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* Цена 10 дин.Вестник за българите в СЧГ ЛГвВКЕЯеиа? 

Днес в Босилеград

ой излезе на 15 юни 1959

Поздравление по повод Деня на 
Освобождението________________Паметник 

на Апостола
Българският премиер 

ни честити 3 март
* Убеден съм, че винаги ще носите България в сърцата си и 
ще допринасяте за доброто й име по света - се изтъква в 
премиерското поздравление до българите в чужбина.

Премиерът на Република България Симеон Сакскобургготски 
поздрави българите в диаспората по случай 3 март - Деня на Осво
бождението. В премиерското поздравление се казва:

" Скъпи сънародници,
Поздравявам ви с Националния празник - 3 март!
От дългите години, прекарани в изгнание, зная, че на този ден 

Родината ни е по-близка и мила.
Трети март е символ на това, че общата воля и обединените 

действия са от значение за преодоляването на трудностите, 
пред които всеки народ неизбежно се изправя.

Освобождението направи възможно завръщането на стра
ната ни в Европа - място, което сме заемали векове наред, 
благодарение на силната ни държава и уникална култура. Сега, 
127 години по-тсьсно, Отечеството ни получава нов исторически 
шанс за просперитет и демократично развитие с предстоящо
то подписване на Договора за присъединяване към Европейския 
съюз и реалното ни членство през 2007 г.

Вярвам, че всеки от вас ще продължава и занапред да работи 
за благополучието на страната ни. Убеден съм, че винаги ще 
носите България в сърцата си и с вашите знания и професионал
ни умения ще допринасяте за доброто й име по света.

Честит празник/"

* Организатори на тържеството 
Общинската скупщина, босилеградският 
филиал на КИЦ "Цариброд", 
Общобългарският комитет и Фондация 
"Васил Левски" от София".

са

По повод 132 години от гибелта на Васил Левски 
и 127 години от освобождението на България от 
турското робство, от днес Босилеград ще се гордее 
с паметник на Апостола. Паметникът е поставен
пред данъчното управление. До набирането на 
вестника бе оповестено. че на тържеството ще 
присъстват високопоставени личности от Държав
ната общност на СЧГ. от Република Сърбия 
Република България.

От Белград се очакват представители на Минис
терството на външните работи на СЧГ, на Мини
стерството на културата на Република Сърбия, на 
Републиканския парламент и други гости.

Присъствието си на тържеството от българска 
страна са потвърдили вицепрезидентът Ангел Ма
рин, представители от Агенцията за българите в 
чужбина, кметът на Кюстендил Людмил Стоянов, 
кметът на Благоевград Лазар Причкапов, кметът ! 
на Дупница Първан Дангов, заместник-кметът на | 
Перник Зоя Асенова, представители от Столична I 
община София и други високопоставени личности.

Ще бъдат издигнати и знамената на двете дър
жави и изпълнени двата химна. Слово ще произ-

и от

Г 1
и да бъде изпълнена културна програма, която да 
съдържа и откъс от "Епопеята па забравените” па 

несат някои от гостите от България и от Белград, Иван Вазов и български патриотични възрожден- 
кметът на Босилеград Владимир Захариев и пред- ски песни, които да изпълни хоров състав от 
седателят на Програмния съвет на КИЦ. Иван Ни- София. П.Л.Р.
колов. Запланувано е паметникът да бъде осветен

Вярвам., че всеки от вас ще продължава и занапред да 
работи за благополучието на страната ни. Убеден съм, че винаги 
ще носите България в сърцата си 
професионални умения ще допринасяте за доброто й име по света.

и с вашите знания и

Честит празник!

След писмото на пиротска "Слобода"

РТВ Цариброд или Пирот? СИМЕОН САКСКОБУРГГОТСКИ

|у
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От общественото информативно предприятие друго - ако РТВ Цариброд се трансформира като мал- 
"Слобода" от Пирот до общинското ръководство в цииствена медия то ще изпълни условията за полу- 
Димитровград в началото на миналия месец приетиг- чаване на честота, докато в състава ТВ Пирот паправо 
иала дописка под заглавие ''писмо за намерення-замис- ще спре да съществува, 
ли”, а скоро след това е проведена среща на предста
вители на ”Слобода ” и общината.

ШОт друга страна като малцинствена медия РТВ 
Цариброд ще има възможност да се финансира по друг 
начин, а не като частна или регионална медия. Това 
означава, че освен на субсидии от държавата, в която

П1По принцип не отказваме 
сътрудничество

се намира, може да разчита и на помощ от държавата 
матица (ако не финансова то материална във вид па 
оборудване и пр.), както и от международната общпо-

Ние по принцип не отказваме коректно сът- ст, защо не?
предприятие ''СлоТод"''ЕЕ? 
кметът на Димитровград д-р Веселин Вели респондентство па Пирот, пак под формата па регио- 
чков,- Имаме интерес да присъстваме в тези нализация. Тогава дори се заговаряше и емисия пабъл- 
медии. Но нашият интерес е и да имаме и ме- гарски, дори някои журналисти бяха поканени ”па 
дии на майчин български език, което е свое- проба”. Даже има и план в писана форма, съставел от 
образен момент, за който трябва да се води димитровградчаии. Може би "актьорите в играта” пак 
сметка Става дума преди всичко за елект- са същите. И пак раздават локалпатриотизъм и се уд- 
ронните медии, понеже ситуацията с вестник Рят “ ордите, че те са тези, които мислят за бъдещеториППИ1СИ1 « , 1 ^...... Ми,|1лиа на местното радио и телевизия. Само че времето е
Братство е решена по друг на . друго и тези, които решават не са същите,

е спорно да осъществяваме коректно сът
рудничество.
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БОСИЛЕГРАД - Баба Марта си показа 
зъбите, но и за тях си има "инструменти"!

А.Т.

азж*: ■____За 16 месеца в Погановски манастир
В писмото и по време на разговорите било пред

ложено сътрудничество с общината и създаване па 
регионално информиране с център в Пирот. При това 
на определен начин се "пренебрегва” фактът, че Ди
митровград има собствени електронни медии, т.е. Ра
дио телевизия Цариброд, която до определена степен 
е в полза на малцинството, а това ще рече, че колкото 
и недостатъчно да е информирането на български, то 
все пак го има. Ако се приеме предложението за сфор
миране на регионален център в Пирот под шапката на 
Радио и ТВ Пирот, въпрос е колко и как ще се инфор- 
мират хората в общината на български. Пък и нещо Електроразпределителното предприятие за количеството никой да не плати голямата сметка.

Сметката за ток 390 хиляди!
* До 1 октомври 2003 година община Димитровград редовно е плащала сметките за изразходвания ток в 
Погановския манастир. Оттогава, включително с януари 2005 година, сметката е нараснала на 387 669,28 
динара!

Пред членовете на Общинския съвет в Димитровград на изразходван ток през последните 16 месеци, за дължимата 
заседанието от 23 миналия месец се намери отчетът на сума и за намерението па фирмата да исключитока. в случай

(Настр. 3)
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ОССЕ дари книги на гимназията в ДимитровградСърбия ще 

транзитира природен 

газ през България Европа ще помага 

демократизацията 

на Сърбия

След 15 избрани училища, на 
които мисията на ОССЕ дари 
ваучер на стойност 70 000 динара 
е и димитровградската гимназия 
”Св. св. Кирил и Методий”. 
Както бе обещано, дарението е в 
книги.

Представител на мисията на 
ОССЕ в Белград г-жа Ханелоре 
Валиср на 25 февруари посети 
гимназията в Димитровград и на 
училищната библиотека връчи 
книги па стойност 70 000 динара. 
В късото си слово към учениците 
Ханелоре изтъкна, че ОССЕ 
помага и ще помага демок
ратизацията на Сърбия, в което 
трябва да се включат всички. 
Един от начините е и посещение 
на гимназистите в сръбския пар
ламент, оргаиизиранои от мисия
та на ОССЕ в Белград, както и 
донацията, която тя донесе.

