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Вестник па българите в Сърбия

Подписан протоколът за обща гара 6 Димитробград

Първият брой излезе ма 15 юни 1959 г. 1

Делегация от България посети 
|| ц || Босилеград_______________ _____Йишрите "ри" нрг:

-4— . ^ нашенци
цнамирането на начини 3а оказване на помощ 
властта на здравеопазването 3а жителите 

на Босилеградско беше целта на посещението на 
делегация от България на 4 декември в Босилег
рад. Покрай депутатите Ваня Цветкова и доц. 
Атанас Щерев, който е и заместник-председа
тел на парламентарната комисия по здравеопаз
ване, в състава на делегацията бяха и д-р Люд
мил Стоянов, кмет на Община Кюстендил, и 
архимандрит Сионий, ректор на Духовната ака
демия в София.
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В присъствие на министъра 3а капиталовложения на Сърбия Вели- 
мир Илич и министъра по транспорта на България Петър Мутаб- 
джиев бяха подписани протоколите 3а практическа работа на съ
ответните служби на гарата в Димитровград.

Документите подписаха представителите на леда и контрола на пътническите влакове от се- 
железниците на двете страни, представители на ташните 100 се намалява на 50 минути, а за то- 
митниците и на граничните полиции. Двамата варните от сегашните 250 на 140 минути. Път- 
министри след това символично прерязаха лен- ническите влакове отсега ще бъдат проверява- 
тата пред първия влак, прегледан от всички ни не само докато стоят на гарата в Димитров- 
служби на гарата в Димитровград, който потег- град, но и по време на движението от Димит- 
ли за България.

На практика това означава, както изтъкнаха 
двамата министри, че процедурата около прег-
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Делегацията от България по време на срещата с 
гражданите. Отляво: архимандрит Сионий, кметът 
Захариев, Цветкова и доц. Щерев

ровград до Драгоман и обратно. Гостите България 
най-напред бяха приети от кме
та Владимир Захариев, който ги 
запозна с конкретните пробле
ми на населението в Босилег-

от Депутатката от Кюстен
дил Ваня Цветкова обеща, 
че ще се постарае да се 
направи проучване защо се 
бавят молбите на българи
те от Босилеградско за по
лучаване на българско 
гражданство. Тя сподели, 
че нейното потекло е от 
босилеградското село Ре- 
сен, а на съпруга й от село 
Извор.

(На стр. 2)

Предизборната кампания 
се разгорещяба________ Бронзови медали 

т българските 

волейболисти
радско в областта на здравео
пазването. Той изтъкна, че об
щинското ръководство мина
лата година е поискало от Ми
нистерството на здравеопазва
нето на България съдействие за 
лекуване на спешни случаи от 
Босилеградско в България. По

ради липса на

Динкич посети 

Димитровград
5
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Според Захариев България 
трябва да отдели средства 

спогодба бюджета си за българите 
между Сърбия и Сърбия по същия начин, както 
България в мо- това го прави Сърбия за своя 
мента това не е народ в Република Сръбска и в 

други сръбски общности. За

Лидерат на Г 17 плюс Младжан Динкич 
миналия петък посети Димитровград. След 
като

междуправител
ствена
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пред основното училище се срещна с 
представителите на местната организация на 
пвоята партия, Динкич направи обиколка на 
няколко

т
«3 осъществимо.

Кметът поиска от пореден път той поиска да му 
гостите доколкото бъде уреден прием при премие- 

възможност ра Сергей Станишев, когото 
да съдействат в подробно да запознае с всички 
решаването на то- проблеми на българите от Во
зи проблем, както силеградско. 
и да окажат по-

стаи в училището, дари два 
компютъра и разговаря с учителския колек
тив. Гостът не пропуснала напомни, че пред
стои увеличаване на заплатите на просветни
те Работници.

Бишият финансов министър на Сърбия 
ноести и КИЦ “Цариброд”, където се срещна 
с председателя на Националния съвет и 
представители на ДСБЮ. По време на разго- 
иорите Динкич бе запознат с факта, че мал
цинството никога не е имало свой автентичен 
представител в централната власт или поне 
приближен там, дори и в някое министерство 
иии комисия.
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'•Ж Депутатите обещаха спешно 
мощ за осигурява- да осигурят всички необходими 
не на материална съоръжения за оборудване на 
и финансова по- стоматологичен кабинет за 
мощ за оборудва- детска ортодонтия, от какъвто 
не на кабинети 
Здравния дом 
Босилеград.

1 4»1М|$ да
1 ®?Яг* в в момента се нуждае Здравният 

в дом.
(На стр.2)(На стр. 2)



Уд центъра на вниманието
в декември 2006

Министрите "пуши" влака
(От стр. I) Възможностите па гарата с иията. За изграждането на ма- 

(1 добра организация на всички гистрала от Ни1н до София с
Преди пускането на първия СЛуЖбИ| са 20 пътнически и 30 подготвена необходимата до- 

влак министър Илич изтъкна:
“Ние дълго време водим

По-добри условия 

за здравеопазването 

на нашенци
кумептация за обявяване на 

Двамата министри подчер- търг. “С концесия не се успя, 
таха, че са разговаряли и за поради недостатъчния трафик 
усъвършенстване на гранич- па возила, по щс се опитаме 
пия преход “Градина", съот- сами да го направим със сред- 
ветпо “Калотина” с цел ускоря- ства от Националния инвести- 
ване трафика па тежките то- ционен план. Работите би 
варни камиони, които и по вре- трябвало да започнат с нача- 
ме на срещата на двама та ми- лото на следваща година”,

товарни влака денонощно".
разговори, но не само това, а и 
практически работим с Бълга
рия по този въпрос. Ето го и 
резултатът - обща жп гара 
между двете страни, общ желе
зопътен граничен преход. Цел
та ни беше да намалим па по-

(От стр. 1) Здравен център, какъвто в слу
чая е в Кюстендил, където ше 

След приема в кметството, им дъде оказана необходима 
делегацията се срещна с граж- медицинска помощ, каза Ще- 
дани в тържествената зала на
Центъра за култура. Босилег- Председателят на Програм- 
радчани най-много се интере- ния на КИц Иван Нико.
суваха как и по какъв начин мо- лов ИЗТЪКНЯ< че този със здра- 
гат да получат помощ в Здрав- веопазването е само един от 
пия център в Кюстендил или в Пр0блемите на българското 
някое друго здравно ведомство малцинсХво. Той подчерта, че 

България. Основната причи- Пр0бдемите трябва да се реша- 
на е, че поради отдалечеността ват комплексн0 и призова за 
на Босилеградска община от по.голяма солидарност на 
най-близките Здравни центро- българското общество, понеже 
ве във вътрешността на Сър- България има морален дълг 
бия, транспортирането на оол- българите в Западните
ните до там не рядко се оказва покрайНини. 
фатално за тях. Гостите от България посе-

Депутатката Цветкова посо- тиха и зДравния дом в Босилег- 
чи, че са дошли да се запознаят където се срещнаха с ди- 
с проблемите и да съдействат ре!СГОра на ведомството прим. 
за «намирането на начини за Крум Накев. Той ги запозна 
подобряване на положението.

Доц. Щерев изтъкна, че ще
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нистри на шосето над гарата подчерта Илич. 
образуваха колона.

На журналистически въп- говор на същия въпрос опо- 
рос какво ще се случи с гарата вести, че това е пряко свързано 
след влизането на България в и с изграждането на магистра- 
ЕС, Мутавджиев отговори, че лата “Тракия" в България “и 
тя ще си остане обща гара, за- затова ще се наложи да «чака
щото по принцип такива гари ме още малко докато се вземе 
се правят и извън територията крайно решение за автомагис

тралата. Мога да споделя, че 
На въпроса кога ще започне коридор 10 за нас е важен и 

електрификацията на жп лини- приоритетен, защото с него се 
Димитровград до Ниш свързваме с коридор къмГър- 

министър Илич каза, че е полу- ция и коридор 8 към черно- 
чен кредит за ремонт, че туне- морските пристанища, които 
лите и мостовете вече са ре- са важни и за сръбската стра- 
монтирани и напролет ще бъде на”, каза Мутавчиев. 
разписан търг за ремонт на ли-

ловината времето за контрол 
на влаковете и го направихме 
благодарение на усилията на 
двамата премиери, на прави
телствата и съответните ми
нистерства, на железниците и 
на останалите органи в тази 
област. Благодаря им за това.”

Министърът на транспорта 
на България Петър Мутавджи
ев между другото каза:

“България и Сърбия имат 
традиционно добри отноше
ния във всички сфери, но раз
брахме отдавна, че тези отно
шения не могат да се развиват 
без добра инфраструктура, без 
съвременни гранични преходи.

Българският министър в от-

с техническите и кадрови по
тенциали, с които в момента 
разполага ведомството.

На срещата при кмета бяха 
разисквани и въпроси, свърза-

положи усилия да се преодоле
ят трудностите. Най-напред е 
нужно двете държави да склю
чат междуправителствена спо
годба и да се определят начини 
за плащане на услугите за лече
ние.

на ЕС. ни със сътрудничеството меж
ду босилеградската енория и 
институции на Българската 

_ _ православна църква. Делегаци-
- Според европейските изме- ята посети и църКВИХе “Света 

рения, в Босилеград е нужно да

ята от

1Т , Троица” в Извор и църквата
се уреди Център за доболнична ..рождество Богородично” в 
похющ и да се осигурят линеи- Кпгилргпяп 
ки, оборудени за транспорт на - Р •

’ болни до най-близкия по-голям
А.Т. П.Л.Р.

Динкич посети 

Димитровград
Мдаджан Динкич 6 Ниш:

Хората 

най-много се 

интересуват 

от това как 

живеят

(От стр. 1) по-трудно.
Уверявайки

На въпроса защо не бе под- СЪСтващите, че той ще 
споразумение

откриване на нови гранични ПраВителство, Динкич 
преходи (на Петачинци преди 0беща, че ще се заеме 
всичко) по време на срещата на с разВитието на об- 
президентите Първанов и Та- щИНИхе като Димит- 

че ровградска, за да се 
споразумението е било напъл- ПОСТИГНе равновесие 
но подготвено и не е имало ни- във ВСИЧКи региони на 
какви пречки да бъде подписа- Сърбия, 
но. Причината е повече в рам
ките на нещо, което, както той 
се изрази, е типично сръбска 
работа, а това е един вид суета Динкич определи 4 неща като 
— кой да го подпише, дали фи- цай-значими: 
нансовият или министърът^ за изграждане на 
капиталовложения! Изказвайки ралата Ниш-София, изгражда- 
благодарност за искрения от- не на индустриална зона на 
говор, Д-р Ангел Йосифов, ГранИчния преход, откриване 
председател на НС, изтъкна, че на нови гранични преходи и 
споразумението би трябвало развихие на туризма в рамките 
да се подпише до влизането на на Пр0екта “Стара планина”. 
България в ЕС, тъй като след 

бъде

при

за влезе и в следващотописано

дич, Динкич подчерта, мократичния блок фактически не същес
твуват ривали.

- Разбира се, че за всеки от нас гласове
те са важни, но най-важната работа е да 
победим радикалите. Ние сме убедени 

победата на демократичния блок, понеже 
най-много от то-

Правейки резюме 
на чутото от предста- Миналия петък Младжан Динкич разгледа 

Ледената зала в Ниш, за която от бюджета на 
Сърбия са дадени 35 млн. динара.

