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Отбелязан Денят на 
държавността на Сърбия

Разделянето на 

Сърбия би било 

правно насилие
* Премиерът Кощуница: По въп
роса 3а Косово задължително е да 
се спазват принципите, на които 
се позовават всички държави

Председателят на правителството на Сърбия 
Вислав Кощуница заяви на тържеството в Ора- 
шац, където в сряда беше отбелязан Деня на 
държавността, че е немислимо да се разпокъсва 
една демократична европейска държава и про
тив волята на Сърбия да се променят нейните 
граници.

- Орашац е най-подходящото място да повто
ря становището на Сърбия, че в разговорите за 
Косово всички трябва да водят сметка за това, 
че нашата страна с демократично уредена дър
жава и че всеки опит за възлагане на решение 
или заграбване на част от нашата територия би 
означавал правно насилие върху една демокра
тична държава, а същевременно и насилие вър
ху самия международен порядък. Той подчерта, 
че за Сърбия трябва да са валидни същите уни- и национални интереси на Сърбия, много е важ- 
версални принципи, които важат и които се но това, че Сърбия днес отстоява универсалните 
спазват от всички демократични държави. Да се принципи и ценности, на които се базират ми- 
разпокъсва Сърбия чрез отцепването на Косово рът и стабилността не само в региона, но и на 
и Метохия би представлявало пряко нарушаване цялото съвременно човечество, каза Кощуница 
на най-общите принципи на международното и подчерта, че когато става дума за Косово, това 
право. Всички принципи, които Сърбия отстоя- ни дава правото от всички демократични дър
ва в решаването на косовския проблем са уни- жави да търсим и непременно да се спазват уни
версални и са в съзвучие с международното пра- версалните принципи, на които се позовават 
во, добави премиерът.

Като изхожда от тези най-общи принципи,
Сърбия е категорично за това да се стигне до нистри в правителството на Сърбия, принц 
приемливо компромисно решение като се даде Александър Караджорджевич и представители 
същинска автономия на Косово и Метохия. За на община Аранджеловац. 
да можем да защитим и да отстоим държавните

Съветът за сигурност на ООН за 
ситуацията в Косово

Чрез компромис 

до решения
Президентът на Сърбия Борис Тадич, който участва в заседа

нието на Съвета за сигурност на ООН, посветено на Косово, съ
общи становището на Белград, че бъдещият статус на Косово и 
Метохия трябва да бъде определен с помощта на компромиси, а 
не с налагане на независимост за тази покрайнина. Тадич изтък
на, че Сърбия и сърбите в Космет с надежда и загриженост сле
дят процеса за определяне на статуса на покрайнината. “Същес
твува надежда, че сегашното положение ще смени справедливо и 
окончателно решение, но и загриженост, че договорите могат да 
бъдат сменени с налагане на независимост, макар че такова нещо 
не съществува в международното право”, добави президентът.

По повод предстоящите разговори за децентрализация на Ко
сово, които ще започнат през следващата седмица във Виена, 
Тадич каза, че е твърде важен прекият диалог на сръбската и на 
албанската страна, които заедно с представители на междуна
родната общност трябва да стигнат до компромиси.

всички страни, когато се касае и за тях самите. 
На тържеството в Орашац присъстваха ми-

От първата визита в Ниш на българския посланик у нас

Нараства значението на град Ниш
ма, но и от структурата на сто- тили в Сърбия, каза Димитров. “Уверен 
кообмена с България. Минала- съм, че бъдещото генерално консул 
та година са реализирани само ство ще спомогне за нарастване на зна 
16 млн. долара в двете посоки, чението на град Ниш за съвкупното раз 
което е много малко с оглед на витие на българо-сръбските връзки” 
капацитетите, понеже освен подчерта българският посланик у нас. 
Нишавски, тази асоциация об
хваща и Топлишки и Пиротски ните и научни връзки със съответни ин 
окръг. При това само една тре- ституции в България, особено със ста 
та е износ (5,5 млн. долара), а ропрестолния град Велико Търново, а 
две трети (10,5 млн. долара) напоследък и с университета в Габрово 
внос от България, посочиха каза проректорът на Нишкия универси

тет проф. д-р Борислав Каменов на сре 
- Все повече български биз- щата с посланик Димитров. За култур 

към ните и научни връзки с България гово

След разговорите с 
нишкия кмет Смилко 
Костич и пресконферен
цията, българският пос
ланик в Белград Георги 
Димитров се срещна в 
Регионалната стопанска 
камара с представители
те на бизнеса в тази част 
на Сърбия. Какво значе
ние се придава на иконо
мическите отношения с 
България говори фактът, 
че за шефове на предста
вителството на Стопан
ската камара на Сърбия в 
София се назначават хо-

- Ниш има дълга традиция в култур

бизнесмените в Ниш.

несмени отправят очи 
Сърбия, което е резултат на ри и проф. Христо Бонджолов от Всли- 
наличните свободни пари, каза котърновския университет “Св. св. Ки- 
посланик Димитров и посочи, рил и Методий”, завеждащ катедрата 
че българска фирма е привати- по българистика към Философския фа- 
зирала “Леминд” в Лесковац, а култет в Ниш.
неотдавна и ковачницата на Посланик Димитров каза, че той и 
“Застава” в Крагуевац. Освен сътрудниците му в посолството ще нап- 
това българска фабрика за мо- равят всичко, което е по силите им, за

възстановяването и интензификацията 
на културните и научни връзки мъжду

183И 0350-8838

Нишкият кмет Костич връчва монографията на 
града на българския посланик Димитров

торни масла проявява интересБожа Йоцич от Ниш, а след изтичане на
край°ТДос°коИ Любиша Митич' оТШрот^изпесмснш ^тната фабрика към рафинерията в двете страни, 
ро това беше тс от НиШ не са доволни не само от обе- Панчево. Има и банки, които биха рабо- (На стр. 2)9770350 883004
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Българският посланик 6 Белград Георги Димитров пребивава в гр Ниш

Град Ниш е важно звено на 

българо-сръбските отношения
* След разговорите с градоначалника на гр Ниш Смилко Костич, посланик Димитров се срещна с представители 
на отнеса, на Нишкия университет и на медиите на български език - редакцията на българската емисия към Ра
дио Ниш и Издателство „Братство 1 ° 1 3 ^ у
* Ваша ексленцио, с как
ви впечатления се зав
ръщате в Белград?

- С много богати впечатле
ния от гледна точка на инфор
мациите, които получих, защо- 
то наистина за първи път съм 
тук. Имах възможност да се ви
дя както с местните власти, та
ка и с представителите на мес
тния бизнес, с научните среди и 
разбира се с представителите 
на българското малцинство, 
специално в Радио Ниш и тук в 
“Братство”. Проблемите са 
различни - много информации 
се събраха и като се прибера в 
Белград ще трябва доста да 
анализирам, за да видя с кои 
най-напред да се заема. Но ед
но е сигурно - значението на гр 
Ниш в развитието на българос- 
ръбските отношения ще нарас
тва. Това е естествено поради 
много причини. Град Ниш е 
близко до България и е важен 
център в Сърбия, с историчес
ки традиции и връзки с българ
ски градове и общини, с тради
циите, които имаме в областта 
на културата и науката. Това 
сътрудничество трябва да се 
актуализира и от тая гледна 
точка предстоящото откриване 
на генералното консулство в 
Ниш, което ще стане до края на 
тази година, ще има своето 
значение, включително и в това 
да подпомага развитието на 
най-преките контакти между 
хора, фирми и учреждения.
* Напоследък се чувства 
интензификация на 
сръбско-българските

връзки на най-високо 
равнище. В края на де
кември се срещнаха пре
миерите на двете стра
ни, а все по-чести са пре
ките контакти и между 
отделните министри. 
Как коментирате този 
факт?

- Българо-сръбските отно
шения се развиха на политичес
ко равнище неимоверно много 
в последните четири години и 
по оценка на нашите ръковод
ства те наистина никога не са 
били по-добри, отколкото са 
сега. Тези добри политически 
отношения трябва да започнат 
да носят реални резултати. За
това са важни директните кон
такти между министрите и тех
ните екипи в различните облас
ти, за да се види какво може да 
се направи. По време на посе
щението на премиера Кощуни- 
ца, помните, имаше една цере
мония по откриване на един 
участък на електрифицирана 
жп линия. Разбира се, това е ед
на малка стъпка, но важна. Ето 
такива конкретни резултати 
трябва да постигнем, както по 
отношение на стокообмена, та
ка и в контактите между хора
та. Подготвя се откриването на 
нови гранични преходи - Пета- 
чинци и Салаш - Ново корито с 
необходимата инфраструктура. 
А това са неща, които се чув
стват ежедневно от хората.
* Общоевропейският 
транспортен коридор N° 
X е най-големият шанс и 
за двете страни?

визи, което се изисква от Евро
пейския съюз. Аз мисля, че 
между съответните наши ин
ституции, които водят разгово
ри по тоя въпрос има много 
добро разбиране на проблема и 
имат вече готови решения как 
да се направи това. Ще бъдат 
въведени всички облекчения, 
които са възможни от гледна 
точка на изискванията на Евро
пейския съюз, включително и 
безплатни визи, многократни и 
други, облекчени процедури за 
издаване на визи, особено за 
различни категории хора като 
младежи, спортисти, студенти, 
хора на бизнеса...
* Гразкданите от край
граничните общини, в 
които предимно живеят 
нашите сънародни- 

По време на посещението в "Братство": Посланикът ци,очакват един вид от
крити листове за мина
ване на границата без 

- Без да изградим тази част проблеми и действително това визи. Възможно ли е то- 
от Коридор X ние не можем да се издига като един от приори- ва?

Димитров е директора на Издателството Костов

- Това е и наше желание, по
ради което се стремим да от
крием нови гранично-пропус- 
квателни пунктове с локално 
значение. В рамките на ЕС се 
мисли по такива възможности

разчитаме на качествен скок в тетите. 
развитието и на бизнесконтак- * На пресконференция- 
тите, и на туризма, и на култур- та заявихте, че Бълга- 
ния обмен, и на контактите рия предвижда макси-
между хората, защото тран- мални облекчения във 
спортните връзки в днешно
време са най-важното условие присъединяването на 
за развитието на всички други, страната към Европей- веждат още по-облекчени про- 
Много важно е и свързването ския сък>з? цедури за пътуване, дори и без
на газопреносните системи на _ Нашет0 желание е да „е се визи. България очаква с нетьр- 
България и Сърбия чрез газоп- затрудняват по никакъв начин пение Европа да се договори и 
ровода Димитровград-Ниш, кон7актите между хората и щом бъде прието такова реше-

всичко, което е неопходимо, да 
се направи така, че да се почув
ства максимално леко или ми
нимално тежко въвеждането на

визовия реоким, след
в граничните райони да се въ-

което ще позволи да се транзи- 
тира газ и в други посоки. 
Автомагистралата, жп линията 
и газопроводът ще помогнат 
да се решат и редица други

ние, ние веднага ще го прило
жим.

В. Богоев

Други пишат - „Глас явности"Нараства значението 

на град Ниш Цистерни с 

газ могат да 

скарат 

София и 

Белград

Димитров от българските железници 
потвърди за “Глас явности” същес
твуването на проблема с 13-те цис
терни пропан-бутан. Димитров под
черта, че няма какво да се каже, след 
като и българската, и сръбската мит
ница са установили, че цистерните са 
влезли в Сърбия пълни и случаят е 
ясен. Той посочи, че се очакват офи
циалните доклади от Сърбия, преди 
българските железници да направят 
изявления.

“Някои лица от нашите железници

(От стр. 1) турното творчество на сънародниците 
ни. Поискано беше съдействие на по- 

Радио Ниш има полувековна тради- СОЛСТВОто за установяване на преки 
ция в информирането на българите в КОНтакти с българските писмени ме- 
Сърбия на майчин език. Тази година дии и издателски къщи, в които чрез 
ще се навършат 35 години непрекъсна- взаимни гостувания журналистите да 
то излъчване на новини на български могах да обменят опит в описването и 
език по вълните на това радио, бе каза- набирането на различни видове изда- 
но в разговор с българския посланик в 
тази медия. Напоследък Радио Ниш

ния.
В разговора с високия гост бяха по- 

поддържа плодотворно сътрудничес- СОЧени и проблемите, пред които е из- 
тво с Българското национално радио, правено малцинството ни и в другите 
с което върши обмен на информации области, особено в образованието на 
на български и на сръбски език, а през майчин език и набавката на учебници 
лятото такива мостове се правят и с от България, което до голяма степен 
най-известните крайморски курорти в влияе върХу денационализацията. 
България - Варна и Бургас, казаха ди- Посланик Димитров обеща всячес- 
ректорът на Радио Ниш Милан Керко- ка П0М0Щ1 която е по сила на диплома- 
вич и редакторът на предаването на хическата мисия в Белград, но 
български Ванче Бойков. най-важното е да се направи Общоев-

Преди заминаването си за Белград ропейският транспортен коридор № 
българският посланик Георги Димит- |д със съпровождаща го инфратсукту- 
ров посети и нашето Издателство. Ди- ра, която да обезпечи поминъка на хо- 
ректорът Велимир Костов го запозна с рата и да подпомогне за повишаването 
традициите на Издателството не само на жизнения им стандарт, 
за информирането, но и за афирмация- 
та на културното, особено на литера-

На път е да избухне междудържа- просто са искали да спечелят и са си 
вен скандал заради 13 цистерни с газ помислили, че ще успеят да направят 
на стойност около 350 000 евро, кои- това. Те са приели пълните цистерни, 
то сръбските железници са приели от а на някоя от гарите са източили про- 
колегите си от България пълни, а пан-бутана. Някой се е опитал да сло

жи в джоба си над 350 000 евро”, каза 
източник на “Глас явности”. Според

след това е установено, че са празни.
Това съобщи в. “Глас явности”.

