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Писмо на НС на българите 6 СЧГ 
до Воислав Кощуница

5'133 години от гибелта на Васил Левски У

Възпоменателен 

митинг в София
С възпоменателен митинг пред Паметника на Васил Левски в 
София бяха отбелязани 133 години от гибелта на Апостола на 
свободата.

Г имназията е 

най-силното оръжие 

срещу асимилацията
Президентът Георги Първанов, председате- чест и справедливост, за безукорното себеотда- 

на парламента Георги Пирински, министри ване за една кауза, която няма равна на себе си, 
и депутати, началникът на ГЩ ген. Никола Ко- това е нашият символ на исконния, на неутоли- 
лев, кметът на София Бойко Борисов, предста- мия български стремеж към свобода, към неза- 
вители

лят

(Националният съвет на българите у нас из
прати писмо до председателя на Републикан- 
ския сьоет 3а националните малцинства Во
ислав Кощуница. В броя поместваме пълния 
текст на писмото. Редакционни са само наа- 
Заглавието и заглавието)

на БПЦ, граждани, почетоха паметта на висимо и справедливо развитие, каза държавни- 
Апостола, съобщи БТА.

Президентът Георги Първанов заяви, че Ва
сил Левски без съмнение е най-ярката, най-сил- лемият връх в българското Възраждане, първи- 
ната и най-безспорната личност в новата бъл- ят цялостен политик, най-изявеният демократ и 
гарска история. Левски е нашият баща и мерило хуманист в новата българска история, 
за отговорност, морал и патриотизъм, за дълг,

ят глава.
Георги Първанов добави, че Левски е най-го-

Уважаеми г-н председател,
Искам да Ви

по-подробно за проблема, кой- до 
то застрашава идентичността прие голям брой нови препода- 
на българското малцинство и ватели с намален брой часове и 
възмущава обществеността в така си създаде избирателен 
Димитровград.

Няколко години вече гимна- училищния отбор, понеже пре- 
зията в Димитровград работи с дишният, който я беше избрал 
подведомствени паралелки на за директорка отказа да под- 
други средни училища, което крепи нейното становище от- 
никак не е лошо, понеже по то- носно промяната на статуса на 
зи начин пълноценно се изпол- училището, избран беше и нов 
зват нейните мощности и учи- председател на училищното 
телските кадри, а повечето де- настоятелство (между другото 
ца внасят жизнерадост в града, трябва да се отбележи, че по 
Проблемът възникна преди ед- времето на режима на Слобо- 
на година и половина, когато дан Милошевич тя бе гласно- 
беше назначена нова директор- говорител на ЮЛ, а сегашният 
ка, която има амбициите да председател на настоятелство- 
превърне училището в смесено то е председател на Общин- 
и да го пререгистрира, което й ския отбор на СПС). Горещи са 
дава самостоятелност, а в на- техните стремежи училището 
чинанието й подпомага и стре- да се пререгистрира в смесено, 
межът на Министерството към 
рационализация на училищна-

:та мрежа. За целта тя предприе 
осведомя редица крачки, които доведоха

(На стр. 2)Почит прер 
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* По инициатива на босилег- И 
райския филиал на КИЦ „Ца- I 
риород“ и със съдействието 
на общинското ръководство в В 
Босилеград, Общобългарския 
комитет и фондация „Васил 

София и многоб- 
ройни дарители и спомощес
твователи от България на 4 
март миналата година в Бо
силеград беше открит памет
ник на Васил Левски.
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По случай 133-та годишнина от гибел- МЕ 

та на Васил Левски, на 17 т.м. пред памет- |В 
ника му в Босилеград бяха положени цве- И? 
тя и изнесена културна програма. На 2;* 
празненството, което беше организир 
от босилеградския филиал на КИЦ “Ца
риброд”, присъстваха представители на 
институци, общини и политически и неп
равителствени организации от България, 
на общинското ръководство, на ведом- Николай Караколев, съветник в Посолство- 

организации от общината, на На- то на Република България в СЧГ, пред 
ционалния съвет на българите в СЧГ на бЮста на Апостола в Босилеград 
Издателство “Братство” и многоброини

ЯВГ&Митницата в 

Димитровград, 

шарите в Еййротг
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ства иТова, от което мнозина в Димитровград се 
страхуваха, май ще се случи!

Както ни осведоми абсолютно достоверен източник, пожелал ано- граждани от Босилеградско.
иимиост, на ГКПП “Градина” и на гарата в Димитровград не се обмитя- ______________________
ва стоката, която влиза в страната. Прегледи се вършат, но митото се 
плаща в Пирот. Така било миналия четвъртък, петък и събота. Замес
тник-управителят на митницата в Димитровград Горан Манич изтъква, 
че това се е случило поради недостиг на работна ръка. От друга страна 
узнаваме, че на един от работниците било наложено в събота да не ра
боти и така камионите трябвало да заминават за преглед в свободната 
митническа зона в Пирот. Това ни потвърдиха и в някои инспекции на 
гарата. Значи, един бис барабана, а друг взима бакшиша.

Иначе опитът да се преместят инспекциите и спедициите вече бе в 
дневния ред на Общинския съвет, след като пристигна дописка с подпи

си на 20 спедиции. Тогава реагира общин
ското ръководство и веднага оспособи 
част от помещенията на автобусната гара.
Адаптацията им е в ход и с това трябва да 
се създадат оптимални условия за работа.

Ог някои спедитори узнаваме, че те ра
ботят редовно, поне засега (сряда). Но как
то самите те изтъкват, “нещо се търкаля 
зад брега”. Какво, предстои да се види. Ве
роятно в най-скоро време.

(На стр. 2)

Приключи първият тур 

от преговорите за Косово
Първият тур от разговорите за децентрали- новищата на двата тима не са различни”, 

зация ма Косово, с които официално започнаха Президентът и премиерът на Косово Фат- 
директните преговори между Белград и При- мир Сейдиу и Байрам Косуми казаха в разговор 
щииа за бъдещия статус на покрайнината, е шефа на ЮНМИК Сьорен Йесен Петерсен, че 
приключи във вторник в двореца Даун Кимски срещата във Виена е “историческа за Косово”, 
във Виена. Нова среща в същия състав е насрочена за 17

Председателстващият разговорите Алберт март във Виена. Темата на тази среща ще бъде 
Роан каза ма пресконференция, че е доволен от финансирането на общините, междуобщинско- 
досегашния ход на преговорите. то сътрудничество и връзките па сръбските об-

Съветиикът на сръбския президент Леон Ко- щипи с Белград. Междувременно експерти от 
ен заяви, че “по много конкретни въпроси ста- ООН ще посетят Белград и Прищина.

185Ц 0350-8838

9770350 883004 А.Т.
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възпоменателен митинг в София
(От стр. 1) - вътрешна и международна, в която някои се опитват с вотт ритуал „ Карлово е започнала тържес- 

Бш<о от най-важните послания на Левски е за топа,
ги етноси ще бъдат равноправни във всяко отноше- Няма личност в хилядолетната ни история, 
мие - във вяра, народност, в гражданско отношение и която да е лишена от самоизтъкване и суета, 
всички ще спадат под едни и същи закони. като Васил Левски. Това каза в словото си кме-

Това е модерното разбиране за разумния и пер- тът на Карлово ЕмилКабаиванов.
Пред паметника на Левски цветя положиха и 
депутати от всички парламентарни групи, 
представители на областната управа и на съ
седните на Карлово общини.

че всичко зависи от нашите задружни сили, срещу ко
ито не може да противостои никаква стихия и си стру
ва да си припомняме тази мисъл сега - в един период, 
който е решаващ за нас, българите и в който, за съжа
ление, продължават да се създават изкуствени разде
лителни линии, и продължаваме да черпим много на- пключва толепянтносття „тжпшгтп към ппугия 
ционална енергия в тежки и измислени противобор- р ‘ ’ \ /РУ ’
ства, заяви държавният глава. идеята за добРото взаимодействие със съседите, каза

Георги Първанов изтъкна, че никой по-добре от пР^зиДсп11>т ърванов.
к Ле 1 . За тези 133 години е имало и опити за омаловажа-

веки и неговите ванс и присвояване, и опити да бъде поставен образът 
съвременници не е иа Апостола на партийните знамена, но всичко това е 
о основал полити- дил0 дсз уСПСХ1 защото Левски за всичките тези годи- 

сил Левски беше отслуежна ката 11а равноправие, ни 0СТ!ша неоспорим и псдостижим, защото българ- 
в храм-паметника “Св. търпимост и толе- Ският народ успя да изгради един свой образ на Дяко-
Александър Невски в Со- рантносг. ато по- Иа - земен, по извисен, образа на светец, завърши сло-
Р,?Л-"СП0ЛСКиЯ ет,СК0" С0ЧИ: Че не Заради вото си президентът Георги Първанов.

актуалната ситуация Пред паметника бе!не запален жертвеник, което се

спективния национализъм, за разбирането, което

прави за първи път на честването. Жертвеникът сим
волизира пламъка върху свещта, която запалваме за 
душата на Васил Левски.

В знак на признателност, венци и цветя бяха подне
сени от името на държавния глава, председателя на 
парламента, премиера, министерства, началника на 
ГЩ на БА, кметовете на София и Карлово, общобъл
гарския комитет “Васил Левски”, граждани.

Панихидата в памет на 
Апостола на свободата Ви-

Почит пре^ паметника иа Апостола в Босилеград
(На стр. 2) литиката на уважаване на уни

версалните ценности за пра
вата на човека и правата на 
малцинствата от страна на 
Сърбия и Черна Гора. Нека 
поклонението пред образа на 
националния ни великан пос
лужи и като повод да си зада- 
дем въпроса, какво би казал 
днес Левски за недоразумени
ята, завистта, укорите и ин
тригите, които все повече ни 
оплитат и забавят вървежа ни 
напред. Вероятно би казал: 
”Кажи ти моите и аз твоите 
кривини, па да се поправиме и 
все да си вървим наедно, ако 
ще бъдем хора!" Няма друга 
велика българска личност 
толкова лишена от суета, гор
дост, самомнителност, са- 
мохвалство и самоизтъкване. 
Ако се бяхме опитали повече 
да подражаваме Левски, си
гурно щеше да цари съвсем 
друг дух сред нас."

Изтъквайки, че Левски не 
принадлежи само на Бълга
рия и българите, Николов

на Левски, а певи- шеходен туризъм Царичина” 
ците Соня Чакъ- от Тетевен.
рова, Мария Бог- Венци и цветя положиха и
данова и Силвия кметът Владимир Захариев, 
Димитрова, чле- представители на основното 

Началникът на общинското управле- нове на известния училище, на босилеградския
български
“Космическите “Матицата на българите в 

гласове на България”, изпъл- Сърбия”, ДСБЮ, на Центъра 
ниха български революционни за култура “Босилеград” и др. 
песни. В програмата взеха 
участие и ученици от Основно
то училище “Георги Димит
ров” от Босилеград, които съ-

ние Зиновиев и кметът Захариев хор филиал на КИЦ “Цариброд”,

Иван Николов П.Л.Р.

ДимитровградСлед интонирането на хим
на на Република България, 
присъстващите поздрави Иван 
Николов, председател на 
Програмния съвет на КИЦ. В 
поздравителното си слово, той 
изтъкна:

“Днес, по повод 133-та го
дишнина от смъртта на Апос
тола, ние поставяме началото 
на една нова традиция в Боси
леград - поклонение пред об
раза на нашия Апостол. И то 
поклонение, което да не бъде 
само церемония, а демонстра-

що изнесоха рецитал, посветен 
на Апостола. 66 Апостоле, 

сега си 
нужен 
повече ”

След венеца от президента 
на Република България Георги 
Първанов, пред паметника на 
Апостола бяха положени венци 
и цветя и от Агенцията на Бъл
гарите в чужбина, от Посол
ството на Република България 
в Белград, Общобългарския 
комитет и Фондация “Васил 
Левски” от София, община 
Карлово - родния град на Лев
ски, от Столична община Со-

лото‘на Левски“ ^политиката Ученици от босилеградското основно училище - Ф«^от °б^ИНИТд ^а^ион^’ 
на подкрепа и закрила от стра- участници в културната програма ниямузей-ВасилЛевски” щ
на на България към българите енеогия за съзидание и пцос- Карлово, Организацията нав Западните покрайнини и по- подчерта. енергия за съзидание и прос “ Левски пт

“Неговите идеи за свободата ветление. Усвоявайки духовни- рудсшсницше на левски от 
и революцията, неговата не- те послания на Васил Левски, Карлово, Националната спор- 
надмината военна организа- ние ще ставаме все по-свобод- тна акадамия Васил Левски 
ция, неговите прозрения в бъ- ни, по-разумни, по-човечни и от София, 
дещето, в което той проектира по-толерантни.”

• ••
По повод 133-та годишнина 

от обесването на Васил Левски 
в Димитровград бе представен 
моноспектакълът под название 
“Апостоле, сега си нужен много 
повече отколкото преди”.

