
Вестник за българите в СЧГ Я

Вьлгарекчят президент Първанов се 
с швейцарския си колега Лойенбе

Среща на началника на ГЩ на Войската 
на СЧГ с командващия КФОР_________

срещна
ргер

Привет за присъединяването Повишава се нивото 

на България кът ЕС на взаимнотосътрудничествоОповестеното за вчера 
официално посещение на 
българския държавен гла
ва Георги Първанов в Бел
град по покана на прези
дента на държавната 
общност Светозар Маро- 
вич беше отменено.

* Войската на СЧГ е добре подготвена и способ
на да отговори на всички предизвикателства

- Отношенията между Вой- жа Нинослав Кръстил, 
ската на Сърбия и Черна гора и 
КФОР, които се базират на вза
имно доверие и сътрудничес
тво достигнаха завидно равни
ще и ние очакваме те да се раз
виват още по-успешно през 
следващия период. Това на обменяме информации и коор- 
прескоференция в Клуба на динираме мероприятията, кои- 
войската в Ниш заяви начални
кът на Генералния щаб на Вой
ската на Сърбия и Черна гора

- Генералният щаб на Вой
ската на СЧГ поддържа посто
янни контакти с командването 
на КФОР и на редовни срещи

билност и принос към мира и 
сигурността в Европа, каза 
президентът Мориц Лойенбер- 
гер. Лойенбергер посочи, че 
швейцарският парламент е 
приел решение за вноската от 1 
милиард швейцарски франка 
за 10-те нови страни от ЕС, но 
въпросът може да бъде поста
вен на референдум. По думите 
му, ако ЕС постави въпроса за

_______ с „ преговори и постигане на спо-
България се надява да бъде лечно бъдеще и от България. разумение за финансово под- 

включена в проекта за един ми- Българският държавен глава, 
ард швейцарски франка, който беше на официално по- 

който Швейцария пуска за 10- сещение в Швейцария, каза то- 
те нови страни членки на ЕС. ва на съвместна пресконферен- 
Президентът Георги Първанов ция с швейцарския си колега 
е изразил на срещата си с пре- след срещата им на “четири 
зидента Мориц Лойенбергер очи” и пленарните разговори 
очакването, че средствата, от- на официалните делегации, 
пускани от Швейцария по кохе- Швейцария приветства присъ- 
зионните фондове на ЕС в по- единяването на България към 
мощ на новите членки, ще мо- ЕС и вижда в това възможност 
же да бъдат използвани в неда- за постигане на по-голяма ста

на различни равнища ние си

то предприемат силите от две
те страни за опазването на ад-

помагане на България и Румъ
ния след присъединяването им 
към съюза, страната му ще 
преговаря.

ли

ще поти 

Димитровград
р Слободан Вуксанобич се 
кмета на Димитровград и

Министъ 
срещна с 
председателя на НС

Председателят на Национал
ния съвет на бошняшкото мал
цинство и кмет на община Нови 
пазар Сюлейман Углянин ще 
посети Димитровград на 21 
март по покана на Националния 
съвет на българското малцин
ство. Заедно с Углянин ще дой
де и кметът на община Тутин и 
няколко бизнесмени от този 
край.

генерал Любиша Йокич след министративната линия с Кос- 
разговорите си с командващия мет> каза Генерал Йокич и до- 
силите на КФОР италианския 
генерал Гюзепе Валото.

На срещата бяха обменени 
информации и становища от
носно актуалната сигурностна 
обстановка в Косово и Мето- 
хия и в буферната зона, а за си
туацията в Южна Сърбия два
мата генерали бяха информи
рани от подпредседа^ля на 
Координационното тяло 
Прешево, Б)(рювац и Медвед-

бави, че Войската на СЧГ е 
добре подготвена и способнаГимназията в

Димитровград
остава

да отговори на всички евенту
ални предизвикателства и зака
ни.

Като посочи, че обстановка
та в Косово е добра, генерал 
Гюзепе Валото подчерта, че 
преструктурирането на силите 

за на КФОР, за което беше разго
варяно на срещата в Ниш, има 
за цел да гарантира безопас
ността на всички хора в Кос- 
мет, включително и цялостна 
защита на културното наслед
ство в покрайнината. Той доба
ви, че КФОР и занапред ще 
поддържа приятелски връзки и 
сътрудничество с официалните 
представители на СЧГ и на 
Сдружените сили на сигурнос
тта по протежение на админис-

Целта на посещението е ус
тановяване на сътрудничество 
не само между нациналните съ
вети на двете малцинства, но и 
на община Димитровград с об
щините Тутин и Нови пазар.

А.Т.

На 9 март в Белград се то малцинство д-р Ангел йо- МиНиС1Т1ЪрЪт НЗ ПрабОСЪдиетО
срещнаха министърът на сифов. Целта на срещата бе ЗораН СтойкобиЧ ПОСвГНи БЪЛгариЯ 
просветата и спорта Слободан обсъждане на статуса на Гим- —1 г
Вуксанович и кметът на Ди- назията “Св.св. Кирил и Мето- 
митровград д-р Веселин Ве- Дий” в Димитровград, 
личков и председателят на На
ционалния съвет на българско-

Сърбия ще изпълни 

задълженията си
(На стр. 2)

13Я9 0350-8838 Умоляваме абонатите, кои
то не са издължили сметките 
си за в. „Братство“ от мина
лата година (на стойност 500 
динара) да направят това 
най-късно до 31 март 2006.

Комерсиалната служба

Имам данни, че заловеният през 2002 г. в София Сретен Йосич трябва 
да бъде екстрадиран от Хага в Сърбия. Това заяви министърът на право- тративната линия, 
съдието на Сърбия Зоран Стойкович по време на съвместна пресконфе- Висши представители на 
ренция с българския си колега Георги Петканов в София. По думите му, Войската на СЧГ и на КФОР 
преминаването на наркотици през района на Балканите остава сериозен 
проблем, като Косово е център, през който преминават каналите за пси
хотропни вещества. Попитан дали, за да изпълни ангажиментите си и да всеки два месеца, 
стане член на ЕС, Сърбия ще предаде генерал Ратко Младич на трибуна
ла в Хага, Стойкович заяви: “Имаме задължения и ще ги изпълним".

провеждат редовни срещи на

9*770350 883004 В. Богоев
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Гимназията в 

Димитровград остава
Утре 6 Пожаревац

Ще бъдат погребани 

тленните останки на 

Милошевич(От стр. 1)

След завръщане от Белград 
д-р Веселин Величков заяви 
пред медиите: “С министър 
Вуксанович разговаряхме час 
и половина. Резултатът от този 
разговор е, че гимназията в Ди
митровград остава такава, как- 
вато е!

Вместо заплануваните 30 
минути, срещата между 
министъра на просветата 
Слободии Вуксанович и 
представителите на Ди
митровград по въпроса за 
гимназията продължи час и 
половина.
Поради това министърът 
на образованието и спорта 
не моо1са да се срещне с из
вестния немски футболист 
Франц Бекеибауер, който 
като представител на 
Организационна комитет 
за световното футболно 
първенство бе на посеще
ние в Белград. Това лично 
потвърди министърът пред 
камерите, отговаряйки на 
упреците на журналисти
те.

Подпредседателят на СПС 
президент на Сърбия и СРЮ Милорад Вучелич подчерта, че 
Слободан Милошевич ще бъ- се очаква “народно погребе- 
дат погребани утре след 
обед в родния му град По- ШШЯЕШч' 
жарсвац. Това заяви под- . . у .
председателят на Социа- 
листическата партия на ЩКВкМь.~'
Сърбия Милорад Вучелич. , .

Вчера и днес ковчегът с ■.

Тленните останки на бившия

ш
- .» *

тялото на бившия сръбски
и югославски президент, 
който почина в килия в 
трибунала на ООН в Хага, г 
са изложени в седалището у 
на СПС в Белград, за да К 
могат с него да се простят У| 
всички желаещи.

Милорад Вучелич заяви, 
че в 12 часа в събота пред гМ 
Скупщината на СЧГ ще 
бъде организирано изпра- 
щането на тленните остан- |“я 
ки на Милошевич за Пожа
ревац и добави,че се очаква на 
погребението да присъстват 
всички членове на неговото се
мейство.

Ъь/гб.' чАнгел Йосифов а
и Арилье, Крагуевац или която 
и да е друга гимназия във вът
решността на страната. Тя е 
малцинствена, била е и ще ос
тане като такава 
ствена. Политиката на пети
ции (изпратени до него) винаги 
е контрапродуктивна, винаги 
ни разделя. Министър Вукса
нович ни помоли да пренесем 
неговото послание, че няма да 
се позволи да стане нещо, кое
то не е в интерес на родители
те, учениците и средата. Значи, 
от тази среща с министъра на 
образованието ние сме наясно, 
че училището има статус на 
гимназия, което има по-голяма 
флексибилност от другите 
средни училища в Сърбия и ня
ма да има подведомствени па
ралелки на други училища, а 
свои собствени профили, кои
то ще могат да се сменяват в 
зависимост от интересите. Ро
дителите, местното самоуп
равление, Националният съвет 
и ръководството на училището 
са тези, които трябва да рабо
тят заедно и без каквато и да е 
политика по този въпрос. На 
практика това означава, че на
шите деца нямат нужда да на
пускат града, търсейки учили
ще, в което да се запишат.”

- . Ш
та част от работата. Бих под
чертал, че досегашните съби
тия около гимназията са нап
разно губене на време. За нас, 
за гражданите и за учениците е 
важно, че няма да бъде закрито 
средното ни училище, т.е. гим
назията. Интересът на нашите 
деца, на родителите и на сре
дата е на първо място. Решени
ето на министерството 
място и с него се примиряват 
страстите в нашата среда.”

Д-р Ангел Йосифов, предсе
дател на Националния съвет на 
българското малцинство, каза: 
“Аз винаги съм мислил, че нас
троението на министъра към 
нас е добро, което показа и 
срещтата ни с него. Той се 
представи като модерен поли
тик, изтъквайки, че гимназията 
в Димитровград не е като тази

малцин-

ние”, както и че тази партия ня
ма намерение от погребението 
на лидера си да прави полити-Веселин Величков

Профилираните паралелки, 
които в момента съществуват 
в това учебно заведение оста
ват като собствени, т.е. пара
лелки на гимназията. Разбира 
се, те могат да се променят в 
унисон с желанията на родите
лите и учениците (които са на 
първо място), което значи, че 
ако се наложи да се открият ня
кои други специалности, те ще 
бъдат открити, а гимназиални
те си остават. Това е оконча
телно становище на министъ
ра и ние ще го зачитаме, като 
при това ще завършим и наша-

По отношение на основното училище д-р Йосифов каза, че 
е запознал министъра с настоянията да се увеличи броят 
на часовете по български език, за което той е обещал пъл
но съдействие, както и за премахване на днешното напъл- 

анахропично название на училището и връщане на ста
рото “Христо Ботев “С това ще запозная и президента 
на България г-н Георги Първанов по време на посещението 
му на българската общност в Иваиово, където ще му бъда 
домакин”, изтъкна Йосифов.

ка.

урна книга. От ръководството на 
партията изтъкват, че постоянно 
пристигат членове и симпатизанти 
на партията, за да се запишат в 
книгата, а между първите това са 
направили членовете на официал
ната делегация на ОО на СРС.

В ОО на СПС подчертават, че 
ще организират безплатен превоз 
за всички желаещи да присъстват 
на погребението на Милошевич.

П.Л.Р.

е на Босилеград

Социалисти ще 
присъстват на 
погребението

По повод смъртта на Слободан 
Милошевич ОО на СПС в Босилег
рад в своите помещения откри тра-

Милошевич в понеделник в поме
щенията на СПС в Димитровград 
бе проведено комеморативно съб
рание, на което присъстваха някол
ко десетки членове на партията в 
общината.

В помещенията на СПС бе от
крита и съболезнователна книга.

Димитровград

Комеморативно 
събрание в СПСно

По случай смъртта на председа
теля на СПС и бивш президент на 
Сърбия и Югославия Слободан

Б.Д.
А.Т.

Някои селскостопански домакинства не издължават сумите за здравна осигуровка

Държавата иска, а селяните нямат
*На членовете на селскостопански домакинства без За' 
верена здравна книжка безплатно може да се окаже само 
спешна медицинска помощ, докато всички други здрав
ни услуги плащат по комерсиални цени

ни затова, че някои хора не изпълняват за
дълженията си. Проблемите се усло няват, 
когато се трупат дълговете

Според данни на данъчното управление, 
в общината има около 1600 селскостопан
ски домакинства, които миналата година са 
трябвали да платят за здравна осигуровка 
по 17 500 динара. Тазгодишните данъчните 
решения още не са готови, но е сигурно, че 
сумата ще е по-висока. В тази служба 
подчертават, че с тези данъкоплатци имат 
сериозни проблеми, особено ако дълговете 
не са платени за повече от една година.

В службата за здравна защита казват, че 
здравните книжки на един брой селскосто
пански семейства не са, а и не могат да бъ
дат заверени, понеже това не позволявали 
разпоредбите от Закона за здравна осигу
ровка, който е в сила от декември миналата 
година. В него се казва, че носителят на сел
скостопанското домакинство плаща здрав
на осигуровка за всички членове на над 18 
години, които се занимават със селскосто
панско производство. Това ще рече, че су
мата за здравна осигуровка е една и съща, 
без оглед дали в домакинството 
един, двама или десет души. Също така се

казва, че правото на здравна осигуровка се 
осъществява въз основа на заверената 
книжка, която заверява местният филиал за 
здравна защита - въз основа доказателства
та за платените облагания. В службата под
чертават, че

Не могат да действат извън 
законопредписанията

и се позовават на член 243 от посочения 
закон, в който се казва, че с 50 хиляди дина
ра ще бъде наказано лицето, което завери 
здравна книжка без доказателство, че са 
платени облаганията.

