
поддържа връзки с редица из- виха с драматизирана творба 
дателства и ведомства в Бъл- “Приятелство” от Нора Влади- 
гария. Неотдавна “Другарче” мирова, печатана в “Другарче” 
гостува на Народната библио- и с други интересни съдържа- 
тека “Христо Ботев” - детския ния. 
отдел, която бе и организатор

Срещата на децата от град М. Т.

Преглед на художественото твор
чество на самодейците в Зайчар

се различаваше от

българина.

Експонирани картини на 

четирима димитровградачниВитан Барашки: Недалеч 
от Враца, в село Михайлово \ 
се заселила най-голямата 
група преселници от Божи- 
ца в цяла България, пад 200 

“Свети Софроний Врачански” души. Всички те си създали
семейства. Потомците им 
днес са известни строите-

Децата от основно училище Сред повече- 
то от 100 твор- 

; би, експонирани 
на 25-я преглед 

I на художестве
ното 
тво на самодей
ните художници 
в Зайчар, се на
мериха и тези на 
четиримата ди- 
митровградча- 

Славчо

на проявата.
Посрещнаха ни любезните се представиха със свои твор- 

домакини - директорът на биб- би. След това последва разго- 
лиотеката поетът Иван Пенев, вор от това какво е било дет- 
и госпожа Елза Иванова, за- ството ни, до това лесно ли се 
веждаща детския отдел към прави списание за деца. След 
библиотеката. Гостите бяха това какво трябва да се предла-

ли, инженери, просветли 
дейци. Живеят в квартал 
“Босилеград”. И аз съм 
един от потомците на бо- 
жичани, казва Барашки.

приети и от Радосвета Крумо- га на децата. Изказаха голямо- Каква радост ще е да 
ва, началник отдел Култура то си желание да сътрудничат, гостувате в Михайлово.

творчес-

ни

тж жЯ читалнята за точни и прилож- 
ни науки се срещнахме с Витан 

!№| Барашки, най-ревностния ту- 
кашен читател. Автор е на са- 

ЩЯ тиричната книга “Криви огле- 
Щ дала”, на два водвила, на Сбор- 

пик от предания и легенди и 
ШЛ други. В момента, заедно с ис- 

I торичката Венера Савчева ра- 
боти върху енциклопедията 

ВВЯ “Претци и съвременници на 
|Н Северозапада”.

ни: Картина на самодееца Илия МетодивАрсенов, Деян
Димитров, Илия Методиев и Драган Стратиев. Подбор на карти
ните на димитровградските художници-любители за прегледа 
направиха местните художници Димитър Илиев, Никола Денков 
и Бранислав Бошкович.

На Арсенов, Димитров и Стратиев бяха подбрани платната, 
работени в маслена техника, а на Методиев картина, работена с 
темпери. И четиримата членуват в местното Сдружение на ху
дожниците-любители от основаването му през 1997 година. Да 
отбележим, че през декември сдружението ще организира юби
лейната си 10 изложба в димитровградската галерия.

Й

а
а*.

ЛН
Миланка Зарева Б.Д./ '

'- *■Враца и врачанци могат да 
се гордеят с Регионалния 
исторически музей, който е 
един от най-попълнените в 
България. В него се пази 
второто по големина Рого- 
зенското съкровище, наме
рено у нас. Следва съкрови
щето намерено в Могилан-

В Димитровград пак кино.-А

^Ишшва слава” четири пътикоето правеха и досега. Денко 
Рангелов, главен и отговорен
{”°Р‘,а ДРУгаРче ’ на Де- Веднага след като приключи “Балкан театър факта, че в него се проявяват двама местни ар- 

ската могила в центъра на кпйтп гя пмятан0^11 роя, в фест -а публиката в Димитровград получи тисти - Слободан Алексич и Николина Ранчева.
града, казва Иван Райкин- , Яийпнпте I6*™ ТВ°Р" шансда се наслаждава на “седмото изкуство”. В Интересно е да отбележим, че за първи път
ски, директор па Музея. от ппппукпиятя Г0лямата зала на Центъра за култура тези дни по време на прожекции на някой игрален филм
Съкровището се пази по Библиотечното п™ т В четиРи пъти бе прожектиран най-новият игра- в Димитровград в местния Център за култура е

ди толкова богата сбирка, ва директорът Пенев. Библио- 1 оО-тина зпитепи Л6ДаХа средно по чиято задача е да не допусна някои посетител
са необходими предана лю- теката разполага с над 300 000 Филмът вероятно ше остане пъпгп 3аСНеМе филма с камеРа-бов и работа. книги от паалични пбпягтм ^ остане дългоI иги от различни области. Ните на димитровградската публика, порадив споме- Б.Д.
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1ЙЛ*Аз бях първият преподавател по сръбски език и 
литература В гимназията от Босилеградско. Пре
ди мен този предмет са преподавали сърбите Ми- 
лорад НаиданоВич и Джордже ИгнятоВич.