В организация на Национал
ния съвет на българите в СЧГ
записки, писма до вестници и 
приятели, речи и слова на Апос
тола, както и писани творби за 
него представи Иван Налбан- 
тов, доцент от НАТФИС от Со
фия и преподавател в Пловдис- 
кия унивеситет. Неговото из
пълнение бе съпровождано с 
изпълнения на пиано от Снежа
на Берова, професор по музика 
от София.

Посетителите бурно аплоди
раха двамата изпълнители.

В помещенията па КИЦ се 
проведе промоция па книга- 

(‘ВМРО - силата па бъл
гарския дух”, издадена от 
организацията на ВМРО
Пловдив. За книгата говори неговият безсмъртен дух при- програма, артистите от София
Митко Стоев, един от ав- надлежат на цялото човечес- Галя Асенова и Христо Чеш-
торите й, както и други тво. Ето защо в името и делото менджиев изнесоха рецитал, *
представители на ВМРО. на Левски трябва да търсим посветен на живота и делото

Националния 
фен-клуб “Левски” от София, 
организациите на ВМРО от 
Пловдив, Монтана, Варна, Па
зарджик и Дупница, неправи-

та
■

В рамките на културнатаедин разумен човешки свят и

телствените организации 
Протегната ръка” и “Помощ 

на нуждаещите се”, клуб “Пе-
А.Т.
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Гимназията е най-силното 

оръжие срещу асимилацията Тадич преизбран за 

председател на ДС
Борис Тадич бе преизбран за председател на Демократи

ческата партия. За Тадич са гласували 1880 от общо 1931 учас
тници в конгреса. Според приетия на фбрума нов устав на пар
тията Борис Тадич ще ръководи партията през следващите че
тири години, докато досега неговият мандат бе две години. 
Укрепване на демокрацията, борбата с национализма и дис
криминациите и европейската интеграция на Сърбия ще бъдат 
сред основните бъдещи цели на партията, заяви в изказването 
си Борис Тадич.

(От стр. 1) на учениците и родителите им и че “те така 
искат”. Третият начин за провеждане на 
ненасилствена асимилация е миграцията 
поради икономически и социални причини 
и постоянната пасивизация пред икономи
ческия и стопански колапс. Работниците в 

няма нашите предприятия, изпаднали във фа-
нужда от такова нещо, тъй като литна процедура останаха безработни без
интересът на средата е учили- каквито и да било социални програми или
щето да си остане с непроменен принадлежности от фонда за солидарност,
статус. Такова решение с мно- единственото нещо, което допусна държа-
зинство гласове приеха и учи- вата, беше трафикът на цигари през грани-
лищното настоятелство, и учи- цата с печалба от едно евро, с което Да се ш |ЙГ
телският съвет. Въпреки това Писмото, което запази социалното спокойствие и същев- ЖШйгЩ Ж^ИШтЖ ЩШ
директорката със “сътрудници- е подписал пред- ременно да се криминализира цялото на- ЙН Ж,~Я
те си” продължи своята дей- седателят па съ- селение. Изкуственият проблем във връзка
ност и по един или друг начин Ангел Йоси- с гимназията е следващата поредна пред- Д ЖЖ5® ВМЖЙТЪ ШШ8?^лШ
успя да промени персонала в Ф°?’ е изпратено намерена крачка, целеща сриване на обра '*"*■******«,„о„р,ло™,
отново да приеме решение за ните и човешки 
промяна на статуса на учили- права към Минис- 
щето.

Заради важността на това 
училище за българската об
щност, Националният съвет обсъди проблема
на заседанието си от 4 февруари 2006 г. в Ниш. ТЗТ’ 46 доколко училището промени сегашния 
На заседаниоето присъстваха кметът на Ди- СИ статус на малцинствено, което в условията 
митровградска община и директорката на гим- На засилената конкуренция и броя на ученици- 
назията, докато министърът на просветата и Те’ съществуваопасение майчиният - български
спорта г-н Вуксанович беше изпратил писмо, в ° Щ° ™ ™ ™ У™' Преценено беш,е също
което посочва, че министерството е отворено така, че става дума за политически конфликт с 

Г100Г^ПАП„ 1л с огромна енергия , в които Националният съвет
^ знесени яха ТрЯбва да надмогне и да не допусне да се закрие

наи-различни становища и мнения, при което гРмназията, като най-силно оръжие срещу аси- 
Оеше сложено ударение върху това, че става ду- 
ма за още една турбуленция сред нашата об- милацията.

На редовно заседание 
лата година Общинската

мина-
скуп

щина в Димитровград разгледа 
проблема и предложеното 
щение за пререгистриране и 
единодушно реши, че

ре-

На журналистически конкурс 6 Белград

зованите на малцинството, понеже благо 
дарение на гимназията нашето малцин 
ство се слави като едно от най-образова 
ните етнически общности у нас, а напосле 
дък една половина от нашите средношкол
ци продължават образованието си в Бълга- на пРеДпРиятията и предприе- 
рия. Освен това членовете на Съвета смя- мачесрюто на Европейския

съюз, Министерството на тру-

На журналистическия кон
курс, който неотдавна обявиха 
Международната организация 
на труда, Проектът за развитие

готвила репортаж, който може 
да бъде от полза на граждани
те в общината, които са заин
тересовани да започнат соб
ствен бизнес. Героиня в репор
тажа е безработната Каролина 
Стаменкович, която с много 
упоритост е научила да тъка на 
стан, след което е имала въз
можност да получи кредит, на
учила е как да изследва изис
кванията на пазара и накрая, 
след много мъки и опити, е ус
пяла да започне собствен биз
нес.

терския съвет на 
СЧГ Расим Ляич.

да, трудоустрояването и соци
алната политика, Министер- 

■ ството за стопанство и прива
тизация на Сърбия и Независи
мото сдружение на журналис
тите на Сърбия, първа награда 
в категорията на телевизион
ните репортажи получи нашен- 
ката Драгица Павлова Кръс- 
тич, редактор в ТВ “Пирот”, за

щност в поредицата опити за по-нататъшно за- Аргументите на страната в конфликта, която творбата си “Каролина и 
личаване на белезите на националната ни иден- настоява за създаване на смесено училище са стан”. Журито заключило, че 
тичност и провеждането на перфидната асими- предимно социални - опасението училището да нашенката е напълно улучила 
лация с ненасилствени способи. Първата беше не остане без ученици, впоследствие на което темата за голямата безработи- 
административното отцепване на селищата с преподавателите ще останат без работа и обез- ца в Пиротска община и е под- 
българско население от нашите общини и при- печаването на комодитет на ръководството, по-
съединяването им към съседните с преодлаба- неже в течение на учебната година директорът Драгица Павлова Кръстич е
ващо сръбско население и то под формата на няма да работи като мениджър, за да привлича родена през 1959 година.
контролиран “референдум за осъществяване на други средни училища като партньори, които Потеклото й е от село 
интересите на гражданите”. Втората турбулен- да откриват свои подведомствени паралелки в Власи. Завършила е Факул- 
ция беше изтласкването на майчиния български Димитровград и че решението, което отстояват 
език от образователната програма в училища- Общинската скупщина и Националния съвет, не 
та, в които всички учащи се са българи по наци- е съобразено със закона.

Поради всичко това, изхождайки от култур-
ните, образователни, национални и цивилиза- ррпд||Ья пп ппВпп кнпРЯГПЯ

| ционни интереси на българската общност в 1 силила 1 пиииу лписаша
Сърбия, Националният съвет взе решение Гим- ЦАРИБРОД, „Парааигма", София 2005
назията“Св. св. Кирил и Методий” в Димитров- т 1 ^ ------------------1-----------------
град да запази съществуващия си статус на 
гимназия с подведомствени паралелки. Такъв 
модел сега действа без проблеми в Босилеград.
Също така председателят на Съвета се задъл
жава чрез пряка комуникация с просветния ми
нистър и другите заинтересовани страни (мес
тното самоуправление и училището) да посред
ничи, за да се намери начин за прилагане на та- 

й кова решение, което да удовлетвори интересите 
на училището, на учениците, родителите, инте
лектуалната общественост и на българската на
ционална общност като цяло.

Уверен съм, че становището и аргументите 
на Националния съвет с подкрепата на Минис
терството на образованието могат да бъдат 
компатибилни и взаимно допълващи се. Пора-

В категорията на ТВ репор
тажите журито е присъдило 
две награди. Освен Драгица 
Павлова, наградена е и журна
листката от ТВ Б92 Ана Велко-
вич за репортаж, в който гово
ри за бизнеса на пилота Золтан 
Дани, който по време на НАТО 
бомбардировките е улучил 
“невидимия” самолет Р17, а 
след войната е открил хлебопе- 
карска работилница в едно се
ло край град Ковин във Войво- 
дина.

тета на политическите 
науки, специалност журна
листика.

Б. Д.

оналност, също под претекст, че това е в полза

Международен ден 
на майчиния език Долна постъпкаЕдин език 

една визия 

за света

Зарадва ме новината, която и своето съгласие вторият ре
ми съобщи Авторът срещу Но- цензент да бъде д-р Манчев, 
ва година, “че книгата е гото- историк, мой съселянин по 
ва” и че ще ми изпрати един ек- раждане, мой съученик, състу- 
земпляр. Когато след ден-два дент, съквартирант... (той поне 
получих книгата с неочаквано е представен като “редактор” и 
заглавие, с ново разпределение частично като “съавтор”!). Не 
на основния материал, с нена- вярвах на очите си: в уводната 
вестени нови текстове и фотог- част авторът ласкаво говори за 
рафии... изскочи ми ума от иеп- мен, а от импресума изтрива 
риятна изненада. Заличено е моето име!? А снимката на 
името ми като рецензент! А бях съпругата ми подписва с Мла- 
написал не рецензия, а цял док- денович!? (стр.106). 
лад с много, много забележки

Повечето от половината от 6000 езици на 
планетата са застрашени от изчезване, пре
дупреди Организацията на ООН по въпроси
те на образованието, науката и културата 
(ЮНЕСКО) по повод 21 февруари - Между
народния ден на майчиния език.

Международният ден на майчиния език бе- 
отбелязан за шести път на конференция в 

централата на ЮНЕСКО в Париж. По данни 
на ЮНЕСКО на всеки две седмици изчезва 
средно по един език. “Когато умира език, из
чезва една визия за света”, изтъкна генерал
ният директор на организацията Коичиро 
Мацуура.

Председателят на генералната конферен
ция на ЮНЕСКО Муса бин Джафар бин Ха- 
сан призна, че е трудно да се противостои на 
глобализацията, която поставя английския 
език в абсолютно доминираща позиция по
ради масовия характер на англосаксонската 
култура, разпространявана чрез филмите и 
музиката.

ди това ние изпратихме писмо до министър
Вуксанович с молба да ни приеме, за да наме предЛОжения за стила на кни- са прегледах внимателно и 
рим най-правилното решение и да сложим т оч гата за нейната композиция, за върху белите полета изписах 
ка на този предизвикан по изкуствен наши НуЖНИТе НОрМИ ПрИ създаване много
проблем. на един именник на хората от пристрастните оценки за този

Приемливо за всички решение е следното. Царибродско, за премахване или онзи, каквито в такава кни- 
I. Средното училище в Димитровград да за на махленокия стил в първата га не бива да има. После дой- 

пази статуса си на гимназия, като се подчертае, 
че става дума за училище иа българското мал-

И втората версия на ръкопи-

посочихприписки,
ше

версия, за проверка на много доха лоши дни за мен: болни- 
ПВ1___ данни, за терминологията, коя- ци, операции, периоди 

цинство, при което е задължително изучав н то е различна в сръбския и бъл- малено зрение. Разчитах, че 
на българския език като маичин, гарския език, за царибродските моите стари другари ще завър-

2. През следващите четири години да Д° културни, политически и идео- шат работата и дори им препо-
пусне записването на по две гимназиалн < р логически реални и много дру- ръчвах нови и знаещи хора за 
леки в първи клас и ги подобни. И върху самия тек- окончателното редкатиране на

3. През този период да се допусне записване ст дадох с молив много забе- книгата. Те пък май се заеха да 
то и на по една паралелка търговска и туристи
ческа специалности - или някои други, за които 
училището предлага условия за качествено об-

на на-

“изчиегят” мене! Долна пос-лежки от различен характер и 
предложих много нови хора, тъпка! 
забравени от автора... Изразих Д-р Марии Младенов

разование.



Новини от Ътм^ия

Земетресение в Кърджали ряйае”""1”
пострадай и 3а сериозни материални щети слей | |ъг|ш ГТГ2111^1111Т0| 
в Кърджали, съобщиха от „Гражданска защита“ ■ 4Мг/ЛЛ Ят.*Ж А 40

медици да се 

завърнат по 

домовете еи

4 Г&4& ------ 24 'февруари'2006

* Няма данни 3а 
Земе т ресе н и е то

Епицентърът на труса е бил на 20 км ссверо- Направени са замервания на стените на голе- 
източно от града в района на селата Черсшица митс язовири. При проверката не са рсгистри- 
и Мургово. рани отклонения, по превантивно е задействан

В центъра на Кърджали и квартал “Вайкал” аварийният план за действие при земетресения, 
са паднали комини на къщи, собствениците сс Паниката сред хората бавно отшумява. Въз- 
оплакват от напукани стени и тавани. Пропука- растнитс казват, че такова нещо не е имало от 
ни сводове и стъкла на витрини има и в Истори- 40 години. Земетресението е било усетено 
ческия музей, там служителите заварили събо- различни общини 
рени експонати от 3-4 век.

