
* Е-поща МиЬ@тес!йП15.пе1
* Цена 15 дин.Вестник за българите в СЧГ

Възходящи отношения между СЧГ и Хърбатия____________ Българският президент Георги
Р _ Първанов посети ИрландияБезвизов режим и догодина

Лидерите па сдруженията 
па бежанците и землячес- 
ките клубове на сърбите от 
Хърватско прецениха като 
“лицемерни и срамни" пуб
личните реклами - билбор- 
ди, с които се повикват 
сърбите да се завърнат в 
Хърватия, докато същевре
менно тамошните власти 
предприемат всичко те да 
не се завърнат.
На пресконференция в 
Международния пресцентър 
на ТАНЮГ беше подчерта
но, че “тези билборди са 
провокация, в която, за съ
жаление, участва и меж
дународната общност пос
редством бюрото на ОССЕ 
в Загреб”.

във връзка с приобщаването 
към Европейския съюз той 
подчерта, че “всички ние в ре
гиона трябва да гледаме нап
ред и не смеем да допуснем да 
станем заложници на минало
то, нито пък на който и да било 
отделен човек във връзка с ми
налото”.

Марович запозна домакина 
си с перспективите на прегово
рите във връзка с бъдещия ста
тус на Космет и посочи, че 
официален Белград има едно 
“изцяло демоктарическо ста
новище, тъй като уважава ре
алността и необходимостта да 
бъде намерено компромисно и 
рационално решение по посока 
на общоевропейското пи бъде
ще, а не реинкарнация 
поразуменията”.

V

Много категорични увере- Дъблин Катрин Бърн. На сре- 
ния, свързани с членството на щите е заявено, че има полити- 
България в Европейския съюз ческа воля за скора ратифика- 
на 1 януари 2007 година, е полу- ция на договора за присъединя- 
чил президентът Георги Пър- ване на България към ЕС и от-
ванов на срещите по време на тук нататък всичко е парламен- 
държавното си посещение в тарна процедура. Рори О’ Хан- 
Ирландия. Това каза президен- лън е заявил, че още от начало- 
тът пред български журналис- то на новата парламентарна се

сия след зимната ваканция мо-ти в Дъблин.
Георги Първанов разговаря же да се очаква, че присъедини- 

с президента на Ирландия Ме- телният договор ще влезе в 
ри Макалийс, с премиера Бър- дневния ред на ирландския 
ти Ахърн, с председателите на парламент.
Камарата на представителите 
Рори О’ Ханлън и на Сената “Айриш таймс” публикува ин- 
Рори Кийли, както и с кмета на тервю с българския президент

под заглавие “Членството на 
България в ЕС ще е от полза за 
съюза”. В интервюто Първанов 
посочва, че ЕС трябва да прео
долее “умората от разширява
нето” и да осъзнае, че България

Президентът на държавната ренция след разговорите два- 
общност Сърбия и Черна гора мата президенти изразиха 
Светозар Марович пребивава удовлетвореността си от раз
на еднодневно посещение в витието на съвкупните отно- 
Загреб по покана на хърватския шения между двете страни, 
президент Стипе Месич. Два
мата президенти обсъдиха раз- “категоричната воля и опреде- 
витието на отношенията меж- лението на двете страни да 
ду Хърватия и СЧГ, обстанов- продължат по започнатия път” 
ката в региона и някои актуал- и в този контекст подчерта, че 
ни въпроси на международни- “няма нито една причина без

визовият режим да не продъл- 
След официалните разгово- жи и следващата година”, кое- 

ри пред делегациите на двете то потвърди и Марович. Хър- 
държави шефът на мисията на ватският държавен глава също 
ОССЕ в Хърватия Хорхе Фуен- подкрепи и практиката за прех- 
тес представи кампанията за върляне на затворници от 
връщане и реинтеграция на бе- сръбска националност в Хър- 
жанците под название “Хърва- ватско да доиздържат наказа- 
тия е дом на всички нейни нието си в затвори в Сърбия, 
граждани”.

На съвместната пресконфе- по-скоро да постигне целите си

Ирландският вестник

Президентът Месич посочи Стокообменът на България 
с Ирландия за 2004 г. е 63,6 
млн. долара. За първите 
шест месеца на т.г. той е 
близо 33 милиона долара. 11 
460 ирландски туристи са 
посетили Бг>лгария през ми
налата година, което е с 
83% повече спрямо 2003.

ще донесе сигурност, икономи
чески възможности и културно 
разнообразие на съюза.

те отношения.

Като пожела СЧГ възможно на нес-
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•*Младите наап вовече права

града издирват министерство на младите, ка- , ;
то набират непрекъснато телефонните номера ;
на тези кабинети и изпращат факсове и имейли

й ‘ I* д ?гРКоалиция на младите в Сърбия започна ак
ция по блокирането на работата на правител
ството на Сърбия, на кабинета на премиера 
Воислав Кощуница, на вицепремиера Миро- с въпроса: “Това министерството на младите 
любЛабус, на министерството на финансите и ли е?” Коалицията на младите в Сърбия по , ; 
министерството на образованието и спорта, сочва, че ще се застъпва за прав « < «
съобщи ТАНЮГ. Тази “коалиция" във втор- те, докато държавата не запо м е да глсд < . .

блокирала и работата на президента Бо- “-"е ГоТоблем^а който решенията |

1

ник
рис Тадич. Доброволци и млади хора 
неправителствени организации от 41 сръбски сс \отлагат.
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Балконите со окончателно б ЕвропаКомисията по образование към НС
на българите в СЧГ предлага___

За първолачетата ■ 

учебници от България
Балканите определено са п Европа, 

поръча бившият френски министър 
на външните работи Мишел Барние 
за вестник “Фигаро” в навечерието на 
десетгодишни мата на Дейтъиското 
мирно споразумение, подписано на 
14 декември 1995 година в Париж.

В текста си, посветен на скептици
те относно по-нататъшното разширя
ване на Европейския съюз, каквито 
има все повече сред французите, Бар- 
иие посочва само две тенденции, в 
разрез с европейското бъдеще па Бал
каните.***

Съветът на министрите на Евро
пейския съюз на заседанието си в 
Брюксел посочи, че временните ин
ституции на Косово и Метохия трябва 
да положат допълнителни усилия за 
по-сериозен напредък в областта на 
защитата на малцинствата, пълното 
уважаване на правовата държава, 
прозрачност, обществено управление 
без влияние на политиката и за създа
ваме на климат, който да доведе до 
завръщането на изселените лица и за
щитата па кул турните и верски цен
ности.

Съветът на министрите още вед
нъж посочи ключовото значение на 
прилагането на стандартите в Косово 
и Метохия, “сега и в бъдеще", както се 
подчертава в заключението, понеже 
това е важно за постигането на съ
щински напредък по посока на дости
гането на европейските стандарти.***

Външният министър на Сърбия и 
Черна гора Вук Драшкович прие пос
ланик Кай Ейдс и му благодари за 
скорашния обективен доклад за ситу
ацията в Косово и Метохия, който той

направи в качеството си па специален ращи задълженията, които страната 
пратеник на генералния секретар на ни е поела с влизането си в СЕ.
ООН, както и за препоръките за пачи- Делегацията, която днес приключ 
на за защита на сърбите и другите не- ва престоя си у нас, се води от Марк 
албанци в покрайнината. Шойср, директор на дирекцията за

- Препоръките Ви бяха приети и от политически въпроси към Съвета на 
Контактната група, и от Съвета за си- Европа. Целта на посещението бе Съ 
гурност, и от генералния секретар на встът на Европа да се запознае с фун- 
ООН, така че тяхното прилагане се кционирансто на демократическите 
поставя като предпоставка за каквого институции в СЧГ и с изпълняването 
и да било решение за бъдещия статус на задълженията, които страната ни е 
на Косово, посочи министър Драшко- поела с приема си в Съвета преди две

години и половина, съобщи информа
ционното бюро към скупщината.***

Членовете на Комисията по образование към На
ционалния съвет на българите в СЧГ ще предложи на 
този орган да поиска разрешение от Министерството 
на просветата и спорта на Сърбия за внос на учебни
ци за първи клас на основното училище ог България,

вич.

Министърът на отбраната на СЧГ 
Зоран Станкович подчерта на среща с 
постоянния представител на Норве- към Окръжния съд в Белград осъди 14 
гия към 1ГАТО Кай Ейде категорич- служещи в Териториалната отбрана 
ното определение на Сърбия и Черна на Вуковар и доброволческата едини- 
гора към свроатлантичсските интег- ца “Лева судоперица” на общо 231 го- 
рации и го запозна с достигнатото ни- дини затвор за убийството на 200 пле- 
во на реформите в системата на от- пени хървати и освободи двама обви- 
браната.

Срещата Станкович - Ейдс е при-

които да се ползват в основните училища, където се 
учат деца от български про
изход. Това решение те при- Въпреки че миналата 
еха на заседание в края на година Комисията по 
миналата седмица в Боси- образование сформира 
леград. Комисията е на ста- определени групи за

превеждане па учеб
ници по отделни пред
метиг, досега те не са 
работили по този 
въпрос.

Съветът за военни престъпления

новище, че и по този начин 
ще се създават условия за 
интегриране на бългрите от 
СЧГ с майката родина.

Става въпрос за учебни
ци, наръчници и работни 
тетрадки по български език, математика, изобрази
телно изкуство, природознание и музика. Членовете 
на комисията смятат, че тези учебници се ползват в 
основните училища в България и не са в разногласие 
със съществуващата образователна система в Сър
бия.

нени.
Председателят на съдебния съвет 

нос към континуитета в интензифици- Веско Кръстаич посочи, че осъдените 
райето на сътрудничеството на Сър- са виновни за това, че на 20 и 21 ноем- 
бия и Черна гора с ИЛТО, съобщиха ври 1991 г., като членове на ТО на Ву- 
от Министерството на отбраната. То- ковар и на доброволческата единица, 
ва същевременно беше и удобен мо- които са били в състава на тогаваш- 
мент за афирмация на подкрепата на ната ЮНА, са извършили убийство, 
реформите в системата на отбраната нанесли са тежки телесни повреди и 
на СЧГ, като се има предвид, че по- са се държали нечовешки към плене- 
солството на Норвегия в Белград е ните служещи в хърватските въоръ- 
контакт за сътрудничеството на на- жени формации, 
шата страна с НАТО.* * * Семействата на потърпевшите се 

съгласили, че съдебният процес за во- 
Председатслят на Скупщината на енни злодеяния в “Овчара” бил спра- 

Сърбия и Черна гора Зоран Шами ос- ведлив и обективен, и че с присъдата 
ведоми членовете на Наблюдателска- частично е удовлетворена правдата, 
та мисия на Съве ш на Европа, която като подчертали, че нито едно наказа- 
пребивава в Белград, че парламентът ние няма да навакса тяхната болка за- 
на държавната общност е гласувал ради загубата на най-близките, 
мнозинство от актовете, регламенти-

В началото на настоящата учебна година Минис
терството на просветата и спорта на Сърбия разреши 
на Националния съвет на българите в СЧГ и той вне
се учебници и наръчници от България за предучи
лищните ведомства и ги предостави на детските гра
дини в Босилеград, Димитровград и Звонци.

П.Л.Р.

Човешката безотговорност „уби" един паметник №■ ■ '

■УПП ш

Срутена Турската кула в Клисура
♦Директорът на Института за защита на културно-исторически
те паметници в Ниш Миле Велкович казва, че е направен сериозен 
проблем и оповестява, че ще заведе дело срещу всички, които са 
участвали в разрушаването на кулата

От десетина дни Турската 
кула в Клисура не съществува!
Хора от Сурдулица докарали 
машини и я заличили от лице
то на земята. Досега я “убива
ли” времето и човешката бе
зотговорност, преди всичко 
компетентните от местното, 
общинското до републиканско 
ниво. Но вместо да раздвижат 
акция тя да бъде ремонтирана 
и запазена, на силните на деня 
в Сурдулица било по-леко да 
наредят тя да бъде съборена.
Не им пукало, че кулата беше 
културно-исторически памет
ник и под ингеренция на 
Института за защита на кул
турно-историческите паметни

ци в Ниш.
-Нашата местна общност 

поиска кулата да бъде съборе
на, казва Арсение Златкович, 
председател на Местната об
щност в Клисура и пояснява 
причините защо това са напра
вили: беше толкова пропадна
ла, че застрашаваше сигурнос
тта на хората и животните, а 
понеже се намираше непосред
ствено до регионалния път, 
представляваше опасност и за 
движението.

В Института за защита на 
културно-историческите па
метници в Ниш са изненадани 
от постъпката на селската и 
общинската власт. Александър

Радович, който допреди годи- 
на-две беше директор на ин
ститута, казва, че е стъписан от 
случилото се.

-Турската кула в Клисура е 
част от културно-историческо
то ни наследство и от години 
съществува проект за нейната 
реставрация. Досега той не се 
реализира поради липса на 
средства, но това не означава, 
че за съдбата на кулата са били 
компетентни властите в Кли
сура и Сурдулица. Те не са 
имали никакво разрешение за 
срутяване, категоричен е Радо
вич, който подчертава, че пре-

равен вторият етаж, докато 
долната част си останала ав
тентична. Те обаче казват, че 
са могли успешно да ремонти
рат и върнат автентичността и 
на втория етаж.