От казаното до тук излиза, че здравната 
защита и здравните услуги трябва да се тре
тират като и всички други. На въпроса ни 
какво ще се случи, ако на човек без заверена 
здравна книжка е необходима спешна ме
дицинска помощ, в службата отговарят, че 
с най-новия закон е регулиран и този проб
лем - хората без заверени книжки могат да 
ползват здравни услуги само при условие, 
че става дума за спешна медицинска по
мощ, докато всички други услуги ще трябва 
да платят по комерсиални цени. В.В-

-Болен съм, но не мога да замина на ле
кар... Нямам сили да платя натрупалите се 
дългове за здравна осигуровка, в данъчно
то не ми дават удостоверение, в социално
то не искат да заверят здравната ми книж
ка... Казват ми, че за миналата година тряб
ва да платя над 17 хиляди динара, а аз се 
питам откъде да намеря тези пари, когато с 
безработния ми син и снахата имаме само 
две кравички. С какво да живеем, ако про- 
дадем едната?!

С този въпрос на Крум Андонов от с. Ду
кат се обърнахме към службите на Управ
лението за приходи и на Завода за здравна 
защита в Босилеград и се оказа, че този де
ликатен проблем не измъчва само този ду-

Факт е, че селяните в нашите общини изостават в икономическо отно
шение зад тези във вътрешността на Сърбия. Но докато едни, които през 
годината продадат по пет-десет агнета или по едно-две телета, не мо
гат да платят всичките си разноски, други са по-заможни, но безотго
ворно се отнасят към задълженията си.

катчанин, а и много други хора в селскосто
панските домакинства. Узнаваме, че

Селяните без заверени здравни книжки 
често обвиняват

хората в данъчното управление, което 
трябва да издаде удостоверение за това да
ли те са платили облаганията си за здравна 
осигуровка, и в клона за здравната защита, 
които въз основа на тези удостоверения 
/не/заверяват книжките им. И в едната, и в 
другата служба казват, че нямат разреше
ние да говорят официално пред медиите, но 
подчертават, че те само прилагат законоп
редписанията и че не могат да бъдат винов-

живеят
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на Зоран Джинджич
Формиран Съвет за равномер 
регионално развитие на Сърбия

но

По-добри времена 

за изостаналите среди
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- *Осно6ната задача на новоформирания съ
вет е да подготви стратегия 3а равномерно 
регионално развитие на републиката, казва 
неговият член Владимир Захариев

Правителството на Сърбия не
отдавна формира Съвет за равно
мерно регионално развитие и за 
регионални капиталовложения, от 
който се очаква да даде принос в 
икономическото развитие на ре
публиката. Сред шестте му члено
ве, които назначи правителството, 
е и Владимир Захариев, председа
тел на Босилеград ска община и де
путат в Скупщината на Сърбия.

- Една от целите и стратегиите 
на правителството е всички краи
ща в Сърбия икономически да се 
развиват възможно по-равномер- 
но, а не както досега едни да се 
развиват ускорено, а други да 
изостават. Съвсем е разбираемо, 
че основната цел е икономически 
най-изостаналите среди да се раз
виват по-ускорено, каза Захариев.

Той подчертава, че съветът не 
само ще трябва да изготви страте
гия за равномерно регионално раз
витие на републиката, но да пред
приема и други мерки за уеднаквя
ване на развитието й. - Задачата на 
съвета е да организира регионални 
конференции за равномерно раз
витие, да изготви критерии за на
сочване на инвестициите, да орга-

ч ; 1 4/ Ь1 -1' ^ ■:

низира и изготвя проекти за равно
мерно регионално инвестиране и 
прочие, казва Захариев.

Съветът още не е учреден, така 
че до момента не е известно колко 
точно средства ще бъдат израз
ходвани за развитие през тази го
дина. На въпроса имат ли и каква е 
връзката между решението за фор
миране на съвета и неотдавнашно
то решение на правителството за 
отпускане на кредити за инвести
ции в 25 икономически неразвити 
общини в републиката Захариев 
отговаря положително.

- Доходът в тези общини, сред 
които е и Босилеградска, е с една 
трета по-низък от републиканския 
на средно ниво и те се числят към 
икономически най-изостаналите. 
За по-ускореното им развитие пра
вителството през тази година е 
подсигурило 13 милиарда динара. 
От тези средства Фондът за разви
тие на Сърбия ще отпуска изгодни 
кредити на заинтересовани инвес
титори - на пет години, през пър
вата година след отпускането кре
дитите не се връщат, а лихвата на 
годишно ниво е от 1 до 3 на сто.

В.Б.

. 4 "1
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Борис Тадич почете 
паметта на убития 
премиер

На 12 март се навършиха три го
дини от убийството на тогавашния 
премиер на Сърбия д-р Зоран Джин
джич. На тази дата почит му отда
доха^ хиляди граждани на Сърбия, 
семейството, държавни ръководите
ли и членове на Демократичната 
партия.

Президентът на Сърбия Борис Та
дич, представители на ДС, съпруга
та Ружица, майката Мила, сестрата 
Гордана и бройни граждани поло-

Съпругата Ружица и синът 
Лука край гроба на д-р Зоран Джинджич

В. Кощуница пред 
възпоменателната 

плоча

жиха венци и цветя и запалиха све- 
щи в Алеята на великаните на Нови
те гробища в Белград.

Председателят на правителството 
на Сърбия Воислав Кощуница с чле
нове на своя кабинет положи венец 
край паметната плоча на мястото, 
където Зоран Джинджич преди три 
години бе убит. На същото място ве
нец положи 
премиер Зоран Живкович с членове 
на тогавашното правителство.

и бившият сръбски

Реагиране рами. Колективът на гимназията заедно с 
гостите празнува Деня на жената. Разбрах, 
че нашето училице се явява в качеството на 
училище координатор за сътрудничество 
на български със сръбски училища и че та
зи важна роля му е дадена по предложение 
на софийския инспекторат. Виждам, че вече 
предприемат крачки от гимназията да се 
помогне на децата, които се определят да 
следват в България, че вече са изпратени 
списъци с желаните от децата специалнос
ти до МОН и че тези дни ще се обърнат с 
писмо до министъра да делегира препода
ватели по история и български език, които 
ще държат часове на децата в помещенията 
на училището, както са направили и през 
предишните 2 години. Възхитен съм, защо- 
то зная, че това е помощ на нас родителите 
да не плащаме частни подготовки.

С помоща и подкрепата на МОН, гимна
зията се постара да организира усъвършен
стване на кадрите си - езиков летен практи
кум по български език (Шуменски универ- 
ситет-Варна през миналото лято, в което са 
били включени 20 преподаватели от гимна
зията, от ОУ в Звонци, от Детската градина 
в Димитровград, една преподавателка от 
ОУ “Моша Пияде” в Димитровград, както 
и няколко наши преподаватели, които ра
ботят във вътрешността на Сърбия, а също 
така и 10 ученици от нашето училище. Пре
подавателите вече са получили сертифика
ти. Подсигурени са 40 места за предстоя
щото лято, подписани договори за побра
тимяване с български училища и т.н.

Като се знаят тези факти, както и други 
реализирани задачи, ясно е, че работим 
усилено върху заздравяване на сътрудни
чеството на сръбски и български институ
ции, и ако прибавим факта, че стотина деца 
от Пирот учат български език не е трудно 
да се разбере, че са написани неистини по 
въпроса за “турбуленциите” и контекста, в 
който се споменава ролята на председателя 
на настоятелството и директорката. Има и 
други измислици от типа, че директорката 
сменяла членове на настоятелството. Всич
ки знаят, че процедурата е обратна. Когато 
човек чете писмото, не може да проумее за
що с такава злоба се пише и докога тези, на 
които даваме свои гласове ще забравят, че 
са обещавали да се прекъсне с клевети и 
опетняване на отделни личности. Защо 
имат негативна нагласа към нещата и не 
споменава доброто - резултатите, които са 
просто факти. Ние в Димитровград всички 
се познаваме и знаем кои от членовете на

НС са членували в партиите, които се спо
менават в писмото до Кощуница, кои и как
ва полза и привилегии са имали, но това, 
което не знаем и не ми е ясно е как така 
много от членовете на НС не са били запоз
нати със съдържанието на писмото, което е 
подписал председателят на НС от тяхно 
име. Разговарях с 5-6 от тях и те негодуваха, 
защото в НС не са се занимвали с миналото 
на хората, а със статуса на училището и за
дачата им не е била да клеветят отделни 
личности.

Ролята на НС в нашия случай би трябва
ло да бъде да ни помага в дейностите, а не 
да пречи и да си служи с най-различни кле
вети и пропаганди, защото за разлика от 
техните членове от Цариброд, които члену
ват в партии, аз в момента не се занимавам 
с политическа дейност, но съм собственик 
на частна фирма в България, а председател 
на настоятелството съм в качеството на ро
дител, избран от родителския съвет и до- 
колкото ми е известно директорката отдав
на не членува в никаква партия.

Тъй като членовете на НС знаят, че ва
риантът, за който се борят, не е в съответ
ствие със закона и че искат тип училище, 
което не се посочва в най-новите разпоред
би на закона, ако целта им е била да се из
действа това вместо да създават напрегна
та обстановка е трябвало много по-рано да 
отидат до министъра на образованието и 
да помогнат заедно с кмета на общината да 
се направи изключение за нас като малцин
ство и да се разреши от МПС подходящият 
модел и естествено да насрочат заседание 
за статуса преди взимането на решенията 
от настоятелството, а не да се стига до по
ложение да няма кой да подпише свидетел
ствата на децата ни и да не знаем в чии па
ралелки са записани. Фактът, че министъра 
лично решава въпроса потвърждава твър
дението ми, че търсения от НС модел не е в 
съответствие със закона. Никой няма нищо

Неистини в писмото на 

НС до Воислав Кощуница
(„Братство“, 24 февруари 2006)

Председателят на Училищното настоя
телство Любиша Гюров, не е председател 
на Общинския отбор на СПС. Тези твърде
ния смятам като опит за политическо дис
кредитиране на най-високо равнище, тъй 
като с това се цели тази неистина да заблу
ди читателите, че всичко свързано със ста
туса има политически измерения, което не 
е вярно, защото целта на сформирането на 
смесено училище е да се запазят (покрай 
гимназиалните паралелки) и другите съ
ществуващи профили и то според закона.

Твърдението “горещи са техните стре- 
училището да се пререгистрира в 

смесено” и “става въпрос за политически 
конфликт с огромна енергия” не е вярно, 
защото преди настоятелството да гласува 
за смесено училище бях поканил председа
теля на НС на консултации и той подкрепи 
идеята за смесено училище като единстве
на законна форма, която запазва всичките 
профили. Имайки предвид факта, че уважа
вам НС, смятах, че това е становището на 
НС и че говорим сериозно за важни неща. 
След тази среща насрочихме заседание на 
настоятелството и гласувахме за смесено 
училище, по-точно върнахме първото ре
шение - училището да бъде смесено, както 
се посочва в Конкурса за записване на уче
ниците в първи клас през 2005/06 година, 
въз основа на което те са и записани като 
ученици на нашето училище. Това се нало
ви да направим, защото настоятелството в 
предишния състав, с представителите на 
МО от тази власт са гласували най-напред - 
смесено училище (16 март 2005), сетне на 
23 май 2005

прибавя и факта, че беше невъзможно да се 
планира записването на ученици през 
2006/07 година и крайният срок, когато 
планът се изпраща в Министерството за 
просвета и спорт (31.12.2005), бе необходи
мо да се помогне на училището да влезе в 
статус, който се предвижда от закона и въп
реки недоволствата, които идваха от общи
ната, защото тяхното становище според 
мен е училището да има статус само на 
гимназия, а подведомствените пралелки са 
само изговор, защото според закона те вли
зат в състава на нашето училище само ако 
то е от смесен тип. Друг въпрос е название
то на училището.

Във връзка с “турбуленциите”, както ги 
нарекоха някои на заседанието на НС в 
Ниш, на което присъствах както аз, така и 
13-14 преподаватели от гимназията, които 
в нито едно съобщение не се споменават, 
отговорно твърдя, че е неуместно да се из
насят подобни твърдения, защото за крат
кото време откакто аз съм в настоятелство
то и съм в течение с активностите на учили
щето, за които преди това не съм чувал 
много да се говори в местните медии, виж
дам и радва ме, че има толкова много дока
зателства (факти) за прекрасно сътрудни
чество на нашето училище със сръбски и 
български училища, реализирани проекти и 
подписани договори за нови, както и под
крепа на нашата работа от Мииистертвото 
за образование и наука (МОН) на България, 
Инспектората за софийски училища и др. 
важни институции от България, и ако някой 
работи върху запазване на езика и осъщес
твява конкретни резултати, това е нашето 
училище, въпреки че медиите премълчаха 
много важни срещи, включително и пос
ледната на 8 март 2006 година, когато в 
гимназията гостуваха 14 преподаватели от 
Берковица и 4 представители на община 
Георги Дамяново начело с кмета, на която 
среща вече са подписани необходимите до
кументи за проекти по КАРДС/ФАР прог-

межи

против да успеят в намерението си учили
щето да запази статуса на гимназия, но да 
запази и другите профили, които ще се сме
нят според желанията и необходимостта на 
учениците, родителите и малцинството. 
Крайно време е да се сложи точка на тези 
ненужни никому конфликти и да се тръгне 
напред.