Тъй като през последните две години на следването ми в Белград получавах 
стипендия на община Босилеград, след дипломирането си бях назначен за пре
подавател в босилеградската гимназия. На работа постъпих от 15 октомври 
1956 година и ми дадоха часове в горните класове. Аз бях първият учител по 
сръбски език и литература в гимназията от Босилеградско. Преди мен препода
ватели по този предмет са били сърбите Милорад Найданович и Джордже 
Игнятович. Като система на работа заварих диктовката с ползване на читанки, 
но аз бях донесъл личната си библиотека, която си бях направил през студен
тските години в Белград, и реших да я ползвам в обучението. Особено при обра
ботката на по-обемисти литературни произведения давах свои книги на учени
ците за подготовка по групи. Защото тогава нямахме необходимите възможнос
ти за ползване на прочитна литература. По решение на Просветния съвет уве
личихме броя на часовете по сръбски език, т. е. изравнихме го с този в сръбски
те гимназии.

ШЯшй
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® «Ини щр8ЙШ8|ь^аьЙ.

Една година бях войник и когато се върнах, беше започнал процес на посте
пенно закриване на гимназията и откриване на средно икономическо училище. 
Тогава нямаше законно задължение да се пази работното място на заминалия в 
казармата преподавател и затова, когато се завърнах от ЮНА, ме назначиха за 
преподавател в новооткритото училище за квалифицирани работници, извес
тно като ШУП (съкращение на сръбското му название Школа ученика у привре- 
ди). През първата година формален директор на това училище беше Любен 
Рангелов, а през втората аз бях единственият постоянен преподавател в учили
щето и затова върху мен падна цялата организация на работата и провеждането 

„ , . „ „ „ на дипломни изпити за квалифицирани работници. Паралелно с това организи-
и Боян Алексов. Секретар на гимназията беше Александър Иванов - Чичо Сан- рък0водих една икономическа паралелка за възрастни, които се образова-
де. В осмолетката работеха Кринка Иванова Стойне Иванов, Костадин Ди- ^ ^ съ на двугодишна програма при Народния университет в Босилег- 
митров, Стефан Божилов, Радка Караджова, Стоичко Ангелов, Димитър Пет- в тази паралелка се бяха записали служащи без средно образование и дру- 
ракиев, Владимир Стоичков и моята бъдеща съпруга Рилка Анастасова, която ^ заинтересовани хора. Обучението провеждаха предимно преподавателите от 
беше минала тук от училището в Долна Любата. Ако някои не съм споменал, икономическото училище, а учениците плащаха хонорарните часове. Председа- 
моля за извинение. _ тел (директор) на Народния университет беше аптекарят Захари Сотиров, с чи-

Много хубави спомени пазя от двете ми преподавателски години преди вой- ято пълна подкрепа подготвихме първите босилеградски кадри по икономика, 
никлъка. Бяхме много сговорен учителски колектив, всички работехме с изкпю- . Продължава -
чителен ентусиазъм. И днес помня съвета на Чичо Коле: “Полека, чичин, има 
още много време до пенсия.”

Директор на гимназията тогава беше Любен Стоев, а в преподавателския ко
лектив заварих и моите гимназиални преподаватели Никола Йорданов - Чичо 
Коле и Христина Младенова. Колеги ми бяха още Лиляна Стоичкова, Роза Сто- 
янчова, Стефан Кръстев, Винко Андонов, Любен Рангелов, Милка Петракиева

Евтим РАНГЕЛОВ

_'■т2 ■___________________________________точнение

Това е най-старата синиш на Цариброд
Снимката, която беше публикувана околийски началник, мирови съдия, 

към текста “Най-старата снимка на Ца- митница и държавно трикласно учили- 
риброд” (“Братство”, 15 юли 2005), как- ще, на чийто двор ни показаха два хва- 
то и към текста “Старата гимназия” нати орли. Лекар тук нямаха; за аптека

е служеше химическия кабинет на учили-

■■■
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X(“Братство”, 21 януари 2005), не
най-старата снимка на Цариброд. Тя е щето! Край реката се издигат съвърше- 
заснета през 1893 или 1894 год., понеже но селски колиби, с кръгли пъртени ко- 
на нейния увеличен формат в стенния шари за сушене на царевица. Населени 
календар на “Комуналац” се вижда, че ето (1074 души) се състои от стари мес 
черквата, която е завършена през 1894 тни жители и пиротски преселници, ко 
год., още не е била покрита с керемиди, ито, неблагодарии от сръбското управ 

Първата известна досега снимка на ление, преминаха в България. На глав 
Цариброд е заснета десетина години ната улица, доста оживена, се забсляз 
по-рано. Заснел я е известният историк, ват много дюкяни и многоброини хани 
чех по народност, Константин Иречек ща. Намерихме подслон в един ханс 
(1854-1918) който на 23 август 1883 ниски нумерисани стаички и легла, кои 
год в качеството на просветен минис- то носеше име на близката Видлич пла- 
търна Княжество България, пребива- нина, която дели долината на Нишава 
вал в Цариброд. В своята пътеписна от долината на Височица. Сред сели-
книга “Пътувания из България" - Плов- щето се издига недоизкараиа джамия,
див 1889, Иречек записал, че тази фо- спомен от спахиите и черкезите, сега
тография е заснел на посочената дата. изчезнали... |(|,. ,,

Г:РиСКо0п"саниетоЧнГ“аше„СЦариба- описанието Т на, който имал свое “домакинство” - мястото, където беше къщата на Пера
та и описанието на тогавашен ц,арио . и„йпетъп На __ „„„„„„ “Нмшявя” от 4 юли 1915 Гацин, при чието строене били изкопа-
род, направени само шест години след къде ДЯСния долен ъгъл на в двора под училището се вижда ни основите на джамията. Сведението,
освобождението му от турците, са из- преден,план в дясния.дол,ен с год-В Д“Р** но това е кафе- че джамията в Цариброд е строена
ключително ценни исторически сведе- снимката в д Р ’ пведполо. д в който са пазени двата хванати ор- малко преди освобождението от турци-
ния за града. В "Пътувания" той между "ЪДНч° ^— Го^рСасно учили- ^ коиТби7и”ни на Иречек. те ни подсказва, че през турско време в 
другото записал и следното: ?,»’» Като просветен министър той ес- Ст’ава Ясно, че съм направил грешка в Цариброд не е имало много турци.