- Аз и сега смятам, че не 
трябва да се сложи край на нас
таналия проблем, а да се раз
движи акция и да се изгради 
нов, автентичен обект, какъвто 
имаме във Власотинци, казва 
Радович и пояснява:

-Доколкото обектът е зас
трашавал движението, а имай
ки предвид състоянието му та
кава опасност е съществувала, 
тогава е било по-добре иници
аторите за срутване на кулата 
да са поискали тя да бъде ре
монтирана, да бъде изграден 
нов обект, който да бъде из
местен по-далеч от пътя, или 
пък да бъде изградена на друго

място.
Защо хората от местното и 

общинското ръководство са се 
определили за най-лошия ва
риант и защо са създали проб
лем на културно-историческо
то наследство, засега не е из
вестно. Не е известно и как, и 
дали ще се решава настанали
ят проблем. Директорът на 
Института за защита на кул
турно-историческите паметни
ци в Ниш Миле Велкович каз-

История 8 реката
На въпроса къде е съхранен 
материалът от кулата, 
клисурчапи отговарят, че 
някои техни съседи вече са 
отвлекли част от камъни
те и от останалия мате
риал, докато новите “май
стори” всичко друго са на
били край реката.

ди няколко месеца е отправил 
и писмо до кмета на Сурду- 
лишка община, с което 
кал съдействието му за спася
ване на обекта.

Специалисти

поис- ва, че е направен сериозен 
проблем и оповестява, че ще 
заведе дело срещу всички, кои
то са участвали в разрушаване
то на

Института 
казват, че кулата е изградена 
през втората половина на 18 
век. В нея пребивавали турски 
войскови части, а по едно вре
ме било поместено 

районно

в
културно-историческия 

паметник - против онези, кои
то са раздвижили инициатива
та, които са се съгласили с нея 
и срещу онези, които кулата за
личили от лицето на земята.

и тогаваш- 
управление. 

___ преп-
ното
Преди десетилетия бил

В. Божи лов
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Връчени Нобеловите награди
В стокхолмската Концертна зала бяха връ

чени Нобеловите награди за 2005 
жения

В посолството на Република 
България в Белград____________

заяви в Осло генералният директор на Между-
във физиката, химията, физиолГиГтГи мГа^ел^Тадеи с“”'ГлТчК 

медицината, икономиката и литературата. Но- ловата нагада за мир за 2005 г Приемай™ 6 
беловата награда за мир бе връчена в Осло. еокото отличие, ЕлЩрадеи който

Девет нови лауреати на престижното отли- нин, посочи, че в момента в света има 27 000 
чие получиха наградите си от краля на Швеция ядрени бойни глави 
Карл Шестнайсети Густав. - Светът трябва да 
положи усилия, за да може ядрените оръжия 
да бъдат заклеймени от цялата 
общност така, както робството

Прием по повод 

Деня нави-
е египтя-

и това е твърде много. 
Трудна е задачата да се създаде такава среда, 

в която на ядрените оръжия - както на роб- 
международна ството и геноцида - да се гледа като на табу и У 
и геноцидът -

студентите
историческа аномалия”, каза той. | *3а високи резултати в изучаването на

......  . български език през 2005 г. бяха наградени
петима студенти.

и Пловдив устроиха сътрудничествоКлиниките за ОРА от Ниш Благодаря ви, че дойдохте да укрепващи духа на българската 
отпразнуваме заедно един от нация.
най-хубавите български праз- Студентският празник бе ху- 
ници, празника, който е посве- бав повод българският посла- 
тен на младостта и красотата, ник да връчи награди на сту- 
каза посланикът на Република дентите Ваня Илич, Ивана Да- 
България в Белград Георги Ди- виткова, Ивана Бойович, Ма- 
митров, поздравявайки гостите рия Божанович и Владимир 

приема по повод Деня на Маринкович за високите им 
българските студенти - 8 де- резултати в изучавнето на бъл- 
кември. Въпреки превратнос- гарски език през 2005 година, 
тите на историята, изтъкна 
по-нататък г-н Димитров, Де- най-многобройните гости на 
нят на студентите се празнува приема. Присъстваха студен- 
от много време, като е оцелял в тите от групата по български 
най-различни епохи на истори- език към белградския Филоло- 
ческото развитие на българско- гически факултет, придружени 
то общество. Това е красноре- от техните преподаватели и

В интерес на пациентите
*От сътрудничес
твото на двете кли
ники голяма полза ще 
имат пациентите, 
убеден е д-р Драган 
Стоянов, специалист 
в ОРА клиниката в 
Ниш

Лекарите-специалисти 
клиниките за заболявания на 
ухото, гърлото и носа от Ниш и 
Пловдив установиха сътрудни
чество и ще го разширяват, по
неже са убедени, че голяма 
полза от взаимните им опити в

на

Естествено студентите бяха

чиво доказателство за жизне- преподаватели от университе- 
ността на каузата, която оли- тите в София и Велико Търно- 
цетворява този празник. В края во, които работят по проекти в 
на поздравителното слово пое- Белград. Празника уважиха с 
ланик Димитров изрази удов- присъствието си и студенти от 
летвореността си от факта, че други групи към Филологичес- 
началото на неговия диплома- кия факултет, както и белград- 
тически мандат в сръбската ските университетски препода- 
столица протече под знака на ватели Михайло Пантич, То- 
две задушевни събрания в по- мислав Йованович, Даринка 
солството в чест на два значи- Гордан-Премк, Злата Бойович 
телни празника - Деня на буди- и Драгана Мършевич. 
телите и Деня на студентите,

Лекарите от Ниш с колегите си в Пловдив

Драган Стоянов, специалист- прилагат на практика съвре- 
оториноларинголог и признат менните начини и научни мето- 
хирург за тумори в гръкляна и ди в лекуването на тази коварна

болест.
Д-р Стоянов, нашенец, ро- 

ботна среща с колегите си от ден в Клисура, казва, че целта 
Университетската ОРЛ клини- на двете клиники е да разширя- 
ка, която се ръководи от доц. ват сътрудничеството си. — 
д-р Илия Йовчев, който е и де- Съвсем естествено е те да ид- 
кан на Медицинския универси- ват у нас, ние да отиваме при 
тет в този град. Аз и колегите тях и да обменяме опитите в 
ми от нашата клиника сме до- работата си, т.е. как ние, а как 
волни от приема и опита в ра- те и до коя степен прилагаме на 
ботата, който обменихме с практика научните поегиже 
пловдивските си колеги, казва пия. Полза от такова сътрудни 
д-р Стоянов. Той пояснява, че чсство ще имат сигурно и на

К. Г.врата.
- В Пловдив устроихме ра-

Изчистване на Южна 

Сърбия от
радиоактивни снарядиД-р Д. Стоянов

работата ще имат пациентите. 
Преди няколко дни група от 
осем специалисти на нишката 
ОРЛ клиника, начело с дирек
тора им проф. д-р Милан Стан- 
кович, се завърнаха от триднев
но посещение в Пловдив. Сред 
нишките лекари беше и д-р

Специалистите от Института за нуклеарни вещества във Вин- 
ча и поделенията за атомна, биологическа и химическа защита 
във Войската на СЧГ тези дни приключват деконтаминирането 
на терена от НАТО снарядите в две местности край Буяновац.

с лекари от този град участвали шитс, и техните пациенти, каз 
в операции на трима пациенти, ва гой и оповестява, че плов 
една от които на синузит, а две дивчани ще им гостуват на Представители от специализираните военни поделения добро 
на рак в гръкляна и подчертава, пролет. волно рошили да участват в деконтаминирането на засегнатите 

В.Б. терени.че и двете клиники успешно
Изчистването от радиоактивни материали започна през ав

густ и досега са намерени 68 гранати с обеднен уран. През мина- 
, лата година е декоитамиииран хълмът Плачковица край Враня, 
I а през 2006 г. трябва да бъде завършено и почистването на райо- 

7 на в село Рслян край Прешево.

САКВ8 подкрепи 

малцинствените 

общности'у М

В организация на Младеж- иище и решаване на местни 
кия форум за образование на въпроси в национално смесени 
ромите ОФЕР от Буяновац ми- среди, говориха Радуле Перо- 
налия уикенд в Сурдулица се вич, сътрудник на Агенцията за 
проведе тренировъчна среща приложни социологически и

Миналата събота в Димитровград бе от
белязан Международният деи на човешките
права.

Тази дата бе отбелязана в още 30-ина гра
дове в Сърбия. В Градскага галерии в Димит
ровград малчугани окичиха елха с хартийки, 
на които са изписали своите идеи за спазване 
на човешките права. На най-малките учас
тници бяха връчени скромни подаръци.

Високият комисариат на ООН в Белград 
за координатор на акцията в Димитровград 
бе определил неправителствената организа
ция Хелзинкски комитет за българите в СЧГ.

за опазване и подкрепа на мал- маркетингови изследвания - 
цинственитс общности у нас. АРГУМЕНТ и Ненад Костич 
Пред участниците в срещата, от Огранизацията за помощу- 
представители па ромите от ване па децата в Белград. 
Сурдулица и Владичин хан, 
както и па босилеградския фи- финансират от Европейския 
лиал на КИЦ “Цариброд", за съюз чрез програмата САКП8. 
подходите за изучаване на дей- преди това бяха организирани 
ността на неправителствените и във Вранска баня и Лесковац. 
организации на локално рав-

Подобни срещи, които се

0

Ш Б.Д.
Д. Мирчев
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Ьшишмздштм Ь— 247 млн. лева за 

■' ' — наводлелите
Българското правителство осигури 247 500 000 лева за 

преодоляване на последиците ог наводненията, пише в док
лад на кризисния щаб на Министерския съвет, представен от 
вицепремиера Емсл Егем.

Водната стихия от 25 май до 25 септември нанесе пораже
ния па 80 процента от територията на страната с население 3 
200 000 души. От тях около 2 000 000 бяха пряко засегнати. 
Природната стихия е отнела живота на 22 души. Нанесени са 
материални щети на стойност 891 786 241 лева, се посочва в 
документа.

Като конструктивна и 
ангажирана страна-член
ка на ООН определя Бъл
гария генералният секре
тар Кофи Анан в своето 
послание по случай 50-та 
годишнина от членстовото 
на страната и 60-та годиш
нина от създаването на 
ООН, изпратено до БТА.

“С радост отправям към 
всички Вас сърдечни бла-
гопожелания по случай _ , - , ______
този двоен юбилей, в тече- Съкззът на бъл2арскитб журналисти рззда- 
ние на своето половинве- де годишните си награди, 
ковно членство в ООН Бъл-

Задоволство от усилията на та процедура за страните, ра- 
българското правителство по тифицирали Европейската со- 
изпълнеиие на Европейската циалиа харта (ревизирана), се 
социална харта за гарантиране прави анализ на неприетите от 
на социалните права на граж- страната разпоредби на харта- 
даните изрази председателят та. В доклада наред с редицата 
на Европейския комитет за со- приложени вече разпоредби е 
циални права на Съвета на отбелязано кои от тях на този 
Европа (ЕКСП) Жан-Мишел етап България все още ие може 
Белорже пред постоянния да ратифицира поради необхо- 
представитсл на България при димостта от промяна па вът- 
Съвета на Европа Иван Пет- решиото 
ков. Белорже изрази и удовлет- Посланик Петков увери пред- 
ворение от напредъка на стра- ставителите на Европейския 
ната в хармонизирането на комитет за социални права, че 
вътрешното законодателство българските власти впиматсл- 
и практика в съответствие с но ще анализират доклада и ще 
разпоредбите на хартата. Той предприемат необходимите 
връчи на посланик Петков из- действия за вземане на полити- 
готвения от ЕКСП доклад, в ческо решение за ратифицира- 
който съгласно задължителна- не на нови разпоредби.

Наградени журналистизаконодателство.

Кореспонден тът на БТА във Враца Цветана Евгениева получи 
гария се е проявявала като статусткаха на СБЖ за поредицата си публикации “Чудаци” във 
конструктивна и ангажи- п .“Сега”. Другите двама отличени в категорията печат са Миле- 
рана страна-членка. Така- ||а димотрова (“Труд”), Георги Милков (“24 часа”). В раздела 
ва продължава да бъде тя електр0Ш1И мсдии бяха отличени Калина Станчева (БНР) и 
и днес , пише в писмото. Светла Каменова (БНТ). Наградата за чуждестранен кореснон-

нри Весела Сергева Петрова, кореспондент на 
“Франс прес”, а за фотожурналистика - при Емил Иванов (“Мо
нитор”). Тодор Коруев от вестник “Дума” бе удостоен с годиш
ната награда за цялостен принос към българската журналисти
ка. Специални награди - грамота и “Златно перо”, получават до
цент Лилия Райчева за предаването “Минута с много” на БНТ, 
Соня Бакиш - във връзка с годишнина на списанието “Жената 
днес”, Юли Стоянов - на филма за Валери Петров “За възмож
ността да се живее” и Живко Ангелов от вестник “Дневник” -

дент отива

Стачкуват трите синдикални 

организации в образованието
Ефективни стачни действия присъстваха и председателят образованието и на финансите посмъртно, 

в цялата страна започнаха три- на парламентарната комисия - Даниел Вълчев и Пламен Оре
те синдикални организации в по образование и наука Лютви шарски не са съобщили дали го 
образованието, съгласно Зако- Местан и председателят на одобряват. На срещата при 
на за уреждане на колективните парламентарната група на “Ко- президента не се стигна до спо- 
трудови спорове. В стачните алиция за България” Михаил разумение и не ни бяха предло- 
действия са били включени Миков, не бе постигнато спо- жени конкретни цифри, посочи 
1860 училища и 540 детски гра- разумение за увеличение на Крумов. Янка Такева каза в от- 
дини от България.