г. са анулирали това решение, 
както и основанието, според което децата 
вече са записани. По този начин са сложили 
под въпрос и статуса на учениците и под
писването на свидетелствата им за първи 
клас. Защо Ангел Йосифов си смени мнени
ето не ми е известно, но смятам, че не е чес
тно да изнася неверни факти в писмо до 
наи-висшите инстанции на страната. Като

Любиша Гюров, председател на 
настоятелството на гимназията 

"Св.св. Кирил и Методий 
в Димитровград
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Големи наводненияБългария е 

сериозен 

кандидат за ЕС
В 17 села от Старозагорска област има над ни ситуации. В Ихтиман са залети основни ул 

200 наводнени къщи. По 50 къщи са пострадали ци, промишлената зона, фирма “Ихтиман 
в селата Оьриево и Гита. За първи път от някол- транс”, кв. "Мътни вир", околовръстния път и 
ко години река Тунджа преля край село Ягода и помпена станция.
направи непроходим пътя Стара Загора - Ка- ГКПП-Капитан Андреево е бил затворен дЕа 
занлък. Наводнени са и стотици декари със сел- дни заради наводнен участък от международ- 
скостопански площи. Свлачище затвори и пътя ния път Е-80 с дължина около километър и по- 
към село Радунци в Стара планина. Водната ловина. Водата над асфалта достига 1.50 метра, 
стихия повлече и земни маси в района на село съобщиха от пресслужбата на областната ад- 
Любсново и затвори пътя Раднево - Гълъбово, министрация в Хасково. Вода е навлязла и в из- 
Наводнени и необитаеми са и две детски гради- бените помещения на два валутни магазина и 
пи в град Николасво и в село Трояново.

Нивото на р. Марица на територията на ред граничните власти, това не е съществен 
Пловдивска област се е покачило почти до кри- проблем и не може да повлияе на работата 
тичния максимум. Във връзка о усложняване на Дунавското водно равнище при Русе е два 
обстановката и обявеното кризисно положение метра по-високо от нормалното. Покачването 
в общините Ихтиман, Елин Пелин и Горна Ма- само за едно денонощие е с 63 сантиметра, съ
дила е въведен планът за действие при кризис- общава Агенцията за проучване и поддържане

на плавателния път.
Все още няма опасност от наводняване на 

важни обекти и земеделски земи от река Дунав, 
смятат специалистите.

На заседание на оперативния състав на Кри
зисния щаб е взето решение да се сформира 
Междуведомствена работна група, за да напра
ви пълен преглед на диги, речни корита и на 
хвостохранилищата, и да набележи мерките, ко
ито трябва да се вземат за тяхното обезопасява
не с оглед на очакваните валежи и снеготопене
то. Това каза вицепремиерът и министър на 
държавната политика при бедствия и аварии 
Емел Етем след заседанието на щаба.

Групата трябва да определи приоритетните 
дейности във всички общини и области, и да 
предложи програма за решаване на констати
раните проблеми.

България и Румъния все още имат шансове да се присъеди
нят към Европейския съюз на 1 януари 2007 г., както е плани
рано. Това заяви по време на срещата на външните министри 
на ЕС в Залцбург еврокомисарят за разширяването Оли Рсп.

Двете страни обаче трябва да извървят последните метри, 
допълни той. По думите му те са отбелязали значителен нап
редък в областта на правосъдието и борбата с корупцията.

Докладът на Европейската комисия за напредъка на двете 
страни ще бъде готов в средата на май, съобщи Рсн и уточни, 
че на основанието на документа правителствата на страните 
от ЕС ще вземат решение, вероятно през юни, дали да се от
ложи присъединяването на Бъгария и Румъния към ЕС с една 
година.***

административната сграда на митницата. Спо

им.

Стъпките, които предприема България показват, че е въз
приела сериозно забележките в доклада от октомври, но въп
реки това, ние искаме да видим осезаем напредък в сферите 
на безспокойство”.

Това заяви генералният директор на дирекция “Разширява
не” Майкъл Лий след срещите си с българския президент, с 
премиера и няколко министри.

България е направила релани стъпки, но предимно в адми
нистрацията и законодателството, обобщи директорът на ди
рекция “Разширяване". Майкъл Лий допълни, 
осезаем напредък в тревожните сфери, които засягат съдеб
ната система и борбата с корупцията и организираната прес
тъпност.

че се очаква

7 г. затвор за шофьора 

по депото “Липи” Ливингстън върху Пимпирев 

пощенска марка откри злато в
Антарктида

Шофьорът Илия Измирлиев платят 1.2 млн. лв. обезщете- 
е виновен за катастрофата край ние за болката и страданието
река Лим и смъртта на 12 деца на родителите на загиналите В Националния археолога- фии, представляващи най-ха- 
от Свищов. Той е допуснал ин- ученици. Съдът уважи целия чески музей в София бе офи- рактерни моменти и обекти,
цидента, защото е карал с не- им иск. Фирмата и шофьорът циално пРедс™ено юбилеи- свързани с картографирането
съобразена скорост, реши Ве- трябва да покрият заедно и б^”'6 ДеСеТ Г0ДИ™ Н3 °СТр°Ва’ 3 ВЪрХу пощен'
ликотърновският окръжен съд още 13 600 лв. разходи за съ- карТ0Графия”. Организатори та българска антрактическа гстън в Антарктида жили с руди, съ-
и му наложи 7-годишна присъ- дебни такси. Шофьорът трябва на събитието са Атлантичес- топографска карта от 1996 г. държащи злато, сребро и мед. “Нали- 
да. Тя е близка до минимума - сам да палти още 35 000 лв. кият клуб в България, Дър- Изданието “Десет години чието на тези полезни изкопаеми ще е
за това престъпление НК пред- разноски по делото. Те бяха из- жавната агенция за информа- Българска антарктическа много важно в бъдеще, когато конти-
вижда от 5 до 15 години затвор, харчени основно за трите авто- ционни технологии и съобще- картография” с художник нентът Антарктида ще бъде експлоати-
Така по-малко от 2 години техически експертизи на катас- ния и Българската телеграф- проф. Тодор Вараджиев вну- ран. Ние, българите, ще имаме парче
след инцидента в Сърбия и трофиралия автобус. на агенция. Изданието пред- шава по блестящ начин роял- от тортата”, каза проф. Христо Пимпи-
Черна гора процесът приклю- 52-годишният шофьор от- ставлява блок с една пощен- та на картографията и доми- реВ) ръководител на 14-ата българска 
чи на първа инстанция. Присъ- казваше да даде обяснения за ска маРка. илюстриран плик ниращата българска топогра- 
дата обаче може да се обжалва катастрофата през цялото вре- » специален пощенски печат, фия на остров Ливингстън за

Чу, л ^ Освен графичен елемент в утвърждаването на приноса
пред апелативните магистрати ме на процеса. Това е негово проекта Р българската карта на България към антаркти- 
в старата столица и пред Вър- право и не може да повлияе на на остров Ливингстън, изра-

присъдата. В последната си ду- ботен 
Измирлиев и фирмата-соб- ма пред съда каза само, че съ- рафско 

ственик на автобуса, “Пампо- жалява за смъртта на децата, 
рово” АД солидарно трябва да

Българската експедиция е открила 
антарктическа ския плик е изборазена първа- около полярната база на остров Ливин-

експедиция, която се завърна от леде
ния континент. Полярниците се натък
нали на полезните изкопаеми, докато 
изпълнявали геоложка програма.

Български учени изследвали измене
нието на климата, глобалното замър
сяване на околната среда и движението 
на ледниците.

ческата наука и за популяри- 
въз основа на топог- зирането на острова като 

проучване Тангра част от българското духовно 
2004/2005. Блокът е украсен с пространство, 
пет емблематични фотогра-

ховния касационен съд.

Т. П.

Снимки от Цариброд експонирани 6 София

Минало, съхранено от забрава
фотоизложбата „Цариброд и царибродчани“, представена в зала „София“ на столичната библиотека, предизвика 
голям интерес сред софиянци.

Помолихме някои от посетителите Ивица Алексич. то въпреки историческите "цунамита", тази изложба е "виновен" моят приятел
да си кажат мнението: Геогри Иванов: Доведох ей този стоварили се върху него през годините, и съсед Стоян, чиито корени са от Ца-

Петър Харалампиев: Експозицията малкия (със себе си водеше малко де- успява да запази фундаменталните цен- риброд. Не бях в София, когато е от- 
от стоте черно-бели фотографии, пра- те), за да му покажа къде е роден дядо ности на открит град с хора и превъз- ркивана изложбата, но от него разбрах, 
вени между 1888-1950 г. в гр. Цариб- му. Радвам се, че чрез тези фотографии ходни творци, 
род, днешен Димитровград, наистина частично е съхранено от забрава мина- Румяна Христова: Случайно чух по на Сърбия и Черна гора в България г-н 
приянто ме изненада. Дойдох да видя лото на стария Цариброд, в който аз радиото за изложбата. Искрено да ви Данило Вучетич. Присъствали и много 
тази изложба от чисто професионален лично съм ходил няколко пъти. Нали кажа не разбрах дали става дума за Ца- царибродчани, които живеят в София и 
интерес, защото самият аз съм фотог- баща ми е оттам! Както баща ми на мен риброд или Цариград... Знаете ли - щях не малко български общественици и 
раф. Както вече казах, приятно съм из- разказваше, така и аз разказвам на моя да се объркам и ако бяха казали Димит- политици с корен от Цариброд. При 
ненадан от запечатаните образи на раз- син, какво е представлявал Цариброд в ровград, защото и в България същес- откриването на експозицията били по- 
лични хора и разнообразни събития от миналото. Вероятно трупаната с десе- твува град с такова име. Не съжълявам, казани на видеостена над 200 фотоса от 
живота на този град, семейни, учени- тилетия прах върху старите фотогра- че дойдох да видя тази изложба. Тъкмо стария Цариброд. Съжалявам, че не 
чески и колективни снимки, изгледи, фии не пречи, а напротив - придава още обратното! Изобщо не знаех, че на само бях на отркиването, но затова пък сега 
фотоси от занаятчийски работилници, по-голям чар и блясък на едно отмина- 60 км от тук съществува такъв град с съм тук и с една дума казано - възхитен 
кръчми спортни събития, стари носии ло, но незабравимо време в малкия по такава богата история. съм!

Иска ми се да се запозная с автора площ, но голям по дух град. Град, кой- Тодор Илиев: За да дойда и да видя

че на откриването е бил и посланикът

Т. Петров
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Продължава тежкото положение в „Бор" В гимназията

(ъяъ? "продава" машини, Из» "Наш ш” 

а (ооавеникът ■ обещания
След приватизацията на ОП 

“Бор” и реализацията на соци-

им

сметката на “Бор”, които са ос-
алната програма, в частната ратГ^убсвдиГ^3"11 °Т ВТ°" 
фирма АД “Минералико Бор” 
останаха

то са тръгнали нещата, от фир
мата ще бъде изкарано всичко

ка=™Е ™ЕЕГ“”
от някогашните около 90. Поч- то на Сърбия за възстановява- ниСи 
ти всички подчертават, че през не на пооизволсткптп * дт>р р на ФиРмата Си-■» ™. <™ ГД
фирмата е купил Гоико Райко- леми, пред които сега е изпра- назначи нови лица които да 
вич, те не получават редовно вено частното предприятие, е ръководят предприятието. В 
заплати, а собственият не им извършването на присъдите по началото на този месец Елек- 
осигурява редовна работа. делата, които някои работници троразпределителното изклю- 

- Малък брои работници по- са спечелили срещу “Бор” за чи “Бор” от електромрежата 
лучиха по шест заплати, а на неизплатени заплати или други поради неплатен ток, но соб- 
останалите им бяха изплатени принадлежности от времето ственикът оправил сметките с 
по две, три или едва по една преди приватизацията. Сред електричарите и “Бор” 
заплата, изтъкват заетите и до- тях е и присъдата на работника беше свързан на електромре

жата.

досегаш-

Редакциионната колегия: Симеонова, Миланова, 
Младенович-Григорова

По инициатива на учителките 
Жаклина Младенович-Григорова,
Митра Симеонова и Евгения Ми-пя_ слл„аог^оттт/__1. подсигурили гимназията иланова в оосилеградската гимна- я гл/,„ ^ 1
зия започна да се печата училищен ОС ® БосилегРад, а е бъдеще 
вестник “Наш лист”. Освен редак- Т се тъРсят средства и от 
ционната колегия, в чийто състав дРУги стачници.

Пари за печатане на първия 
брой на Наш лист” са

отново

са трите преподавателки, в подго
товката на вестника участват и 
преподавателите Никола Алексан- възпитанието на учениците, чиито 
дров и Перица Пенев, училищният а0тори са преподавателите. Има и 
педагог Стоян Анастасов, препо- литературни творби, рисунки и 
давателят Владимир Григоров, ДРУ™ творби на ученици, с което, 
който е задължен за техническата както изтъкват в редакцията, се це- 
подготовка на вестника, както и ли Да се подтикне индивидуалното 
ученици.

Първият брой на вестника, кой
то излезе миналата седмица, е пе- съдържанието на вестника ще се 
чатан на сръбски език. Договорено приспособява към интересите на

читателите му, заради което пос
ледните две страници в сегашния 
брой са резервирани за техните

има и рубрики за образованито иГойко Райкович, който е и 
собственик на фирмата “Мине
ралико” във Вранска баня, каз
ва, че не е лесно изведнъж да се 
подобрят нещата.

- Наследих много проблеми, 
но ще вложа усилия те да бъ
дат решени, изтъкна Райкович. 
Просто не е възможно всички 
проблеми да се решат “за една 
нощ”, понеже “Бор” е загубил 
рейтинга си на пазара.