“Около 3-4 ч. от края на клисурата, ще . Ка™ ПР0° “ интересувал за статията си “Старата гимназия”, кога- Едва след заселването на черкезите 
сме у целта, в Цариброд. Жителите из- тествено най- щет0 с панси- т0 сградата, известна като “Околийско- през 1864 год. в Черкезка махала броят
товарят името му Царев брод (Згагете училището. У и построиЛи 0» посочих като старата гимназия, на жителите с ислямско въроизповеде-
Вгос1 пише вече Вранчич на 1553 г.) или он, което ц р V нуждите на пресе- по-късно учителска школа и сетне ста- ние се увличил толкова, че се наложило 
Цариброд; някога тук се плащала цар презI' 8В"/в'б "'адчийска учителска рата гумара. Тази сграда е строена построяването на джамия.
"броднина" (мито). Градецът е распо- лената тук оело р< # ..държавният пан- Р0.къс„0. Снимката на Цариброд от К. Ире-

както царибродчани наричали Съвсем вдясно на снимката се вижда чек, която тук поместваме, е заимства 
говата, доста тесна долина, между ви- сион , *0 можем да заключим едио бяло петно, което може би е кубе- на от книгата на Богдан Николов Ди-
соки гористи склонове на лявия бряг на ^°га“ду ястото иад училището, т0 на “недоизкараната джамия”, за коя- митровградска хроника , издание на
Нишава, заградена с върби и тополи, от из д е построена черквата. то Иречек казва, че се издига “сред се- “Братство” от 1968 год.
Между неизмазаните минени къщи с кьд ппосторна оградена площ, иай-ае- ЛИщето”. От други извори знаем че тя 
&Ира\^Се?сГени сградГт^ има роятно зеленчукова градина на пансио- се е намирала срещу “Гациното - на

Н?Г У'У*!' г 'фтЩщшЩШМ
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ложен в приветлива месност в продъл-

Венко Димитров
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Нишка футболна зона

Осма победа в “Парк” Комшиите си разделиха 

по една точка"Балкански" - "Будучност" (Първа Кутина) 1 : 0 (1:0)
Димитровград, 26.11. 2005 г, СЦ “Парк”, зрители Дербито на Нишката зона оправда очакванията, 

около 200. Съдия Милан Кръстич от Пирот- 7. Гол- Играта бе добра, а домакините използваха един шанс 
майстор: Пейчев в 42 минута. Жълти картони: Гюров и стигнаха до три
и Цсннч от “Балкански’’, Коцич, Д. Петрошш и М. “Балкански” сс прости преди края на полуссзона 
Иованович от “Будучност”. Червен картон: Милан от верните си запалянковци с осем победи от осем 
Георгиев от “Балкански” в 87 минута. мача на домашен терен. Ако добавим и двете победи

"Балкански": Иовичич 8, Бошковнч 7.5, Пешев 6.5, като гост, може да се каже, че става дума за един от 
М. Георгиев 6.5, Марков 7 (Ценков-), М. Пейчев 7.5, най-успешните сезони в историята на отбора. Остава 
Лилов 6 (Стоянов 6.5), Гюров 7, В. Георгиев 7, Глиго- да бъде изигран и последният есенен мач с отбора па 
риевич 8 (В. Пейчев-), Ценич 7.5. “Лужница” утре (събота).

Играч на мача: Боян Глигориевич от “Балкански”.

Дербито между босилеград- гол отбеляза чак в 80 минута 
ска “Младост” и “Радник” от резервата Михайло Йоич, кой- 
Сурдулица, което се игра в то успя да се възползва от цен- 
рамките на четиринадесетия трирането на изключителния 
кръг от тазгодишното първен- Любомир Динов и от нспос- 
ство в Южноморавска футбол- редегвена близост вкара толка
ва дивизия, приключи наравно га в противниковата врата. До

края на мача “зелените" про- 
Босилеградските любители дължиха натиска си, но не успя

ва футбола бяха свидетели на ха да вкарат още един гол.
“Младост": Г. Величкович,

точки.

- 1:1.
Д.С.

