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Президентът Първанов ще 

посети Белград и Ниш
Право да участват в турнира имаш деца на 

възраст от 5 до 12 години, а 3а всички участни- 
| ци организаторите са осигурили награди

Република България, обшилите 
Босилеград, Кюстендил. Пловдив. 
Благоевград, Дупница, Плевен, 
Перник и др.

Покрай турнира по чупене на 
яйца, който ще се проведе на 23 и 
24 април, ще бъдат органи зирани и 
театрални представления, концер
ти и други културни програми, 
както и на град на томбола и избор 
на най-красивото яйце. Турнирът и 
всички съпътстващи го културни 
прояви ще се проведат в Центъра 
за култура и в училищния двор. За 
участниците във фестивала на 22 
април (събота) ще бъде организи
рана еднодневна екскурзия до Рил
ския манастир, Благоевград и 
Кюстендил.

Александър Димитров, пред
ставител на КИЦ и един от главни
те организатори на проявата, зая
ви, че се надява тази година в тур
нира да участват повече деца от 
лани, когато имаше 600 участници.

П.Л.Р.

В организация на КИЦ“Цариб- 
! род" - филиал Босилеград от 21 до 

24 април в нашия град ще се прове
де 13-тият поред Международен 
великденски фестивал, на който 
централно място заема турнирът 
по чупене на великденски яйца. 
Покрай тукашните и тази година 
ше се състезават и деца от редица 
градове от Сърбия, България и 
Македония. Участието си в турни
ра вече са потвърдили малчугани 
от София, Пловдив, Кюстендил, 
Велико Търново, Дупница, Пер
ник, Белград, Ниш, Нови Пазар, 
Враня, Сурдулица, Скопие, Тетово,

I Кума ново и др. Организаторите за 
рв пъ г очакват и деца от Гърция 

и Румъния.
И тази голина спонсори на фес

тивала са Столична община и Сто
личен общински съвет в София, 
министерствата на културата, на 
икономиката и на енергетиката на 
Република България, Държавната 
агенция за младежта и спорта на

На 25 и 26 април президентът 
на България ще пребивава на офи
циално посещение в Сърбия и 
Черна гора. През първия ден от 
визитата президентът Първанов 
ще разговаря в Белград с прези
дента на държавната общност 
СЧГ Светозар Марович, с прези
дентите на държавите членки Бо
рис Тадич и Филип Вуяновнч, как
то и с премиерите Воислав Кощи- 
нуца и Мило Джуканович за раз
витието на добросъседските връз-

Костич. Двамата президенти ще 
посетят и Издателство “Брат
ство”. Запланувано е държавните 
мъже да положат цветя па памет
ника "Чслс кула” и на наметната 
костница па българските воини, 
загинали по време на Втората све
товна война.

Визитата па българския прези
дент в СЧГ ще приключи с посе
щение в Димитровград.

ки и по актуалиитс регионални 
въпроси.

Президентите Марович и Пър
ванов ще подпишат в Белград 
спогодба за отркинането па нови 
ГКПП Петачиици и Салаш - Но
во корито, както и за повишаване
то на статута на прехода Стрсзи- 
мировци.

На 26 април президентите Бо
рис Тадич и Георги Първанов ще 
пристигнат в град Ниш, където 
ще се срещнат с кмета Смилко

П.С.Б.

Отворена Народна канцелария в
Димитровград

пъ

ници. След това помощникът му Младжан Джордже- 
вич откри Народната канцелария в Димитровград.

Кметът на общината Веселин Величков каза, че от 
Народната канцелария на президента се очаква да 
помогне в усилията да се спре миграцията на населе
нието, като съдейства за данъчни облекчения за за
интересованите инвеститори на територията на об
щината.

Младжан Джорджевич подчерта, че Димитров
град има особено значение, тъй като в рамките на ак
цията на Народната канцелария “Да събудим Сърби- 
я” най-голямо внимание се отделя на неразвитите 
общини. Акцията цели да привлече вниманието вър
ху проблемите на изоставащите общини и с конкрет
ни начинания да им помогне.

Представителите на Народната канцелария посе
тиха гимназията в Димитровград, на която дариха 
спортни съоръжения, на подведомствените училища 
в селата Смиловци и Трънски Одоровци дадоха по 
един телевизор, а учениците зарадваха с учебни по- 

В сряда Димитривград посети Драган Джилас, ди- магала и сладкиши. В Трънски Одоровци на Драгана 
ректор на Народната канцелария на президента на Стоилкова, самотна майка с три деца, дадоха играчки 
Сърбия Борис Тадич.

В рамките на посещението си той води разговори получат и над 150 социално слаби семейства. По- 
с представителите на местното самоуправление, кме- мощта е от град Белград, 
та на общината Веселин Величков и неговите сътруд-

уВ
ЗЯ в който ще се варят, 
Н се сипва студена во- 
В да и се слага лукова- 
|И та шума, във водата 
до се слага и малко сол, 
хЦ която да ги предпази 
В Да не се напукат. Как 
Д ще изглаждат велик- 
0 денските яйца все 
1*.'| пак зависи от наход

чивостта на домаки
нята. Примерно могат да се накъ
сат листчета от най-различни рас
тения, които по някакъв начин ще 
се прикрепят за яйцето.

Второто нещо, свързано с оби
чаите за Великден и разпростране
но сред нашия народ, е омесването 
на специалните обредни хлябове - 
яйченик, паска, писан кравай, пле
теница, вит-превит кравай и др., 
чийто съвременен заместител е ко
зунакът, а най-хубав е оня, който 
сами си омесим вкъщи. Обредните 
хлябове са предназначени за праз
ничната семейна трапеза, за кръс
тника и за други близки. Характер
ният елемент от украсата им са яй
цата (едно или повече, червени или 
небоядисани), които се поставят 
върху хляба преди изпичането му. 
Великденският хляб не се реже, той 
винаги се разчупва на толкова пар
чета, колкото са хората на трапеза-

Великден е празник, който ЕЯН 
не се свързва с много обичаи. ЕмЦ 
Сред народа е най-разпрос- ЩвШ 
транена традицията на боя- 9НЯ 
дисването на яйца и омесва- ■-*" 
нето на козунак. Не на всички 
ни е известно защо точно за 
този ден се боядисват яйца.
Нека накратко да разберем.

Боядисаните в червено 
или в други ярки цветове яй
ца символизират събитието, кога
то, според преданието, Мария 
Магдалена, след като дошла в 
Рим, за да разкаже на цар Тибер за 
Христовото възкресение, му пода
рила червено кокоше яйце, чести
тила му празника и започнала да 
проповядва Христос. Този обичай 
се е запазил и две хиляди години 
по-късно, и днес всеки, който вли
за в къщата по време на празника, 
се дарява с великденско яйце. С яй
цето се цели да се представи оче
видността на възкресението и как 
от мъртвилото се ражда живот.

Боядисването па яйцата
Може би не изглеждат толкова 

богато и шарено, но все пак 
най-здраво е яйцата да се боядис
ват в лукова шума или с други бил
ки, отколкото с химически препа
рати. Ако решите да ги боядисвате 
в луковата шума, процедурата е 
следната: Пресните яйца най-нап
ред се измият в топла вода. В съда,

Младжан Джорджевич и кметът д-р 
Веселин Величков в новоотворената 
Народна канцелария Шш>•

за децата и парична помощ. Определена помощ ще

А.Т.

Инициатива на окръжната 
инспекторка по екология

Контейнери
Безспорно е, че в Звопска баня 
и Звонци трябва да бъдат пос
тавени контейнери за събира
не на боклука. Това може би 
ще бъде по-лесната част от 
задачата ни. Голям проблем 
обаче ще бъде извозването на 
боклука заради лошото състо
яние на пътя от Бабушница до 
Звонци и банята, както и за
ради предстоящия ремонт на 
този път, казва временният 
директор на “Комуналац ” и 
добавя, че има идея да бъде 
сключен договор с пиратските 
комуналци, които по-лесно мо
гат да изпълнят тази задача.

Да има чистота 

в Звонсна баня
*Надица Минчич: Не смеем да позволим боклу
кът да застраши туристическата перспектива 
на банята и околността й.*Владимир Мишич: 
Съгласни сме с инициативата на инспекторка- 
та и ще се опитаме да я реализираме.

Инспскторката по екология за 
Пиротски окръг Надица Минчич 
тези дни с поискала от предприя
тието “Комуналац” и общинските 
власти в Бабушница да вземат 
мерки за редовно поддържане на 
чистотата в Звопска баня и за 
опазваме на околната й среда. Та
зи дейност трябва да бъде на не
обходимото ниво особено през 
летния сезон, когато в курорта 
идват най-много туристи.

- Звопска баня е голям турис
тически потенциал не само на 
Звонския край и Бабушнишка об
щина, но и на целия окръг. Затова 
не смеем да позволим нейната 
перспектива да бъде застрашена 
от безразборното изхвърляне на 
боклука, който все повече се нат
рупва в банята и около нея, както 
и в недалечното село Звонци и не
говата околност. Жалко е, че до
лините на реките Ерма и Блатъш- 
иица вече заприличват на депо- 
нии за пластмасови торбички и 
бутилки, както и за друг ненужен 
амбалаж и още какви ли не отпа-

та.
Д.Х.

дъци, казва Надица Минчич, 
обяснявайки мотивите за инициа
тивата си.

В отговор на въпроса какъв от
звук е срещнала нейната инициа
тива инспскторката подчертава, 
че в разговора й с ръководството 
па баушнишкото комунално 
предприятие е постигнато “висо
ко принципно съгласие”.

- Да, радушно приехме иници
ативата на окръжната инспектор
ка по екология и ще се опитаме да 
я реализираме, потвърждава из
пълняващият длъжността дирек
тор на “Комуналац” Владимир 
Мишич. - Когато казвам ще се 
опитаме, имам предвид оскъдни
те ни материални възможности и 
сериозните ни финансови затруд
нения. Достатъчно е да кажа само 
това, че всички в предприятието 
получаваме минимални заплати. 
Все пак в кратък срок ще видим 
какви мерки трябва да вземем и 
кои от тях ще може да реализира-

Великденски ©ш
В последно време пак започва да се 

празнува и да се връща старата “слава” на 
един от най-големите християнски празни
ци - Великден.

Как някога се е празнувал Великден раз
казва Костадинка Ташкова Пейчева от Ди
митровград, родена в с. Изатовци през 
1924 година, между другото един от 
най-редовните читатели на нашия вестник.

“Празненствата за Великден започваха 
с Върбица или както ние му казваме Лаза- 
рица. Тогава из селото минаваха млади мо
мичета, носейки в ръцете си върбови клон
ки, а на главите венчета. В която къща се отбиеха, до
макините ги даряваха с пари и яйца. На следващия 
ден - Цветница, също голям празник, ходихме в Ца
риброд, където ставаше голям събор, а на площада 
се виеха по няколко хора.

В четвъртък преди Великден се боядисват яйца - 
перашки. На село най-често ги боядисвахме в черве
но. Първото яйце се оставяше за здраве на семей
ството и на добитъка. Спомням си майка ми слагаше 
това яйце в една чаша на прозореца и то си стои там 
цяла година.

На Великден всички ставахме рано сутринта и

пременени тръгваме към манастира “Свети 
Рангел” недалеч от Изатовци. Сега той на
пълно е заличен, а беше огромен. Там ходех
ме “на комка” или причест. За нас децата 
това беше истинско събитие. Там се събира
ха хора от цял Висок. После се връщахме у 
дома да ядем печено агне. На този ден не се 
ходи на гости и всички си оставаха вкъщи. 
Чупехме перашките помежду си, а този, кой
то с яйцето си успяваше да счупи най-много, 
беше истински щастливец. На другия ден ни 
идваха гости. Насред село пак хоро и не са
мо на Великден, но и през всичките три дни 

на празнуването му. Спомням си, че на самия Велик
ден момите и младежите от почти всички височки се
ла се събираха в местността Малкьиница между Дол
ни Криводол и Изатовци. Там се правеше голямо хо
ро и там ставаше “згледушка” между тях.

Така беше едно време и беше много хубаво. Днес 
колкото и да се връща почитанието на празника, об
стоятелствата са други и струва ми се няма я онази 
тръпка, която тогава се изпитваше. Но пак е добре, че 
се връща традицията, че се запазват корените, макар 
и в променен вид”, разказва баба Коца, все още креп
ка и с бистър ум, въпреки годините - 82 на плещите и.

МС.

К. Г.
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Заседание на Комисията по образование към НС Определени термини
те за кандидатства
не и записване във 
факултетите________Да я реализира иинипершо решещ; Първият срок 

от 21 юни до 
15 юли

УТбГГяДенИВя.ЗбапрГеИд1е ГпУоиЖа^цГа ^
ппиеме спеп1ниРмрп™ Други ведомства и институции тел на тази комисия е назначен достави на Министерството на
лизания на решението на ми- на учебниците П0ДСИгуряване Длр1^аден ВваДИМиров' * 34 пР°светата и СП°Р™ на СъРбия
нистъпя ня пппгвртятя И учеониците. членове д-р Ангел Йосифов, вече изготвените програми и
тя ня Гт.пбияРГппбг,пяи и Р Комисията предлага на НС Пене Димитров, Милисав Ни- ще поискат те да бъдат прила- 
та на Сърбия Слободан Букса- и на Министерството на обра- колов и Новица Божилов.
птпви кпярНв°пгнпв^ггГ!!ЦИ 33 30ва™ет0 и наУките на Бълга- Членовете на комисията ре- дина. Беше обсъдена и приета 

Р К-впгяпич м я УЧИЛИ РИЯ В ®ъд®ще кандидат-студен- шиха да отправят иск до Ми- и учебната програма по бъл- 
а пРилага‘ тите от Босилеград и Цариб- нистерството на просветата и гарски език с елементи на на- 

У то. ова ое род, които не са завършили ос- спорта на Република Сърбия за ционалната култура и история 
новно образование на майчин увеличаване броя на часовете за пети и шести клас, която ще 

мисията, което миналата сед- език, да не могат да се записват по български език (от 2 на 3) в се прилага в основните учили- 
мица се проведе в осилеград. в средните, полувисшите и гимназиите в Босилеград и в ща, в които обучението не се 
становището за комисията е висши учебни заведения в Бъл- Димитровград. По този начин провежда на майчин български 
до ш май тази година да бъде гария със статус на студенти тя актуализира иска, който ми- 
организирана трибуна по ка- от български произход. Коми- 
белната телевизия

Министерството на просве
тата и спорта е определило сро
ковете за кандидатстване и за
писване във висшите и полувис
шите учебни заведения в Сър
бия. Първият записвателен срок 
ще бъде от 21 юни до 15 юли. 
Кандидат-студентите ще пода
ват документите на 21, 22 и на 
23 юни, докато в “жежките ска
мейки” ще седнат да полагат 
квалификационните изпити на 
28 и на 29 юни.