- Най-сетне и Ниш ще получи голяма леде
на пързалка. Това е един от спортните обек- 

които са особено важни за рекреация на 
младите. През следващата година един ми-

малцинството,вителите на гражданите се интересуват 
ва ще имат ли работа или не, как се борш 
срещу корупцията, как възможно по-скор 

европейското семейство, сир
по-скоро

автомагист-
да влезем в
как по-добре да се живее.

че има закрит басейн, каза Динкич. подчерта Младжан Динкич.
По повод предстоящите парламентарни н

избори и кампанята Динкич заяви, че в де-

ти,
оби-

Л/. г.
А.Т.вероятно щетова
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Лекарите предупреждаватСъобщение за медиите

Животът на ШешелДа се избегне всеки вид 

дискриминация в изборите е в опасност
Тричленният лекарски екип, който прегледа лидера на ср Р

дикали Воислав Шешел в болницата на трибунала в Хага, на р 
ката, че състоянието му е много сериозно и “става въпрос за ® 
мици” до фаталния край. След продължилия два часа преглед р 
установиха, че Шешел е остлабнал 25 кг и че най-сериозният проблем е 
аритмията. Шешел предупреди лекарите в началото на прегледа да не

да прекрати гладната стачка. Тримата лекари, избрани от ше- 
Момчило Бабич, френският Патрик Барио и руският Андрей 

Наркин от института “Бакулев”.

На заседанието си от 15 ноември т.г. Репуб
ликанската избирателна комисия 
Предложение за напътствие за провеждане на 
Закона за избиране на народни представители. 
Счл. 23. ал. 1. точка В във връзка с предоставя
не на необходимата документация е предвиде
но с избирателната листа да се предоставят 
“най-малко 10 000 съдебно заверени заявления 
на избиратели, които подкрепят избирателна
та листа, сложени по азбучен ред на фамилни
те имена, или на най-малко 3 000 съдебно заве
рени изявления на избиратели, ако избирател
ната листа поднася политическа партия на на
ционално малцинство или коалиция на поли
тически партии на националните малцинства 
на образец НП-8.”

Председателят на Народната скупщина на 
Сърбия Предраг Маркович заяви по този по
вод, че при донасянето на този закон намере
нието на законодателя е било да се приложи 
“системата на позитивна дискриминация към 
партиите, които застъпват правата на нацио
налните малцинства.”

КИЦ “Цариброд” в Босилеград смята, че с 
Предложението на Републиканската избира
телна комисия противно на Закона за избори
те незаконно се намалява броят на съдебно за
верените заявления, което противоречи на 
Конституцията на Сърбия. Но дори и ако при
емем, че това предложение е законно, не е вяр
но, че то “позитивно дискриминира партиите, 
които се застъпват за правата на малцинства
та”. То количествено намалява броя на съдеб
но заверените заявления, но качествено увели
чава дистанцията между малцинстово и мно
зинството, както и между различните малцин
ства. Освен това, Републиканската избиратле- 
на комисия не предлага критерии, според кои
то може да се утвърди коя “национална” пар
тия застъпва правата на националните мал
цинства.

Поради липса на такива критерии, в случая 
с българското национално малцинство, изпа
даме в абсурдната ситуация, че единствената 
му национална партия - Демократичният съюз 
на българите в Югославия, която от основава
нето си през изтеклите 16 години системати
чно бе медийно сатанизирана като “фашис
тка”, “сепаратистка”, “екстремно националис
та” и “застрашаваща териториалната цялост 
на Сърбия” и като обект на службите за Дър
жавна сигурност бе подложена на непрекъсна
ти диверсии и вътрешнопартийни преврати, 
благодарение на всичко това тя днес практи
чески не съществува, но изведнъж се намира в

ситуация да подпечата заявленията на канди
датите за народни представители, които вне
запно се появиха, да набере 3 000 подписа и да 
ги вкара в Парламента, за да “застъпват пра
вата на малцинството”!? С медийния си образ, 
който му бе наложен от официалните сръбски 
медии, с разорената си структура и компроме
тираните лидери, ДСБЮ не само че сега няма 
необходимото доверие сред българското мал
цинство да събере 3 000 подписа, но и необхо
димия вътрешнопартиен консенсус какви 
“права и интереси" трябва да застъпва в пар
ламента и с какви правни и политически меха
низми те ще бъдат реализирани на практика. 
Ролята на т. нар. национални малцинствени 
партии по този начин е сведена до средство за 
легитимиране на “демократичния образ” на 
системата, а не за създаване на демократична 
система, която да защитава правата и интере
сите на малцинството. Разликата е огромна.

Бройката от 3 000 съдебно заверени заявле
ния не е съразмерна с броя на гражданите от 
различните малцинства и в сравнение с броя 
на гражданите от сръбски произход е много 
по-голяма, което в никакъв случай не е “пози
тивна дискриминация".

Получава се подобна ситуация както при 
избирането на т. нар. “електори” за Национал
ните съвети, които на практика се оказаха нее
фикасни и безсилни в защитата на национал
ните малцинства, но затова пък станаха ефи
касно средство за провеждане на правител
ствената политика и манипулиране на мал
цинствата. За трайно и стабилно решаване на 
проблемите на малцинствата и тяхното пред
ставяне в най-високите държавни органи на 
властта е необходима коренна промяна на тех
ния статут в политическата ситема и промяна 
на Закона за избирането на народни предста
вители. За отделни национални малцинства 
трябва да се намали броят на съдебно завере
ните заявления пропорционално на броя им, а 
не да се уеднаквяват малцинствата от няколко 
хиляди с онези, които имат няколко стотици 
хиляди жители. По този начин, уважавайки 
принципите на равнопоставеността и равно
мерната натовареност с изборите може да се 
избегне негативната дискриминация на нацио
нална основа и еднопартийния малцинствен 
монопол, както и да се приложи на практика 
чл. 14 от Конституцията, който гарантира за
щитата на правата на националните малцин
ства.

Председател па КИЦ “Цариброд" в Босилеград 
Иван Николов

направи

уговарят 
шел, са

Седми конгрес на СПС

Дачич нов председател 

на партията
внесе новости, необходими на пар
тията, за да спечели колкото може 
по-голямо доверие сред граждани-

Той каза, че СПС ще е силна 
толкова, доколкото е единна, и 
призова членовете й още от утре да 
се заемат с подготовката за пред
стоящите парламентарни избори.

В края на конгреса си, който се 
състоя вчера в Белград, СПС прие 
програмна декларация на форума, 
доклад за работата между двата 
конгреса, промени в статута и при
зив за предстоящите на 21 януари 
парламентарни избори.

Конгресът прие и резолюция за 
“историческата роля на Слободан 
Милошевич”.

Ивица Дачич бе избран за пред
седател на Социалистическата 
партия на Сърбия (СПС). Дачич е 
първият председател на партията 
след Слободан Милошевич, който 
почина на 11 март тази година, ня
колко месеца преди предвидения 
край на процеса срещу него пред 
Хагския трибунал.

1287 делегати на седмия кон
грес на СПС гласуваха във втори 
кръг за Дачич, а вторият кандидат 
Милорад Вучелич получи 792 гла-

те.

са.
Дачич благодари на делегатите 

за подкрепата и каза, че ще изпъл
нява функцията си на председател 
на СПС, като следва заветите на 
Слободан Милошевич, но и ще

Нов проект на Хелзинкския 
комитет за българите в Сърбия

„На разговор сред свои“
Председателката на комитета 

Зденка Тодорова каза, че през сре
дата на следващата година и в Со
фия и в още един български град 
би трябвало да се проведат подоб
ни мероприятия. Координатор на 
проекта в България е поетесата 
Мирослава Самуилова.

След провеждането на срещите 
ще бъде издаден сборник с творби 
на участниците и илюстрации на 
художници от българското мал
цинство, дали принос за културно
то развитие на Царибродска и Бо- 
силеградска общини.

Хелзинкският комитет за защи
та правата и свободите на бълга
рите в Сърбия получи финансова 
подкрепа от Столичния общински 
съвет в София за реализаране на 
проекта си под название “На раз
говор сред свои”. Става дума за 
срещи на поетеси и поети от бъл
гарското малцинство в Сърбия, 
които ще се проведат в Димитров
град и в Босилеград. Покани за 
участие ще бъдат отправени и към 
български. В Цариброд срещата 
би трябвало да се проведе в края 
на януари, а в Босилеград в края на 
февруари следващата година. Б. Д.

В Босилеград започна реализирането на Националния инвестиционен план
__ Според решението 

на правителството 
на Сърбия за реали
зиране на проекти в 
Босилеградска общи
на от НИП през та
зи и идната година 
са запланувани 3 729 
347 евро - за модер- 

Щ низиране на гранич-
■ пия преход Рибарци,
■ за водоснабдяване на 
Н Босилеград, Райчи- 
Н ловци и Радичевци,
В канализация в Рай- 
т чиловци, за изграж- 
Щ дане на дом за стари 
0 и изнемощели лица, 
2 за съоръжения за
■ Центъра за социални 
Н грижи, за компютри 
Й в основното и в сред- 
' 1 ното училище, за

спортни терени в 
няколко села, за ремонти
ране на пътища в селата, 
за реконструкция на манас
тира в Бресница...

Ремонт на Здравния дом
реконструкция на обекта са отпуснати 382 хиля

ди евро, а се очакба тя да приключи до средата 
март

Тези
монтирането на сградата на 
Здравния дом в Босилеград, с 
което всъщност ще започне и 
Реализирането на проектите в 
общината от програмата на 
Националния инвестиционен 
план. Здравното министер- 
етво и фирмата “Ратко Мит- 
рович” са сключили договор, 
според който тази белградска 
строителна фирма ще ремон
тира вътрешната и външната 
част на обекта, а в проекта е 
включено и уреждането на 
Двора.

- За ремонтиране и модер
низиране на обекта от НИП са

* За
на

отпуснати 382 000 евро, казва 
директорът на босилеград- 
ското здравно ведомство 
прим. д-р Крум Накев. Освен 
подменянето на подовата нас
тилка в кабинетите и служби
те, в които досега това не е 
правено, от северната част на 
обекта ще бъде поставена но
ва ПВЦ дограма, както и пет 
входни врата, в стационара и 
гинекологичния отдел ще бъ
дат подменени плафоните, в 
целия обект ще бъде инстали
рана компютърна мрежа, ще 
бъде ремонтирано парното 
отопление, 
тротоарите, а ще бъдат регу

лирани и 
атмос
ферните 
води... по
сочва той 
някои от 
включе
ните 
проекта 
работи.

Обек
тът е пос
троен
през 1979 година и досега са 
вършени само частични поп
равки, така че е “узрял” за сРеДата на март идната го- 
по-сериозен ремонт. Според Дина- 
сключения договор ремонти-

дни ще започне ре-

' ■ ;

{НЮ ' -■ • - - •' ' 1ь I 111в СЗЕ»Т

райето трябва да приключи 
в срок от три месеци, т.е. до

осветлението, В.Б.
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Посрещане на Коледа и Нова година

Какво предлагат
ьУаближавпт най-веселите празници в годината - 
ЛАКоледа и Нова година, за които хората се орга
низират, за да ги посрещнат колкото се може по-доб
ре. Офертите са най-разнообразни, а хотелите пред
лагат пакетни цени за 2,3,4 или повече нощувки. Част 
от тях включват в цената и празничните вечери, както 
и различни екстри като ползването на басейн, сауна, 
джакузи и фитнес. Други стъпват на базови цени - но
щувки със закуски в двойни стаи. В зависимост от то
ва цените се движат от 60 до 290 лева за пакет.