Представители на синдика-
говор на въпрос, че при нези ге 

По повод предложението на условия - в рамките на ефектив- 
тите се срещнаха при прези- президента Георги Първанов ни стачни действия, ще настоя- 
дента с министрите на финан- за увеличение на учителските ват за минимум 15 процентно 
сите Пламен Орешарски, на заплати с 4 на сто от 1 януари средногодишно увеличение на 
образованието и науката Дани- 2006 г., с 6 на сто от 1 юли и с учителските заплати. Предсе- 
ел Вълчев и на труда и социал- възможност за допълнително дателят на СБУ не изключи 
ната политика Емилия Масла- увеличение през есента, Крум възможността да поискат зап- 
рова. На срещата, на която Крумов каза, че министрите на латите на работещите в обра- 
------------------------------------------------------------------------------------ , зованието да бъдат увеличени

учителските заплати.

три пъти с по шест на сто през 
следващата година - от 1 януа- 

| ри, от 1 юли и от 1 октомври.
Интернационалът на образ- 

воанието подкрепя ефективни- 
| те стачни действия на българ- 
| ските учители, организирани

Първа трансплантацм
на стволови клети

В миналия понеделник за първи път в България успешно е от трите синдикални организа
ции в образованието. Това съ
общи пред журналисти предсе
дателят на синдикат “Образо- 

онкохематологични заболявалия. Трансплантацията е напра- и вание” към КТ “Подкрепа” 
вена на 8-годишно дете. Стволовите клетки са извлечени от Ш Крум Крумов, 
кръвта на пъпната връв при раждането на бебе, на което паци- И Той каза, че е разговарял с 
ентката е сестра. Болното дете страда от таласемия майор - 
заболяване, което води до тежка анемия. Критичният следо
перативен период за детето ще продължи между 24 и 30 дии, 
обясни проф. Бобев. За подобна интервенция се подготвят 
още две деца.

1извършена трансплантация на стволови клетки, извлечени от 
пъпна връв. Това каза за БТА проф. Драган Бобев, директор 
на Специализираната болница за активно лечение на деца с

Деси с един от царибродските студенти

Бившата певица в “Шоуто на Слави”, което редовно се гледа в 
нашите краища, Деси Добрева се изкачи на върха на най-попу
лярната класация в Лос Анжелис. Безпрецедентен факт, че не ед
на, а четири нейни песни заеха първите места сред 10-те най-по- 
ръчвани в Лос Анжелис.

Да напомним, че преди 7 месеца бившата бек-вокалистка на 
“Куку-бенд” напусна България, за да се отдаде изцяло на певчес
ката си кариера.

представители на международ
ната организация, в която чле
нуват българските синдикални 
организации в образованието,
и те са заявили, че подкрепят 
исканията им за увеличение на 
учителските заплати. Очакваме 
Интернационалът на образова
нието да заяви подкрепата си в 
писма, изпратени до президен
та, премиера и до министрите 
на образованието и на финан
сите, посочи Крумов. Над 73 на 
сто от българите се обявяват в

Т.П.Българският военен 

контингент се връща Кметът на Каварна - 

мъж на годината ■

До Нова година българският военен контингент в Ирак ще бъ 
де изтеглен на 3 ешелона, заяви военният министър Веселин подкрепа на исканията на бъл- 
Близнаков на среща с журналисти. Участието на България в ми- гарските учители, съобщи Янка 
сията в Ирак ще продължи със 120 рейнджъри, които ще охраня- Такева, председател на Синди- 
ват бежанския лагер в Ашраф, което вече ще бъде хуманитарна ката на българските учители 
мисия. (СБУ) към КНСБ. По думите й

От февруари 2006 г. в продължение на 6 месеца Щабът на мно- това показват данни от социо- 
гонационалната бригада за Югоизточна Европа, ръководен от логическо изследване на СБУ, 
български офицер, ще се настани в Кабул, Афганистан, където 80 осъществено 
офицери, медици и военни полицаи ще изпълняват хуманитарна на синдиката, 
мисия.

Кметът на Каварна (известен и сред димитровградчани) и | 
световният шампион по шахмат Веселин Топалов си раздели
ха приза “Мъж на годината” на пищна церемония в Централ- : 
ния военен клуб в София. Кметът Цонко Цонев от черномор
ското градче Каварна, който преди известно време посети 
Димитровград, а по-късно бе и домакин на нашенци, се прочу 
с организирането на концерти на рокдинозаври като “Дип 
Пърпъл”, “Акцепт”, “Скорпионс”, “Рейнбоу", “Блек Сабат”...

Т.П.

чрез структурите
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С решение на Правителството на Сърбия Утре сесия на ОСФормирано общежитие Бюджетът за 2006 година ще муналните услуги в града и се- 
бъде централната тема на ос- ло Райчиловци. Новина е и фи- 
мата сесия на Общинската нансирането на нов спортен 
скупщина в Босилеград, която колектив - отбор по лека атле- 
ще бъде проведена утре. Запла- тика, както и финансирането на 
нувано е догодина в общинска- новосформираното сдружение 
та хазна да постъпят 88 920 000 за защита на природата и реки- 
динара, така че новият общин- те на територията на община- 
ски бюджет ще бъде увеличен с та. 
около 8 милиона динара по от
ношение на тазгодишния.

че3на?оПо\Товйач^нпКя^т0Кпта диРек™Р на общежитието е назна
чена зора Дойчинова от Босилеград, инжинер по електоотехника и
щ\Лв°Сурд^леицаРеП09аватеЛ 8 сре9ното електротехническо учили-

С решението на правител
ството на Сърбия за формира
не на ученическо общежитие 
Босилеград най-сетне се реши 
наболелият проблем във връз
ка е отделянето на общежитие-

почне с работа. 
Обектът пяхме накрая да осъществим 

на ученическото целта, заяви кметът Владимир 
общежитие в Босилеград раз- Захариев. - Без оглед, че обще- 
полага с изключителни усло- житието е предназначено за 
вия за престой на ученици. Има квартируване на гимназисти. 
64 легла, съвременно оборуде- ще могат да го ползват и уче
ни помещения за учене и за ници от основното училище, 
развлечение на учениците, соб
ствена система за парно отоп
ление и др.

В дневния ред на заседание
то е включено и разискването и 

В проектопредложението му приемането на втория реба- 
се предвижда най-голяма част ланс на бюджета за 2005 годи- 
от приходите в общинската на, проектопредложението за 
хазна да се осигурят от прех- стойността на разходите за 
върлянето от “другите нивои уреждане на строителни пло- 
на властта” - 49 980 000 динара, щи, решението за изменение на 

Кметът Владимир Захариев, Статута на Фонда за солидарно 
който според Закона за местно- жилищно строителство и др. 
то управление предлага бюд
жета, заяви, че приоритет при топредложението на бюджета, 
изразходването на средствата съответните служби при об- 
ще имат развитието на инфрас- щинското управление органи- 
труктурата и подобряването на зираха в Босилеград и в по-го- 
социалното положение на бед- лемите села в общината пуб-

то от състава на сурдулишкия 
Дом за ученици и формирането 
на самостоятелно ведомство. 
Решението предвижда в срок 
от 15 дни да се сформират уп
равителен и надзорен съвет на 
ведомството, а след това УС 
да изготви статут на ведом
ството, с което ще бъдат из
пълнени някои от необходими
те условия общежитието да за-

Обектът е построен в края 
на осемдесетте години на ми
налия век и най-напред беше 

Въпреки препятствията собственост на основното учи- 
отделянето на общежи- лище. Поради 

тието от състава на сурдулиш- броя на учениците в началото 
кия Дом за ученици и прибавя
нето на всички необходими до- тана без квартиранти. Сетне 
кументи за формиране на са- основното училище предоста- 
мостоятелно ведомство, ус- ви обекта си на Дома за учени

ци от Сурдулица. След това му 
бе направена цялостна рекон-

около намаляването
Преди изготвянето на проек-

на деветдесетте години то ос

ните. лични дискусии, на които пред- 
Захариев изтъкна, че в новия ставители на гражданите и на 

бюджет за пръв път е планира- ведомствата даваха свои пред
на субсидия от 1 милион дина- ложения за разпределяне на 
ра за комуналното предприя- средствата от бюджета, 
тие “Услуга", с което се цели да 
не се повишават цените на ко-

струкция, с което са създадени 
изключително подходящи ус
ловия за престой на ученици.

Може
проблем в момента е как да се 
намерят ученици да квартиру- 
ват в общежитието, понеже 
през последните няколко годи
ни почти няма заинтересовани 
и от двете училища. От време 
на време обектът се ползва за 
престой на гостуващи ансам
бли или други групи от Бълга
рия и от вътрешността на Сър
бия.

би единственият
П.Л.Р

След Нова година

Заместник-прокурор
Министерството на право- кович. Като се има предвид то- 

съдието на Сърбия разреши да ва, пояснява тя, както и разсто- 
се увеличи броят на заместни- янието между Сурдулица и Бо- 
ците на общинската прокурату- силеград-около 60 километра - 
ра в Сурдулица и наскоро един и трудностите през зимата по 
такъв ще започне да работи пътя през Власина, общинската 
постоянно в Босилеград.

-Причините за назначаване- на Босилеградска община по- 
то на постоянен замес- искали от Министерството на 
тник-прокурор със седалище в правосъдието за тази община 
Босилеград не са увеличаване- да бъде назначен зам.-проку- 
то на престъпността в тази об- рор. 
щина, а услугите ни да се доб
лижат до гражданите. В това зам.-прокурор е завършен и се 
отношение новите законопред- очаква Скупщината на Сърбия 
писания налагат и нови задъл- да избере един от кандидатите, 
жепия на прокуратурата, преди Всъщност от нея зависи кога 
всичко нейни представители да той ще бъде избран, но се очак- 
присъстват в разпита на запо- ва това да стане скоро и 
дозрсния в престъпност преди зам.-прокурорът да поеме 
да бъде повдигнато обвинение длъжността от Нова година, 
срещу него, казва прокурорка- 
та в Сурдулица Даниела Трай-

П.Л.Р.

Станиша Симеонов, председател на Съвета на МО в Зли дол прокуратура и ръководството

В нашите села трудно се живее
Конкурсът за приемане на

И жителите на Зли дол не е отминала съдба на останалите хора в 
обезлюдените планински села в Босилеградска обидина. Изправени 
са пред редица сериозни проблеми, особено през зимните месеци, 
когато животът в селото е допълнително затруднен.

казва той. Понеже и в може да се минава с превозни 
средства. От дирекцията ще 
поискам и материал за изграж
дане на водопойно корито в 
местността Припор, в махала 
Селище, както и около 2-3 ки
лометра пластмасов маркуч, 
което ни е необходимо да дока
рам вода от Църноок за една 
част от селото.

По повод липсата на сигна
лите за мобилната телефония и 
за програмите па държавната 
телевизия, Симеонов подчерта, 
че се надява с изграждането на 
ретранслатора на Църноок до 
голяма степен тези проблеми 
да бъдат решени.

- Вече 2 години не работи ра
диостанцията в селото, с по
мощта на която имахме пряка 
връзка с Босилеград, а сигна
лите на мобилния оператор 
“064" се хващат само на опре-

Рязката миграция си е взела ти, 
данъка. В момента в Зли дол най-близкото ни село Бресница 
живеят около 200 души, пре- няма магазин, принудени сме 
димно стари хора, докато мла- хранителните продукти да но- 
дите напускат домовете си и за- сим чак от Радичевци или от 
минават да търсят по-добър Босилеград. “Дясната ръка” 
живот. Въпреки че тук все още всички в селото ни е Асен Геор- 
работят и двете училища - и в гиев от махала Сугарчевица, 
Стари и в Нови Зли дол, където който със своя джип ни докар- 
се учат общо 6 деца, техният ва брашно, захар, олио, сол и 
брой постоянно намалява и съ- други неща, от които се нужда

ем. Особено ни е трудно през

В.Б.
на

Пожар 6 Горна Дюбта

Изгоряпи крава и 

плевникопасностществува реална 
училщата скоро да бъдат зак- зимата.

Кметът на селото споделя, 
че миналата година частично 

някои
рити.

- Сблъскваме се с редица 
проблеми, по-голяма част от са били ремонтирани 
които не можем да решим без махленски пътища, но подчер- 
помощга на общината, казва тава, че през тази булдозер въ- 
Станиша Симеонов, председа- обще не е минавал из селото, 
тел на Съвета на местната об- Тази есен единствено са мон- 
щност в Зли дол. Махленските тирани бетонни тръби на дъл- 
пътища са в окаяно състояние, жина от 16 метра за каналиране 
чести са авариите на електром- на вадите на една част от мах- 
режата, няма организирано из
купване на добитък, в по-голя- 
мага част от селото липсва сиг- следващата година да поиска

на мобилната мрежа ме от общинската Дирекция за 
“064", почти въобще не се хва- строителни площи и пътища да 
щат сигналите на програмите ремонтира пътната мрежа, 
на РТС и др. включително и главните трасе-

Симеонов изтъква, че сред та от Бранковци и от Бресниш-
ка река, които водят към Зли 
дол. Надяваме се да бъде про- 

- В Зли дол няма магазин и каран и път към Лисичка маха- 
хората трудно си осигуряват ла с дължина от около 500 мст- 
осиовните хранителни продук- ра, понеже до там все още не

В плевника па Йордан Ангелов в местността “Валявнца”, И 
наблизо до центъра на Горна Любата, през нощта между 12 и д 
13 декември избухнал пожар, в който изгоряла една крава, |! 
която този ден трябвало да се отели, както и обектът и сено- р 
то, поместено в него.