От ажурността на факултети
те и полувисшите училища за
виси кога ще бъдат изготвени и 
обявени ранг-листите, а всички 
формалности, включително и 
записването, трябва да приклю
чат до 15 юли.

От просветното министер
ство е оповестено, че сегашните 
правила за кандидатстване и за
писване са както миналогодиш
ните.

гани от следващата учебна го-

решено на заседанието на ко-

език.
налата година отправи до ми
нистерството.

П.Л.Р.“Кодал”, сията сформира и отделна ра

Експертът Мирослав Сидлич за обеднения уран п
11111| Траен скрит убиец 1 !

&*Употребата на проектили с обеднен уран предизвиква контаминация с трайни 
последици 3а околната среда и населението, подчерта пред санитарните техници в 
Сърбия, събрали се на годишна конференция на Власина, атомният физик Мирос
лав Силшч * Като експерт по ядрена медицина към Завода 3а здравеопазване във 
Враня, Симич е участвал в деконталшнацимта на Плачковица и другите места в 
Пчински окръг
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$ шмСпоред официална информация на тогавашния ге- Количеството, размерът и разтворимостта на окси- 

нерален секретар на Алианса Джордж Робертсон, по да, който се създава при удара на проектилите вари- 
време на НАТО-бомбардировките срещу СРЮ само рат, но аеросолите съдържат между 50 и 96% микро
на тероторията на Косово и Метохия са изстреляни частици, които могат да се вдишват. След като се 
около 31 000 проектили с обеднен уран, чието тегло вдишат или консумират чрез вода или храна, няма 
надминава 10 тона. В отговор на това говорителят на възможност да бъдат остранени от човешкия орга- ните във водата уранови оксиди влизат в пръста и в
Пентагона заяви, че “проектилите с___________________________________низъм. Уранът се превръ- подпочвените води, захващат водоемите и чрез коре-
обеднен уран не са вредни за околна- Ща в притаен убиец.
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новата система се утайват в растенията и плодовете, 
Неразтворените части- а оттам контаминират животните - месото и мляко- 

ци обеднен уран се утаяват то им. 
в белите дробове, където 
остават с години, а с ради- хората е фактът, че хуманитарните организации на 
ацията си навреждат окол- Обединените нации не позволяват на бременниите 
ната тъкан и предизвикат си членки да отиват в Косово и Метохия.

та среда и нямат съществено влия
ние върху здравето на хората”. Най-голямо потвърждение за риска за здравето на

Истина или лъжа?
-Безогледна лъжа, разбира се, ка

тегоричен е специалистът Симич. 
Обедненият уран е радиоактивен и 
химически токсичен страничен про- 

; дукт на ядрената промишленост. 
Токсичността му зависи преди всич-

затруднения на дихателна
та система, докато разтво
римите частици влизат в 
кръвта, чрез която захва-

Заливският синдром
Поради утвърдените мутагенни ефекти на обедне- 

щат и другите органи, ния уран по математически път е изчислено, че мо- 
Обедненият уран оксиди- гат да се очакват между 3000 и 21 хиляда фатални за
ра в телесните течности и болявания на всеки 100 000 души. Ето защо амери- 
чрез кръвообръщението канският център за оказване на помощ на ветераните 
се утаява в скелета, бъбре- от Заливската война е проучвал последиците от 
ците, лимфните жлези, обеднения уран. Хилядници участници в тази война 

мускулите, тестикулите и в мозъка, като са се оплакали от неизвестни дотогава болести, 
предизвиква увреждания и нарушава пси- Уточнено е, че голям брой войници страдат от гене

тични промени, хроничен умор, унилост, чести ин
фекции и заболявания на гърлото, кашлица, прекаде
но потене, особено при спане, главоболие, проблеми 
със зрението, болки в мускулите, отичане на жлезите, 

Освен карципом и левкемия, които въз- проблеми със зъбите, деформации сред новородени- 
никват в срок от 5 до 30 години, обеднени- те... Това са симптомите на т.нар. “Заливски син
ят уран предизвиква генетични и дегенера- дром”. 
тивни промени и довежда до намаляване

ко от размера на частиците и разтво- проектил с обеднен уран 
римостта на урановите оксиди. Деи- ан^лиз във "Винча" 
стването на обеднения уран е трай
но, тъй като периода на полуразпа- 
дането му е 4,5 милиарда години.

на

Развалините в Сурдулица хата и хромозомите.

Удар срещу потомството

Частиците на обеднения уран са невидими, без 
вкус и мирис. Те могат да се открият само с помощтана потомството.

След експлозията на проектил с обед- на специални уреди, с които боравят експерти. За ус- 
нен уран се създава облак фин радиоакти- пешното отстраняване на останките и намаляване на 
вен прах, който може да лети поне 40 км от рисковете за околната среда и човешкото здраве са 
мястото на взрива. Проучванията в Кувейт необходими точни сведения за броя на употребените 
показаха, че аеросолите с обеднен уран са по време на бомбардировките проектили е обеднен 
останали във въздуха две години и са отле- уран и прецизна локация на местностите, в които е 
тели чак до Саудитска Арабия. действано с такава муниция. Нашата страна разпо-

Освеи чрез вдишване, човек може да лага и схора, и с техника за деконтаминация, подчер- 
внесе в организма си обеднен уран и чрез та експертет Мирослав Симич. 
водата и храната. Доказано е, че разтворе- Вачче Богосв
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Георги Първанов посети ндто плаща на 

наводнените щювеки общини ЙЕЙнКЙУ
Във Видин има много добро още посини формирования във “* ■" ““

взаимодействие между мсс- Видин, но ще действаме само
зната власт и централните ор- според обстановката и по мол-
гапи за преодоляване на нос- ННШВ| ба на кметовете и па областни-
ледствията 01 високото пиво 'ЯрФ №•'.*■ ге управители, съобщи във Ви
на река Дунав, каза при посе- ННЩН^^Г '' '3® ЙИ ди" началникът на Генералния 
щението си във Видин презп- " ' ; ИЛ щаб на Българската армия ге-
дентът Георги Първанов. 5ЯЛИ нерал Никола Колев.
1ряова да се помисли дългос- I/ 'дНЯРЯ При посещението си в Русе
рочно за още по-добра коорди- Нк Първанов каза, че има дупав-
нация между всички, които ■■вМ&Я ски райони, в които ситуацията
"мат ангажимент в подобни 'Д е изключитлено тежка, но хора-
ситуации, Това предполага та са видяли този път, че дър-
ремот пране на законодател- жива има, защото в много ссли-
ството. Най-важното е как след с създадена много добра
преодоляване на бедствието организация и много добро

Първанов." Взмтодействнето да’ ««»“ - «-оръжеиис -аимодействие. В някои сели-
със сръбските служби, които та °т участието на аРмията " 
имат отговорност при природ- "0М°Щ на ""ституциитс във 
ни бедствия и със сръбските Видин аа преодоляване на пос- 
интституции е много добро и ”“»>•;« аи*да, че армия- 
се надявам това сътрудничес- Та С " СЪСТ0яние 11е сам° да «- 
тво да продължи и в бъдеще, "ЪЛНЯВа чисто военни мисии
посочи Първанов. зад грашща’ н0 и да помагагт _ _ г при разрешаването на някои11о разпореждане на прези- сV, «мг р вътрешни проблеми, каквитодента на хидровъзел Железни с ~„ Дл. са природните бедствия. Товаврата има офицер за връзка, -л ^ к 1 ’ е и нейната мирновременнакоито всекидневно подава ин- гт ам мисия, каза Първанов. Армия-формация за количеството во-г та има възможност да изпрати

НАТО плаща по 25 000 евро, за ване на апаратура. Изискването е 
да се върнат в родината си млади учените да са защитили дисерта- 
български учени, които работят в ция, да са ползвали стинеднии 
чужбина. От края на 2004 г„ когато НАТО и да са работили в стра- 
БАН се е включил в програмата, ни-членки на пакта. От 1993 г. до- 
до момента 9 учени от академията сега работещите с НАТО българ- 
са се възползвали от тази възмож- ски учени са около 500 души. 
ност, съобщи проф. Стефан Хад-
житодоров, научен секретар на възползвалите се 9 души не са мал- 
БАН. Заедно с учените от универ- ко, защото по тази програма на 
ситетите върналите се са общо 15, НАТО България се нарежда на 3-о 
каза той. място от 20-ината участници, по-

Финансирани са специалнисти вечето от които са бивши соцстра- 
в областта на физиката, химията, ни. Целта на пакта с тази програма 
биологията и техническите науки, е да спре изтичането на мозъци и 
Около 15 000 евро от парите на да създаде свои партньори в съот- 
всеки учен по програмата отиват в встната държава", обясни профе- 
института и се използват за финан- сорът. Научните програми на 

ща след наводнението пред- сиране на работата му. Около 10 НАТО и ЕС са основният източник 
с > 000 евро пък остават за допълне- за финансиране на българската на-стои много работа за институ- нис към неговата заплата за ^ ука.

Циите и за местната власт, зая- , тие в научни конференции, за купу 
ви президентът. В Агенцията за I 
проучване и поддържане на ре
ка Дунав в Русе докалдваха на 
Георги Първанов за положени
ето по цялото протежение на 
реката и прогнозите за следва
щите дни. В края на срещата 
президентът заяви, че е въз
можно ново покачване на ду
навското водно равнище.

на

Според проф. Хаджитодоров

Цветелина Соколова, "Сега"

Медиите и ЕС
Близо два часа продължи срещата на премиера Сергей Станишев 

с членовете на Съюза на издателите и на Съюза на националните 
електронни медии. Разговорът, който се състоя в Министерския съ
вет, е бил по покана на министър-председателя.

Доволен съм от това, което чух като признание за допуснати сла
бости, ненаправени неща и много нови отговорности пред изпълни
телната власт, каза след срещата председателят на Съюза на нацио
налните електронни медии Радосвет Радев. По думите му, ако Бълга
рия бъде приета в Европейския съюз (ЕС) на 1 януари 2007 г. с пред
пазни каузи, основно се поставя въпросът за наблюдението над стра
ната по пътя й напред. Този мониторинг, който трябва да осъществя
ват различни структури на ЕС, се прави и дене благодарение на бъл
гарските медии, добави Радев. На срещата медиите са поели ангажи
мент заедно с премиера и правителството да помагат на българите 
да разберат какво е Европейският съюз.

тИ» •130 години от Априлското въстание

Саможертвата на 

въстаниците е довела до
политическа победа над Започна Кампанията 

османската империя “Четяща България”
постигната. И тъй, ние ви по- у 
бедихме!” ИЗ

От военна гледна точка въс- ЯД 
танието завършва с погром, но Ой 
постига търсения политически Цо 
резултат. В целия свят, но преди Щ 
всичко в Европа саможертвата Йь 
на българите предизвиква възхи- н 
щение, респект и съчувствие, а Я 
действията на палачите порица- и 
ние. В дипломатическите канце- Ш 
ларии на великите сили още през |
1875 г. настъпва сериозно раз- $ 
движване относно търсенето на 
решение за Източния въпрос. През
1876 г., с Априлското въстание, ка
тегорично се поставя българският сили. Пос-
въпрос. И след дадените жертви тигнат е компромис между Вели- 
българското общество не се отказ- кобритаиия и Русия, подкрепен от 
ва от своите цели. Българският ре- останалите - на българите да се да- 
волюционен централен комитет в де автономия, но да бъдат създа- 
Букурещ е разпуснат и е учредено дени две автономни български об- 
Българско централно благотвори- ласти, които да обхващат Мизия, 
телно общество (БЦБО). От името Тракия, Македония и Добруджа, 
на БЦБО Стефан Стамболов пише тоест диоцеза на българската 
във вестник “Нова България”: “Ко- Екзархия, 
гато Европа говори за нас, когато 
едни от политиците мислят, че нява това решение на Цариград- 
тябва да ни дадат реформи, други - ската конференция и дава повод на 
административни автономии, тре- руската империя да започне война 
ти - политически, а други намират, за освобождение на християните, 
че нам нищо не тябва да се дава, че за възстановяване на влиянието си 
ние и така сме добре под дебелата на Балканите. В резултат на поред- 
сянка, потребно е и ние да си из- ната Руско-турска война е възста- 
дигнем гласа и да кажем пред цял новена българската държавност, а 
свят какво искаме и за какво беше Сърбия, Гърция и Румъния стават 
пролята юнашка и невинна кръв. независими държави. От саможер- 
Ние, българите, длъжни сме гръм- твата на българите Османското 
ко да заявим пред света, че не мо- владичество на Балканите понася 
жем да се задоволим с разни полу- сериозно политическо и военно 
мерки, че ние искаме пълна неза- поражение, а за балканските наро- 
висимост, за да можем и ние, като ди започва нов исторически пери- 
другите народи да живеем човеш- од.
ки живот и да се развиваме.” Подвигът на героите от бун-

На Цариградската посланичес- товната пролет на 1876 г. зае
ка конференция през декември 
1876 г. българският въпрос заема 
централно място пред великите

Българските революционери, 
подготвили и осъществили Април
ското въстание през пролетта на 
1876 г., са си давали ясна сметка, 
че не разполагат с достатъчно си
ли и възможности да извоюват по
беда над огромната Османска им
перия. При започналото през лято
то на 1875 г. въстание в Босна и 
Херцеговина, Източният въпрос е 
поставен на дневен ред и българи
те трябва да поставят пред велики
те сили въпроса за освобождение
то на България. Христо Ботев при
зовава за “революция народна, не
забавна, отчаяна”, защото бълга
рите могат да бъдат “забравени 
при решението 
рос”. На знамената на въстаналите 
българи от Стара планина до Ма- 
лешево пише “Свобода или смърт” 
и смисълът е точно в саможертва
та на борците за свобода, в нерав
ната битка с империята. Апосто
лът на Копривщица Тодор 
лешков, който слага началото на 
въстанието на 20 април 1876 годи
на, казва: “Не в куршума на кре- 
мъклийката се надявах, а в гърме
жът й, който трябваше да стигне 
до ушите на Европа, на братска Ру
сия.” Водачът на габровските въс
таници Цанко Дюстабанов заявява 
на изправилите го на съд палачи: 
“Аз зная много добре, че царство
то ви е голямо, че силата, войската 
и оръжието са във ваши ръце, че 
със сила не ще ви надвием, ала 
зная още, че вие сте варвари и ти
рани, че заради въстанието ще се 
нахвърлите върху невинни и мирни 
жители... Нашата цел не е била да 
ви надвием със сила, а само да ви 
предизвикаме да направите звер
ствата, които вече премного нап
равихте и благодарение на които 
се компроментирахте пред целия 
образовен свят. Тази наша цел е

В Народната библиотека “Св. 
Св. Кирил и Методий” в София за
почна кампанията, носеща името 
“Четяща България”. Целта е да се 
формира национална политика за 
четене, изработване на общи пози
ции и предприемане на местни 
действия за устойчиво развитие на 
българското книгоиздаване и кни
горазпространение, на библиоте
ките и народните читалища в про
цеса на присъединяване към Евро
пейския съюз. Програмата “Четя
ща България” включва въвеждане 
на данъчни преференции и други 
облекчения за цялата книжна вери
га, както и създаване на финансов 
фонд за превод на българска лите
ратура на други езици, за да се 
представи широко българската 
култура зад граница.