За хората от Сърбия географски най-близки бъл
гарски зимни курорти са Боровец и Банско. Заради 
това ще се опитаме да запознаем нашите читатели с 
възможностите на някои обекти там, в които могат 
по-ефтино да изкарат празниците.

Най-купонджийското място в Боровец
е ирландксият пъб на хотелския комплекс Флора. 

Само година е минала откакто е открит, а вече е сбор
но място за веселяците. Събира над 300 души. 
Най-често тук се пие, разбира се - ирландска бира. То
ва обаче далеч не е единственото предимство на хоте
ла. Той си има СПА център с отбрани глезотии за тя
лото и душата. Можете да се потопите и в басейна 
или да се сгреете в парна баня и сауна. Хотелската 
част разполага с 210 помещения, от конто 35 са двой
ни стаи, 85 студия и 90 апартамента с всички екстри

па четиризвездния лукс. Подобни са и другите хотели 
тук.

Ако пък пе желаете да сте в центъра па Боровец и 
можете да бръкнете твърде дълбоко в джоба си - пре
поръчваме ви Долня Баня. Тя се намира на само 15 
километра от ски-пистите на Боровец. Тук къщите са 
във възрожденски стил. За предпочитане е комплек
сът Кедър. Събира 9 компании от по 5-6 души, които 
и при най шумните веселби не могат да си пречат сд- тиха улица на метри от входа на планинския курорт. В 

него има само 20 стаи и прекрасен ресторант. Хоте
лът предлага и транспорт до лифта.

Собственик на тризвездния хотел Авалон е англи
чанин. Когаго се озовете в него, веднага почувствате 
стила на Острова. Обслужването е на високо ниво, а 
предлага се най-често италианска кухня.

Механа Чардака събира над 250 човека на двата си 
стажа. По предварителна заявка може да се приготви 
цяло агне на пещ и боб в гърне. Доброто ви настрое
ние ще поддържа оркестър “Бански старчета”.

В самия център на Банско се намира хан Муцаре- 
вата механа. Тук предлагат характерните бански спе
циалитети на жар, на плоча в пещ, както и популярни 
ястия от българската национална кухня.

В центъра на механа Бай Коце се издига огромен 
дънер на върб. В кухината на дървото се събира цяла
та озвучителна техника на оркестъра. Ястията чо.м- 
лек, капама и различни сачета се пекат в пещ край ма
сите. И всичко това е на достъпни цени.

Пицина кръчма е малка механа на тиха улица в 
Банско, която вечер се оглася от веселите песни на 
посетителите. Още от входа ви посреща българска, 
македонска или сръбска музика. Наред с традицион
ните бански ястия и туршията, която правят самите 
собственици е прекрасна. Тук можете да си поръчате 
и традиционните за този планински край - пастърми, 
които се приготвят по четири различни начина.

Нека да кажем накрая, че (както ни осведомиха и в 
двата курорта) тази година за посрещането на Коледа 
и Нова година до момента най-много заявки от чуж
бина има от Англия, Русия, Македония и Сърбия.

на на друга.
По средата па пътя между Долна баня и Боровец се 

е сгушило село Радуил. Там може да се наеме еднои
менната вила, която събира десетина души.

Наред с големите хотели Боровец предлага и други 
възможности. Например вилните селища Малина и 
Ягода, които се намират в края на курорта. Дървени
те къщички на Ягода са във финландски стил, заради 
това някои го наричат “Финландско селище”. Къщич
ките събират по 4 души, а някои от тях по северен 
обичай имат и сауна. В самия комплекс има магазини 
за хранителни стоки.

Сред боровата гора на около 1,5 км от центъра на 
Боровец, се намира хотел Лион. Този хотел е, така да 
се каже, по джоба на всеки.

Друга по-евтина възможност е хотел Соната, къде- 
то ще се чувствате като у дома си. Там помещенията 
са различни, така че всяко посещение ще е и ново из

живяване.

Банско
На равни разстояния от пистите и цен

търа на Банско се издига хотел Панорама - 
един от най-старите в планинското градче. 
Името му не случайно е избрано - различ
ните стаи гледат над покривите на къщите 
към планината или към целия град и доли
ната. Тук ресторантът предлага отбрани 
ястия от българската и световната кухня.

Точно преди да влезете в Банско, горски 
път вдясно от главното шосе отвежда към 
комплекс Моравско село. Тук цените наис
тина са поносими.

Хотел “Свети Георги Побеодоносец” е в
Хотелски комплекс Кедър в Долна баня предлага 
къщи с по 5, 6 и 7 легла

Т. Петров

Когато миналото оживява (9)

Бачковският 

манастир - 

съкровище на 

духовни 

ценности
през вековете със слово и писменост, с 
църковни песнопения и вяра в национално
то пробуждане. Негови ктитори са били 
българските царе Иван Асен II н Иван 
Александър. След падането на България 
под турска власт тук бил заточен св. патри
арх Евтимий Търновски, последният бъл
гарски патриарх до идването на турските 
завоеватели.

Разрушаван по време на турското владичество, ма
настирът е възобновяван с щедри народни дарения. 
Незнайни талантливи строители са оставили образци 
на манастирски комплекс и църковна архитектура. 
Майстори на четката като Захари Зограф, Йоан Мосх 
и Алекси Атанасов са създали неповторима стенопис 
с библейски и евангелски сюжети, наситена с дирек
тни внушения за размисъл и житейска полза. Стено
писът в старинната манастирска трапезария и в кос
тницата в Бачковския манастир е между най-значи
мите паметници на средновековната живопис в из
точното православие. Запазеното икоино богатство, 
църковни щампи, обковки на старинни евангелия и 
везмо върху свещенически одежди са движими памет
ници на средновековното и възрожденско изкуство в 
България. Иконата “Св. Богородица” от 13 П година в

Източната стена на манастирската трапезария от

големия манастирски храм е светинята на манастира.
Хранилище на исторически спомени, съкровище 

на духовни ценности, извор на книжовна просвета и 
родолюбива дейност през вековете, манастирът и 
днес е притегателен център за вярващи, за ценители
те на изкуството, за учени, за всички поклонници на 
красотата, които искат да се докоснат до българския 
национален гений.

С непреходната стойност на неоценимо всенарод 
но богатство Бачковският манастир, като национал 
паметник на културата, не случайно беше последна^ 
дестинация, която по време на тридневната си ^ 
скурзия в България в началото на октомври пос р'. 
членовете на Националния съвет на българите в 1 
бия.

Бачковският манастир е един от най-старите и 
втор по големина манастирски архитектурен ком
плекс в България след Рилския. Той е основан през 
1083 година от двамата братя грузинци Григории и 
Абанасий Бекуриани. Бачковският манастир е от оне- 

огнища, запазили българщината
Край В. Богое•

зи светила и топли
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Драган Джилас 6 Босилеград Реализиран проектът Крелликобо

Подаръци за ученици 

и пенсионери
Сметището е под 

контрол
иЗРаЗходваии към 9 

, 38 милиона е отпусна- 
а 5,6

* За реализиране на проекта са 
милиона динара, от които 3,

Министерството яа наука и околна среда, 
милиона правителството на Сърбия и ОС

В Босилеград е решен още един уреждането на сметището е Услу- 
проблем, който от години обреме- га”, общинската Дирекция за стро

ителни площи и пътища е подгот-

Драган Джилас, ди
ректор на Народната 
канцелария на прези
дента на републиката 
Борис Тадич, в края 
на миналата седмица 
посети Босилеград. В 
рамките на акцията 
“Да събудим Сърбия”, 
която
провежда вече две го
дини под патронаж на 
президента, Джилас и 
сътрудниците му по
сетиха четирикласо- 
вите училища в Глож- 
йе и Долно Тлъмино и 

на пен-

местни жители. Пен
сионерите получиха 
телевизор, ДВД пле- 
йер, музикална сис
тема, няколко шах
матни гарнитури и 
други игри за развле
чение. След разгово
рите с членовете на 
пенсионерската ор
ганизация,
обеща, че ще положи 
усилия от Народната 
канцелария пенсио
нерите наскоро да 
получат и един ком
пютър.

Представителите 
на Народната канце
лария имаха и срещи 
с местното населе

ние в двете села, когато селяни
те ги осведомиха за проблеми
те, които ги измъчват. Джилас 
обеща на гложани, че канцела
рията спешно ще им окаже по
мощ за поправка или осигуря
ване на нов кантар за измерва
не на добитъка, както и строи
телен материал за ремонт на 
залата за организиране на вече
ринки и други културни прог
рами за младите в селото.

- Президентът не може да 
посети всички места в републи
ката и затова ние сме често с 
народа. Не раздаваме празни 
обещания на хората, но пред
приемаме конкретни решения,

ло

няваше комуналното предприятие 
“Услуга”, основателя му- Общин- вила пътя за асфалтиране, а го е ас

фалтирало предприятието за пъ-ската скупщина, както и граждани
те на Босилеград и Райчиловци. тища от Враня.канцеларията

Джилас

сдружението
сионерите в Босилег- Джилас връчва подаръци на учениците 
рад и им връчиха по- в гложкото училище
даръци.

Гостите от Белград подари- ки, ЦД-та и други учебни пома
хана двете училища по един те- гала, както и по едно знаме на 
левизор със съвременна техни- Сърбия. Всички ученици поот- 
ка за прием на 24 канала с пре- делно получиха учебни помага- 
вод на сърбски език, ДВД пле- ла и сладкиши. По този повод 
йери, музикални системи, кни- децата изнесоха културна прог- 
ги за извънкласно четене, топ- рама, на която присъстваха и

Тези дни приключи асфалтирането 
на пътя до депонията в Кремиково 
с дължина 1,2 километра, прокар
ването на противопожарен път от 
около 450 метра и поставянето на 
бетонна и метална ограда около 
сметището, с което са създадени 
условия то да не е вече опасност за 
околната среда.

Микица Василев, еколог в 
Общинската скупщина в Босилег
рад, казва, че за реализирането на 
проекта са изразходвани към 9 000 
000 динара, от които 3 380 000 е от
пуснало Министерството за наука 
и околна среда, а останалите 5,6 
милиона правителството на Сър
бия и Общинската скупщина. 
Извършител на работите около

-С реализирането на този про
ект решихме няколко проблема, 
казва кметът на Босилеградска об
щина Владимир Захариев. Поне с 
малко подобрихме и 
условия на жителите на с. Белут, 
понеже от сметището до първите 
къщи остават неасфалтирани още 
около два километра, а особено е 
важно, че сметището няма вече да 
представлява опасност за околна
та среда и за близките имоти. Ня
колко пъти досега на него избухва
ха пожари, които гъдатаха декари 
гори и други имоти, а един селя
нин още води спор срещу “Услуга” 
и общината, понеже е убеден, че 
две крави са му се отровили на 
сметището.

Отбелязан Денят на 

борбата срещу СПИН жизнените

По повод 1 декември - Международния ден на борбата срещу 
СПИН, босилеградсдката организация на Червения кръст за учени
ците от седми и осми клас от основното училище и за гимназистите 
миналия петък организира лекции във връзка с тази коварна болест 
на съвременното човечество. Лекции за причините, начините на пре
насяне и превантивните мерки за защита от смъртоносния вирус из
несе д-р Драган Ангелов, специалист по гинекология в босилеград- 
ския Здравен дом.