Г-жа Ханелоре бе приятно 
изненадана от факта, че учени
ците я разбират какво им казва и 
от факта, че й задаваха въпроси 
на разбираем английски, на кои
то тя с удоволствие отговори.

Радомир Наумов обяви, че ще се изгражда газопровод от 
границата с България до Ниш. Това ще залегне в новата 
енергийна стратегия на страната и ще се обсъжда в Скупщината 
през март. Сръбската компания "Енергогаз” преговаря за 
изграждане на връзка с българската п с руската страна. Шефът па 
газовата компания Милутин Проданович заяви, че ще се изгради 
газопровод от Ниш до Лесковац. Ако се направи връзка и с 
българската газова система, това означава, че през България ще 
се транзитира газ за цяла Южна Сърбия. Белград и северната част 
на Сърбия са свързани с унгарския газопровод. В момента през 
България се транзитират около 13 млрд. куб. м газ годишно за 
съседните страни без Румъния и Сърбия. От ”Булгаргаз” 
потвърдиха, че преговарят със Сърбия, но очакват договор между 
Сърбия и руската фирма "Газекспорт”. България ще трябва да 
изгради 100 км газопровод от Дупница до Димитровград в Сърбия, 

| който ще бъде финансиран и от руския ”Газопром”.

Празник на 

мартеницата в Ниш
В навечерието на 1 март група 

българи и сърби прекара една 
приятна вечер със студентите от 
Философския факултет в Ниш, 
от специалностите Руски език и 
литература и Сръбски език и ли
тература, които изучават бъл
гарски език като избран предмет 
или втора специализация и с лек
тора по български език Цепка 
Иванова. Заедно със Сдружени
ето на сръбско-българското при
ятелство ”Рила” от Ниш те орга
низираха програма посветена на 
мартеницата.

А.Т.

Сметката за ток 390 хиляди!
(Отстр. 1)

В дописа на Електрораз
пределителното между друго
то се казва, че след 1 октом
ври 2003 г. общината е спряла | 
да плаща тока на манастира I 
поради драстичното увеличе- , 
ние на похарчения ток. От !Мартеницата 

в ЕС приложения отчет по месеци 
добре дошли бяха посрещнати с е видимо, че от 3303 кв часа

през октомври 2003-та израз- 
Покрай другите гости при- ходването следващия месец е 

състваха Йордан Колев от Аген
цията за българите в чужбина и 
професори от Философския фа
култет в Ниш.

Министърът на външните работи 
на България Соломон Паси 
поздрави всички българи с 
Честита Баба Марта! Министър 
Паси пожела този най-български 
символ за здраве и 
благоденствие да обогати 
националния принос към 
общото европейско културно 
наследство.
Редом с кирилицата България 
ще въведе в Европейския съюз 
и мартеницата, като символ на 
българската култура, бит 
фолклор и светли традиции. 
Мартеницата е само част от 
необятното българско 
историческо наследство, с 
което на 1 януари 2007 г. 
България ще обогати културния 
фонд на съюза.

хляб и шарена сол.

нараснало на 6847 кв часа, а 
през декември - на 7306 кв 
часа. Почти толкова голяма е
и сметката за декември 
миналата година, докато презм.т.

първия месец от 2005-та са 
похарчени дори 10156 кв часа. 
През цялото това време, 
въпреки предупрежденията, 
токът не е плащан, така че 
сметката е достигнала сумата 
от почти 388 000 динара.

Коментар

Циганите - "роми 

българите - "шопи"!
з

Воля за решаване на циганските проблеми по- великлепните разкази на Максим Горки? 
казаха премиерите на Сърбия, България, Маке
дония, Унгария, Хърватска и вицепремиерите на някои българи нашенци, комплексари, които се 
Румъния, Чехия и Словакия. Подписаната от тях в наричат "интелектуалци”, освен себе си и нас 
началото на февруари в София, декларация за наричат -”шопи”!? Кой им дава това право? Нима 
интеграцията на циганите през следващите десет родените българи в Западна България, каквнто 
години сама по себе си е показателна, че дър- са например Георги Димитров, Елин Пелин, 
жавите и народите трябва да премахнат граници, Славчо Трънски, сегашният президент на 
бариери и предубеждения, да обединят усилията България - Георги Първанов.... и хиляди други са 
си правителствени и обществени структури, за да шопи, а не българи?! Нима многобройните 
"уловят” волното, първично и живеещо от векове нашенци - българи, които са родени по нашите 
по свои си закони циганско племе.

След като обсъдиха по
ложението, зачитайки всички 
аргументи включително и 
значението на самия манасти
рски комплекс, членовете на 
съвета отхвърлиха възмо
жността общината да плати 
високата сметка за ток в 
Погановския манастир.

Също така, даже безкрайно, съм озадачен, чеТе припомниха, че 1 март е 
особена дата за българите, свър
зана с важен обред от началото 
на пролетния сезон, т.е. с предс
тавата за обновяването на при
родата. Най-важна част от този 
празник е изработването на мар
теници и подаряването на близ
ките за здраве и късмет.

Вярвало се, че мартеницата 
предпазва от зловредните сили, 
които се активизират в прехода 
между зимата и пролетта. Чер
веният цвят е знак на слънцето и 
неговата сила над целия живот
ворен свят, а за белия цвят е по
пулярна идеята, че символизира 
чистотата и дълголетието.

След подбраната програма 
участниците в срещата имаха 
възможност да опитат традицио
нните български ястия, а за

краища и които не се срамуват да се нарекат 
Не случайно употребявам думата "циганско”, а българи наистина не са такива, а шопи? По тази 

не "ромско”. Не зная кога, кой и как започна пръв логика сърбите от Шумадия не са сърби, а 
да нарича тези хора - роми!? Може би се срамуват шумадинци; тези от Поморавието - моравци, тези 
или обиждат от нарицателното цигани, въпреки от западна Сърбия - ери... Нима българите от 
че големи композитори и писатели са обезс- Добруджа не са българи, а добруджанци, тези от 
мъртили във великолепни произведения именно Тракия не българи, а тракийци... Кой има право 
циганите и в културния пласт на човечеството да "създава” нови нации? Без значение дали това 
думата носи и положителен заряд. Как би звучало са т.н. "роми”, "шопи”, "торлаци” или не знам си 
например, ако "Циганска рапсодия” 
преименува на ромска? Или "Циганска махала” в 
Ниш в ромска? Как да прекръстим циганите от те не са виновни”!

Да припомним, че община
та е помогнала при електри
фикацията на манастира, че в 
оборудването са се вклю
чвали много от тукашните 
фирми. Това обаче не означа
ва, че токът трябва да се хар
чи безразборно, а друг да 
плаща сметките.

се какви.
Все пак бих казал на края: "Прости им, Боже,

Т. Петров А.Т.
1____
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шя И това е лицето на 
Димитровград

На вандалищините 

няма край!
Неизвестен извършител тези 

дни счупи и отнесе знамето пред 
входа на Управлението за общес
твените приходи и клона на 
"Делта банка" в Димитровград. 
За извършеното хулиганство са 
информирани полицейските ор
гани.