Сребърно
възпоменателни)®
монета

Кдм
По повод Международния 

ден на земята - 19 април, Бъл- Ц 
гарската народна банка пусна в | 
обращение сребърна възпоме- |з 
нателна монета от серията “На- $ 
ционални паркове и резервати” Г 
на тема “Българското Черно- ; 
морие”. С нея БНБ продължава ' 
традицията да отсича монети I 
на екологична тематика, от коя- н 
то са добре известните “Рис”, 
“Мечка с мечета”, “Орел”, “Ди- и 
ва коза”.

на Източния въп-

Каб- Дженифър Лопез ще 

пее в София
Османската империя не изпъл-

Американската филмова и поп 
мегазвезда Дженифър Лопез ще 
изнесе шоу на Националния стади
он “Васил Левски” в София на 2 
май. В България тя ще представи 
новия си албум “Прераждане”, ка
то част от турнето й по Средния 
Изток и Източна Европа.

Както осведомиха организато
рите от софийската фирма “Пекен- 
домор” - на стадиона няма да бъ
дат допускани зрители с фотоапа
рати и записващи устройства. То
ва било специално изискване на са- 

лужава дълбоко преклонение. мата Дженифър Лопез. Тя присти
га в България със собствения си 
състав от 60 души, включващ ин

струменталисти, беквокалисит и 
танцьори. Пак по информация на 
организаторите на гигантското 
шоу ще присъстват и немалко зри
тели от Сърбия.

Както сами се уверихме билети
те за концерта на касите на Нацио
налния стадион се продават много 
добре. Първите 20 хиляди от цен
ните хартийки вече са разпродаде
ни на промоционална цена от 35 
лева. След като бяха изчерпани те* 

билетите вече 
струват по 50 лева, а тези за елит* 
ния сектор “А” на стадиона - 80 ле-

зи количества

ва.Йордан Колев Т. п.
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Съкращава се броят на чиновници
те в общинските институции

Владимир Величков - Гълъба от Гру 
най-старите хора в Босилеградско

инци е сред

12 души искат да 

напуснат работа По-силен от 

годините си
* Почти всичките вече са осъществили по еано 
от условията 3а излизане в

Девет от общо 56 заети в об
щинското управление в Боси
леград, както и двама души от 
народната библиотека и едно 
лице от детската градина, са 
кандидатствали да напуснат 
работа срещу компенсация.

Станиша Зиновиев, начал
ник на общинското управление 
в Босилеград, изтъкна, че на
чинът на изчисляването на су
мите за доброволно напускане 
на работа е регулиран с реше
ние на републиканското прави
телство.

- Понеже в момента в об
щинския бюджет за осъщес
твяването на тази социална 
програма са предвидени само 
2,5 милиона динара, която су
ма няма да е достатъчна за ця
лостната й реализация, ОС ще 
кандидатства за осигуряване

96-годишният Владимир Ве
личков - Гълъба от Груинци 
най-вероятно е най-старият 
жител в Босилеградско. Сега е 
при дъщеря си Мара и внука си 
Пене в Босилеград, но допреди 
няколко месеца си живееше в 
Груинци, където отглеждаше 
две крави и почти сам се гри
жеше за цялото домакинство.

- Здравето все още ме служи 
добре, единствено зрението и 
слухът са ми поотслабнали, а и 
краката понякога не искат да 
ме слушат, споделя дядо Вла- 
де. Въпреки че съм свикнал в 
родното ми Груинци и тук не 
ми е зле. Сега Мара и другите 
ми дъщери ми осигуряват 
всичко, от което имам нужда и 
си живея спокойно.

Гордият старик с дълги бели 
мустаци, чиито наборлии от
давна са напуснали този свят, е 
жив свидетел за много събития

в Босилеградско през миналия 
век. Той подробно разказва за 
детството си, ергенлъка, вой- 
никлъка... Спомня си и събити
ята след Първата световна 
война, когато Босилеградско 
минало под Кралството на 
СХС и когато граничната браз
да била прокарана наблизо до 
къщата му, даже и за времето, 
когато се учел в груинското 
училище, в което имало 60-ина 
деца.

пенсия
на допълнителни средства при 
Министерството за държавно 
и местно самоуправление, под
черта Зиновиев. Той особено 
изтъкна ролята на кмета и на
родния представител Влади
мир Захариев, който ще съдей
ства при съответните минис
терства за осигуряване на не
обходимите пари за реализа
ция на програмата.

По думите на Зиновиев, след 
съкращаването броя на заети
те, което ще стане през юли та
зи година, в общинското уп
равление ще бъде изготвена 
нова систематизация на работ
ните места. Това означава, че 
задълженията на заетите, кои
то доброволно напускат рабо
та, ще бъдат преразпределени 
на останалите работници.

- По време на най-ранното Дядо Владе, когото кръс- 
ми детство семейството ми тил поп Димитър, баща- 
живеше бедно, но когато баща та на Емануил Попди- 
ми Рангел се завърна от Аме
рика, където няколко години 
беше на работа, животът ни се 
подобри. Той веднага купи жи
то от Прекопланци, увеличи 
имота и броя на добитъка. За
почнахме да отглеждаме над 
100 овце, волове, коне и пр.

Дядо Владе ни разказа нак
ратко и своя житейски път - ко
гато пораснал, заминал за Дуп
ница, където работил като

митров, освен четирите 
дъщери има седем внуци 
и девет правнуци.

Въпреки че бил терзия, ко-
жухар, а по едно време и търго
вец, дядо Владе предимно се 
занимавал с животновъдство. 
Отглеждал крави, овце и поро- 
дисти волове, с които по вре
мето когато в Босилеградско 
нямало много камиони, оказ- 

строител, а през зимата учил за вал услуги на хората. Участвал 
терзия. Сетне се завърнал в 
родното си село, отбил военна
та си повинност в Славонска

П.Л.Р.

Отец Йоан е новият 

църковен старшина в 

Босилеградско
и в построяването на Власин-
ските водоцентрали, когато с 
два чифта волове карал камъни

Пожега, а през 1936 година се 
оженил с Елеонора, с която из
родили четири дъщери - Ружа, 
която сега живее в Скопие, 
Драганка - в Куманово, Мара 
живее

за язовирните стени на река 
Върла.

Почти със сигурност може 
да се каже, че дядо Владе е 
най-възрастният жив венчален 

в Босилеград, а Люба - в КуМ в Босилеградско. През та- 
Жабокрът край Кюстендил.

Отец Йоан неотдавна стана старшина на нощица. Очаква се 
босилеградските енории. На този пост той бе през този строите- 
назначен вместо отец Бобан Илич, който сега лен сезон да започне 
е свещеник в Житораджа край Владичин хан. и ремонт на църкви- 
Преди преселването на Илич за нов свещеник те “Свети Архангел 
бе ръкоположен Михайло Станчев от Босилег- Михаил” в Горна 
рад, така че и занапред в този край ще служат Любата и “Свети 
двама свещеници. Марко” в Доганица.

Отец Йоан - Занко Станойков е от Горно Запланувано е да бъдат извършени и частични 
Тлъмино. Завършил е Софийската духовна се- поправки на изворската църква “Света Трои- 
минария и вече 5 години е свещеник в Боси- ца”, както и на църквата “Света Петка” в Ри-

барци, където миналата година беше ремон
тирана камбанарията и беше направена пос- 

ремонт на църкви в Босилеградско новоназна- тройка за отдих в църковния двор. 
ченият енорийски ръководител изтъкна, че та- Отец Йоан подчерта, че се надява тази го- 

I зи година е планирано със съдействието на дина да започне и ремонт на райчиловската 
местното население да приключат ремонтите църква “Възнесение Господне , за чиято ре- 
на църквите “Възнесение Господне” в Долна конструкция е поискана финансова помощ от 
Любата, “Света Петка” в Долна Лисина, “Све- Министерството на вероизповеданията на Ре 
та Петка” в Ярешник и “Свети Никола” в Цър- публика Сърбия. П.Л.Р.

зи зима той кумувал на младо- 
С Елеонора се венчахме в женците Драган и Снежа Кру- 

босилеградската църква, а на 
същия ден беше и сватбата ни в мови от Груинци и присъствал 

през цялото време на веселба- 
Груинци, която продължи два та в босилеградския ресторант 
дни, с усмивка разказва дядо- “Елен”, 
то. В дългата сватбарска коло
на имаше чак 64 коне, а някои 
вървяха пеша. Сега в Груинци 
никой не отглежда коне.

Въпреки че здраво загазил в 
десетото десетилетие, крепки
ят старец не се предава и като 
че ли не признава годините си.

Дядо Владе много пъти в Казва, че с нетърпение чака 
живота си е бил изправен пред 
проблеми.

- През шестдесетте години- МИра някоя работа в двора, 
ни ме оперираха от стомашна Може той още, казва внукът му 
язва. По съвет на лекарите от- Пене, и пояснява, че през есен- 
тогава до днес не съм опитвал

леградско.
Във връзка с многобройните инициативи за времето да се стопли, за да мо

же да излиза навън и да си на-

та дядото рязал дърва с мото
рен трион в двора.свинско месо, отказах ракията 

и тютюна. П.Л.Р.

Защо недоволства дукатчанинът Минко Стоименов
Дукатчани па определени
места хващат и сигнали на 
мобилната телефония. Ня
кои намерили “ориентири", 
около които се пробиват 
сигналите, други купуват 
антени за подсилване и ги 
монтират в къщите си. Та

нк преселници от нашето село, кова улеснение си направили 
които се натъкмили на някакви Коце Божилов, Анани Геор- 
постове в Босилеград, за които 
ние не сме ги избирали. Те ве
роятно са забравили какво е 
селска мъка.

Освен че критикувате, имате 
ли предложения за решаване на 
проблема?

-В центъра на селото има са
мо две къщи, моята и тази на 
съседа ми Евтим, и смятам, че 
е най-добре за хората,както за 
тукашните жители, така и за от- 
селените ни съселяни, телефо
нът да бъде изместен в една от

Имаме телефон, но•••
нищо. Научаваме, допълва той, 
че изискванията ни не приема-

деца, училището бенямашекаме отговор или съвет от ня
кои общински служби, да изви- закрито. Може телефонът да си 
каме свои роднини в Босилег- звъни с денонощия, но няма 
рад или във вътрешността, те кой да го чуе. Ако някаква иево- 
да ни потърсят... Това време ля сполети някой селянин, то- 
мина. Сега телефонът ни съз- гава той ще трябва да тича до 
дава проблеми. къщата на бившия прислужник,

Така казва Минко Стоиме- която е отдалечена от центъра, 
нов от Дукат и подчертава, че Това е допълнителен тормоз за 
не само той, а и мнозина други хората в неволя, а пък и бреме 

съселяни ие били до- за бившия прислужник, който 
волни от сегашната обстановка си има работа и често не е вкъ- 
във връзка с телефона.

-Телефонът от години е в ва, че доскорашните предста- 
и всичко беше на- вители иа местната общност

гиев и съседът им Рангел 
Стоянов от Горна махала. 
- Наистина е по-скъпичко,
но сега ми е по-лесно, поне
же можем да си поговорим 
с дерета си. Дъщерята ми 
Ямболка често се обажда 
от Германия, казва Стоя
нов.

негови

щи, казва Стоименов и поясня-
тях. Аз имам и тригодишно де
те, така че съм постоянно вкъ
щи. При това не искам никакви 
компенсации.

-В центъра на селото ни от 
години има телефон, който на
истина ни беше ценен: можах
ме да потърсиме лекарска или 
ветеринарна помощ, да поис-

училишето
ред докато имаше деца , учител търсили от ОС в Босилеград и 
и прислужник. Но в началото службата на Телеком да измес- 
иа тази учебна година понеже ти апарата, но че не станало П.Б.
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В занаятчийско-търговския^ентъ|з Общинският отбор па Де
мократичната партия в 
Димитровград течи дни се 
обърна до медиите със ста
новище по повод предстоя
щия конкурс ча чаписване 

първокласници в Гимна
зията “Св. св. Кирил и Ме
тодий ” в Димитровград. 
Тази партия подкрепя нас- 
тоянията две паралелки да 
бъдат гимназиални, а една 
някоя друга специалност. 
Това отстъпва от станови
щето на гимназията, коя
то в плана си е предложила 
4 паралелки.
Освен до местните медии 
становището е доставено и 
на Националния съвет, 
кмета на общината и на 
председателя на ОС.