През април миналата година бъл- източника това е дело на хората от
железниците, които и преди са праве
ли подобни неща и то заедно с добре 
известни мафиоти, но тогава е става-

гарските железници изпращат влако
ва композиция с газ пропан-бутан. И 
на двете митници е установено, че то
варът отговаря на декларацията. В ло въпрос за петрол. И тогава цис-

са влизали пълни и са билиСуботица обаче от сръбска страна е терните 
съставен протокол, в който се твър- декларирани като празни, казва из 
ди, че цистерните са празни. Тодор точникът.В. Богоев
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Държавата ще подлага 
икономически От свой ъгъл: 

Гимназия и (или)...изостаналите общини

I не отминем човешките ресурси
Дълго вече се водят ожесточени разпри от- ^ ■ *

носно бъдещия статус на гимназията в Димит
ровград. Няма никакво съмнение, че повече от
II десетилетия гимназията беше истински на
роден университет за този край, през чиито ска
мейки са минали хиляди младежи и девойки, 
получили в последствие виеше образование. За 
съжаление миграцията, денационализацията, 
икономическата криза и “бялата чума” допри
несоха да се сложи на карта самото съществу
ване не само на гимназията като ведомство за 
най-комплектно средно образование, но и как- 
вато и да било средношколска институция.

Наболялият до нажежаване въпрос стигна до 
дневния ред и на Националния съвет на бълга
рите у нас, като най-отговорен държавен орган 
за съдбата и правата на сънародниците ни. Раз
личията кулминираха! Като се изхожда от фак
та, че тази есен на територията на цялата общи
на ще се запишат едвам 53 първолачета, не е 
трудно да се предположи какво ще стане след 
осем

Кредити за 

инвестиции /\1'Кредшпите ще бъдат отпускани на пет го
дини, през първата не се връЧцат, а лихвата 
на годишно ниво е 1 на сто

Правителството на Сърбия ха да получават общините Боп 
неотдавна взе решение за от- Враня и Крагуевац Р’
мГЛ ок "а КРеДИ™ 33 ИНВеСТИ- КРеДи™ «е могат да ползват 
ции в 25 икономически неразви- собственици на малки и средни
тшТп" и4 ЛИ™'СТаВа фирми, акционерни дружества, 
дума за 13 милиарда динара, частни производствени, занаят- 
които Фондът за развитие ще чийски и работилници за об- 
отпуска при изгодни условия - служване. Според становището 
на пет години, през първата го
дина парите не се връщат, а 
лихвата на годишно ниво е от 1 
до 3 на сто.

ш&Яш" * “ яшт .V'-{§§
1 Л]
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на правителството предимство 
ще имат инвестиционните прог
рами от областта на индустрия
та, селското стопанство и пре- 

Целта на правителството е с работвателпите капацитети, ко- 
тези кредити в изостаналите об- ито ще бъдат рентабилни 
щини да бъдат откривани нови 
фирми и нови работни места, с

чертите и линиите, светлосенките, багрите и 
техните нюанси. И нишо повече! Нали Димит
ровград е сред малкото подобни градчета с ху
дожествена галерия? Колко такива среди на 
Балканите имат международен изобразителен 
пленер от рода на Погановския?

Не всички можем да се реализираме като жи
вописци - ще каже някой. Да, но средното изоб
разително училище няма да подготвя само жи
вописци, но и специалисти по дизайн. А дизай
нерите са една от най-просперитетните профе
сии днес! Утре - още повече! Особено в про
мишлеността! Колко струва дизайнът на един 
нов тип автомобил? Какви пари трупат модни
те креатори? Нали и това го правят дизайнери, 
сиреч хора на изобразителното изкуство?

Да, но как с това да запазим националната си 
идентичност? - ще попитат други.

Отговорът и на този въпрос е много прост - 
българският език, както в гимназията, така и в 
тази специалност ще е задължителен. И то не 
само заради запазването на националната ни 
идентичност, а защото на 50-ина километра от 
Димитровград е Софийската художествена ака
демия. Българският език ще даде двойна въз
можност на всеки възпитаник. Нима е малко!?

и кои
то с продукцията си ще могат години, когато те бъдат изправени на 

кръстовището, в коя житейска посока да пое
мат.

да конкурират на пазарите, пре- 
което начинание се настоява ре- ди всичко па световния, 
публиката да се развива равно
мерно. В това отношение фи
нансова помощ ще бъде оказва
на на инвеститорите в общини
те, в които доходът с една трета 
е по-низък от републиканския

В.Б. За да се запази средно училище в Димитров
град, ще трябва да има привлекателна специал
ност, не само за осмаците от тази община, но и 
от съседните. А една от най-големите особе
ности на Димитровградско са неговите живо
писци. Неоспорим факт е, че това малко градче 
с десетина хиляди жители е извъдило повече от 
сто изобразителни художници с академично об
разование. Броят на любителите, пръснати по 
света, многократно надминава тази цифра.

Защо да не се използва този огромен човеш
ки потенциал? И светлите традиции, разбира 
се! Защо към гимназията да не се открие и пара
лелка за средно изобразително училище? Всич
ко ще е в рамките на Закона и няма да ни са вър
зани ръцете. Професионални кадри има, поме
щения също, а оборудването и съоръженията 
струват чувствително по-малко, отколкото, да 
речем, за една техническа работилница или раз
личните кабинети за физика, химия, биология... 
Спецификата на живописта като изкуство са

П1/1Б купува 
банка в Сърбия

на средно пиво.
Според този критерий на Първа инвестиционна банка 

(ПИБ) от София почти сигурно ще 
правителството, помощ могат купи сръбската “МБ Банка”, съоб- 
да очакват инвеститорите в че- щи абсолютно достоверен източ- 
тири общини от Пчински окръг: ник. Договорено е българският 
Босилеград, Търговище, Буяно- трезор да придобие минимум 75% 
вац и Прешево, както и Димит- плюс 1% от акционерния капитал, 
ровград, Лесковац, Власотинце, Българската кредитна институция
Лебане, Медведжа, Нишка баня, пРитежава мРежа °т 75 офиса и -и/- (- „ т/. клонове в страната, както и дваСвърлиг, ^ Жагубица, Кралево, задгранични клона - в Кипър и 
Рашка, Сиеница, Тутин, Лозни- Албания. През септември 2003 го- 
ца, Прибой, Приеполе, Княже- дина ПИБ придоби и мажоритар- 
вац, Майданпек и Шид. Мина- ния пакет акции от македонската 
лата година средства за инвес- (скопска) Балканска банка.

Т. Петровтиции в стопанството започна- Ванче Богоев

имитровградската гимназия ® 1р рмшшш
САЩ, един кюрд от Турция - студент по 
машинно инженерство, лекар от Истан-

___ бул, студенти от Мексико, архитект от Ру-
през лятото на 1965 година. То- Няколко години по късно съученичката мъния работничка от Япония, продавачка 
бях взел зрелостния изпит и се за- ми, сега покойна, доктор Ирина Савова раз- от и други. Лекции по немски

ч» писал в университета, мислех си как да казва следния анекдот: като студент по ме- език ни изнасяше професор Пфайфер. 
“убия” времето до есента. Един ден идва дицина в Скопие излиза на изпит по социо- щдНа от лекциите беше посветена на чудес- 
при мен председателят на младежката ор- логия. Когато узнава от къде е и каква е по ната река Рейн. Професорът попита знае 
ганизация в града и казва да дойда вечер- националност, професорът я пита за нейно- ли нещо за Рейн и аз се обадих, че
та в Културния дом на договор за някакво то отношение към македонския език; дели- аная стихотворение за него. Издекламирах 
съревнование. Отивам, а там вече чакат катен и провокиращ въпрос. Но тя започва от начало до край баладата на Хайне “Ло- 
бивши и тогавашни ученици и преподава- от старославянския език и прави паралел релай” на немски, разбира се. Когато за- 

След два дена трябва със сърбохърватския, българския и маке- почнах с. “Не зная какво означава, че тол- 
да се ходи в Пирот с художествена програ- донския език, а след това и между самите коз печален съм аз...” в класа всичко утих- 
ма, на съревнование с домакините. Под ръ- три модерни езика, което подкрепя с приме- на, а когаТо завърших с: “...туй правят 
ководството на преподавателя Томислав ри от типа - рука, ръка, рака,... Получава омайните песни на прелестната Лорелай”, 
Гаков правиме една репетиция и тръгваме десетка, а професорът я пита кое училище избухНа буря от аплодисменти.

Лиляна Йосифова, преподавател- е завършила? “Димитровградска гимна- Професор Пфайфер, доволен от станало- 
I I ка по български език, с монолог от “Коща- зия”, отвърнала тя. То, ме попита Кое училище съм завършил
\|кна”, Асен Луков и Шпиро Тричков със своя (знаеше, че съм инженер).
ДЬркестър ще изпълнят шопски хора и ще [П6Т0 ... “Димитровградска гимназия”, казах, а
) Тсъпровеждат Гошко, певец на македонски " той, учуден, отвърна сричайки, като че ли

//народни песни, Ранко, певец на босненски През лятото на 1979 година се намирах знаеше Коя и къде е тази гимназия: “А, ди- 
/ народни песни, и самия Асен, певец на мо- в малкото западногерманско градче Шау- митровградска гимназия?!” 

сщдерни песни и ритми, Любица Асенова със фен, като студент в Гьоте института. Това ^ сега, когато прочета, че гимназията е в 
‘^Ъвоето стихотворение “Рози и тръни”, пре- живописно градче, градче на Фауст, в под- опасност, че може да бъде закрита, сърце- 

подавателят Властимир Вацев с критичен ножието на Шварцвалд и долината на ве- то ми се свива. Искал бих тази наша гим- 
очерк и аз, като рецитатор на “Вяра” от личествения Рейн, приютяваше около 200 назия и в бъдеще да отваря световните две- 
Вапцаров. Отиваме, и пред републиканско студенти от целия свят, които се разбираха рИ на нашите деца на майчин език и ... 
жури побеждаваме. помежду си изключително на немски език. други езици.

В моя клас бяха лекарка от Аржентина, 
студент от Каракас - Венецуела, инже
нер-технолог от Билбао - Испания, двама 
студенти от Канада, две студентки от

Второ...Първо действие
Беше ; 

^ ку-що си г 1

1
тели от гимназията.

:
на път.

■

/
Иван Иванов, 

инженер Сараево' ) (БЕЛЕЖКА - Текстът, който директорът па библи- 
I от ека “Дстко Петров” в Димитровград Иван Ива- 

ХлЧ нов ни изпрати е от монографията за гимназията, 
А издадена преди повече години.)
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Първанов откри в Рим изложба 

от български съкровища
«Лечение на 

заразните 

либийски деца * Държавният глава Георги Първанов заедно с италианския си колега Кар- 
ло Ателие» Чампи откриха изложбата, която представя 56 експонати от 
всички периоди от праисторията до средните векове

В офиса на фондация Када- 
фи се състояха заседания на 
Управителния съвет на Меж
дународния фонд за подпома
гане на семействата на заразе
ните със СПИН деца от Бенга- 
зи и среща на Управителния 
съвет на фонда с Асоциацията 
на роднините на заразените от 
СПИН либийски деца, предава 
БТА.

в него се събират средства. 
Нов момент е, че в него същес
твен принос като донори ще 
имат България и Либия. Про
дължават предложенията за 
участие и от други държави.

Както е известно целта на 
фонда е да осигури цялостно 
решение на проблемите в Бсп- 
гази на основата на договоре
ностите между българското 
сдружение и Асоциацията на 
роднините на заразените от 
СПИН либийски деца, които 
бяха взети през декември ми
налата година.

По глобалния пакет от дей
ствия беше акцентирано върху 
три главни направления:

Първо: лечение на заразени
те от СПИН деца в чужбина. 
Предложено е всеки от пациен
тите в Бенгази да получи пра
вото на преглед и лечение в пет 
европейски болници 
Флоренция и три в Париж. Та
зи процедура вече е започнала 
с изпращането на 34 либийски 
деца в Италия.

Второ: За цялостното из
граждане и функциониране на 
центъра в Бенгази. В него вече 
има персонал от специалисти 
по информационни техноло
гии, осигурено е достатъчно 
количество медикаменти за 
настоящата 2006 г. В рамките 
на международното партньор
ство има предложение за кон
кретно участие и от други 
страни и донори.

Трето: За финансова подкре
па на семействата. По предло
жение на Асоциацията на род
нините на заразените от СПИН 
либийски деца дискусията за 
конкретните финансови пара
метри ще продължи когато 
станат ясни ресурсите на фон
да. Председателят на асоциа
цията Идрис Лага отново пот
върди, че става дума за две 
трагедии - на 430-те заразени 
деца и на българските меди
цински сестри и палестинския 
лекар, които трябва да наме
рят по-бързо своето позитивно 
решение.