ШК „Младост" Босилеград един изключително интересен 
първенствен двубой. Първата Д. Димитров, И. Василев, В. 
част от мача приключи с 1:0 в Стаменкович, Б. Воинович (от 
полза на гостите, които бяха 65 мин. М. Иоич), М. Васев (от 
по-добрия отбор на терена и 46 мин. Й. Григоров), 7. М. Ге- 
създадоха няколко голови по- оргиев, С. Дамнянович, Д. Сто- 
ложения. Едно от тях в 42 ми- шич, Л. Динов и В. Владими- 
нута успя да реализира Крие- ров.
тиян Демирович, който засече “Радник” М. Радулович, М. 
с глава центриране в наказа- Костич, В. Игнятович, А. Ве- 
телного поле. Преднината на личкович, С. Джорджевич, А. 
“Радник” през първото полув- Станкович, И. Стаменович, Ф. 
реме не беше изразена с повече Петричевич, А. Стошич (от 89 
попадения, защото вратарят на мин. И. Нешич), Д. Анджелко- 
“Младост” Горан Величкович с вич и К. Демирович (от 62 мин. 
навременните реакции успява- И. Стаменович).

Новите попълнения за нови успехи
Покрай отличните изяви на босилсградскитс титла при младежи- 

шахматисти, голям принос за спечелването на те до 18-годишна 
шампионската титла в Сдружената шахматна ди- възраст, а печелил е 
визия на Пчински и Ябланишки окръг дадоха и че- второ и трето място 
тирите попълнения от Ниш и Враня, които през то- на републиканско 
зи сезон се състезаваха за отбора на “Младост”, шахматно първеи- 
Това са Марио Ливая от Ниш и Небойша Ристич, ство за кадети до 
Александър Трайкович и Милан Ристич от Враня. 16-годишна 
Те са млади, но вече опитни шахматисти, носители раст. През този се

на най-високи отли- зон е изиграл 3 мача 
чия от престижни за босилеградския 
първенства и тур- отбор и във всички- 
нири в своите въз- те е спечелил побе- 
растови категории, ди. Освен за “Мла-

Новица Божи- дост”, през този се- Небойша Ристич 
лов, треньор на ШК зон се е състезавал
“Младост”, изрази и за ШК “Враня”, който е член на втора дивизия, 
голяма благодар- Ристич в момента е кандидат-майстор, 
ност на Зоран Стоя- Ливая наскоро ще стане 
нович, треньор на 
ШК “Враня”, който 
е посредничил при 
ангажирането на 
младите шахматис
ти от Враня. Сът-

въз-

В последния кръг от есенна-ше да защити вратата си от шу
товете на сурдуличани. първенството

И в тази среща картината на ЮФД “Младост” ще гостува на 
терена през второто полувреме “Племетина”. Мачът е насро- 
изцяло се промени. От начало- чен за 4 декември (неделя), оба-

та част на в

то на подновяването на играта че все още не е известно къде 
“зелените” взеха всичко в свои ще се играе, понеже отборът на 
ръце и диктуваха събитията на “Племетина” е от Косово и до- 
терена. Те създаваха шансове, макинските си мачове досега е 
обаче никак не успяваха да ги играл в Буяновац и Блаце. 
реализират.

а както и 
носител на титлата 
ФИДЕ-майстор.

Заедно с Небойша 
през този сезон за 
“Младост” се състе
зава и братовчедът 
му Милан Ристич, 
балкански шампион 
по ускорен шахмат 
за младежи до 18-го- 
дишна възраст. Той 
е ученик в четвърти 
клас на средното 
икономическо учи
лище във Враня. 
През изтеклия сезон 
е изиграл 4 мача за 
“Младост” и е регис-

Изравнителния П.Л.Р.

Милан Ристич
Международен турнир по малък футболрудничеството 

между шахматните отбори от Босилеград и Враня 
продължава вече няколко години, а през лятото 
двата отбора съвместно организираха шахматен 
къмпинг в Босилеград.

Марио Ливая е на 20 години и е студент в Юри
дическия факултет в Ниш. По време на досегашна
та си кариера е печелил редица турнири, а най-го- 
лемите му успехи са шампион на СЧГ и шампион 
на Сърбия за младежи до 18-годишна възраст. В 
момента притежава титлата кандидат-майстор, а 
наскоро ще се закичи и с титлата ФИДЕ-майстор. трирал 3 победи и 1 загуба. 
През този сезон е изиграл 5 мача за “Младост” и е

Покана за "Же иоша”
ФК “Желюша” тези дни получи покана от ФК “Олимпиец” от 

българския град Правец за участие в деветия пореден турнир по 
футбол на малки врата, който се организира по случай Коледни
те празници. В турнира участват деца, родени през 1991 година. 
Играят две групи. В първата са отборите: “Чавдар”, “Левски”, 
“Ракитин” и “Мария Луиза”. Във втората група са: “Желюша”, 
“Златия”, “Етрополе” и “ДОВДЛРГ”. Турнирът ще се играе в за
ла “Стоян Николов” в Етрополе, а подпомогнат е, освен от 
“Олимпиец” от Правец, от Футболния съюз на България и от СД 
“Етрополе”.

Остава тези дни отборът на “Желюша” да потвърди участие
то си.

Марио Ливая

Александър Трайкович е шампион на Централ- 
спечелил 4 победи и едно реми. До тази година е на Сърбия при кадети до 16-годишна възраст. Учи 
бил член на ШК “Ниш”, а обеща и през следващия в средно училище във Враня. За “Младост” е изиг- 
сезон да се състезава за босилеградския отбор. рал 4 мача и е завоювал 3,5 точки. Покрай “Мла- 

Небойша Ристич е също на 20 години. Актуален дост”, той се състезава и за ШК “Враня”, 
е младежки шампион на Сърбия за шахматисти до 
20-годишна възраст. Носител е и на шампионската П.Л.Р.