Той изтъкна, че досега в 
“Бор” е вложил около 4,1 ми-

творчество сред гимназистите.
От редколегията изтъкват, че

е вестникът занапред да се печата 
един път месечно, последователно 
по един брой на български, един на 
сърбски език. “Наш лист” се раз- впечатления и сугестии. 
пространява безплатно, а първият Основателите подчертават, че 
брой е печатен в тираж от 60 брой- вестникът е отлично приет от

страна на учениците и учителите и 
Вестникът има предимно забав- очакват да се увеличава броят на 

но-информационен характер, но сътрудниците. П.Л.Р.

лиона динара.
- Щом беше изкаран един 

банциг, аз подсигурих нов, до
карах и мотокар, ремонтирах 
няколко машини и др. Вярно е,

бавят, че почти на всички “така Душан Костадинов на стой- че работниците 
наречените заплати” са били ност от около 1,2 милиона ди
на стойност от по 5000 динара. нара за изплащане на щетата зависят от самото производ- 
Единственото, което ние иска- за телесно увреждане, което 
ме е собственикът да ни осигу- той изживял на работното си 
ри постоянна работа и да полу- място преди няколко години, 
чаваме редовни заплати за Някои от присъдите вече са ре- 
своя труд. Собственикът като ализирани, включително 
че ли не е заинтересован за нас, по-голяма част от присъдата 
понеже почти и не идва в Боси- на Костадинов. Реализацията е ще се подобрят. Що се отнася

до присъдите, ще намеря на-

ки.

получават 
малки заплати, но те всъщност Гимназията загуби делото 

против Димитър Димитровство и от пласмента на продук
цията. През зимния период е

Гимназията в Босилеград окончателно загуби спора с преподава
теля по сръбски език Димитър Димитров, когото беше уволнила в на
чалото на септември 2002 година под претекст, че неприлично се 
отнасял към ученичка и че нарушил трудовите си задължения. Вър
ховният съд на Сърбия постанови присъда и застана на становище, 
че е неоснователен искът на училището за анулиране на присъдата на 
Окръжния съд във Враня, съответно на Общинския съд в Босилеград, 
които бяха констатирали, че учителят неоснователно е останал без 
дневника. В присъдата на Върховния съд се казва, че първостепенна
та и второстепенната съдебна инстанция правилно са преценили, ко- 
гато са констатирали, че е направен пропуск по време на воденето на 
дисциплинарната процедура и че учителят е уволнен неоснователно.

Димитров бе върнат на работа през март миналата година, след 
като Окръжният съд потвърди присъдата на първоначалния съд. В 
Общинския съд в Босилеград сега е в ход друго дело - посредством 
адвоката си Райчо Л. Тодоров учителят иска училището да му даде 
заплатите и останалите парични принадлежности за времето, когато 
противзаконио бил без работа. Освен това, той смята, че са нарушени 
честта и авторитета му, така че предявеният му пред съда иск за ма
териална и нематериална щета “тежи” над 700 хиляди динара. Докол- 
кото съдът го приеме изцяло и ако към тази сума се добави лихвата, 
училището ще трябва да търси дълбока кесия с пари.

трудно да се подсигурят суро
вини за производство и затова 

и то беше намалено. Сега идва 
пролет и надявам се, че нещата

леград, а и когато дойде, той не извършвана чрез принудител- 
се среща с нас. на продажба на машини, ками- чин да ги извърша.

Работниците сочат, че от- они и други превозни средства Раикович подчерта, че въп- 
както е купил “Бор”, Райкович на фирмата от страна на Р®*и всички проблеми, АД 
е взел от фирмата автомобила Общинския съд в Босилеград. Минералико Бор ще оцелее, 
“мерцедес”, 1000 квадратни Въпреки че в момента не е из- Тои добави’ че възнамерява в 
метра паркет, който бил произ- вестно колко са дълговете за бъдеще да експлоатира графит 
веден преди приватизацията, неизвършените присъди, ра- и декоративни камъни в Боси- 
както и 1,3 милиона динара от ботниците се страхуват, че как- леградско. П.Л.1.

Скупщина на пенсионерите В.Б.
На годишната скупщина на почти всички пенсионери, които ще намери начини да помогне на 

Общинската организация на пен- пенсиите си получават от Фонда 
сионерите в Босилеградска об- за ПИО са се застраховали при в общината. Ще бъде интензиви- 
щина беше приет отчетът за ра- застрахователната 
бота и финансовият отчет за 2005 “Дунав”, а в ход е и застраховане- гите им от Димитровград, Сур- 
година, както и планът за работа то на земеделските пенсионери, дулица и Буяновац, а ще бъдат 
и финансовият план на сдруже- Формирани са местни организа- направени и контакти за сътруд- 
нието за 2006 година.

През изтеклата година сдру- Бранковци и са организирани ня- низации от Кюстендил и от Кри- 
женисто е осъществило приходи колко екскурзии до Рилския ма- ва паланка. Запланувано е да бъ- 
от 327 103 динара. Най-голяма пастир и София, посещения на дат открити пеисиоиерски клубо- 
част от средствата са осигурени пенсионерската организация в ве в Долно Тлъмино, Горна и

Долна Лисипа и в Горна и Долна

социално закъсалите пенсионери

Кръв дариха 64 душикомпания рано и сътрудничеството с коле-
В акцията по кръводаряване, ко- бе позволено да дадат кръв. 

ято в края на миналата седмица в 
Здравния дом в Босилеград орга- босилеградската гиманазия, чети- 
низира Общинската организация рима от които за пръв път дариха 
на Червения кръст със съдей- кръв. Сред кръводарителите и то- 
ствието на Завода за кръвопрели- зи път беше група от петнадесети- 
ване от Ниш, участваха 64 души. на служители на тукашния отдел 
Шестима от тях за първ път се про- на ОВР. 
явиха като кръводарители.

Това е рекордна акция по броя довийте кръводарители от общи
на кръводарителите, понеже в до- ната - Бранко Рангелов, досега да- 
сегашните са участвали най-много рил кръв 62 пъти, Любен Костади- 
до 55 души. Този път се отзоваха нов (48), Весна Николова (46), Боян 
около 80 души, но поради здравос- Велинов и Стефан Стефанов по 40 
ловни причини на някои от тях не пъти и др. П.Л.Р.

Отзоваха се и 6-има ученици от

ции в Бистър, Долна Лисипа и ничество с псисионерскитс орга-

от членския внос, от наема, който Сурдулица и прочие, 
плаща ШК “Младост” за ползва- В тазгодишния план за работа Любата.
нето на помещенията на пенсио- се подчертава, чс организацията За реализацията на тазгодиш- 
нерския клуб, от общинския бюд- ш 
жет, от застрахователната ком
пания “Дунав” и др.

Посредством сдружението

Акцията не пропуснаха най-ре-

Ш1 ивииии II 11)11 — I ц| мм.I НИЯ план СДруЖвНИвТО ще
Скупщината реши да увеличи похарчи 502 000 динара. 
годишния членски внос за пен
сионерите па 130 динара. П.Л.Р.
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Работници на "Циле" 

търсят помощ от кмета
Днес ще заседава Общинската скупщина

Кредит от милион евро 

за комунални проекти?Група работници от димитровградския цех за производство 
на мебели “Циле”, който работи в рамките на белопаланската 
фирма “Украс”, тези дни помолиха кмета па общината Веселин 
Величков да проведе разговор с ръководството на предприятие
то. Работниците информираха кмета, че “Циле” напоследък не 
работи, че работниците не получават заплати от декември 2005 
г. и че отношението на водачите на фирмата към работниците в 
Бела паланка коренно е различно от отношението им към работ
ниците в димитровградския цех. Кметът се съгласи да проведе 
разговор с ръководителите на “Украс” и да се опита да помогне 
колкото е възможно.

Както узнаваме, обстановката в “Украс” не е добра и е налице 
стълкновение между двамата собственици - Милснко Станко- 
вич и Иозо Юкич. На Станкович е забранено да влиза във фир
мата. В интервю, който тези дни даде за Радио Цариброд, Стан
кович оцени, че фирмата идва към провала, тъй като 
ра, които не са кадърни да организират производството. Той 
опитал да смени определени хора от ръководните постове, но се 
сблъскал с неразбирателството на работниците и синдиката.
Украс ’ неотдавна посетили и представители на Агенцията за 

приватизация на Сърбия, но им били предоставени недостовер
ни сведения за стопанисването на фирмата, твърди Станкович.

Б.Д.

Днес в Димитровград ще 2006 година, като: строеж на телната система “Ивкови 
се проведе редовно заседа- канализация в квартала “Ке- деници”; регулация на речно- 
иис на Общинската скупщина, ремиджилница” и на улица то корито от града до грани- 
Мсжду другото отборниците “Балканска”, от автогарата до цата и реконструкция на глав- 
щс решават за предложението базата на “Градня”; канализа- ната улица в града. Участието 
общината да вземе дългосро- ция в селищата Градиньс, Лу- на общината в отделни проек- 

кредит на стойност от кавица и Горни Белеш; стан- ти най-много е до 40%.
Пред отборниците ще се

во-

чен
един милион евро — еквива- ция за отвеждане на канализа- 
лент в динари. Средствата са ционните води от Желюша намери и отчетът за работа на 
необходими за участие на об- към пречиствателната систе- Общинското управление, от- 
щината във финансиране на ма; канализационен колектор четът “а Народната библио- 
няколко проекта от разшире- от града до граничния преход; ^ ад°„а,Тцен™Ра”а .
ната комунална програма за доизграждане на водоснабди- култура д у

я водят хо-

Заседание на Общинския съвет
Работници на ГИД събраха 
решения за дълговете Без представителите на 

Демократичния блок и Г17 плюсОчакват пари 

от Фонда за 

солидарност Последното заседание на помощ към Центъра за соци- 
Общинския съвет на Димит- ални грижи.

Членовете на съвета не се
съгласиха да дадат средства за 

ровград мина без членовете на По въпроса за реализация на набавка на книгата на Богдан 
Демократичния блок (ДСБЮ и заеми за селското стопанство Николов “Цариброд” и иска 
ДХСС) и на Г 17 плюс. Никой и дребния бизнес бе прието ре- насочиха към Националния съ- 
не даде обяснение защо те не шение да се изучи дали е вет.
дойдоха на заседанието. по-добре това да става чрез Доста разправии предизви-

Въпреки това седемте при- Фонда за развитие на селскос- каха исковете на местните об- 
състващи решиха към отбор- топанските домакинства и щности Барйе, Белеш и Бре-
ниците да се изпрати заключе- малкия бизнес или чрез дело- бевница за средства за строеж

или поправка на черквите. Тъй 
Исковете на някои спортни като на тези общности вече са

Миналата седмица работници на ГИД събираха решения
та, които преди време получиха от Търговския съд в Ниш, във 
връзка с парите, които фирмата им дължи. Решенията тези 
дни бяха предоставени на Търговския съд, с цел той да пот
върди, че са влезли в сила. Тези, които не са донесли решения
та си в този период, ще трябва сами да ги предоставят на съ-

Работниците на фалиралата фирма трябва да получат 
средства от републиканския фонд за солидарност. След като 
потвърди, че са влезли в сила, Търговският съд ще предоста
ви решенията на фонда, от който се очакват средства за из
плащане на 9 минимални заплати на бившите гумарци, които 
не са получили дължимите суми от фалитната маса на фирма
та си, която на три поредни търга не беше продадена.

Колективното събиране на решенията последва след раз
говорите на кмета на Димитровградска община Веселин Ве
личков и сътрудниците му с компетентните във Фонда за со
лидарност.

ние общината да вземе заем на вите банки, 
стойност от един милион еврода.
за реализация на няколко про- колективи за допълнителни давани средства, ченовете на 
екта от капитално значение в средства са отхвърлени с обос- съвета се поделиха. Затова че- 
комуналната област.

Без разискване бе приет от- жета за тях са вече разпределе- верят как и дали са израезход- 
четът за работа на съвета през ни и те трябва да покажат до- вани получените пари и след 
2005 година. Предимно са об- макинско поведение при хар- това да бъдат отпуснати до- 
съждани проблеми в компе- ченето на пари. Останалите пълнителни суми. 
тенция на кмета, но е разисква- проблеми в спортните органи- 
но и върху множество искове зации и недоразуменията сред ти и средства на Местната об- 
на граждани за материална по- спортните колективи трябва да щност в Смиловци за ремонт 
мощ. Напоследък исковете на се решават в Съюза на спорто- на Културния дом, който вече е 
гражданите бяха насочвани по вете, а ако това не може да ста- завършен, 
предназначение към съответ- не по канален ред, тогава може 
ните служби, а тези за парична да се намеси и общината.

нование, че средствата от бюд- тирма от тях ще трябва да про-

Решено е да бъдат отпусна-

Б. Д.

Във фирмата „Падина-Белеш" А.Т.

Ръчни колички - 

ново изделие Китайски магазин предизвика
опашкиЧастната фирма “Падина-Белеш” неотдавна започна да произвеж

да ръчни колички. По думите на собственика й Стоян Вецков, от Нова 
година насам са продадени над 60 колички. Изделието се продава 
предимно във вътрешността на страната, а цената му е 2800 динара.

“Падина-Белеш” постоянно разширява производствения си асор
тимент. Лани тя направи истински “бум” на пазара с малките печки за 
печене на чушки, които във фирмата популярно нарекоха - чушкопек. 
Произвеждат се и различни видове кюнци, ауспуси и други метални 
изделия.

Понастоящем в “Падина-Белеш” работят деветима души, предим
но млади хора от Димитровградско. Б.Д.

“Чудото” мина за два-три де
на.