Накрая бе взето решение 
следващата среща на УС на 
фонда и Асоциацията на род
нините на заразените от СПИН 
либийски деца да се състои на 
13 март в Триполи.

Изложбата се сочи като едно са изложени златните и сребър- третата зала са показани Луко- 
от големите културни събития ни находки от надгробната мо- витското сребърно съкровище, 
в италианската столица. Експо- гила Голямата Косматка, гла- мраморната глава на римския 
патите са разположени в три вата на тракийския цар Севт император Каракала, един от 
зали в президентския дворец Трети, открита пред гробница- строителите на “Куиринале”, 
“Куирииале” и ще останат в та, златната маска, за която се открита край Свищов, златния 
Рим един месец. В първата зала предполага, че е на тракийския пръстен-печат на цар Калоян и 
са изложени модел на праисто- цар Терес, пръстенът-печат на Софийския псалтир на цар 
рическо жилище от селищната атлет от могилата Светицата, Иван-Александър от 14 век. 
могила Коджадермен, която се тракийското злато на Пловдив, 
датира в късния халколит, ста- намерено край с. Чернозем, ва посети базиликата “Сан 
тустка на богинята Майка от както и златният веец с богиня- Клементе” и поднесе цветя на 
халколитното селище Телиш, та Нике, пръстенът, апликаци- гроба на Свети Кирил точно в 
зооморфен съд от Стара Заго- ите, наколенникът и сребърни- деня на неговата кончина - 14 
ра, златните накити от 3-ото те с позлата ритони от гроба на февруари, 
хилядолетие пр. Хр., открити тракийски владетел от средата 
край Дъбене. Във втората зала на 4 век пр. Хр. от Златиница. В

Българският държавен гла-

В заседанието на УС на фон
да, в което участва български
ят представител д-р Иван Чо- 
маков, д-р Марк Клайн от 
САЩ, г-н Елмехрети Шибани 
Абделфатах - представител на 
Либийския Червен полумесец, 
и председателят на УС на фон
да посланик Марк Пиерини, 
беше направена цялостна 
оценка на досегашната работа 
на фонда.

На последвалата среща, по 
традиция председателствана 
от Салех Абдулсалам - изпъл
нителен директор на Междуна
родната благотворителна фон
дация “Кадафи” и провела се в 
присъствието на посланик Пи
ерини, участваха от българска 
страна д-р Иван Чомаков и 
Максим Минчев, а от либийска 
- представителите на Асоциа
цията на роднините на заразе
ните със СПИН деца Идрис 
Лага, Омар ал Амисмари и 
Мохамед Ад Емшити.

На нея преседателят на фон
да информира за извършената 
досега дейност. Подчертано 
беше, че фондът вече действа и

Станишев посети Румъния
На разговорите между премиерите на Бълга- дневният ред на срещата, която румънската 

рия и Румъния в Букурещ е била обсъдена въз- страна предлага да се състои през втората по- 
можността за изграждане на водноелектричес- ловина на тази година, 
ка централа в района на Калафат-Видин по мо
дел на сътрудничеството между Румъния и лите на двете камари на румънския парламент - 
Югославия, каза румънският министър предсе- Николае Вакарою, председател на Сената, и 
дател Калин Попеску Таричану в изявления Адриан Нъстасе, председател на Камарата на 
след среща с българския си колега Сергей Ста- депутатите. Българският премиер посочил, че 
нишев. С оглед на засилващото се сътрудничес- има много добро ниво на политически контак- 
тво между двете страни Таричану предложил ти, което създава предпоставки за развитие на 
на Станишев организирането на междуправи- икономическото сътрудничество, 
телствен семинар, ръководен от премиерите на 
двете страни, на който ще бъдат обсъдени кон- дят по-добри условия на бизнес между Бълга- 
кретни въпроси от взаимен интерес. Предложе- рия и Румъния още преди членството в ЕС. 
нието бе одобрено, предстои да бъде уточнен

Рим,
Сергей Станишев разговаря и с председате-

Двете страни са изразили желание да обсъ-

Румен Петров се срещна 

е Ан Патереън
Ежегоден ръст 
на стокообмена

По думите на Румен Петков 
близките съюзници на Съеди- лахи, пред които сме изправе- споразумението, което той и 
нените щати в Югоизточна ни днес, са организираната Патереън подписаха, е изклю- 
Европа в борбата с организи- престъпност, трафикът на хора чително важно за България, за- 
раната престъпност, прането и дрога и киберпрестъпността. щото разпределя предоставе
на пари, трафика на хора и нар- Тези международни престъп- ните от САЩ 4,3 милиона до- 
котици, заяви след среща с ми- ления можем да преодолеем, лара за обучение на полицей- 
нистъра на вътрешните работи само ако работим заедно и за- ския персонал, помощ в рабо- 
Румен Петков помощник-дър- това ще продължим да си сът- тата на Научноизследовател- 
жавният секретар на САЩ Ан рудничим. Ще окажем помощ ския институт по криминалис- 
Патерсън. По думите й на сре- на правната система, прокура- тика и криминология на МВР и 
щата са били обсъдени взаим- турата и полицията в тяхната лицензирането му по европей- 
ното сътрудничество и укреп- работа с цел тя да бъде ските стандарти, съобщи БТА. 
ването на законността между по-ефективна, каза Патереън.

България е един от най- двете държави. Основните зап-

Външнотърговският стоко
обмен на България за 2005 г. 
възлиза на 47,2 млрд. лева и 
тенденцията на ежегоден ръст 
се запазва. Това сочат предва
рителните данни на Национал
ния статистически институт за 
външнотърговския стокообмен 
на България за 2005 г. В сравне
ние с предходната година уве
личението е с 23,1 на сто. Сте
пента на покритие през 2005 г. 
намалява в сравнение с 2004 г. с 
4,3 пункта и достига 64,4 на сто. 
Това е най-голямото намаление 
на покритието през последните 
4 години. През 2005 г. са изнесе
ни стоки за 18,5 млрд. лева.

Истината и спектулациите 

около птичия грипИма ли птичи грип? Зарадни птичия грип, консу- себестойността, където се ста- Чамова, шеф на Асоциацията 
мацията на пилешко месо в билизираха”, коментира Борис на месопреработвателите 
България е намаляла с над 30% Стаменов, добавяйки: “През България.

от Нова година насам, за- 2005 година сме произвели 7 Иначе хотелите в Турция 
яви Борис Стаменов, шеф хиляди това птиче месо повече например са подложни на на- 
на асоциацията на птице- от предишната, а месото, зале- тиск за отстъпки и намаляване 
въдите в България. жаващо на склад чрез специал- на цените след истерията.

Първоначално от асо- на технология може да бъде Подобно е и твърдението на 
циацията смятали, че то- съхранявано максимум една Благой Рагин, председател на 
ва е последица на колед- година. По този начин вече 300 Българската хотелиерска и

асоциация.

Има голяма вероятност още в близките дни да бъдат 
открити огнища от птичи грип. Това прогнозира ми
нистърът на земеделието и горите Нихат Кабил. По ду-
----- му, последните резултати показват наличието на

Н5 в лебед, открит близо до Крайморие, област
мите
вирус
Бургас. ,

В близост до намерената там птица има птицефер- 
са взети всички мерки да бъде изолирана,ма, за която

каза министър Кабил. Той подчерта, че на този етап 
все още няма масова смъртност при птиците, нито в 
частните, нито в промишлените стопанства. Няма изо
лирани щамове на птичи грип при домашните живот- 

Като основна задача на ветеринарите на този етап е 
да не бъде допускан контакт на дивите с домашните 
птици, подчерта министър Кабил. Според директора 
на Националната ветеринарномедицинска служба доц. ^
Жеко Байчев, в момента не се налага избиване на птици в района на ьи- дават с психозата около зара. лешк0 меСо, почти не е увели-
дин.1сьдето британската референтаалабораторм потвърди нгш зата с птичи ррип ..Цените ЧИЛа търсенето на останалите всичко е спекуалция и измис-
На Щуслотия.ОсновеТн преносител на вируса на птичия грип са белоче- спаднаха до едно равнище под видове. Това пък каза Светла лица. Т. Петро

гъски, гълъбите и враните, посочи доц. Байчев.

1
Ду

? , ните и новогодишните тона месо е прибрано в складо- ресторантьорска
празници и голямата упо- ве през последните семдици”. Според него - туристите може 

В България от птицовъдство да бъдат “прогонени” и от Бъл-треба на собствени жи
вотни - прасета, пуйки, се препитават над 15 хиляди гария, ако се продължи с исте- 

души. Истерията около птичия рията около птичия грип.
Преобладаващото мнение

ни кокошки.
Продължилото ниско грип, довела до рязкото нама- 

на консумация те оправ- ляване на употребата на пи- сред хората в България е, че е
птичия грипниво

опасността от

лени
лите
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^от м ирим е нахален < Ш Наскоро от Червения кръст на България

Апарати за 

Здравния домСлед решението на здравно
то министерство за заплащане 
на зъболекарските услуги, бро
ят на пациентите в стоматоло
гичната служба към Здравния 
дом в Босилеград е намален с 
почти 90%. Това заяви 
ничката на службата д-р Роза 
Чипева, специалист по обща 
стоматология, и подчерта, че 
освен лицата, които, според ре
шението на министерството, са 
освободени от заплащане, към 
службата се обръщат предим
но пациенти, нуждаещи се от 
спешна интервенция. Спешни
те интервенции, с които вре
менно се прекратяват болките 
на пациентите, не подлежат на 
плащане.

Към лицата, които, според 
решението на здравното ми
нистерство, не заплащат сто-

~ТГ

I#'. Щ Ч
Бялгарският Червен кръст ще дари медицински апарати и 

съоръжения за кардиологичен кабинет, както и рентгенов апа
рат на Здравния дом в Босилеград. Това стана ясно след прис
тигналото писмо, с което тази хуманитарна организация осве
домява кмета на Босилеградска община Владимир Захариев, 
че общината трябва да организира превземането на дарение
то, т.е. да набави необходими документи за внос и да органи
зира транспорта.

-Преди месец в София ме прие министърът на здравеопаз
ването на България Радослав Гайдарски, от когото поисках 
помощ за Здравния дом. Той прояви особено разбирателство 
за нашите проблеми и оказа съдействие в контактите с пред
ставители на Червения кръст, които веднага изразиха готов
ността си да ни помогнат, казва Захариев и пояснява, че става 
дума за апарати втора употреба, които българската хумани
тарна организация получила като дарение от Швейцария.

Както узнаваме пратката съдържа две медициски легла за 
прегледи, апарат за измерване на белодробен капацитет и за 
сърдечен дебют, двойнопосочен доплер за измерване на ве
нозно налягане, рентгенов апарат, специално легло за хори
зонтална рентгенография, светлинен екран за наблюдение на 
рентгенови снимки и други съоръжения.

I.........
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Празната чекалня пред стоматологичния кабинет
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матологични услуги, се числят: 
деца до 18-годишна възраст, 
бременни жени, майки на деца 
на възраст до 1 година, безра
ботни, не постъпвали досега на 
работа, както и болни от опре
делени видове заболявания.

Д-р Чипева пояснява, че це
ните на зъболекарските услуги, 
които се прилагат в здравните 
ведомства към Здравния цен
тър във Враня, са вероятно 
най-низки в републиката. Спо
ред ценоразписа на Здравния 
център ваденето на зъб с анес
тезия струва 350 динара, дока- 
то без анестезия е 250. Цената 
за слагане на пломби е в размер 
от 300 до 800 динара, в зависи
мост от качеството на пломба
та и от повърхността, върху ко
ято се слага. Изработката на

тотални зъбни протези за двете 
челюсти струва 8 000, докато 
на частичните протези е 6 000 
динара. За изработка на проте
зи на деца под 18 години и на 
стари над 65 години Фондът за 
здравна защита ще осигурява 
само 35% от стойността на 
протезите.

Заетите в стоматологичната 
служба са получили януарските 
си заплати от републиканския 
бюджет, а се надяват така да 
стане и за февруари. Те все още 
не са наясно кои точно крите
рии ще се прилагат при изчис
ляването на заплатите им и 
колко средства в бъдеще ще 
бъдат отделяни от бюджета за 
тази цел.

Д-р Чипева подчерта, че 
стоматологичната служба 
в момента разполага със 
стари и изхабени машини, 
а и снабдяването с лекар
ства и други медицински 
материали не е на желано
то ниво. И това е едно от 
условията дали ще се увели
чава броят на пациентите. 
В момента в стоматоло
гичната служба са заети 
16 лица - 6 лекари, 6 сес
три, 3 зъботехници и един 
административен работ
ник. Кабинетът на лека
ря-специалист по детска 
стоматология е поместен в 
обекта на ученическото об
щежитие. Понеже децата 
не заплащат услугите, бро
ят на пациентите там е 
непроменен.

Не искат да 

плащат ТВ таксата
Основателното недоволство на жителите в Босилеградска об

щина и решителността им да не заплащат таксата на РТС е под
крепено с факта, че почти във всички села в общината изобщо не 
се хващат сигналите на държавната телевизия или на места се хва
ща само първа програма. Обстановката не е много по-различна и 
в Босилеград и Райчиловци, понеже постоянно се случват прекъс
вания в приема на сигналите.