Огънят изцяло изпепелил и 2 големи купи сено, които били || 
до плевника. Общото количество изгоряно сено било около ! ! 
15 топа. Наоколо нямало други обекти и огнената стихия не |] 
можала да се разпространи.

По думите на Борис Костадинов, съдия-следовател в • 1 
Общинския съд в Босилеград, който е извършил оглед на | | 
местопроизшествието, пожарът избухнал посред нощ. Към 3 §1 
часа, когато Олга, съпругата на Йордан, който този ден не * 
бил у дома си, станала да си “надзърне” стслнага крава, вече 11 
всичко било изгоряло.

- Подозира се, че причината за избухването на пожара е би- | 
ла авария на слсктромрежата в плевника, заяви пред “Брат- [: 
ство” съдията Костадинов и подчерта, че следствието е в ход. Г;

П.Л.Р. 5

ленскитс пътища.
- Планираме в началото на делени места.

Той сподели, че в Зли дол в 
момента има петнадесетина 
ергени и едвам няколко моми. 
За съжаление, злидолчаии 
просто не си спомнят кога за 
последен път в селото е орга
низирано тържество, вечерин
ка или нещо друго за развлече
ние на
без инициатива.

налът

най-сериозните проблеми е и
липсата на магазин. младите. И те обаче са

П.Л.Р.
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Днес заседава скупщината

Втора ревизия 

на бюджета

16'декември 2005

Пристигнаха първите 

електрически локомотиви
На международната жп гара 

в Димитровград в края на ми
налата седмица бе пусната в 
употреба най-модерната и 
единствена в страната “Си- 
менсова електронна система за 
сигнално-сигурностно управ
ление”. Системата е защитена 
от спиране на електрозахран
ването и практически не съ
ществува възможност да пре
късне да работи. Техническият 
преглед на сигнално-сигурнос- 
тната система и контактната 
мрежа от жп гарата в Димит
ровград до граничния преход 
“Градина” извършиха специа
листи от съответна републи
канска комисия. Първите елек
трически локомотиви пристиг
наха на гарата миналия петък.

Проектът на вграждането на 
допълнителните съоръжения 
върху построената преди месе
ци контактна мрежа е струвал 
21 милиона динара.

Имайки предвид, че по елек
трифицирания участък на ли
нията, от жп гарата до прехода

Днес в Димитровград ще се поведе редовно заседание на Общин
ската скупщина, на което трябва да бъде приета втората за послед
ните няколко месеца ревизия на общинския бюджет.

На дневен ред е и назначаването на член на Училищния съвет в 
гимназията “Св.св. Кирил и Методий” от името на местното самоуп
равление.

На заседанието на скупщината ще бъде разгледан отчетът на вре
менно избраното работно тяло-комисия, което е имало за задача да 
уточни дали па заседанието от 21 миналия месец при приемане на ре
шението за работно време на кафе-барчетата и нощните заведения е 
имало кворум, понеже един отбориик оспори това.

Да напомним, че вече в понеделник ще се проведе още едно засе
дание на Общинската скупщина, на което би трябвало да бъде приет 
бюджетът на общината за 2006 година. А.Т.

В подведомственото училище в Желюша

Чакат парното 

и пазят дървата 

от крадци
“Градина”, сега минава ток с па, че стриктно трябва да спаз- 
високо напрежение от 25 хиля- ват светлинната и звуковата 
ди волта, водачите на мотор- сигнализация. Пешеходците и 
ните превозни средства трябва особено децата трябва да ми
да знаят, че сигналните уреди нават през линията само на 
на жп прелезите се управляват предназначените за това мсс- 
автоматично от централен та. 
пункт на гарата, което означа-

Б. Д.

Изготвен е проект на Генералния план на Димитровград

Малко са заинтересованите 

за публично разглеждане
Експерти от Завода за гра- На 28 декември ще се проведе люша, Градинье и Бачево. В 

доустройство от Ниш изготви- публично разискване на проек- него са включени всички пло- 
ха проект на Генералния план та, на което могат да присъс- щи в Димитровградско и част 
(ГП) на Димитровград. Реше- тват всички лица, които са от- от площите в останалите ка- 
ние за изготвяне на проекта взе правили забележки. В службата дастрални единици. Текстуал- 
Общинският съвет на Димит- споделиха, че интересът на ди- ната част съдържа: увод, пра- 
ровградска община през май митровградчани за ГП е малък вила за уреждане, правила за 
т.г. В момента проектът е на и ги призоваха по-активно да строежа, условия и мерки за за- 
публично разглеждане. Жите- се включат в проблематиката, щита, условия за осъществява
лите на Димитровградско мо
гат да правят забележки и да 969, 99 хектара площ ( 2, 01 на нералния 
дават внушения, като ги пре- сто от цялата територия на Ди- план (ГГП) на Димитровград- 
доставят в общинската Служба митровградска община) в ка- ска община от 1993 г. в проекта 
за строителство и градоус- дастралните общини Димит- на ГП са включени и площи в 
тройство до 25 декември т.г. ровград, Белеш, Лукавица, Же- Градинско и от местната об

щност Белеш. ГГП отпреди 
12-13 години е ревидиран в 
още няколко сегмента, което е 
било нужно заради новите за
конови предписания и новите 
условия за развитие на тази 
среда.

ГП на Димитровград ще об
съдят отборниците на ОС на

;;ГП обхваща територия от не на правата. За разлика от Ге-
градоустройствен В подведомственото “Селото на смърфовете” 

училище в Желюша, в “ггсаг
което се учат общо 86 : 
деца от първи до чет- к,- & 
върти клас, с колегата 
от “Другарче” отидох- ЬрД 
ме да заснемем нового- ИдИ! 
дишни пожелания на {ЯЦ 
децата. Улучихме голя- 
мото междучасие, така ИЧ 
че всички учителки бяха ИЙИ 
на едно място. Разбира
се. веднага започнаха да се долУмрака миРише на влага- 
хвалят с учениците си. А имат Плочата’ "°Д коят° се намиРа 
и с какво. На самия вход в хола мазето' е напУкана и в°Дата °т едно от следващите си заседа- ни интересен макет Дьжда се слива върху дървата,

ния. Очаква се планът да бъде на р _ „Село нРа фове. Ние затворим капака, но през
те”, както са го нарекли. На нощта няк0? го 0ТВ0РИ и ни 
пръв поглед нищо необикнове- краде дърва ' оплакаха се чис-
но, но разбрахме, че става дума тачките' Крада1 от своите де‘ г г 1 ца, не ги е срам!

Отнеотдавна

а

■<>

приет в началото на следваща
та година.

Б.Д.
за къщурки и селски предмети 
направени от — тесто! “Изоб
ретението” е донесено от учи
телките, които бяха на допъл
нително обучение във Велико
търновския университет, а се
лото са направили учениците 
от четвърти клас.

И докато учителките раз
казват за техниката на подгот
вяне на тестото, една от чис-

училищният 
двор е осветен, така че чистач
ките се досетили и по-голяма 
част от дървата сложили под 
стрехата навън. Понеже е осве
тено през цялата нощ, от тези 
дърва никой не краде.

Успокоявам ги, че в общин
ския бюджет за следващата го-

В каучуковата фабрика ГИД

Неуспешен и вторият търг
И вторият търг за продажба на фалиралото ди- Заинтересованите бизнесмени 

митровградско предприятие АД ГИД не успя, тъй ка
то не се появиха

споделили, че в ГИД
съществуват условия за производство.

= тачките ме дърпа встрани и
ди еврИоМИТРОВГРаД'На^°бща стойност около 719 хиля- списъците, които са предоставени на филиала на казва: ”Ела да видиш и другото 

Компетентните въ© фалиралия длъжник се надя- Пирот, са залегнали имената на лошото. От любопитство
ват третото наддаване да бъде успешно. По думите трудовия стаж се полавятпи0™06™ 33 свъР?ване на тръгвам. Слизаме в мазето, ко- 
им, за фирмата са били заинтересовани купувачи от ния фонд в Димитровград до средата на янтари^ООб ^ “ НаМИР‘Я межд^чили1Де- каучуковия отрасъл от чужбина, които обаче очакват г. н " до средата на януари лшб то и детската градина. Тежкият
цената на предприятието да падне възможно повече. дървен капак е изместен, за да

може да се влиза вътре. Долу в

дина са предвидени определе
ни средства за парно отопле
ние в училището и дано се осъ
ществи. Докато това не стане, 
те пак ще си мъкнат кофите с 
дърва от мазето и всяка сутрин 
ще гледат отпечатъците от 
стъпките на крадците на дърва.

А. Т.Б.Д.



%{юни'ка т
16 декември 2005

Със сълзи месжж хляб
л>1

По повод Деня на Здравния цен
тър в Пирот

На Сузана Милева 

връчена грамота
и

♦Някога поискам да прекратя мъките си, но нямам сили ни аа се 
«беся. В такъв случай обаче ще бъде още по-зле за бабата,казва 
методи Илиев, наи-старият жител на тримеждието

След разпадането на пре- ■ ~ ______ *- ь \_________
дншна Югославия босилеград- 
ските села Жеравино, Голеш и 
Караманица се намериха на 
тримеждието на Сърбия, Бъл
гария и Македония. Границата 
с Македония донесе на селяни
те само нови неволи и пробле
ми, а тежкият им живот стана 
още по-непоносим. Най-тежко 
е за родителите, чиито деца ос
танали в съседната държава.

Жеравино е точно на три
междието. В малолюдното се
ло, в което има само се-

На тържеството, организирано по случай Деня на Здравния Ц 
център в Пирот, в рамките на който работи и Здравният дом в || 
Димитровград, бе връчена грамота на димитровградската И 
патропажна сестра Сузана Милева. Тя бе наградена за усър- и 
дната работа в службата и приноса й в пропагандирането на ц 
кърмене на бебетата. През изминалите 10-ина години, откак- Н 
то Патронажната служба в Димитровград провежда акции за Ц 
популяризиране на кърменето, в общината до голяма степен е р 
нарастнал броят на майките, които при храненето на децата й 
си предпочитат кърменето.

Миналата година по случай Деня на Здравния център в Пи- Й 
рот грамота получи Патронажната служба към Димитров- §| 
градския Здравен дом. Б.Д.

дем-осем домакинства с по 
един-двама души, живеят и Ме
тоди и Верка Илиеви, родени 
през далечната 1921 година. 
Всъщност те са най-старите 
жители в тази част на община
та. Сами са, двете им дъщери

Сътрудничество Сурдулица - Вършац

“Тураепяееи приятел” 

за (‘да тчани
В Илиева преди пет години

Г.м Илиев, сега
отдавна заминали да търсят
по-хубав живот и сега са в Митко ми принесе брашното и
Охрид, Македония. Там се в Босилеград от време на вре- водата до кревета. Помага ми 
омъжили и създали семейства, ме ни дават по 1500 до 2000 ди- колкото може но аз нямам си- 
Къщата на старците е на края нара, но често нямаме и за ос- ли_ а понеже не виждам ръцете 
на селото и само на около 200 новните продукти... стават единствените ми сетива,
метра от границата с България. Всяка дума на старците е Когато меся хляб винаги плача 

Постоянно се сблъскват с придружена със сълзи. а сълзихе ми падат в теСтото...
-От социалното ми съветват След въздишките на бабата, 

старецът казва, че им е 
най-тежко през зимата, когато 
навали сняг, когато няма кой 
пъртина да им направи и кога
то вълци вият от отсрещните

Туристическата организация от Сурдулица твърде успешно се 
представи на туристическо състезание в гр. Вършац, като спече
ли наградата “Туристически приятел”. Благодарение на това, 
през септември следващата година сурдуличани ще бъдат спе
циални гости по време на известния “Вършашки гроздобер”, ко
гато отново ще бъдат представени възможностите на сурдулиш- 
ки край в областта на туризма.

Една од тазгодишните крачки бе категоризацията на частните 
обекти край Власинското езеро. Според думите на директорката 
на Туристическата организация в Сурдулица Миряна Маркович 
съществуват добри условия за почивка през лятото, но не и в 
зимния период, ако се има предвид, че 80% от частните къщи за 
отдих нямат обезпечено отопление.

болести и старческите патила.
Под бремето на годините няко- да дадем имота си на държава-
гашният силен планинец едвам та и тогава щели да ни дават 
се движи. Един бастун не му постоянна социална помощ, 
помага много, а другата му ръ- Такъв бил законът. Какъв пък 
ка едвам има сили да държи то- имот, кому са нужни дереджа- 
яга. Правили му операция на ци... Пък и аз ли съм тоя нещас- баири, 
едното, а след това и на друго- тник, който да даде земята на 
то око, но почти не вижда. Ба- предците си. Хей, човек, тогава уо години. През мислите ми 
бата е още по-зле: едвам чува, докрай ще се заличат корените 
изобщо не вижда, краката не ми!?- разсъждава дядо Мето- 
издържат изнемощялото й тя- ди.