В селата Горна Крепост и Мургово 
ражения върху сградите на кметствата. Има от-

и в
па Смоляпска област. 

Най-силно е било почувствано в община Нсде-
има по- лино. Целият Държавен департамент, включително държавният ■ 

секретар Кондълиза Райе, искаме българските медицински : 
сестри в Либия да се завърнат по домовете си, каза помощ- ; 
иик-държавният секретар на САЩ Дан Фийд след среща сми-; 
нистъра на вътрешните работи Румен Петков. Пред българ- ■ 
ските журналисти Фрийд посочи още, че случаят с български- : 
те медици е трагедия и несправедливост. Работим усърдно, за : 
да намерим изход. България не бива да е сама. :

Няма да сме удовлетворени, докато сестрите не се завърнат : 
в България свободни, каза Фрийд. ■

Помощник-държавният секретар отбеляза, че семействата : 
на либийските деца, заразени с вируса на СПИН, с основание ■ 
са гневни, макар и не на правилните хора. Те преживяха траге- : 
дия, посочи той. Петков и Фрийд са обсъдили на срещата си ■ 
двустранното сътрудничество в правоприлагането. Отноше- : 
нията ни никога не са били толкова близки, както сега, каза ■ 
Фрийд. Искаме да видим България в ЕС и пожелаваме на ми- | 
нистър Петков успех, особено в борбата с организираната : 
престъпност и корупцията, добави той. \

Според Института по геофизика в Солун зс- 
качени захранващи кабели и прекъснати теле- мстресението от 20 февруари в района па Кър- 
фонни връзки. От горните етажи на стара пое- джали е било с магнитуд от 4,9 по скалата 
тройка в района на Пазара са паднали тухли. Рихтер. Трусът с бил усетен в северните гръцки 

Паднала е мазилка от фасадата на едно ос- области Еврос и Драма. Според Българския се- 
новно училище и няколко детски градини. Пук- измологичеп център към Геофизичния инеги- 
натини има и по носещия корпус на Филиал тут на БАН земетресението е било с магнитуд 
Любен Каравелов на Пловдивския универси- ог 4,2 по Рихтер. Българските сеизмолози не 

тет.

на

очакват нови силни трусове в Кърджалийско.

Българско лого ще краси 

европейски форум
години, като се проявяват в различни форми. В 
България инициативата се провежда с подкре
пата на Министерството на образованието и
науката.

Всяка година самите младежи чрез конкурс 
си определят темата на логото. През 2006 годи
на темата е “Водните фонтани” и е предложена 
от Татяна Беланова - Русия. Логото пък е дело 
на българската й връстничка Мария.

Това не е първото отличие за младата мате- 
матичка. През 2003 година тя е трета на нацио
налното състезание по физика, а през 2005 годи
на е с втора награда в областта на “информаци
онни технологии” на IX международен конкурс 
“Европа в училище”. За нея компютърната гра-

Гранична полиция 

ще пази 1647 км 

граница на ЕС
България ще поеме отговор- та година. Освен това до ня- 

фика е хоби наред с рисуването, шаха и худо- ност за 1647 км от външната колко месеца ще заработи и но- 
жествената литература. Мария е автор на още граница на Европейския съюз, вият софтуер, чрез който всич- 
три изключително оригинални лого, посветени когато стане негов член. Това 
на приемането на България за пълноправен са изчислили от Националната нъж. Сега всички институции, 
член на Европейския съюз.

ки такси ще се плащат навед-

Т. Петров служба “Гранична полиция”, които имат да събират такси за 
Евроексперти пристигнаха в преминаването на граница, те 
службата, за да разгледат за спират поотделно. Това прави 
дейността на граничарите. Те около 5 плащания. Така ще се11 млрд. евро за 

развитие до 2013 г.Лого - дело на единадесетокласничката Ма
рия Николова от Софийската математическа 
гимназия, ще краси Втория европейски ден на 
науката и младежта. Той ще се проведе на 27 ап
рил т.г. и е по инициатива на Европейската 
структура на Международното движение за на
ука и техника в свободно време. По традиция, 
участие в него взимат деца и младежи от 6 до 18

ще проверяват зелената и мор- пресекат и корупционните 
ската граница и правоприлага- практики, смятат от службата, 
нето. 457 проверки по сигнали за 

В момента, за да влезеш или допуснати нарушения са извър- 
излезеш от страната, се спира шени в Гранична полиция през 
на две проверки - при гранича- миналата година. 274 от тях са 
рите и при митничарите. Пред- за дисциплинарни нарушения

Предвидените средства по Националния 
план за развитие ма България до 2013 г. са 11 
млрд. евро. Това се посочва в съобщение на 
пресцентъра на Икономическия и социален 
съвет, който организира дискусия за плана и 
оперативните програми към него. Средствата 
ще бъдат получени, ако имаме капацитет да ги 
усвоим по правилата и оперативните програ
ми, се посочва в съобщението.

вижда се проверката да е само от служители на гранични кон- 
една на двете служби, съобщи тролно-пропускателни пункто- 
шефът на Гранична полиция ве. Доказани случаи за наруше- 
ген. Красимир Петров, който ния има при 282 служители, 
пое службата в края на минала-

България може 

да се размине с 

птичия грип Мартенички на ученици от 

В. Търново заминаха за НишБългария има голям шанс дат насочени специалисти със 
да се размине с птичия грип, съответната техника и финан- 
ако ситуацията се задържи та- сов ресурс. При хубаво време 
ка още около два месеца. Това за период от една до две сед- 
каза в Пловдив министърът на мици вирусът на птичия грип 
земеделието и горите Нихат умира по естествен път в окол- 
Кабил. Той се обоснова със за- ната среда, подчерта той. 
почналото насочване на пре- Министър Нихат Кабил 
летните птици на север. откри в Пловдив 15-ото из-

- Обратният полет започна и дание на Международната 
Министерството на земедели- селскостопанска изложба 
ето и горите е в подготовката АГРА 2006. По думите му тя 
за саниране на околната среда, отразява актуални тенден- 
там където са намерени повече на държавната полита-д 1 , ка в този сектор. В А1РА
м.ртви водоплаващи птици ^ участват 762 фирми от 
каза министърът. 3 Ц 37 държави, които са заели 
всички общини са задължени рек0рдната за последните 
да изпратят информация за по години изложбена площ от 
добни райони, където ще оъ-

Мартенички, изработени от уче
ниците от ОУ “Патриарх Евтимий” 
- В. Търново, бяха изпратени за 
град Ниш. Те са предназначени за 
Сдружението на сръбско-българ
ско приятелство от Ниш, което ще 
ги раздаде на 1 март на специално 
празненство. Мартеничките ще за- 
кичат гърдите на професори, до
центи, преподаватели, студенти от 
Университета в Ниш и други офи
циални гости по време на тържес
твото.

“Стремим се да поддържаме 
живи българските традиции и по
даряването на мартенички е една

от най-атрактивните”, заяви предсе
дателката на сдружението Весна Са- 
вич. Тя обясни това по време на сре
щата си с директора на ОУ “П. Евти
мий” - В. Търново Христо Димов. 
Двамата обсъдиха възможностите за 
разширяване на контактите между 
Сдружението на сръбско-българско 
приятелство и великотърновското 
училище.

Само за 72 часа над 100 ученици 
от четвърти и пети клас изработиха 
150 мартеници. Децата вложиха 
много любов и фантазия при опли
тането на червените и белите конци.

Л. Лозанова

,

-жйт :

1 к.
1

5;

1
.

18 000 кв. м.
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Здравния? дом
самостоятелен
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Има ли решение за проблемите 
на „Изградня"________________става Много нвизвестни

Докато след провала на пър- ня”. Той подчерта, че на неот- 
вия аукцион за продажба на давна проведеното събрание 
“Изградня” се изчаква Агенци- на заетите в предприятието е 
ята за приватизация да насро- предложил на работниците да 
чи втори, фирмата и занапред сключат договори с фирмата и 
остава натоварена със сериоз- временно да оттеглят тъжбите, 
ни проблеми. Поради липса на а предприятието да им гаран- 
механизация и други съоръже- тира, че ще им изплати запла- 
ния,
може да намери работа за око
ло 30-те работници, колкото в и кметът Владимир Захариев, 
момента са заети. Все още не е който подчертал пред заетите, 
известно и как ще се реши че през тази пролет е планира- 
проблемът с неизплатените 14 но в общината да започне реа- 
заплати на заетите - 11 от кои- лизация на няколко проекта, 
то са за 2004, а три за първите така че “Изградня”, заедно с 
три месеца от 2005 година. Ла- други фирми ще има шанс да 
ни фирмата си беше осигурила кандидатства и да си осигури 
работа, така че за останалите работа. С това ще се създадат 
девет месеца от годината ра- условия да се осигуряват сред- 
ботниците са получили запла- ства за заплати на работници- 
ти. От друга страна 13-те ра- те. 
ботници, приели социалната 
програма, все още изчакват да с новото решение на Минис- 
получат парите за доброволно терството на труда, трудоус- 
напускане на работа. Междув- трояването и социалната поли- 
ременно пред Общинския съд тика, отнасящо се до реализа- 
в Босилеград работниците са ция на социалните програми 
завели дела срещу фирмата за във фирмите. Според решение- 
неизплатените им заплати.

* ос 1Че стане собственик на
то е цеха 3а сушене на овснция и зеленчуци 

изправено ведомството, са 
последица от лошото му сът-

предложението на лекаритГв ?ърГвЧъвСВр0аня Х0РаТа” °Т Це"' 
оосилеградския Здравен дом, На заседанието 
ведомството да се отдели от ппмруп ,, “ 
състава на Здравния център на дарени^то от АД "здр“

Враня и да стане самостоя- Лесковац - "Актавис-компани'’, 
която на ОС дава сградата 
някогашния завод за сушене на 

на овощия и зеленчуци в Босилег
рад.

На спешно свиканата 10-а 
сесия на местния парламент 
общинските съветници

то изобилства Босилеградска 
община, заяви кметът Захариев 
и подчерта, че сегашните ма
шини за сушене на плодове са 
вече стари и не можем да очак
ваме, те да се ползват в бъде
ще. Целта ни е, поясни той, да 
създадем условия не само за 
ангажиране на определен брой 
работници в самия цех, но и да 
дадем възможност на всички, 
които имат желание и условия, 
да си осъществяват приходи 
чрез събиране и продажба на 
плодове. За реализация на пла
новете веднага ще поискам фи-

предприятието трудно тите.
съветниците На заседанието присъствал

във
телна институция, чийто осно
вател да бъде ОС. Последна ду
ма ще даде Министерството 
здравеопазването.

Кметът Владимир Захариев От компанията са изразили 
запозна отоорниците, че неот- готовност да предоставят на 
давна в Министерството на ОС и всички 
здравеопазването в Белград е 
проведено заседание, на което 
са присъствали кметовете на 
общините и директорите на 
здравните центрове от терито
рията на Пчински окръг. Тога
ва представители на министер
ството поискали общините, чи

на

машини и съоръ
жения, които в момента се на-

Захариев запознал заетите и

ито здравни домове са в съста
ва на Здравния център във Вра
ня, да се изяснят до 24 този ме то на министерството, срокът 

- Работниците заведоха де- за кандидатстване за приемане 
лата, понеже бяха револтирани на 
от информацията, че фирмата удължен до 25 този месец, така 
“Ласер” от Враня, която преди че всички заинтересовани ра- 
години водила съдебни дела ботници от “Изградня” допъл- 
срещу “Изградня”, била заин- нително могат да кандидат- 
тересована за купуване на на- стват за “получаване на пари за 
шето предприятие, заяви Иван доброволно напускане на ра- 
Анастасов, изпълняващ длъж- бота”, 
ността директор на “Изград-

сец дали са готови техните социалната програма е
здравни домове да се отделят 
от центъра и да си сформират 
самостоятелни ведомства.

Д-р Крум Накев, управител мират в обекта. След като взе- нансова помощ от Фонда за 
на Здравния дом, между друго- ме дарението ОС ще заплати развитие на Република Сърбия, 
то изтъкна, че с отделянето ще само данъка върху имущество, а едновременно ще търсим и 
се подобрят условията, както в който е около 2 милиона дина- фирми, или частни лица, които 
областта на здравеопазването ра- са готови да подсигурят маши
на населението в общината, та- Освен това ОС ще превземе ни и да задвижат производ-

и 5-те работници, които в мо- ството. 
мента охраняват обекта. Отбо-

Обектът на бившия цех за сушене на зеленчуци

П.Л.Р.