Както и винаги, мненията 
са различни. На димитров
градските търговци това не 
им допада много. Все пак им е 
конкуренция. Бедните гражда
ни главно се произнасят поло
жително, все ще се намери не
що "евтиншко". Както и да е, 
факт е, че китайците пристиг
наха!Напътствия за бременни жени

Магазинът е на улица “Бал
канска”, където се продаваха 
изделията на “Свобода” и на 
други предприятия за конфек- 

■ Неотдавна в Димитровград бе открит ки- ция- Преди месеци магазина
: тайски магазин. През първия ден Димитров- купи Димитровградчанинът Рангел Рангелоа 
I градчани чакаха на опашка, за да влязат вътре. Б'

Патронажната служба към димитровградския Здравен дом неот
давна започна нова дейност. Става дума за така наречената Работил- 
ница за бременни жени, чиято основна цел е да помага съвещателно 
на димитровградчанките, които трябва да родят. Първата среща 
между патронажните сестри и бъдещите майки се проведе през сре
дата на миналата седмица. В службата съобщиха, че са запланували 
занапред срещите да се провеждат два пъти месечно.

Б.Д. ч
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Промоция на книгата „Събрано" 
на Вукица Стоименова в Босилеград

Стихове, пословици, легенди ■■■
Гражданското сдружение за както и Румян Русев, редактор ворението, което аз най-много 

ср-ьбско-българско приятел- на “Идеи за 21 век”, която е из- обичам. Майка ми го е посве- 
ство Рила от Ниш и неправи- дател на книгата. На промоци- тила на майка си, но аз винаги 
телствената ^ организация ята присъства и Велко Чарда- казвам, че стиховете всъщност 
Идеи за 21 век” от София ми- ков, представител от сдруже- говорят за самата нея", споде- 

налата седмица в Босилеград нието “Идеи за 21 век”. ли Весна Савич.
организираха промоция на “Убедена съм, че когато че- “Сдружението "Идеи за 21 
книгата Събрано” на покой- тете книгата ще откриете дъл- век", като един от пазителите и 
ната поетеса от този край Ву- бочината и чистотата на чув- продължителите на българ- 
кица Иванова Стоименова.
Освен вече обявявани и необя
вени

пия.

ствата, с които тя изобилства, ския дух, има удоволствие да 
възхищението, което майка ми представи на българите по све-От 1 до 10 март край Вдасинско стихотворения, книгата изживявашеезеро към природните та стихове, песни, приказки и 

съдържа и народни песни, пое- красоти, бездните от тъги, в легенди, създадени и събрани 
ловици, легенди и обичаи от които е била, но и радостта, ко- от една истинска българка - 
Ьосилеградско, които тя е съб- ято е усещала заради красота- Вукица Стоименова. Най-доб
рала. На промоцията в тържес- та на живота. Тя много обича-Международен 

изобразителен пленер рото, което може да се каже за 
твената зала на Центъра за ше книгата, беше очарована от книгата, е написано в самата

книга. Нашето сдружение вече
разпространи книгата сред

След пет години работа нислава Караилова. 
изобразителният пленер “Вла- Платната нарисувани 
сина” прерастна в междуна- време на пленера “Зима 2006", 
родна културна манифестация, ще бъдат представени на из- 
В организация на сурдулишкия ложба в Сурдулица, след което 
център за култура под егидата тази постановка ще могат да 
на Общинската скупщина, от 
до 10 март в хотел “Нарцис” на 
Власина се събраха 12 живо-

българите в 12 държави в све
та, така че за Босилеград вече
знаят и нашите сънародници
по целия свят", изтъкна Румян
Русев, редактор на поредицата 
“Идеи за 21 век”.

1 видят и любителите на изобра
зителното изкуство в по-голе-

“Нашето сдружение издава
книги, чиито автори са бълга
ри от чужбина и безплатно гимите градове в южната част на 

писци от Сърбия и България - Сърбия. Освен в Галерията на 
по 6 от двете съседни страни, българските художници в Со- 
за да рисуват вдъхновени от фия, към края на годината про- 
прелестите на Власинското изведенията
плато. Най-известен майстор във власинския пленер ще ви- румян Русев, Весна Савич и Велко Чардаков 

от българска страна дят и хората в няколко други 
беше проф. Панайот Панайо- градове в Западна България, 
тов, преподавател в Художес-

разпространява сред нашите
сънародници по света. ”Идеи
за 21 век" от миналата година
започна да печата и научнина участниците
трудове, чиито автори са пре
димно българи от чужбина.на четката
Сдружението е наследник накултура присъстваха гс 

брой граждани и ученици,
твената академия в София, а от телен пленер “Зима 2006" на читатели на поезията, 
наша - академичният художник Власина се проведе в рамките За книгата и за творчест!
Братислав Анджелкович - Бата на Протокола за тазгодишното на Вукица Иванова Стоимено- мен да остане завещание на бъ- 
от Вучйе и неговият колега сътрудничество между Сурду- ва, която приживе работеше дещите поколения". Някои от 
Славко Тодорович -Зоркин от лица и Трън, а разноските пое

Международният изобрази-

печатили книги и вестници, 
сформирали театър и др. “Мо
ят дядо Нестор Февзията от се
ло Марашки Тръстеник е бил 
един от основоположниците на

„ ,, „ подобно сдружение и аз тръг-
Д. Мирчев председател на сдружението тите и неиния емотивен вътре- нах п0 следите му» добави Ру- 

“Рила” и дъщеря на поетесата, шен живот. “Майка” е стихот- ’

като гимназиален учител по стиховете са вдъхновени от ис- 
Ниш. С гостите от България главният спонсор - Власински- сърбеки език и литература в тинските събития в живота й, 
беше и директорката на Центъ- те водоелектрически централи. Ниш, говориха Весна Савич, но много от тях са плод на меч- 
ра за култура в град Трън Ста-

П.Л.Р.сев.
Днес 6 Градската галерия 6 Димитровград

но, че не съществува желание изложбата да се реа
лизира, художниците един по един си прибраха 
творбите.

Оправданието, че се чака подходящ момент за 
реализиране на изложбата, че уж е съществувало 
намерение изложбата да се допълни с още няколко 
творби на художници от нашия край, да се осигурят 
средства и заедно с така замисленото представяне 
да се проведе среща със всички живописци и скул
птори от Димитровградско е детска приказка. По
ради простата причина, че такава представителна 
експозиция не е имал право никой да редактира, до
пълва или променя, дори и самия организатор — 
вестник “Братство”. Впрочем на ценителите на 

По реда на нещата за втори път за кратко време изобразителното искуство в Димитровград и в 
се налага да реагирам върху написаното от Венко страната по този начин е отнето правото да видят 
Димитров във вестник “Братство”. Този път във представителна експозиция на нашите художници, 
връзка с неговата статия ”Не е имало арестувана получила високи оценки от водещи изкуствоведи и 
изложба”, печатана в началото на тази година. редица медии в България.

Целта на моето реагиране не е да споря с автора Напоследък нека да кажем, че за случилото се 
на такета, защото всичко, което е написал, е напъл- никак не е виновен завеждащият Градската галерия 
но точно. "Братство” или по-скоро самият Димит- скулпторът Димитър Илиев, които в случая е само 
ров бяха главните организатори на най-представи- техническо лице. Нито Братство и тогавашният 
телната изложба на царибродските художници. Директор Венко Димитров. Нечестната игра всъщ- 
Експозицията бе представена не където и да било, а ност водеха същите хора, които не позволиха госту- 
в Националния исторически музей в центъра на Со- ването на световноизвестния фолклорен ансамбъл 
фия. След това и в най-представителните галерии “Филип Кутев от София, хора които по едно време 
във Варна и Кюстендил. Присъствах на откриване- бяха превърнали галерията в бастион срещу демок- 
то на изложбата и мога да кажа, че това е най-важ- ратичните промени, хора, които в каталога за из

ложбата на Царибродския художествен кръг бяха

РеагиранеТворби от пленера 

“Сичево 2005” “Арестувана” 

изложба все 

пак е имало
В Градската галерия в Димитровград тази вечер от 18 часа ще бъде 

открита изложба на картини, съотворени по време на миналогодишния 
художествен пленер “Сичево”. Представянето на творбите от този пле
нер в Димитровград стана традиция.

Пленерът “Сичево” е най-старата културна проява от този вид в Сър
бия. С прекъсвания той се провежда от 1905 г. Родоначалник на проява
та е легендарната сръбска художничка Надежда Петрович.

Б.Д.

_______Збонци КУЛ-
Ш.

Проблеми с отоплението
Водачите на местното самоуправление в Бабушница устояха на ду

мите си и в началото на годината помогнаха на Основното училище 
“Братство” да купи нов парен котел, който за гориво да ползва дърва, 
вместо нефт. Оказа се обаче, че е с малка мощност, така че учебните 
стаи не могат да се затоплят адекватно. Членовете на Училищния съвет 
стовариха вината върху директора Павле Панич, за когото казаха, че 
нреди купуването на котела не се е консултирал със специалисти. Те до
бавиха, че директорът междувременно е направил още един пропуск, ка
то е предоставил на друга фирма важна част от стария котел на нефт и 
сега той не може да се ползва.

За щастие тази зима вече отминава, но проблемът навременно тряб
ва да се решава за следващата. Б. Д.

пата културна изява на царибродчани презпослед- 
ните няколко десетилетия извън границите на Сър- написали: Царибродският художествен кръг е не- 
дия формална АНАЦИОНАЛНА група... Така над два-

Но изложбата на царибродските художници все Десет участници “узнаха", че са без националност и 
бе “арестувана”, обаче не на път за България, нямат чувство за национална принадлежност, 

както бе обявено в юбилейния брой на списание Накрая стигаме до фатален абсурд - именно тези 
“Мост” в интервюто на Слободан Алексич Кьоса художници от малцинството са израстнали в стра- 
със Слободан Сотиров. Затова реагирането на Вей- на> която им е дала възможност да могат да се шко- 
ко Димитров е напълно правилно. За “арестувана” луват, свободно да творят, да^се изказват и накрая 
изложба може да се говори след завръщането й в Да се докажат като едни от най-успешните. Но хора 
Димитровград. Картините бяха поместени в Град- от нашата среда, вместо това да пласират като сво- 
ската галерия, където трябваше да бъдат и предста- еобразна ценност на малцинството, хора, задълже- 

а след това и в Пирот, Ниш, Белград и други ни за културата на малцинството, без усет и нераз
бираем подход, ограничават, манипулират и поли
тизират с изложбата. Обаче едно е сигурно - тези хо-

пак

Ще правят мебели
Бизнесменът от Ниш Жарко Радосавлевич, собственик на фирмата 

‘Махсон”, която произвежда акумулатори, масла и други изделия, купи 
производствени цехове на рухналата кооперация “Мая” в с. Звонци за 1,7 
милиона динара. В тези цехове, които години наред не се ползват, той е 
запланувал да произвежда мебели. След като завърши оборудването с 
машини, бизнесменът ще настани на работа 30-ина души от Звонския 
край.

вени,
градове в страната.

Творбите на художниците стояха почти две го
дини в депото на галерията. След като им стана яс- Ра само могат да навредят не само на таз^среда,

но и па държавата, в която живеем.
Б.Д.
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чилище децата трябва да станат граждани * Занемаряване 
на четенето и 
писането 3а 
сметка на 
тестове води до 
оскотяване а

с недостъпен за чопешка 
ой е място на пълна бс-

„ „ ------ зорност и на безкрайна
Когато някои от менторите скверност" - казваше Томас 

на българската публичност ка- Ман. Знам, че въпреки труд- 
же нещо, публичността се зае- постите днешното българско 
лушва. Тя обича да я поучават, училище е място на много лич- 
<~>Оича дори когато я наставля- ни усилия, на отговорност и 
ват прибързани и спекулатив- взаимност, на радост от знани- 
ни пророци. ето. Затова се опитах да разбе-

1 ака и с наставленията на ра с какво училището е заслу- 
социолога Андрей Ранчев. Тъй жило подобна негативна 
като той вече се е изаказал поч- лификация. Още 
ти по всички въпроси в тази векът, който ми го каза, има 
страна, преди време реши да дългогодишен опит в “систс- 
даде съвети и на българското мата на образованието”. Ето 
образование. Не че каза нещо горе-долу отговорите, които 
ново, той просто огласи някои получих: 
трайни нагласи. Като помете Училището е “ад”, защото в 
творбите на Вазов и Елин Пе
лин (анахронични и скучни!) и 
даде строга оценка на препо- и уважението към ценностите, 
даването по литература, Рай- Ад е, защото българското об

щество се държи като щраус, 
тината. Който владее англий- който си е заровил главата в 
ски и борави с компютри, той пясъка и не иска да види дъл- 
ще крачи гордо из новия век и бочината на проблемите в об- 
ще се нарече “европеец”. Кой- разованието. Ад е, защото учи- 
то не успее, ще дреме в пери- лището става все по-неспособ- 
ферията на цивилизацията и но да възпитава ума и чувства
йте срича “Една българка”.

Клетите българчета, които защото учителите са безсилни 
още четат за някаква “българ- срещу инерциите на системата 
ка”! Клетата баба Илийца, коя- и затягащо се въже на популиз- 
то се превърна в символ на ма. Ад е, защото за все повече

хора в България знанието не е 
пътят, който води към успешна 
реализация. Ад е, защото об
щественият договор за българ
ското образвоание е разписан 
фалшиво:

За каква европейска цивили-

собности. Когато успеем да ето е гнилият плод накоито завършват училище, ще 
станат литератори, историци, 
философи. Но от всички се 
очаква да станат граждани - 
хора с добра ценностна ориен
тация, със способност да изби
рат и с умение да общуват. 
Именно училището е ключово 
значимата точка, мястото, къ- 
дсто “населението” трябва да 
се превърне в “общество” - 
структура с доминиращо граж
данско самосъзнание.

Хуманитарното образова
ние е призвано да моделира и 
стимулира тъкмо тези способ
ности и ориентации. Митовете, 
приказките, 
произведения,изучавани в учи
лище, са незаменими инстру
менти, за да се въведе младият 
човек в света на ценностите. В 
училище детето научава кое е 
доброто и как да се държи нас
трани от злото.