Д.С.

След края на пионерското баскетболно първенство Втора сръбска лига- 
група изток, 9 кръгДимитровградските пионери трети Изпусната победа
БК "Здравле 2" - БК "Ди
митровград" 90 : 88 (21 : 
14; 26 : 24; 21 : 23; 22 : 27)

Преди броенни дни завърши пионерското баскетболно също толкова загуби (веднъж със служебен резултат). С този 
първенство на региона 7 Ниш. Отборите бяха разделени в резултат те се наредиха на 3 място в таблицата. Пионерите 
четири групи. В една от тях се състезаваше и пионерският играят заедно от 2-3 години. Те тренират във физкултурната 
състав на БК “Димитровград”. Младите димитровградча- зала на ОУ “Моша Пияде”, където нямат оптимални усло- 
ни, родени през 1992 и 1993 година, регистрираха4 победи и вия. Домакинските си мачове играят в Пирот.

Носителите на играта на отбора са Стефан Лукич, 
Андрей Еленков, Дарко Алексов и Теодор Илиев. Лукич и 
Еленков миналата седмица дебютираха в първия 
1га димитровградския баскетболен клуб срещу отбора на 
“Здравле 2” в Лесковац. Очаква се до 2-3 години тези бас
кетболисти и още няколко техни връстници да бъдат но
сители на играта на първия състав.

Да отбележим, че с талантливите баскетболисти 
няколко

Димитровградските баскетболисти 
не успяха да триумфират в Лесковац, 
въпреки че 36 секунди преди края на 
мача водеха в резултата. През послед
ните 30 секунди на мача те направиха 
няколко грешки и позволиха на дома
кините да отнесат победата. Най-ефи
касни в отбора на БК “Димитровград” 
бяха Андреевич с 23 и Радованович с 
18 точки. В състава бяха още: Геров, 
Вельов, Еленков, Йоветич, Станими- 
рович, Мишев, Андреев, Аранджело- 
вич, Джурджевски и Лукич. Мачът се

състав

вече
години работи Тони Алексов, който едновре

менно е и треньор в първия състав. Заслужава похвала 
приятелството, което владее между младите спортисти.

Д■ с.
игра в залата на лесковашкия панаир 
пред около 50-ина зрители.

В следващия кръг димитровградча- 
ни домакинстват на БК “Напредък” от 
Алексинац.
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.ейстбителни събития идо измислена приказка от нашите краища

Чодго91кияпк1 иск© до отиде В роя
Новината разтърсила-----  ”Пирот, която получил напълно 

безплатно, взел добри 
натоварил мебелите си на ками
он и ги докарал в селото си, 
щата, останала от баща му. И за
живял той спокойно, скрит от 
враговете си. Жена му купила 
едно прасе и десет кокошки, за 
да има с какво да се занимава. 
Едно утро другарят Станко ста
нал и казал на жена си: “Аз ще 
нахраня кокошките и свинете, 
докато ти приготвиш закуска.” 
Взел две кофи, в едната сложил 
жито за кокошките, а в другата 
царевица за свинете и отворил 
вратата на къщата си. Точно в 
момента, когато прекрачил пра
га, отекнал изстрел, куршумът 
пронизал сърцето му и пречупил 
гръбнака му. Чалгаджията пад
нал и изпуснал кофите. Щом чу
ла стрелбата и трясъка на кофи
те, неговата жена изтичала на
вън и видяла застреляния си 
мъж. Веднага повикала по теле
фона Бърза помощ. От Бърза по
мощ веднага осведомили мили
цията. На мястото почти същев
ременно пристигнали удбаджии 
и лекар, но другарят Станко вече 
бил изстинал. Лекарят само за
въртял глава и казал: “Късно е, 
няма помощ!” Към жената на 
Станко се обърнал един от уд- 
баджиите и й казал: “Стрино, ни
кому няма да казваш, че нашият 
уважаем другар е убит. Ще каз
ваш, а и докторът ще напише та
ка, че той е починал от сърце.”

селото
като гръм от ясно небе: “Веля и 
Сретен се опитали да избягат 
България и били убити от грани
чарите!”

В селото веднага дошли 
баджиите другарят Ш. от Субо- 
тица и другарят Станко Чалгад
жията, месетен човек, не по-мал
ко куче от Ш. Те веднага обясни
ли на селяните, че Веля и Сретен 
са били държавни врагове номер 
едно. Неприятели на революци
ята и на народното правител
ство, врагове на нашия народ. 
Дори били врагове и на себе си. 
На техните родители забранили 
да обработват нивите, от които 
се вижда България.