В рамките на отбелязването на Деня на борбата срещу СПИН ак
тивисти на ЧК през тази седмица раздаваха на босилеградчани пре
зервативи и афиши, с цел да им напомнят за опасността от смърто
носния вирус.

с които да улесним поне някои 
от трудностите им, преди
всичко на децата и на най-въз
растните, изтъкна Джилас пред 
“Братство”.

В.Б.П.Л.Р. П.Л.Р.

ия тЦмитър Динов, председател на МО Дукат

Проблемите решаваме с общинското ръководство
ков камик - Брегарови и Пещи- ма с обезлюдването. В момен- тъква кметът. През летните ме- 
но рамнище - Звърндзинци. В та в селото има 110 домакин- сеци и в началото на есента, 
плана е включено и прокарва- ства, в които живеят около 300 микробусът на частното пред- 
нето на нов път от местността души. Голяма част от жителите приятие “Тасе турс” движи към 
Предел до Ушинова махала, са иа преклонна възраст, в мно- Босилеград всеки петък обаче 
както и изграждането на мост го домове живеят по един или това не е достатъчно, така че 
над Вертевичка река на регио- двама стари и изнсмощяли хо- сме принудени да плащаме ви

дени за транспортни услу- 
за себе си. Колко остър е този ги на “дивите” превозвачи, по- 

Както и в другите села в Бо- проблем потвърждава и фак- яснява Динов.

През тази есен общинската 
Дирекция за строителни площи 
и пътища в Дукат ремонтира 
голяма част от пътната мрежа 
в махалите Коничка река и Гор
на махала. Изразявайки благо
дарност към общинското ръко
водство и към Дирекцията, Ди
митър Динов, председател на 
Съвета на МО в селото, казва, 
че е договорено реконструкци
ята на махленските пътища да 
продължи и през следващата 
година. Той същевременно из
разява надежда, че в съдей
ствие с общинското ръковод
ство ще се намират начини и за 
решаване на останалите проб
леми, пред които са изправени 
жителите в това планинско се-

налния път и на една чешма в ра, които едвам се грижат сами соки
центъра на селото.

силеградско, и това планинско тът, че са затворени и двете че- 
ссло е исправепо пред пробле- тирикласпи училища в селото. Кметът ни разказа, че всяка 

Догодина училището в Дудина сряда в амбулаторията в село- 
махала може би отново ще бъ- то идва лекар обаче хората са 
де открито, понеже две деца принудени за лекарства да оти- 
трябва да тръгнат в първи клас. ват в Босилеград. Проблеми 

- Особени трудности ни за- им създава и нередовното ид- 
дава и неорганизираният изкуп ване на екипи от Ветеринарна
та добитък и на други селскос- та амбулатория в Босилеград и 
топански произведения. При- липсата на телефон, понеже то- 
нудени сме да продаваме доби- ва лято “Телеком”

Динов особено изтъкна на
болелия проблем на двете 
домакинства в местността 
Тодорови в махала Гола ар
шина, които все още живе
ят без ток. Там отдавна са 
поставени бетонни стълбо
ве и е прокаран далекопро
вод обаче все о!це не им е 
включен ток.
- Поисках помощ и от кме
та на общината, който ми 
обеищ, че ще положи уси
лия през следващата про
лет тези домакинства да 
получат ток. Дано разре
шим проблема, понеже 
просто е пехумаппо в днеш
ни условия някои хора да 
осветляват стаиете с газо
ва лампа.

Димитър Динов

на отсечките към Шарковица, 
Покрай реконструкцията и Джавинци, Гола артина, както 

поставянето на бетонни канав- и към Мантиинци, на който път 
ки на пътя от местността Валя- са поставени и бетонни канав- 
вица до Коничка река, в тази ки, казва Динов. 
махала са ремонтирани и ня
колко отсечки или са прокара- съветът на МО е запланувал 
ни нови пътища към Сариинци, през следващата година в Ко- 
Смилянинци, Гакина махала, ничка река да ремонтира пъти- 
Пидишови,

ло. прекъснал
тъка иа матрапази, които сами мрежата до единствения теле- 
си определят цените и дикту- фон в селото, който се намирал 
ват условията и начините за из- в училището. Облекчаващо е, 
мерване и плащане, казва Ди- че отскоро Дукат е покрит със

сигнала на мобилния оператор 
Едни от сериозните пробле- “064”. Дукатчани нямат проб- 

ми е и липсата на редовен пре- леми за снабдяването със стоки
първа необходимост, понеже в 

- Особено е трудно през зи- момента в селото има дори 4 
мата, когато снеговете отрупат магазина, 
не само махленските, ио и реги
оналния път до Две реки, из-

нов.По думите на селския кмет

воз.
както и към мес- щата към Долни Сариинци, 

гиите гробища. В Горна махала Ковачевци, Иованчипци и Ко- 
е прокаран път от Мечит до нички рид, както и отсечките 
Цекови, а е извършен и ремонт Младенови - Мала река, Мар-

П.Л.Р.
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На предстоящите 

избори очакват успехРемонтират главната улица
В последния ден от миналия 

месец започна дългооповес- 
твяшшнят ремонт па главната 
улица в Димитровград.

Рано сутринта работниците 
от фирмата “Кюпрня”, която 
спечели търга за провеждане 
па работите, започнаха да ди
гат паветата от отсечката па 
улица “Найден Киров” до пло
щада.

Както е известно, работите 
ще се провеждат поетапно.
Предвидено е да се направят 
всички необходими работи и 
ремонти на подземните съоръ
жения - водопровод, канализа
ция, телекомуникационни каб- 
ли и пр. Според проекта би 
трябвало да бъде оставено 
място и за бъдещата газова нн- напРолет-110 малко но друг на- 
сталация. След това улицата 
ще бъде оспособена за движе
ние, но без паветата. Те отново 
ще бъдат върнати на коловоза

Общинският съвет на СПО в 
Димитровград се надява, че на 
януарските парламентарни из
бори партията щс прехвърли 
ценза от 5 процента и ще стане 
политическа сила, която и в 
предстоящия период до голя
ма степен ще крсиара полити
ката в републиката. Председа
телят на съвета Иван Димит
ров сподели, че партията на те
зи избори щс приложи амери
кански мотод за водене на пре
дизборна кампания, която под- Иван Димитров 
разбира предимно общуване с 
членове на партията чрез пис
ма и участие на лидери на пар
тията в политически предава
ния и дуели в медиите.

ОО на СПО в Димитровград 
има над 50 членове. В началото

на 90-те години на 20 век и ус
тановяването на плурализма в 
Сърбия СПО беше най-значи
телната опозиционна партия в 
общината с няколко стотин 
членове. Б. Д.

Днес
6 Центъра 
за култура

ЧИН.
По време на работите дви

жението се насочва на околни- 
А.Т.те улици.

Дшмцмо Градът светна
След като тези дни на улич- отколкото досегашните, така 

ното осветление бяха подмене- че гледката на града нощем на- 
| ни всички досега съществува- истина е впечатляваща, 
щи крушки и на много места

В Градинье пият 

чиста вода
След като през юли месец тази година компетентни служби 

установиха, че питейната вода във водопровода в с. Градинье не 
е хигиенично годна за употреба, представители на местната об
щност предприеха мерки с цел премахване на проблема. Извър
шено е чистене, пране и дезинфициране с вар на резервоара и 
двете каптажи, като по този начин е отстранена тинята. Набавен 
ехлоринатор, уреден е пътят до резервоара с дължина 170 метра, 
около него и каптажите са построени бетонни стълбове и е сло
жена телена ограда, а отвън са изградени т. нар. ободни канали 
на атмосферните води.

Кметът на селото Трифун Димитров ни информира, че след 
провеждането на тези работи, пак е извършен анализ на питейна-

Да напомним, че проектът е
Днес в 19 часа в мал

ката зала на Центъра 
за култура в Димитров
град ще се проведе ли
тературна вечер, посве
тена на покойната бо- 
силеградска поетеса 
Вукица Стоименова.

Проявата организира 
Народната библиотека 
“Детко Петров”.та вода във водопровода и са стигнали до отлични резултати. 

Жителите на село Градинье и в няколко къщи в съседното село 
Бачево сега пият чиста вода. Б. Д.Б.Д.

Канализация в Белеш
Настоянията всички улици в чиствателната станция да се 

Димитровград да бъдат при- насочи канализацията от Гор- 
вързани на к мрежа са осъщес- ни Белеш, т.е. частта от сели- 
твени почти стопроцентово, щето над магистралното шосе 
Сега са в ход работите към пре- и линията. Тези дни в канавката 
чиствателната система да се край магистралното шосе се 
свържат и крайградските сели- поставят тръбите на главния 
ща Лукавица, Белеш, Желю- колектор. Предстои след това

постоянно пълнят септичните 
ями и те преливат. Това пък 
може да предизвика определе
ни последици, тъй като кана
лизационните води в този слу
чай най-често се сливат в ка
навката край шосето.

Работите провежда специа- 
предприятие 

А.Т.

бяха поставени нови, Димит- подпомогнат с 50% от ОТ2 от 
ровград светна в буквалния Германия и 50% от общината, 
смисъл на думата. Сега едва ли Стойността на работите е 44 
има неосветена улица в града. 200 евро, а бяха проведени в 

Новите натриумови крушки сравнително кратък срок от 
с високо напрежение наистина фирмата “Елпорт” от Пирот, 
дават много повече светлинализираното

“Кюприя”.
А.Т.

През
фотообектива

И това е
главна
улица!

Улица “Найден Киров” е 
входната улица в Димитров
град от изток. Тя достига до 
площада и продължава през 
центъра на града като главна, названието на

е “Балканска”. Преди десетина години бе те- оградите...Но не и 
асфалтирана и уредена цялостно, а неотдавна аРа и улицата са направили това. 
бе осветено и кръстовището с магистралния 
път.

Копаене иа канала, в който се полагат търбите за ка
нализацията в Горни Белеш нанието бе причина и те да си уредят дворове 

. конто оттрото- 
косто се виж- .

за някоикоятода се премости шосето, за да 
В момента приключва мон- може колекторът да стигне до 

гажът иа главния колектор и пречиствателната станция. То- 
помпената станция в Желюша, ва е необходимо, понеже тере- 
а започват подготовки към пре- път е с подпочвени води, които

ша...
да на снимката. А.Т.

За 99,9% от жителите на тази улицата, начи-
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Временно управление в 
Бабушнишка община

Сурдулица
Предизборна дейност

Спортни терени в Йепашница!Край на 

двувластието най-наболелитеРепубликанският министър В разговор с директора на запознаха с пбеша-
на минното дело и енергетика- Власинските водоелектрически проблеми на селото, 
та Радомир Наумов, Векослав централи Радмило Николич, ха, че ще подпомогнат р 
Яничиевич, държавен секретар министър Наумов подчерта цията на идеята тук да 
за просвета, и директорът на значението на власинските аг- троят модерни спортни Р
“Сърбия воде” Велко Димитри- регати за енергийната система ни, които да се ползват 
евич, иначе функционери на в страната. спортистите не само от урду
Демократическата партия на Освен Сурдулица, висшите лица, но и от другите оОщини 
Сърбия (ДСС) посетиха Сурду- държавни и партийни функцио- Пчински окръг, 
лишка община в рамките на нери посетиха и местната об- 
предизборната дейност.