Белград също така е домакин” на не малко видни бъл
гарски съпруги. Примери: дома на датския консул в Белград 
командва Мариана, на унгарския - Венета, а на бразилския -
дама с изразително име Стихия. Заедно с кипърския 

Ставрос Амвросиу през октомври м.г. за Пра 
и симпатичната Теодора, но българският "коридор” Г- 

още е пълен. В момента преходното българско знаме дър- 
жат Моника Бонева, годеница на португалския посланик 
Паоло да Силва, нежната половинка

пос
ланик га зами
нава

Тези дни до каучуковата про
мишленост ГИД забелязахме 
запалено пластмасово кошче за 
смет, което явно на някой му е

Обаятелната българка Клара Добрева го пленява и с ум, и с 
интелигентност. Тя всъщност е дете на българи - градинари, 
преселили се в Унгария. Наскоро, когато унгарският ми

нистър-председател посети София, той 
"проговори” и на майчиния език на 
жена си.

на секретаря в немс
кото посолство по културата, образованието и пресата - Са- 
бина Щроменгер, както и съпругата на 
хърватския посланик, който преди това 
бе посланик в София. Ш, 1111Българка вдъхнови; 

унгарския премиер
Съпругата на 
Мило Джуканович 
е от Звонци

а
Като Се прибави Даниела Милчако- 

ва, съпруга на българския посланик, 
става ясно, че българките блестят в ~ЯВу*Г 
елита на дипломатите в Белград.

Жена с български корен вдъхновява 
и унгарския министър-председател - Ню||&зд1 
това научи преди дни унгарската пуб- К 
лика от лиричната изповед на Ференц 
Дюрчани в популярното ток-шоу по 
втори канал на унгарската телевизия.

"Вероватно не знате, али уа сам уствари 
I бугарски зет”, заяви преди няколко години 
I Мило Джуканович на една прескбнферен- 
I ция в София. По-късно в неофициален раз- 

; говор (аз го попитах, защото знаех това и 
, по-рано - б.а.) той потвърди, че жена му, по 

майчина линия, е от Звонци - внучка на 
баба Ггарга Попович, която дълги години 

: беше чистачка в звонската амбулатория.
Тодор Петров

йарг -

шт ййш!
■ 'тж

I

Голи оток: пакъл в морето - голгота край швшшшж ■&>!»

Богдан Николов: Спомени за едно смутно време една дума в града кипеше нов живот.
Тайно партийно събрание в Пирот

Но радостта ни беше за кратко... В края на март 1948 
година в Пирот бе свикано заседание без дневен ред. От 
Цариброд присъстваха само няколко членове на 
Околийския комитет на ЮКП и секретарят на Око
лийския комитет па СКОК). След като Владимир Мила
нов - Лацко бе избран за член на Окръжния комитет на 
СКОЮ в Пирот, неговото място заех аз и ми се падна да 
присъствам па заседанието в Пирот. От Цариброд бяха 
още Васил Станков - Ленко, Борис Бачевски, Илко 
Младенов, Андрей Иванов - Дрейча, Воя Богоевич от 
УДБ-а, д-р Константин Гоцев, Мнрко Тодоров. Още в 
Цариброд ни беше казано, че заседанието е закрито и 
затова па никой нищо не трябва да се казва.

Заседанието бе проведено в Учителската школа в 
Пирот. Бяха дошли представители на ЮКП и СКОЮ от 
Бабушница, Бела паланка и Пирот. Напълни се една 
учебна стая. Мълчанието беше необикновено. От ляво 
до мен седеше един мой познат от Бела паланка, член на 
Околийския комитет па СКОЮ, Дидич. Той беше добър 
другар, приказлив и обикновено на други заседания 
разказваше актуалии вицове. Сега и -гой бе замълчал. 
По едно време се доближи до мен и на ухо ми каза: 
"Божо, вероятно се касае за война с Америка!.,,”

В тоя момент влезе Ристо Антунович, член на КП па 
Сърбия. Носеше, както винаги, една чантичка, 
път тя бс пълна. Мина край пас без да се обади на 
никого, което не правеше на други конференции, и зас
тана на катедрата. Отвори чантата, извади материалите 
и започна с повишен глас:

"Другарице и другови, ми смо се састали овде да вас 
упозиам са писмом ксуе ]е послала Комуиистичка пар- 
тща СССР са потписом друга Сталлша и друга Моло- 
това...”

След това Ристо Антунович още един път каза, че 
заседанието е закрито и затова се забранява на всички 
присъстващи да запознават останалите членове па 
КПЮ и домашните с темите от него. И започна да чете 
писмото!
В следващия брой: Не война с 
Америка, а конфликт между Москва и 
Белград

Цариброд в 

навечерието 

на ” масовото 

безплатно 

пътуване към 

Адриатика”

дина. Ще я помнят, 
защото през втората 
половина от годи
ната прекъсна един 
сравнително спокоен 
живот в града. След 
Втората
война, от 1944 г. до 
средата на 1948 го
дина, в Цариброд на
стъпи едно разведря
ване, без твърда гра
ница, и известен ико
номически ръст. В 
града се откриха ня
колко
предприятия, 
иазия на български 
език и ммогоборйни Ристо Антунович 
основни училища в

и • Т^Х/ТЯТИ И цялата околия също на майчин език. От България се
11у I сх завърна известният антифашист Кирил Трайков.

()*ЬЛГЗРСКИ ДЗ се МЪЛЧИ! Завърна се и Георги Йосифов от с. Градинье, любим
преподавател в гимназията. И още много, много 
учители от Царибродско и други от София бяха наз
начени да подпомогнат развитието на учебното дело в 
този край.

Селото също почувства известни промени. Изатовци 
и Вълковия формираха трудови кооперации. През 1947 
година в града се откри и Педагогическо училище с 
пансион, където се учеха около 300 ученици от Цари
бродско и Босилеградско.

Цариброд живееше с голяма надежда, че отноше- 
за този концлагер, просто не можах да кажа, че и аз съм ,шята между България и Югославия най-сетне са на 
бил там, може би хората ще си помислят, че се гордея Прав път рраиицата беше само административен белег 
след това летуване на Адриатика^. между двете страни, а хората свободно я минаваха да

Дойде време да се каже, че Ш Е С1 ПСКИ ЬУ1А Ш обра6отват земята останала отвъд граничната бразда. 
И БЪЛГАРСКИ ДА СЕ МЬЛЧИ и затова ви предлагам 3атова с голямо въодушевле11ие бяха п0Срещ„ати

Георги Димитров, ма път за Блед па историческата 
Блсдска конференция, и Йосип Броз Тито, на път за 
София. Това действително бяха дни на усмивка. В 
Цариброд започна изграждането на Културния дом. С

световна

стопански
гим-

Защо голооточани толкова време мълчаха, а и 
сега мълчат? Питаха се хората дълги години, но 
отговор никой не е получил. Понеже "Братство" 
даде една страница да отговорим на тоя въпрос, 
искам да кажа моето мнение на читателите преди 
да започна разказа си.

но тоя

Отначало мълчах, защото беше твърде неудобно да 
кажа, че вместо в командировка съм бил на Голи оток. 
По-късно, когато вече и централният печат взе да пише

!

( моите спомени за това смутно време и за голоотчанитс 
от Царибродско.
Години на разведряване и надежди

Много царибродски поколения ще помнят 1948 го-
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Министър Милен Велчев връчи наградиПо повод 127 години от Освобождението

Президентът присъства 

на митинг в Бяла "Златна мартеница' в четири категории
Министърът на финансите Милен Велчев производство па спортни облекла ”ДиеЛ”; "Златна 

връчи 11-тите годишни награди на Съюз ”Произ- мартеница” за чуждестранен инвеститор с участие 
ведено в България” (СПБ) "Златна мартеница”, в икономическото коопериране и производство на 
съобщиха от Министерството на финансите. Ини- територия па България бе връчена на италианс- 
циативата цели насърчаване па българското ката фирма за производство на текстил "Миролио 
производство и услуги и повишаване на тяхната България”; "Златна мартеница” за финансов инс- 
конкуретноспособносг както на българския, така титут или отделен финансов деятел с принос за 
и па международните пазари. благоприятна кредитна политика спрямо българс-

Министър Велчев връчи наградите в четири ка- ките производители получи "Насърчителна бан- 
тегории: "Златна мартеница” за български орга- ка”; "Златна мартеница" за средство за масово 
пизации и фирми за техния принос в повишаване на осведомяване -екип или отделен журналист - бе 
производителността и качеството или за предоста- връчена на водещата на предаването "Биснесът” 
вя не па първокласни услуги получи фирмата за по "Би Ти Ви” Ирина Алексиева.