Какви паралелки ще 

има в гимназията?Донков открива 

4 помещения на
На 12 април до Националния педено заседание, на което

съвет на българското малцин- между другото е разисквано и 
ство бс изпратено освсдомеиис върху плановете за записване 
от гимназията в Димитровград на първокласниците за учебна- 
заедно с предложения план за та 2006/2007 година. Предста-
записвапс на ученици в първи витслитс на министерството 
клас на учебната 2006/2007 го- осведомили представителя на 
дина. В плана, доставен до ми- гимназията, че димитровград- 
нистерството па 26 декември ското учебно заведение има 
миналата година, за профила право само на една гимнази- 
обща гимназия са предложени ална паралелка!
60 ученици с 4-годишно обуче
ние, 30 - за профила туристи- щето търси помощ от НС да 
чсски техник също с 4-годишно съдейства пред министерство- 
обучение и 30 - за профила тър- то за приемане на предложения 
говец с тригодишно обучение, от тях план.
Или две гимназиални паралел-

Вследствие на това, учили-

на НС и министъра на образо- 
Както узнаваме, от Нацио- ванието, по време на които ми- 

ки и по една за профилите ту- налния съвет вече са изпратили нистър Вуксанович обещал, че

Преуспяващият димитров
градски частник Иван Донков 
тези дни оповести, че по слу
чай Празника на труда - 1 май, 
ще бъдат открити 4 помеще
ния в Занаятчийско-тъговския 
му център на главната димит
ровградска улица, който за
почна да се строи в края на ок
томври миналата година. В те
зи помещения ще се настанят 
аптека, фризьорски салон, об
менно бюро и магазин.

В Занаятчийско-търговския 
център има общо 12 помеще
ния, които заемат площ от око
ло 300 квадратни метра. Спо
ред договора, който Донков е

подписал преди месеци, па 
местното самоуправление в 
Димитроврад принадлежат 
два от тях. Почти на всичките е 
сложена дограмата, а пред
стои да бъде сложена мазилка 
и поставена електро и водоп- 
ровдна инсталация. Донков 
споделя, че обектът и теренът 
около него ще изглеждат 
по-хубаво, отколкото в проек
та. Така например пред поме
щенията ще бъдат сложени ке
рамични плочки, ще се поста
ви декоративно осветление и 
други неща, които ще допри
несат за изящния изглед на но
вата постройка.

ристически техник и търговец, дописка до министерството, в нищо в статуса и записването 
Това е планът па училище- която между другото се позо- на първокласниците няма да се 

то.Обаче... вават на разговорите, проведе- променя. 
На 7 април в Пирот бс про- ни между кмета и председателя Л.Т.

В навечерието на 22 април - Деня на планетата

Детската 

градина получи ^ 
средства за 

фонтан

■ 1-

ьУ »
I

Г
Б.Д.

Новина за белешани

Възобновена е 

пречиствателната смстема
на група работнички във ве- ленчуци и други растения, 
домството. По думите на Вера 
Басова, която прояви най-го- градина Сладжана Иванова из- 
лям ентусиазъм при изготвяне- рази надежда, че ведомството 
то на проекта, фонтанът ще ще успее да реализира проекта 
допринесе за екологочното сполучените 70 хиляди динара, 
възпитание не само на децата, Градината обяви конкурс за 
но и на заетите във ведомство- подбиране на извършител на 
то и на гражданите, тъй като работите и след това веднага 
водата от фонтана ще се влива ще започне строежът, 
в езерце, край което ще се заса
ди биологична градина със зе-

Детската градина в Димит
ровград получи средства от 
американската донорска орга
низация СНР на стойност от 70 
хиляди динара за изграждане 
на фонтан в двора на “Лепти- 
рич”, разположен срещу 
Здравния дом. Градината по
лучи средствата от конкурса, 
който обявиха СНР и Локална
та екологична акционна прог
рама (ЛЕАП). Проектът е дело

Директорката на Детската

Единствената пречиствателна 
система за канализационни и от
падъчни води в Югоизточна Сър
бия се намира в Димитровград и е 
построена преди години. Работи 
на принципа на аерация — пускане 
на въздух в канализационните во
ди. Според принципа й на работа 
и при съответно поддържане в 
околности не би трябвало да се 
усещат никакви миризми. Но...

Години наред след построява
нето на системата, поради различ
ни причини тя не е поддържана. 
Така взе да се разнася непоносим 
смрад
най-близкото селище Белеш. Жи
телите многократно протестирали 
в общината и в “Комуналац”, но 
без резултат поради нехайното от
ношение на предишното ръковод
ство, преди всичко на комунално
то предприятие.

Отскоро гледката към и около 
пречиствателната система е съв
сем друга. Само през миналата го
дина са изразходвани 3,5 милиона 
динара за замяна на тръбите за 
въздух, за почистване на утайката, 
подсилване на въздуха в тръбите

и пр. Вече не се усещат никакви 
неприятни миризми около самата 
система и в селището Белеш. 
Средствата за тази цел са обезпе
чени в съотношение 50:50 от ре
публиката и общината.

За тази година са необходими 
още три милиона динара, от които 
60% да обезпечи републиката, а ос
таналото общината. Трябва да бъ
дат подменени помпи, мерни ин
струменти и др., с което допълни
телно ще се подобри работата на 
съоръжението.

Подобряване или приспособя
ване на системата към проектира
ните параметри е от значение за 
защита на околната среда, още по
вече ако се има предвид, че наско
ро трябва да приключи свързване
то на канализационните води и от 
граничния преход — и от сръбска, 
и от българска страна, които сега 
се изпускат в реката. Когато това 
стане, Нишава на територията на 
Димитровградска община ще ста
не сравнително чиста, стига несъ-

Б.Д.

Зелени площи 

около пазара
Учебен час в природата

в околността й, т.е. в Съгласно проекта за строежа на новия 
пазар, комуналното предприятие тези дни 
около него уреди зелени площи с чимове 
(бусени). Предстои да бъдат засадени и 
разни видове дръвчета.

От комуналното апелират към гражда
ните и ползващите пазара да пазят зелени
те площи, тъй като те са не само украше
ние на пазара. А.Т.

Тридесет и четирима уче
ници, членове на археологи
ческо-етнографската секция 
към Музейната сбирка в На
родната библиотека “Детко 
Петров”, и на географската и 
историческата секции към ди
митровградската 
“Св. св. Кирил и Методий” на 
17 април обиколиха християн
ските храмове и други памет
ници, разположени в мерата 
на село Смиловци - “Света 
Петка”, “Свето Вазнесение”, 
“Свети Кирик и Юлита”, 
“Етнокъщата на Петър Беков” 
и овцефермата на Жика Джор-

джевич в местността Янков 
дол, както и Петърлашката 
пещера и Одоровското кар
стово поле. С учениците пъту
ваха ръководителите на секци
ите, гимназиалните препода
ватели д-р Младен Владими
ров и Асен Коцев, и завежда
щата Музейната сбирка Весна 
Николова. В посочените сек
ции членуват предимно учени
ци в първи и втори клас. 
Еднодневния излет съвместно 
финансираха гимназията и 
Народната библиотека.

Поправкавестните граждани да не хвърлят 
боклука в реката.

А.Т. Общинското управление 
няма нужда от нов 
автомобилОблекчение за диабетиците гимназия

Ръководителят на обществената аптека в Димитровград Ге
орги Иванов тези дни съобщи, че ведомството се е договорило с 
Института за здравеопазване от Пирот диабетиците от Димит
ровградско занапред в тази аптека да получават пенове и игли, 
които са им необходими за лекуване.

Това всъщност означава, че диабетиците в Димитровградско 
занапред няма да идват в Пирот за тези прибори в аптеката към 
тамошната болница в точно определен ден, което за тях ще оз
начава пестене на средства, време и нерви. В димитровградска
та аптека те ще могат да вземат приспособленията с провежда
не на процедура, която важила и досега.

Болните от захарна болест димитровградчани ще трябва и за
напред да идват на редовен 6-месечен контрол при лекар-ендок- 
ринолог в Пирот за разрешения за получаване на пенове и игли, 
които ще се удостоверяват от комисия към Института за здраве
опазване.

По повод текста под заглавие “Има 
ли нужда за нов автомобил”, публикуван 
в по-миналия брой на “Братство”, реаги
раха от Общинското управление в Ди
митровград.

“Факт е, че в бюджета на общината не |
са предвидени никакви средства за на- 
бавка на нов автомобил за Общинското 
управление, изтъква началникът Велин ■ 
Николов. Предвидени са обаче милион | 
динара за набавка на автомобил за 
Общинската скупщина, а Общинското , 
управление е нещо друго.” <

Макар че за сведенията в съобщение- 
то на ДСБЮ-ДХСС не сме отговорни , 
ние, извиняваме се за грешката, коя]Ц I 
наистина не е злонамерена.

БД

Нацков главен редактор в 
РТВ „ЦарибродГ‘

В РТВ Цариброд тези дни встъпи в длъжност нов главен и 
отговорен редактор. Това е 28-годишният юрист от крайград
ското село Градинье Мирослав Нацков. На поста го назначи 
директорът на Центъра за култура Трендафил Петров. Б. Д.

Б.Д.
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Средното селскостопанско училище „Йосиф Панчич'' 
6 Сурдулица отбеляза своя празник Свпачища в 20-ина 

села в БабушнишкоС полувековна традиция 

към нови постижения В 20-ина от общо 53 села в община Бабушница са се явили 
свлачища, които са нанесли щета на ниви, ливади, сливници, 
както и на няколко сгради.

Според думите на директора на общинската Дирекция за 
пътища Любиша Павлович, най-много вреди са причинени в 
селата: Нашушковица, Ракита, Остатовица, Киевац, Завидин- 
ци, Горчинци, Горно кърнино, Ралин и Стрелъц, в които са 
пострадали обекти, пътища и електрическата мрежа.

Към Общинската скупщина е сформирана комисия, която е 
обиколила повечето свлачища и сега изготвя програма за са
ниране на щетите. Освен местното самоуправление, помощ 
ще трябва да окаже и държавата. Д- С.

С тържествено събрание и 
културно-литературна програ
ма, както и с редица други про
яви в присъствие на представи
тели на Министерството 
просветата в Сърбия, на об
щинската самоуправа и на 
фирми от Сурдулица, Средно
то селскостопанско училище 
“Йосиф Панчич” отбеляза в 
понеделник 17 април, патрон
ния си празник.

Средното селскостопанско 
училище в Сурдулица започна 
да работи през 1957 година. 
През изминалите 49 години тук 
са се изучавали най-различни 
специалности, но преоблада
ват тези от областта на селско
то стопанство. Досега това 
училище са завършили над 45 
випуска. През 90-те години на 
миналия век някога

на

Детска градина в с. Звонци
От началото на април 22-ма малчугани от Звонци, Ракита, 

Пресека и Нашушковица отиват на детска градина, която в една 
от учебните стаи на звонското училище “Братство” откри дет
ското заведение “Наша радост” от Бабушница.

С децата, които са на различна възраст работи възпитателката 
Душица Иованович. Д. С.

Проекти на Десничейския 
факултет 6 Белград за Сурдулицашният Зайчар, Неготин, Пирот ... От 

средношколски център “Йоси около 360-те средношколци 
Броз Тито” беше преименуван през тая учебна година, почти 
в Средно селскостопанско учи- половината са от други среди, 
лище “Йосиф Панчич”. В мо- които предимно са настанени в 
мента тук се подготвят бъдещи Дома на средношколците в 
среднисти от две трудови об- Сурдулица.

селскостопански техници сур- 
дулишкото училище разполага 
с изключително добра база, 
тъй като притежава 230 хекта
ра площи. Най-голяма част от 
тези площи са гори, които слу
жат за обучение на горските 
техници, а обработваемите 
площи са над 40 ха. Става дума 
предимно за ливади, от които 
се получава храна за добитъка 
в училищната ферма. Обектите 
на фермата се нуждаят от ре
монт и е изготвен проект, кой
то ще се финансира от СНГ 
Тази фондация ще обезпечи 
средства за строителните ра
боти на фермата и на обекта за 
ятото от 1500 кокошки.

По случай празника на учи
лището се проведоха съревно
вания по аранжиране на букети 
от цветя на бъдещите техници 
по хортикултура, спортни със
тезания и изложба на породис- 
ти кучета. Победителите в тези 
съревнования бяха наградени с 
фланелки със знака на учили
щето.

Многократна полза
Представители на Сурду- 

лишка община посетиха вчера 
Лесничейския факултет в Бел
град, където разговаряха за 
съвместна реализация на про
екти за доходно селскостопан
ско производство в полупла
нинските предели на община
та. Преподавателите в този фа
култет проф. Станимир Коста
динов и Миодраг Златич пред
ложиха на територията на Сур- 
дулишка община да бъдат съз
дадени комплекси за интензив
но производство на горски 
плодове, лечебни билки и зе
ленчуци. Ползата от тези про
екти ще е многократна. От ед
на страна 
въздейства върху спирането на 
еродивните процеси, а от дру
га, чрез такова производство 
ще се обезпечат стабилни ус
ловия за поминък на хората в

полупланинските 
райони, като целесъобразно се 
използват 
природни ресурси. Очаква се 
по този начин да бъде спряно и 
обезлюдяването на селата, ко
ето е твърде сериозен проб
лем, особено в крайграничните 
райони.

Проектите ще се финанси
рат от международната орга
низацията “ГЕФ”, а общинска
та самоуправа в Сурдулица 
трябва да обезпечи най-подхо
дящи площи и да предложи на
деждни селскостопански до
макини. Реализацията на про
ектите, която ще протече в ня
колко етапа, ще се ръководи от 
специалисти към Лесничей
ския факултет в Белград под 
егидата на Министерството на 
селското стопанство в Сърбия

и планински

съществуващите
Средното селскостопанско 
училище “Йосиф Панчич” 
в Сурдулица ще получи 45 
000 евро от Европейската 
агенция за реконструкция и 
развитие за бъдещия си 
Център за информиране и 
обучение на селскостопан
ските производители в то
зи край. С тези средства 
ще бъдат ангажирани ек
сперти по различни специ
алности, които да обуча
ват земеделците и ще бъде 
купена инфор
пика с база данни за съвре
менно селскостопанско про
изводство.