-Тогава нощите са дълги ка-

минават всички хора, които 
съм познавал, а които почина-

Д.м.

Облекчение за (котовъдите 

в Бабушнишко
ха, мъка ми разкъсва душата за 

-Няма кой дърва да ни насе- починалия ни син... Някога по- 
че, ястие да ни приготви, хляб МИсля да сложа край на живота

ло, така че и не успява да стане
от кревата.

-Тежко ни е, казват старците, да ни омеси... 
но не се сърдим на никого. Тук 
сме като кукувици, никой не ни манието им на друга страна, но случай обаче ще бъде още 
чува, никой не ни вижда. А и ня- не бива. Двамата ридаят като по-зле за бабата, а не искам да 

кой. Дъщерите рядко идват, деца, а атмосферата в изстина- 
вероятно си имат задължения, лата 
от Центъра за социални грижи

си и да прекратя мъките, но ня
мам сили и да се обеся. В тозиОпитвам се да отвлека вни-

опетнявам и дъщерите си.
-Няма кой да пи погребе, 

по-тежка. - За да замеся хляб, Затова би искали да си заминем

ма
малка стая става все Местното самоуправление в Бабушница даде принос за раз

витие па животновъдството в общината, като сключи договор с 
местната ветеринарна станция за изкуствено осеменяване на 
крави, чиито собственици са индивидуални селскостопански 
производители от този край. Договора сключиха председателят 
на Бабушнишка община д-р Миролюб Иованович и директорът 
па Ветеринарната станция Любиша Манич.

За всяка осемеиена крава в 14-те пункта в Бабушнишко от об
щинския бюджет ще бъдат отпуснати по 1000 динара. Стопани
те ще наваксват само пътните разходи на ветеринарите.

на оня свят заедно, защото ще 
бъде зле за оня, който остане 
сам, убедени са Илиеви.

Докато бабата се свива от 
болки,старецът пак започва да 
плаче. А сълзите из стрческото 
му набръчкано лице са тежки 
като-мъка. И това живот ли му 
викат?

88 чифта очила от Канада
Хуманитарната организация “Бауш ломб” от Канада изпрати 88 

чифта очила с различни диоитъри за двете пенсионерски организа
ции в Димитровград - Съюза на пенсионерите и Съюза на пенсионе
рите но инвалидност. За само няколко дни очилата бяха раздадени.

Хуманитарната помощ дойде благодарение на местното самоуп
равление, което ревностно установява контакти с хуманитарни и Д°" 
норски организации от чужбина. Б- Д- Б.Д.

В. Божилов

От албума на наш читател
П1 |УЦ 11Щ11ДШЖШШ П

Пъцков, Коля Живков, Борис 
Лазаров-Църца, майсторите 
Лука, Атанас, Лепоя, Ащата, 
Гаца, Гайтаз от Желюша, Раша 
от Гони дол и много други. 
Отначало кооперацията се ръ
ководила от Спасен Тошев, а 
след него за директор бил наз
начен Лазар Кръстич, опинчар 
от Бабушнишко.

В “Труд” са изработвани 
всички видове обувки по по
ръчка, а по-късно започнало 
производството и па обувки за 
по-широкия пазар. От Италия 
била внесена първата машина 
за производство на обувки с 
пресован гьон. Обаче по греш

ка на производителя на маши
ната обувките излизали с над
пис “Труд” Мимитровград 
вместо Димитровград, което 
било причина обущарите да нс 
се гордеят напълно с тогаваш
ния моден хит, така наречеиие- 
те “Кримки”.

Наскоро след откриването 
Гумарата обаче през 1959 

повечето от работпи-

селскостопанскитеОсвен
кооперации, формирани вед
нага след Втората световна 
война, колективизацията била 
обхванала и занаятчиите. След 
дърводелците сдружение сфо
рмирали и обущарите, което 

1946 година кръстилипрез
Обущарска кооперация “Тр
уд”. В нея членували над 40 
майстори, калфи и чираци. До
тогава те работили в частни 
обущарски дюкяни и три опин- 
чарски работилници. От по-из
вестните обущари - членове на 
кооперацията били: братята 
Спасен и Мита Тошеви, Петър 
Попов, Младен Китин, Бона

на
година,
ците минали там и след извсс- 

времс кооперацията билатно 
закрита.

Снимката е от албума па 
Стоян Дойчинов, бивш счето
водител в кооперацията.

Срстсп Игоа
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ок" на студентите от Ниш в НАТФИЗ в Со'1 • №1 ЯМ? I У|ЯТ!

Успех на първия изпит Нова премиера 

на радиопиеса от 

Симеон КостовПред нишките зрители в понеделник 
се представиха шестимата актьори от 
местния куклен театър, които изучават 
актьорско майсторство в Националната 
академия за театрално и филмово из
куство НАТФИЗ “Кръстю Сарафов” в 
София. Показаното в “Открит урок” е 
изпитната работа на студентите за пър
вата година от четиригодишното обуче
ние в театралната академия. Измисле
ните от тях етюди представляват много 
кратка театрална форма, всяка от които 
внушава отделна и различна мисъл. Ре
зултатът не е цялостен драматургичен 
спектакъл, а една пъстра палитра от от
делни миниатюри, разказващи за мал
ките радости и малките тревоги на 
обикновените хора.

Първокурсниците - Наташа Ристич,
Биляна Раденкович, Мария Цветковнч,
Даворин Динич, Деян Гоцич и Сърджаи 
Милкович - показаха на практика, че сравнително 
добре са овладели основните технически изисквания - 
походка на куклата, поглед, ниво, органика, развиване 
на въображението, елементите на сцеиическото дей
ствие, сценическо внимание... Това е малка, но изклю
чително важна част от учебната програма в софийска
та академия. Съдейки по аплодисментите след всяка

На нашите читатели Симеон Костов отдавна е извес
тен с разказите си, които публикува на български и 
сръбски език, докато слушателите на Радио Белград и 
критиците го знаят и уважават заради хубавите му ради- 
опиеси.

На 5 декември по вълните на втората програма на 
Радио Белград премиерно беше излъчена пиесата “Уха
нието на смъртта”, за която критикът Рашко Йованович 
написа в “Политика”, че “представлява къс от нелепото 
ежедневие на хората по селата днес”.

Изчаквайки смъртта в селската си къща, остарелите 
съпрузи е носталгия си спомнят преживелиците от ми
налото и тъгуват за най-милите, които живеят в Австра
лия. Те очакват смъртта като нещо природно и нормал
но, но същевременно се страхуват да не би да ги споле
ти съдбата на много остарели самотни хора, които би
ват ограбени и убити. По едно време някой тропа на 
вратата им и те почти са сигурни, че това е един такъв 
момент... Оказва се обаче, че при тях се отбил случаен 
пътник, който търси помощ поради авария на автомо
била...

Радиопиесата на Симеон Костов е в постановление 
на Милош Ягодич, а ролите на двамата старци изпъл
няват Ядранка Селец и Иван Ягодич.

миниатюра и особено на края, професорът им 
Бопьо Лупгов и асистентите Мая Енчева и Кон
стантин Каракостов могат да бъдат доволни от 
възпитаниците си.

- Идеята да се учим в софийската академия е 
стара три-четири години, но за да се открие цяла 
група трябваше да има поне петима студенти от 
Сърбия. Тази година се решихме с още петима 

мои връстници от Ниш, а след това дой
доха и трима колеги от Нови Сад и Кра- 
гуевац, така че в групата сме общо де
вет, казва Сърджан Милкович.

- Преподавателите и асистентите ни 
са добри специалисти и прекрасни хора. 
Благодарим и на Кукления театър, кой
то съобразява репетроара със задълже
нията ни към академията в София, поне
же се налага често да пътуваме. Ако мо
же някой да поеме и поне една част от 
таксата, която е 1300 евро годишно, ще 
бъдем безкрайно благодарни, подчерта 
Милкович и изказа надеждата си, че наг
радите от поредния преглед на профе
сионалните куклени театри в Сърбия и 
тази премиера ще подтикнат отговор
ниците за култура в град Ниш сериозно 
да обмислят въпроса.

М. Т.

В Градската галерия 6 Димитровград

Юбилейна изложба на 

самодейците
В Градската галерия тази вечер ще бъде открита 

юбилейната 10-та изложба на художниците-любители 
от този край. Ще бъдат експонирани няколко десетки 
творби на 15-ина самодейци.

Местното самоуправление в Димитровград отпусна 
на Сдружението на самодейните художници 20 хиляди 
динара за отпечатване на каталога за изложбата.

Б.Д.В. Богеев

~ТГ

Наша скървенишка работа Михаил-Мики Нейков е роден на 2 де
кември 1927 г. в село Славиня (Цариб- 
родско) в учителско семейство. Гим
назия учи в Пирот, Сливница и Ди- 

Едно, две събрания и работата се понаре- митровград.Над нас пролетя ято диви гъски. Изсъскаха криле
и се разтегна синджирът им срещу синевата на гас- ди. Ще садим овощия, ще правим комплекси. През 1959 г. се включва в първата ре-

Поизчислихме, че това ще даде доходи, а спе- дакция на вестник “Братство” в кой
то работи като журналист все до 
смъртта си през 1973 година.
Творбата “Наша скървенишка рабо- 
та” е от сборника избрани статии на Нейков “В лоно-

- Студ ще хваща. Гъските политат надолу, а кога- овощарници, големи, хубави... Пътят свър- то на живота” (Издателство “Братство”, 2005 г.) 
то тръгнат те, това е знак. Студът не е добро, гол шва. Лъкатуши калната пътека край реката.
студ особено. Ще измързнат житата и няма да се Дигнаха се долове и стана по-тъмно. Зад нас тьт там Работиш отработиш и седиш Кина теа-
съвземат вече. Глад ще има по баирите ни. нови пътници, позакъснели в града, разискваха за тър и певици”... Ха, ха, ха - раздава се смях из дола

Закрачихме по-бързо из калната пътека. градските предимства, за фабриките... - Нашата ис- - Ето, тия си приказват за леснотиите. Мислят там
- Но кам студ. И сняг. И то голям сняг, над коле- тория не свършва тук. Ти го каза: “бабата искала, месе„ и обесен. Може би и това развали мъката ни в

искала... а рибката... Знаеш, нашата е по друга. Риб- овощарниците. - Но другата приказка е съвсем 
ката ни даде всичко. Избуяха овошки да им се не- по-чудна: обичаме да отидем в града, па макар и на

г,о ?ЛИ приказката за златната рибка, дя- нагледаш. Комплекси - казват някои - създадохме. - съд. То малко така по-наголемо го казах, ама има и
дото и бабата ' Сега ще обърнем гръб на немотията. То не са голе- туК1 което може да се измерва. Овошките чупим -

Па й ние гме такивТп^мяпк^н искала'' ми’ ама много хубави са и щяха да ни помогнат да Хей, да ти кажа, че и секира се понавърти в тях, а съ-
- Па и ние сме такива по-малко. Ние, скървенича- се посъвземем. - И какво стана? - Наша скървениш- дим се за липек ,я тп, „„ ,я „пебчттии Много ™бя-

Имало в старо впеме Неш’ Щ6 ВИДИШ какв0 стана- За това преди малко имаме всички. А в моята мера може и да няма тръ-
имало в старо време... молех за сняг, та поне нещо да спасим от добитъка. Ни И когато отсека тоън в мепатя ш ше гъни я”
Нали така започват приказките. След това се ре- Ето каква стана нашата работа: опропастихме Смешно' Пътят^юк?чвГшлета п^ъ”на просту

ди: И той казал и тя казала... и дошла мечката, та овошките. Пуснеш добитък той налети в овошките пътят изкачва, полита писък на простуУУШЛЛ1Р.. ‘урц™ доиш ьк,1ш иалс1и в овишкше, дените диви гъски над нас и се губи в студенината.
Нашата приказка не е такава Никой не ни ппп.» Ръсти’ изкъртява, чупи... И чувал ли си, че в село Мълчаливецът продължава, продължава... - Казват 
пашата приказка не е такава. Никои не ни подяж- била мечка? - Да, но зная, че понякога има и мечкар. На бепно село А ето зявчепя колко си летели зя еп- 

да, а се ядем сами. Ти не си тукашен и може би не - Е тук сме Ама мечкарят още го няма Селяните Д село' "ето- завчеРа к°лко свидетели за ед
разбираш работата, та да не го осуквам много. евтино дошло евтино да сгГотиде' Може би така т3 греда(-се събРахме в съла- За елна гРела само....

Значи: Преди няколко години се посъвзехме. мислят. А кой да ти каже- ”Не така не може" като 3 ’ обичаме ла ВИДИМ гРаДа> макаР и на съд да
Планове, събрания, съзнание, районизиране на про- имотът си е мой например Край тоГбва да се тури ИДЕМ В НеГ°- 3 раздяла'в полУшеп°т изтърси: Но 
изводството. Размисляхме и обсъждахме, какво да на това Амя кой зНЯРР у„!„7 трябва да се тури да ти кажа още нещо: вярно казаха 0ния, деТо ни 
започнем. Съседите, там към Влашка ’ планина! зад—а- П>аДът си е интересен, та фабрика ли ще
тръгнали да засаждат малини, ония долу се решили Настигнаха ни и ни задминаха пазарни Разговшът *’ Та ДРУГ° ™’ ЗМЗ НЗТЗМ ГЛеДЗМе ВСИЧКИ' , . 
за тютюн. Село планинско сме. Да вземем нещо, да им - хубавият глас ня приинятя Рп Р Михаил Мики Нейков,

нещия ден. След това се изправи и се изгуби...
Спътникът ми, мълчалив човек, в сукнени панта- циалистите дойдоха и казаха: “тук му е място- 

лони и “тигрови” цървули, се унесе след гъските и то”. Дадоха ни фиданки на по-низки цени, да-
прекъсна мълчанието: доха пари и на кооперацията и направихме

не. Дано да...
- Защо ти е сняг. Нали ще има глад-казваш?