ка и за самите заети във ведом
ството. Годишна скупщина на СРСЗа да се подсигурят средства

рниците приеха решение тези за плащане на данъка върху 
лица в бъдеще да получават имуществото и обектът да ста- 
заплати от общинската хазна. не собственост на общината, 

- С преминаването на обекта беше извършен втор ребаланс 
в собственост на ОС ще наето- на общинския бюджет. Вместо

124 875 000 динара, той сега

Новосформираното здравно ве
домство ще получи възмож
ност да има собствена банко
ва сметка и самостоятелно да 
разполага с финансовите сред
ства, които пряко ще получава 
от министерството, смятат 
отборниците,

- Въпреки добрите ни взаи
моотношения с генералния ди
ректор на центъра във Враня, 
нямаме достатъчно разбира
телство от страна на тамошни
те служби. Не получаваме дос
татъчно и навреме лекарства и 
други медикаменти, често сме 
без финансови средства, не мо
жем да решаваме за специали
зации на лекари, а въпреки ог
ромните ни нужди вече пет го
дини не сме получили пито ед
на кола от центъра, каза Накев.

Съветници от редовете на 
опозиционната Демократична 
партия отправиха критики по 
адрес на кмета и на общинско
то ръководаство, защо на от
борниците не са предоставени 
съответни материали по въп
роса. Григор Глигоров, шеф па 
отборническия клуб на ДС, 
подчерта, че законът предвиж
да от 01 януари 2007 година ос- 
нователските нрава на здрав
ните ведомства в републиката 
да бъдат пренесени па общини
те или на градовете, така че е 
необходимо подробно да се 
изучи всичко свързано с това. 
Д-р Миряна Цветанова (ДС), 
бивш управител па Здравния 
Дом, отправи критики към д-р 
Накев, изтъквайки, че липсата 
на необходимите медикаменти 
и другите проблеми, пред кои-

Избран Общински съвет
След пауза от пет години 

Общинската организация на Сър- 
бската радикална партия в Боси
леград на 19 този месец проведе 
редовна годишна скупщина. На 
нея присъстваха и високопоставе
ни функционери на СРС, както и 
представители на партията от съ
седните общини - Славиша Топа- 
лович, депутат в Скупщината на 
СЧГ, Нсманя Шарович и Драгос- 
лав Милкович, депутати в Народ
ната скупщина на Сърбия, д-р 
Слободан Трайкович, член на 
Окръжния съвет на СРС за Пчин
ски окръг, д-р Станислав Момчи- 
лович, кмет на община Сурдулица, 
Миодраг Попович, председател на 
ОО на СРС в Търговище и др.

В отчета за миналогодишната 
работа на ОО на СРС в Босилеград

председателят на общинската ор
ганизация на СРС Зоран Стоянов, 
изтъкна, че са проведени редица 
активности, с които до голяма сте
пен са подобрени позициите на 
партията сред населението в об
щината. Сега в състава на общин
ската организация действат шест 
местни съвети. Лани са изготвени 
три специални издания на списа
нието “Велика Сърбия” предназна
чени само за Босилеградска общи-

им да създадем условия в него 
да се открие завод за преработ- възлиза на 125 875 000. 
ка на картофи, гъби, боровинки 
и други горски плодове, с кои-

П.Л.Р.

На Скупщината на ДС 6 Белград
Присъстваха и босилеградчани

На Скупщината на Демократичната партия, която на 18 този ме
сец се проведе в Белград, присъстваха 7 члена от общинската органи
зация на ДС в Босилеград. Покрай председателя на ОО на ДС Миле 
Миленов в състава на делегацията бяха и д-р Миряна Цветанова, Ра
фаел Стоянов, Влайко Спасов, Борис Дипов, Драголюб Величков и 
Зоран Димов.

Членовете на босилсградската делегация използвали случая и за 
срещи и контакти с представителите на ръководството на партията, 
както и на другите общински организации. П.Л.Р.

на.
Говорейки за тазгодишните 

планове на ОО на СРС, Стоянов 
подчерта, че партията ще настои 
да укрепва позициите и да се готви 
за евентуални избори, които, както 
посочи той, СРС очаква да бъдат 
насрочени на всички нива. - Усиле
но ще действаме върху разширява
нето на “мрежата” чрез сформира
не на нови местни съвети, особено 
в селата, в които имаме голям 
брой членове и симпатизанти и в 
преки контакти с населението ще 
пропагираме програмата на пар
тията, каза Стоянов.

На заседанието са избрани и 10 
члена на разширения състав на 
Общинския съвет на СРС: Бранко 
Андонов, Вене Васев, Санде Вла- 
дев, Голуб Влашкович, Сузана Ге
оргиева, Миле Иванов, Боянка 
Иванова, Даниела Илиева, Иван 
Митов и Дане Стоименов. Освен 
тях, в състава на 24-членния съвет 
по пост са и Зоран Стоянов, пред
седател на ОО, Любен Йорданов, 
заместник-председател, председа
телите на местните съвети, отбор
ниците в Общинската скупщина от 
редовете на СРС, както и предсе
дателите на съветите, в рамките на 
ОО на СРС.

Фотооко
Въпреки че обикновено пред

ставители на опозицията напус
кат заседанията на парламенти
те, на последната сесия на мес
тния парламент в Босилеград 
нещата като че ли се объркаха. 
При разискването за последна
та точка от дневния ред 
роси и предложения”, в залата 
останаха само 4-ма съветници 
от опозиционната ДС и члено
вете на председателството. 
Представителите на управлява
щото мнозинство напуснаха за-

- “Въп-

седанието, понеже предвари
телно бяха гласували за всичко 
“договорено”.

П.Л.Р.П.Л.Р.
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От заседанието на Общинската скупщина Едно централно и пет
подведомствени
училища

Здравният дом 

самостоятелна институция
Съгласно Закона за основи- Пирот, 

те на системата на образова- Отборниците гласуваха и за 
ние и възпитание в Сърбия, мрежата на детските градини 
отборниците в Димитровград на територията на общината, 
без разискване приеха предло- Според приетото решение 
жената мрежа на училищата в детската градина “8 септем- 
основното образование в ври — Пчеличка” е центална, а 
общината. подведомствени са “Пелеруд-

Това конкретно значи, че с ка” на улица “Бошко Буха” и 
основно образование на тери- “Колибри" в с. Желюша. “Пче- 
торията на общината ще се за- личка” и “Пеперудка” приемат 
нимава основното училище в деца от една до 5,5 години, а в 
града, като централно, и петте Желюша от 2 до 5,5 години, 
му подведомствени училища. Предвидено е и в село Драго- 
Централното училище в Ди- вита да има една смесена група 
ми гровград е осмокласно, а на деца от две години до тръг- 
подвсдомствсните му в селата ване на училище.
Желюша, Лукавица, Смилов- Тъй като в село Драговита 
ци, Трънски Одоровци и Дра- от учебната 2007/2008 до

2009/2010 година има пет деца, 
В рамките на централното а в село Смиловци две, то ще

Съвсем естествено и оправ
дано разискването за бъдеще
то на Здравния дом в Димит
ровград, което в дневния ред 
на заседанието на Общинска-

тях е от значение дали и при ков, което значи, чс при разде- 
преминаване на Здравния дом лянето не може да бъде 
в компетенция на общината, 
ще запазят достигнатото пиво отделяне (по силата на закона, 
на медицинско обслужване. В а и затова, чс не ни искат) се 
случая става дума за това дали определиха 18, а трима не гла- 
стационарът ще продължи да суваха. 
съществува или ще бъде зак-

взето.
Накрая от 21 огборници за

та скупщина влезе като до
пълнение, отне повече от два 
часа. Одсляпето па Здравния домСъгласно реформата в об
ластта на здравеопазването, 
още повече според новоприе
тия закон в тази облас т, здрав
ните домове стават самостоя
телни или в определени слу
чаи остават в състава на 
здравните центрове. Димит
ровградският Здравен дом в 
момента е в състава на Здрав
ния център от Пирот. Но...

Както изтъкна д-р Тошко 
Любенов, управител на Здрав
ния дом в Димитровград, от 
Пирот вече е оповестено, че не 
са съгласни с този статус. Той 
поясни, че на този етап на 
здравната реформа много не
ща са неясни или както каза 
д-р Иван Милков, всичко е в 
мъгла. Срокът за поемане или 
не на основателските права от 
страна на местното самоуп
равление бе определен като 
краен точно в деня на заседа
нието, 17 февруари, с възмож
ност за отсрочване от три дни.

Кметът д-р Веселин Велич
ков каза на заседанието, че в 
крайна сметка става дума за 
интересите на заетите, на 
Здравния център в Пирот и на 
гражданите в общината.

Някои от заетите ще се ока
жат като излишък, понеже 
според закона е определено на 
колко жители колко лекари и 
друг медицински персонал са 
необходими. Здравният цен
тър от Пирот едва ли има ин
терес да отделя пари за здра
вето на димитровградчани. 
Най-важни в случая все пак са 
интересите на гражданите. За

говита са четирикласни.

училище е и специалното ос- има нужда и там да се провеж- 
мокласно училище за деца с дат подготвителни работи за 
умствена изостаналост, както записване в първи клас. Съг- 
и осмокласното основното ласно чл. 4 от приетото реше- 
училище за възрастни. В поме- ние съществува възможност 
щенията на основното учили- децата да бъдат превозвани до 
ще работи и подведомствено най-близкото подведомствено 
училище на Основното учили- предучилищно заведение в за- 
ще за музикално образование висимост от броя им.
“Д-р Драгутин Гостушки” от А.Т.

1Инициативирит. Известно е, че в момента 
той работи в състава на пи- 
ротската болница. Оттам оба
че вече ясно са оповестили, че 
ако не се отдели веднага, ще 
бъде закрит, а леглата “пре
местени” в Пирот.

Д-р Ангел Йосифов ясно 
посочи, че винаги, когато 
трябва да се приеме някое 
важно решение за нашата об
щина ( и малцинството), сро
ковете са изключително къси. 
Той изтъкна, че най-важното е 
да се запази достигнатото рав
нище, да останат да функцио
нират всички служби, както и 
стационарът, който е обору- 
ден със средства на общината. 
От Пирот нищо не е донесено 
тук подчерта д-р Боян Давит-

и по-нататъшното му същес
твуване като самостоятелно 
здравно заведение (в чийто 
състав ще остане и стациона
рът), не значи, че съвкупното 
му финансиране минава на об
щински ясли.

Министерството на здраве
опазването и занапред ще фи
нансира определени достиг
нати стандарти, но с намален 
персонал. Това най-вероятно 
ще поеме общинската хазна. 
Тъй като на времето опреде
лен брой работници са приети 
независимо от нуждите, веро
ятно ще има излишък. В край
на сметка, когато всичко се 
сложи на кантара, може би ще 
бъде по-добре за гражданите.

А.Т.

■ '

Да се разгледа 

работата на “Бленда”
На последната сесия на 

Общинската скупщина в Ди
митровград съветникът Цвет- 
ко Иванов излезе с инициатива 
общинските органи да разгле
дат начина, по който автотран
спортната фирма “Бленда” от 
Пирот работи в Димитров
градска община. Иванов обос
нова инициативата си с думи
те, че след три месеца е редно 
да се направи анализ. Той оце
ни, че пътният транспорт на 
територията на общината е по
добрен до голяма степен от- 
както главен превозвач стана 
“Бленда” и добави, че лично за 
три месеца само три пъти е за
къснял на работа.

Внушението на един от 
най-дейните съветници в скуп
щината е “Бленда” да пусне 
по-големи рейсове за линията 
Пирот-Димитровград и обрат
но в часовете, когато броят на 
пътниците е значително по-го- 
лям - в 6 часа от Димитровград 
към Пирот ив 13 и 19, 30 часа 
от Пирот към Димитровград. 
По думите на Иванов “Бленда” 
в делничен ден поддържа ли

нията към Висок с малък рейс, 
който не може да побере всич
ки пътници. Към Невля идват 
рейсове в петък и неделя в не
подходящо време, смята съ
ветникът.

Съветникът Цветко Иванов 
апелира и за това общинските 
органи занапред да настояват 
за решаване на стопанските 
проблеми в общината и в този 
смисъл предложи да се сфор
мира Съвет за стопанство.

Иванов наблегна и на проб
лемите на предприятието 
“Балкан”, което настоява да 
продаде определени обекти, 
които са ипотекирани. По ду
мите му общинските органи 
трябва да анализират юриди
ческите възможности ипотеки
те да се пренесат на други 
обекти на фирмата, с цел сред
ствата от продажбата да се из
ползват предимно за заплатите 
на заетите и плащането на пен
сионно-социалните им осигу
ровки, а не, както изтъкна той, 
“парите да завършат в данъч
ното”.

Ръководството прие 

Дивиш работници на ГИД
Кметът на Димитровград- ГИД във връзка с възможнос- направят всичко по силите си 

ска община д-р Веселин Велич- тта да бъдат отпуснати сред- работниците да получат пари, 
ков със сътрудниците си в на- ства от републиканския Фонд доколкото същестуват законо- 
чалото на седмицата разговаря за солидарност, 
с делегация на бившите работ
ници на фалиралата фирма яви, че общинските органи ще шите работници на ГИД, те

имат правото да теглят сред
ства от фонда, тъй като фирма
та не е продадена на три по
редни търга. Междувременно 
стойността на капитала е спад
нала до ниво, от което не могат 
да се издължат само дългове
те, които фирмата има към ра
ботниците.