На 3 март президентът Георги Първанов присъства на тържес
твения митинг-заря по повод 127-та годишнина от Освобождението 
на България от османско иго в гр. Бяла в Русенска област.

Президентът беше посрещнат от кмета на общината Кольо 
Келерджиев. Той посети шивашката фирма "Примяна ООД” - Бяла, 
разгледа музея "Освободителна война” и се срещна с ръководството 
на общината. Вечерта поднесе цветя на паметника на Юлия 
Вревская, а след това произнесе слово на митинга-заря на площад 
"Екзарх Йосиф I” по повод 127-годишнииата от Освобождението па 
България от османлиите.* * *

По случай 3 март - националния празник на България, национален 
флаг получиха софийските домове за деца, лишени от родителска 
грижа, и домовете за стари хора. Общо тези домове в София са 30. 
Символичното връчване па знамената стана в Дом за деца, лишени 
от родителска грижа "Петко Р. Славейков". Ще бъде открит български 

културен център в МакедонияСтратегия за развитието на туризма

София ще поздравява 

света със сфера
ните оператори е забранено да 
включват български телевизии и 
само най-смелите пускат ТВ 
"Планета”. По кината в Македо
ния от 1944 година досега е пус
нат само един български филм 
("Крадецът на праскови") и то 
само защото един благороден, 
красив и чувствителен (ролята 
играе Раде Маркович) сръбски 
офицер успява да свали българ
ка, съпруга на шефа на гарни
зона, и е убит от звероподобен 
български войник.

Българският културен център 
в Скопие несъмнено е призван да 
ликвидира тази огромна празно-

Тези дни македонският парла
мент ратифицира спогодба за 
откриване на Български култу
рен център в Скопие, сключен 
още през 2000 година.

През 1944 година в Македония 
всички български книги в част
ни, държавни и обществени биб
лиотеки са били изгорени, а до
стъп до информации от Бълга
рия е бил спрян. Куриозно е, че и 
досега е така. Български книги 
се конфискуват по граничните 
пунктове, български вестници не 
се продават по местните будки 
(това изцяло ми припомня на на
шата "история” - б.а.). На кабел-

та в познанията на средния маке
донец за България и българите. 
Огромно е желанието на младите 
хора от Македония да се учат в 
България (в момента в България 
следват над 11 хиляди македон
ци), мо голяма част от тях не 
знаят нищо за страната, в която 
се учат. В София ще бъде открит 
подобен македонски център.

Не трябва да забравим, че в 
Македония живеят и не малко на
шенци - преселници от босилег- 
радско, димитровградско и звои- 
ско.

* Да бъде създаден и Музей на тоталитаризма, предвижда 
стратегията за развитието на столицата като туристическа 
дестинация

Създаването на туристически три лъча да докоснат позлатата в 
информационен център, опазва- знак на благодарност към 
не на природните и културно-ис- духовните общности и водачи на 
торически ценности, развитие на София, 
конгресен туризъм и работа по 
кандидатурата на страната за Партиен дом пък ще бъдат из- 
зимните олимпийски игри през лъчени 27 лъча като поздрав към 
2014 г. - това предвижда страте- страните от ЕС, 220 към всички 
гията за развитието на София страни в света и мощен лъч във

всемира, който ще може да се

От сферата върху бившия

Тодор Петров

като туристическа дестинация.
Ще бъде създаден Музей на вижда и от българските космона- Инициативен комитет обявитоталитаризма за периода на вти.

Ще се възстанови БАНИ
‘■3

Инициативният комитет за 
възстановяваме на Българската 
академия на науките и изкуства
та (БАНИ) съобщи на прескон
ференция, че ще възстанови 
БАНИ.

Намерението на инициатив
ния комитет е да възстанови зак
ритата през 1947 година Българ
ската академия ма науките и 
изкуствата като неправителстве
на организация. Според инициа
тивния комитет присъединява
нето на България към ЕС налага 
създаването на обществена орга
низация, която не се издържа от 
държавния бюджет, за да корес
пондира с аналогични академи
чни организации от ЕС. Профе
сор Григор Велев заяви, че Уста
вът на БАНИ се запазва като 
този от 1939 година, но с малки 
промени, отговарящи на сега

шното законодателство в Бълга
рия. БАНИ е регистрирана в 
съда като юридическо лице с 
нестопанска цел на 23 септември 
2004 година, каза професор Ве
лев. Членове на академията ще 
се избират от кандидати от вси
чки научни институции в Бъл
гария, били те държавни или 
частни. По думите на Григор 
Велев 1/4 от учените в България 
са в БАН, а потенциалът на оста
налите 3/4 остава иеобхванат. 
Инициативният комитет предви
жда Академията да има две отде
ления - едното за наука, а другото 
за изкуство, като не се предвижда 
създаването на институти и лабо
ратории, както е в БАН. Профе
сор Велев допълни, че БАНИ ня
ма никакви претенции към Бъл
гарската академия на науките.

Присъстващите на преско

нференцията представители на 
Българската академия на наука
та професор Георги Марков и 
професор Ангел Гълъбов зая
виха, че е недопустимо да се 
възстановява нещо, което съще
ствува и има представител, защо
то БАНИ е едно от наименова
нията на Българската академия 
на науките през годините, а не 
нещо, което е съществувало. Те 
не се обявяват против създава
нето на БАНИ като неправи
телствена организация, но не и да 
се говори за възстановяване. На 
тези аргументи професор Григор 
Велев отговори, че желанието на 
инициативния комитет е да се 
възстанови гражданския харак
тер на БАНИ, членовете на 
който ще бъдат свободни гра
ждани, а не държавни чиновници.

Ще се изготвят рекламни ма
териали и карти на столицата, 
които да се ползват безвъзмез
дно от туристите и гостите па 
София.

Планът обхваща 10-годишен 
период, като според него за фи
нансираме на отделните инициа
тиви ще се използват приходите 
от туристически такси, както и 
средства от бюджетите па минис
терствата на икономиката, на 
младежта и спорта, на регионал
ното развитие и благоустройст
вото, на културата и туризма.

Според разчетите са необхо
дими постоянни годишни разходи 
от734 000 лв. иендократни инвес
тиции от малко над 3 млн. лв.

Кметът Стефан Софиянски 
заяви, че мерките по стратегията 
съвпадат с общия градоустройс
твен план и със стратегията на 
столичната община ($оба.Ь§) за 
развитие на града до 2020 г.

класическото тоталитарно изку
ство (1927-1956 г.), а върху игла
та на покрива на бившия Парти
ен дом, който в момента прию
тява депутатите, ще бъде поста
вена сфера - поздрав към Европа 
и света.

Предложението е музеят да 
бъде разположен в подножието 
на паметника ”1300 години Бъл
гария” под НДК, като простра
нството да бъде остъклено. Ком
плексът ще включва и помеще
ние, в което да се правят кино- 
прелгеди и да се прожектират 
филми от този период.

550 000 лв. са предвидени за 
цялостно оформление на Бори- 
совата градина като туристичес
ко място с национално значение.

Предвижда се позлатяването 
на покривите на три храма - ”Св. 
Неделя”, Софийската синагога и 
джамията ”Баня баши”. Идеята е 
на 1 януари 2007 г., датата на при
съединяването към ЕС, в 0,01 ч.