мационна тех
но такъв начин ще се

В областта на селското сто
панство и производството на 
храна в нашето училище се 
подготвят 
техници и техници по хорти
култура, а през последните ня
колко години и ветеринарни 
техници. Макар че със срива на 
селскостопанските комбинати, 
които поемаха най-голям брой 
среднисти, малко поспадна ин
тересът към тази специалност, 
в сурдулишкото училище са 
оптимисти, понеже знанията 
получени тук, могат да се 
оползотворят и за собствен 
бизнес, тъй като производ
ството на качествена и еколо- 
гически чиста храна е 
по-доходна дейност, казва Ран- 
джелович.

За качествено обучение на

Любиша Ранджелович Д.М.
Ванчс Богосвселскостопанскиласти - горско дело и обработ

ка на дървесина; и селско сто
панство, производство и пре
работка на храна, както и хор
тикултура.

Когато става дума за горски 
техници, трябва да се подчер
тае, че в Сърбия има само още 
две подобни средни училища - 
в Кралево и в Сремска Митро- 
вица. Това означава, че в Сур-

На Панаира на туризмаПо повод Великденските 
празници в Сурдулица Власина с

петте
сетива

Детски
фестивал

дулица се подготвят кадри за 
цяла Югоизточна Сърбия. 
Както посочи директорът Лю
биша Ранджелович, освен от 
Ябланишки и Пчински окръг в 

селскостопан-

а присъстващите не щадеха 
дланите си, за да им ръкоп
ляскат. В програмата учас
тва и танцовия състав към 
ОУ “Вук Караджич”

В сряда скъпите гости по
сетиха детските градини на 
“Наша радост” в града и в 
Бело поле, както и трите ос
новни училища и Дома на 
пенсионерите. Събралите се 
поети и писатели посетиха и 
храма “Св. Георги” в Сурду
лица, а екип на РТС засне 
цяла емисия.

Освен Общинската скуп
щина, покровители на ме
роприятието бяха “КпаиГ 
1п8и1абоп”, Власинските во- 
доцентрали, Строителното 
предприятие“Зидар”и Цър
ковният отбор на СПЦ в 
Сурдулица

Във вторник и сряда 
Сурдулица бе домакин 
най-известните детски 
поети у нас. В организа
ция на Народната библи
отека “Радое Доманович” 
тук се проведе фестивал 
на детската литература 
“Витезова пролет”, в кой
то участваха двадесетина 
най-известни детски пое
ти в Сърбия, между които 
Дибрица Брич, Перо Зу- 
бац, Мошо Одалович, 
Весна Зорович-Бутрич и 
Неделко Попадич.

Водещият програмата, 
състояла се във вторник 
вечерта, Миня Субота 
представи видните гости, 
които въодушевиха не са
мо децата, но и техните 
родители. Дружбата с тях 
продължи почти два часа,

На тазгодишния Пролетен панаир на ту
ризма в Белград (19-22 април) неповторими
те си прелести представи и красавицата Вла
сина. Туристическата организация от Сурду
лица предложи на посетителите на панаира 
възможност да почуетват Власина с петте си 
сетива. Освен да видят проспекти, афиши и 
друг видеоматериал, посетителите можаха 
да пробват власински мед, сокове от горски 
растения като боровинки, малини и къпини, 
специалитети от гъби, сливова ракия, прочу
тата “Власинска роса”, мляко и млечни про-

на
все

сурдулишкото 
ско училище се учат младежи и 
девойки от общините Кладово,

ЩШй.1

I.шт. дукти, власинско агнешко и телешко месо, 
да почувстват аромата на чая от лечебни 
билки и, разбира се, да чуят музикални из
пълнения от този край, където се провеждат 
предварителни състезания на духовите ор
кестри, които след това се представят в Гуча, 
узнахме от ръководителката на ТО в Сурду
лица Миряна Маркович.

Ч:
т

р.

№***.
В.С.Б.В. С.Б.г



- Щултф
ана Александър Младено!1

и своеобразен сборник са включени 
зски обичаи и обичаи, свързани с 
^ише, земеделието и добитъка, както 
брой поверия, баянки, легенди, пре- 

юсловици, поговорки, мъдрости и 
и. Определено място в книгата зае- 
:ката народна носия от Босилеград-

“Заложникът на царя Ходейки по сватби, 
седенки и събори, 
той записвал народ
ни песни, обичаи и 
умотворения, а за
писването на фол
клорното наследство 
на българите от Бо- 
силеградско интен- 
зивирал през 90-те 
години на XX век, 
когато бил уволнен 
от поста просветен 
инспектор за Сурду- 
лишка и Босилеград- 
ска община.

“Моето желание е читатели
те, а особено младежта, чрез 
тази книга да се запознаят с го
лямата стойност на нашето на-

Неотдавна излезе 
от печат нова книга
на Александър Мла
денов
обичаи и умотворе-

Представлението “За- вал “Позорище звезда- “Заложникът на ца- ния от Босилеград- 
ложникът на царя”, ко- рище” в Белград. В кон- ря” вече е лауреат на ското Краище”. Кни- 
ето в нишкия Куклен куренцията на 6 профе- шест приза от 
театър подготви режис- сионални театри ниш- преглед на професио- 
ьорът Зоран Лозанчич, лиите разделиха награ- налните куклени теат- 
получи голямата наг- дата с Малкия театър ри в Сърбия, 
рада на Четвъртия дет- “Душко Радович” от 
ски театрален фести- Белград.

“Народни

38-я гата е резултат от 
дългогодишната 
упорита събирател- 
ска и проучвателна 
дейност на автора и

М.Т. стремежа му за опаз
ване на духовната и 
етнокултурна иден-

Александър
Младенов

На конкурса Дни на детската поезия и творчество 
„Гордана Брайович" в Алексинац

Нщшии обмшм м 
утШр&т
кртщ® •• ■

Три дипломи за димитровградчани родно творчество, понеже на
родният фолклор е една от ос
новните предпоставки за опаз
ването на националната ни 
идентичност. Целта ми е и да 
запазя от забрава кратките на
родни умотворения от нашия 
край, а наедно с това да насър
ча младите събиратели на на
родното творчество от Боси- 
леградския край”, изтъква 
Младенов.

Александър Младенов е ро
ден 1936 г. в Долна Любата, къ-

Поетичната работнилница към митровграчанката Анджела Ма- библиотеката и децата, които я по- 
Народната библиотека “Детко ринкович спечели специална пох- сещават, през изминалите няколко 
Петров” в Димитровград получи вална грамота за творбата си “Ди- години осъществиха значителни 
диплом за качествени творби и лема”, докато Мария Тодорова се успехи на конкурсите, които се 
постоянно участие в конкурса Дни сдоби със същото признание в обяваяват по случай мероприятие- 
на детстката поезия и творчество конкуренцията на учениците от V то в Алексинац. Работнилницата 
“Гордана Брайович” в Алексинац, до VIII клас за творбата си “Роди- досега получи две дипломи за пуб- 
които се провеждат под покрови- тели”, 
телстовото на “Вечернье новости”.
В конкуренцията на децата от I до печатани в сборник.
IV клас на основните училища ди-

т
■ -V.тликувани книги, докато Ивалина 

Най-добрите творби ще бъдат Бранкова през 2003 г. получи втора 
награда за поетична творба.

-?

Събрал и подготвил за печат:

Александър
Младенов

До«м Любо то.
1003

Поетичната работнилница към Б. Д.

Царибродчанин на 

конкурса за 

“Франкофона песен”

дето завършил прогимназия. 
Гимназиално образование по

тайност на българите в Боси- дучил в Босилеград, а през 
леградско. Отпечатана е с фи- 1958 г. се дипломирал във 
нансова помощ от Национал- ВПШ в Скопие. Въпреки голя- 
ния съвет на българите в СЧГ, мото му желание да работи ка- 
който на издателя й, Матицата то учител в родния си край, не 

, , _ на българите в Сърбия, е от- получил работа от тогавашна-
чалото), а заради уважението към пя с мен! Окуражих се и се надявах, пуснал ТП ППП п»»»™ та влягт и заминал за Велико
класната, която вярваше в мен. че ще “мина” сред първите чети- Пу „ ^ 000 длнаРа' ™ власт и заминал за велико

За да участвам в конкурса, тряб- рима изпълнители, макар че пове- “ този своеобразен сборник * радище. След една година в 
ваше да изпратя спешно на запис чето от участниците са с музикал- са включени сватбарски оби- пак бил приет в долнолюбат- 
песента която ще пея. Поразмис- но образование или учат соло пее- чай и обичаи, свързани с праз- ското училище, в което препо- 

решихме това да бъде пе- не, пиано и пр. Те са наистина та- ниците, земеделието и добитъ- Давал български и руски език. 
сента на СПЬегГ Весаиб — НаФаПе.
лихме и

лантливи, но ние аматьорите оста- ка, както и голям брой пове- През 1963 г., когато властта 
пихме душата си на сцената!” рИЯ, баянки, легенди, преда- недвусмислено му съобщила, 

ъпреки всичко ка спечелва ния, пословици, поговорки, че за него няма работа в Боси- 
мъдрости и приказки. Опреде- леградско, заминал със съпру- 
лено място в книгата заема гата си Десанка, родом от Топ- 
женската народна носия от Бо- ли Дол, за Владичин хан и там 
силеградско. станали учители. Преподавал

Младенов каза, че любовта сърбеки език в основно учили- 
към фолклора му е вдъхнала ЩС и задочно завършил Фило- 
неговата майка, от която е нау- логическия факултет в Скопие 

първите български народ- ' специалност сърбеки език и 
ни песни. Влечение към съби- югославска литература. През 
рателската дейност започнал 1978 г. станал просветен ин- 
да изпитва още като ученик, спектор за Сурдулишка и Боси-

леградска общини. Въпреки че 
Мп,- на този пост вложил големи
Сърбия вече готви проекти УСИЛИЯ 33 напРедъка на учеб^ 
за практическо приложение ™ дело’ лрез 1992 г' бИЛ У биЛ 
па една част от съдържа- нен от Работа- ТРИ години ою 
нието на книгата чрез фол- безработен, а след това отново 
клорно-сценични представ- работил като преподавател Д° 
ления, в които е запланува- пенсионирането си. Младенов 
по да вземат участие уче- е автор на забележителната 
//ш/м от основното училище книга за учителите от Босилег 
в Босилеград и Сурдулчца. радско. П.Л-Р-

Когато дойде този ден и видях 
останалите кандидати усетих 
страшно вълнение. За изпълнения- лени участници, 
та преди мен аплодисменти след
ваха накрая, този път публиката за-

Илия Величков пето място и е един от петте похва-

А.Т.В края на миналия месец в зала
та на Симфоничния оркестър в 
Ниш се проведе конкурс под наз
вание “Франкофона песен” с цел 
промоция на френската култура и 
език. От явилите се 40 в “надпрева
рата” участваха 22, между които и 
Илия Величков от Димитровград, 
ученик в тукашната гимназия, кой
то изпя песен на френски. Заедно с 
братята си Асен и Деян и приятел
ката им Ацка от Ниш той за пръв 
път участва в такъв конкурс.

Ето какво Илия — Ика казва за 
участието си:

“Да не беше моята класна Да
ниела Миладинова, която ме осве
доми и заложи своето доверие в 
моите способности, нямаше да 
участвам. Това беше една такава 
ситуация, в която се намесих не 
толкова заради себе си ( поне в на-

Изложба в Градската галерия

Представиха се членове 

на УЛУПДС
чил

В Градската галерия в Димитровград тези дни бе открита изложба 
на художествени творби, чиито автори са членове на Сдружението на 
художниците на приложното изкуство и дизайна на Сърбия 
(УЛУПДС) от Нишки регион. Представени бяха няколко десетки 
наи-различни творби на приложното изкуство - платна скулптури 
фотографии, плакати, тапицерии... Авторите им са завършили пре^ 
димно Академията на приложните изкуства в Белград, но има и твор
ци - икономисти, фотографи, филолози... На откриването на излож
бата присъства и художникът от нашето малцинство Веселин Ден- 
ков, които се представи с творбата си “Тримеждие”, работена 
бинирана техника. в ком-

Б. Д.
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Последните дни от земния
^тт.____ '* жж ж/г ____. .живот нл Исус Христос

След малко Христос пак извикал: “Жаден 
съм!” Един войник натопил гъба в оцет, подне
съл я на тръстика, но Христос, като вкусил, не 
искал да пие. Най-сетне дошъл краят. Христос 
извикал: “Свърши се!” И издъхнал.

Тогава земята се потресла, скалите се разпу
кали, храмовата завеса се раздрала на две от
горе до долу, гробовете се разтворили и телата 
на много починали светли възкръснали. Тога
ва стражарят, който бил при кръста, като ви
дял и чул всичко това, казал: “Наистина Божи 

бил тоя човек!” Народът, който се бил съб
рал на това зрелище, бил обзет от ужас, връ
щал се, като се биел в гърди и горчиво се раз
кайвал за станалото.

На другия ден било Пасха, най-великият 
юдейски празник. За да не останат телата на 
кръста и да не помрачават празника, еврей
ските началници поискали от Пилат да разре
ши да бъдат снети разпнатите и да бъдат пог
ребани. Понеже двамата разбойници не били 
напълно умрели, за да ускорят смъртта, вой
ниците им пребили пищялите. А като дошли 
при Исуса и видели, че Той е вече мъртъв, не 
му пребили пищялите, но един войник го про- 
бол с копие в ребрата, отдето изтекла кръв и

Велики четвъртък - Тайната вечеря
Останали още няколко дни до еврейската 

Пасха. Христос знаел, че тая Пасха за него ще 
бъде последна и затова пожелал от сърце да 
яде пасхалното агне заедно с учениците си. 
Той знаел също, че на пасхалния 
ще може да яде пасхата, защото тогава ще бъ
де разпнат, и затуй уредил пасхалната вечеря 
един ден по-рано. Христос възложил на апос
толите Петър и Йоан да идат в града и да при
готвят вечерята. Преди самата вечеря Спасите
лят снел горната си дреха, препасал престил
ка и умил нозете на учениците си. С това Той 
им дал пример на голямо смирение.