изяла житото.
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Спомен: Моето а (Продължение от миналия брой)

Интензивна културна н еищщкалиа дейност
тVРншГжШЗ о ггГв^» б ит на 6 каже' че най-голяма заслуга за високото ниво на кул- 
Зе пншшятппп и лп,, а имахме ние, учителите от всички училища, понеже 
Ряхме инициатори и организатори на почти всички културни мероприятия.

По времето, когато аз бях 
преподавател в гимназията и в 
училището за квалифицирани 
стопански работници (краят на 
петдесетте и началото на шест
десетте години на миналия век) 
културният живот в Босилег
рад и в общината като цяло бе
ше много динамичен. Без пре- 
каляване може да се каже, че 
най-голяма заслуга за това 
имахме ние, учителите от всич
ки училища, понеже бяхме ини
циатори и организатори на 
почти всички културни мероп
риятия. Тогава бяха организи
рани многобройни събрания, 
па които просветниците изна
сяха сказки на най-различни ак- 
туални теми, за да се повиши 
просветното и културното ни
во на населението. На вечерин
ките, които се провеждаха в 
рамките на честването на дър
жавните празници и значител
ните исторически дати и го
дишнини, бяха изнасяни кул
турно-забавни програми, под-

Тзелелоса за а^мгО[га
Евтим Рангелов е роден 
1932 г. в с. Горна Лисича. 
Учи в родното си село и Бо
силеград, където завършва 
гимназия като отличник. 
Следва в Белградския уни
верситет и след дипломира
нето си работи като пре
подавател по сръбски език в 
босилеградската гимназия. 
Оттук заминава за Ягоди- 
на, заедно със съпругата си 
Рилка, преподавателка от 
Извор, и до пенсия работи 
като гимазиален учител. В 
този град прекарва и пенси- 
онерските си дни. Сътруд
ничи на малцинствения ни 
печат като студент и сет
не като преподавател в Бо
силеград. Напоследък се за
нимава с миналото на Бо- 
силеградския край. В нашия 
вестник бяха отпечатани 
негови поредици за няколко 
босилеградски села.

то веднага привлече голям 
брой талантливи ученици, 
то и някои преподаватели, кои
то проявяваха склонност към 
литературно творчество. На 
събранията на кръжока между 
другите свои творби четеха Ха- 
ралампи Иванов и Стойне 
Янков.

Когато става дума за общес
твено-политическата дейност в 
градчето и общината, нека да 
подчертая известния факт, че и 
в тази област се ангажираха го
лям брой просветници. Аз 
участвах активно в дейността 
на профсъюзната (синдикална
та) организация на просветни
те работници в Босилеградско, 
в която членуваха всички 105 
учители, работещи в нашия 
край. Бях председател и секре
тар на учителския профсъюз в 
общината. Организацията се 
занимаваше с най-съществе
ните въпроси и проблеми от 
живота и работата на учители
те и съдействаше за тяхното 
решаване. И днес пазя списъка 
на висчки членове на учител
ската синдикална организация 
от учебната 1960/61 година, 
който точно показва какви учи
лища е имало тогава в Босилег
рад и по селата и кои учители и 
преподаватели са работили в 
тях. Тъй като вестник “Брат
ство” се афирмира като пази
тел на фактографията за мина
лото на нашите краища, мисля, 
че би било добре този списък 
да бъде отпечатан на неговите 
страници, за да послужи на бъ
дещите изследователи на Боси-

леградския край.
Основно училище в Боси- Стойчев, Васил Василев, Анка 

леград: Стойне В. Иванов, Лю- Велинова, Десанка Симова, 
бен Рангелов, Костадин Ди- Стоичко Андонов, Павлина 
митров, Владимир Стоичков, Андонова, Надежда Костади- 
Стефан Божилов, Рилка Ранге- нова. Подведомствени отделе- 
лова, Ратка Ангелова, Стоичко ния: Мусул - Ангел Симов; 
Ангелов, Милка Петракиева, Колцина гарина - Иван Нико- 
Миланка Баич, Христина Мла- лов, Панайот Тодоров; Ду- 
денова, Кринка Рангелова, кат-Явор: Стефан Спасов. 
Круна Иванова, Миряна Лаза- Основно училище в Горна 
рова, Димитър Петракиев, Ха- Лисина: Александър Йовев, 
ралампи Иванов, Симеон То- Драгиня Йовева, Александър 
доров. Подведомствени учили- Иванов, Марика Иванова, Ге- 
ща: Райчиловци - Славка Тодо- нади Цветков, Славчо Ненков, 
рова; Извор - Радисав Тодоров; Любен Раденков, Верка Л. Ра- 
Белут - Мария Чипева; Груин- денкова, Райна Стоименова, 
ци - Кирил Такев; Паралово - Борис Генов, Радица Дойчино- 
Асен Чипев; Милевци - Борис ва, Станойко Динов. Подве

домствени отделения: Долна 
Основно училище в Бистър: Ръжана - Зора Велинова; Дол- 

Раде Константинов, Винка на Лисина - Никола Велинов. 
Константинова, Джоне Зарков,
Васил Василев, Петър Карад- Броеница 
жов, Душанка Караджова, Гли- Андон Николов; Дукат-цен- 
гор Спасов, Баска Стоилкова, тър - Вене Ников, Боян Пет- 
Борис Стоилков, Иванка Мила- ров; Дукат-Дудииа\ Герасим 
нова. Подведомствени учили- Младенов; Гложйе - Асен Спа- 
ща: Долно Тлъмино - Любомир сов, Владимир Костадинов; 
Стоянов; Горно Тлъмино - Ки- Голеш - Симеон Христов; Ко
рил Караджов; Рикачево - Лю- раманица - Ранко Карамфи- 
бица Караджова, Ратко Иван- лов; Горно Тлъмино-Баратар-

ци - Павел Богданов; Доганица 
- Кирил Зарев; Назърица - 

Любата: Лазар Стойнев, Вла- Иван Андонов; Ярешник - Ма- 
димир Костадинов, Алексаи- нол Янев; Зли дол (стари) - 
дър Младенов, Станка Иванче- Олга Стефанова; Зли дол (но
ва, Десанка Младенова, Арсена ви) - Симеон Спасов; Бранков- 
Дионисиева, Стефан Пейчев, ци - Любица Иванчева; Млеко- 
Надежда Пейчева, Кирил Ива- минци - Доситей Спасов; Рссен 
нов, Верка Иванова. Подведом- - Любомир Иванов; Църнтци-

Рангел Чипев; 
Горна Ръжана - Иван Хрис- 

Осповно училище в Горна тов; Плоча - Нада Димитрова;

Любата: Боян Васев, Иван
как-

Стоилков.

Самостоятелни училища:
Борис Яначков, Рибарци - Петър Пейчев.

Икономическо училище в 
Босилеград: Стоян Станков, 
Винко Андонов, Лиляна Стое
ва, Голубинка Василева, Гоне 
Григоров, Владимир Петров, 
Любен Митов, Евтим Рангелов 
(ШУП), Боян Алексов.

Делегати за Общинската 
конференция на ССЮ: Евтим 
Рангелов, Боян Алексов, Винко 
Андонов, Раде Константинов, 
Лазар Стойнев, Ратко Иванчев, 
Васил Василев, Стойне Иван
чев, Боян Васев, Станойко Ди
нов, Александър Йовев, Боян 
Петров, Доситей Спасов, Слав
чо Рангелов и Стойне Иванов.

- Край -
Евтим РАНГЕЛОВ

готвени от учителите и учени
ците. Бях сред групата препо
даватели, които най-активно 
работеха в културно-художес
твеното Тогава чев.дружество, 
дружеството развиваше мно
гостранна дейност, в рамките 
на която подготвяхме и теат
рални представления. И днес 
много добре си спомням, че 
бяхме постигнали голям успех 
с пиесата “Печалбари” от Па
нов и комедията “Тодоракини” 
от Марин Младенов.

В гимназията бяхме образу
вали литературен кръжок, кой-

Основно училище в Долна

ствсно отделение в Църнощи- ца-Придол 
ца: Стойне Иванчев.

-I , .......— •ут-______ ____ «ЩЩШ
Невестинска стомна и .утро тйнчЖШГ г'

«.
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Наооаните занаяти, плод на сръчните ръце на българина, на будния 
муРи1ечно търсещ дух, са жиби и до днес, обогатявайки туристи-^ 
чес к ат а моТаи ка н а Ъъ л г а р и я. Един от центровете в страната, кои
то съхоанява и продължава да развива вековните занаятчийски 
трааиции е градРТр9оян, издължил снага върху живописните два бря- 
ггнг река Бели Осъм в полите на Средна Стара планина.

През първата половина на 'казва ШИ
XIX век в Троян процъфтява Музей на народните Райна Димитрова, уредник в напраВят нещо изключително, под налягане в горната част на
абаджийството, ковачесгвого, и и занаяти и при- изложението, са стомните, в а ПОсле му мислели как да го стомната. В един момент човек
дървостругарството, кожухар- худ ва в т 0Я11 в св0- които има някаква закачка, ползват. Но тъй като сме прак- гледа, че водата подскача и мо-
ството и златарството. Наи-ра- ло ' разп0Л0жеиа в Толкова много закачки има, не тиче11 народ, ма всяка цена са же да реши, че стомната е пъл-
звито през тази епоха е било яга МУЗеят представя на- ги ли намериш, няма да пиеш му намирали приложението, на. Но умната невеста няколко
грънчарството, обособило се ш ,а\.аяти оТ Троянския вода. При една от шайтанките депойчето от любопитство ще пъти ще я наклони, за да я обез-
във водеща, жизнена и до днес родият резбарство, закачката е, че отгоре е запуше- 0бЪрие стомната и ще намери, въздуши, пак ще налее, пак ще
керамична школа - един от край - Р< >■ 1 , к0_’ „а .Въпросът е не как ще пием, че отдолу се налива водата. Съ- я наклони...
символите на града. Корените пирография, 'я0 ’зла. а как ще я напълним с вода. Та- дът е с двойни стени и водата Дяволията при другата шай-
на керамиката по тези земи се качество, м ^ ‘ ‘ ’естве. зи стомна има още едно име, изпълпа пространството меж- танка е, че само единият чучур
крият обаче доста назад във гарство, нар д ' ни кос_ нарича се невестинска стомна, ду вътрешните и външни стени, пуска вода. Има разказ, в който
времето. В подножието па Ва- ни тъкани и гр д защото са я ползвали като тест така Че като се обърне стомна- се описва как с една такава
сильовската планина, при село тюмиидр. ^ в се„ за млади невести. Давали им ха, водата не може да се излее, стомна и половин литър ракия
Голяма Желязна, се намира пе- Само на ) * даци0- стомна, пращали ги на чешма- но като намери откъде се на- в Шоплука може да се изкара
щерата Топля, обиталище на ло Орешак с ■ 1 художес- та и гледали сеир - стомна за лива водата, невестата е реши- цяла сватба. Там съдът е наре-
първобитния човек още преди налното изло * На майтап. Майсторът, който я е ла 50% от теСта. Ако иска све- чен “итрото половинче”. Пред-
40 000-10000 години пр.Хрис- тесните занаяти вняколко правил, не е имал намерение да кърЪт и свекървата да й "пишат ставете си как стомната върви 
та. Тя е запазила и до днес ос- площ от годи ■ ■ и затруДНява невестите, а да се шестица", трябва да върне от ръка на ръка, който е уцелил
танки от множество глинени зали могаг даД от та_ ДОкаже като майстор. В този СТОмиата пълна до горе с вода. дупката, пие от ракията, който
съдове, изработени на ръка. Те, предмети, изр и жди край имало много майстори и Наливайки обаче водата, тя из- не - да си чака отново реда."
както и богатите колекции от лантливи ь/ <р За да ги забележат, трябвало да тласква въздуха и той се събира Според материал на БНР
старо и съвременно народно занаятчии.

дч
8
I■. С I ■V.& т4|Р■ VI Г *■ |



10 —_ 1в двквмв^ате

Промени 6 димитровград
ската спортна организация

Пореден успех на младия 
шахматист от Босилеград

Спортни новини от 
България и

Нов Управителен 

съвет на 

Спортния съюз
Александров 

влезе в 

Световната 

ранглиста на 

шахматистите

Борисов иска 

обща подкрепа 

за ЗОИ
След като изтече мандатът на стария, тези дни 

бе учреден нов Управителен съвет на димитров
градския Спортен съюз. За председател па този ор
ган бе избран машинният инженер Гроздан Костов, 
представител на местното самуправленис. Членове 
на УС са Ивица Марков, Пети Гюрова Стоилкова, 
Небойша Йотов и Иван Георгиев, както и прсдста- 

ортните клубове Драган Йовичич от 
ФК “Балкански”, Зоран Геров от БК “Димитров
град”, Деян Божков от СК “Граничар” и Зоран Ива
нов от ШК “Цариброд”. 15. д.