Както неофициално узнава
ме, синдикът в ГИД информи
рал компетентните във Фонда 
за солидарност за неуспешни
те опити да се продаде фирма
та, като по този начин факти
чески е задвижена процедурата 
за отпускане на финансови 

Ш средства.

ви възможности.
Според изявленията на бив-Величков след разговора за-

Ветеринарите дават 

брошури за птичия грип
Б.Д.

Аца Таков се удавилВетеринарната амбулатория в Димитровград получи бро
шури с основни информации за птичия грип. Ветеринарите 
дават брошурите на собствениците на кокошки, пуйки и други 
птици. Заинтересованите могат да се снабдят с тях и във Вете
ринарната амбулатория.

От амбулаторията тези дни още веднъж предупредиха, че 
птиците трябва да бъдат затворени и оповестиха, че инспек
циите занапред ще глобяват неспазващите наредбата. Стой
ността на глобата е от 5 до 50 хиляди динара.

От река Нишава между селата Желюша и Гоин дол тези дни бе 
изваден трупът на обявения преди около два месеца за безследно из
чезнал димитровградчанин Аца Таков.

Както пи информира съдията-следовател Бранимир Йованович, 
след аутопсията е установено, че причина за смъртта била удавяне
то. Йованович изтъкна, че на трупа не са забелязани следи от наси
лие, което ще рече, че удавянето най-вероятно е нещастен случаи.

Аца Таков е роден 1962 година. Тон е бивш работник на ГИД и е 
живял в т. нар. “Солидарна сграда”. Баща му и майка му са почина
ли. Има двама братя, от които единият е инвалид. Б. Д.Б.Д. Б. Д.
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в СУР9Ули шкия цех на ,,РIN N ЕХ" от Враня

Откриват нова 

производствена линия

В държавните зъболекарски 
кабинети в Пиротски окръг

Намаление 

на ценитеСлед няколкогодишната
агония и пълния фалит на обув
ната промишленост “Кощана” 
от Враня, в сурдулишкия й цех
отново са задвижени машини-

Услугите в стоматологич- то на зъбите на една челюст 
ните служби към здравните струва 300 дин., прекриване- 
домове в Пирот, Димитров- то на пулпи - 400, лепенето на 
град и Бабушница неотдавна протези - 300, добавяне на ку- 
отново поевтиняха. По този ки в протези - 300 дин. и т. н. 
начин бе коригиран окръж-

те. Собственикът на вранската 
фирма “Р11ЧШХ” о.о.д. Раде
Иванов е закупил цеха в Сурду-
лица за пет години и през сеп
тември 2004 г. край машините

Най-новото коригиране наотново застанаха всичките 70
работнички от бивша “Коща- ният ценоразпис, приет след цените не се отнася до всич- 

като Министерството на ки услуги. Така например из- 
здравеопазването в началото работката на една частична 
на тази година започна да (парциална) протеза струва 
провежда реформите. Цена- както и преди - 5600, а изра- 
та за вадене на зъб сега е 400 ботката на тоталните проте- 
динара. За слагане на метал- зи - 6500 динара, 
ни (амалгамски) пломби тря- 
ба да се отделят 400, за плом- е залепен върху вратата на 
биране на две плоскости - стоматологичните служби в 
500, на три - 600 динара. За здравните домове в окръга, 
слагане на бели (хелио) Това е нова практика, устано- 
пломби върху предните зъби вена с цел пациентите преди 
пациентите ще плащат 500, да влязат в кабинетите да 
докато за слагане на белите знаят колко трябва да платят, 
пломби

на”. Междувременно бяха при
ети и 180 нови, които в две сме
ни месечно произвеждат горни

25 000 чифтачасти за около
най-различни детски, дамски и
мъжки обувки, както и мара
тонки. Обувките се комплекту- Ценоразписът на услугите

ши
\

Шефката Сузана Мила-\ •: нова: Партньорите ни от 
Италия са доволни от ка
чеството на нашата рабо- върху страничните 

зъби - 700 динара. Полиране- Б.Д.

Освен във Враня, където е 
седалището й, фирмата 
“РТШЕХ" о.о.д.

Писма
има произ

водствен цех и в Сурдулица, 
и в Търговище. Нейният Кой разруши 

паметниците в 

училищния двор в 

Клисура?

собственик Раде Иванов
планира да открие такъв
цех и в Босилеград, понеже
потеклото му е от босилег-
радското село Мусул.

От първи март още 70 работнички край новата про- приемем още 70 нови работни
ци, така че броят им в този цех 
ще нарастне на общо 320 души,

ват във Враня, след което цяла- (кожа, конци, платно...) и ни да- каза Миланова, 
та продукция се изнася на чуж- ват моделите (калъпите), след 
дестранния пазар, предимно в което поемат готовите обувки.
Италия.

изводствена линия

С оглед на това, че тук се
шият само горните части на

Изгодата е взаимна. Партньо- обувките, над 90 процента от 1 Директорът на Института за защита на културно-исто- 
Как “РШ1'1ЕХ” успява да рите са доволни от качеството работниците са жени. Първите : рическите паметници в Ниш Миле Велкович по случай

пласира продукцията си на на нашата работа, поради кое- Три месеца новите работнички • срутването на Турската кула в Клисура ( Братство , орои
то искат да увеличим продук- Се обучават срещу 5500 динара : 2076 от 16 декември 2005 година) каза, че е направен
цията си. Затова в момента се месечна заплата, след което " сериозен проблем. Аз искам да попитам г. Велкович кой

- Отговорът е мого прост, монтира още една производ- минават на редовна заплата. 1 разруши паметниците в двора на Основното училище Иво
уверява ни шефката на произ- ствена линия, която сме запла- Поради временния наем на : Л°ла Рибар в Клисура. Те наистина бяха от историческо
водството Сузана Миланова. - нували да открием на първи обекта в Сурдулица трудовите : значение за българското малцинство. Също така искам да го
“Р1И1ЧЕХ” има спогодба с ня- март. С въвеждането на гази договори с всички работници ■ попитам защо не предостави данни за черквата Св.
колко фирми от Италия, които линия ще увеличим продукция- се сключват за по шест месеца. : Архангел” в Стрезимировци, за да конкурираме за средства
обезпечават суровинната база та си с около 25 процента и ще ВСБ ; пред Министерството на културата. Тъй като той не направи

■ това, ние ще поискаме помощ от България.
Доколкото Миле Велкович не даде отговор на въпроса кой 

разруши българските паметници в двора на клисурското 
училище, тогава това ще направя аз в един от следващите 
броеве на “Братство”.

взискателния италиански па
зар?

Кътче за хуманните

ШР1 Андонов е 50-кратен 

кръводарител
Стояпча Димитров-Манце 

Стрезимировци■

На 4 и 5 март на Власина
щението на обществото към ху- низира Общинската оргаииза- 
манните граждани не е на под- ция на Червения кръст в Димит- 
ходящо ниво. Андонов е роден ровград, той получи признания 
преди 58 години, което ще рече, за 50-кратното кръводаряване, 
че още 6-7 години може да дава От Бански дол до Димитров- 
ценната течност. Работил е в град на тържеството пристиг- 
търговската фирма “Търгоко- нал пеш. Признанията обаче за 
оп” но отпреди няколко години него не са най-важни. 1ои пре- 
на Трудовата борса. Въпреки че димно набляга на неадекватно- 
от борсата получава някакви па- то отношение към кръводарите- 
ри, не се отдал на безделието, а лите и членовете на семействата 
се определил заедно със съпру- им в здравната сфера. Затова бе 

; родното му село Бан- предпазлив, когато го помолих- 
ски дол да отглеждат крави и да ме да отправи послание към хо- 
правят сирене, което продават рата, които могат да дават кръв. 
на димитровградския пазар. Каза, че всеки човек трябва да 

Сретсн Андонов е дарил кръв Сретен е получил не малък прецени струва ли си или не да 
,,аД 50 пъти и се стяга и по-ната- 6 ой признания за своята ху- го прави. 
гьк да се проявява като дарител, маниоСт. в края на миналата го- 
въпреки уверението си, че отно- ди|ш ,ш тържество, което орга-

'7*

Хайка за вълци.ГС-
На 4 и 5 март по синорите на Власина, Божица и Топли дол ще 

бъде организирана хайка за вълци. Тази девета поредна акция ще 
организират ловните дружества “Върла” от Сурдулица и “Со
кол” от Босилеград, а се очаква в нея да се включат и ловци от 
повече места в Сърбия, Войводина, както и от Македония.

- Очакваме в хайката да участват към 1000 души и да помо
гнем на селяните в борбата срещу хищниците, които често 
правят щети, казва Драган Костадинович, председател 
“Върла”.

Според плановете на организаторите на хайката, и 
да изостане гощавката, която е съставна част на ловджийските 
срещи. Тя ще се състои на 5 март следобед в Сурдулица.

ч[5г.
I

ИМ
нагата си в

сега няма

В.Б.
Б.Д.



В Галерия „Исидора" 6 Нови Сад

Изложба 

на Георги 

Йосифов
* На 16 февруари в галерия
та към Гимназията „Исиао- 
ра Секулич“ в Нови Сап бе 
шикрипт излоба на Георги 
Йосифов

(Култфа24 февруари 2006

“Гърбавица” взе 

“Златната мечка”
гага

виаг■

_ - 1*3»* .1А*» Г олямата награда “Златна мечка” за най-добър филм на 
56-ия берлински фестивал бе присъдена на босненската лен
та Г ърбавица” на Ясмила Жбанич. Сюжетът третира акту- 
ални теми и разказва за гражданската война в Босна и стра
данията на подложена на насилия жена. Филмът е емоциона
лен портрет па майка, която се сблъсква с демоните ог ми- 
палто си в следвоенно Сараево. “Гърбавица” е съвместна 
продукция на Австрия, Босна, Германия и Хърватия. В глав
ните роли са актрисите Миряна Каранович и Луна Мийович.

Осемчлсшюто международно жури бе председателствано 
от британската актриса Шарлот рамплинг. Общо 19 филма 
се състезаваха за наградата за най-добра лента.

На финала две продукции си поделиха “Сребърна мечка”
- датско-шведската “Сапунена опера” на Перниле Фишер и 
иранският филм “Засада” на Джафар Панахи. Главната 
рида за режисьорска работа престижният кинофестивал при
съди на англичаните Майкъл Уинтърботъм и Мат Уайткрос 
за филма им “Пътят към Гуантанамо”, в който натуралис- ( 
тично се описва животът в американския затвор в Куба, око- ! 
ло чисто съществуване напоследък отново се разгоря поле- 

Със “Сребърна мечка” за най-добър актьор бяха удос
тоени двама германци - Сандра Хюлер и Мориц Блайтрой.

4? *
'■&

I
ь-“ • /ш щ
Е1 |Гг|

ИВ ’;ф|„„ галерията към Гимназията &
И. Секулич”, която съществува 

10 години и в която са експонира-
™ СВ°И ™0рби повече от ЮО художници, Йосиф 
ка, пастели и акварели. р

Изложбата

Ш&Щ,• . ' I

ов се представи с масла, рисун-
и откри худоникът Димитрине Коларович.

не оттжча и3из^™И°СИф°В П0ТВЪРДИ. че “уважава класическите стойности но 
не отрича и изискванията на съвременните тенденции и което е най-важнА™ 

роявява собствен художествен израз”, се изтъква между другото в каталога за
През месец март в Сао Паоло, Бр излож ата- 
лия Ще бъде открита изложба .... 
сунки па Георги Йосифов. Организа
тор на изложбата е Омар Хозе То
доров ич.

наг-

мика.Откриването на изложбата почетоха 
Р11~ гобройни ценители

ази- мно-
на неговото творчество, 

сред които и посланикът на Р България в СЧГ 
Георги Димитров със съпругата

на

СИ.

В рамките на Панаира 
на книгата 6 ПиротНови книги ■НЯШ: 117

“Девойка от далече” ПРОМОЦИЯ
но място всички нишки на сгъстеното Н Я Ц П К 1/| 0 
романизирано разказване, преплита раз- I
нообразни диалози и по динамичен на- _ _ __ ^
чин сблъсква полемични мнения, асоци- Н Й ИД Д II 
ации и идеи на своите герои.” Максимо- М Ц1110 П П 0 
вич идва до извода, че “ръкописът може _ _ 
да се наблюдава като една особена и НдМ|ВвМ||| А 
предизвикателна авторска прожекция, вд I 0 Ц1 0 
присъща на сензибилитега на съвремен-

Иоцева 

Панич

Неотдавна от печат излезе 
романът “Девойка от далече” на 
гимназиалния преподавател по 
сръбски език и литература в ди
митровградската гимназия Рад
ко Ставров. Авторът пише на 
съвременна тема, отнасяща се 
до случайната среща и бурната 
любов между Тревор Харт и 
Кристина Клайд. Творбата му 
обаче говори повече за сивотата 
на урбанизираното простран
ство, за живота на младите, от
чуждаването и съсипването на 
индивида във всекидневнието, 
сблъскването със живота в не-

Равсо
□]еусу)ка 
12 йа1ека Издател на книгата е Народната биб

лиотека “Детко Петров” в Димитров
град, а печатана е в пиротската фирма 
“Пи прес” в 300 екземпляра. Това е вто
рият роман на Радко Ставров. Първата 
му творба “Капричо” е печатана през

интересните и безсмислени разговори, отколко- 1995 г. в Белград. В Народната библиоте- 
Радко Ставров е роден през 1963 година в ка в Пирот неотдавна сето за истинските страсти, радости, емоции, зах- 

ласи, доверието и увереността в смислъла на Сплит. Във Филозофския факултет в Сараево е състоя 
обичта и съществуването изобщо.