През време на ядене Христос рекъл натъжен: 
“Истина ви казвам: един от вас ще Ме предаде. 
Горко обаче на оня човек чрез когото Син Чо- 
вечешки се предава. Добре щеше да бъде за 
тоя човек, ако не беше се родил”.

А Иуда, който щял да го предаде казал: “Да 
не съм аз, Учителю?”

Исус му отговорил: “Ти си! Това, което имаш 
да вършиш, върши го по-скоро!”

Иуда веднага излязъл, за да извърши пр 
летото си дело. Това негово предателство било 
замислено по-отрано. Той отишъл при първос- 
вещениците еврейски и им казал: “Какво ще 
ми дадете, за да ви предам Христос?” А те му 
предложили 30 сребърника и оттогава той 
търсил сгоден случай, за да им предаде своя 
учител.

След вечерята Христос взел хляб, благосло
вил го, разчупил го и подавайки го на учени
ците си, казал: “Вземете, яжте, това е Моето 
тяло!” После взел чашата и казал: “Пийте от 
нея всички, това е Моята кръв на новия завет, 
която за вас и за мнозина се пролива за проще- 
ние на греховете. Това правете за мой спомен!” 
Така Христос установил тайнството - свето 
причастие (евхаристия).

Затуй тая пасхална вечеря се нарича “Тай
ната вечеря”. Това е първата света литургия и 
оттогава до днес продължава да се извършва 
това тайнство - свето причастие. Чрез него 
Христос пребъдва и ще пребъдва в нас и ние в 
Него, до свършека на света.

празник не

син

ок-
вода.

А вечерта Йосиф от Ариматея, мъж благо
честив, и Никодим, член на синедриона, дош
ли при Пилата, за да изпросят тялото на Гос
пода и да Го погребат с почести. Пилат се съг
ласил. Тогава те снели от кръста пречистото 
тяло Господне, намазали Го с благовонни мас
ла, обвили Го в чиста плащаница и Го поло
жили в нов гроб, изсечен в скала в градината 
на Йосифа. Привалили камък върху вратата 
гробна и си отишли. На погребението присъс
твали и някои благочестиви жени, дошли от 
Галилея. Като си дошли от погребението, те

Гос-

Разпятието от Византийския музей в 
Атина

За да умилостиви евреите, Пилат заповядал да 
бичуват Исуса. Войниците Му сплели венец от 
тръни, сложили Му го на главата, облекли Го 
в багреница (царска червена връхна дреха), 
удряли Му плесници и Му казвали: “Радвай 
се, царю юдейски!" Пилат мислел, че юдеите, 
като видят Христа в този унизен вид, ще се съ
жалят над Него, затова Го извел отново пред 
тях и казал: “Ето човека, какво да му правя?” 
Те почнали да крещят: “Разпни, разпни Го! 
Ако не Го разпиеш, знай, че не си вече прия
тел на царя!” При тия думи Пилат се уплашил 
да не би да бъде наклеветен от юдеите пред 
римския император. Като видял, че тълпата

Пилат

приготвили аромати, за да се върнат при 
пода и да помажат тялото му. Евреите запеча
тали гроба, понеже си спомнили, че приживе 
Христос е говорил, че на третия ден от смъртта 
си ще възкръсне. И за да не би учениците Му 
да дойдат и задигнат тялото на своя Учител и 
да кажат после, че Той е възкръснал, те запе
чатали гроба и поставили стража.***

На Велика събота тялото на Исус Христос се 
намира в земята, а с душата си Той слиза в ада 
и там развръзва веригите, с които дяволът е 
вързал душите на починалите.* * *

Велики петък - съденето на Христа и 
разпятието му започнала още повече да се вълнува, 

взел вода, измил ръцете си и казал: “Невинен 
съм за кръвта на този Праведник. Вие му мис
лете!”

Целият народ отговорил: “Кръвта Му нека 
бъде върху нас и нашите деца!”

Тогава Пилат осъдил Христа на разпятие. 
Войниците го облекли в неговите дрехи 
трънен венец на глава Го повели към Голгота, 
където трябвало да бъде разпнат. Върху пле
щите на Христа възложили тежък кръст и 
Спасителят поел своя страдален път нагоре 
към голготския хълм. Подире му вървели вой
ници, първосвещениците, множество народ, 
пречистата Му майка, любимият Му ученик 
Йоан и някои благочестиви жени. Под тежес
тта на своя кръст Господ на няколко пъти па
дал на земята. Тогава накарали някой си Си- 
мон Киринеец да носи кръста Му. Като дошли 
на Голгота, войниците съблекли дрехите на 
Христа и Го разпнали на кръста. Нозете и ръ
цете на Господа били приковани с гвоздеи. 
Кръв бликнала от раните, пречистата Христо
ва кръв проляна за греховете на целия човеш
ки род! Отстрани на Христа разпнали по един 
разбойник. Мъките на голготския Страдалец 
били неописуеми, но Той се молел за своите 
мъчители: “Отче, прости им, понеже не знаят 
що правят!” Над главата на Христа била пос- 

с надпис: “Исус Назарянин,

Възкресение Христово - ВеликденПървом Христос бил откаран при първосве- 
щеника Анна. Като не намерил у Христа ни
каква вина, Анна заповядал да го откарат при 
първосвещеника Каифа.

При двора на Каифа бил събран целият си- 
недрион. И тук търсели в какво да обвинят 
Исуса, но не намерили. Наистина, явили се 
двама лъжесвидетели, които казвали, че 
Христос се бил заканвал да разруши Божия 
храм и след три дни да го съзида отново, но 
свидетелствата им не били еднакви. Затова 
първосвещеникът Каифа не го намерил за ви- 

изпратил при Пилата, римския уп
равител на тогавашна Иудея.

При Пилата евреите почнали да обвиняват 
Христа не вече в богохулство, а в това, че уж 
бил бунтувал народа, че учел да не се плаща 
данък на царя, че наричал себе си цар и пр.

Пилат, като узнал, че Христос е от Галилея, 
изпратил го на Ирода, управител на Галилея, 
който за празника бил дошел в Йерусалим. 
Ирод също не намерил Христа за виновен и за
това, след като му се присмял и го облякъл в 
бяла дреха, върнал го отново на Пилата. Пи
лат го попитал:

“Наистина ли си Ти цар?”
“Да!” казал Христос. “Моето царство обаче

не е от тоя свят.”
Пилат извел Исуса пред първосвещениците 

и заявил, че не намира никаква вина в Христа. 
Сам Пилат искал да пусне Исуса и казал на 
юдеите: иУ вас има обичай да ви се пуска за 
празника Пасха един затворник. Желаете ли 
да ви пусна Исуса, царя юдейски?” Юдеите 
закрещяли и казали: “Не Него, а Варава ни 
пусни!” (Варава пък бил известен бунтовник).

Настъпил първият ден на седмицата, неделя 
- трети ден от смъртта на Спасителя. През нощ
та, в ранните часове на неделята Христос въз
кръснал. Ангел Гсподен слязал от небето и от
валял камъка от гроба. Войниците, които би
ли на стража, се уплашили от блясъка му и 
паднали на земята като мъртви. После, като 
дошли на себе си, побегнали и отишли, та ка
зали на еврейските началници това, което са 
видели. Началниците дали на войниците дос
татъчно пари и им заповядали никому да не 
казват, че Христос е възкръснал, а да твърдят, 
че учениците били дошли, когато стражата 
спяла и откраднали тялото на Исуса. Същия 
ден, рано сутринта, благочестивите жени, кои
то били приготвили миро и други благоуханни 
масла, дошли на гроба, за да помажат тялото 
на Господа. Те вървели бързешком и по пътя 
тревожно се питали: “Кой ли ще ни отвали 
тежкия камък от вратата гробна?” Но като 
дошли по-близо до гроба, те се изненадали ко
гато видели, че камъкът е отвален и върху не
го стои един светъл мъж в бляскави дрехи. 
При вида му жените се уплашили. Ангелът им 
казал: “Не бойте се. Вие търсите Исуса разпла
ти. Няма Го тука. Той възкръсна, както беше 
говорил на учениците си. Елате и вижте мяс
тото, дето е лежал Господ! Идете сега и кажете 
на апостолите за това.” Изпълнени от радост и 
свещен трепет, жените мироносци тозчас се 
върнали и разказали на апостолите за всичко 
що видели и чули от ангела.

и с

новен и го

тавена дъсчица 
цар юдейски”.

Макар че било пладне, мрак покрил цялата 
земя. Мъките на Христа достигнали своя вър
ховен предел. По едно време Христос извикал: 
“Ели, ели, лама сабахтани?” Сиреч: “Боже 
мой, Боже мой, защо си ме оставил?” Някои от 
присъстващите като чули тия думи помисли
ли, че Христос вика Илия и си казали: “Да ви
дим дали ще дойде Илия да го спаси.” Отец Йоан



Спорт
Нишка футболна зона - 20 и 21 кръг

10 . ■’"2Гаприл'2'б06

Интервю с уволнения треньор на ЦСКА Миодраг Йешич

В България се 

чувствам като у дома
“Алуминиум” - 

“Балкански”2:3
“Балкански” се възстанови бър- картони: Любенович, Николич и 

зо от поражението, което претърпя Ранджелович от “Алуминиум”, а 
в дербимача срещу “Свърлиг”. Милан Георгиев и Нацков от “Бал- 
Отборът на “Алуминиум”, който кански”. Червен картон: Йовано- 
сс бори да оцелее в дивизията, за- вич от “Алуминиум” в 90 минута, 
почна силно и за 30 минути се сдо- ФК “Алуминиум”: М. Николич 
би с превъзходство от два гола, но 7, Драгичевич 6, Станчич 5 (Злата- 
димитровградчани до края на пър- нович -), Б. Йованович 7, Судимац 
лото полувреме успяха да вкарат 7, Милан Ранджелович 6, Адамо- 
едно попадение, докато през вто- вич 6 (Живадинович 7), Любено- 
рата част на играта регистрираха вич 6, Д. Йованович 6, С. Николич 
още две и така стигнаха до трите 7, Марянович 7 и Милош Рандже

лович 6.
Ниш, 21 април 2006 г., игрище- ФК “Балкански”: Величков 7, 

то на “Алуминиум”, зрители - око- Бошкович 7 (Зекович 7), Глигорие- 
ло 100, рефер - Иван Стеванович вич 7.5, Милан Георгиев 6.5, С. 
от Ниш (7). Голмайстори: Маряно- Марков 8, Пешев 7, Йованович 7 
вич в 18 и Йованович в 29 за “Алу- (Стоянов -), Гюров 7, Миодраг Ге- 
миниум”, а Глигориевич в 32, Ива- оргиев 8, Нацков 8 и Иванов 7. 
нов в 43 и Гюров (от дузпа) в 80 Играч на мача: Нацков от “Бал- 
минута за “Балкански”. Жълти кански”.

През последните години и Бъл
гария дойдоха "на печалба” много 
сръбски футболисти. Почти 
футболен отбор а Първа българска 
лига (същото може да се каже и за 
Втора), в които да не се подвизават 
по няколко футболисти от Сърбия. 
Сръбските треньори в българските 
клубове също не са малко. И то все 
известни имена. Все пак 
най-популярен сред тях е Миодраг 
Иешнч, който повече от една годи
на умело води футболния шампи
он на България - ЦСКА от София.

Затова тези дни като гръм от яс
но небе отекна новината, че Йешич 
е уволнен!? Това бе поводът да 
направя интервю с единствения 
треньор-чужденец, който е успял 
да завоюва шампионска титла с 
отбора на ЦСКА. Оказа се обаче, 
че той не дава интервюта “за нищо 
на света”! Но нали журналистичес
ката

няма

далеч

важни точки.

^Балкански” - 

^Напредък” 1:0
находчивост понякога надде

лява, познанството ми с доайена 
на българската спортна журналис
тика и сегашен директор на Музея 
на спортната слава на ЦСКА
™вешааНка^а^аНВсВъщноста и"™ ПЪТ Да 3аГу6и' Не уСПЯХ да "еуТра‘ България се изписаха тонове мас- 
гп а У^ лнзиРам негативната енергия, тило за моята “червена есен" (от-
Потекло?о на г^ МаГоГГотди0: °Рманлж"ев се интересува от борът на ЦСКА играе 
митровградското село Радейна.
Благодарение на_ неговото съдей
ствие, Миодраг Йешич се съгласи 
да даде интервю единствено за в.
“Братство” на докладна, в която всичко казах. _ „

Първите думи на известния Това ®ешс още в кРая на януари, ™чески. ЦСКА би Баиерн от Ле- 
сръбски треньор бяха: “Съгласих по-точно на 29 януари т.г. Аз мно- веРкУзен и в първия, и във втория 

поради факта че това кое- г0 ценя 11 уважавам г-н Божков. мач’ Не забравяйте, че преди 3 го- оради факта, че това, кое Тпябваше па нат,сна шие тпгят дини същият този Баиерн игра фи- то ще напишете, ще излезе в Сър- ^ ряйваше да напусна още тогава... ^ в Шампионската л р НР ^
бия. Аз по принцип не обичам да *Голямата неустойка която ил„ иначе аз „ моите фут6олисти 
отговарям пред никого, включи- клубът трябваше да Випла- взехме скалпа на сеньора Ауген- 
телно и пред журналисти. Ще поз- ти ли беше причината Бож- Ние 6ихме актуалния ев-
дравя читателите ви и собствено- ковда не приеме Вашата ос- ропейски шампион Ливерпул и то 
Ръчно- тав^а? в Англия, с което могат да се пох-
*Г-н Йешич, благодаря Ви от ' ^то ТУК Ще ви кажа °ЦДе нещо, валят много малко отбори от це- 
името на читателите на 33 което се спекулира. При подпис- лия свят Казвам ви, ако не беше
“Братство” за интерв/ото. Те взнето на моя договор наистина Стефан Орманджиев, и тази годи-
очакват да им каокете исти- фигурираше клауза за неустойка. на щяхме да сме шампиони на
ната - защо Ви уволниха? Тя беше двустранна. В момента, България. Ето - погледнете, цяла

- Още в началото искам да пре- когато парафирах контракта, казах София е облепена с плакати, на ко- 
дупредя, че с моите изказвания не на г’н “ожт1^,вт’,'!е не искам никакви ито пише “Орманджиев вън от 
искам да попреча на работата на ^аРи> а*° ЦСКА реши да ме осво- ЦСКА”. Те са разлепени от фено- 
новоназначения треньор Пламен “,оди‘ Исках да работя за клуба. вете на ЦСКА, които ме подкре- 
Марков. Защото знам, че на мен УвеРявам ви« че не ми липсваха пят Няма какво да крия - в Бълга- 
много ми пречеха именно по този предложения и през лятото, и през рИЯ аз се чувствам като у дома. Те, 
начин. Имам обаче задължение есента- и в момента вече има опи- феновете, и в момента ме чакат да 
към феновете от Източна Сърбия, ти за контакти с мен от много ев- вземат автограф и довиждане с 
които редовно идваха тук в Бълга- Ропеиски отбори. Но Йешич нико- мен. Те ме обичат. Признавам си - 
рия да подкрепят мен и отбора. га не седи на два стола. Смятам да напускам със смесени чувства... 
Още на 10 януари бях готов да на- си отпочина и после да мисля за Тежко ми е. Трудно ми е да кажа

нова изява.