Кметът на София Бойко Борисов ще по
иска от Столичния общински съвет (СОС) 
мандат за преговори за кандидатурата на 
София за домакин на зимните Олимпийски 
игри през 2014 г. Това стана известно след 
среща на Борисов с председателя на Бъл
гарския олимпийски комитет Стефка Кос
тадинова и с председателя на Държавната 
агенция за малдежта и спорта Весела Лече
ва, съобщи пресцентърът на Столичната 
община.

Според кмета, за да е успешна кандидату
рата на София, трябва да се търси подкрепа 
ог всички парламентарно представени си
ли. За тази цел Борисов ще поиска от СОС 
мандат за преговирте, за да може на тях да 
изразява общата позиция на ръководители
те на общината.

Кме тът е поканен от Стефка Костадино- 
; ва за гост на зимните Олимпийски игри в 
Торино през 2006 г.

вителите на сп

Баскетбол: единадесети кръг 
от първенството на Втора 
сръбска лига-група изток

Категорична 

победа на 

по-добрия отбор Българин в 

двора на 

^ императора
ята ; “Българи- 

НЬТ Калоян

.
БК "Юниор"(Ниш) - БК "ДимитроВ- 

|" 93 : 64 (31:16; 22:23; 20:4;граа
20:21)

11.12 2005 г. Залата на ОУ "Душко Радович" 
Ниш.

Димитровградските баскетболисти загубиха 
мача от единадесетия кръг на първенството на 
Втора сръбска лига - група изток, отстъпвайки на 
много по-добрия отбор на “Юниор” от Ниш. В 
първата и третата четвъртина домакините стигна
ха до убедителна разлика, която запазиха до края 
на мача.

Отборът па "Димитровград" игра в състав: 
Геров, Сотиров, Вельов, Еленков, Станимирович, 
Мишев, Андреев, Аранджелович, Дарко Алексов, 
Джорджевич и Радованович.

В следващия кръг (събота, 17 декември) от 18 
часа в залата на Педагогическата академия в Пирот 
димитровградчани ще бъдат домакини на БК “Пи
рот”.

ШК Младост , досега беше единственият светов- 
норангиран босилеградски шахматист.

| М а х л я- Щ 
I нов-Катоошу Й&А' 
написа нова 
страница в

Със спечелването на необходимия брой точки на Откритото 1 историята на 
първенство на Белград Митко Александров, член на ШК “Мла- ; сумото. Той | 
дост” от Босилеград, осъществи достатъчен “ЕЛО коефициент” ! стана първи- ! 
и се класира на Световната ранглиста на шахматистите. Въпре- ; ят европеец, ^ 
ки че за класирането му на листата беше необходимо да спечели \ 
само 1 точка от Международния турнир в Белград, младият бо
силеградски шахматист успя да спечели 3,5 точки и за пореден ; ла 
път

шС-

• ътг'***‘
сIК-

Iстигнал до Итаз* 
втория по си- & 

ранг в Ц •>- 
древнияВВ^ 
спорт. Мах- Н 
ляновдойдев Ж 
Япония само 1яТ

азф;
потвърди класата си. В изключително силната конкуренция 

на това състезание 17-годишният босилеградчанин осъществи 3 
победи, едно равенство и 5 загуби, което е изключителен резул
тат, когато се има предвид, че всичките мачове е играл срещу 
носители на престижни шахматни титли, които притежават да
леч по-голям ЕЛО коефициент от него.

В момента Александров притежава ЕЛО коефициент от 2005 
точки, но както самия той казва, ще настои много скоро да уве- 

този актив. Изключителни бяха и изявите му на Европей
ското младежко първенство в Будва, където в една ожесточена 
конкуренция успя да завоюва 3 победи и едно равенство в 9 изиг
рани партии. Със спечелените точки от Европейското първен
ство Той си създаде възможност за класиране на Световната 
листа, което само потвърди на турнира в Белград.

- Следващата крачка ми е спечелването на титлата “канди
дат-майстор”, казва Митко и добавя, че се надява много скоро 
да стане носител на тази престижна титла. Разбира се, че за това 
нещо е необходимо да положа големи усилия, но съм убеден, че 
ще постигна и тази цел.

Митко вече се подготвя за участие в Републиканското 
матно първенство за младежи, което ще се проведе през зимна
та ваканция. Надява се, че в своята конкуренция “младежи 
възраст от 16 до 18 години” ще се класира сред първите 10, 
то ще му даде възможност за пореден път да участва в Съюзно 
първенство.

Младият шахматист казва, че за по-активното му упражнява
не на шахмата са му нужни финансова и професионална подкре
па, понеже тези две неща решаващо влияят върху осъществява
нето на добри резултати.

- Моите родители изцяло поеха разноските за участието ми 
турнира в Белград, докато АТП ми овъзможи безплатен превоз, 
подчерта той. Съмнявам се, че родителите ми занапред винаги 
ще имат възможност да финансират моите участия на турнири и 
доколкото не намеря спонсори, трудно ще мога да напредвам. 
Няма да губя кураж, но напротив, още по-активно ще упражня
вам и се надявам, че ще се намерят решения за тези проблеми.

Шй?Стрелба: декемврийски цикъл 
на дописния трибой Ягоди- 
на-Враня-Диллитровград

преди три го
дини 
превърна
най-бързо прогресиращия в йерархията на 
сумистите. Приликата му с Дейвид Бекъм 
му донесе славата на секссимвол в страна
та на изгряващото слънце, въпреки че него
вият сп* 
затели.’

Така започва

и се
в

личи

Добро представяне на
димитровградските
пионерки

орт не е популярен с красиви състе-

коментарът на “Франс 
прес” след провъзгласяването на Махлянов 
за най-прогресиращ сумист в Япония.

Иначе в България средствата за масово 
информиране не спират да възхваляват Ка
лоян, който наистина е сред най-популярни
те спортисти в Япония. В журналистически
те интерпретации понякога е изключителен 
150-килограмов борец, а друг път е чуетви- 
телен младеж от Велико Търново....

Миналия уикенд се проведе първият кръг от така 
наречения дописен трибой по стрелба с въздушна 
пушка между Ягодина, Враня и Димитровград. 
Отборите стрелят на стрелбищата в своите места, а 
резултатите изпращат в централата, която след това 
ги обявява. По този начин

шах-
състезателите ще минат 

четири кръга, а след това на 25 декември в Ягодина 
ще се проведе финалното състезание, 
най-добрите ще се състезават па републиканско

на
кое-от което

пиво.

ЦСКА есенен 

шампион
Резултатите от първия кръг:
Пионери: 1.Милош Лазич (Ягодина) —183 точки 

2. Кован Милич (Ягодина) - 182 точки, 3. Никола 
Стошич (Враня) -178 точки, 4. Милан Цветанович 
(Враня) —177 точки, 5. Марко Крушчевич (Ягодина) 
-169 точки. На осмо място е Милан Рангелов от Ди
митровград със 169 точки.

При пионерките: 1. Дияна Соколова (Димитров
град) - 177 точки , 2. Снежана Николова (Димитров
град) -174 точки, 3. Милена Живкович (Ягодина) 
-173 точки, 4. Светлана Пейчич (Димитровград) -173 
и 5. Кована Михаилович (Ягодина) -170 точки.

на

ЦСКА е есенният шампион по футбол в 
България. Тимът, воден от Миодраг Йе- 
шич, приключи есенния полусезон в пър
венството с удивителна равносметка — 13 
победи и едно равенство от 14 мача и 53 вка
рани гола. Това е рекорд по резултатност за 
полусезон в “А” групата на България.Д-С. П.Л.Р.

Т.П.
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На 21 декември 2005 г. се навършват 40
ДНИ от ранната смърт на нашия скъп и 
непрежалим съпруг, баща, син, брат, девер 
и чичо

Издателство „Братство“, 
Ниш, Кей „29 декември“ 8,

обявява

публична покана

Конкурсната документация може да 
се вземе 1а посочения адрес, след внася
нето на 2000 динара за едно издание, все
ки работен ден от 8 до 14 часа в срок от 
15 дни след публикуването на публичната 
покана в „Братство“ и „Народне новине“. 

за събиране на оферти за следните об- Офертите, които пристигнат след то- 
ществени набавки с низка стойност в зи срок, няма да се разглеждат.

Офертите трябва да бъдат отделни 
за всяко издание и запечатани в плик, на 
който пише „Оферта - не отваряй".

За подробни информации - тел. 
018/513-861.

Й МИНКО ДИМИТРОВ 
(1965 - 2005)
ОТ с. Долно Тлъмино

Панахидата ще бъде отслужена на 21 декември от 11 часа на 
долнотлъминските гробища.

Лошата съдба те откъсна от нас в момента, когато твоята 
обич и подкрепа ни бяха най-необходими. Болката в нашите 
сърца не стихва, мъчно ни е да живеем без теб, но ни крепят 
хубавите спомени, които ни остави. Обичаме те и вечно ще те 
помним.

2006 година:
1. Печатане на вестник „Братство“ 

на български език;
2. Печатане на месечно детско списа

ние „Другарче“ и
3. Печатане на двумесечно списание Офертите ще бъдат отворени пуб-

„Мост“. лично след изтичането на посочения
Оферти могат да дадат всички юри- °Р?к' а сформираната комисия ще избере 

дически лица, които изпълняват условия- наи-д°6Рата °т тях. 
та на чл. 45 от Закона за обществените 
набавки.

От най-близките: съпруга Мира, синове Деян, Депис и 
Бобаи, баща Раде и брат Данче със семейството си

Комисия за реализиране и публичната покана Тъжен помен
Изминаха 40 ДНИ, откакто се пресели във вечното царство 

милият ни чичо и ДЯДОПореден успешен уикенд 

за босилеградските ловци
ВУКАШИН СТОИЛКОВ - ВУЧА 
от с. Нашушковица

Панихидата ще отслужим на 17 декември на 
гробищата в с. Нашушковица. Нека всички, които 
то познаваха, си спомнят за неговата безгранична 
доброта.

За нас ти бе и ще останеш пример за сърдеч
ност, трудолюбие, обич... Благодарим ти за всичко, на което ни 
научи. Почивай в мир!

Тъжен помен 
Изминаха ШЕСТ МЕСЕ

ЦА от смъртта на шВладимир Захариев от Босилеград на 11 декември в местността Кит
ка, в района на село Ресен, убил глиган с тегло от около 140 килограма. 
В групата били и ловците и съгражданите му Ивайло Димитров, Огнян 
Димитров и Георги Георгиев. Това е пореден успех на тази “ловна дру
жина”, понеже от началото на тазгодишния ловен сезон в същия район 
те вече убили 3 глигана.

Същевременно ловците от ловното дружество “Сокол” от Босилег
рад през из 
теклия 
кенд, в раио 
ните на Дол 
на Любата и 
Долно Тлъ
мино убили 4 
диви прасета 
и един гли
ган. Глиганът 
ще бъде запа
зен за тър
жествената

Твоите племенници и внуци

уи Тъжен помен
Измина ЕДНА ГОДИНА от смъртта на нашата мила съп

руга, майка и бабаМИЛАН МИЛАНОВ 
от Долна Любата

ПЕТРАНКА СТОИЛ КОВА 
от с. Долно Тлъмино

Панихидата ще отслужим на 18 декември от 
11 часа на гробищата в Долно Тлъмино. Каним 
роднини и приятели да ни придружат.

С обич и признателност се прекланяме пред 
светлата ти памет!

Панихидата ще отслужим 
на 20 декември 2005 година 
от 11 часа на гробищата в 
Долна Любата.

Поклон пред светлата му 
памет!ловна вечеря, 

която по тра
диция се ор
ганизира в 
началото на 
февруари.

Почивай в мир!
От семействата Георгиеви и АндоновиОпечалени: съпруга Ана, 

синове Славчо и Станойко, 
снахи Антоанета и Ягода, 

внук Даниел и внучка 
Здравка

Тъжен помен
На 10 януари 2006 г. се навършва ЕДНА 

ТЪЖНА ГОДИНА от смъртта на майка ни
ГИНКА ДИМИТРОВА 
(1913-2005)

На 7 февруари 2006 г. се навършват ШЕСТ
НАДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на татко ни

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ 
(1911-1990)

П.Л.Р.

У 9 10У‘ ‘ 6 7 8X УЪСГГУ УЛ ОВ'А1 \с1
* Състазил: Драга У ' 2 3

ах Петрог

“ Уу ■ВОДОРАВНО: 1. Река в Ру
сия. 4. Машина-човек. 9. Част 
от каруца. 11. Електрическа 14 
мярка. 12. Който предизвик
ва пожари. 14. Ек, екот. 15. 18 
Народ. 16. Думи (сръб.). 18.
Шестата нота. 19. Продукти, 
които се съхраняват за бъде
що ползване. 20. Горно поме
щение на жилище. 21. Хими- 23 24
чески елемент. 22. Избор 
между две еднакво възмож- ге 
ни, противоречиви решения 
(мн.ч.). 23. Част от електро- 2д 
мотор. 25. Област във фран
ция. 26. Мястото, където пти
ци снасят яйца. 27. Картина зг 
от лепени детайли върху хар- 

28. Египетски бог на

17У”У” п двамата от с. Било
Панихидата ще се състои на 24 декември 2005 

г. от 10 часа на гробищата в с. Било. Каним род
нини и приятели да ни придружат.