Известно време след това съ
битие другарят Ш. започнал да

който Чалгаджията се върнал на грешно дело е направил, разкаял ден. Ако и ти се покаеш за 
село. Сенча бил известен като се дотолкова, че се обесил, поне- те зли дела, може би ще ти бъде 
Сенча Лъжеца, защото много же не искал да живее с такъв простено!” 
обичал да лъже хората, за да си грех. Той е помилван и е свобо- 
прави майтапи. Станко го попи
тал: “Чичо Сенчо, по кой път се 
отива в рая?” Сенча го поглед
нал и казал: “Охоо, тъкмо си 
пристигнал и веднага искаш в 
рая. Нали винаги говореше, че 
няма Бог, нито има друг свят, 
нито има рай. Но щом ме питаш 
- ето, по тази пътека ще вървиш, 
ще минеш по малкия мост и ще 
пристигнеш право в рая.” Тръг
нал другарят Станко по пътека
та, качил се на малкия мост, но в 
същия момент единият край на 
моста се откачил, той паднал в 
дълбока дупка и потънал до пояс 
в човешки лайна. Станко изви
кал: “Сенчооо, защо ме излъга, 
бе? Ела ме измъкни от тази дуп
ка, ще се задуша от смрад!” Сен
ча му отговорил: “Не съм те из
лъгал, тук никой не може да лъ
же, защото се знае истината.
Който е живял честно на Земята, 
минава по моста и отива в рая.
Грешните падат долу и оттук ги 
носят право на съд, там ги съдят 
за всички лоши дела, които са 
извършили. Станко, те знаят 
всичко, каквото си правил на Зе
мята. Знаят как си убил Сретен, 
знаят кого си стрелял край гра
ницата. Покай се за всичко и мо
же да ти бъде простено. Ако не 
си признаеш всичко и не се пока
еш, отиваш в пържилнята.”
“Каква пържилия бе, Сенчо?
Какво приказваш?” “В пържил
нята се унищожават злите души.
На покаялите се прощават чак и 
големи грехове. Помисли си,
Юда е издал Исус Христос на 
римляните, но сетне видял какво

свои-
парички,

в

Драган Кузевв къ-
уд-

По случай 1 декември - Международ- 
ния ден на борбата срещу СПИН

Гимназистите изнесоха 

представление
По случай Международния ден за борбата срещу СПИН в голя

мата зала на Центъра за култура в Димитровград в сряда вечерта бе 
изнесено представлението “Как да изчезнеш напълно”, което говори 
за коварната и неизлечима болест. Представлението е написал гим
назиалният преподавател по сръбски език и литература Ратко Став- 
ров по мотиви от истинна житейска приказка, случила се преди го
дини в Дания. Родителите, роднините и обществото като цяло из
тласкват двама млади и влюбени хора поради факта, че страдат от 
СПИН. Те живеят заедно в един апартамент, почти напълно изоли
рани от външния свят. Момичето неохотно е заразило момчето при 
кръвопреливане. Преди години то било изнасилено от болен човек.

Представлението подготивиха ученици от гимназията “Св.св. 
Кирил и Методий”. Б. Д.

получава писма със заплахи, че 
наскоро ще бъде убит. Подал 
молба и веднага го преместили 
във Войводина. Когато и Чал
гаджията започнал да получава 
такива писма, поискал и полу
чил преместване в Пирот, в ок
ръжното управление на УДБА. 
Дали му квартира, купил си ме
бели, завел и жена си в Пирот. 
Там другарят Станко продъл
жил да издирва и ликвидира 
държавните врагове. Борил се и 
срещу враговете на Партията, 
революцията и прогреса. И 
всички тези врагове били убити 
край държавната граница. Пис
мата със заплахи непрекъснато 
му пристигали. Обикновено в 
тях писало, че ще завърши като 
Манич, Пейчич и други хора, ко
ито той ликвидирал като дър
жавни и партийни врагове.

Времето минавало и другарят 
Станко Чалгаджията излезнал в 
пенсия. Продал квартирата си в

Скърбна вест
На 28 ноември 2005 г. почина нашият обичан и непрежалим 

съпруг и баща
СТАМЕН МИЛЕВ 
(1924 - 2005) 
електроинженер от Ниш, 
роден в с. Долна Любата

Скъпият ни покойник бе погребан на 30 ноем
ври в нишките Нови гробища.

Безмерната ни болка по теб не стихва, но ти ни 
остави светъл пример и прекрасни спомени да 

ни вдъхват сили винаги, когато ни е тежко. Вечно ще живееш в 
нашите сърца и мисли. Почивай в мир!

Съпругата Мирослава и децата Ана и Владимир

След известно време хората 
от селото започнали да разказ
ват следната приказка. Когато 
заминал на онзи свят, другарят 
Станко срещнал първо Сенча 
Монин, който починал в деня, в Тъжен помен

На 8 декември 2005 година се навършват 40 ДНИ от смър
тта на нашата мила майка, свекърва, тъща и баба

ЯГОДИНКА ТОДОРОВА 
(1930-2005) 
от село Пъртопопинци

Благодарим ти за всичко хубаво, което пре
живяхме с теб. Вечно ще живееш в нашите сърца.

На този ден на гробището в Димитровград ще 
дадем панихида. Каним роднини, приятели и съ
седи да ни придружат.

Вечно опечалени: синове Зоран и Иван,„снахи Светлана и 
Босилка, дъщери Кръстина, Лиляна и Иова, зетьове Дра

ган, Раде и Ивица, внуци и внучки и останали роднини и
приятели
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Твоята ненадейна смърт остави голяма праз- 
безмерна тъга в сърцата на най-близките 

Благодарни сме ти за всичко, което стори за

Твоите: Верица, Мирослав и Ивица

А“А 33
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На 7 декември 2005 година се навършват ДЕСЕТ ГОДИНИ 
от ненадейната смърт на нашия мил съпруг, баща, тъст и дядоне.

РАДОМИР АТАНАСОВ 
от Димитровград

Десет години 
изтрият от нашите сърца 

пред светлата му памет!