В разрешеването на проблема се включи и Общинската скуп
щина. В края на миналата година от ОС отправиха няколко писма 
до компетентните служби и до директора на РТС Александър Тия- 
нич, с които поискаха да бъдат изпратени специални екипи от те
левизията, които да извършат измервания и на място да се уверят, 
че на територията на общината, изцяло или частично липсват сиг
налите на РТС. Понеже досегашните опити се оказаха безрезул
татни, отборниците

П.Л.Р.

В Босилеград и Райчиловци жителите 
следят програмите на РТС посред
ством частната кабелна телевизия 
“Кодал ”, която им предлага още 27 
други телевизионни канала. Те не ис
кат да плащат таксата на РТС поне
же ползват услугите на кабелната 
телевизия, на която си плащат месе
чен абонамент.

■■■Срещи - Атанас и Мара Петрови от с. Караманица

Няма с кого да си поговорят
Всички други проблеми* Понякога самотията измъчба побече

В обезлюдените села в Босилеградска община сгариге 
и изнемощяли хора всекидневно се сблъскват с редица 
проблеми. Останали по един или двама вкъщи, повече ог 
тях не са в състояние сами да се грижат за себе си и да се 
справят с проблемите, пред които са изправени. Живогьг 
им допълнително е обременен от самотията, коят поня
кога ги измъчва повече от всички други проблеми.

Едни сред “армията” такива хора са и Атанас и Мара 
Петрови от с. Караманица. Старецът е на 78, а съпругата 
му на 77-годишна възраст. Живеят в самотия, децата им

от
на ОС на последното заседание приеха пред
ложението на кмета Владимир Захариев, е 
което се задължават председателите на мес
тните общности да съберат от гражданите 
подписи за подкрепа на иска.

Въпреки предложението на ОС, хората 
оправдано се страхуват, че нищо няма да се 
промени и може би ще се случи РТС да заве
де дела срещу тях. От общинското ръковод
ство пък подчертават, че гражданите въз ос
нова па исковете ще имат основание да се 
защитават пред съда.

отдавна напуснали родната си къща и заминали да търсят 
по-добър живот. Синът им Стоян живее във Враня, другият 
им син Вепе е в Сурдулица, а дъщерята им Милка в 
ското село Радишапи.

- Въпреки че децата пи посещават, ние се чувстваме мно
го самотни, споделят съпрузите 11строви, докато гласовете 
им започват да треперят, а очите им да се пълнят със съл- 

- Самотията много пи измъчва. 1ук просто няма с кого 
да си поговорим, понеже най-близката къща от нас е огда- 
лечаена около 500 метра. Особсино пи е трудно през зима- 

и дългите нощи представляват

скоп-

зи.

та, когаго студените дни 
цяла вечност. Единственото разнообразие са пи четирите 
овчици и кутрето, казва дядо Атанас. Той си спомня за 
времето отпреди тридесетина години, когато в Карама
ница имало мина, а в селото около 60 семейства.

- Тогава кипеше от живот. В селото имаше магазин, 
хлебопекарница, пътят от Горно Тлъмипо до Карамани
ца беше с асфалтова настилка, а в училището, в което 
днес се учи само едно дете от съседното село Голеш, пос
тоянно се организираха играики, вечеринки и други за
бавления... Сега тук царува самотията...

Навеждайки глава, за да скрие насълзените си очи, дя
до Атанас, който е бил миньор в мината, а след това 
зач па обектите, сподели:

- Не изпитваме трудности от материална страна, поне
же аз редовно получавам пенсия, която ни стига за живот. 
След пауза от 12 години, отпреди три години в селото от- 
ново е открит магазин. Краката обаче пи издават и ни е 
трудно да отидем и до него. Значи ме е достатъчно да 
имаш пари, ако нямаш здраве и сили да ги харчиш.

От ОО на СУБНОР в Босилеград още 
преда Нова година изпратиха писмо до 
ОС, с което подкрепят инициативата 
да не се плаща ТВ таксата в община
та. Като основна причина за незапла- 
щане на таксата те изтъкват закри
ването на ТВ “Журнала”, което е би
ло единствено предаване за българско
то малцинство в Сърбия по държавна
та телевизия.

и па-
Неофициално узнаваме, че месечната ТВ 

такса досега редовно са заплащали по-мал- 
10% от домакинствата в общината. Са- 

Милаиов, шеф на клона на лесковското 
електроразпределително, подчерта, че не 
разполага с конкретни данни колко хора в 
общината досега са плащали таксата,

П.Л.Р.

ко от
ша

П.Л.Р.
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За плановете на МО 
Димитровград през 2006 г.
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Още едно постоянно работно 
тяло при скупщинатаНово

Над 2, 4 >1.1 н 

за комунални 

дейности

заседание 

на ОС
Съвет за 

намаляване на 

сиромашиятаДнес трябва да се проведе се
демнадесетото редовно заседание 
на Общинската скупщина. Меж
ду другото отборниците ще обсъ
дят комуналната програма, която 
реализира “Комуналац”, а би 
трябвало да бъде приета и прог
рамата за работа па комуналното 
предприятие.

На дневен ред е и обсъждане 
на мрежата на централните и 
подведомствени училища за ос
новно образование на територия
та на общината, както и на 
детските градини в общината.

Трябва също така да бъдат до- 
комплектувани органите в турис
тическата организация и да бъде 
назначен ИД дирекор на общин
ския център за социални грижи.

А.Т.

На последното заседание на Общинската скупщина в 
Димитровград отборниците приеха и решение броят на 
постоянните работни тела на скупщината да се увеличи с 
още едно — Съвет за намаляване на сиромашията.

Отборниците гласуваха и състава на новосъздадения 
съвет: Владица Димитров, лекар специализант, за предсе
дател (в момента е председател на Общинската скупщи
на), д-р Веселин Величков, лекар специалист, (в момента 
кмет на общината), Ратко Манчев, преподавател по физика 
в гимназията, Милан Тодорович, инженер по електротех
ника, Йосип Глишич, икономист, Мирослав Нацков, сту
дент-юрист, и Саша Костов, програмист. За секретар на 
съвета е назначена Тияна Алексова.

Както бе изтъкнато, основната цел на съвета ще бъде 
допринасяне за намаляване на сиромашията в областта на 
образованието, здравеопазването, настаняването на рабо
та, в жилищната област и на социално застрашените кате
гории от населението.

Как конкретно този нов орган при скупщината ще доп
ринесе да се намали сиромашията остава да се види.

Местната общност в Димит
ровград и през тази година ще 
реализира комунални проекти, 
благодарение на средствата от 
местното самооблагане. За са
ниране на асфалотовата нас
тилка на улица “Борческа”, от 
улица “Белградска” до жп га
рата, на която миналата годи
на беше реконступрана водоп
роводната мрежа, ще бъдат от
делени 600 хиляди динара. За 
същата цел на улица “Христо 
Смирненски”, на която също 
беше реконструирана водоп
роводната система, са запла
нувани 500 хиляди динара. За 
тези ремонти средства ще бъ
дат отделени и от общинския 
бюджет. По инициатива на 
граждани МО ще отдели 100 
хиляди динара за строеж на пъ
тека и стълби за пешеходци, 
които ще свързват улица “Бор
ческа” и улица “Бошко Буха”. 
Пътеката ще бъде построена 
край трафопоста на ул. “Бор
ческа”. Също по инициатива на 
граждани ще бъдат изградени

пътека и стълби за пешеходци 
от двора на библиотеката 
“Детко Петров” до улица “Тол- 
стоева”, за което са запланува
ни 400 хиляди динара. За раз
лични намеси в комуналната 
сфера, по инициатива на граж
дани, МО ще отдели още 639 
хиляди динара. През настоя
щата година ще бъдат реали
зирани определени проекти за
едно с местното самоуправле
ние и ЯП “Комуналац” и зато
ва ще бъдат изразходвани 200 
хиляди динара.

Местното самооблагане из
тича през средата на годината.
До няколко месеца ще бъде 
задвижена инициатива за въ
веждане на ново самооблагане гл\/о л     _____ _ о _ _ _ _ I,  __________ _____о _за период от пет години, както ® Димитровград кандидатства
неофициално узнаваме, само- 33 Средства 33 Проект 
облагането ще е за територия- ~ 
та на цялата община, а не само 
за МО Димитровград, което 
означава, че “за” или “против” 
въвеждането му ще се опреде
лят всички пълнолетни жители 
на общината.

А.Т.

На ГПП "Градина"

Стоп за 

златото в 

сутиен
Да се осуетява 

насилието
Б. Д.

!■:Димитровградското основ
но училище кандидатства за последък са забелязали, че де- 
средства за реализиране на дата помежду си и към учите- 
проект, целещ осуетяване на лите все по-често проявяват 
насилието в училищата. Пок- физическа и словесна агресив- 
ровител на проекта, в който ще ност и затова са решили да взе- 
се включат 50-ина училища в мат участие в проекта, с по- 
Сърбия, е ЮНИЦЕФ, а спомо- мощта на който да се запозна- 
ществователи - републиканки- ят с техниките и уменията за 
те министерства на просветата осуетвяване на агресивното 
и спорта, здравето и труда, комунициране. 
трудоустрояването и социал
ната политика.

В основното училище на-
На граничния преход : 

“Градина” край Димитров- , 
град митничарите неотдав- п 
на конфискуваха 757 грамаЛюбиша Костов е нов 

кмет на Гоин дол златни бижута, които една 
жителка на Улцин се опита
да внесе в страната, укри
вайки ги в сутиена си. Госпо
жата пътувала с рейс, дви
жещ се по маршрута град 
Бар в Черна Гора - Истанбул 
в Турция, и обратно.

Жителите на Гоин дол, едно от най-големите села в Ди
митровградско, неотдавна избраха за нов кмет 30-годишния 
Любиша Костов. Той заяви, че ще положи усилия селото да се 
сдобие с канализация и да се подобри водоснабдяването. 
Идеята му е в селото да се открие нов магазин, защото сега 
имат само един. Б. Д.

Б.Д. Б.Д.

Още една частна фурна_____ ^ -Точно така! А знаеш ли за
що? Защото твоят хляб ми на
помня на хляба на баба ми от 
селската фурна. Даже и вкусът 
му е на селски хляб , “вурняш” 
му казваме.

-Ами щом не слагам никак
ви модерни адитиви, щом го 
меся по стар традиционен на
чин и не може да прилича на 
нещо друго. Само че аз му каз
вам домашен хляб, скромничи 
Веселин.

На въпроса защо не дава от 
своя хляб на магазините в гра
да, казва че няма возило, пък и 
количеството е недостатъчно, 
за да може да снабди заинтере
сованите магазини.

Хлябът на баба
Времето, когато в Димит

ровград имаше само една фур
на, отдавна е минало. Минало 
е, надяваме се, и времето, кога
то на опашки чакахме за хляб и 
бяхме щастливи ако успеем да 
си купим.

Днес не само че има хляб 
колкото си искаш, но са толко
ва и частните хлебопекарници, 
така че можеш да избираш до
ри десетина вида хляб. От Но
ва година в Димитровград за
почна да работи още една фур
на — тази на семейството Таш
кови от Височки Одоровци.

Всъщност Веселин Ташков 
е стар познат на димитров- 
градчани. След като се завърна 
от Белград той с ортаци започ
на да
Одоровци, а след това и в Ди
митровград, 
обикновено става с орташката 
работа, се завърна отново 
родното си село, а фурната

продължиха да водят други 
собственици. Няколко години 
тя снабдяваше с хляб жителите 
на селата в Забърдието.

Хлебопекарницата “Ташко
ви & Й.” се намира на главната 
улица близо до гарата, средди- 

позната помитровградчани 
предишния пекар “шиптара”, 
който напусна града. Там по 

Веселинтрадиционен начин 
“вади” по 250 хляба на ден и ги 
продава до един, дори някои 
клиенти искат да се записват 
“за утре”. Освен хляб, в новата 
хлебопекарница има баници и 
бюрек — между 15 и 20 кг на

С по два хляба, купени от 
последните останали за този 
ден, с колегата си тръгваме, 
чоплейки вкусната коричка на 
хляба, а Веселин отива да цепи 
дърва за фурната за утре. Фак- 

Продавачката вади отнякъ- т-ьт, че фурната е на дърва. 
Докато водим разговора, де един хляб и й дава. Жената потвърждава и това че на дол- 

влиза една стара жена и търси си отива доволна.
-Май търговията върви? рите и залепени въглени, 
-Върви, как няма да върви! още повече напомня на хляба 

на баба и му дава особен вкус.

Веселин вади хляба

семейния бизнес - казва Весе- идвам! 
лин.

ден.
Всичко това сами прозвеж- 

дат хазяинът Веселин, съпруга
та и дъщерята му, както и про
давачката.

-Имам и син, но той сега е на 
“специализация“ в Пирот. Ко
гато изпече занаята, ще се вър
не със снахата за да засилим

пече хляб във Височки ната коричка можете да наме-
коетохляб. А той вече свършил.