Мили родители, бабо и дядо, времето минава, но не може 
да заличи безмерната ни любов към вас.

УУ"
У"У2’ Семействата Димитрови и КрумовиУ.У“

У" Тъжен помен
На 4 януари 2006 г. се навършва ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА, 

откакто останахме без скъпия ни татко, дядо, прадядо, свекър 
и тъст

У22 У31У 20 НИКОЛА ИВАНОВ 
от с. Горна Нрвля

На 17 декември на гробищата в с. Горна Невля 
ще отслужим панихида.

Дълбок поклон пред един достойно изживян 
живот!

35У22У”
У224 36

>
тия.
слънцето. 29. Името на 
тьора Шариф. 30. Манастир

2ЙГII:пр«"Ж?ищ»р5:
ао,И3И6ЧИП?дв»рж0а ""Ги?*?» го.Л 3.Д’Л"’ф“ 

о6ичай. 37. Певчески ?= ,3. Чер»

ОТВЕСНО: 1. Ограничено със сила 21. Вродени умения върждаване. 35. Мярка за 
място в градина, засадено с ЧОвек. 22. Американски земна площ. 
нещо. 2. Ужичанин. 3. Нацио-
нален център (съкр.). 4. Воин,
благородник в средновеко- . 7 х б 10 Враг. 12. Марияна. 14. Рен. 15.
вието. 5. Съдба, участ. 6. Баг- 2. Гюм. 4. Кеф. 7. Хл . « 20. Тава. 21. Пакистан,
рило. 7. Мярка за електри- Манган. 16 Мищ 18. Ом. 19М 27 Конак,29. Патина. 30.
ческо съпротивление. 8. Жи- 23. Барок. 24. Ара. 25. Р- ■ 37 0к. 38. "Панасоник".
вотнос бодли (мн.ч.). 10. Вид реле. 31. Америка, 
здравно заведение. 11. Гръщ 39. Туба.

7ак-
в

Опечалените синове, снахи, дъщери, 
внуци, зетьове...

ТЪЖЕН ПОМЕН 4
На 12 декември се навършиха ЗбЯ 

преждевременната смърт на нашия бм
МАНОЛ СОКОЛОВ РАНГЕЛОВ* 
от с. Бански дол

Със сълзи, че пс е всред нас, ио с гордост, чс с 
в нас, щс си спомним за неговата добрина и щед
рото му сърце, което раздаваше на всички. 

Неговите: Крема Илиева и Денко Рангслов 
със семействата си

време
състав.
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Злободневка
ците отпори и ми кимна да вля-| Гред вратата с надпис 

-1.Л. "Психиатрично отделе
ние” няма никой, почуквам и 
отварям, И вътре няма паци
ент. Добър ден! Три жени в бе
ли престилки, едната ме поглежда сърдито и ка
за да изляза отвън. Затварям вратата. Аз и без 
това съм си отвън, само надникнах малко.

Сядам, наблюдавам по коридора кой накъде 
и как гьртн пантофи. Инат съм, когато трябва. А 
трябва, защото имам разни пушки и пищови, 
пък разрешителното ми просрочено. Някога 
мечтаех да ставам лекар психиатър. Велико тай
нство е човешката душа. Още ме влече. Но не 
съжалявам, защото природата е далеч по-прив
лекателно нещо от болницата - питайте кой да е 
друг геолог със стаж колкото моя.

Изтекоха петнайсет минути, припуши ми се, 
но се натисках. Не че нямам приятели от порти
ера на районното до самия министър на вът
решните работи включително. Но не ми е гот да 
правя слаломи между капките. Не ми харесва 
идейно. Обещах си да кисна тук до края на ра
ботното време. Беше единайсет сутринта. Не 
мина час и вратата се отвори.

- Какво има? - попита ме сърдитата.
- Няма - казах.
Оная се опули. Мисля, че се развесели.
- Какво няма бе, господине?
- Удостоверение, че съм нормален. За оръ

жие.
Много си падам непознати да ми говорят на 

“бе”, моментално й теглих на ум една шарена. 
Циците й бяха като горублянски тикви в късен 
октомври. Гушна ме под ръка и ме поведе на
вън. Рече:

- Ела да ти покажа как стават тия работи.
Мислех да я попитам какви работи има пред

вид, защото и аз можех да й покажа нещо, разби
ра се. Но вече бяхме пред регистратурата и тя 
ме остави. Пое ме друга отвътре. Лична карта и 
листче, на което пишеше “25". На касата пла
щам, връщам бележчица, получавам друга и пак 
на пейката в коридора. По едно време оная с ци-

)л.
- Значи вие сте иай-големия

ловец, така ли? - пита.
- О, това “най” винаги ме е 

притеснявало. Нямам претенции чак...
- Така се говори.
- Днес се говори всичко.
Удостоверението ми е готово. Не се водя на

1^1/ - Айде кажи ми, кико съга че живее-
мо, Манчо? - место с “добърден” заступи 

ме ючера Парии Чеков.
Гледам га: ем сърдит, ем уплашен. Помисли си 

дека га йе сполетела некоя беля.
- Ко кико? Па кико до съга...
- Оче, ама ако се върне баща ми от гробищата...
- Ещо, толко ли йе зле?
- От лоше по-лоше...
- Море очеш ли ти да ми кажеш кво те йе налегло 

толко страшно и тешко?
- Не ме йе налегло, а ме напуща...
- Кой, бре? Децата ли? Жената ли?
- Я се заслушай кво питаш. Децата ни напущише 

йоще у Титово време, ватише градища, па съга доо- 
де от дъж на снег... А жената откико се уземо зале
пи се за мене кико чичък и нема одлепуванье...

- Па койе йе толко страшно?
- Чековете, Манчо, чековете! Че останем без ньи...
- У-у бре, Парине... А я помисли кой знайе киква 

йе беля...
- Па и беля йе, Манчо, голема беля! Сечаш ли се 

кита ме учеше кико да работим с чекове? Затребе 
ли ти нещо, а ти стисни кньишкуту под мишку и 
пущи чек. Че платиш после... А я те разбра бук
вално, па първият пут, наши дома треоу коджа ра- 
боте, вати та гьи напуща одйеднуш. Узни това, уз- 
ни онова, дай за това, дай за онова, свите двайес пу
щи... Е, после половин годину не мого да се суз- 
нем... Ама после се научи, гледам ко работи народ. 
Даде йедън чек на продавачатога и си узима на ве- 
ресию до другуту половину от пензиюту... А ако 
она не стигне, по дигне готове паре, па “премоети” 
тия чек. И тека от месец на месец живейемо на ве- 
ресию...

- Не бой се Парине, пак че си живейемо на вере- 
сию...

- Е кико че живейемо на верееию кита от Нову го- 
дин чековете нема да важе и нема повече да гьи да- 
ваю?

- Брей Парине, стану стар човек, а йедно не ти се 
разясни. При нас кажу доодили винансискьи 
стручняци от белият свет да виде кико нийе с толко 
малко паре арчимо двойно и тройно повече...

- Е, и кво су нашли?
- Нищо! Ама бъш нищо! Гледали, еметали, съби

рали, одузимали, додавали и си отишли с пърс у 
уста...

- Па кико може това?
- А бре, ако несу могли винансискьите стручняци 

и това най-най добрите, та я ли че знам, мене ли ме 
питуйеш?

- Мислим ти си доста отракан, све тикье си вишъл 
кико иде.

- Па горе-доле могу да ти кажем, ама не знам бъш 
научили смо Парине, да пресипуйемо от

шуплье у празно, ама тека майсторскьи, та никой 
да не разбере кико това правимо!

- Па съга, а?
- Пай нищо! Че га карамо кико до съга. Ако узи- 

маю чековете, они че даду картице...
- Чул съм и я, а и некойи су узели, ама кажу: ако 

немаш паре да су легле, картицата ти нищо не ва
жи...

- Е-е-е, кой бре тия народ йе минул некига? Нийе 
ти Парине, шиляви ко овъс, че се провремо ку-

де се най-малко надаш. Че им найдемо колаят и на 
тея картице! А може и пай да се върнемо и да живе
йемо на рабуш, а?

- Знам ли, тешко се снаодим...
- Гледай кво другьите прайе - и ти тека праи! Има 

по-отракани и от нас: че измисле кико да се живейе 
и отсъга на верееию!

отчет в лудницата.
- Важи за шест месеца.
- Моля?
- Толкова. Такъв е редът.
Размишлявам. Да бе, в днешно време кой е

сигурен, че утре няма да откачи. Благодаря, из
лизам и се питам защо трябва да плащам за то
ва, че съм нормален. А лудите не плащат своите 
удостоверения. След минута се връщам и вли
зам без да чукам.

- Имам добра идея - казвам. - Сметнах, че от 
всеки ловец вземате по петдесет лева годишно. 
Ние сме сто и двайсет хиляди човека. Ако роши
те удостоверенията ви да важат за един месец, 
ще вземете шест милиона лева годишно вместо 
сегашния един милион. А могат да станат и 
трийсет и шест милиона, ако го направите удос
товеренията да важат само една седмица.

Жените в бели престилки се спогледаха.
- За мене само един процент - добавих. - За 

идеята.
- Какви ги говорите, господине?
- Съвършено проста математика. Но не го 

правете, без да ми се даде процента, защото още 
сега ще си патентовам идеята и после ще ви осъ
дя.

По израза на лицата им разбрах, че ако в на
чалото бях разкрил умната си идея, изобщо ня
маше да получа удостоверение.

- Може ли за малко? - тиквоцицестата про
тегна ръка.

- Какво?
- Удостоверението.
- Не - казах. - Не може. Да не съм луд!

Дончо ЦОНЧЕВ

Майсторът ми е много лсСър и ху^авНашенски нсторийки
Когато беше малък, Гочо 

Стайков от Ясенов дел счупи 
дясното си рамо и затова не 
можеше да вдига дясната си 
ръка. Нещастието обаче не ус
пя да задуши веселата му нрав. 
Като ерген често изпълняваше 
хумористични точки на вече
ринките, които се организираха 
по повод държавните празни
ци. Голяма популярност си 
спечели с песента “Дуге ньиве, 
кукурузи мали - ой, кулаци, сад 
сте га надрляли”.

След два брака, които се раз
паднаха, защото невестите му

нямаха деца, Гочо се ожени за 
трети път. Трети път - трети 
късмет: жената му роди чак 8 
деца, 3 момчета и 5 момичета! 
Това бе единственият случай в 
Дерекула през втората полови
на на XX век. Децата растеха, а 
той и съпругата му обработва
ха имота. Макар че беше инва
лид, понякога Гочо отиваше на 
печалба в Неготинска Крайна 
като чирак.

Веднъж на пазара в четвър
тък в Звонци Гочо срещнал 
един майстор от Нашушковица 
и добре си пийнали. Майсто

рът нямал деца и попитал Гочо 
да му даде едно мъжко дете, за 
да го усинови.

- Майсторе, казал Гочо, вер- 
но имам коджа деца, ама всич
ките са ми мили и не мога да ти 
дам нито едно. Но имам реше
ние за твоя проблем. Изпрати 
жена си при мене да я туря на 
менгелето и ще ти роди дете!

Майсторът веднага станал и 
си заминал без дума.

Една година Гочо отишъл на 
печалба в Шумадия с май
стор-предприемач от Пресека. 
Работили, работили и веднъж 
той попитал майстора:

- Пусни ме за няколко дни да 
си отида вкъщи, да видя жената 
и децата.

- Може, Гочо - казал майсто
рът - ама да кажеш на жена си, 
че твоят майстор е много до
бър и хубав.

След една седмица Гочо се 
върнал и майсторът веднага го 
попитал казал ли е на жена си 
неговите думи.

- Казах й - отговорил Гочо.
- И какво каза жена ти? - 

питал майсторът.
- Епа каза, ако твоят майстор 

е толкова добър и хубав, защо 
не си го оправил него, но си гу
биш надници и идваш 
гнявиш мене!

ВУШ.ОВЕ ли йе това:
цигари.

- Но тя не пуши!
- Ами точно затова.Един отива в магазин и пита 

продавачката:
- Имате ли гащи?
- Не.
- А продавате ли?
* * *
Интервю с председател на че

лен чукотски колхоз:
- В какво се състои новият ме

тод за отглеждане на картофи, раз
работен във вашия колхоз?

- Сутрин сади, вечер събира ре
колта.

- Че толкова ли бързо растат?
- Неее. Бързо иска яде!
* * *
Срещат се двама приятели:
- Защо спря да се виждаш с Ми-

- Целунахме се и усетих вкус на

- Госпожице, на колко години
сте?

- На петнадесет, господине.
- Вече е късно, по това време би 

трябвало да сте в леглото...
- Още не сте ме поканили, гос

подине...
* * * СМО
Млада съпруга казва на мъжа

- Скъпи, трябва да ти призная 
нещо. Аз умея да готвя само две 
неща: пшенична каша и компот от 
ябълки.

Мъжът поглежда чинията пред 
себе си и пита:

- А това кое от двете е?

по-си:

да ме

ми? Йордан Миланов
Манна

Издателство "Братство" П
Кей 29 декември 8 Вестник за българите в СЧГ ЕиярифгаМме!