Окръжният съд във Велико 
Търново________________

Окръжният съд във Велико Търново прие 
нови доказателства по делото за катастрофата 
край река Лим, при която загинаха 12 деца от 
Свищов.

Към делото бяха приложени протоколи от раз
питите на 12 свидетели, дали показания • пред 
сръбските съдебни власти по поръчка на бъл
гарското Министерство на правосъдието. Това са 
полицаи, футболисти и жители на съседните на 
река Лим селища, участвали в спасителната акция 
за прехвърляне на деца и възрастни от покрива на 
потъналия автобус до брега на реката.

Очаква се делото да продължи с представяне 
на петорна автотехническа експертиза на катаст
рофиралия автобус.

Нови
доказателства 

за катастрофата 

край Лим
„Фокус „



Босилеградска хроника

"Телеком Сърбия" дари компютри 
на основното училище______

‘'УмартШбб 5__

Крайгранично сътрудничество между Босилеград и Кюстендил

Болни от Босилеградско ще 

се лекуват и в България
* Кюстендил ще даде на Босилеград един камион втора употреба за изкарване на смет

Пациентите от Босилеградска община, които от този край в здравните ведомства в Кюстендил, 
имат нужда от спешна медицинска помощ ще могат 
да се лекуват безплатно в болницата в Кюстендил, ворили община Кюстендил да предостави на Боси- 
а разноските за лечението изцяло ще поема об- леград един камион втора употреба за изкарване на 
щина Кюстендил, бе договорено на срещата между смет. През следващите две седмици се очаква да се 
кметовете на Кюстендил и Босилеград Людмил извърши предвидената процедура за предоставяне 
Стоянов и Владимир Захариев, която в края на на дарението и се очаква много скоро возилото да 
миналия месец се проведе в българския крайграни- пристигне в Босилеград. Разговорите за дарението

Този път кметовете на двете общини се дого-

са водени в продължение от една година, в коиточеи град.
Захариев заяви, че договорът важи само за спе- покрай кметовете участвали и заместник-кметът 

шии медицински случаи, за които не съществуват на нашата община Александър Александров и 
условия за лекуване в босилеградския Здравен дом. председателят на Общинския съвет на община 
Досега такива са карани в Здравния център в Сур- Кюстендил Кирил Алексов.

Захариев и Стоянов са разисквали и възможно-Създадени условия 

за кабинет
дулица или в други здравни ведомства във вът
решността. Занапред такива пациенти, доколкото стите за откриване на автобусна линия между 
сами поискат, ще могат да се лекуват безплатно и в Босилеград и Кюстендил, както и за повторното 
кюстендилската болница, понеже Сурдулица и откриване на събора на Славче и за тъзгодишната

организация на събора на Голеш.
Кметовете се споразумяха и за реализацията на 

Босилеградско, нуждаещи се от спешна медицинс- календара за сътрудничество между двете общини 
ка помощ, раздвижи ОС в Босилеград още по-ми- през тази година в областта на културата, спорта и 
палата година. Тогава тя поиска от Министерст- пр. Вече е договорено ансамбълът към босилег- 
вото на външните работи на СЧГ да направи радския Център за култура на 21 т. м. да участва в 
договор с външното министерство на Република културната програма в Кюстендил по повод праз- 
България, което да овъзможи лекуване на болните пика - "Посрещането на пролетта”. П.Л.Р.

другите градове са много по-отдалечени.
Инициативата за лекуването на пациенти отТелеком Сърбия дари 10 то "Телеком” и Министерството 

компютъра и един принтер на на 
Основното училище Георги Ди- започнали от декември 
митров” в Босилеград, в рамките година, ще бъдат обхванати 100 
на акцията ”Да подкрепим зна- училища в Републиката и добави, 
нието”, която този оператор ор- че на четиридесетина от тях вече 
ганизира в съдействие с Минис- са предоставени по 10 компю- 
терството на просветата и спорта търа и по един принтер, 
на Сърбия. Компютрите, които 
са втора употреба, но им е нап- Методи Чипев каза. че с подси- 
равен ремонт, и принтерът ще се гуряването на компютрите са 
ползват в централното училище, създадени условия да се направи 
където ще бъде направен съвре- съвременен кабинет по инфор- 
менен кабинет по информатика, матика, в който освен за прове- 

- Целта на акцията е да помог- ждане на редовни учебни занятия 
нем оборудването на кабинети по по информатика, учениците ще 
информатика, в които учениците имат възможност и за допълни- 
от основните училища ще имат телни обучения и за ползване на 
възможност да получават знания интернет, 
от областта на компютърната 
техника и информационните сис- ния, ще поискам от Дома за уче- 
теми, заяви Добривое Живковия, ници в Сурдулица да ни предос- 
ръководител на Регионалния ин- тави едно помещение в обекта на 
формационен център на ”Теле- тукашното общежитие, където 
ком Сърбия” в Ниш. Той подчер- да поместим кабинета, оповести 
та, че в рамките на акцията, коя- Чипев.

просветата и спорта са 
миналата

Директорът на училището На 6 мартОще 24-има работници в "Кобос"
Заседание 

на ОС
За 6 март т.г. (неделя) е насро

чено третото заседание на Общин
ската скупщина в Босилеград. Ос
вен разискването и приемането на 
програмата за работа на скупщи
ната през 2005 година, в дневния ред 
на заседанието е включено разиск
ването по отчетите за работа и 
финансовите отчети през минала
та, както и програмите за работа 
през тази година на всички ведом
ства и организации, чийто основа
тел е ОС.

- Поради недостиг на помеще-

П.Л.Р.

Общинските съветници ще ра
зискват и по темите за проекторе
шението за разпределяне на средст
вата за стипендиране на студенти, 
решението за награждаване на уче
ници, за парична помощ за новоро
дени бебета и др.

Очаква се на дневния ред на 
сесията да се намери и искът на 
Училищния съвет в основното учи
лище, който на 28 февруари тази 
година единодушно прие заключе
нието - от следващата учебна годи
на обучението в училището да се 
провежда изцяло на български 
език.

Общински състезания за учениците от 
основното училище________________

Физиците премериха силите си
В основното училище "Георги Димитров" в Босилеград през 

уикенд се проведоха общински състезания по физика и сьрбски език.
На състезанието по физика, на което участваха 13 ученици от шести, 

клас, най-добър резултат отбеляза осмокласникът Борис

изтеклия

Остават без работа, 

а за парите чакат
седми и осми
Стоилков, който спечели 48 от възможните 100 точки и се класира за 
окръжно състезание. Освен него на окръжни състезания ще заминат и 
Радица Станойкова от шести и Милян Караджов от осми клас, г 
събраха по 44 точки, както и Никола Ангелов от седми клас, спечелил 41 
точки. Окръжното състезание по физика е насрочено за 19 март т. г., 
обаче все още не е определен градът-домакин.

На състезанието по сьрбски език участваха 37 ученици от пети, шести,
20, по 18 точки спечелиха Саня

които П.Л.Р.

Социалната програма па пра
вителството на Сърбия за "доб
роволно” напускане на работа са 

исли

Скупщина на 
пенсионерите

На работниците с над 10 години 
трудов стаж се изплащат по 167 
710 динара, а онези, които са 

още 24-има работници в били заети под 10 години ще 
Кобос” . От началото ма прила- получат по 6 000 динара за всяка

година стаж.

седми и осми клас. От възможните 
Алексова от пети, Игор Иванов от шести, Марина Стоянова от седми и 
Деян Симеонов от осми клас. Резултатите от общинското състезание по 
сьрбски език са предоставени до Отдела на просветното министерство 

Враня, които допълнително ще ги осведомят кои ученици са се 
класирали за окръжното състезание.

В основното училище утре ще се проведът общински състезания по 
английски и руски език. Състезанията по чужди езици се организират 
само за ученици от осми клас. П.Л.Р.