Рецензентът Горан Максимовци оценява, че митровградското село Желюша.
“Ставров с много успехи и умение държи на ед-

книгата в
Пирот,промоция

завършил югославска литература. Живее в ди- най-новия роман “Меж
ди” на писателката по по-

на къ-
дето писа
телката жи-

Б.Д. вее и рабо-

В най-новата си литературна 
ройните посетители за книгата рожба Наташа Йоцева Панич 
и творчеството на нашенката разказва за житейския път на 
говориха Йован Васич, гимна- членовете на едно семейство 
зиален преподавател от Пирот, от пиротското село Темска, 
Елизабета Георгиева, литера- както и за тамошния манастир, 
турен деец от Димитровград, Действието започва през да- 
Ана Филипович, журналист от лечната 1662 година, а завър- 
Пирот, Момчило Антич, лите- шва през средата на 60-те годи- 
ратурен деец и директор на На- ни на миналия век. 
родната библиотека в Пирот, и 
Драган Джурджевич, предста
вител на Издателство “Народ- едицията си “Мегахит”. Първо- 
на книга” от Белград. Промо- то издание на “Межди” е отпе- 
цията на романа се проведе в чатано в 1000 екземпляра, 
рамките на традиционния Па-

текло от димитровград
ското село Каменица Наташа ти. 
Йоцева Панич. Пред многоб-Успех на димшпровградчани в Костинброд

Колев и 

Димитров 

станаха 

актьори
Издателство “Народна кни

га” е публикувало книгата в

Младите димитровградчани Борис Колев и 
Александър Димитров, които в българския град 
Костинброд се учат в средно ветеринарно учили
ще, ще се проявят в представление за млади, кое
то подготвя тамошен театър. Представлението 
“Под бесилката” е комедия, в което димитров- 
градчаните изпълняват главните роли.

Младите нашенци неотдавна бяха представе
ни и в местния вестник “Нов Костинброд”. Пред
ставлението “Под бесилката” ще бъде изнесено и 

престижен фестивал в град Каварна. Не 
ключено костиибродският младежки театър да 
гостува и в Димитровград.

Да отбележим, че димитровградският театър 
“Христо Ботев” и театърът от българския град 
през последните години поддържат успешно Младите димитровградчани бяха 
сътрудничество. представени във в. “Нов Костинброд"

Б.Д.

Отново работи драматичната 
секция в Бабушница

От няколко месеца към Културния дом в Бабушница отново 
работи драматична секция. Членове на секцията са предимно 
ученици от местните учебни заведения. Секцията вече изнесе 
няколко представления. Според предварителните планове, до 
края на годината би трябвало да бъдат подготвени още две 
представления за възрастни и едно или две представления за 
млади.

Бабушничани имат намерение да възобновят работата 
още две секции - музикалната и фолклорната.

е из-на

на

Б. Д. шшяшшяшашшашшшшшшяшяшшввшшт
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ТТГякои често задават 
_|^въпроса за саможер

твата на учения и 
изследователя, етногра
фа, фолклориста, който 
предпочита за поле на 
творческа изява родния 
край, провинцията, а не 
уютния кабинет в Ми
нистерството на образо
ванието или в Софий
ския университет. И ако 
трябва да обобщаваме, 
то научният подвиг на 
Йордан Захариев би бил 
немислим без обичта 
към родния край.

Спомен

Ярък учен и 

изследовател на 

родния край
родното образование, той прекарва жи
вота си в Кюстендилския край, проуч
вайки неговия бит, култура и традиции. 
И както той самият казва в предговора 
на сборника за народни умотворения и 
народопис “Каменица”: пръв разби- 

пъртината в България за географ
ско-етнографски проучвания...”

" Събираческата дейност е тежка, мно-
I И Яавършиха се 40 години от смър- го деликатна, много време се изисквало 
||р|тта на член-кореспондента на за нея, склоняване към разказ, отваряне 
|Д|ДБългарската академия на науки- на душата на анкетирания. Пък и хората 
те, на автора на няколко крупни научни не били много славолюбиви и грамот- 
изследвания за Кюстендилско - Йордан ни, те се срамували, притеснявали от 
Захариев. битието си, от напуканите длани, които

Той е роден на 3 март 1877 година в криели в скутите си. Чувствали се като 
Босилеград (днес в Р Сърбия). След за- на изпит пред този солиден господин, 
вършване на основното си образование Но търпението, ентусиазмът, благо- 
учи в Педагогическото училище в Кюс- родството - изписани на лицето на този 
тендил. Две години учителства в род- българин, предразполагали селяните да 
ния си

на запад, планините Краище на север,
Лисец планина на изток).

Точно тук, в сърцето на Каменица, се 
намира и моето родно село - Бистрица, 
днес почти изчезнало. Един от най-доб
рите събеседници и сладкодумни раз
казвачи на Йордан Захариев в селото 
бил прадядо ми^Рано Митрев. По спо
мени на роднини, през летните дни на
1927 или 1928 година Йордан Захариевм им н ласт, като съм се задържал в някои села
посетил селото да събира материали. по седмица1 пип* Захариев. Смея 
Дядо Рано е бил над 70 години, нямал да кажа] че позна8ам и последНото кът

че на нашата покрайнина, познавам 
добре почти всички селяни, от които 
можеше да се вземат някакви сведения, 
да се съберат материали, успях да спе-

вах

слабост към земята, всичко оставил на 
синовете и дъщерите си, а той обичал 
да седи на гумното, край новата си къ
ща, строена по европейски вид, и да 
размишлява за живота и съдбините чо
вешки. Той бил любопитен човек, знаел челя тяхното доверие и затова искрено 

и с обич разкриваха душата си пред ме
не...”много песни, приказки и гатанки, едни

си измислял и стъкмявал, други знаел и в ж й Захариев ра3казал на бай 
помнел от предците си и винаги, когато ран0 как великияти ^ художник Ре- 
имало събрание вкъщи: на християнски пш ал ка “3а'орожци пи_
празник, кръщенка, той намирал начин шат^ис^м0 д0 » султан” в центъ- 
да каже нещо, та младите да знаят какво на композицията има едн0 -смеещо
е било, как се е живяло. се теме”, на запорожец с гръб, но така

На Йордан Захариев не му било бил0 из елно, 
удобно еи така да отклонява стария чо- 
век от задължения и често казвал: “Бай 
Рано, аз ще се разплатя с тебе, ти не се 
бой! Изкуството чини пари, а нашата 
работа е повече от изкуство!” Дядо от-

град и през есента на 1897 вече е се отпуснат и непринудено да разказват 
Историко-филологическия за себе си, за рода си, за селото си. Те 

факултет на Софийския университет.
Отново е учител в родния си край, ели песните им. Канели го на християн- 

след това в Кюстендил. Директор е на ските празници Великден, Лазарица, 
непълната девическа гимназия, на сме- Коледа, 
сената гимназия. През 1922 година се
мейството му се преселва в Кюстендил, ско-етнографски проучвания “Кюстен- 
Й. Захариев е един от основателите и дилското Краище” излиза едва през 
пръв председател на туристическото 1918 година. “И след това се заредиха 
дружество “Осогово”, председател на тогава нещастия след нещастия - изпо- 

дружество вяда той - някои от които се струпаха и

студент в
разказвали приказките на дедите си, пе

че зрителят веднага 
бил грабван от него. За да нарисува то-Първият том от неговите географ-
ва смеещо се теме, на художника му по
зирали четворка картоиграчи, които 
правели така, че този с гръб към него 
винаги да печели. Репин плащал от 
джоба си. По-късно дядо често разказ
вал този впечатляващ разказ на Й. Заха
риев, малко в приказен, преувеличен 
вид, че художникът дал торба жълтици, 
за да нарисува запорожеца. А те го пи
тали: а ти какво получи? “Акъл, деца, 
акъл - он с пари не се купува!”

Йордан Захариев след “Краище” 
(1918) издава “Каменица (1935), ”Пия- 
нец" (1949), “Кюстендилската котлови
на (1963), има и много други публика
ции.

говарял, че не иска нищо, само да се 
върши работа, да се запише това, що 
знае, за да се помни от хората и се пре
дава нататък, защото “човек е шумка, 
духне ветър, отнесе го”. От него Захари
ев записал няколко песни, 4-5 приказки, 
разказвал му за местни обичаи, зарича
ния, баяния и други. Рано бил щастлив, 
че е намерил човек, който с радост го 
слуша и разпитва. Не искал да чуе за ар
маган или някаква плата, казвал му кои 
са хората от селото и от околните села, 
които могат да му помогнат в “писачес- 
ката” работа.

“Пропътувал съм до насита надлъж 
и шир тая отстранена погранична об-

културно-стопанското 
“Кюстендил”, председател на читали- на моята глава: покрай другото изгубих 
ще “Братство”, уредник на градския му- и родния си дом, а заедно с това и мате

риалната сгода да се отдаде човек на 
Този край го свързва с хората и с не- изучавания, свързани с тежки за това 

говите бъдещи изследвания в етногра- време разноски по пътувания... и едва 
фията, фолклора, социологията, диа- през 1926 г. успех да се върна на ”мир- 
лектологията. Близо половин век Йор- новременни" занятия." 
дан Захариев проучва съзнателно и с И наистина вече през летните учи- 

Кюстендилския лшцни ваканции на 1926,1927 и 1928 го- 
Йордан Захариев започва проуч- 

на Каменица (малка географ-

зей, актьор...

възрожденски плам 
край. дина

отказал ванияПредпочел провинцията, 
асистентско място в Софийския уни- ско-етнографска област, която се нами- 
верситет, от уредник в етнографския ра в най-югозападните покрайнини на 
музей - София, началник на средното България, между Осоговска планина на 
образование в Министерството на на- юг, границата със Сърбия и Македония

Благой РАНОВ 
' (е. "Аз.Буки”)

Среща на преселници от Божица в Ниш

Свързват ш корените
Ниш бо- На тържеството бяха пристигнали и няколко ду 

жичани и на техни потомци - единадесета поред, се ши от Божица, сред които Драган Рангелов и 
проведе не само с богата вечеря и музикална програ- Слободии Алексов - Пииап. Бизнесменът Ивица проведе нс само с и и 1 м„. и с Тончев, които е и председател па пишкия футбо-ма, но и с оживяване на спомени за родния им край и с ^ ^ арадпицки„} потеглил от Австрия.

Традиционната среща на преселили се в

надежда той да не обезлюдва повече. На 
срещата, която беше организира
представителите на дружеството “Божи- Сред нишките божичани и днес има силни дюлге- 
чани в Ниш”, присъстваха над 200 души. ри> но много по-малко в сравнение с други професии. 
Мнозина са роднини и приятели, но, както Все повече са хората, които вместо мистрия взели 
забеляза един младеж, някои не се и позна- книгата] така Че днес много божичани и техни потом- 

Общото на всички обаче са божичките

на от

ци са завършили или се учат в различни средни, полу
висши и висши училища.

Нишките божичани обогатиха програмата си с ло- 
жичани, каза след откриването на срещата тария> средства за която подсигуриха двадесетина 
Никола Симов, председател на Божичани бИЗНесмени, сред които братята Ивица и Новица Тон- 
в Ниш” и един от известните нишки адво- чеви> Бранк0 Божилов, “Грипин инженеринг”, “Са
кати. Търсейки по-добри условия за живот, ня_комерц”, “Нина идеал”... Трима души ще се засла- 
надалеч известните божички майсто- длд д два килограма мед, които дал пчеларят Сто- 
ри-строители се отселили в различни мес- ян цветк0В1 адВокагьт Симов ще окаже една безплат- 
та в Сърбия и в бившите югорепублики. [ш адвокатска услуга, а Туристическата организация 
Отселвали се не само цели семейства, но и “НИТурс” ще поеме разноските на двама души за де- 
махали. Следи оставила и бялата чума, та- сетдневна почивка в Несебър, 
ка че сегЪ в Божица живеят едва около 200

ват.
им корени.

- В Ниш живеят към четири хиляди бо-

В.Б.
Приятели и родниниседни и същи корени души.