Тази е първата, най-общата 
и най-важната задача на лите
ратурата - да спомогне да се 
изгради моралната “арматура" 
на нашите деца. Защото тъкмо 
тя държи човека изправен и го 
пази да се свлече до скотското. 
Да се твърди, че литературни
те творения говорят за умрели 
светове, е не просто невярно, а 
е крупна методологическа заб
луда или най-долнопробна по- 
пулистика спекулация. Защото 
няма мъртви светове. Има све
тове, в които ние не сме спо
собни да навлезем.

Литературата е уникална 
възможност да се обърнем към 
многообразието на човешкия 
опит. Когато се научим да я че
тем и разбираме, тогава имаме 
достъп до духовните богатства 
на света и до дълбочините на 
човека. Тогава знаем, че този 
свят не свършва със стената на 
непосредно заобикалящото ни. 
“Под игото” не говори за от
давна умрял свят, а за прости 
човешки неща като смелостта 
и страха, за любовта към роди
ната, за сладоста на саможер
твата и за позора на предател
ството.

Хилядолетия наред човечес
твото е създавало и упражня
вало интелектуалните си спо
собности чрез културата на пи
сането и четенето. Да се зане
мари тази култура означава да 
се деградират тъкмо тези спо-

изклю-
създадем едно училище, в кое- чително бедната емоционална 
то се решават само тестове и култура на огромен брой от де
не се култивират способности цата. Младият човек има кре
да се общува, ще се събудим в щяща необходимост да се до- 
най-ужасната ангиутопия. казва, да си “набавя” самолич- 

Дали страни като Англия, ност. И като не зане как да го 
Германия, Италия, които съз- направи, го прави по най-еле- 
дават специални институции и ментарния, но ефектен начин -
развиват национални страте- чрез насилието над другите, 
гии за обучение в четене, не Вместо да им пращаме психо- 
знаят какво правят и си губят лози, е редно да се постараем 
напразно времето? Дали и там да възпитаваме чувствата.

За да се случи всичко това, е

ква- 
повече че чо-

има ментори да им говорят за 
умрелите светове на литерату- необходимо да се извършват

много неща.
Крайно време е училището 

то в празни приказки и в детин- да се раздели с това, което на- 
ски игри на криеница! ричам “дисциплинарен шови-

Втората важна задача на ху- низъм”. Всеки “специалист” 
манитарното образование е смята своята наука за най-важ- 
пряко свързана с казаното до- на и настоява по съответния 
сега. Само добре изградената, “предмет” да се знае макси- 
социалнозрялата личност мо- мално. В училище децата тряб- 
же да създаде свой по-богат и ва да усвояват мисловни моде- 
смислен жизнен проект. Уди- ли и базисни знания, а не да се 
вително е колко многобройни изгубят като Хензел и Гретел в 
пътища на личностното съзи- хилядите излишни подробнос- 
дание остават пусти, защото ти. Вместо да развива умение- 
няма кой да поведе младите то да се мисли, училището се 
хора по тях. И тогава идва ма- бори с “урочни единици”, 
нипулаторът или скудоумни- Вместо ума се упражнява ла
кът и с хитра усмивка те повеж- метта. Думите на Гьотевия Ме-

фистофел са изразили най-доб- 
Третата задача е чрез хума- ре предизвикателството, пред 

нитарното образование да се което сме изправени - “Умело 
активира творческият потен- всички части насъбрал, но 
циал на децата. Преди много връзката духовна изтървал”, 
векове Максим Изповедник е 
определил човека като оГСсша те връзки на българското учи- 
ошпшгп - работилница, средо- лище! Време е да разбрем, че 
точие на всички неща, на всич- компютрите са инструменти, а 
ки усилия. Но за да заработят не са самоцел! 
истински работилниците на

рата?
Не те, а ние си губим време-

художествените

държавата все повече се сни
жават респектът към нормите

чев посочи и пътищата към ис-

та на младите поколения. Ад е,

да.

анахронизма и на

публичното 
презрение към 
литературата

Време е да вържем духовни-

Дали менторът Андерй Рай- за«ия говорим, когато варвар
ството шета по улиците, крещи 
от екраните и е заседнало до 
болка в главите!?

Време е да разберем, че пре-чев, който говори по този на
чин за българското културно духа, са нужни интелектуални ди да напълним стаите с ком- 

“пръчки”, които да предизви- пютри, трябва да си изясним с 
кат интереса и съпричастието какви знания ще “пълним” гла- 
на децата. Тук съм съгласен с вите и как ще мотивираме сър- 
Райчев - пренаписването на цата! Време е да разберем, че 
програмите и преосмислянето чуждите езици са нищо без ба- 
на обемите е наистина задъл- зисното умение да се общува и

да се разбират другите!
Да се погрижим за хумани-

наследство, и социологът 
Андрей Райчев, написал вели
колепния анализ на филма 
“Сталкер” (и не само него), са 
едно и също лице?

Оставям без отговор този

От кого да се поучат 
децата ни?

На кого да приличат? С ка- 
въпрос. Съветите на европее- къв език да говорят? 
ца” са ми достатъчни като по-

жително.
Четвъртата задача на хума

нитарното образование е по тарното образование не утре, а 
посока на емоционалната кул- днес, означава да спрем оско- 
тура. Не можем да

Да се поучат от вилнеещата 
вод - да поговоря за смисъла чалга на живота. Да подража- 
на четенето, за непознатите зе- ват на мутрите. Техните цен- 
ми, за сталкерите и за духовния ности да изповядват, техния 
опит на днешното българско език да говорят. Техните ра- 
училище.

Един приятел ми каза наско-

тяването на езика и разпадане
то на нацията.

И когато видим дете, раз
творило книга - да стихнем. И 
да си кажем - “Нека бъдем вни
мателни, защото сега то се 
труди в своята работилница!”.

Проф. Валери Стефанов, де
кан на Факултета по славян

ски филологии в СУ

живеем само 
в световете 
на омразата 
и насилието

дости да ги привличат.
А политиците да седят на 

ро - “В училището е ад!”. “Адът ВИСОкото. Да се заканват за 
- това е огненото наказание на вечно предстоящата “отговор- 
грешниците” - твърди църква- на работа” в образованието, 
та. “Адът - това са другите!” - Нека тръГнем от една ясна 
казваше Жан Пол Сартар." посхаНовка - не всички деца, Трябва да е ясно, че насили-

драматични текстове. Действието се извършва в лю
бимото място за младите - кафенето, в което се ра
зиграват първите и наивни любовни сцени между тях. 
Стават редица комични ситуации, които развеселя
ват публиката.

В ролите се проявиха: Александър Милошев, Мая 
Гюрова, Драгана Митова, Илия Величков, Мш°ш 
Георгиев, Джордже Гогов, Милан Андреевич, Сър 
джан Христов, Боян Милев, Марина Дончева, Тан 
Станоева, Драгана Пешакович и Милана Виденов • 
Представлението, което режисира Делча Гйгов. 
съвместен проект на театъра “Христо Ботев , 
родната библиотека “Детко Петров” и Гимнази 
“Св. св. Кирил и Методий”. „а

“Кафене Шмекерия” следиха и селекционер ^ 
10-ите театрални срещи на гимназистите в С 
която ще се проведе през първата половина на 

“Кафене Шмекерия” е дело на Елизабета Георгеи- ващия месец в Крагуевац. 
ва, която, освен проза и поезия, напоследък твори и

Ново театрално 
представление в Димитровград 1

“Кафене
Шмекерия”

и?а гйе
Й

;< ; /Ж
Любителите на театралното изкуство в Димитров

град и особено младежите имаха възможност в края 
на миналата седмица да се наслаждават на ново 
представление. Подготвиха го ученици от местната 
гимназия, голяма част от които са членове и на мла- 

театъра “Христо Ботев и

! .мьг

иматдежката сцена към 
немалък опит. Б-Я
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Кръст от Йерусалим пази 

църква в град Елена
Ценни реликви па3и църквата „Рождество на 
Пресвета Богородица“ в град Елена: Възрож
денският град се намира на 40 км от старата 
столица на България - Велико Търново, в поли
те на Стара планина. Храмът е една от аабеле- 
жителностите на Елена, в който през послеа- 
ните 1-2 години масово купуват къщи англича
ни и заможни би3несмени.

В “Рождество на Пресвета Богоро
дица” е запазен Кръст - Разпятие, който 
според поверието местен чорбаджия - 
хаджи Юрдан Брадата донася от Йеру
салим. Кръстът е направен от дърво и е 
бил Пален от турците, но по чудо не е 
изгорял. В основата му личат следите 
от огъня, който не е успял да го унищо
жи. Той се е намирал близо до олтара 
на църквата, която е била превърната в 
склад от туците по време на Освободи
телната война в края на 19 век. Когато

По това време още не 
бил изграден храмът в се
гашния му вид. Този имот 
бил на хаджи Юрдан и 
двамата му братя хаджии
те Панайот и Димитър. Те 
изградили през 1831 г. 
върху земята си малък

дини пред нея ставали чу
деса в храма “Рождество
на Пресвета Богородица”.
За съжаление през 1919 г.

храм със стени от плет, а 
хаджи Юрдан застроил в 
съседство ниска сграда с 
килии и параклис, пред
назначени за женски ма
настир. Но през 1859 г. 
близката река заляла хра
ма и манастира и ги разру
шила. Бедното население 
на Елена обаче събрало 
средства и на същото мяс- ЦУЕ ^ > 
то изградило сегашната " ; '•
църква през 1865 г. Градил 
я ученик на най-известния 
български майстор от 19 
век, който построил много 
манастири и мостове - 
Уста Колю Фичето.

Храмът “Рождество на 
Пресвета Богородица” е трикорабна 
базилика с три престола - средният е 
посветен на Рождество Богородично, 
северният - на св. Спиридон Тримитун-
ски-чудотворец, а южният - на светите всяка СуХрин я намирали паднала с ли- 
братя Кирил и Методий. це на пода. Клисарят, който биел кам-

Интересното е, че чудотворната ико- баната се опитал да я изнесе, за да бъде 
на на Пресвета Богородица била отне- оставена в Плаковския манастир, но не 
сена в един от близките манастири - мопьл да излезе извън оградата на но- 
Плаковския. Там я оставил нейният да- в0Стр0ЯщИЯ се храм - иконата толкова 
рител - хаджи Юрдан, за да се закълнат натежала] че не могъл да направи и 
пред нея борците за освобождение от Крачка Клисарят я върнал и дълги го- 
турско робство, ръководени от Велчо

иконата изгоряла от недо-
угасена свещ. Сега на
мястото й се намира точ
но копие на иконата Бого-

турците започнали да се изтеглят от 
Елена, залели с газ помещението и го 
подпалили. Иконостасът изгорял, но 
намиращият се наблизо Кръст останал 
почти незасегнат от пламъците. В оз- 
лоблението си дори обстрелвали Кръс
та, като върху него и до днес личат сле
дите от куршумите.

Сега Разпятието е поставено до се-

родица с Маденеца Хрис
тос, но нарисувана от
местен художник. Жите
лите на Елена вярват, че
по милостта на божията
майка и новата икона има
чудотворна сила.

За съжаление средства
та за поддръжка на цър-

верните двери на църквата, като точно 
пред него стои Свето Евангелие на чер- 
ковнославянски език. То е подарено от 
благочестив християнин, който живеел 
в махала недалеч от град Елена. Инте
ресното е, че Евангелието е сечено от 
турски ятаган, но също е оцеляло.

Ценна реликва е и светата Плащени- 
ца, извезена изцяло от копринени кон
ци. Изработена е през 1838 г. и е доне
сена от Йерусалим или от Атон от мес
тен жител.

Голямото съкровище на храма е чу
дотворната икона с образа на Света Бо
городица и Богомладенеца Христос. 
Според преданието тя е рисувана от 
Свети евагелист Лука. Иконата донася 
местният чорбаджия хаджи Юрдан от 
Йерусалим в началото на 19 век.

квата не са достатъчни,
въпреки усилията на отец
Димитър, който полага
огромни усилия за стопа
нисването й. Храмът се
нуждае от ново дюшеме 

(под), но за да бъде направено, са необ
ходими около 12 000 - 15 000 лв (8500 
евро). Той разказва, че като са мерили 
пода на храма, за да подготвят проект, 
дошли специалисти с модерни уреди. 
Тези уреди мерят до милиметър, а спе
циалистите били удивени от точните 
размери на сградата. Дори със съвре
менните сторитлени материали едва ли 
ще може да постигнем тези прецизни 
размери на църквата, както са успели 
нашите деди, смята отец Димитър.