После, както -Да се запиша за утре и да 
платя?- казва жената, далече Ето и вие сте дошли от другия 

не мога сутринта рано да край на града. А.Т-в ми и
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ООН и ЕС продължават да оказват 
пдмтцна Пчински и Ябланишки окръг Събрание на радио-любителите Здравеопазва

нето на доби
тъка в Бабуш- 
ница________Драгиша Тодоров 

нов водач на клуба10, 2 млн 

за развитие
евро

Приключи 

маркирането 

на говедата
Димитровградският клуб на ра- дерация на радио-любителите, Съ- 

дио-любителите тези дни проведе юза на радио-любителите на Сър- 
годишно събрание, на което бяха бия, клуба “Раде Кончар” от Ниш, 
разгледани дейностите през изми- читалището “Светлина” от София, 
налата и програмата за работа за в рамките на което работи ра- 
тази година. За изпълняващ длъж- дио-любителският клуб, гранична- 
ността председател на клуба бе из- та застава в с. Г. Криводол, казар- 
бран дългогодишният секретар мата в Димитровград и фирмата 
Драгиша Тодоров. Досегашният “Оги”. 
председател Горан Димов се от
тегли от поста, понеже замина да радия на радио-любителите Пана-

♦Продължава програмата МИР, средства за коя
то подсигурява Европейският съюз, а се реали
зира посредством УНДП. През тази и идната го
дина в 13-те общини в двата окръга ще бъдат 
финансирани проекти от интерес 
по-голям брой граждани.

Бабушнишките ветерина
ри приключиха акцията по 
маркиране на говедата в об
щината според стандарта 
на Европейския съюз. По 
думите на директора на Ве
теринарната станция Люби- 
ша Манич акцията била съ
пътствана от много труд
ности, особено в селата, до 
които пътищата са лоши.

Ветеринарната станция 
неотдавна набави съвреме
нен уред за откриване на 
трихинелоза при свинете, 
благодарение на който жи
телите на Бабушнишко за
напред ще са сигурни дали 
месото е годно за употреба.

В Бабушнишко от дълги 
години не могат да изкоре
нят свинската чума. По ду
мите на Любиша Манич в 
акцията за изкореняване на 
тази болест се очаква наме
са и на Министерството на 
селско стопанство и съот
ветните републикански ор
гани. За тази цел министер
ството занапред би трябва
ло да финансира ваксинира- 
нето на свинете срещу чума.

за възможно
От името на Българската феде-

Представители на Европей
ският съюз, Развойната

щините Власотинци и Църна 
вложени околопрог- трава, бяха

рама на Обединените 
(УНДП) и на Правителството 
на Сърбия подписаха договор 
за финансова помощ за разви- Сърбия, 
тие на Пчински и Ябланишки 
окръг. Според подписания до-

нации шест милиона евро.
Целта на програмата е об

щините в тази част на Южна
които икономически 

са изостанали в сравнение с ос
таналите части на република-

кумент, през тази и идната го та, да се развиват по-ускорено. 
дина за развитие на 13-те об- Имайки предвид, че в двата ок- 
щини в двата окръга - Босилег- ръга живеят хора от различни 
рад, Сурдулица, Владичин хан, националности, по-ускореното 
Враня, Буяновац, Прешево, икономическо развитие на об- 
Търговище, Бойник, Лебане,
Лесковац, Медведжа, Власо-

щините е едно от основните ус
ловия да укрепват мултиетич- 
ността и съвместния живот в 
тях. Затова и сега, както и по 

ро. Става дума за продължение време на първата част от прог- 
на програмата МИР, която бе рамата МИР, ще бъдат финан-

Драгиша Тодоров (вляво) приема благодарствено 
писмо от Панайот Даневтинци и Църна трава, ще бъ

дат вложени 10,2 милиона ев-
работи във Войводина. йот Данев връчи на клуба “Димит-

Гости на събранието бяха Дра- ровград” диплом, 
гутин Иованович, секретар на Съ
юза на радио-любителите на Сър- е получил 100 хиляди динара бюд- 
бия, Марко Живкович, член на жетни средства и това са били 
Изпълнителния съвет на този съ- единствените му приходи. През та- 
юз, Ратко Живкович от клуба на зи година радио-любителите се 
радио-любилите “Раде Кончар” от надяват да получат от общинската 
Ниш, Панайот Данев, член на хазна три пъти повече средства. 
Изпълнителния комитет на Меж- Висящ въпрос за клуба е евентуал- 
дународния радио-любителски съ- ното му преселване в сградата 
юз, Иван Иванов, член на Управи- “Джаджино”, за което настояват 
телния съвет на Българската феде- общинските органи. В клуба твър- 
рация на радио-любителите, дят, че сградата е стара и се нуж- 
Здравка Вучкова, секретар на тази дае от ремонт. За евентуалното 
федерация, и Валентина Иванова, дислоциране в “Джаджиното” на 
радио-любител от България.

За оказана помощ в работата ко 20 хиляди динара. Радио-люби- 
радиолюбителският клуб “Димит- телите все пак се надяват, че ще ос- 
ровград” връчи признания на: ОС танат в старото помещение на ули- 
в Димитровград, Българската фе- ца “Балканска”.

През изминалата година клубътреализирана по-миналата и сирани проекти, които ще са от 
миналата година, когато за фи- полза за възможно повече 
нансиране на различни програ- граждани, 
ми в тези два окръга - без об- В.Б.

Димит ровград
Б.Д.

Накраткоклуба ще са необходими най-мал-

* НЕПРАВИТЕЛСТВЕНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ “Фонд за ци
вилно общество” от Братисла
ва ще финансира изграждане 
на мост в МО Камбелевци.

— Организацията неотдавна от
пусна около 19 хиляди евро за 
провеждане на началните ра
боти. Общинската дирекция за 
строителство обяви конкурс 
за избиране на най-подходяща 
фирма за строеж на моста. 
Освен за моста “Фондът за 
цивилно общество” ще отпус-

Б. Д.

От албума на наш читател_

Един от първите 

учители в Цариброд
Влая Савов (на снимката) е един от първите учители в Цариброд от 

началото на миналия век. Снимката е заснета много по-късно, когато 
той е бил на 60 години със съпругата си Суса, която тогава е била на 55 не средства за провеждане и 
години. И двамата са облечени в традиционни за този край дрехи. Баба- на други комунални дейности 
та е с черна забрадка, с черно-бяла блуза и широка тъмна фуста. Дядод- в общината, но условието е да 
то е облечен в “белетинс” - дълъг елек, бяла риза без яка, беневреци и бъдат доволни от начина, по

който е реализиран проектът в
си няколко поколения: сип Йордан, бивш железночар и митничар, внук ? ДКТПМРХАНИК'ЬТ 
Влатко един от основателите па конфекция “Свобода”, правнуците Дан- яоюииишомп 
ко и Емил и праправиуците Владимир, Емилия и Ивана.

Щттш за жителите 

на йСфй«а55 улица
червен пояс.

Деда Влая и баба Суса са дарибродчани, кореняци, оставили зад себе

СЛАВИША РАНДЖЕЛОВИЧ 
от Бабушнишкото село Алек- 
сандровац бе принуден да се 
откаже от поправката на авто
мобили и да се обърне към 
дърводелство. Интересното е, 
че той сам е изработил маши
ните, които са му необходими 
за работа, с помощта на авто
части от различни развалени 
автомобили. Ранжделович 
казва, че от дърводелството 
не може да се живее добре, но

Сретен Игов

По същото време жителите 
негодуват, че камионите са се 
наредили един зад друг на 
по-малко от метър разстоя
ние и те не могат да си изка
рат колата от гаражите. Ня
кои самоинициативно бяха 
сложили знак за забрана на 
паркирането, но шофьорите 
го изместват. Пътната поли- 

да ция от Пирот едва ли се поя
вява когато има задръстване, 
така че движението на 
ТИР-овете никой не регули-

Улица “Софийска” в Ди
митровград е част от между
народното шосе Ниш-София. 
За задръстването от ТИР-ове 
през лятото и напоследък 
през уикендите вече няколко 
пъти писахме. Водачите на 
тежкотоварните камиони, 
свикнали с обстановката на 
границите, търпеливо чакат 
километричната колона 
тръгне, докато стоят на спо
менатата улица, купуват под
правена ракия от местните и 
се събират в групи.

се изкарват повече средства, 
отколкото от поправката на 
коли. Желанието му е да има 
собствена продукция и затова 
се опитва да получи кредити, 
за да си купи нови машини.

Б.Д.ра.
Л.Т.
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Проф. Боньо Лунгов отново в Кукления театър в Ниш Дейности на димитровградския 
театърЗародиш на бъдещата 

академия за кукленици? И занапред ще се 

работи с младите* През последните няколко _ 
месеца Вие г-н Лунгов изна- X 
сяте лекции и водите уп- 1 
ражнения със студентите X 
си в Ниш. На какво се дъл- р 
жи това? ^

Втора година пече към Нацн- I 
омаяната академия за театрал- I 
но и филмово изкуство В 
НАТФИЗ “Кръстю Сарафов” в И 
София имаме една група сту- I 
денти от Сърбия, където заедно I 
с двама асистенти - доц. Мая I 
Енчева и Константин Каракос- н 
тов сме ръководители на класа. II 
Този клас от 9 студенти - 6 от 0 
Ниш, двама от Нови Сад и един Г 
от Крагуевац - е направен е цел- Гг- 
та младите хора от Сърбия да * 
получат една много висока про
фесионална квалификация, тъй като в България 
наистина има не само добра традиция на кукле-

нути.
Трудното е, че се използва 

един и същ текст, но той трябва 
да звучи по различен начин се
дем пъти. Това ще е интересна 
закачка и със зрителите и мис
ля, че за зрителите ще бъде 
много по-любопитно, огколко- 
то в първия откри т час,
* Може ли вашата работа 
тук да се отчете като един 
вид зародиш на бъдещата 
академия за кукленици в 
Ниш?

.7 През изминалите три годи- родителите си замина в чужби
ни с младите талантливи ар- на. Захарова през изминалите 
гисти в Димитовградско рабо- години посещаваше театрал- 
ти известната актриса о г наше- нага школа на Паулина Мано- 
то малцинство Паулина Мано- ва и напредъкът й в областта 
ва. Тя завърши тригодишния на театралното изкуство беше 
си проект и остави дълбока очевиден. Тамара Янкова, коя- 
слсда в културния живот на то също, благодарение на Ма- 
града. Намерение да я послед- нова, напредва много, през 
ват през това лято имат артис- есента продължи образование- 
тите от местния театър “Хрис- то си в град Ниш. Подобни 
то Ботев”, които се стягат да примери има още. 
организират театрална школа 
за млади таланти. Както заяви дите и талантливи хора наис- 
ръководигелят на театъра тина е неприятен, но е характе- 
Делча Гигов, запланувано е с рен за всеки малък град. В теа- 
младите известно време да ра- търа “Христо Ботев” нямат 
боти и някой професионален друга възможност да го пре

махнат, освен да търсят нови 
Театърът “Христо Ботев” от млади таланти, 

няколко години се сблъсква с 
отлива на млади артисти. На- че детският ансамбъл към теа- 
последък често се случва деца, търа “Христо Ботев” тази го- 
които първите си крачки в об- дина няма да подготвя ново 
ластта на театралното изкус- представление, 
тво са направили в родния си “Големите приключения на 
Димитровград и които вече са малкия Чиполино” по текст на 
играли в детски представле- Джани Рудари. Новината е, че 
ния, е родителите си да се пре- ще се представи друг детски 
селват, или пък да отиват във състав. Ще бъде използвана

" /. -
■■

{*т <.ш
- Това е една голяма мечта, Проблемът с отлива на мла-V както на колегите ми в театъра, 

така и на студентите от класа. 
Защото всякакъв театър да ум
ре, всякакво течение в театъра 

да загине, за деца винаги ще има театър. Аз в 
това съм сигурен тотално, защото в най-тежки
те години на промените в България, на които 

ния театър, но сме и на едно от водещите места бях свидетел, кукле„ият теаТъР никога не беше 
в образованието за куклен театър в тази част на 
Европа. Има много специалисти, които нало
жиха актьорско майсторство и режисура за кук
лен театър като отделна специалност в Акаде-

режисьор.

Нека да отбележим и това,
в криза. Винаги е имало публика, а тук виждам и 
прекрасен салон. Една седмица наблюдавам 
това и смятам, че никак не е случайност, а 
по-скоро закономерност. Това ме радва много 
защото кукления театър има важна образова
телна мисия. Заради тоя смисъл си заслужава 
всички ние да работим и сериозно да се обмис
ли за такава академия в Ниш. Условията са на
истина чудесни. Аз не зная кой и кога е решил 
да построи тази сграда, но от всичко, което съм 
видял, гарантирам, че няма по-добър куклен те
атър като условия, като сцена, като техника, ка
то салон... Даже съм изненадан, че такива усло
вия нямат много европейски столици и други 
по-големи градове. Обикновено кукленият теа
тър е към драматичен или има малка зала, къ-

а ще подновимията извън драматичния театър и киното.
Отначало аз смятах, че те може би несериоз

но ще погледнат на това, понеже все пак са ан
гажирани в театъра тук, но се излъгах. Най-от
говорно и официално искам да кажа мнението 
на всички мои колеги, които се занимават с тях вътрешността, за да продъл- предишната постановка, която 

жат образованието си. Така бе дело на българския театра- 
стана и е талантливото моми- лен деец Стефан Методиев, 
че Мартина Захарова, която с

в академията, че са наистина талантливи млади 
хора. Някак си и самият аз много се запалих 
покрай тях и се амбицирах те наистина да пос
тигнат много в тази професия. Тяхната отго
ворност към следването спомогна бързо да 
навлизат в тънкостите на занаята. Освен това и

Б.Д.