Правителството на Сърбия власт са функционирали нор- 
взе решение за въвеждане на мално.
временно управление в Бабуш- Д-р Драган Костич, предсе- 
нишка община и тези дни ще дател на Общинската скупщи- 
бъде сформиран временен на в Бабушница, когото на този 
Общински съвет. В тази общи- пост избра противоположната 
на вече дълго време е налице политическа групировка, в коя- 
дуализъм на властта, понеже в то са представители на партии- 
Общинската скупщина мно- те ДСС, СРС, СПО, СПС, Г 17 
зинство имаше ту една, ту дру- плюс и ПСС, пред вестника ни 
га политическа групировка. сподели, че временно управле- 

Николча Стойкович, когото ние е трябвало да се въведе 
за председател на Общинската още преди една година. Според 
скупщина избра политическата него органите на 
групировка, съставена от пред- власт не са функционирали как- 
ставители на партиите СДП, то трябва.
ДС и ДХСС, решението за въ
веждане на временно управле- га ще бъдат проведени избори 
ние оцени като ненужно, тъй за местния парламент, 
като органите на местната

Д.М.
щност Иелашница, където се

Народната канцелария на държавния глава

Ценни дарения за 

сурдулишки училища
местната

Засега още не е известно ко-

Представители на Народна- един компютър с всички необ- новогодишен подарък отделен 
та канцелария на президента на ходими за обучението съоръ- пакет.
Сърбия Борис Тадич, водени жения към него на основното 
от директора Драган Джилас, училище “Иво Лола Рибар” в президента Тадич вече една го- 
донесоха ценни дарения на ос- Клисура, както и в подведом- дина провежда акцията “Да съ- 
новните училища в няколко ствените основни училища в будим Сърбия”, която обхваща 
сурдулишки села. В рамките на селата Биновце и Алакинце. предимно селата в пасивните 
акцията “Да събудим Сърбия” Освен това всеки от учениците краища на страната, 
миналата седмица те дариха по в тези училища е получил като

Б. Д.

Посланикът на Словакия посети 
Бабушница_____________

Народната канцелария на

Сътрудничеството 

да продължи
Д.М.

те лозя в околността на град Вършац и втората 
по големина винария в Европа. Оттам те про
дължиха към зренянинските селища Лукичево, 
Дебеляча и Яша Томич, където с тамошните си 
колеги разговаряха за дейността на сдружения
та и асоциациите на земеделските производите
ли, като един от начините за повишаване произ
водителността на труда, обезпечаване на пазари 
за изделията и кредитиране на селскостопан
ското производство.

След завръщането, представители на Агро- 
информационния център от Сурдулица, който 

Петдесетина селскостопански производите- бе организатор на това пътуване, изказаха на
ли от Сурдулишка община миналия уикенд по- деждата си, че не малък брой от пътувалите 
сетиха няколко значими селскостопански райо- съграждани ще се опитат да приложат опита на 
ни в Сърбия, където се запознаха със съвремен- колегите си от Войводина 
ните подходи в този стопански отрасъл. Селскостопанските производители на това 
Най-напред сурдуличани посетиха средното пътуване бяха придружени и от кмета на Сурду- 
селскостопанско училище в Свилайнац, където лица Станислав Момчилович. 
се запознаха с новините в животновъдството - 
построяването на модерни ферми, отглеждане
то на добитъка и съвременните подходи при 
обезпечаването на най-подходящ пазар 
за продукцията. В Свилайнац гостите по
сетиха и цеха на групата “Навип” за про
изводство на запазената търговска мар- 
ка “ЗегЬшп зШусмсЬ”, много търсена на 
пазара в западноевропейските страни.

Сурдулишките селскостопански про
изводители бяха възхитени от безкрайни-

Познавателна 

екскурзия за 

селскостопански 

производители

Посланикът на Словакия в жик споделиха желанието си 
Сърбия Игор Фуржик нетдавна сътрудничеството между Ба- 
пости Бабушнишка община, бушнишка община и фондация- 
където проведе разговори с та да продължи. Кметът опо- 
кмета_ на общината д-р Миро- вести, че фондацията би можа- 
люб Иованович и сътрудници- ла да финансира изграждането 
те му. Фуржик обиколи моста в на мост и в с. Александровац, 
с. Камбелевци, който преди ме- както и в Бабушница. Той зая- 
сеци бе изграден, благодарение ви, че Бабушнишка община е 
на дарението на фондацията образцов пример как трябва да 
“Белград-Братислава”. Пред се сътрудничи със света, 
журналисти Иованович и Фур- Б.Д.

Ремонтират 

махленски пътища Д. Мирчев

В дерекулското село Ясенов дел, в което живеят предимно хо
ра от българското малцинство, се ремонтират пътища към маха
лите Сурланице и Шутулице, в които има около 20 домакинства. 
Пътищата бяха развалени от тазгодишните свлачища и едно вре
ме по тях можеше да се минава само пеш. За тяхното ремонтира
не и пробиване на нови пътни направления в МО Ясенов дел са 
отделени пари от републиканския бюджет. Бабушнишка община 
е получила средства от републиката за ремонтиране на махлен
ски пътища и в други села. Б. Д.

На Панаира на трудоустрояването в Пирот

Четири фирми 

от Димитровград
На 1 декември в Пирот се проведе Панаир на тру- щи за квалификацията и степента на образование 

Доустрояването. Представиха се 30-ина фирми от подадоха около 1000 души.
Пиротски окръг, сред които и четири от Димитров- Както ни информира директорът на Общинската 
градско - Общинската туристическа организация, туристическа организация в Димитровград Зоран 
“Металац”, “Сточар” и “Пекара”. Мероприятието бе Димитров, 58 души от Димитровградско и Пирот- 
°Рганизирано от окръжния филиал на Националната ско са изразили желание да работят в организация- 
служба за трудоустрояване и основната му цел бе та, което било над очакванията.
Фирмите да регистрират безработните хора от окръ- 
га, които имат съответно образование и които в близ- 
*° бъдеще би можали да се настанят на работа в тях. 
заявки

Б.Д.

Щандът на димитровградската 
туристическа организацияза евидентиране и документи, свидетелства-
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овод два века и половина на
гениалния композитор
По пЕлена Алексиева е 

новият носител на 

наградата "Хеликон Кукленият Моцарт
Носителят нп наградата за нова българска ху

дожествена проза “Хеликон” е Елена Алексиева 31", която бе издадена 
за сборника с разкази “Читателска група 31".

На церемония в книжарница Хе- 
ликон-Витоша наградата (бронзов 
орел-сърце и две хиляди лева) бе 
връчена от г-жа Гинка Панайотова, 
представител на собствениците на 
най-голямата книжарска верига в 
България.

Формулировката на журито гла
си: “Наградата "Хеликон" за 2006 г, 
се връчва на Елена Алексиева за 
стиловия й принос в градския раз
каз и безмилостната дисекция на 
съвременната параноична душев
ност".

Журито бе в състав Георги Бори
сов, Бойко Ламбовски, Галина Спа
сова, Деян Енев и Йордан Ефтимов.

И “Читателска група

през ноември 2005 г., бс
най-често
цитирано
то загла-

1вие в го
дишната
анкета на “Литературен вестник" за
2005 г. Има вече втори тираж, който
също е на изчерпване.

На церемонията Йордан Ефти
мов, член на тазгодишното жури,
каза: “Съществуват два вида награ
ди: такива, които се получават нав
реме, за свършен труд, и такива, ко
ито се получават заради името. Ние
дадохме награда от първия тип и
затова ще си носим кръста на непо
пулярния избор.” Нишките кукленици устроиха оше един празник за 

най-малките любители на театралното изкуство - премие
ра на спектакъла “Моцарт”. Историческият юбилей - два 
века и половина от раждането на гениалния композитор, бе 
само поводът Зоран Лозанчич да направи сценарий и пос
тановка на спектакъл, в който с методите на кукленото из
куство да представи животописа на един от най-великите 
композитори в света - Волфганг Амадеус Моцарт, чиято 
музика, записана на златен диск, е изпратена в космическа
та безконечност, като образец на човешките творчески въз
можности. Задача, колкото трудна - толкова и предизвика
телна!

От Панаира на книгата и графиката в Ниш

Заводът за учебници - 

най-добро издателство
В понеделник приключи тазгодишният 43-ти плектната си продукция. Идателство “Рад” от 

пореден панаир на книгата и графиката в Ниш. Белград" спечели “Присадка на мъдростта” за 
През шестте панаирни дни в спортната зала едицията си “Реч и мисъл”, а за отделно издание 
“Чаир” с най-новата си продукция се представи- Военноиздателският завод за книгата “Сърбия 
ха около 80 издателски къщи от страната и чуж- от 1914 - 1918: спомени за времето на болка и 
бина. Макар че все още не е направена комплек- гордост” от Владимир Стоянчевич.

Наградата “Инициал” за принос към изкус-тна равносметка, може да се каже, че мероприя
тието бе добре организирано, проведоха се мно- твото или науката бе присъдена на Владета Ие- 
жество промоции и други съпътстващи го ак- ротич за “Събрани произведения” в издание на

“Агз 1лЬп” от Белград и “Невен” от 
Земун. “Инициал” за произведение, 
афирмиращо книгата, спечели изда
телската къща “8Шоз” от Нови Сад за 
книгата “Алфабетски лабиринт: Бук
вите в историята и въображението” 
от Йохана Друкер, а за произведение, 
което обединява или в което се взаи- 
мопроникват сегашното и бъдещето 
- “Креативен център” от Белград за 
книгата “Дай ми криле един кръг” от 
Владимир Андрич.

Тъй като панаирът на книгата в 
Ниш същевременно е и панаир на 
графиката присъждат се и наградите 
“Отпечатък”. Журито за тази награ
да, чиито членове бяха живописците 
Перица Донков и Драган Перич, ре
ши призът за естетически третман на 

да получи Издателство 
“Идеи” от Белград за книгата “Кул- 

ции, а и входните билети не бяха прекалено скъ- турното съкровище на Сърбия и Белград”, 
пи - 50 динара. “Отпечатък” за технологически третман на кни-

По традиция и тази година организаторът - гата спечели Издателство “Войска” от Белград 
Нишкият културен център, раздаде традициои- за книгата “Страната на живите” от Тихомир 
ните награди - “Присадка на мъдростта” и Илич, а за интермедиен третман поредицата 
“Инициал”. По решение на журито в състав Де- “Египтология, земеология, митология” на Сто
ян Вукичевич, Драган Й. Ристич и Радивой Шай- личната издателска къща “Моно Маняна” . 
тинац, за най-добра издателска къща награда В. Богоев
спечели Заводът за учебници от Белград за ком-

Опитннят Лозанчич, спечелил с представлението си 
“Царски заточеник" общо 22 награди на най-значимите 
фестивали на куклениците в страната и в чужбина се е спра
вил успешно и с новото предизвикателство. Доказателство 
за това бяха аплодисментите по време на промоцията. Те 
бяха предизвиквани както от визуализацията, играта и ани
мацията на атристите, така и от ненадминатата музика на 
Моцарт, подбрана от проф. Сузана Костич.книгата

72*

Български и сръбски поети в Ниш
Гражданското сдружение за стихове, представи част от ре- сред които и за известната пе- 

сърбско-българско приятел- пертоара си. Актрисата Ди- вица Лили Иванова, 
ство “Рила” в края на миналата митрина Ангелова, придружа- Свои творби представиха и 
седмица в Ниш организира по- вана с музика на китара, декла- нишките поети проф. д-р Лю- 
етично-музикална проява. мира някои негови стихове, биша Митрович, шеф на катед-

Поед нишката публика се Михайлов е лауреат на първата рата по обща социология във 
поелставиха Борислав Михай- награда на 32-ия Радиофести- философския факултет в Ниш, 
лов композитор и поет от Со- вал на БНР, а в кариерата си е и Александра Павлович, абсол- 
фия’ и софийската актриса Ди- писал текстове и композирал вентка в същия факултет.
4 ’ Ангелова. Михайлов, музика за редица изпълнители П.Л.Р.