Лиляна Лозанова

Джамджията. След това иконата е вър
ната 1835 г. отново в Елена. По време 
на строежа на сегашната църква се опи
тали отново да я занесат в Плаковския
манастир, но иконата не позволявала -

шПросветното дело в село Драговита (1) Шчл

Първо в Дзигльинци, после в Конярник в ряш
учили да четат и пишат в други села ва и сега - допреди броени години в бр Д _ висок и децата 
или в манастира “Св. Йоан Богос- нея живееха Божура и Цалко Видено- уг У р„ га 6ил с метарат
лов”. Още живее легендата за Петър ви и синът им Стоимен. В училищет р Р ушите дигал га висо-
Миленков от рода Гьемоновци, кой- в махала Конярник учели Арсо от У наземи и почел да га
то бил слуга в манастира и научил да махала Вър и други драговигски д - , Р разболе
чете и пише, а след Освобождението ца. За децата от Иолинци, Шотинци и гази. От болкье и ст ра разооле
завършил семинария в Кюстендил и други махали от подножието на р У Р ■ .„25 -й г драговитчани пос- 
учителствал в някое трънско село. бен планина обаче то било много да- Г^19иХг.^гтгпжште^
Не_намерих документи за просветна и У^асре ™село” в къ- десетина метра западно от къщата
дейност в Драговита и в годините лсМилан от рода Цреварци. на Милан, от дясната страна на пътя след турското владичество. Затова щата на Милан от род^цр^ ^ Кошфник Хо имал0 две голеМи
пиша само онова, което е съхране обучението на драговитските учебни стаи, коридор и стая за учите-

™метта на драговитч;ати. поглед войната отново било ля. В него учели драговитските деца
зчае еРбГовУк™ наЩигль™„ци открито училище в къщата на Ми- вседоучебната 1956/57 година,кога- 
В ко;?о сГа жи^Гданчо Глигоров лан Пръв учител бил Господин Жив- то училището било преместено в но- 
Колко години е работило училището и», а след него Йосиф от Кикинда. вопостроения кооперативен дом в 
в тази къша не се знае Данчо казва, По думите на Манчо Лалов, роден на центъра на селото. Тогава в стар 
че в месала Конярник имало повече 19 март 1917 година, който учел и в училище бил открит магазин ( зад- 
дещ, и затова училището било пре- двете училища, тогава имало много руга ) на земеделската кооперация, а 
местено в къщата на Никола Видс- ученици, от които някои били и десе- по-късно Сточар продал построи- 
новоттази махала. Къщата построи- гина години по-възрастни от него. ката на ДРа„г°аи^ча»ина ^е°р™.

Учителите не били лоши, обичали да Момчилов, които я разрушил и от

Шщйй

и

л. ШВ5&.ттшт
■ а 1

Тодорица
Тодоровден (Тодорица) в паши
те краища е запомнен като 
празник, на който са се провеж
дали конни състезания.
Сега в Димитровград на Тодори
ца по улиците на града дефилира
ха няколко конници и коне с кару
ци, поздравявани преди всичко 
от веселите ранобудни малчуга-

А.Т.

ОТО

ли майстори от с. Зелени град след __
освобождението от турците. Тя има- погшйват, но не биели децата. Кога- материала построил къща. 
ла мазе, голяма стая (7x5 м), стая то дошъл да бъде учител Боривое - Продължава -
(ижа) с огнище и малка стая, в която Живкович, положението се промени- 
квартирувал учителят. Никола и се- ло: “Бийеше децата ко говеда, не с

ни.
Цветко Иванов



щ1 / март 20ДВ

В^ве контролни срещи с кадетните национали на Бълга|■ Втора сръбска баскетболна лига - 
група изток__________________

ия1

Две победи на 

44плавите” кадети В опасната зона!
„Димитровград“ - БК „Студент“ 97 : 103 

(32 : 23; 16 : 29; 20 : 27; 29 : 24)
БК

Кадетните футболни нацио
нали на Сърбия и Черна гора и 
България изиграха две прия
телски срещи в срок от една 
седмица. Първата в София на 8 
март, където младите футбо
листи на СЧГ 
връстниците си от България с 
4:1. Избраниците на Саша 
Медин бяха по-добрн във вси
чки елементи на футболната 
игра.

Пирот, 11 март 2006 г. Зала- ту единият, ту другият отбор се 
та на Педагогическата акаде- добираше до точков аванс, 
мия, зрители - около 100. Рефе- Най-добър в домашния отбор 
ри: Игор Цветкович и Марко бе Андреевич с 31 точки. Точки

регистрираха и Радованович 
Баскетболистите на “Ди- (22), Андреев (18), Аранджело- 

митровград” загубиха пореден вич (15) и Станимирович (11). 
мач от първенството и в пред- В състава бяха и Геров, Вельов, 
стоящите четири кръга ще Д. Алексов и Лукич. 
трябва да се борят за оцелява
не. Мачът бе с много обрати -

Павлович от Лесковац.
декласираха

Д. С.
Седмица по-късно същите 

отбори отново се срещнаха в 
СЦ “Парк” в Димитровград. 
Футболистите на СЧГ, конто

Ветроходство
проведоха част от подготовки
те си тук, и във втория мач с на- 
борниците си от България бяха 
по-добри и победиха с 3 : 0.

Ставров в 

ХърватинНай-добрите кадети на СЦГ

Към крал па март “плави-
тс” кадети ще играят па | Марио Ставров, член на мСо- 
кфалификациоппия турнир \ ларис” от Димитровград, тези 
в Дъблин за европейското \ дни на подготовки в хърват-

п»л 3"»р-
кмш отбор „а СЧГ е \ в интернационалната гонка в 
турнира ще участват и па- \ *^аса Ласер Радиал 470”. 
ционалните кадетни селек- \ Състезаваха се около 40 
ции па Република Ирлап- ■ ветроходци от Хърватия, Чехия, 
дия, Румъния и Израел. Са- : Унгария, Израел и България. 
мо победителят па кфали- \ По време на подготовките
фикациоппия турнир ще • Ставров имаше възможност да 
спечели правото да участва : научи много, тъй като хървати
на европейското първеп- . те са додрИ представители на

този спорт.
Климатът, сравнително ниските цени на услугите и идеал

ните условия за тренировки мамят спортистите от много 
страни на подготовки пред всеки нов сезон.

От 10-12 март Марио Ставров участва и на гонката в за- 
дарския канал, която има висок коефициент.

Половината от средствата (около 250 евро) за подготовки
те обезпечи Общинската скупщина като награда за второто 
място в избора за спортист на годината, а другата половина - 
Спортният съюз и бащата на Марио.

то на стадиона.
В Димитровград СЧГ игра 

в състав: Живкович, Бърко- 
внч, Брежанчич, Благоевич, 
Миладинович, Милош Нико- 
лич, Гулан, Вукович, Четник, 
Перович и Йоветич. Играха

Кадетният състав на България

За любителите на футбола в диона — към 2000 посетители, още: Кнежевич, 3. Пеличич, Н. 
Димитровград тази среща бе С добрата си игра кадетите на Видич, Марко Николич, М. Ви- 
истински футболен празник и СЧГ им благодариха за гос- дич, Бърдар, Василич, В. Пели
те се отзоваха масово на ста- топриемството и присъствие- чич, Челебич и Лукич.

Д.С.

Южноморавска футболна дивизия
В състезанието за 
Купата на СЧГ

Контролна футболна 
среща______________ Снегът отложи 

пролетния стартДСелюшани 

се класираха 

за втория 

кръг
ФК „Младост“ (Полска Ръжана) 
- фК „ Желюша“ 1 : 1 (1:0), 5 : 6 
на дуспи

“Балкански” - 

“Лужница” 7:0
Снегът и студеното време отмениха началото на пролетната 

част от тазгодишното първенство на Южноморавска футболна 
която трябваше да стартира миналия уикенд.

Доколкото климатичните условия “разрешат”, първенството 
ще започне утре, когато ще се играят мачовете от първия проле
тен кръг. Босилеградска “Младост” ще гостува на “Житорад- 
жа”.

дивизия,

Димитровград, 12 март 2006 г. 
Голмайстори: Ценич в 19, С. Ба
сов в 52, 58, 76 и 90, Иванов в 71 
и Ценков в 73 минута.

В “Младост” изтъкват, че по време на “допълнителната” пау
за са провеждали тренировки и са изостряли формата си за но- 

сезон. Всички в отбора подчертават, че пролетния полусезон 
посрещат добре подготвени и изразяват надежда, че ще осъщес
твят

вия
ФК "Балкански": Йовичич, Бошкович, Гли- 

гориевич, Димитров, С. Марков, М. Пейчев, 
Потич, Миодраг Георгиев, Йванов, Нацков и 
Ценич. Играха още: Гюров, Басов, Пешев, Ми
лан Георгиев, Йованович, Ценков, Зекович и 3. 
Марков.

ФК "Лужница": Цветкович, Ракич, Филипов, 
Милан Милойкович, Марко Милойкович, Се- 
лимович, Златанович, М. Йованович, Йереми- 
ев, Пейчич и С. Ранчич. Играха още: И. Йовано
вич, Адамович, Милунович, И. Ранчич, Матеич, 
Виденович, Ристич и Станоевич.

Комшиите използваха отсрочването на стар
та на пролетната част от първенството, за да 
изиграят контролен мач. През първото полув
реме в състава на домакините имаше много ре
зервни играчи. През втората част на терена из- 

титулярите и разгромиха съперника. С 
особено добри прояви бе Саша Васов, който 
отбеляза четири хубави гола.

П.Л.Р.положителен резултат в Житораджа.Полска Ръжана 12.03. ха за втория кръг, 
2006 г., зрители 100, съ- който ще се играе 

Милан Динич от през следващия уи- 
Пирот-7. Голмайстор за кенд.
“Желюша”: Саша Кру
мов в 65 минута от дуз- състав: Стоицев 7, 
па. Голмайстори от дуз- Величков 6.5, Мила- 
пи: П. Георгиев, Кру- динов 6, Денков 6, 
мов, Ставров, Стоицев и Крумов 7, Стефанов 
Гигов.

1Ж АТЛЕТИ ще участват па
III IV1111 22 март т.г. в Борисова-

та градина в София е про-
* ШК “ЦАРИБРОД" про- бег п0 слУча,‘ ДенЯ"апдсРкй- 
дължава без игра със,пеза- летта- Димитровградски

ваше да домакинстват па П°ПТПРИЯТКРЪГ от със- колегите си от отбора на ВТОРИЯТ К.РЬ ™
“Ястребац” от Благ е, но ““Т,п% 
"тотт^Г^ б^щТсГпро^Тутре} ц

димитровградчапи ще шонерскимсъстам *•
Ф“=’адския **

* ДИМИТРОВГРАДСКИ Граничар .

дия

"Желюша” игра в

6, Гигов 6.5, Николов 
В мача от първия 6, П. Георгиев 7, 

кръг за Купата на СЧГ Ставров 7.5, Гогов 6 
желюшани успяха да иг- (Тричков). 
раят наравно в Полска Във втория кръг 
Ръжана (1:1) срещу "Желюша" е
“Младост” в редовното домакин на "Танаско 
време. Правдата бе за- Раич" 
доволена след дузпите - Мачът ще се играе 
желюшани се наложиха неделя в СЦ "Парк", 
с 6 : 5 и така се класира-

от Пирот.тичаха в

Д.С.
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Огп албума на наш читатбл Тъжен помен 

На 20 март се навършва 
ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА от 

смъртта на 
МАМА

КОСТАДИНКА 
ГЪРГОВА ЦВЕТКОВА 

(1919-2005)

Тъжен помен 
На 21 март 2006 година се 

навършват 40 ДНИ от смър
тта на нашия мил съпруг, ба
ща, свекър и дядо<43а спомен - на снега”

Така пише на гърба на тази сним
ка, заснета през далечната 1934 го
дина в местността Бучумет, на пътя 
Ниш-София. От снимката ясно се 
вижда, че шестимата мъже са носе
ли мартенички, според стария бъл
гарски обичай символ на здраве и 
благополучие. Оттук 
заснета през март месец.

От снимката разбираме, че между
народният път, който и днес минава 
на същото място, е служил и за раз
ходки и излети до Бучумет дори и 
през зимата. Освен това от нея мо
жем да разберем как са се обличали 
царибродчани през зимата: с дълги 
до колене балтони, бели ризи 
пуловери с висока яка, вратовръзка, 
кожени обувки, панталони с отворе
ни крачоли или брич панталони, а 
на главите обезателно каскети или 
бомбета.

На снимката са старите прияте
ли: Бойча Драганов, Рашко бербоК„ 
на, Кира Гърбин, Гьирча Градинар
ски, Ангел Гърбин и Гоша Венков.

ЛЮБЕН 3. 
НИКОЛОВ 
(1943 - 2006) 
от Горна 
Лисина

■ - ф
■

>г

1-ш и изводът, че еи Панахидата ще се състои 
на 21 март на гробищата в 
Горна Лисина. Каним род
нини и приятели да ни прид
ружат.

С много обич и призна
телност вечно ще пазим в 
сърцата си хубавите споме
ни за теб.

Дълбок поклон пред све
лата ти памет!

Опечалени: съпругата 
Илинка, синовете Винко и 

Слободан със семействата 
си и многобройни роднини 

и приятели

-чу

1:7

В памет на МАМА 
за всичко, което й дължа. 

Подарявам 10 детски книги 
на Библиотеката “Детко 

Петров”,
за да напомнят за безпре

делната й обич към децата.
От нейния син 

Слободан

1 -
ИЛИ

Г-II?
X"’* ■*' *"■-
Л.. -зу4:

Сретен Игов Тъжен помен
На 8 април 2006 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта 

на милата ни майка, тъща и баба
РАЙНА ТЕОДОСИЕВА 
(1933-2005) 
от Димитровград 
(по потекло от с. Поганово)

В началото на март 6 Сурдулица

Ловджийска ма “Кита Ж*
* В хайката 3а вълци паднаха 6 хищника Панихидата ще отслужим на 11 март (съ

бота) от 11 часа на гробищата в Димитров
град. Каним роднини, близки и познати да ниТази година за девети пореден път се проведоха ма за истински ловджийски трофей, 

срещите на ловците “Власина 2006". В организация 
на Сдружението на ловци ”Върла" от Сурдулица око- тността Церовац бяха убити също три хищника. Със 
ло 1500 ловци от Сърбия и Черна гора, България, сигурно око се проявиха Иван Рангелов от Топли дол, 
Босна и Херцеговина, Македония и Словения орга- Горан Ранджелович от Биновце край Сурдулица и 
низираха двудневна хайка за вълци. На първия ден от гостът Бранислав Туяджич. 
хайката, организирана в мерата на село Колуница,

На втория ден в мерата на село Топли дол и мес- придружат.
За нас тя не е умряла, защото я пазим в сърцата си, защото 

в паметта ни е жив нейният мил образ и благата й усмивка. С 
много обич и признателност се прекланяме пред паметта й, 
защото от твърде малки ни отгледа сама без татко. Дано сега 
мъките и трудностите не са с нея.