На зимната олимпиада в 
Торино

Нишка футболна зона

Балкански 99

Сребърен 

медал за 

Евгения 

Раданова

най-добър сред
комшиите

В тазгодишното първенство на Нишка футболна зона за пър
ви път се състезават отбори от четирите града в Пиротски окръг 
(Димитровград, Бабушница, Бела паланка и Пирот), така че лю
бителите на футбола имат рядкото удоволствие да присъстват 
на голям брой комшийски дербита. Затова особен интерес пре
дизвиква и взаимният баланс на четирите клуба (“Балкански”, 
“Лужница”, “Йединство (БП) и "Йединство" (ПИ)) след срещите 
им в есенната част от първенството на зоната. Най-добър сред 
комшиите бе димитровградският тим, който победи и бабуш- 
нишкия (4:2), и белопаланския (6:2), и пиротския (3:0) отбор. Ба- 
бушничани имат две победи и едно поражение, пиротчани - една 
победа и две загуби, а белопаланчани не спечелиха нито една

* Раданова е най-успешната бъл
гарска спортистка в зимните 
спортове.

Първият медал за българия на юбилейните 
XX зимни Олимпийски игри в Торино вече е 
факт. Завоюва го Евгения Раданова, която във 
финала на спринта на 500 м на олимпийския 
турнир по шорттрек допусна да бъде изпрева
рена само от китайката Мън Ван.

Раданова е най-успешната българска спор
тистка в зимните спортове. Сребърният медал в 
Торино е третото олимпийско отличие за талан
тливата българска спортистка. Преди четири 
години в Солт лейк сити тя също бе втора в 
спринта, а на 1500 м заслужи бронзов медал. В 
кариерата си тя има и златни медали на 500 м от 
световното в Шефилд 2000 г. и на 1000 м в Пол
ша 2003 г. Освен това тя е и шесткратна шампи
онка на Европа. Първите си пет титли печели 
поред през 2000,2001,2002, 2003 и 2004 година, а

точка от трите си срещи със съседите.
Нека да напомним, че “Балкански” е и най-високо класирани

ят отбор от окръга в НФЗ. С общо 30 точки той раздели второто 
място с “Напредък” от Алексинац.

Ето и есенната съседска таблица:в навечерието на Олимпиадата в Торино завою
ва и шестата си европейска титла. През 1999 и 
2005 г. Раданова бе европейска вицешампионка. 
През 2001 г. в Калгари (Канада) тя поставя и 
световен рекорд на 500 м - 43,671 сек., който не е 
подобрен и досега.

Евгения Раданова е родена на 4 ноември 1977 
година в София. “Когато спра да се сътезавам - 
казва тя - може би Ще тренирам деца. Това, кое
то ще им кажа още на първата тренировка е, че с 
постоянство може да се постигне всичко!"

3 3 0 0 
3 2 0 1

13:4 9 точки
8:7 6

10:11 3 
7:16 0

1. Балкански
2. Лужница
3. Йединство (ПИ) 3 10 2
4. Йединство (БП) 3 0 0 3

Сл. Йованович

Втора сръбска лига - група изток - 
17 кръг_________________________

Победен един от 

фаворитите
Босилеград

“Младост” се подсилва 

с млади футболисти БК „Димитровград“ - БК „Юг“ (Враня) 90 : 
83 (22 : 29; Й : 24; 25 : 8; 25 : 19)

Пирот, 18 февруари 2006 г.
Босилеградска “Младост” борът да изиграе и няколко Освен 19-годишния босилег- ше^Тдобър в^ървот^олув- борби и ГоТкрадатГтопки'3 

усилено се подготвя за пролет- контролни срещи с Радник радчанин Желко Насев, които е в далото на второто
ния полусезон в Южноморав- от Сурдулица, “Велбъжд” от играеше за “Морава” от Влади- в обаче димитров. град” бяха: Геров, Вельов, Да-
ска футболна дивизия, които Кюстендил и други отбори от чин хан, редовете на босилег- градЧани засилиха защитата и либор Алексов 2 точки, Петров
ще стартира на 11 март тази Пчински окръг. Поради лошо- радския отбор подсилиха и Бо- с^ечелиха та четвърт със 5_ Станимирович 2, Мишев,
г°Дина- то време контролният мач с ян Стоянович и Александър 17 точки аванс . 25 : 8. От пое- Андреев 20, Аранджелович 19,

В рамките на тренировачния Радник , които беше насрочен Михаилович от Динамо от ледната четвърт димитров- Андреевич 21, Джорджевич,
цикъл, който започна на 1 фев- за 19 февруари беше отменен, а Враня. Младост регистрира градчани отново ИЗЛЯзоха като Радованович 24 и Лукич.
руари, двадесетина футболис- двата отбора вече са се догово- и двама юноши, които отдавна победители Благодарение на тази побе-
ти, които равностойно канди- рили за нов термин на среща- се подготвят с футболистите Отборът на “Димитров- да отборът на “Димитровград”
датстват за титулярния състав, та. от първия състав. 1ова са 16 град” показа, че добре се е под- със сигурност остава в лигата,
под ръководството на треньо- През зимната пауза босилег- годишните Перица Зарев и а- готвял През зимния период. Всяка следваща победа означа-
рите Георги Георгиев и Влади- радския отбор напуснаха за- рян Георгиев, за които казват, -ррима състезатели отбелязаха ва пробив към върха на табли
ца Манасиев провеждат редов- щитниците Горан Игнятович и че представляват бъдещето на
ни тренировки по 5 пъти сед- Владица Стаменкович от Сур- босилеградския отбор,
мично

пъти, колко опита за две точки.

В състава на БК “Димитров-

по 20 и повече точки. С особе- цата.
но добри изяви бе Радовано- В следващия кръг отборът 
вич, който вкара 24 точки, като гостува на “Озрен” в Соко ба-спортния център дулица, но “зелените” вече ан- 

‘Пескара”. Запланувано е от- гажираха нови футболисти.
П.Л.Р.

при това имаше отлични ста- ня. 
тистически показатели - от 12 Д. С.

Спорта стрелба Ц Пръби кръг от 
състезанието за 
купата на Сър
бия за пионери

Кореспондентско първенство на 
Източна Сърбия_____________

Изключителни 

постижения на 

Дияна Соколова и 

Снежана Николова

Ще се
състезават 11 
стрелци от 
„Граничар“

Утре в Нови Белград ще се 
проведе първия кръг от пио
нерското състезание по спор-

Миналия уикенд се проведе последният кръг от февруарския Тна стрелба за купата на Сър- 
цикъл на кореспондетското първенство на Йзточна Сърбия по бия. В състезанието ще учас- 
спортна стрелба за пионери. тват и 11 състезатели (4 пио-

Особено добри резултати на състезанието постигнаха димит- нерки и 7 пионери) от димит
ровградските пионерки Дияна Соколова (190 точки), Снежана ровградския стрелчески клуб 
Николова (186), Светлана Пейчич (175) и Йелена Топич (163). “Граничар”.
При пионерите с добри изяви бяха Милан Рангелов (176), Марко Треньорът Ружица Алексова
Тошич (170), Александър Васов (164) и Стефан Петров (164). очаква добри резултати.

Д. С. д. с.
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Възпоменание Скръбна вест
На 9 февруари 2006 годи

на завинаги ни напусна на
шият мил и незабравим ба
ща, дядо и тъст
ГЕРА 
ТАШКОВ 
(1918 - 2006)

Споменът за 
него и за дос
тойния му жи
вот винаги ще 
бъде с нас.

Поклон пред 
светлата му памет! 
Опечалени: дъщерята Йел- 

ка, внучката 
Радмила и зетът Никола

Изминаха 40 ТЪЖНИ ДНИ без моя непрежалим съпруг
ДРАГОСЛАВ НИКОЛИЧ 
(1954 - 2006)

Отиде си... Дано там болка няма! Тя, болката, 
в сърцето ми остана!

Почивай в мир, Драги!

Д-р БОЯН ПЕНЕВ
(1959 - 2004)

Д-р Пенев е роден 1959 г.
\ •

училище и гимназия като един'“от"
През 1977 г. се записва в Медицинския факултет в Белград и се дипло-
ГРяавния лом2 рп3„авръща се в Р°дния си град и постъпва на работа 
Здравния дом. След завършването на специализацията по радиоло- 
гия през 1990 г. става началник на службата по радиологияв Здрав
ния дом, на които пост остава до края на живота си. Доктор Боян бе
ше постоянен член на Международанта организация 
в Есен (Германия). Беше и прочут филателист 
теляваща колекция от пощенски марки.

Винаги ще го помним

в
Твоята съпруга КрасимираМУ

1!

Скръбна вест
С болка и тъга съобщаваме, че след кратко боледуване на 15 

февруари почина
1

на радиолозите 
- притежаваше впеча-

изключителен професионалист в областта на радиологията и ултразвуковата диагностика 
който всеотдайно се грижеше за своите пациенти.

С много обич и тъга се прекланяме пред светлата му памет!
_______ Семейство Пеневи

МИРОСЛАВ ЙОТОВ 
(1933 - 2006)

агроном от с. Славиня, живял във Вършац 
Неговите съученици от Царибродската гимна

зия и състудентите му от университетите в София 
и Белград го помнят като отличен ученик и сту
дент, дружелюбие и честен човек, който до края 
на живота си остана верен на идеалите си, за кои

то се бореше от Черно море до Голи оток в Адриатическо мо-

като
и като лекар,

На 26 февру
ари 2006 г. се 
навършват 
СЕДЕМ 
ГОДИНИ от 
смъртта на
БОЖАНА 
ГОГОВА 
от Пъртопо- 
пинци,родена в 
Болев дол

Светъл лъч угасна в на
шия живот. Раздялата с тво
ята любов и всеотдайност е 
тежка и мъчителна. Поклон 
пред паметта ти!

Семействата Гогови, 
Михови и Басови

На 25 
февруари 
2006 г. се 
навършват 
3 години 
от смър
тта на
ДИМИТЪР 
МАНЧЕВ 
от с. Радейна

Никой не умира, до- 
като го помнят и оби
чат. Почивай в мир!
От съпругата Даница 

и синовете Ратко и 
Иван със 

семействата си

На 10 март 2006 г. се навършва една 
година от смъртта на милия ми син

БРАНКО ВАСЕВ (1975-2005) 
от Радичевци

Годишната панахида ще отслу
жим на 4 март (събота) от 11,30 часа 
на гробищата в село Радичевци. Ка
ним роднини и приятели дани прид
ружат.

Мило синче, увехна и изчезна ка
то цвете и ме остави да тъгувам веч
но по теб. Няма думи, само болка, 
празнота и скръб.

Почивай в мир и нека те пазят ан
гелите!

Твоята вечно скър
бяща майка Славица

ре.
Поклон пред светлата му памет!

От брат му Димитър и неговото семейство

Възпоменание
28 февруари 2006: ТРИ ГОДИНИ болка и спо

мени
ЗАНКО СТОИЧКОВ

Болката, обичта и тъгата не ми дават да те заб
равя, защото обичаните не умират!

, , 7Г .4лр

Синът Небойша

На 28 февруари 2006 г. се навършват ТРИ 
ГОДИНИ от смъртта на нашия мил съпруг и ба-На 17 март 2006 г. се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на обичаната ми май- щаЕДНА ГОДИНА без 
милия ми брат ка

Тя
ЗАНКО СТОИЧКОВ 
(1944-2003)
майор в пенсия от Долна Лисина, 
живял в Ниш

ВИТАНКА ГЛИГОРОВА - ВИТКА
Каня роднини и приятели на панихидата, 

която ще бъде отслужена на 5 март 2006 год. 
на селските гробища в Дукат.

Мила мамо, ти продължаваш да живееш в сърцето ми, 
винаги обичана и незабравима. Почивай в мир!

Опечаленият син Манасия

БРАНКО ВАСЕВ
Дълбоко в сърцето си вечно ще пазя 
от забрава твоята блага усмивка и 
добрините, с които ни даряваше.

От брат ти Петър и 
семейството му

: Ч'

Споменът за теб и за добрините ти, с които ни даряваше, 
ще остане завинаги с нас.

С много обич и тъга се прекланяме пред твоя светъл лик. 
Почивай в мир!

Съпругата Надица и дъщерята Милица

*
107 8 94 5 62 31 На 4 март 2006 г. се навършват 7 ГОДИНИ от смъртта на 

моя незабравим съпруг
ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ - КУШИН 
адвокат от Босилеград

Изминаха седем години, откакто сме разделе
ни, но болката по теб не минава и е все по-голя-

Съставил: Драган Петров

*
13 14

Т
1211

ВОДОРАВНО: 1. Подкрепа. 
5. Митологично животно. 11. 
Марка мобилни телефони. 
13. Название. 15. Пакъл. 17. 
Ходило при някои животни. 
18. Името на режисьора Са- 
вин. 19. Стил в музиката. 21. 
Река в Русия. 22. Модел на 
"Москвич”. 23. Английско 
мъжко име. 25. Египетски бог 
на слънцето. 26. Въздушно 
пространство, ефир. 27. Цир
кова площадка. 29. Петър 
Лечев. 30. Столицата на 
Украйна. 33. Древно тюр- 
кско-татарско племе. 34. 
Женитба. 36. Орляк птици. 
37. Оградено място за произ
водство на зеленчуци. 38. Ге- 
рой от"1001 нощи". 40. Името 
на актьора Пачино. 41. Ужи- 
чанин. 42. Американски кро-

Т * 1815 16 17

Xж 22212019 ма.
Нека на този ден си спомнят за него всички, 

които го обичаха.тх26

X
252423

Опечалената съпруга Анка
31 32* 30

Ж
2928

Ж
27

Тъжен помен
На 24 февруари 2006 година се навършват 10 ГОДИНИ от 

смъртта наX
3635х 34

х 403938х ИСКРА РАДОЙЧИЧ 
от Димитровград

Панихидата ще бъде отслужена на 24 февруа
ри в десет часа на гробището в Димитровград. 
Каним роднини, близки и познати да ни придру
жат.