“Балкански” триумфира в един Бошкович 7 (Пешев 7), Басов 8 
твърд мач. През първото полувре- (Потич -), Милан Георгиев 7.5, С. 
ме димитровградчани няколко пъ- Марков 7.5, М. Пейчев 7.5, Димит- 
ти чрез Ценич опасно застрашиха ров 7 (Глигориевич 7.5), Гюров 7.5, 
вратата на гостите, но на почивка Ценич 7.5, Нацков 7.5, Йванов 8. 
заминаха с аванс от един гол, кой- _ ФК “Напредък: Андреевич 7.5, 
то отбеляза отличният Иванов в 10 Йосипович 6 (Йованович -), Здрав- 
минута. През второто полувреме кович 6, Джорджевич 6 (Спасич -), 
продължиха с атаките, но резулта- В. Йованович 5.5. Радойкович 7. 
тът остана непроменен. Гостите не Милкович 6.5, Живкович 6.5, Цве- 
съумяха да създадат нито едно танович 7 (Петкович -), Стоянович 
по-сериозно голово положение.

Димитровград, 15 април 2006 г., Играч на мача: Бане Иванов. 
СЦ “Парк”, зрители - около 1000, В следващия кръг “Балкански” 
рефер - Саша Милич от Ниш (8). гостува на “Йединство” в Бела па- 
Голмайстор: Бане Иванов в 10 ми- ланка. Мачът ще се играе утре от 
нута. Картони нямаше. 16 часа.

ФК “Балкански”: Величков 7.5,

в червен
титла, а от това да ме изгони. И ус- екип - бел. Т. П.). Есента беше чер

вена заради червените победи и 
тук в България, и в чужбина. Бяхме 

- Да. Аз му написах една обшир- евР°псйски отбор навсякъде и по 
самочувствие, и технически, и так-

пя.
*3нае ли го това г-н Бозкков?

се само 7 и Ивкович 7.

Д. С.

ЮФД - 20 и 21 кръг

Загуба в Бобище, 

победа в Бпаце
В рамките на 20 кръг от тазго

дишното първенство в Южномо- 
равска футболна дивизия “Мла
дост” загуби като гост с 0:1 от “Бо
бище”.

Единственото попадение в мача 
отбеляза в 16 минута централният 
нападател на домакините Милан 
Джурич, който се възползва от гру
ба грешка на защитата на “зелени
те”. Ранният гол на Джурич се ока
за решаващ за крайния резултат в 
този мач, въпреки че до края на 
срещата двата отбора пропуснаха 
да реализират по няколко голови 
положения.

ФК “Младост”: Г. Величкович, 
М. Йоич, Б. Стоянович (от 60 мин. 
Б. Илич), Й. Григоров (от 46 мин. 
И. Василев), Б. Воинович, М. Васев, 
М. Георгиев, В. Владимиров, А. 
Михайлович, Л. Динов и С. Дамня- 
нович.

ФК “Бобище”:. Милош Контич, 
Б. Миленкович, Микица Здравко- 
вич, А. Марянович, А. Стойкович, 
Д. Здравкович, Д. Джорджевич, 
Милосав Контич (от 55 мин. Ма- 
рян Здравкович), М. Джурич, М. 
Пешич и П. Стоянович.***

С великолепна игра през целия 
мач “зелените” спечелиха 
победа при гостуването си на 
“Ястребац” в Блаце.

Въпреки че “Младост” имаше 
териториален превес още от само
то начало на срещата, през първо
то полувреме двата отбора си раз
мениха по едно попадение. Точен 
за босилеградчани беше Желко

Насев в 33 минута, а три минути 
по-късно домакините изравниха от 
дузпа, която реализира Маринко 
Перич.

Веднага след подновяването на 
играта “зелените” засилиха атаки
те си, които резултираха с гол на 
Мирослав Георгиев в 49 минута. 
До края на срещата картината на 
терена не се промени - “Младост” 
беше по-добрият отбор и постоян
но организираше атаки към про
тивниковата врата. Крайния резул
тат оформи централният напада
тел на “Младост” Михайло Йоич в 
83 мин

какво чувствам в момента. Много,пусна.
*Защо? Кой Ви пречеше в рабо
тата?

- Основните грешки допуснах 
аз. Трябваше да бъда по-категори
чен. Откровено мога да кажа, че 
човекът, който най-много ми пре
чеше, беше Стефан Орманджиев,

*Г-н Йешич, в началото на 
разговора се оплакахте, че 
много пъти и журналистите 
са Ви манипулирали и ме по
молихте да не изопачавам от
говорите Ви. Затова Ви пред
лагам да казкете за край то- 

който “коли и беси” в ЦСКА Ва което Ви "леЛи т сърце- 
(Орманджиев е бивш футболен съ- т0 ' об^авам. че дУми™ Ви 
дия, член на Надзорния съвет на 
ЦСКА и един от най-приближени- 
те хора на собственика на клуба 
Васил Божков - бел. Т. П.). Загубих 
битката с него. ЦСКА също

много ми е жал, макар и да не личи 
по моите реакции. Съжалявам за 
запалянковците, които мога да 
сравня само с тези на моя някога
шен “Партизан” от Белград. След 
като споменавам “Партизан”, ис
кам да осведомя онези, които не 
знаят в Сърбия, че феновете на 
“ЦСКА и "Партизан" се побрати
миха, за което заслугата е и моя.ще бъдат предадени верно.

- Допреди няколко дни бях Желая това побратимство да про- 
треньор на най-добрия футболен дължи завинаги, защото нашите 
отбор в България, завоювал 30 два народа го заслужават, не само

Тодор Петров

ута.
ФК “Младост”: Г. Величкович, 

И. Василев, Ж. Насев, Й. Григоров, 
Б. Воинович, М. Васев, М. Георги
ев, В. Владимириов, М. Йоич (от 89 
мин. С. Стойков), Л. Динов и С. 
Дамнянович (от 47 мин. Б. Стояно
вич).

ФК “Ястребац”: В. Томович, Н. 
Бошкович (от 46 мин. Б. Судимац), 
3. Паункович (М. Спасич), Б. Ми- 
лутинович, М. Перич, М. Вучетич 
(3. Крстович), М. Судимац, Б. 
Станкович, И. Гавран, Н. Речевия 
и Н. Груич.

След 21 изиграни кръга “Мла
дост” заема 5 място във временно
то класиране с 32 точки. Отборът 
на “Топличанин” от Прокупие и за
напред е водач с 52 точки.

На Великден “Младост” поср^ 
ща на “Пескара” отбора на МС* 
от Манастирище. Мачът започва в 
16 часа.

шампионски титли до момента. В в спорта.е на
иаииазу* >;
ШШжШ VИВ'.

Този уикенд старти- митровград не се завър- 
сътрудничеството 

първенството на Окръж- между “Балкански” и ка
ната пионерска лига. В детната репрезентация 
осмия кръг “Балкански” на СЧГ. Челните хора на 
като гост загуби от “Рад- националния футболен 
нички” с 0 : 3, докато 
“Желюша” победи “Нап
редък” от Извор с 1 :0.

В следващия кръг 
“Балкански” е домакин дарност тези дни изпра
на “Йединство” от Бела тили на “Балкански” 30 
паланка, а

ПОЛ - 10 кръг|Щ : 'I

иМмдост ■ Леви® 1:3ра пролетната част от ши

“Желюша” стигна до първата си пролетна побе
да като гост. В Мали Суводол желюшани надиграха 
домакините, които се борят за оцеляване.

Мали Суводол, 12 април 2006 г., игрището на 
“Младост”, зрители - около 100, рефер - Андриян 
Джорджевич от Пирот. Голмайстори: Панич в 44 за 
“Младост”, а Тричков в 20, Рангелов в 70 и Гигов 
82 минута за “Желюша”.

ФК “Желюша” игра в следния състав: Стоицев, 
Димитров, Величков, Денков, Крумов, Стефанов, 
Гигов, Гогов, Николов, Рангелов и Тричков.

съюз не са забравили 
гостоприемството на ди
митровградските футбо
листи и в знак на благо- важна

в
^“Желюша” екипировки с известната 

“Йединство” марка “Ьоио”, както и 5 
футболни топки със съ-

гостува на 
в Пирот.

*С гостуването на щата марка. 
“плавите” кадети в Ди- П.Л.Р-

ДС. Д. с.



Спорт - Обяви - ^Пиетет
На шахматното първен
ство във Върнячка баня

21 април 200б"!

Атлетика___________ Акция в
| ШИТ кшш I ВеличковВТ0РИ КРЪГ На ПЙЛ ; Спортния

I вторият кръг от Пролетната лига по лека атлетика ; ииддги1г д ЩЩ И И у|»|ЖГ7/
(ПАЛ) за пионери и пионерки. I ДДч^ЯН Ж IВ1Ж _И.М.вЖ ЩШIт

В този кръг най-добри бяха състезателите от Кру- ■ ' Я
шевац. Пионерите събраха 1497, а пионерките 3327 
точки. Следващият кръг ще се проведе на 22 април 
също в Ниш. Тогава ще участват и по-младите пио
нери и пионерки и ще бъдат провъзгласени най-доб
рите отбори и състезатели..

Ето и победителите от втория кръг.
Пионерки - 100 м: Александра Андонова (“Бал

кан” Димитровград) 13,6 сек; 300 м: Тияна Глигори- 
евич (“Крушевац”) 46,1; 600 м: Милена Стойнева 
(“Нишки маратон”) 1:42,3; Виск скок: Андреа Тодо
рова (“Балкан”, Димитровград”) 140 см; Дълъг скок:
Весна Петрович (“Крушевац”) 4,42 м; Гюле; Андреа 
Тодорова (“Балкан”, Димитровград) 8,80 м; 4 х 100:
“Крушевац” 56,9.

Пионери - 100 м: Душан Йоцич (“Железничар”
Ниш) 13,2; 300 м: Александър Милойкович (“Кру
шевац”) 41,4; Висок скок: Милош Маркович (“Кру
шевац”) 145 см; Дълъг скок: Милош Маркович 4,74,
Гюле: Александър Стоянович (“Цар Константин”,
Ниш) 10,19 м.

Босилеградските шахматни надежди
Драган Божилов и Душко Величков 
участват на Държавното младежко пър
венство по шахмат, което от 24 до 30 април 
ще се проведе във Върнячка баня. Драган 
ще се състезава в категорията “момчета до 
12-годишна възраст’, а Душко в категори
ята “момчета на възраст от 12 до 14 годи
ни”.

ще

Участието си в първенството на СЧГ 
Драган и Душко осигуриха с класирането 
си сред десетте най-успешни състезатели в 
своите категории на Младежкото шахмат
но първенството на Централна Сърбия 
през януари.

17-годишният Митко Александров, кой
то също се класира за държавното първен
ство, ще пропусне състезанието, понеже се 
готви за участие в престижен междунаро
ден турнир в София, който ще се проведе 
през май.

Д.С.П.Л.Р.

зационната форма на Общественото 
предприятие в отворено акционерно 
дружество

4. Приемане на Статут
5. Приемане на правилник за рабо- 
на Скупщината
6. Избор на членове на Управител

ния съвет ^
7. Приемане на елабората за ин- ) 

вентаризацията от 20.04.2006 година 1
8. Разискване и приемане на финан

совия баланс на ОП „Изградня“ до 
20.04.2006 година.

Материалът за скупщината се на
мира при Валентина Пенева в управ
лението на фирмата на улица „Магур- 
ка" бб. Акционерите и пълномощници
те на акционерите могат да се за- 

За заседанието е предложен след- познаят с материала всеки работен 
ният дневен ред:

1. Информация за приватизацията
2. Потвърждаване на кворум, из

бор на председател, протоколист и 2 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СТОЛОВАТА НА ОП 
лица за броене на гласовете „ИЗГРАДНЯ“ НА УЛИЦА „МАГУРКА“ ББ

3. Решение за промяна на органи- В БОСИЛЕГРАД.

Обява Обява в : Десетина родители на деца, които тренират в ат-; 
1 ■ летическия клуб “Балкан”, тези дни доброволно: 
р!: уредиха терена около атлетическата писта. Бе ■ 
Д : махната земята от дясната страна на пистата в из-: 
щ: точната част на стадиона и по този начин нивото : 
| • на терена бе приведено в съответствие с нивото на ■ 

застраховки, §■ пистата. Става дума за работа, която разкраси ста-: 
прехвърляне §; диона. Инициативата е на членовете на ръковод- ■ 
на недвижими 
имоти и вози
ла „ПАРТНЕР“.