внучки Моника и София и внук Сергей

минаха, но не успяха и няма да 
спомените за него. Пок-Решение на кръстословица 264 - Водоравно:

лон



Хумор - Сатира - Забава
Манчин рабуш

12 ____ у двкемвргато

ЗлободневкаМоля, беЗ доЬкнт щ Ъофимк
| \ Л/и\Гт Дидзам се преди некойе ютро, вар-
’ 1ДСТ ^кам да апнем нещо, па да се вачам на 
■^ГЧн работу. Бабата ми принесе паницу с 

ш1лМ* два-три варена компира, зелен лук, наре- 
зан на колцетия и пиперчък и сол.

- Бабо, кво йе това? - питам гьу.
- Койе? - завутуйе се она.
- Това що си принела, не се прайи на улаву!
- Па поено йеденье! Ега не си забоварил дека су Бо- 

жичеве пости...
- Не съм1 Ама с тия два-три компира ли че ти тег- 

льим дърва у горуту?
- Пое йе...
- Е, кико су почел е да рипакз ценете нема да буду 

Божичеве пости, а годишнье пости...
- Я откига знайем за мене, ценете постояно су рипа- 

ле, па не смо се затрили.
- Море кико йе почело, може и да се затрийемо. Би

де ли куде йе зейтинат отишъл? Орати се дека по Но- 
ву годин че прерипи сто динара! А кажи ми кико че 
постимо без зейтин, а?

- Знайеш ли дека тея Божичеве пости не су поене са
мо за йеденье, а тека за прочистуванье от све...

- Е, ако мислиш за онуя работу, я и ти смо прочисте
ни кико мънечка деца...

- Марен да те... Еве, са замалко стеше да ме туриш у 
грей. Не се кълне, све се прайи добре...

- Ти бабо, нема ли да се закалутьериш, поче да ора- 
тиш кико деда поп...

- Реко да те подсетим, оти.начувуйем дека с мнози
на се заиджаш, а Божичеве пости су бъш затова: със 
сви да си живуйеш и да буДеш добар...

- Не важи ли това и за ньи?
- Кво да важи?
- Па това - и они да буду добри със мене и не само 

със мене, а със сви, с тия народ...
- Па не су ли сви добри? -
Аа, млого су добри! Отидеш, потражиш нещо, они 

обещаю, а ако застанеш малко на вратата, че чу- 
йеш: “Ма кой га...”. Ако се повърнеш, требе или они 
да си съберу зубите у шакье, или ти да лежиш у овче 
коже. Е, затова я съм се научил от никога нищо да не 
тражим. Ама не когу лъжете им да търпим, па затова 
се “заиджам”, кико ти кажеш. Тека ми олъкне, оти 
знам не им йе свейедно..Понекига и кажу дека им йе 
свейедно, ама я знам дека гьи жули кико камиче у 
опънак. Барем знам, оти и они знаю: това що прайе 
нечини, народ види, ако си кьути...

- А ти ли мислиш дека бъш ти требе да изправляш 
кривете дрине?

- Никой досъга не йе изпрайил криву дрину - нема 
ни я. Ама очу и ти йеднуш да разбереш: не може сви 
проблеми да се решаваю с “Кьути си!” Требе понеки- 
га да се каже и това що не йе много за орату, що сви 
виде, ама нече да кажу, да не се расърди некой голе- 
мъц...

Кико видим, ти Манчо, нечеш барем пред Божиче- 
пости да се манеш от лошете работе и да ме прос

тиш... че мочаш уз ветар!
- Дай да се разберемо, ужкьим цел живот се разби

раме, а пак кой кво си знайе! Я мислим дека че се 
прочистимо сви, ама ако баш сви признаю кво су гре
шили, куде су грешили и за кво су грешили. А ако са
мо я кажем, а они си мълчу, че мисле дека не су гре
шили, дека су безгрешни и че си прайе пай кво су на
мислили. А могу да ти кажем и това, дека Божичеве 
пости требе да траю целу годин: свак да прайи целу 
годин добро.

- Ти па кита си запел: сви, па сви!
- Епа кво йе това пречистуванье, ако некойи си оста- 

ну непрочистени после мърснете работе, нема ли да 
замърсе и другьите?

чЖиво! ■ нереапеа см тат“Дърнданье”
През шестдесетте години на ми

налия век дошла една селянка в Ца
риброд да разбива парцали. Срещ
нала един мъж и го попитала къде в 
града “дърнадат парцали”?

“Ей там в онази сграда!”- казал 
мъжът, посочвайки сградата на то
гавашната милиция.

Жената влезла в сградата и бързо 
излязла. Настигнала мъжа и започ
нала да го гълчи защо я е излъгал.

“Избщо не съм те излъгал! Преди 
години в тази сграда на мен така ми 
“дърндаха парцалите”, че и сега, ко- 
гато минавам покрай нея, треперя!”

Разказал Сретен Игов

ма!Моят български приятел 
Иван ми се оплаква:

- Много ме измъчва чув
ството, че живея в нереален 
свят! Колата ми - вика 
“Вартбург”, произвдепа е в 
Г ерманската демократична 
република. А такава държа
ва вече няма!

- Голяма работа!
- Ама не е сал това - про

дължава той. - Хладилни
кът ми пък е направен в 
СССР. И такава държава 
вече няма!