за своите на забавна музика в България,

Успешно се справиха със задачите си и авторитена , ^ 
лите Любица Сутурович и Арсен Чосич, както и N 11 
Гърбич-Комазец, авторка на костюмите отпреди два в 
половина. В. С. Б-

митрина 
който пише и музика
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Напук на тежката история през изтеклите два века Манастири и оброци 
веело Драговита (1)Бесарабските (мири

са запазили духа си
По официалните данни през 
1989 г. бесарабските българи в 
Република Молдова са били 88 
419 души. Според преброяване
то от октомври 2004 г. в 
Молдова живеят 65 072 бълга- Един сън и едно 

предсказаниери, но в това число не са вклю
чени българите в Приднестро- 
висто. Най-много българи жи
веят в Тараклийски, Кагулски, 
Леовски и Кантемирски район, 
както и в Гагаузия.
В украинската част на Бесара
бия българите са над 140 000 
души. Те преобладават в Бел
градския регион. Немалко бъл
гари живеят и в Таршпу 
Арзицки, Измаилски и Та 
оунарски район.

Драговита е сред малкото села в Димит
ровградско, които нямат своя църква. В 
миналото обаче това село е имало няколко 
черквички. Стефан Соколов казва, че те 
били шест.

__ ____________ 1 щт»1^ЩПТИ1

В София неотдавна бяха проведени „Дни на бе
сарабските българи“. Това е поВодът да запоз
наем накратко читателите на „Братство“ с 
историята на тези наши сънародници.

Началото на днешното бъл- гарите по време на молдовско- 
гарско присъствие в Бесарабия то (румънското) управление 1944 г.) и последвалия небивал
е поставено в края на 18 и нача- права в областта на образова- глад, предизвикал масова
лото на 19 век. Българско насе- нието и културата са премахна- смъртност. Десетки хиляди
ление се преселва в тези райо- ти. Болградската гимназия из- българи са изселени в Казах-
ни по време на феодалните раз- цяло придобива облик на руско стан и Сибир. Сред тях са и ня- 
мирици в Османската империя учебно заведение. колкото хиляди българи, които

по време на войната се върнали 
в България. След 1944 г. те са

н ски, 
ашар-

тщшгмЩ.
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»; • Шнатоварени на конски вагони и 
откарани под конвой в СССР, 
където ги е очаквал сталински
ят гулаг!?

В края на 80-те години на XX
в. сред българите в СССР въз
никва движение за национално 
възраждане. Издават се бъл
гарски вестници, създават се 
културно-просветни 
тва, в много училища започва 
да се изучава български език. 
След разпадането на Съвет
ския съюз през 1991 г. този про
цес става неудържим. През 
1993 г. се създава Асоциация на 
българите в Украйна, през 1995
г. в Кишинев се открива бъл
гарски лицей “Васил Левски”. 
По инициатива на научното 
дружество на българистите в 
Твърдица е поставен бюст-па
метник на Васил Левски, който 
много наподобава на този в Бо
силеград. Дружеството подпо
мага и създаването на разтър-

} <:У

ЖГ

Шйг
дружес-

-V

Центърът на Драговита

Според легендите църкви е имало в Рибни дол, Боботан, 
Църквище, между махалите Вър и Метилявица, недалеч от се
гашните драговитски гробища (отсреща на махала Коджаин- 
ци), Упад (към Градище), на Кале... По тези места има основи 
на черкви, а иманярите, търсейки злато, намират черковни 
предмети.

Писмени данни намерих само за църквата в местността 
Църквище. В книгата “Летописни бележки от Средна Западна 
България” е включен следният цитат: “с. Драговиту, Знеполе. 
Во лето 7263 (1755)... ведомо ест куга турци доноше от 
ТИВЛИСЬ спа... кели... немъчки проиде и отиде у Цариград. В 
то лето наш брат Василий монах от Знепол от село Драговиту 
покри църкву сос плоче Бг да прости подушие(го), сътвори... 
7263 (1755).” Кога е разрушена тази църква не се знае. Има ле
генда, според която в църквата служил поп Мартин, който бил 
и хайдутин, дори и водач на хайдушка дружина. Когато научи
ли за това, турците убили попа и разрушили църквата, а сетне 
времето заличило нейните следи. Баба Евросина Стоядинова 
от рода Шукльинци обаче сънувала, че на това място има цър
ква. Драговитчани отишли да проверят съна и откопали осно
ви на черква, както и три скелета. Дядо Тодор Петров ми раз

казваше, че трите скелета били 
затрупани със земя в седящо 
положение и че те вероятно са 
на попа, на жена му и на тяхно 
дете. Драговитчани събрали 
костите, осветили ги с вино и 
ги погребали в гроб недалеч от 
основите на черквата. Други 
драговитчани обаче твърдят, 
че това били скелети на въз
растни хора. Дядо Тодор пред
полагаше, че тези хора са били 
вързани и живи затрупани със 
земя?! В паметта на селяните

: ; -
г-Театърът на бесарабските 

българи в Тараклия на
върши 25 години

и след руско-турските войни в 
този период. Особено големи • 
са преселническите вълни след Е 
войните 1806 - 1812 и 1828 - | 
1829 г. След освобождението от 

турчите Драговита е при
надлежала към енорията 
на манстира “Св. Йоан Бо
гослов”, познат като Пога- 
новски манстир. В него дра
говитчани са кръщавани и 
венчавани, манстирски све
щеници са идвали в селото 
за погребения и обреди. От 
запазените църковни книги 
и документи се вижда, че 
драговитчани са обслужва
ни от следните свещени ли
ца: йеромонасите Софроний 
Спасов, Никандри и Мелета 
и свещеник Кирил Гайдаров 
преди I световна война, 
между двете световни вой
ни йеромонах Лукиян, а 
след него повече от едно де
сетилетие йеромонах Си- 
мон, парох погановски, поз
нат като поп Сима, кратко 
време поп Дионисий Рома- 
нов от Чехия, след него поп 
Ристакьия, поп Лукиян и
Доп Ристакьия бил на 
служба в Драговита и си 
тръгнал за Погановски ма
настир, ездейки на кон. В 
местността Голо ребро 
паднал от коня, ударил си 
главата и починал.

По силата на Парижкия ми
рен договор през 1856 г. Беса
рабия е разделена на две. Юго
западните части с Болград,
Измаил и Килия са включени в 
състава на Молдова (от 1861 г. Българската църква “Св. Георги” в Тараклия с от 50-те годи- 
- в Румъния), а североизточни- ни на XX в., но през 1968 г. е разрушена до основи. Възстано- 
те с център Комрат остават в вена е и започва да действа през октомври 1994 г.
Руската империя. През 1858 г. с 
разрешение на молдовските След 1918 г. и краха па Рус- сващите документални филми 
власти е основана Болградска- ката империя Бесарабия е зав- “И дойде есента на 1946 годи
ха гимназия, която изиграва ладяна от Румъния, която този на...” и “Кримските българи . 
значителна роля в развитието път изцяло отнема култур- Проведени са две социологи- 
на българското образование и но-просветните права на бъл- чески изследвания в рамките 
култура гарите. Това води дори до въо- на първото, Ьесараоскиге

Ппез 1861 г няп7ПП00бъл- ръжена съпротива на българ- българи - традиции и проме- Ирез 1861 г. над 20 0Ш Оъл Р^ Прсз т4 г ИИ„ са събра||и „ад 50 живото-
избухва т. нар. Татарбуиарско описания и други материали, 

румънските от които се вижда трагичната 
в кърви. историческа съдба на бесараб-

останало, че църквата на това 
място се наричала “Св. Пет
ка.”

Няколко драговитски се
мейства основали махала Вър. 
Когато изграждали къщите си, 
в техните основи вградили дя
лани камъни, без да знаят, че 
това са камъни от разрушена 
черква. Един ясновидец от с. 
Петачинци казал на човек от 
махалата, че всички къщи, в 
чиито основи има църковни 
камъни, наскоро ще запустеят. 
Това предсказание се сбъдна
ло - в тази махала днес не жи
вее никой!
- Продължава -

гари от румънската част на Бе
сарабия се преселват в Русия и 
получават земя в Таврия на въстание,
кр\СйХо0гайциНаСлСедакатео през МеждувремеГн^тгаузите, ко- ските българи в индивидуален

1о7в8лиз^НсъсБтеаСвааРнаИрЯускат°а ворещГна^ки^Гб™, През есента на 2004 г. в град 
;ГР», . Бесарабия еЛаеия- — - »> *“* КДГЙ?

’ Пр« .. то г. Чер- клийскнят «ир.а.еи ,»..ереи-
те български интелектуалци се вената армия навлиза в Бесара- тет, в които официалните езици 
преселват в Княжество Бълга- бия и я включва в състава на на обучение са български и 
рия и се включват активно в из- СССР. Българите преживяват молдовски. Този университет 
граждансто на българската всички ужаси на колективиза- се съфинансира от българската 
държава. Извоюваните от бъл- цията’ Н световна война (ру- държава.

мънската окупация от 1941 до

което

план.

Цветно ИвановТодор Петров
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На световното в Япония българите трети, сърбите 
четвърти

Втора сръбска лига - група изток

Важна победа■Бронзови 

медали 

със златен 

блясък

«И*л V МБК „Власошинце“ - БК „Димитровград“ 73 
: 77 (19 : 16; 20 : 19; 12 : 20; 22 : 22)

Ц 9 кръг от първенството “Димитровград” спечели важна по
беда срещу отбора на “Власотинце”, кой го домакинските си ма
чове играе в спортната вала в Лссковац. Мачът бе преломен 
третата четвърт, която димитровградчани спечелиха с 8 точки, 

“Димитровград" игра в следния състав: Вельов, Стефанов, 
Алсксов, Петров 4, Станимирович 31, Еленков, Андреев 7, Аран- 
джелович 8, Апостолов и Радованович 27.

«V лу в

'VУ1

1 “Пирот” по-добър от 

“Димитровград”
м*Цялото световно по

каза, че сме достойни 3а 
медал и мисля, че дори 
Заслужихме повече от 
бронзовите медали, зая
ви капитанът Пламен 
Константинов.

тг - !
„Димитровград“ - БК „Пирот“ 71 : 84 (20 

: 29; 15 : 16; 15 : 24; 21: 15)
БК

!
ж Пред повече от 200 зрители в пиротската спортна зала “Кей” 

миналия уикенд премериха сили баскетболистите на “Димитров- 
град” и “Пирот”. Димитровградчани, които само формално бяха 
домакини, играха без двамата си по-добри играчи - Андреевич и 
Аранджелович и затова до голяма степен скърцаше в центровата 
им линия.

За пръв път фланелката на “Димитровград” облече попълени- 
ето Милошевич от Ниш.

За "Димитровград" играха: Геров, Стефанович 6, Д. Алексов, 
Вельов, Станимирович 4, Мишев, Андреев 27, Еленков, Милоше
вич 11 и Радованович 23.