В Димит
ровград е от
крита Самос
тоятелна 
агенция за

По решение на Управителния съ
вет на ОП „Изградня“ в Босилеград, 
на 26 април 2006 година от 12 часа 

ще се проведе

та
<

ЗАСЕДАНИЕ НА 
СКУПЩИНАТА НА 
АКЦИОНЕРИТЕ В 

„ИЗГРАДНЯ“

стовото на клуба начело с председателя Симеон: 
Манов. :

- Работихме без каквото и да било парично на- ■ 
ваксване. Вярвали или не, става дума за чист ен-: 
тусизъм. Има обаче и такива, които някъде в чар- ■ 
шията ще коментират, че ще изкараме някаква: 
полза. Такъв народ сме ние!, заяви Манов. ■

Собстве
ник е Деян Со
колов.
Агенцията се 
намира на ул. 
„Балканска“, 
11/7, втори 
етаж. Работи 
всеки ден. Те
лефони: 
010/362-567 и 
360-222.

Б. Д. :ден от 8 до 15 часа.

СКУПЩИНАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ
Тъжен помен
На 30 април 2006 г. се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на
А

СПАС СТАВРОВ 
от Димитровград

По този повод на 30 април ще отслужим пани
хида на гробището в Димитровград от 11 часа.

Нека всички, които го познаваха си спомнят за него. 
Поклон пред паметта му!

тш—:::
27?

Съставил. Драган Петров I 8 96 7

*
53 4

*
1 2

Аж 12

Ж
1110

ВОДОРАВНО: 1. Дълбока 
медна паница. З.Съпротив- “ 
ление. 6. По-големи сес
три. 10. Гласуване. 11. Част — 
от денонощието. 12. Специ
алист по екология. 13. Река _ 
в Австрия. 14. Химически 
елемент. 16. Мебел за кух- __ _ 
ня. 17. Село в Димитров- гз
градско. 18. Бащата на __
Икар (мит.). 19. Мюсюл
манско мъжко име. 21. Ре
ка в Югоизточна Азия. 23.
Италиански
Женско име. 27. Опаковка 
с 10 кутии цигари. 28. Ман
джи. 30. Лично местоиме- 
ние. 33. Кумир. 35. Елек
тричество. 36. Исторически 
град в Сърбия. 37. Цвете.
39. Град в Хърватия. 41. дарък 14. Марка автомо- Орган на зрението. 
Петно от изцапано. 42. {?или дт [-ермания. 15. По- Стремителни нападения. 
Съдба, орисия. 43. Извън- папагали. 17. Устрой- 29. Начин, метод. 31. Вид
градска къща за почивка. ”тв0 което регулира коли- дърво. 32. Телефонен по- 
44. Последната дума на чест’во пропуснати течнос- вик. 34. Преследване на 
молитва. ти, газове и др. (мн.ч.). 18. дивеч. 36. Основателят на
ОТВЕСНО: 1. Мярка за тег- Софийско радио. 20. Сто- Рим (мит.). 38. Мярка за 
ло. 2. Кон (поет.). 3. Петро- пена животинска мазнина, земна площ. 40. Третата 
лен продукт. 4. Държава в 22. Планина в България. 24. нота. 41. Шестата нота. 
Европа. 5. Цвят на кожата.
ФилмТоИвЛото иТзекауТсРтавЛ0Н07Т0ГеИ 1. Сатен. 5. Барабани. 12. Инок. 13. Бари. 14. “Опел”. 15. 
оой о? °Ю01 нощи°'8 Зе- БАН. 16. Лондон. 18. Еро. 19. Ин.20. Каска. 21. Изток. 23. 
меделскоооъдие 9Баняв Радейна. 25. Калин. 26. Сянка. 27. “Багат”. 30. Виа. 31. 
ч1она гора10 Облаот в Мулат. 32. Си. 33. Троя. 35. Цех. 36. Роман. 38. Нил. 39. 
Димитровградско. 11. По- Коледа. 41. Ива. 42. Ад. 43. Колело. 44. Атол.

* 1615

Ж
14 От сестрите и племенниците

У
18

У
17

На 24 април 2006 г. се навършват 4 ТЪЖНИ ГОДИНИ, 
откакто не е с нас непрежалимият ни баща, син, внук и брат
НОВИЦА НАЙДАНОВ 
(1966-2002)
от Враня, по потекло от Г. Любата
Къде си сега, дали те има?
В какво си се превърнал не знам, 
но чувствам помощта незаменима 

- ангелът добър що 
гони чувството на страх 
и скръб неутешима.

С много обич се прекланяме пред светлата ти памет!
Опечалени: дъщеря Мима, баща Стоян, 

баба Цветанка и сестра Сунчица със семейството си
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Възпоменание щя
На 29 април се навършват 19 ГОДИНИ от Н 

смъртта на нашия непрежалим баща и дядо “ ;
БОРИС ПЕТРОВ |

На 6 юни се навършват 7 ГОДИНИ от смъртта Ш_ 
на нашата непрежалима майка и баба

ЗАНА ПЕТРОВА

И
Решение на кръстословица 276 - Водоравно от Димитровград

Обичаме ви и никога няма да ви забравим. 
Почивайте в мир!

Дъщерите Дарка и Славка със 
семействата си



- Санм{м - Забава
Манчин раб^Й

12 21 април 2006

Рискът на един турист &

ьЛерестеАмериканецът Джордж до- шал Джордж, консулът му ка- на тялото. Моята тъща непре- 
вел семейството си, включи- зал: менно трябва да бъде потреби
телно и тъщата си, на почивка - Приятелю, изпращането на на в Щатите! 
в Йерусалим. Един ден те ре- тялото до Щатите за погребе-
шили да разгледат светите ние е много, много скъпо. Мо- ли тъща си, като се има пред- 
места, но по време на обикол- же да струва към 5000 долара, вид разликата между 5000 и 
ката се случило голямо иещас- Затова човекът, който с отго- 150 долара, казал консулът. 
™с: тъщата на Джордж йена- ворем за тленните останки па - Не, не е това - отговорил 
дейно починала. починалия, най-често решава Джордж. - Вижте, преди много,

Със смъртния акт в ръка зе- да погребе тялото тук. Това ще много години тук е погребан 
тът отишъл в американското струва само 150 долара... един човек, но на третия ден
консулство, за да уреди нещата Джордж помислил малко и възкръснал. Моята тъща не е 
около изпращането на нейното отговорил: Исус Христос, ама аз не смея
тяло до Щатите за подобаващо - Въобще не мс интересува да поема този риск! 
погребение. След като изслу- колко ще струва изпращането

Щ
- Трябва много да сте обича-

Запела ме бабата да купуйем яйца, ама 
тия пут да купим стотина. Я се прекърсти:

- Ти да не си мърднула. Добре де, Великден йе, ама 
толкова яйца не смо узимали ни йедяу годин, па чък 
и децата кита беоше тува?

- В, ама тъгай беше комунизъм, яйца не се чинеоше, 
а и ако се обойе, нащвече десетина да обоиш и това 
цървена...
| - Добре де, ама пак не ми рече защо су ти толкова 
яйца?

- Защо ли? Епа у Цариброд има двайестина партийе, 
на свакога.преседника и секретара да дадеш по йедно, 
те ти гьи блиско половината.

- Откига па перашкье смо разносили на партийете?
- Несмо, ама са че разносимо, от далеко требе да се 

вардимо. Че дойду изборйе, не се знайе от кою партито 
че заседну у вотельете, а тека с две яйца после че 
имаш о,чи кита идеш да тражиш нещо... Ти знайеш ли 
колко съм само бойе накупила от битакат?

- Защо па толкова бойе? Нали само цървена се 
раздаваю на Великден?

Като млад журналист на дата, защо си я обръснал? твах брадата, за да изпълня ре- - Свака партия си има свою бою и че вой буде мило 
“Братство” Стефан Николов - Обръснах я по заповед от дакциониата си задача. да вой дадеш яйца у нъойнюту бою...
пусна брада. Още веднага се Партийния комитет в Димит- Така Стефан Николов стана ; Помисли си, нейе бабата толкова глупава, после с 
видя, че тя му приляга. ровград! - отговори той. първият журналист от нашето две яйца че си оправлям работете.

Веднъж Николов бе изпра- - Да не се майтапиш е нас?! - малцинство, който е бил при- - Добре де, а другата половина, защо че су ти, а?
тен в командировка в Димит- попитахме в недоумение. нуден да се обръсне по заповед ; - Кико защо? Па има и теквея на койе не се знаю
ровград, но когато на следва- - Никога не съм бил по-сери- от димитровградския комитет бойете! За ньи че начиним шарена, па переста! Нека 
щия ден влезе в редакцията, ед- озен! - отговори той. - В Коми- на Партията. Този комитет Си сами изберу боюту!
ва го познахме - нямаше брада, тета ми казаха, че ще получа обаче беше “славен” и по това, 1' - Еее, чекай малко! А ти знайеш ли дека и тия по
Редакторът Асен Лазаров го исканите сведения само при ед- че много пъти е “бръснал” на съгашньете партийе несу бъш теквия за кви се

но условие: да си обръсна бра- сухо редактори и журналисти представляю?
- Много ти прилягаше бра- дата. И аз какво да правя - жер- на нашия вестник. Б. Николов I - Кико_.несу, па кита гьи слушаш на телевизиюту, че

речеш главу че си откьину за туя партию...
- Това йе за телевизию, а иначе постоянно се 

претакую и сменяваго бою. Сношка при йедни, 
дънъска при другьи, а ютре бог те знайе при койи... 
Защо и на ньи не дадено Пересте перашкье, а?

за управление на нашата до- : Бабата се замисли, покьута, покьута, па рече: 
машна подмрежа. За да полу- ' Я 1ШКИГа не ™ признавам за право, ама тия пут 
чиш достъп до нея, въведи в кока ои пРав' ^ че бУДе- си ^ некому жълту 
прозорчето “парола” отгово- пера^у, | он ют^оешшеие, или си му даш синьу, а
рите на втора трета и първа ;0Н Еп™г^ че С^шмо малко...
задача от уче пика. лявата _ Знайеш ли ти дека и тая че су ни малко!
колонка намери нашия 1Р и л
внимателно въведи в прозор
чето “начин на разплащане - с 
карта” двете последни цифри 
от всяка касова бележка (от ко
да. който е най-долу). Допълни 
до края с нули и натисни бу то
на “ОК". След това ще можеш 
да ползваш интернет отново.

Надявам се, че ще успееш. А 
аз, като се върна довечера, ще 
ти разкажа приказка как една 
малка хакерка някога разбива
ла сървърите на Майкрософт и 
па арабските терористи.

Историйка от безбожното време

Бръснене по жвод ог котета

попита:

ТЬШШФ шть©
Майка целува спящото си кг картофи, половин кило лук и 

синче, оставя му бележка пред 1 зелка. Непременно запази 
компютъра и отива на работа, всички касови бележки. Звъни 
Момчето спи до късно, но щом на баща си на работа и му кажи 
проглежда, бърза да се включи на връщане да вземе прането 
в интернета. Ама не успява! от химическото.
Опитва няколко пъти - пак ни- Напиши си домашното по 
що. Тогава забелязва бележка- математика - страниците 116,

118 и 121 от учебника. Внима
вай с третата задача: трябва да 

щом четеш бележката, значи съставиш уравнение, а не да

Ако на евакога дадемо по яйце, ти знайеш ли колко 
ни требу. Па после нали се и при кума иде с 
перашкье, па на унуците баба да изпрати, па за 
казунаци, само за ньи че требе йоще педесетина. 
Нали на децата требе да испратим барем по йедну 
тенджеру козунаци, а ти седни и еметай колко яйца 
че ни требу. Затова най-добре йе да купиш сто и 
педесе!

- Море нейе ли по-добре да купим целу варму!
- Само^ти лай, ама има да буде тека кико ти я 

кажем. Йеднуш йе Великден и нема да се излагам 
пред народ!

Помисли си: да бео прегризъл йезик и думу да не бео 
казал, да се изгубим и да купим стотина яйца, а еве 
съга требе да купуйем сто и педесе! Море дай да 
бегам, оти кико йе распрела приказкуту, може да вой 
текне да потражи и двеста!

та.
“Мили синко,

не си могъл да се включиш в докарваш отговора под зада- 
интернета. Не се опитвай да чата (в него има печатна греш- 
звъниш на нашия доставчик ка). Отговорите на останалите 
или да бърникаш в настройки- задачи не са дадени. Разтреби 
те на браузъра. Направи след- си стаята и преброй частите на 
ното:

В аптеката на ъгъла купи ле- кофа, дисковете с игри на лави- 
карство за дядо - рецептите са пата и роботчетата. След това 
в лавицата под огледалото. В можеш да отвориш браузъра и 
магазинчето купи 2 пакета да напишеш като адрес полу- 
мляко, кашкавал на резени и чените числа, отделени с точ- 
кутия чай. От пазарчето купи 2 ки. Ще ти се отвори таблицата

конструктора в пластмасовата

Целувам те! 
Мама" Манча

шш
Защо Бог пази пияниците

Пътували заедно един пиян и един трез- веникът вдигнал взор към небето и про- 
вен човек. Дошли до голям поток, над думал:
който се минавало по една тесна греда. - Господи, не си прав! Пияният те 
Когато видял каква мъка го очаква, пия- напсува, но Ти му помогна да мине сух , 
ният напсувал Господа и тръгнал по гре- на другия бряг, а аз Ти се молих и нас- ' * 
дата. А натам, а насам и някак успял да 
мине на другия бряг.

Преди да се качи на гредата трезвеният небето: 
се прекръстил и помолил Господа да му

.ГАЛ1
Г .> К- ''А

ж %
$

малко щях да се удавя...
В този момент Господ се обадил от

у-
.У

- Ти ме молиш само тогава, когато си 
помогне. Когато дошъл точно над среда- закъсал, а пияният ме споменава всеки 
та на потока, той се олюлял и паднал във 
водата. След като успял да се спаси, трез-

път, когато вдигне пълна чашка!
Народна приказка
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