4342х . _1 Г\ 
ШБ@г* 4544

Десет години изминаха, но ние не те забравя
ме. Почивай в мир!

Опечалени: майка Марика, баща Мила и съпруг Илиям гч пийгки комитет (съкр.)* 16. 31. Гръцка буква. 32. Марка
лиеИ Дб^Важе^ з1оадиИвъз- Измама. 18. Връхна дреха руски автомобили. 33 Името 
лие. 45. Важен заради въз пъкави 20. Плавателен на актьора Делон. 34. Бел-
растта йли положението си в ркойто се жи с парен градски всекидневник. 35.
обществото човек. двигател. 22. Кон (поет.). 24. Столицата на Еквадор. 38.
ОТВЕСНО: 1. Сутринни и ве- река в Румъния и Сърбия. 26. Известен боксьор от САЩ. 
черни изпарения при хубаво другото название за стара 39. Орган на обонянието. 44. 
време. 2. Мярка за електри- Гърция. 28. Авто-знак за Модел руски самолети. 43. 
ческа съпротива. 3. Стил в Ниш. 29. Столицата на Чехия. Работна организация.
музиката. 4. Коралов остров. _____
5. Река в Босна и Сърбия. 8.
Войскова част. 7. Телефонен Милорад. 14. Патер. 16. Порода. 17. Об. 19. Ко-
ловик. 8. Модел руски върто- 1- ' 'а™ • 22 лнакн24 Лекар. 26. Лов. 28. Иран. 30. Ливан,
лети. 9. Държава в Африка. Лалоп 36 Чибук 38 Та. 39. Илок. 41. Натам. 43.
10. Изсъхнала трева. 12. Вид _ у ол 47 Тераса. 49. Тон. 51. Ален. 53. Лалич. 54. 
сценично музикално изкус- с>г. чо. рол. н 
тво. 14. Международен олим-

Възпоменание
На 24 февруари 2006 г. се навършват ДЕСЕТ ГОДИНИ от 

смъртта на нашия незабравим и скъп съпруг, баща, свекър и 
дядо

ЗАХАРИ А. АПОСТОЛОВ
от с. Горна Лисина, Босилсградско

Времето минава, а болката и тъгата остават. 
Вечно ще живееш в нашите сърца. Поклон пред 
светлата ти памет. Почивай в мир!

Съпругата Еленка, синовете Стоян и Асен 
със семействата си

1

“Ибон". 55. Апарати.
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Васил Сотиров
& шт.\

(Цот&рщ/гиС|; &рщТелефонът ИЗЗВЪНЯ ра- торическо четиво - псдофили-
пиките срещу цар Педосрилип... дофилососрски па нещата и не 

- Мда, хубава книга - каза си

Бай Педосрильо гледаше пе-
но-рано и го събуди.

Педофильо Педофилков
слуша - каза той. хем прозя- - дано да я педофилмират! 
вайки се. хем делово. Стана, изми се и се облече, лантроп.

Ауу чу се в слушалката Препече си две педофилийки, 
грешка, баби... намазани с маргарин, и си ги Педофильо пак си нахлупи ме-

аи Педофильо затвори те- хапна. После бай Педофильо си ката педофилцова шапка и се 
лефона и измърмори: сипа в педофилджанчето (пе- прибра вкъщи. Хапна си пуше-

Бе щеше да видиш ти една дофилигранна изработка!) тур- но педофиле с любимите си 
грешка, ама не си ми у възрас- ско кафенце и си запали цигара препечени педофилийки. Преди 
товата група! с двоен педофилтър. Любимите да си легне, отиде до педофи-

Стана и отиде до прозореца, му Педофилип Морис. лодендрона. И - о, радост! - 6я-
като си тананикаше любимата Нахлупи меката си педофил- ха прокарали две нови педо- 
лесен Градил Педофилия ки- цова шапка и излезе. Както ви- филизчета... Бай Педофильо по- 
лия ... Огледа внимателно педо- наги. се отби в клуба на педо- ля цветето и се пъхна в легло- 
филодендрона за педофилок- филателистите. Тук денят на то. Пусна телевизора - един от 
сера. Слава богу, нямаше педо- бай Педофольо минаваше неу- някаква партия ръкомахаше, 
филоксера. А навън се зазоря- сетно. Обикновено се спореше - Тия па на кого бяха педо- 
ваше - гледката беше като ак- кои марки най се котират за филиал?! - учуди се гласно бай

Педофильо. И се замисли за бъ- 
- Серията от Педофилипи- дещето... Колко повече мисле- 

каза на глас. - Да се родиш у ните е на топа - горещеше се ше обаче, по-педофилюзорно 
центъра на Педофилипополис, проф. Педофилчевски. 
под тепета като дупета. а да - Има да вземаш - пеняваше 
живееш досами Педофилипов- се педофилдфебелът, дето не ните?! - каза си. - Педофилюзи-

му знаеха името - хитът днес онисти!
Нямаше закъде да бърза и е куриозчето от Педофиладел- 

пак си легна. Нали си беше пе- фия! 
дофилолог по образование, бай 
Педофильо обичаше да чете - ща! - репчеше се професорът, хармония... 
отхвърли още двайсетина - Абе разправяй ги тия на И неусетно бай Педофильо 
страници от книгата на нощно- педофиланкишията! - налита- заспа, 
то му шкафче. Увлекателно ис- ше му педофилдфебелът.

вземаше страна - в интерес на 
истината той беше педофи- - Дедо, знайеш ли кво йе това, “бренд”? - пита ме унукат 

и ме гледа право у очи.
- Одека да знам, дедин, у наше време не ое оратеше тека. 

Еве гледам телевизшо и млого думе не разбирам!
- Кикве думе, дедо?
- Па еве например думуту “окей”. По сто пути гьу чуйем, 

ама не знам кво значи!
- Е дедо, това йе на английскьи и значи “добре”!
- Тъгай защо не си орате “добре”, па да гьи цел народ 

разбере.
- Дедо бре, еа йе модерно от време на време да уденеш по 

некойу англиску думу!
- Ооо дедин, нийе одавна ое прайимо на англичанке, ама 

я не знам кво значи тая дума...
- Ма дедо, това ти йе нещо убаво о койе ое различаващ от

Неусетно се свечери. Бай

другьите...
- Па това би било кико при нас: съглам брееей!
- А питуйем те, оти нали видиш дека при нас нжцо не 

иде о године, очу да измислим “бренд” с кой че млатимо 
паре...

- Аа, имамо нийе неколко теквия “бреейдове”. Еве напри
мер желюшкьите патлиджанье! Кажу дека надалеко гьи 
нема и ако другьите се продаваю по трийеее динара, да ре
чем, желюшкьите су педесе.

- Тека йе, дедо, ама не може целу годин патлиджанье да 
продаваш. Па требе и млого работа и по цел дън да си ви
сиш у градинуту, требе ти и убаво пакованье, оти бърже се 
поразую...

- Имамо нийе и най-убаво боровско сиренье. Чак и варму 
напрайино у Боровско полье, овчарник да ти йе мило да га 
гледаш, ама кита рекоше нема овчаре и нема, не се опраи- 
ше и еве гьу съга вармата пропада ли, пропада...

I - Па чия йе съга?
- Знам ли, оратеоше дека су гьу продали, ама не знам.

| Знам дека у цродавницете имамо само гьрцко сиренье “Фе-
(в. "Сега") } ту”, а боровско ни за лек! А йдено време баш от Гърцию су 

доодили за сиренье и за сенокошкьи кашкаваль. Пиге 
[ кашкаваль, дедин, се търкаляоше по целу Йевропу, па 
| чък и до Америку су стидзале...
! - Не иде, дедо, еве съга у “Сточар” имаю йедън тон и тре
бе да наране рибете у рекуту с ньега!

- Ма не думай!
I - Истина йе, дедо, кажу тека се угорчал и поразил, та 
требе да га върлье...

- И требе да га върлье, беоше му дигли ценуту до небеса
та, не виде дека народ нема паре, не може да си купи ни 
половин кьило. А на ньи не им се изплати, йевтин бил. Е, 
са че им излезне от скуп по-скуп...

- Ко що видиш, дедо, и кашкавалят не може да буде “ца- 
рибродскьи бренд”...

- Изгледа, дедин, наопакьи смо насадени: купуйемо лес- 
ковачкьи патлиджанье, гьрцко сиренье, бабушничко мле
ко, кашкаваль от кой знае куде, а све това си имамо тува, 
ама нема кой да се завати, или па не знайе кико да се зава- 
ти. И све чекамо некой да дойде, а тия некой не дооди, а и 
кита дойде само ни повтори това що си знайемо: користете 
това що имате!

- Я мислео, дедо, че ми подскажеш нещо, еве училище 
завършавам, реко да ои найдем “бренд” и да почнем с нье
га...

- Кико върву работете, изгледа коджа че почекамо!

варелма педофилюстрация.
- Ех. какво нещо е животът!

деня.

му се виждаше.
- Какви политици са днеш-

ци...
Превключи на друг канал. 

Кеф! Даваха концерт на някак- 
- Акъл от педофилистер не ва много известна педофил-

Алкохолен зодиак
Зодия РОГП (22. VI - 25. VII)Алкохолният зодиак е най-старият. За това 

свидетелстват множество документи (сметки) Здраво стъпили на четири крака върху житеи- 
от древни питейни заведения. Известно е, че не- ската палуба са родените под знака на Рома. То- 
бесната сфера се дели на градуси и това открай към пътешествия. Дева са хора, призоваващи 

визът им е: “Всички пътища водят към Рома!”време е привличало погледите на алкохолозите.
Зодия РПКИЯ (21. III - 20. IV) Кевлии са за революции - както социални, така
Разнолики, но и разнодъхави са родените под и сексуални - а с умопомрачителните си пора- 

знака на Ракията. С право българинът отколе зии доставят удоволствие и на околните, и на се- 
вика: “Мириша на ракия, а не на простотия!” бе си. Способни са да убедят всекиго да им даде 
Жената от тази зодия понякога я наричат “слаба и последните си пари, та да ги изпият заедно, ка- 
ракия”, но често тя се оказва скоросмъртиица то през цялото време пеят и танцуват от радост. 
или пукница. Мъжът-Ракия е с лют нрав, а за да 
няма махмурлук, не става от масата. Зодия Ра
кия удря и неукия, и професора винаги там, къ-
Дбт^фябвалгьрвиявкраота^втори^^лава^. блестят бучки лед. Жената-Уиски по правило е с 

РЯ повечко лед, което с сигурен признак, че щс ви
Широки души са родените под знака на Вод- изпързаля. Не може да й се отрече обаче, че ви- 

ката. Жената-Водка можете да я притежавате наги го прави фигурно - с висока оценка както за - 
физически, но духовно никога. Мъжът-Водка е сложност, така и за артистичност. Мъжът-Уис- 
повече от брат - с него винаги можете да сс сор- ки не пада по-долу, напротив - винаги с отгоре. 
тачите за някое мероприятие, било то цяло или Компанията на тази зодия укрепва сърдечния §И|Щ
половинка... Родените под знака на Водката ня- тонус и подобрява мозъчните функции._______
мат проблеми в секса, тъй като са еднакво доб
ри както в леглото, така и под него.

Зодия УИСКИ (24. VII - 23. VIII)____
Родените под знака на Уискито са достъпни, 

но не за всеки. В погледите им почти винаги

Манча

яи№
Зодия БРЕНПИ (24. VIII - 23. IX)
Добри партньори са родените под знака 

Бренди - непретенциозно интимни, но доста
тъчно делови. Много често обаче те са интимни

Зодия ВИНО (22. V - 21. VI)
Родените през първата половина на зодията 

са Бяло вино, а през втората половина - Черве- в бизнеса, а делови в секса. И все пак е по-добре 
но. Първите ги предпочитат студени, вторите - 
със стайна температура. Но и двата вида са доб- то за хирургическа. Жената-Бренди гледа пове- 
ре приети, защото - както твърдят древните че на кафе вместо в очите. Мъжът-Бренди пък 

- в тази зодия е истината. Словоохот- предпочита да си гледа работата, т.е. да пие без
откъсване от производството. Пазете се от не
говия неотразим “слънчев удар” - така ще ви за-

да им се доверите за валутна операция, огколко-

римляни
ливи са - почнат ли веднъж, спиране няма. И не 
ревнуват, ако сте използвали за аперитив компа
нията на някоя друга зодия. В секса обаче могат мае главата, че ще ви я докара до състояние на 
да ви предложат нещо с остатъчна захар, от кое- изтръпнал крак.
то на другия ден боли глава и се появяват кисе- (Продължението - в следващия брой)
лини, но това са рисковете на сладкия живот.
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