В следващия кръг отборът гостува на “Хайдук Велко” в Него-

След 20 години България от
ново взе медал на световното 
първнество по волейбол. В бал
канския “малък финал” за брон
зовия медал на световния шам
пионат в Япония в неделя бъл
гарските национали победиха 
представителния състав на 
Сърбия и Черна гора с 3:1 гейма 
- 22:25, 25:23, 25:23, 25:23. Момчетата на Мартин Стоев загубиха 
първия гейм, но превъзходството им бе очевидно в следващите 
три.

I

I

Честито за фантастичния 
успех. Вие скочихте много, 
много високо! Благодаря ви 
за огромната р 
ято дарихте !>■

адост, с ко- Д- С.тин.- Най-щастлив съм, че не бяхме типични българи и след вче
рашния разочароващ мач с Полша днес излязохме като мъже и 
спечелихме бронзовите медали - каза капитанът Пламен Кон
стантинов веднага след победата над СЧГ. - Цялото световно по
каза. че сме достойни за медал и мисля, че дори заслужихме пове
че от бронзовите медали.

“Честито, момчета! За нас вашите медали са със златен блясък. 
Благодаря ви за всичко, което направихте в Япония. Вярвам, че 
ще разберете колко много радост донесохте на всички българи” - 
каза председателят на Държавната агенция за младежта и спорта 
Весела Лечева в поздравлението си до волейболистите от нацио
налния отбор на България.

ългария в
края на една много успешна 
за страната ни година.
Очакваме лъвския ви скок 
па олимпийските игри в Пе
кин през 2008 година. Вие 
доказахте, че олимпийско
то злато ще ви прилича!

Баскетболистките на 

ОУ “Вук Караджич” 

шампионки

На междурегионалното 
първенство по баскетбол 
________във Враня_______

Дейности на димитровградските планинари

Миланов и Костов 

на Бесна кобила
Баскетболният отбор (момичета) на Основното училище “Вук 

Караджич” от Сурдулица завоюва първо място на междурегио
налното състезание, проведено в Спортната зала във Враня, в ко
ето участваха и най-добрите отбори от Ябланишки и Пиротски 
окръг.

С титлата първенец те завоюваха правото да се състезават и в 
републиканското първенство, което на 14 и 15 декември ще се 
проведе в Зренянин. Това е най-високото спортно постижение, 
отчетено досега от един училищен отбор в Сурдулица.

Трем на Сува планина. Те обоз
начиха планинарски пътеки от 
с. Поганово до Гребен и от Ди
митровград до паметната кос
тница северно от града. Уста
новено е сътрудничество с 
Българската спелеологическа 
федерация и е организиран 
вторият международен колоез
дачен маратон.

на димитров- ничи интензивно.
Миналата и тази година дру-

Членовете
градското планинарско дру-

—, “Цариброд” Славиша жеството “Цариброд” отчете 
Миланов и Ивица Костов, заед- много дейности. Няколко него

ви членове миналата година

жество Д-М.
но с още петима алпинисти от
пемик”Сот0сХРя!ЖтеСзиВдниАиз- раштнштГ.тй-високия!Гръх Турнир по малък футбол „Млад олимпиец"

на Балканите - Мусала на пла-качиха най-високия връх 
планината Бесна кобила, раз- нината Рила, а тази година още 
положен на 1923 м надморска един от най-големите върхове 
височина. Водач на експедици- на Рила - Мальовица. Димит- 

бе известният български ровградските планинари учас- 
алпинист Борислав Димитров, тваха и в походи на планината 

дружеството “Цариб- Гребен, Влашка планина, върха 
Пиль на Стара планина и върха

на

Пионерите и ветераните на 

“Балкански” вторията

с когото 
род” в последно време сътруд-

Пионерският състав на “Желюша” грабна признание- Ботевградският отбор триум- 
“Балкански” зае второ място то феърплей играч. фира със 7 : 1. Той получи па
на 10 международен предколе- В турнира участваха 6 отбо- рична награда от 400 лева, ДИ' 
ден турнир по малък футбол ра от България и двата състава митровградчани получиха 300 

||| _ _ нюС*1ППО РПЛ11Т1ПРТ “Млад олимпиец”, който се от Димитровградска община, лева,докатотретокласираш<ят
СВ |Я301/1НС1 Ь|Ши I VIVI проведе в българския град Тимовете бяха съставени от и четвъртокласираният отбор

_ * Етрополе. Във финала димит- играчи, родени през 1992 г. и получиха по 150 лева.
ЦД П1/1ПОТСК1/1 ОКРЪГ ровградчани загубиха от връс- по-млади. На всички пионер- Турнирът бе организиран

|* _ тниците си от отбора на ски отбори бяха връчени съот- със съдействието на Българ
След пауза от пет години отново ще се проведе избиране на най-доб- “Спортист” от град Своге с 2 : ветни награди, а на най-успеш- ската футболна федераШ1-

рите в спорта в Пиротски окръг. Инициативата дойде от пиротското ра- 0. Пионерският тим на “Желю- ните и купи и спортни екипи- Българския олимпийски ком 
дио “Спорт плюс" и Телевизия Пирот. В акцията, която ще се провежда ша„ зае четвърто място, след ровки. тет, ФК “Олимпиец от Ч1'-
през този и следващия месец, се включи и Цари род. като загуби от отбора на “Чав- По същото време се проведе Правец п Спортното ДРУ**

® П вградената6състезателка Нпо спортна стрелба Ружица Алексова дар” с 0 : 2. и турнир по малък футбол за тво от Етрополе. Всички
ппИя пъ?иРбе избирана за спортист иа окръга, а атлетката Душица Деяно- Милош Вучков от “Балкан- ветерани за купата “Барези”. ве бяха играни в залата 
ва бе втора Награди получаваха и треньори, спортни дейци и млади Ски” бе провъзгласен за Във финала се срещнаха отбо- Николов Цоцо . 
спортисти от Димитровградско. най-добрия защитник на тур- рите на “Ботев” от Ботевград и

Д. С. нира, докато Денис Ботев от “Балкански” от Димитровград.

След пет години

д-с



8 декември 200б1 1- Лов - Шемет
Ловджийска 
приказка, 
истинска

Босилеград

Шахматна школа СтарВ рамките на обучението се 
к0 ученички от основното учили- проведе и турнир, в който всички 
ше в Босилеград посещават дет- участници се състезаваха помеж- 
ската шахматна школа на ШК ду си. Победител стана 14-годиш- 
“Младост”. Ръководител на шко- ният Анания Христов, на второ 
лата е Новица Божилов, треньор място се класира връстникът му 
на босилеградския шахматен от- Боян Соколов, а трето място зае 
бор. Младите шахматисти упраж- 12-годишният Мирослав Тодо- 
няват три пъти седмично по 2 ча- ров. Първокласираните 8 състеза
ва в помещенията на Клуба на тели се сдобиха с титлата четвър-

токатегорник. По думите на Бо-

Двадесетина ученици и някол-

ЛОВДЖИЯ
с точен

пенсионерите. мерник
Ако имаш ловджийска страст и 

ако ти е точен мерникът, годините 
не са от голямо значение за успех в 
ловджилъка.

Това потвърди в неделя стари
ят ловджия Петър Манов от Ди
митровград, изатовчанин коре
няк, който макар и на преклонна 
възраст (1938 набор), не напуска 
ловджилъка и всека събота или 
неделя барабар с младите обика
ля баирите главно във Висок.

И така в неделя в една бара 
между Изатовци и Брайковци Ба- 
та Пера се сблъскал “челно” с гли
ган, за какъв си мечтае всеки ловец 
— едър и страшен! Разбира се, по
бедител в този сблъсък е старият 
ловджия. Свалил го с първия 
куршум от двуцевката, но за всеки 
случай гръмнал още два. С остана
лите ловци, които повикал по ради
останцията, едвам го натоварили в 
колата. По обща преценка глиганът 
тежи над 250 кг и подобен не е уби
ван в този край.

Бата Пера, както всички му ви
кат, е пенсионер, а с ловджилък се 
занимава от млади години и не за 
пръв път убива глиган, но със си
гурност този е най-големият. Не
гов “учител” е известният деда 
Борис Панайотов от Изатовци, 
ловджийската легенда на Висок.

На 15 декември 2006 година се навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ 
съпруга, майка, свекърва и бабаот смъртта на нашата скъпа

ЙОРДАНКА ЗАРЕВА 
(1935 - 2006) 
от с. Църнощица

Панихидата ще отслужим на 15 декември 2006 
година от 11 часа на гробищата на Петкова маха
ла в с. Църнощица. Каним роднини и приятели 
да ни придружат.

В сърцата си вечно ще пазим спомена за теб. Благодарим ти 
за безкрайната родителска обич.

Поклон пред светлата ти памет. Почивай в мир!

Опечалени: съпруг Косте, синове Виктор и Борис, снахи 
Митра, Гордана и Любинка, внучка Венка и внуци Горан,

Здравко и Дарко

Обучението е приспособено жилов, през този месец ще бъде 
към нивото на шахматните знания организирано общинско първен- 
на учениците. За онези, които сега ство, на което момичетата и мом- 
правят първите стъпки, се изнасят четата ще бъдат разпределени в 5 
лекции за основите на шахматна- възрастови категории - до 10, 12, 
та игра, докато по-опитните уп- 14, 16 и до 18-годишна възраст, 
ражняват тактически подготовки, Най-успешните състезатели от 
решават шахматни проблеми и всяка категория ще се класират за 
пр. Божилов с удоволствие изтък- окръжното първенство, което 
на, че всички деца проявяват го- най-вероятно ще се проведе в Бо- 
лям интерес и желание да научат силеград в началото на следваща- 
колкото е възможно повече за та година, 
древната игра.

На 13 декември 2006 г. се навършват ЧЕТИРИ ГОДИНИ, 
откакто останахме без милата ни

МИРЯНА БОРИСОВА

Споменът за нейната светла душа и изпълнено 
с обич сърце ще остане завинаги с нас.

Скърбящи: баща Стойне, 
сестра Круна и семейство Бойкови

П.Л.Р.
А.Т.

Тъжен помен
На 11 декември 2006 г. се навършват ПЕТ ТЪЖНИ 

ГОДИНИ от смъртта на нашата мила майка, свекърва, баба и 
прабаба

X ★X
5 6 7 8 9Кръстословица 309 2 3 41

Съставил: Драган Петров

X
13 14 151210 11

РОКСАНДА АНДРЕЕВИЧ 
от Димитровград

Даряваше ни с много обич, добрина и просто- 
сърдечност. Затова винаги ще я носим в сърцата 
си. Поклон пред паметта й!

ВОДОРАВНО: 1. Пчелен « 
продукт. 6. Козметичен __ 
препарат. 10. Град В Бълга- ^ПП9 
рия. 14. Белградски футбо- 
лен клуб. 16. Заострено на гз 
единия край тънко дърво.
17. Римски император. 18. гГ~ 
Ходило на некопитно жи- 
Вотно. 19. Пушек. 21. Поло- ““ 
жение В шахматната игра.
22. Един хищник. 23. Цвете 
(мн.ч.). 25. Казашки глава
тари. 27. Даскали. 20. Мар- 
ка ски. 30. Естонски шахма
тист. 31. Голям тропичес- —— 
ки гущер. 33. Лично место- 
имение. 34. Кът, кьоше. 36. Д 
Димитровградско селище.
27. Домашно животно. 38. част.