- Ами няма - казвам. - 
Много важно!

- Обувките, гдето ги по
ся, тях пък си ги купих в Че
хословакия. А и такава дър
жава също няма. Обувките 
още ги нося, а държавата я 
няма!

- Е, щом са здрави обув-

- Не се майтапи с мен! - 
сърди се той. - Дядо ми, че 
го няма, няма го! Но той е 
купил
Австро-Унгария. А такава 
държава отдавна няма! Ка
жи ми сега как да не се чув
ствам, че живея в нереален 
свят?!...

- Стига си плакал, бе! - 
срязах го. - Такава държава 
нямало, онакава държава 
нямало! Ядосваш се за чуж
ди държави! Ами какво да 
кажа аз? Почти всичко ми е 
югославско, хайде, кажи 
ми, такава държава - Югос
лавия, има ли? Приятелю, 
едно време тази държава 
беше моя! А да не ти споме
навам кошмара на мнозина 
нашенци, които се бяха от
казали от българското си 
потекло, за да се пъчат с ня
каква измислена югослав
ска нация, та сега, горките, 
не знаят какви да се пи
шат...

часовника ве

Какви сме
На една родителска среща за уче

ници от втори клас в основното учи
лище на родителите било дадено да 
напишат какви са (по народност).

Една майка гласно се попитала: 
“Кво да напишем, одека знам ква 
съм?”

“Не знаеш, а? А вкъщи имате чет- 
ри български паспорта”- пернала й 
тази до нея.

ките, кво ти пука за държа
вата? подхождам прак
тично към въпроса.

- А часовникът - не се 
предава Иван - той пък ми е 
наследство от дядо ми...

- Че и дядо ти вече го ня-
Тодор Петров

А.Т.

Еротични приказки за мераклии и щипани булки

Честна жена ТИ

Един имал хубава жена. Веднъж той се похвалил в 
кръчмата:

- Като моята жена нийде няма! Нея никой не може 
да я излъже!

А друг се обадил:
- Не се хвали толкова, че не се знае! На жена вяра 

нямай! Че може и да я излъже някой като мене.
Мъжът рекъл:
- Хайде да се хванем на бас: ако можеш да я излъ

жеш и да й го туриш, ще ти дам коня си, воловете и 
колата, а ако не можеш - ти ще ми ги дадеш!

Оня се съгласил, ама поставил условие:
- Само че ще мръднеш някъде за десетина дни, да 

те няма тука.
Мъжът се прибрал вкъщи и рекъл на жена си:
- Жена, отивам за десетина дена по търговия. Ти 

си седи тука, гледай къщата и работата.
Стегнал коня и заминал. Другият в това време 

отишъл в съседното село при един приятел, казал му 
каква е работата, направили едно буре, пробили дуп
чица отстрани и той влязъл вътре. Приятелят му за
дънил дъното, стегнал колата, качил бурето и подка
рал за нейното село. Като стигнал къщата на търго
веца, вече се мръквало. Другоселецът влязъл в двора 
и викнал:

- Ей, има ли хора в това село?
Жената излязла и той я попитал:
- Булка, има ли къде да пренощува човек у вас? Ви

ках на две-три къщи, ама никой не се обади.
Тя помислила, па рекла:
- Ще намерим къде да легнеш. Вкарай колата!
Вкарал той колата и се примолил:
- Тук има едно буре, я да го внесем някъде - и го до- тоя и го попитал: 

тътрил вътре в къщата.
Вечеряли и жената му постлала да спи в една стая, 

а тя останала да поошета. Пък после решила да се пъти! - излъгал той. 
окъпе - на другия ден било неделя. Стоплила вода, 
внесла коритото в стаята и се съблекла. Изтърсила 
ония ми ти бели цици, оная ми ти черна слива! А оня на жена ти има белег колкото паричка. Видях го, кога- 
през дупчицата на бурето виждал всичко. Гледал, гле- то й бях вирнал краката да й го туря. 
дал, ама очите му щели да пукнат от зор, а пък чепът Мъжът си рекъл: “Бре, мамка му, излъгал я е и на- 
му се вкаменил. Па видял, че под пъпа на жената, ней- истина я е шибал!” Па му дал коня, колата и воловете 
де към козината, има едно белегче. Тя седнала в кори- си. Върнал се вкъщи и ревнал на жена си: 
тото, изкъпала се, изтрила се и се облекла. - Махай се от очите ми, курво, кракът ти да не е

На другия ден другоселецът си взел бурето, качил стъпил тука! 
го на колата и си заминал. Като излезли от селото, Викала жената, че не е вярно, плакала, молила се, 
той го отхлупил и оня изпълзял оттам. Минали десе- ама напразно. Изгонил той честната жена.

!

ве

тина дена и мъжът на оная се върнал. Срещнали се с
- Е, какво направи?
- А, оправих я само веднъж, ама ми стига за три Манчашшш

Американец в Ерусалим
___Исто!- Не вярвам! Как ще докажеш?

- Щом трябва да доказвам, ще ти кажа, че под пъпа

Американски турист отива в Ерусалим и иска да види Стена
та на плача. Понеже не знаел как да каже това на еврйски, той 
рекъл на таксиджията:

- Закарай ме на това място, където вие, евреите, плачете и уд
ряте с глави в стената...

Шофьорът го закарал пред... сградата на данъчното управле
ние.
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