;;р

гането на социалната програма 
са проведени три тура, в които 
общо 302-ма работници са при- работници са получили парите от 
ели програмата да вземат пари и социалната програма и са напус- 
да напуснат фирмата. Досега 245 нали предприятието. Освен вси

чките 166, приели програмата в 
първия тур, парите за 'добровол
но” напускане са получили и 79

във
Членовете на Скупщината на об

щинското сдружение на пенсионе
рите в Босилеград приеха отчета за 
миналогодишната работа на тази 
организация, както и финансовия 
план за тази година.

Въпреки многобройните проб
леми пред които са изправени пен
сионерите, миналогодишната рабо
та па пенсионерската организация 
може да се отчете като положител
на, беше подчертано на заседание
то. Тази организация миналата 
година е имала приход от 284 000 ди
нара, 12 000 от които са "прене
сени” в тазгодишния й бюджет, до- 
като останалите са изразходвани за 
различни потребности.

В приетия тазгодишен финансов 
план па сдружението се подчертава, 
че то ще разполага с около 470 (КК) 
динара.

На Конвеищиятгмга ДС в БелградМартенички 
за децата Присъстваха и 

босилеградчани
души подали заявки във втория 
тур.

- От управляващите в ”Юмко”
И тази година по повод "при

стигането" на Баба марта, фил
иалът на КИЦ “Цариброд” на 1 
март раздаде 300 мартенички на 
босилеградските деца. Покрай 
малчуганите, мартенички полу
чиха и някои по-възрастни боси
леградчани.

Такава акция КИЦ 
за пети пореден път,

получих уверявания, че остана
лите 57 работници (33 от втория и 

На Конвенцията на Демократичната партия, която по повод 85.години 24 от третия тур) ще започнат да 
от сформирането и 15 години от възобновяването й се проведе па 27 
февруари в залата "Пионир” в Белград, присъства и осемчленна 
делегация от общинската организация на ДС в Босилеград, начело с 
председателя иа Общинския отбор Миле Миленов.

- Присъствието на Конвенцията използвахме и за срещи и разговори с иа "Кобос”. 
представителите на организациите па партията от другите общици, заяви 
Миленов.

получават парите до десетина 
дни, заяви Никола Крумов, из
пълняващ длъжността директор

провежда
П.Л.Р. П.Л.Р.П.Л.Р. В.М. Стоименов
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Отборническа инициативаъговско-занаятчийски центъ

Когато преди години беше направена първата микроакумулация 
"Сават”, скоро след това един гражданин започна да строи обект в 
непосредствената му близост. Тогава общинската власт забрани 
строежа на сградата. Изключение бе направено за ”Сточар”, на 
който бе позволено да направи монтажния обект на някогашното 
кафене "Езеро”, което сега е почти разрушено.

Забраната преди известно време изтече и затова инициативата на 
отборника Зоран Христов за нова си тежи на мястото. Тъй като 
междувременно бе направена още една микроакумулация "Сават 2”, 
интересът за строежи в смисъл на вилна зона вероятно ще се яви. 
Разбира се, ако се намери интерес, строежът би трябвало да се 
разреши, но най-напред трябва да се направи градоустройствен план 
на околността на двете езера, за да не се строи безразборно. Такава е 
именно и инициативата на споменатия отборник и би трябвало на 
следващото заседание да бъде приета. А.Т.

Общинският съвет в Димитро- опират един върху друг и, както 
вград прие предложения от кия- твърдят архитектите, ще имат 
жевашката фирма "Цветкович" еднакъв визуален ефект. Целият 
градоустройствен проект за обект ще бъде построен на 5 пла- 
бъдещия тръговски-занаятчийс- тформи или каскади. Такова 
ки център на главната улица в решение е най-подходящо, попе- 
града. Той ще се строи на т. нар. же парцелът е неравен. 
"Сточарев парцел", който юри- В рамките на комплекса ще 
дически е квалифициран като бъде построена т. нар. сервизна 
неизградена обществена площ. уличка, предназначена за снабдя- 

Фирмата "Цветкович" изгот- ване на магазините. Търговско— 
ви три идейни решения за търго- занаятчийският център ще пре- 
вско-заиаятчийския център. Об- дставлява първата фаза от прие- 
щинската комисия за планиране тия градоустройствен проект, 
подбра най-подходящия и публи- Втората фаза се отнася до прев- 
чно го представи. Бъдещият тър- ръщането на главната димитро-

па втората част от проекта тряб
ва да даде Републиканската дире
кция за пътища. Съобразявайки 
се с този факт, специалистите от 
фирмата "Цветкович" засега са 
дали само предложението улица
та "Нишава" пад линията да бъде 
предназначена за движение в 
едната посока, докато улицата 
"Нишава” под линията да бъде | 
двупосочна. След като се изкаже I 
дирекцията, фирмата от Княже- | 
вац ще изготви допълнителни 
проекти, като при това ще трябва 
да спази и евентуалните условия, 
които наложи републиканският 
орган.

Във връзка с парцела, който 
жителите на Димитровградско 
наричат "Сточарев парцел” и на 
който от години са разположени 
будки на димитровградски част
ници, нека да отбележим, че 
преди десетилетия е даден за пол
зване на земеделската коопера
ция "Сточар”, която тогава е 
дала на общината определени 
пари. Преди няколко месеца 
"Сточар” чрез публичен търг 
трябаше да продаде тази площ на 
един димитровградски частник, 
но след търга реагира обществен

Писмо на читател

Не купувайте 

папагали на пазара
На 25 февруари, петък, на пазара в Димитровград купих два 

папагала "тигрици” от сергията на Ивица Яначкович от село 
Крупъц край Пирот. При покупката той се представи като човек, 
конто се занимава с отглеждане на птици-домашни любимци, дори 
и собственик на фирма. В разговора се похвали, че се занимава и с 
търговия на папагали, които купува във Войводина, а ги продава 
в Пирот и в Димитровград. За птиците, които продава, каза, че са 
млади и здрави. Двете птици, които купих за 450 динара, Яна
чкович сложи в картонена кутия след това в найлонов плик, като 
ме убеди, че докато стигна до дома си нищо няма да им се случи.

За съжаление, когато стигнах у дома двата папагала бяха 
умрели. Веднага се върнах назад до сергията на Яначкович, за да 
направя рекламация. Всичко това се случва за време от около 40 
минути. И доколкото Яначкович беше готов да ми навакса ще
тата, на сцената се появи лицето Милан Младенович, по прякор 
Шиля от с. Крупъц, полицай в Пирот. От техния разговор разбрах, 
че всъщност Младенович е собственик и на сергията, и на пти
ците. Той подчерта, че няма намерение да се откаже от печалбата 
си, а умрелите птици хвърли в реката. При всичко това отно
шението му към мен бе ужасно арогантно, дори ми заповяда да се 
махна от пазара.

Реших по някакъв начин да защитя правата си. Отидох във 
Ветеринарната амбулатория, където ветринарните лекари Алек
сандър Георгиев и Джордже Димов ме насочиха към републи
канската ветеринарна инспекция и инспектора Б. Дроздовски, 
който с мен се озова на пазара. Оказа се, че Яначкович и 
Младенович нямат никакъв документ или разрешение в смисъл 
да са регистрирани за тази дейност, нито са лицензирани за отг
леждане на папагали, а не притежават и удостоверение от вете
ринарен лекар за състоянието ма птиците....Оттам излезе, че те, 
според мен, се занимават нелегално с това, с което се занимават. А 
това означава, че лъжат хората. Трябва да напомня, че през цяло
то време поведението на Младенович към мен беше крайно неко
ректно, арогантно и на моменти дори и театрално, което предиз
вика подигравки от страна на останалите продавачи. С това освен 
материално, считам, че съм ощетен и духовно. Младенович в един 
момент дори ме заплаши с полиция.