Български 

писатели в си. 

“Бдение”

директорът г-н Берич ме излъга (казвам го с дето децата не могат да попаднат в магията на 
чувство на хумор, разбира се) да дойда първия представлението. Детето трябва да бъде плене- 
път, защото по-малко струва идването на един 
човек тук, отколкото всички те да идват в Со-

но от магията на театъра за да поиска да дойде 
отново. Липсва само подготовката на професи- 

фия. Академията и нашето министерство на об- онална квалификация. Аз ще бъда щастлив, ако 
разованието направиха голяма отстъпка, защо- хова1 което правим с моите студенти, наистина 
то студентите от Сърбия плащат само една тре- подпомогне тук да се открият възможности и за 

подготовката на такива кадри.та от таксата за една година, която за другите 
чужденци е 3000 евро.
* Ако добре Ви разбирам, част от заняти
ята вместо в Академията в София се 
провеждат в Ниш?

- Точно така. Една част от практическите за
нимания те ще вземат тук, а след това в София 
теоретическите неща, за да могат да полагат из
пити. В случая, също по идея на г-н Берич, уп
ражненията претворяваме в продукция на Кук
ления театър. Така се стигна до първия открит 
урок, понеже програмата предвижда спектакли, 
особено за III и IV година.

Вторият открит урок е вече по-сериозна ра
бота, защото става дума за една много специ
фична естетика и драматургия за куклен театър.
Сега взехме една доста интересна тема за чер
вената шапчица.Тя ще бъде разказана на въз
растните зрители. Аз съм дал пълна свобода за 
това какви интерпретации на тази приказка мо
гат да бъдат направени, които да звучат съвре
менно. По този начин се опитваме да развиваме 
въображението на студентите си, като те трябва 
да мислят много кратко, да мислят метафорич- I Млечният ПЪШ 
но, действието да се случва бързо, защото за

В. Богоев Свърлишкото списание за 
■ « литература, изкуство и култур- 
| но наследство “Бдение”, в руб- 
| риката “Сближаване” и е общо 
> заглавие “Нашите съседи”, 

представя българските поети и 
писатели Христо Ботев, Блага 
Димитрова и Здравка Евтимо
ва. От прочутия български 
революционер и поет Христо 
Ботев са поместени стихотво
ренията “Хаджи Димитър”,
“До моето първо либе” и “Моя
та Молитва”. Поетесата Блага 
Димитрова е представена е по
вече стихотворения, а съвре
менната писателка Здравка 
Евтимова е разказа “Цигулка”.
За двете писателки са дадени и 
кратки визитки, вероятно пора
ди факта, че Христо Ботев е 
добре известен и в Сърбия.

В брой 10 на списанието са 
поместени и творби на поети 
получили награди на литера
турния конкурс в рамките на 
литературните срещи “Дни на 
Гордана Тодорович” (Драгана 
Буквич Шливич, Далибор Фи- 
липович, Гордана Тасич и Ели- 
забета Георгиева). Литератур
ната награда на Общинската 
скупщина в Свърлиг с името на 
поетесата Гордана Тодорович
е присъдена на литературния ,... „„„ „
коитик и есеист от Белгоап Бо- на Народното строителство в 
я^аСтоянович ПантовиРчаД свърлишкия край” (Младжан 

В рубриката “Бдения” меж- иколич).
^ ду другите могат да се проче-

ЦДЛ !«1-5218ШШ одшъег
ккк
мъглива сутрин 
никой не вижда 
падащото листо
ккк
тъмни облаци 
още в леглото 
е старецът
ккк
пълнолуние
един портокал от купата 
липсва
ккк

юъижееност угпстност бяштиня
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X Са>- -члятна нощ: 

над пътя -
У IФ ■а

Ф О.Ф тат записки на поетите Миро- 
люб Тодорович и Зоран Вучич 
и стихотворения на Добрина 
Ерич. В рубриката “Тълкува
ния” пишат Душан Стойкович, 
Миливое Р. Иованович, Ми
рослав Тодорович, Жарко 
Джурович, Слободан Ж. Ракич

Рубриката “Наследство” е 
посветена на “Ценния принос 
към лексикографията” (автор е 
Любиша Райкович Кожеляц) и

,0Ф
*** ф
дълбоко в тревата ^ 
близо до люлката - ^
бастун
ккк
след земетръса 
непокътната 
къщичката за птици
ккк
тя дърпна пердетата 
между зимата 
и мен

всеки вариантщеиманеповечеотдесетинами-

Скулптури на Костич в 
Градската галерия

*
%

% И др.4В димитровградската художествена галерия в пе
тък бе открита изложба на скулптури на Звонимир 
Костич от Ниш. Авторът е роден преди 58 години в 
Бела паланка. Освен че е художник, Костич е и ли
тературен преводач и поет.

Скулптурите па Костич са изработени от метал, с 
най-различни са форми и съхраняват най-различни 
чувства. Изобразителният критик Лука Салапура 
оценява, че Звонимир Костич "интелектуално съзи
ра силата на руския авангард” и добавя, че е на път 
да я достигне. Д.

\
\
\
\

%
\

М. Т.\
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Годишнини Успение на Св. Кирил 

Славянобългарски «133 години от смъртта на 
Васил Левски

Да бъдем 

равни с 

другите 

европейски 

народи

На 14 февруари християнската църква почита Успението на 
Свети Кирил Славянобългарски, който заедно с брат си Свети 
Методий създава българославянската (старобългарската) аз
бука. През 1981 г. папа Йоан Павел Втори провъзгласява два
мата Равноапостоли на славянските народи Кирил и Методий 
за съпокровители на Европа заедно със Свети Бенедикт. Чрез 
съдзадената от Светите братя писменост през 9 век славяните 
се приобщават към християнската религия на свой роден език. 
С това се поставя и началото на нова цивилизация - славянска
та. По това време България е страната, в която просветител
ското дело на Св.Св. Кирил и Методий е най-добре прието и 
достига своя голям разцвет. Тук е създадена забележителна 
книжнина, която заема важно място в световната култура. 
Двамата братя са канонизирани, а преките им ученици напис
ват много служби, жития и похвални слова за делото им.

Светското име на Свети Кирил е Константин, наречен 
по-късно Философ заради високата му образованост. Роден е 
в Солун в знатно семейство. След завършване на Император
ската школа в Цариград той е назначен за патриаршески биб
лиотекар и преподавател по философия. Отегчен от суетата на 
този свят, Константин отива в манастира на малоазийскиябългарите говорят за Левски, на човек му се струва, 

че говорят за член на своето семейство.”
Левски се оказва гениален стратег и организатор. 

Неговите революционни комитети, макар и понесли 
сериозни удари от турската власт, три години след 
смъртта му организират Априлското въстание. Въп
реки че е неуспешно, то предизвиква широка между
народна подкрепа за българската кауза и води до 
освободителната Руско-турска война от 1877-78 г.

Как се отбелязва годишнната от гибелта на Апос
тола - подробности от д-р Стоян Джавезов, главен 
секретар на Общобългарския комитет “Васил Лев
ски” и председател на едноименната фондация:

“Ние решихме, търсейки кореспонденция с наше
то бурно ежедневие, темата, под която да минат 
проявите, да бъде "Васил Левски - борец за един 
справедлив свят, отговарящ на насъщните потреб
ности на човешката личност". С тази тема търсим 
преди всичко това, което оставя Левски в полити
чески, идеен, в нравствен план. През тази година се 
отбелязва и 130-годишнината на Априлското въста
ние. Левски именно със създаването на Вътрешната 
революционна организация подготвяше въстание
то, но не можа да участва в него и да види неговите 
резултати, които реално доведоха до Освобождени
ето на България. Неслучайно на 17-ти февруари, два 
дена преди датата на гибелта на Апостола, ние свик
ваме за учредяване комитет, който ще приеме и из
пълнява Национална програма “130 години Април
ско въстание” под патронажа на президента на Ре
публиката Георги Първанов. Очакваме да дойдат 
видни български учени, общественици, над 30 кмета 
на населени места, свързани пряко с подготовката и 
избухването на въстранието, за да може този общес
твен форум да приеме една достойна програма за 
отбелязване на светлата годишнина."

Сред възпоменателните прояви в родния град на 
Апостола Карлово са младежкият дебат “Левски - 
мяра за достойнство и патриотизъм на моето поко
ление”, спектакълът “Народе ????”, подготвен от 
гимназията, носеща неговото име, музикално-пое
тичен рецитал, изложба на рисунки, среща с актьора 
Илия Караиванов, пресъздал неговия образ в запом
няща се телевизионна постановка. На 18 февруари в 
Карлово ще има тържествена заря-проверка, на 19- 
ти - панихида в памет на Апостола, митинг-поклоне
ние и шествие до родната му къща.

Възпоменателната програма в София включва 
премиерата на кино-романа “Българският Христос” 
(книга за Апостола, написана от Константин Дуфев 
с желанието да бъде екранизирана), спортен праз
ник в Борисовата градина, митинг-заря пред памет
ника на Левски.

На 19 февруари 1873 г. на бесило край София 
мира смъртта си Васил Левски - най-ярката фигура 
от национално-освободителните ни борби срещу 
петвековното османско иго. За всеки българин, неза
висимо от неговото социално положение или поли
тически възгледи, Апостолът на свободата със своя
та всеотдайност и нравствена чистота е така скъп, 
както Исус за всички християни. “Аз съм посветил 
себе си на отечеството си да му служа до смърт и да 
работя по народната воля” - пише Левски. Опреде
лящи за неговите възгледи са патриотизмът, репуб- 
ликанството и демократизмът. Сред най-известните 
мисли на Апостола е онази, че в свободна България 
всички етноси - българи, турци, евреи и други ще бъ
дат равноправни и ще живеят в мир и разбирател
ство.

на-

Преди Левски в революционните ни среди се смя
та, че успешно въстание срещу Османската империя 
може да бъде предизвикано чрез навлизането отвън 
на въоръжени чети. Левски сам участва в Първата и 
Втората българска легия, както и в четата на Пана
йот Хитов. Неуспехът им го кара да тръгне по друг 
път. Смятайки, че освободителното дело трябва да 
бъде пренесено в българските земи, той създава ши
рока мрежа от революционни комитети.

Преди няколко десетилетия британската учител
ка и писателка Мерсия Макдермот написва книга за 
Левски. В интервю, запазено в Златния фонд на Бъл
гарското национално радио, тя отбелязва: “Тази 
мрежа от комитети представлява една високодис- 
плинирана и централизирана революционна орга
низация и е единствената по това време в Европа. В 
това е уникалността на Левски. Въпреки че той все 
още не е така известен като други революционери на 
19-и век, например Гарибалди или Мацини, поне аз 
лично смятам, че е отишъл много по-напред от тях и 
че неговата революционна организация е забележи
телна и интересна. Много пъти посещавах Бълга
рия, за да събера информация, и в това ми помогна
ха много българи - от учените до децата и обикнове
ните хора. Едно от особените неща по отношение на 
Левски е начинът, по който той е обичан. Когато

Олимп при своя брат Методий. Там в пост и молитва създават 
българославянската азбука и превеждат свещените книги на 
християнската църква на езика на солунските българи. Тога
вашният византийски император Михаил III изпраща двамата 
братя в Моравия и Панония, за да спечели за християнството 
тамошните славяни чрез бащиния им език. Но интересите на 
местното германо-латинско духовенство са засеганти и то за
почва борба против тях, позовавайки се на триезичната догма. 
Според нея християнското богослужение можело да се извър
шва само на еврейски, гръцки и латински език. Пред силните 
доводи на Свети Кирил, че всички народи имат право да сла
вят Бога на своя език, отстъпва дори и папа Адриан II, който 
посвещава в Рим богослужебните книги на славянските Прос
ветители и Равноапостоли. А на Кирило-Методиевите учени
ци е предоставено да служат на славянски език в римски хра
мове.

Скоро след тази мисия във Вечния град Свети Кирил забо- 
умира на 14 февруари 869 г. Погребан е в римската ба- 
“Сан Клементе”. Той получава най-високото призна-

лява и 
зилика
ние от своите съвременници и последователи. Император Ми
хаил III го нарича в едно писмо “мъж почтен и благочестив, 
много учен и философ”, римските кардинали и градските пър
венци смятали Константин-Кирил Философ за “велик и зна
менит мъж”, който ще бъде прослава за техния град. Според 
житиеписеца Теофилакт Охридски папа Адриан II пр 
сил в Църквата двамата братя за “Равноапостолни”, . 
подвигът им е “равен на подвига на Апостол Павел”. А 
възможната най-висока оценка за един просветител през 
Средновековието.

Константин-Кирил Философ оставя име в културната исто
рия на 9 век и като талантлив писател и преводач. Според уче
ните преводите и оригиналните литературни творби 
вянския просветител стоят в началото на старобългарската 
литература.