Опечалени: дъщерята Вера, зетът Иван и 
внуците Деян и Александър

Покровители на акцията бяха “Карлберг-Сърбия” 
бяха убити три вълка, сред които и “алфа” вълк - во- о.о.д., “Бамби” А.Д. и Съюзът на ловците в Сърбия, 
дач на глутница, улучен от Премил Попович от Кър- Срещата на ловците “Власина 2006" приключи с лов- 
чедин във Войводина. По думите на председателя на джийски бал. 
дружеството “Върла” Драган Костадинович става ду- ДМ.

Възпоминание
На 16 март 2006 година се навършиха ЧЕТИРИ ГОДИНИ 

от смъртта на нашия скъп и незабравим баща, 
тъст и дядо ~

ЗСрътомевщя 277
Съставил: Драган Петров

ВОДОРАВНО: 1. Порода 
ловно куче. 5. Модел мобил
ни телефони от САЩ. 12. Го
дишно време. 13. Загатва- 
не. 14. Името на тенисиста 
Сампрас. 15. Замръзнала 
вода. 16. Анатомичен орган.
17. Писалка. 18. Името на 
шахматиста Тиман. 19. Зе- 
меизкопна машина. 20.
Прах за пране от “Мерима”.
21. Красноречив говорител.
23. Град в България. 24.
Страна в Скандинавия. 25.
Част от ръката на човек. 27.
Килограм (съкр.). 28. Името 
на певеца Монтан. 29. Изде
лие от печена глина. 31.
Граблива птица. 33. Сръб
ско мъжко име. 34. Изкоп, 
яма. 35. Подарък. 36. Сее- 
три на бащата или на майка- ц . Коралов остров. 13. автомобили. 25. Водач на 
та. 37. Полуостров в Гърция. Град в Япония. 16. Третият руската Октомврийска ре- 
39. Марка спортни обувки и падеж. 17. Ден в седмица- волюция. 26. Дървен духов 
екипи. 40. Герой на Жул та. 19. Микроорганизъм, музикален инструмент. 29. 
Верн от "20 000 мили под причнител на зараза. 20. Метална жица. 30. Закоп- 
морето”. 41. Името на ак- Пътна настилка от дребни чалка, катарама. 32. Голе- 
тьора Пачино. камъни или чакъл. 22. Вто- ми периоди от време. 33.
ОТВЕСНО- 1 ЯлополVка рата нота. 23. Малка рекич- Вид кафе. 36. Шестата нота. 
беда ? ?рад вБъщарияУ. з: ка, поток. 24. Марка чешки 38. Лично местоимение.

Порядък. 4. Модел руски са-
ГиГр.б.ИмГГГьо- 2. Бобан. 6. Ксенон. 11.“Икарус". 13. Атика. 14. Карат. 15. 
ра Шариф. 7. Нечетно число. Крин. 16. Тор. 18. Панама. 20.Тетово.^22-^ак- 23‘
8. Част от каруца. 9. Които 25. Ад. 26. Орис. 28. Скара. 29. Юли. 30. По. 31. Китари. 33. 
снимат с камера. 10. Автор Юг 34. Жарава. 35. Атоли. 38. Авала. 39. Атака. 41. Ом. 42. 
на лирически произведения. Николета. 43. Есе.

СЛАВЕ БОЖИЛОВ
от с. Дукат

Спомените за човеколюбието и добрините 
ти са безмерни, така че времето не заличава 
нашата тъга по теб.

Поклон пред светлата ти памет и почивай в

г\

*>'/
мир!

Децата ти Калинка, Виданка и Коце 
със семействата си

На 24 март 2006 година се навършват ЧЕТИРИ ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от преждевременната смърт на нашия мил и непре- 
жалим съпруг и баща

КРУМ МИЛАНОВ 
от с. Дукат

И сега ще посетим вечния ти дом, и сега све
щите ще горят за вечната ти памет и за нашата 
тъга по теб. Почивай в мир!

Съпругата Ягода и дъщррите 
Ивона, Мария и Пелена

Изминаха 11 ГОДИНИ от смъртта 
на скъпата ни

Д »‘г'
ТОДОРКА ВЕСЕЛИНОВА

Решение на кръстословица 276 • Водоравно: ■

Ти продължаваш да живееш в сърцата ни, оби- 
непрежалима. Спи спокойно вечния си

От най-близките

чана и 
сън!
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Злободневка на, не хапвам и сладко. За зеле- 
наж през зимата дори не мисля 
- струпа майка си, баща си, ле
ля си и шурея си... А и да имам 
пари, трябва да ходя в Пирот,
Цариброд или Бабушница, за 
да си го купя...

- В какви условия живееш?
- Живея като бяла мечка - на

студено, щото се свършиха - Е Манчо, виде ли кико те йе окърпил
дървата... И като приз сп - на | чшаЯ Гаков? Каже загубил си си рабушат, па са 
тз,мио, защото от Цистрибуци- ! удараш с чужди рабушйе! - срете ме Срета,
ята ми отсскоха тока... цъвнул кико лале.

- А как е сексът? 1 - Знам Срете, зн»м, нейе само Гаков, мнозина кита не
- Имам време, л.чмгм гат.. ,| :т се арексуйе дакой рабуш негодую, ама некико им
- Не ;и ли женен? ,'азор да ми се две;1 а на Такова съм благодаран оти ба-
- Бях. Ама жената все ..гиа- ;.оам Йе казал ио мисли... 

ше: “Кат)- са ти приходите, таг.о • • . Е и Кво .теслиш?
ва ти I Кзбяга с един "у1 . нема да лим, Срете, све йе измислено йоще
лекува^Звоюка баняЪЛ ™ ст0 и швече године, не веруйем да йе народ ть-

УЯсно пече докторът гай бйл по-паметан, ама решил и напрайил Гьимна- 
Още малко ще те посърби и ще зию. та ДеЧа *а 1111 станУ Учена: провесори, оудийе,

адвокати, овицери, доктурие, инджинери, демек ва- 
култетскьи човеци! А еве после толкова и толкова гье- 
нерацийе, нийе се найдомо по-памезгни и очемо да зат- 
рийемо гьимназиюту...

- Ама прочете ли кво йе писмо написал министь- 
рат?

- Я на министратога стурам капу, оти мислим да йе 
човек на место!-'Не знам дали си прочел второто му 
писмо у койе каже дека гъимназията може да си оста
не! Това ми личи на онуя: гайдата дава, ама пударат

' не дава. При нас, Срете, мнозина сакаю да буду по-го- 
■ теми католици от папуту1 
' А кво че кажеш за законат, а?
! Законьете се чря'т‘>1 за човеци и сталнс се меньаю; 
денъска тека - ютре онака, кико кому одговара. Лоше- 

I то йе, що некойи се- вате заКОНСКЬИ и се държу за 
I ньега кико пиян за плот! Тека йе законскьи - и край! А 
I тотре кита с~ види-дека законат се разминул с човеци- 
I : е, законат сз препрайи, ама тежко човеците се преп- 
равляю; А тия що су горе, -гребе да виде малко по-да-

МГрипен живот
Кой ли измисли пустия пти- тор в Пирот. Човекът ме зараз

ни грип?! Аз гледам пилци, от- питва: 
както мърдам. Още от баба 
помня, че като искаш да се об
лажиш малко - теглиш ножа на

- Пушиш ли?
- Пушех, ама откакто пос

къпнаха цигарите, престанах..:
- Пиеш ли?

Пиех, ама сега не -пия за] а- 
две-три фъркати и в четвъртък ди високите цени на алкохол 
тичам на пазар в Звонци. Значи ните питиета и още повече за- 
за мен пилците са въпрос на туй, че миналата година в Де- 
оцеляване. Е, ама миналия чет- рекула сливите изобщо не ро- 
въртък никой не пожела да ку- диха... 
пи кокошка. Даже ме предупре
диха, че инспекторите от Ба- но? 
бушница щели да ме глобят!?

Но нали всяка беля не идва чума, спрях свинското. После 
сама, получих силен сърбеж дойде лудата крава и аз спрях и 
между плешките и почнах дори телешкото. Заради птичия грип 
да кашлям. Взех скътаните па- сега отказах пилешкото и яйца- 
рички и отидох при частен док- та. Понеже и захарта не е евти-

някоя кокошка. Свърша ли па
рите, вързъам краката на

- Храниш лн се здравослов-

- Когато се появи свинската

покашляш, а после ще ти из
раснат ангелски крила... Рога 
вече си имаш.

Тодор Петров

Нашенски историйки

“Чоканчета”в 

бански гащета
Дерекулските села обезлюдяват все пове

че, а сред малобройното население най-мно
го са хората на възраст над 60 години. След 
тях по численост са ергените, които са на
вършили повече от 30 или 40 години.

В Дерекула момите са малко и това може 
би е причина, задето има много дърти ерге
ни. Немалко хора обаче смятат, че коренът 
на това явление трябва да се търси другаде. 
Например една жена от Ясенов дел обяснява 
проблема по следния начин:

- В нашето село има около 40 ергена на 
възраст от 30 до 50 години. Ако някой сега 
направи изложба на хубави девойки, напри
мер да доведе 40 прекрасни моми, облечени 
в бански костюми, и в гащетата на всяка мо
ма да сложи отзад по едно чоканче, пълно с 
ракия, нашите ергени ще побързат да измък
нат чоканчетата от гащетата и няма да пип
нат момите по сапите!

просто занаятчиска работа: некойи су си научили доб- 
занаятат и небийени викало на чужда гробища. 

Иеднуш и на мене да се случи да мислим кико “чел
ните” и еве одма мисле улезъл съм у нечию “куйну”. 
Я, Срето, да ти кажем ми йе зазор да улезнем у куй- 
нуту при бабуту, оти може да ми тутне У рукье да ми- 
йем судовете. Досъга све ми се приписуйеше дека ри
там търньете с босе ногье и да ме простиш, мочам уз 
ветар...

- А кво че кажеш за това, дека гъимназията и съга йе 
душата на градът, а? - гледам Срета ме подвача и
мисли че ме прикара на тесно.

- За койи питаш: за даскальете или за учениците?
- Па и за йедните и за друтьите!
■ Младинята, Срето, открай време йе знаяла и знайе

; да намери дут да..се покаже кво знайе л кво може! 
’ I Нали йе затова младиня! А за даскальете да ти ка- 

Жени, пазете мъжете си! Не им разрешавайте да жем_ йедно време у гьимназиюту работейоше преди 
ви носят на ръце. ■ пладне, а по обед че гьи найдеш ял у театарат, ял у

Мъже, пазете жените си. Не ги откъсвайте от до- мудиКуТу^ ял на ^рището е, у онова време немаше
макинската им ра ота. телевизия, немаше'толкова весници и списания, паНе вярвай на всичко, което чуваш, не харчи всич- ’ ~ ~ ’
ко, което имаш, и не спи толкова, колкото ти се иска', немаше- и толкова^партиие. Са че речеш, те га Манча

След като привържениците на идеята за Винаги помнете думите на Жа Жа Габор: “Никога ие и дротив партииете! Не съм протшз партииете, нека
1Л1ед като привържениците на идея1а за мпя,и_я някой мъж достатъчно силно за да се партисуие кои куде оче, ама ми ие криво, защо ие-смесено средно училище в Димитровград не съм мразила някои мъж достатъчно силно, за да пааттичнр ттятугийр се гттеттято игкосо

поживяха пълен провал някой каза че би му върна диамантите, които ми е подарил. Дън другога от различие партиие се гледало искосо
било редно (и честно) сега Училищният от- Когато мъжът каже: “Искам да съм такъв, какъв- кока брата му си заклал и ако рече паметну работу 
бор да приеме ново решение и да върне на то бях някога, когато исках да съм такъв, какъвто никои негледа колко ие паметна тая работа, а от кою 
училището статуса на гимназия. съм сега...”, трябва да знаете, че може да му позво- партию ие тия човек!

А след това — да подаде колективна ос- лите още една халба бира - не повече, 
тавка. И не само Училищният отбор! Наздраве на всички.

Й. Миланов

Мартенски съвети
По реда на 

нещата.••

- Е видиш ли дека баш благодарение на тея парти- 
йе си имамо и човека горе?

- Айде да не ти оратим за тия що иду горе! Нали гле
даш телевизиюту и кве работе се работе. Я че ти ка-

| жем йедно: рибата смърди оди главуту, ама се чисти 
| оди опашкуту, а ти ко си очеш...
I - А кво че кажеш за волатога що рийе, а?
1 - Зависи за койега вола оратиш. Има и теквия Ш°
в рию, па не свата земля пада на шиюту му, ама пада 

'■ и па ония що су покрай ньега, та и нъи затрупа... Не- 
Р го Срето, я да оставило сви нийе това, оти ко що ви- 
|( диш я требе да сп тражим рабушат, да видим куде 
1 сам га изтрпвил!

Георги Гълов

*С банкови книжки, а не със зелки и яйца 
стигнаха братята чак в Москва.
*Не е луд тоя, що изяжда баница, но 
тоя, който му дава “Мобтел” без надни-

Народни
умо(ро)творения ца.
*Ако козата лъже, а някой пита, компа- *На Бога божието, на царя царевото, а 
нията е за рогове и копита. на Кипър народното.
*На лъжата са кратки краката, затова *Кючека овладя чудесно, казачока 
остаповците бягат с частни самолети. тук-таме, с пиперевката ще се на. 1ъчи, 
*Всеки може да залети, но не всеки може докато прескакалата научи, 
да отлети. Новица Младенов Манч“

м СлТоргиГв
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