Това, че инспекторите ме насочиха към гражданско съдебно 
дело, считам за крайно некоректно. Съответните инспекции би 
трябвало тези, които се занимават с непозволена търговия на 
домашни любимци да подведат под съдебна отговорност, а не аз да 
ги съдя, защото страдат гражданите. Сега аз, утре някой друг.

Драган Златанов от Димитровград

говски център ще има едно го- вградска улица "Балканска” в 
лямо и 10 по-малки помещения с пешеходна зона и изместването 
обща площ 300 м . Големият ло- на движението по улиците "Ни- 
кал ще бъде предназначен за гос- шава” над линията и "Нишава" 
тилничарска дейност. Той ще се под линията. Тъй като централ- 
опира на едно плато, в което ще ната димитровградска улица пре- 
има фонтан, цветна градина, дставлява част от регионалния 
пейки... Всичките локали ще се път, разрешение за реализиране

защитник и до договор между 
фирмата и частника не се стигна. 
Местното самоуправление сега 
може да експроприира тази 
площ, като на земеделската фир
ма заплати определени парични 
средства.

Б.Д.

Празното пространство в ня- щъ 
когашните войнишки градини до- Цн
ста отдавна получи градоустро-
йствено решение, според което
вече са изградени базата на "Ко-
муналац”, складовите помеще
ния на "Балкан” и трафопостът

Електроразпределителнотона
предприятие. Останалата неиз
градена част е предназначена за
малки производствени фирми, но
въпреки заинтересоваността не е
продаден мито квадрат.

Тези дни до Общинския съвет 
за закупуване на около 1500 м от 
тази площ иск е отправил Йовица ва в иска, биха били ангажирани тендер. Доколкото спечели тър- 
Ристич, димитровградчанин вре- тридестина работници. га, инвеститорът, в случая Йови-
менно зает в Австрия. Йовица е С оглед на съществуващото ца Ристич, е длъжен в определен

вече градоустройствено реше- срок да започне строежа на зап- 
ние, членовете на ОС приеха ис- лаиуваните производствени по- 
ка на Ристич, като констатираха, мещения. Доколкото това не ста-

заинтересован да построи произ
водствено хале на площ от около 
800 м2 за преработка на метали, 
пластмаса и дърво. В бъдещия че той трябва да мине законовата не в дадения срок, сделката спира

процедура, т.е. провеждане на да бъде валидна. А.Т.производствен цех, както се каз-
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Царибродският сайт" вече е популярен Учреден ОО на 
” Нова Сърбия”Анономни писма до лидера 

на димитровградските 
радикали Председател 

- Зоран 
НиколовИнтернет сайтът утм.Штк- особено удоволствие”, пише Йо- 

гоу8гаа.ог8.уч, който преди два вана Витае от Киин и изпраща 
месеца оформиха димитровг- много привети до жителите на 
радските студенти Саша Ташков Димитровград, 
и Милан Тодорович вече е имал

Тези дни в Димитровград бе 
учреден Общински отбор на парти
ята "Нова Сърбия”. За председател 
на отбора бе избран Зоран Нико
лов - Джони, строителен инженер, 
а за подпредседатели Александър 
Ташков, преподавател 
училище ’^Моша Пияде”, и Йордан 
Вацев, икономист. За секретар и 
касиер на отбора бе избрана Еми
лия Николова. Общинският отбор 
на "Нова Сърбия” в Димитровград 
наброява 13 члена.

На учредителното събрание 
присъстваха лидерите на иишкия 
клон на тази партия Слободан Йо- 
ваиович и Иван Цекич, както и ли
дерът на пиротския отбор на "Нова 
Сърбия” Горан Йованович.

Както пред "Братство” заяви 
Зоран Николов амбицията на 
димитровградската организация 
"Нова Сърбия” за следващите ме
стни избори ще бъде да вземе влас
тта. По неговите думи, "Нова Сър
бия” в Димитровград в момента 
наброява 40-ииа членове, но техния 
брой се увеличава.

Горан Янков Миланов от Ве- 
над 1300 посещения. Почти вси- лико Търново похвално се изказ- 
чки, които са казали мнението си, ва за сайта и добавя, че може да 
хвалят представянето на община- помогне с нови идеи. Той смята, 
та по глобалната мрежа. Микан че на у/еЬ страницата би трябвало 
Анреев е доволен от факта, че да се помести и някоя географска 
Димитровград ”най-сетне е полу- карта на тази регия. 
чил сайт и смята, че трябва да 
съществува връзка със сайтове- доволен от сайта, счита че е ка- 
те ма Планинарското дружество 
в Димитровград и на Пъртела-
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В основното

И Милан Златков от Ниш е

чествен и има само една забеле
жка - макар че обичаме родния си 
град, той все пак е много малък, 
за да

шката пещера.
Милан Иванов има и похвали и 

забележки. "Харесва
направили сайта и наистина си ”ТЬе сйу оГОт-Щго\'§гасГ. 
личи, че сте вложили много Има и предложения сайтът да 
ТРУД > казва той и предлага лин- бъде представен 
ковете да бъдат пряко свързани.

може на встъпителната
ми как сте страница на английски да се каже

пана немски и на
руски език, което в скоро време 

"Много ми е мило, че намерих сигурно няма да стане, понеже 
”царибродския сайт”, за да мога все 
на компанията си в Хърватско да на български и на английски

още се подготвя (превежда) Младенов 

заплашват, че 

ще го
ликвидират

ш Б.Д.представя прелестите на родния език. 
кът на майка ми. в който идвам с М.Т.
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Пак разбити 
два магазинаНов покрив за Градската галерия
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През нощта в неделя срещу 
понеделник в Димитровград 
бяха разбити два хранителни 
магазина - "Флора“, 
разположен край 
"Двумостовието", и 
"Исхрана" на фирмата 
"Пекара"в квартала 
"Строшена чешма". 
Полицията бързо намери 
извършителя. Оказа се, че 
това е Йовица Иванов (22) от 
Димитровград, който не за 
пръв път разбива магазини в 
града. Той вече е бил 
наказван за подобни 
престъпления. От двата 
магазина в които нахлул, 
като разбил с крак 
стъклената им входна врата, 
Иванов откраднал 
незначителни суми пари, 
които били в касите.

а

- 'Ь1Р1 * Първият димитровградски 
радикал е получил три писма, 
които е писало едно и също лице

Председателят на ОО на СРС в Димитровград Кирил Младенов 
съобщи, че е получил три писма, в които анонимният автор го 
заплашва, че ще бъде ликвидиран. По думите на Младенов почеркът 
във всичките писма е един и същ, което означава, че ги е писало едно 
лице. Писмата са пуснати в пощата в Босилеград. Пред "Братство” 
той каза, че първите две писма не е запазил, тъй като ги е хвърлил в 
печката. Както изтъква Младенов, в тези писма анонимният автор го е 
обвинил, че "иска да ликвидира българския език в Димитровградска 
община" и го е заплашил, като му казал, че "преди това да се случи ще 
бъде ликвидиран самият той”. Водачът на радикалите в Димитров
градско ни предостави третото писмо, което е запазил. В него се казва 
следното: "Господине, да си водиш сметка за своите постъпки, да не 
продаваш езика на нашите деца и майки. Второ: Знаеш ли ти коя 
партия застъпваш? Тази, която за Б. 10. (вероятно "бивша Югосла
вия”, бележка на Б. Д.) е убила 30 човека за един ден.” В края на 
краткото писмо са набелязани още две думи, които обаче не могат да се 
разчетат. В изявление за нашия вестник Младенов каза, че "за пореден 
път подчертава, че не само, че не е имал намерение да тласка бъл
гарския език от общината, по се е застъпвал и за увеличението броя на 
часовете по български в местните училища." Той изтъкна, че не се бон 
от заплахите, но след третото писмо просто му е писнало и е решнл да 
информира журналистите и полицията. Въпреки че писмата са изпра
тели от Босилеград, Младенов смята, че авторът е от Димитровг
радско.