XX
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Дъщерята Оливера, снахата Милена, внукът 
Станимир и внучката Милица 

със семействата си

XX
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XX
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Тъжен помен
На 11 декември 2006 година се навършват СЕДЕМ 

ГОДИНИ от преждевременната смърт на нашата мила майка 
и сестра

ПАВЛИНА ЦВЕТКОВИЧ 
по баща Велинова 
от село Радинац кран Смедсрсво

С много обич, болка и тъга се прекланяме пред 
светлата ти памет!

От опечалените: дъщери Сузана и Сапдра, 
брат Славко, сестра Миряна 

и семействата им

X
37

X
3635

XX
40

X
39

X
41

италиански камиони. 32.15. Донор. 18. Солено 
Област 6 Германия. 39. езеро, близо до море. 20. Ве- 
Хправител на факултет, щество като желязо, ни- 
40- Столицата на Италия, къл, мед и пр. 22. Дребни 
41 • Заселване на новоот- стърготини при рязане 
крити територии. дърво. 23. Най-известният

Името на футболиста 
Ширеър. 33. Томас (гал.). 
35. Горан Урумов Стану- 
лов. 36. Изобретателят на 
телефона. 37. Кратък, сме-

ОТВЕСНО: 1. Желание. 2. мУ3!“и 6 еае^н'пап" тГ ^О^Е^петекибог "на
Хилядната част.от литър. на жица' 2х °ПНя МплГл'
3- Френско модно списание. *ел земя <мн-ч->- 28' Мо9ел 
4; Част от денонощието. 5.
Спортно състезание. 6. Ви- „„ „ ,, „ ,, Лт/ ,о
сок обществен чин. 7. Па- Г Милан. 6. Тъпанар. 13. Силен. 15. „ламер . 16. АК. 18. 
къл. 8. Силен вятъп 9 На- Калас. 20. Таван. 22. Том. 24. Непал. 26. Небе. 27. Амур. 29. 
тиск. 11 Лидер 12 Държа- Порок. 31. Ни. 32. Ловец. 34. Равини. 37. Асам. 39. Ра. 40. 
Ва В Азия. 13. Войскова Ко. 41. На. 43. Арад. 45. Ро. 46. Мор. 47. Има. 49. Егида. 51.

Пале. 52. Ясна. 53. Анадолия.

На 10 декември 2006 г. се навършват ОСЕМ ГОДИНИ, от
както останахме без нашата скъпа и непрежалима съпруга, 
майка, свекърва, тъща и баба

на

слънцето.
СТАНКА МИТОВА 
от с. Долна Любата

Годините никога няма да заличат прекрасния 
спомен за теб, защото ние те пазим в сърцата си с 
много обич и признателност. Почивай в мир и 
светлина!

Решение на кръстословица 308 - Водоравно: V*. *•?

От най-близките
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Нашенски испюрийки

Ти си влас, ти помагай!
Две етърви от едно босилеградско село засд- печалба и иема кому да се оплачем. Амън, Ста- 

но били пастирки - едната овчарка, а другата го- ле, амън нисаи-златап, ти си влас, ти помагай! 
всдарка. За да не докарат стоката гладни, те и 
пускали привечер в “браиьеницата”, понеже казал па неговите снахи, чс могат да спасят 
вярвали, че тогава горският пазач се прибира страшната глоба, ако сложат на масата саглам 
вкъгцн или разгелднева къде ще изкара седснка мезе, препек и хубава вечеря. Грешните пастир- 
с пиене и ядене. ки едва дочакали това. Така горският и старецът

Е, ама горският разбрал за този техен “адст" и пили и яли до насита, а на тръгване “зеленият” 
решил да ги издебне. Етървите обаче го видели, заплашил снахите: 
когато бил още далече п бързо започнали да из-

Когато разбрал мъката на стареца, горският Д Имам йед- машна, ама на деца коя 
нога доброга знаю кво оче и може, дава 

приятеля и кига по некой динар...” 
се сретнемо, я га питам “Е са чере, да те питам 
кво има ново, а он си нау- све ли починьа од вас? То
чил йедън отговор и га ва йе било кажи-речи пре- 
повтара кико папагал: ди педесе године, а сигур- 
“Нема нищо, све йе одав- но и по-рано су давали 
на открийено! “Ама баш стпендийе!”... 
ли све?” - не отступуйем После се сети кико тия 
я. “Баш све, само що нийе от Царибродското радио 
не знайемо....”

- Ако още един пут чуем да не сте дали ядсньс 
карват добитъка. И белким са щели да се скри- на свекаро, че ви поднесем приява, та чс ви 
ят, ако "отспротпва" не се огласил един старец: смъкнат кожата от гръбина!

- А тека, Стале, а тека, чичин! А по-горе, а - А тека, Стале, убаво, чичин! - казал свекърът 
но-горе... А сега редома, още малко, те гьи над и отправил триумфален поглед към своите ска- 
тебе, те гьи пред тебе...

Така горският заловил етървите и заедно с 
тях и с добитъка пристигнал пред къщата им.
Там го чакал... старецът!

- Чичин, сега че им простиш глобата, ама че 
гьи накараш да напръжат убаво пръжено...

- Чичо - рекъл горският - я си ти иди дома, а я 
да си завръшнм службената работа с твоите 
комшикьи, отн че се стъмнн и не могу си ой- 
дем...

К. Г. преди некою годину каза- 
Сети се за ньега ония ше кико йе радиото поче- 

дън, кига гледа Цариб- ло да работи. И пай реко- 
родскуту телевизию. Уба- ше откико су они почели 
вицата от йекранат рече: да работе. Я не ме мързе- 
"Вечимка трету годин по ше, отидо при децата и 
ред кико общината дава нъим казуйем дека не йе 

, стипендийе на надарени от тъгай от кита вийе ора- 
Дошла Лалка от Брайкьовци в Цариброд. На | студенти...” тите, а от туя и туя дату,

пазара я срещнала една приятелка: “Ее . рек0 Си я - има да еве гьу лентата на кою
- Е, кво има ново при васл.а село? узимаш чере, знайеш ли, съм све записал.
- Нема нищо, кво че има! Свако ютро цело се- , “ ' зняйепт китя “Амя оно гр йр члло сяло се събере у нас, испиемо по каве, па кой наку- ама одекаче знайеш кита Ама оно се ие чуло_са- 

де да си гледа работу. , и не си се била родила, об- мо у градът, а са се чуие у
- Цело село на каве у вас? : гцината ие давала стилен- целу обицину и по-дале-
- Що се чудиш, толко смо у селото: я, мужът и ! дийе йоще кига я учео ко!”...

гимназию. Йедно ютро “Арно, реко, оно и радио
Сретен Игов \ дойде служителят от об- Белград първо се йе чуло 

щинуту и рече на класно- само у Белград...” 
тога: ”Че пушиш Манчу, Они само мануше с руку 

I ока га за нещо преседни- и пай си караю свойето.
----------------- | кат на общинуту!” Мене Идеше ми да им изокаи

ми се раетресоше парцан- колко ме глас държи: 
ьете, нейе шега преседни- "Бреееей, кига че разбере-

XII.

Кафе за цело
село

- Я нема къде да идем, това е моята дома, а 
они са ми снаи - казал старецът.

- Господе! - горският се прекръстил. - Да се 
клеветат комшии, това съм видел милион пути, 
ама свекър да си клевети снаи...

- И ти би работил това, да си закасал како ме
не! - въздъхнал старецът и почнал да плаче. - Я 
съм болен и не могу да пасем стоката, снаите ме 
не веруят и ми не дават яденье, а синовете са на

комшията!

Здободневка

След много, много години кат да те ока със служите- те дека не починьа све от 
ля, сигурно съм дебело вас!....” Ама видо дека не- 
згазил лукат....”

Я и тъгай не съм си мно- ло и си отидо. 
го много вързувал йези- Са пак ме напиня да изо- 
кат и требе нещо да съм се кам същото, оти ми се 
излаял, па че има да смучило от това “съга за 
яшим таралежа. У отци- първ пут...11 Тува онядан 
нуту требе да съм изгле- се сретоше два министра 
дал кико некой кой йе бе- на Сърбию и Българию и 
гал пред змийе, та пресед- отворите зайедничку га- 
никат се насмея и рече: ру у Цариброд. Брееей, па 
“СЕДНИ Манчо, нийе тува тая зайедничка гара бе- 
не режемо главе. С дру- ше отворена одма по Вто- 
гарйете смо решили да ти руту световну войну, па 
дадемо стипендию, оти кига се скараше чийи со- 
знайемо дека си решил да циялизам йе по-добър (а 
учиш литературу!” Я си нийе видомо колко су и 
гълтну йезикат, па поче двата добри!), гьу затво- 
да мънкам кико не знам рише, па ка се сдобрише 
дали бъш че записуйем пак гьу отворите и са да 
литературу, ама он га ре- ви кажем това отваранье 
че тека, та я само зину: йе трети или четвърти 
“Общината ни йе сиро- пут... Та сакам на мнози- 

----------------------------------------- , на да кажем, кико що ка
же моят приятель:” Нема 
ншцо ново, све йе позна
то, само що нийе не знайе
мо!”...

А на тия що пискараю 
орате от йекранат: 

ако сакамо на народ Да 
кажемо за нещо, требе де
бело да проверило, Да не 

историята 
а недай бо- 
завърши!

Манч“

На художниците сет мъченици" - без началници- рат тукашното министерство 
от Погановския пленер те, и тази година се готви да до- от Япония и Културният цен- 

през 1993 г.

Световноизвестният худо
жествен пленер “Св. четирий-

ма вайда да си дерем гьр-
чака своите интерпланетарни тър за инкарнация на умрели 
гости от чужбина: петима мар- таланти “Дръж се, нане, шоп те

гази...!” Транспорта ще поеме 
Начинанието ще финанси- “Бренд труц - интермакадам- 

друм”.
Месечарките и този път ще 

работят само нощем - “на пълн 
месец”, а марснанците ще се 
опитат да отгатнат мистерията 
на антиматерията в материята, 
когато качемакът е без овче си
рене, а фасулът без пушена сла
нина. Работата е просто дели
катна.

Без ясна причина, почти тра
диционно, участник в пленера 
ще бъде и един нашенец: астро
ном, агроном, полиглот, биз
несмен, политик, градинар, ов
чар, па даже и художник.

Алал бре... вера!
Язък за качемака!
Новица Младенов

сианци и пет месечарки.

ДумаСкиорът” Динкича многолика
Говорейки за развитието на пет години ще кара ски там.

Той със сигурност ще кара ски 
на на Стара планина след пет години,

Опяден, кига ручок почемо, 
деда се рипи и рече:
“Леле, не се онодемо!” 
Синочка, ка спанъе почемо, 
мужът се рипи и рече: 
“Леле, не се онодемо! ”

или
туризма в рамките на проекта 
“Стара планина”, председателят 
Г17 плюс Младжан Динкич изтъкна ама на територията на община Кня- 

разговорите в КИЦ “Цариброд”, жевац, където вече започна изграж- 
че специалисти от Канада са дането на скилифтове. Ди- 
определили терените в западната митровградска община обаче сама

като ще трябва да си прокара път до те-
А.Т.

в изпадне, дека 
починьа с нас, 
же и с нас дачаст на Стар 

най-добри и той е сигурен, че след зи терени.
а планина

М. Герин
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