Паметта на свети Кирил Славянобългарски се почита и от 
Католическата църква. Най-големи са честванията в базили
ката “Сан Клементе” в Рим, където се намира гробът на Свети 
Кирил, а също и неговите свети мощи. В римската катедрала 
“Свети Петър" има една икона и олтар, посветени на славян- 

Просветители Св. Св. Кирил и Методий и на 14 февруа
ри се отслужва тържествена Света Литургия.

Днес 6 Босилеград
овъзгла- 

понеже 
това еПочит на Васил Левски

По повод 133-та годишнина от фия ще изнесат рецитал, посветен ското ръководство на Босилег- 
гибелта на Васил Левски днес ще на Левски, както и капелни песни, радска община, училищата, както 
бъде отдадена почит на Апостола От КИЦ оповестиха, че се очак- и до всички ведомства и общес- 
пред паметника му в Босилеград, ва да пристигнат представители твено-политически организации 
Според програмата на босилег- на държавни органи в България, в общината, 
радския филиал на КИЦ “Цариб- родния град на Апостола Карло- В помещенията на КИЦ ще се 
род”, който е организатор на про- во, Общобългарската фондация проведе промоция на книгата 
явата, след полагането на венци и “Васил Левски” от София, както и “ВМРО - силата на българския 
цветя пред паметника ще бъде из- на общини и обществени и поли- дух", издадена от организацията 
иесена културна програма, в рам- тически организации в България, на ВМРО от Пловдив, 
ките на която изпълнители от Со- Отправени са и покани до общин-

на сла-

ските
П.Л.Р.
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Избрани най-добрите 6 димитров
градския спорт през 2005 г.
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Щрихи за портрет: Драголюб Величков

Най-резултатният 

шахматист на ‘‘Младост”Джордже Гогов 

спортист на 

годината
“Титлата”

шахматист в отбора на “Мла
дост” несъмнено принадлежи 
па Драголюб Величков. Защото 
през последните два сезона в
Сдружената шахматна дивизия чителни резултати,
на Пчипски и Яблаиишки окръг - Покрай Новида Божилов,
той записа най-много точки за треньора на “Младост”, изклю-
своя отбор - в 16 изиграни пар- чителни шахматисти са и Пене
тии е допуснал само една загу- Стоянов, Зоран Костов, Йован
ба. Затова без прекаляване мо- Стоилкович, Васил Йосифов,
же да сс каже, че Величков е дал Васил Христов, Раде Сотиров,
огромен принос за изключител- младият Митко Александров и
нитс успехи на “Младост” - др. Подсилени с няколко талан-
шампиопска тигла през 2005 и тливи шахматисти от Враня и
класиране в по-висша дивизия, Ниш, готови сме равностойно
както и второ място през 2004 да играем с респектиращи от-
година. бори от по-големи градове. Да-

Драголюб Величков е роден но и през следващия сезон про-
през 1963 година, а член на ШК “Младост” е от дължим да осъществяваме добри резултати, с 
самото сформиране на клуба през 2002 година, което ще се създадат условия и за популяризи- 
понеже, както самият той каза, идеята за сфор- ране на шахмата сред босилеградската младеж, 
мирането на шахматен отбор в града му доста- Величков вече двадесетина години работи 
вила голямо удоволствие. В момента той е и като медицински техник в Здравния дом в Боси- 
член на Управителния съвет на клуба. леград. Женен е с Весна, с която имат двама си-

Разказа ни, че любовта към древната игра на нове, Душко и Оливер. По следите на баща си 
64 черно-бели полета е почувствал още когато вече е тръгнал Душко, който също е член на ШК 
бил ученик в основно училище. “Младост”. В дебютното си участие в Учени-

- По това време в центъра на село Райчилов- ческото първенство на Централна Сърбия по 
ци почти всяка вечер мъжете се събираха да иг- шахмат, което през януари месец тази година се 
раят шахмат и аз с особено внимание следях проведе във Върнячка баня, Душко се класира 
техните партии, споделя Величков. Интересни- сред десетте най-успешни състезатели в катего- 
те двубои привличаха вниманието на всички рията момчета на възраст от 12 до 14 години и 
любители на шахмата в селото, така че около осъществи правото да участва на Съюзното 
шахматистите редовно имаше и публика. Кога- първенство. Драголюб Величков подчертава, 
то станах ученик в средното медицинско воен- че има огромно желание синът му Душко да 
но училище в Нови Сад, с другарите си редовно стане добър шахматист, а след няколко години 
упражнявах шахмата и с отбора от моя клас и кандидат-майстор, 
почти редовно печелихме ученическите състе-

най-резултатен Величков изтъква, че в Боси
леград има отлични шахматис
ти, което се потвърждава и от 
факта, че “Младост” за много 
кратък период постигна изклю-

От тържеството в залата на Общинската скупщина

Джордже Гогов бе 
избран за най-добрия 
спортист в Димит
ровградска община 
през 2005 г. Най-пре
дставителният резул
тат на младия спор
тист бе второто мяс
то на Първенството 
на Балканите в дис
циплината 
скок.

тът Бранислав Ко- 
тев, футболистът 
Дарко Миланов и 
състезателят 
спортна стрелба 
Стефан Петров.

Отбор на година
та е женският със
тав на ШК “Цариб
род”, който се със
тезава в Първа съ
юзна лига.

Най-добрите 
спортисти получиха 
дипломи и парични

по

П.Л.Р.зания.
висок 

Състезателят
по ветроходство Ма
рио Ставров зае вто- _

футболистът Джордже Гоговро, а 
Миомир Пейчев награди, а на 

най-добрия отбор бе връченатрето място.
В конкуренцията на младите купа. 

спортисти за най-добър бе 
провъзгласен Марио Ставров. в залата на ОС и на нея присъс- 
Анита Накова от ШК “Цариб- тваха голям брой местни спор- 
род” се нареди на второ, дока- тисти, челните хора на общи-

Манифестацията се проведе

то трето място разделиха ната и много гости, сред които 
членките на АК “Балкан” и Николай Александров, съ- 
Андрея Тодорова, Александра ветник в Българския олимпий- 
Петрова и Александра Андо- ски комитет, 
нова. Това е 14-ият пореден избор 

В класацията “Те идват” бя- на най-добрите в димитров- 
ха наградени лекоатлетките градския спорт, който органи- 
Валентина Величкова и Саня зира местният Спортен съюз. 
Станкович, състезателките по Да напомним, че в състава на 
спортна стрелба Светлана комисията за 
Пейчич и Йелена Топич, шах- най-добрите бяха спортисти, 
матистката Кристина Тошич, леуреати на признания през из- 
баскетболистът и лекоатлет миналите години.

избиране на

Андрей Еленков, баскетболис
тът Стефан Лукич, шахматис-

Д. С.

Втора сръбска лига - група изток

Гостите като фъртуна ,, ^ , П
БК „Гердап-Текиянка“ - БК „Димитровград“ На 26 ФевРУаЖ в Пирот 

73 : 106 (26:18; 11:27; 20:25. 16:36) Раднички” - ЦСКАа
След този кръг БК “Димитров- 

Илич от Княжевац и Джорджевич град” е осми във временното кла-
от Ниш. сиране. „ Българският шампион по Заплануваната контрола I

В рамките на 16 кръг от първен- За “Димитровград” играха: Ге- футбол ЦСКА от София ще иг- Пирот с местния “Раднички”
група° изтокТ°димитровградските АндреевТЯндрее^ич ^ Стани- Рае контролна среща срещу ще се играе ден по-рано от 
баскетболисти разгромиха отбора мировия 12, Аранджелович 11 и белградския Рад на22февру- обявеното - на 26 февруари 
на “Гердап-Текиянка” в Кладово. Радованович 24. ари. Приятелският мач ще бъ- (неделя) от 15 часа местно вре-
Домакините бяха по-добри само В следващия кръг “Димитров- де изигран на стадион “Бъл- ме. 
през първата четвъртина, докато град” е домакин на БК “Юг” от гарска армия” в София и ще 
останалите три минаха при над- Враня. започне в 15 часа българско пресцентъра на ЦСКА, до края
мощие на гостите. Д.С. време. на подготвителния

Кладово, 12.02.2006 г. Съдии най-вероятно ще бъдат играни 
контролни мачове и с белград
ските първодивизионни отбо
ри “Партизан” и “Обилич”.

Без съмнение заслугата за 
тези сръбско-български фут
болни срещи е изцяло на трен- 

ЦСКА Миодраг Ие-

в

Както ни осведомиха от на
Т. Петровсезон
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За сигурно 

движение по 

заледените
улици

Петър 

Дойчинов, 

скулптор от 

Цариброд

то му желание и най-после се 
съгласяват. Петър издържа 
приемния изпит като трети на 
ранглистата. Изучава специ
алността резба при проф. 
Христов, а скулптура при 
проф. Жеко Спиридонов. Ака
демията завършва през 1931 
година и заминава за Прага, 
където става студент във Вис
шата държавна академия за 
изящни изкуства (от 18 чуж
дестранни кандидати той е 
сред тримата приети).

След като успешно завър
шва академията, Дойчинов се 
връща в България, където ус

пешно и непрекъснато твори. Последната си 
творба, фигура на лисица, е изваял на 91-го
дишна възраст. Творбите му са на стотици, а 
за тях многократно е награждаван, включи
телно и с ордена “Св.св. Кирил и Методий” — 
първа степен!

Поклон пред паметта на този знаменит ца- 
рибродчанин.

(В текста са ползвани сведения на проф. 
Рангел Павлов, казани по повод 95-ия рожден 
ден на скулптора, честван в дома му).

На 96-годишна възраст неотдавна 
почина доайенът на българските 
скулптори Петър Дойчинов Петков.
Малцина от читателите знаят, че 
Дойчинов всъщност е царибродча- 95-ия си рожден 
нин - роден е на 24 септември 1909 г. ден 
в Цариброд.

Още като дете започва да рисува където 
стигне, макар че няма учител по рисуване по 
онова време. Когато през 1926 година завър
шва тогавашната Царибродска гимназия, той 
минава нелегално границата и отива при брат 
си Симеон, студент в София, останал там след 
присъединяването на Царибродско към Крал
ството на сърби, хървати и словенци.

Петър мечтае да се запише в Художестве
ната академия, но брат му и родителите, ек
страдирани междувременно, настояват да 
стане икономист. Те не устояват срещу силно-

П.Дойчинов на
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Възпоменание Възпоменание

На 23 февруари 2006 г. ще се навършат 10 
ГОДИНИ от смъртта на нашия мил съпруг и ба-На 24 февруари 2006 г. се 

навършват 6 ГОДИНИ от 
смъртта на нашата мила 
сестра и леля
КОСТАДИНКА 
ГОГОВА - 
КАЯ 
от Ниш

ща
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ 
от с. Желюша

Обичаме те! Десет години празнотата в наши
те сърца попълват спомените за теб.

Почивай в мир! Поклон пред светлата ти памет!
Твоите: съпруга Десанка и дъщери Цветанка и Зорица

™ '

Най-безопасният начин за движение по 
заледените босилеградски улици през из
теклите дни беше с шейните, които тегле
ше конят Мишко. "Изобретението" е на 
Любен Радев от село Извор, който освен 
шейни си е направил и файтон.

Винаги ще си 
спомняме за 
теб!
Твоите Оливера, Любица и 

Биргида

Тъжен помен
На 17 февруари 2006 г. се навършват 10 ГОДИНИ от смър

тта наП.Л.Р.
ЛЕВТЕРКА ИВАНОВА 
от с. Горна Невля

На 4 януари 2006 г. се навърши ЕДНА 
ГОДИНА от смъртта на съпруга й 

НИКОЛА ИВАНОВ 
също от с. Горна Невля

Помним ви, защото заслужавате и бяхме 
щастливи с вас. Винаги ще ви обичаме!
Синовете, дъщерите, снахите, зетьовете, внуците и мно-

гобройните роднини

К;__г т
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Съставил: Драгам Петров
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ВОДОРАВНО: 1. Дворец. 6.
Мъжко име. 14. Католически 
свещеник. 16. Раса. 17. Река __ _ 
в Сибир. 19. Жилещо насеко- 22
мо. 21. Част от игра на тенис. ___|_
22. Политура. 24. Който е за
вършил медицински факул
тет. 26. Ловене на дивеч. 28.
Страна в Азия. 30. Страна в 
Близкия Изток. 32. Течение в 
музиката. 34. Силен конски 
бяг. 36. Дървена тръбица за 
лула. 38. Тодор Ангелов. 39.
Град в Хърватия. 41. Ната- 

43. 15 и 17 буква. 45. В 
скандинавските поверия - 
свръхестествено същество.
47. Голям балкон, веранда.
49. Мярка за тегло и маса. 51.
Името на певеца Исламович. Сръбски поет. 18. Рекичка. Отвор на кожата. 37. Мярка в 
53. Черногорски писател. 54. 20 Еврейски свещеник. 23. златарството. 40. Вид пре- 
Баскетболен отбор от Ник- град в Колумбия. 25. Отстъп- возно средство. 42. Страна ? 
шич. 55. Сложен уред (мн.ч.). ка от пр0дажната цена на Африка. 44. Човек без права

стока. 27. Волята на гласопо- и свобода. 46. Красив (сръб.). 
ОТВЕСНО: 2. 1 и 16 буква. 3. давателите. 29. Американски 48. Седмата нота. 50.14 и 15 
Разтвор за боядисване на актьор. 31. Шоколадов крем. буква. 52. Един предлог, 
ноктите. 4. Коралов остров. 5. 33. Град в Пакистан. 35.
Основа на сграда. 7. Иван щщттШШШШШЕЯШ
Попов. 8. Животно с широки Иск 10 Билки. Робот. 13. Ре. 15. Арии. 16.

ЙР Дарак. 17. Кал. 18. Рат. 19. Бюфет. 20. Пача. 21 Ек. 22. Ракия. 
23 Жетон. 24. Валяк. 25. Дедал. 26. Ереван. 28. Колар. 1)0. 
фалит. 31. Танюг. 32. Те. 33. Сенокос. 35. Шопен. 37. Бас. 38.
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* 333231* 3029 Тъжен помен
На 2 март 2006 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта 

на нашия татко
ДИМИТЪР СЛАВОВ 
от Димитровград

По този повод ще отслужим панихида на 19 
февруари 2006 година на гробището в Димит
ровград с начало в 10 часа.

Обичаше ни много и от все сърце. Затова ви
наги ще те носим в сърцата си.

Дъщерите Славица и Ана със семействата си
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ж551
Тъжен помен
Изминаха 40 ТЪЖНИ ДНИ от ранната смърт на нашия 

скъп и непрежалим съпруг, баща, свекър и дядо
НАКО МИЛАНОВ 
(1944-2006)
от село Лукавица, Димитровградско

Лошата съдба те отдели от нас в момента, ко
гато твоята помощ и обич ни бяха най-необходи
ми. Болката в сърцата ни не стихва, мъчно ни е 
да живеем без теб, но ни крепят хубавите споме
ни, които ни остави.

Обичаме те и вечно ще те помним. Почивай в мир! 
Опечалени: съпруга Снежана, синове Зоран и Александър, 

снаха Милена, внучка Александра, внук Дарко, роднини,
познати и приятели

в
Вж__
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разклонени рога. 
граблива птица. 10. Въртяща
та се част на електромотор.
11. Пакъл. 12. Подарък. 13.
Които знаят много езици. 15. Никарагва.



- Забава12 17 февруари 2006

Манчин рабуш
Щж ТлмАун $аре%ан
'\ Г&О - Ее Манчо, кико мину Тривун Зарезанр 

7 д/УУЗеше ли кико йедно време? - орете ме Би 
ГР/ ^/ноградов.
Е2г - Иедно време, Винко, одавна си йе отипщ0 
\/ и нема да се върне никига. Колко и да запиня- 
мо на традидиюту, избледела, заличила се йе...

Мирослав Илич в специално интервю за „Братство"
*Обичат Сърбия, България, 

Стоичков... Мразя войната
Сръбската музикална мегазвезда Мирослав Илич гостува чак три ве- 

\чери в софийския клуб Планета, собственост на българската 
фодк-дива Рени. Разбира се, най-известният български ТВ водещ 
Слави Трифонов не изпусна шанса да повика популярния сърбин в 
шоуто си. Благодарение на Рени, Мирослав Илич се съгласи да даде 
интервю специално 3а „Братство“. а аз
* Кога за първи път бяхте 
в България?

- О, първият път бе много^' 
отдавна - още през 1974 годи
на. Тогава в Музикалната ака
демия в Белград работеше като 
преподавател
Митко Стоянов, а съпругата му 
Ирина беше певица. Те ми ор
ганизираха турне и тогава оби
колих цяла България. Изнесох 
концерти в 33 града и постиг
нах голям успех. Повече от ме
сец пътувах из страната и нико
га няма да забравя тези срещи.
Оттогава идвам в България не 
като певец и звезда, а повече 
като приятел. Имам толкова 
много близки хора тук!
* Читателите на “Брат
ство” знаят, че сте повече 
от приятели с Христо 
Стоичков. Как станахте 
толкова близки?

- Ние не сме близки, ние сме 
побратими! (Не кумове, както 
се мисли - б.а.) А как стана ли?
Ами аз обичам футбола, а той 
обича музиката. Запознахме се 
през 1989 година и след някол
ко месеца дружба ме покани на 
гости. Бе наел чудесна старов
ремска къща, менюто бе само 
от български национални яс
тия. Та вечерта ми каза, че ме е

- Ещо?
- Па ещо, първо еабале се доватимо с унукатога. Я му ка

жем дедин, денъска йе Тривун Зарезан, че идем при йедно- 
га приятеля, договорили смо се да га отпразнуйемо кико 
йедно време... Кикъв ти йе па тия Зарезан, дедо, денъска йе 
Свети Валентин, дън на залюбените! - отсече ми он.

- На койи? - прайим се да не съм чул.
- На залюбените! - изока он по-силно.
- Нещо ми не йе ясно - реко я. - Одека знайете кой йе залю- 

бен?
- Куде живейеш, бре дедо? Не си ли видел кико младиня- 

та иде из улицете препьрнута, а ония най-силно зацопани- 
те, стану насред пут и се целиваю?...
_ - Знайеш ли дедин, дека йедно време залюбените се кри- 
йеоше по кьошетията, а ако некой им подвърльи, оки отри- 
чаю и крию ко змия ногье. Това беше любов...

- Била йе дедо, съга йе друго време... А кой ти йе па тия 
Тривун Зарезан? Съга може да зарежеш девойче или момче 
кита си сакаш. Малко се здърпаю, види се дека нема да им 
иде и се раскараю, траже си другога...

- Първо, дедин, Тривун Зарезан нейе зарезан от никога, а 
на тия дън се зарижаю лозята, та да има по-голем берик- 
ьет. Тия Тривун Зарезан нейе никикъв швалер, а светъц! 
Празнуйе се богато, а у лозята се събираю мужйе, зарежу 
гьижете и после му даваю гощавкье, па се изнесе и вино и 
се пийе съглам...

- Значи,
- И тека,

зал кико они иду по кавичите и се нарижаю сваку вечер, ки
ко съга ка се стьвиня, на ньи се съвиня и буцаю по целу 
ноч, па йоще прайе поразийе...

- Е Манчо, младос-лудос! Да си празнайемо и нийе несмо 
били цвекье за мирисанье у младете године!

- Знайеш ли Винко, дека туя годин на празникат се прове- 
до кико бос по тьрнье...

- Айде-де?
-Истина, посъбрамо се неколцина, понакупимо това-онова, 

ама най-вече вино, и решимо да идемо при Тривуна, нали 
му йе празник. Можеше и да излезне добре, ама нали свак 
купувал пооделно, йедно с йедно вино не се поклапаше; те 
сичевачко, те вършачко, те косовска, те жупско, требе да 
йе имало седам-осам различна вина. Па йедно бело, йедно 
цървено, йедно суво, друго мокро... Намокримо се убаво!

- Чекай, па бай Тривун не изнесе ли од ньеговото, нали 
има лозйе?

- Лозйе има, ама вино колко за лек. Изнесе йедно пластич
но шише од две кьипа и има пет пути повтори кико йе од 
две кьипа...

- Па зарижасте ли гьижете?
- А, адетат прайимо! Само нали знайеш кико беше йедно 

време; шале, смей, па и поянье, изокуванье. Истина некои 
опиташе да затакую, ама другьи гьи посрезаше: “Айде бре, 
кво кокодачете кока имате птичи грип! ” И они се закюташе. 
Па ка се ватише за политикуту: те тия су теквия, те ония су 
онаквия, нали у Цариброд има двайесе и йедна партия, свак 
плюйе по другьите, а вали свойите, йош малко не дойде до 
кьотек...

- Е, оно на Зарезою йе имало йедно време и кьотек...
- Имало йе, ама на Ширинту кита навале и млади и стари, 

па музика, па оро... А са там че прайе парк, накарали зем- 
лю, требе да се заглобиш до колена. А и овия моите “триву- 
новци” тека се здърпаше зарад туя политику, та йедън по 
йедън се източите и очи не си видоше. Пустата политика, 
Винко, главу че ни изеде!

композиторът Обреп Пйевович 
ми подариха една песен в този 
стил - “Залюбих момиче ог гра
да”, а после ме заведоха в му- 
зикланта компания “Дискос”. И 
до днес тази моя първа песен 
ми е най-любимата и не спи
рам да я пея. Първият голям 
концерт на стадион бе в Мос- 
тар, където дойдоха почти 40 
хиляди човека. И до днес от ця
ла бивша Югославия най-скъ
пият ми град си остава Мостар. 
А там последва кървава дра
ма... Ако имам власт и сила, 
бих направил рака, че никога 
повече да няма ворни...
* В едно интервк) сте каза
ли, че най-уважаваният 
от Вас философ е Иво 
Андрич. Но той е писател, 
нобелист, който във вели
кия си роман “Мостът над 
Дрина” разглежда трудни
те отношения между два 
етноса с различна рели- 
тя...

- Именно! Аз се прекланям 
пред философа Андрич, който 
така умело прониква в душите 
на хората. Наскоро бях на пок
лонение в Йерусалим - свят 
град за три религии. Не мога да 
приема, че човек, ако обича 
един Бог, ако е приел една ре
лигия, задължитлено трябва да 
ненавижда другите, които имат 
свой Бог и различна религия.
* Какъв човек е Мирослав 
Илич?

- Консервативен. Уважавам 
семейството, училището, вяра
та, приятелството. Не съм 
страхливец. Славата може са
мо да навреди, като ти завърти 
главата. Любовта е главният

българинът

докига ее и они нарежу, до капуту, а?... 
брат ми Винко, я еи закюта, оти ако му бе развър-

поканил, защото иска да се 
побратимим. Какво да му отго
воря, освен че съм сългасен. А 
той не ми е просто голям прия
тел, а истински брат. Когато 
той бе футболист на “Барсело
на”, баща ми заболя тежко и Виртуозът Мирослав 
влезе в болница. Обажда ми се Илич въодушеви мно- 
Христо. Стигурно е усетил, че гобройните гости в со- 
нещо става, та направо ме по- фийския клуб Планета 
пита какво ми е. Казах му. А 
той: “Татко Жика е в болница? ници започват да ме псуват, двигател на човешката цивили- 
Утре пристигам.” И вярно на Дк0 кажа> че съм за ЦСКА] х0. зация. Няма нищо по-хубаво от 
другия ден след обед бе в Бел- гава ме мразят сините. т°ва да обичаш и да бъдеш
град. Бе пътувал непрекъснато Искам всички хора „ Бълга. обичан, 
с кола почти цяло денонощие. рия да ме обичат

* Като дете сте мечтаели 
да станете футболист, 
по-късно следвате електро- 

* На кои футболни отбори ника, а от 35 години сте на 
сте привърженик - в Сър- сцената. И все пак защо 
бия, в Европа, в България. фолк-музиката?

- Като малък ритах в селския 
“Дървена звезда” и съм поче- фухб0лен отбор и си въобраза- 
тен член на клуба. Приятели явах как стъпвам на терена на 
сме с треньора Любко Петро- легендарната “Мала Марака- 
вич, с когото отборът взе све- на-> в Белград. На 21 години се 
товната купа през 1991 година. ожених. Продължавахда си пея 
Пожелавам му успех с бълга- народни песни на различни 
рския “Литекс”. В Европа сим- фестивали. У мен си тече сел- 
патизирам на “Барселона” и ска кръв . роден съм в село 
“Милан , но в България не Мърчаевци в Шумадия. Реших 
смея да изказвам предпочита- да се пробвам във фолка. За ~
нията си. Ако кажа, че съм от късмех поетът Добрица Ерич и ЧОояИппРПЯГТИр гамГ) „ячамак и 
“Левски”, червените привърже- За предястие само качамак и

МанчаТодор Петров
На всеки пожелавам да има та
къв побратим. Ицо винаги ще 
остане мой брат.

ни да плащат зъболекарските 
- пасирани услуги от собствения си джоб.

Тъй като тези услуги били мно
го скъпи, а народът много бе- 

келнера ден, хората престанали да поп- 
имат ли скара или печено, той равят зъбите си.

пихтии.
За главно ястиеЗЛОбоЛШЗка

Попара
зеленчуци, пюре и попара. 

За десерт - сутляш. 
Когато попитах

- У нас не пропускам мач на
Така че сега хората в тази 

Сетне любезните домакини страна въобще нямат зъби.
И навярно, когато домаки

ните ми се усмихнаха, получих

се изненада и сви рамене.
В тази страна дойдох по ня

каква работа и тъй като това 
беше първото ми посещение, 
любезните домакини ме пока
ниха на обед. Бях гладен и вед
нага поисках да разгледам тях- ках0 нашите. Тогавашното тях-

ми разясниха тази гастроно- 
мична загадка.

Някога, в далечното минало, възможността и самият аз да
и те имали в менюто си ястия се уверя в това.

Накрая все пак обядвахме. 
Налага се да призная, че тяхното меню.

Много странно меню.
Над петдесет вида супи и

но здравно министерство оба
че ненадейно решило да съкра- ната попара беше много вкус-
ти стоматологичната защита и на. 
техните предци били принуде- Слободан Симич
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