За случилото се Младенов е информирал партийните си колеги - 
председателя на Окръжния отбор па СРС за Пиротски окръг и на
роден представител в съюзния парламент Драган Павлович и лидера 
на ОО па СРС в Пирот и народен представител в Скупщината на 
Сърбия Бобан Воииович. Те са обещали, че за неприятностите, конто 
изживява Младенов, ще информират колегите си народни предста
вители в двата парламента, както и съюзния министър за човешките 
права и правата па малцинствата Расим Ляич. От полнцийските органи 
Павлович и Воииович са поискали час по-скоро да намерят извър
шителя па този, както казали, идиотски акт.

Зеят * .
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През нощта във вторник 
срещу сряда Йовица Иванов 
по същия начин влезе и в 
магазина "Бан" на главната 
улица и от касата открадна 
1100 динара. След тази 
поредна кражба 
съдия-следователят от 
Общинския съд в 
Димитровград наложи 
Иванов да бъде в 
предварителен арест 30 дни, 
след което ще бъде съден за 
постъпките си.

След като се оказа, че на покрива над градската галерия в Димит
ровград са се образували пукнатини 
щинското ръководство веднага реагира 
"Металац” да постави метален покрив. Металоработииците рабо
тиха усърдно и за кратко време завършиха работата. Изготвените 

фабриката ламаринени части почти за един ден бяха поставени 
върху тавана. Д-

Заседание на Съвета на Градската галерия

и че от тавана тече вода, об-
и ангажира местната фирма

във

Предстоят три 

представителни изложби
Р. Б.

По случай Деня на 
жената

Б.Д.

Пенсионерите 
Я организират 

веселба
Пред Съвета на градската галерия управителят па галерията 

Димитър Илиев сподели идеята си да бъдат организирани три 
представителни изложби.

Членовете на Съвета обсъдиха и подготовките за поредния 
художествен пленер "Погановски манастир . Набелязани бяха 

15-ина потенциални участници от Сърбия и Черна гора,

По случай Деня на жената - 8 
март, Съюзът на пенсионерите в 
Димитровград ще организира тър
жество за членовете на тази орга
низация и други заинтересовани ли
ца. То ще се проведе или в помеще
нието на организацията, или пък в 
стола в местното училище "Моша 
Пияде”, което зависи от броя на 
участниците. Членовете на Съюза 
за участието си в тържеството ще 
трябва да отделят по 300, докато 
организацията ще им добави още 
по 150 динара. Останалите заинте
ресовани ще трябва да платят по 
450 динара.

имената на
България, САЩ, Русия, Германия, Словения и Мексико. Като 
потенциални участници бяха посочени и двамата художници 01 
нашия край - Бранко Бишчан, който от години живее и работи в 
Чехия, и Ценко Величков от с. Звонци. През май организаторите ще 
отправят официални покани до художиците.

За организиране на тази проява Центърът за култура Градската 
галерия в Димитровград се надява на средства от Министерството на 
културата на Сърбия, както и от общинския бюджет.

На коя дата ще бъде отбелязана юбилейната годишнина на 
галерията (10 години от откриването) ще бъде уточнено на едно от ДиМИТрОВГраД - ЗИМвТа ИВ СВ ПрвДаВа 
следващите заседания на Съвета. Б. Д. Б. Д.
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В битката за 77-ите "оскари" на 
Американската филмова академия

[Злободнсвка

Оплаквачка
Едип завет ме тревожи толкова много, че 

ие мога да си намеря минутка покой. От- 
както майка ми легна тежко болна, няма ден 
да не ми каже: ”Когато ме отнесете горе на 
Баира, искам да ме оплачеш така, че на хо
рата да рухнат сълзи от очите!”

"Хайде, хайде, има още години да живе
еш! Може и мен да надживееш...” - опитвам 
се не само да й вдъхна кураж, но и да се 
отърва от това тежко задължение.

”Ух, пепел ти на езика! - срязва ме тя. - 
Толкова ли е трудно да поплачеш на глас за 
майка си?”

Всеки ден напускам болницата по-унил. 
Опя ден, така замислен и омърлушен, нас- 
малко ие се сблъсках с Вапко Веселяка.

”Ще ме стъпчеш, бе приятелю! Какво си 
посърнал толкова?”

Разказах му за амаиета на майка ми.
”Е-е, лесна работа!” - ухили се Веселяка. - 

Вземи си ОПЛАКВАЧКА!”
"Каква оплаквачка?” - стъписах се.
”Кев ти женска, кев ти мъжка. Ще й пла

тиш и тя ще нарича вместо теб. Ако брък
неш по-дълбоко в джоба си, ще разплаче не 
само погребалното шествие, но и Господа на 
небесата!”

”Да, ама... как и къде да я намеря?”
"И това е лесна работа - пъчи се Весе

ляка. - Свикай съвещание като това, на кое
то присъствах неотдавна. Толкова оплаква
ния и такъв плач, да ие кажа рев, не съм 
слушал през целия си живот. Участниците 
така заляха с крокодилски сълзи малцинст
вото ни и нашия град, че дори и на мен ми 
дожаля. Оплакаха сиромашията, безработи
цата, изостаналостта, че дори и неупотре- 
бата на майчиния ни език. После обърсаха 
сълзите и се смяха. Казвам ти, те са идеални 
кандидати за оплаквачка: за тях е свещен 
принципът ”колкото пари - толкова сълзи!”

Изведнъж ми олекна на душата. Трябва 
да е забелязал това на лицето ми Ванко 
Веселяка, защото побърза да ми вдъхне 
допълнителен кураж:

"Виждаш ли, приятелю, за всяка работа 
има колай. Мнозина плачат на чужди гро
бища, само трябва да се обадиш на точния 
адрес!”

Изложба в галерията в Димитровград

Картини от пленера 

"Сичево 2004"; Момичето Всяка година почти по също време почитателите на изобразителното 
изкуство в Димитровград в Градската галерия могат да видят част от 
картините, сътворени по време па художествения пленер ”Сичево”. Ми
налия петък в галерията бяха представени картините от миналогодишния 
пленер, чиито автори са художниците: Карин Беджидиян от Париж, Кос- 
та Богданович от Белград, Душан Джокич от Белград, Биляна Янкович 
от Ниш, Алеш Кнотек от Бърно (Чехия), Миролюб Костич от Ниш, 
Мирко Марич от Грац (Австрия), Саша Панчич от Белград, Ингер Лиса 
Расмусен от Архус (Дания), Георг Ригера от Грац (Австрия), Невенка 
Стойсавлевич от Белград и Май Трол от Рингстед (Дания).

Откривайки изложбата, председателят на Художествения съвет на 
Градската галерия Никола Денков оцени, че картините са дело за извест
ни художници от страната и от чужбина. Той припомни, че художест
веният пленер "Сичево” е най-старата такава проява в Сърбия, прове
дена за първи път през 1905 година по инициатива на известната сръбска 
художничка Надежда Петрович. Пленера "Сичево” Денков оприличи 
като посестрима на пленера "Погановски манастир”. Той добави, че пле
нерът "Сичево" през последните години се опитва възможно повече да се 
отвори към вътрешността и към света, каквато тенденция се забелязва и

I победи
"Авиатора"

Джейми Фокс с призовете за главни 
роли._______ ______________ -

Филмът на Кпинт Истууд "Момиче за милион долара” 
отнесе победата в голямата надпревара за 77-ите "оскари’' на 
Американската филмова академия. Той бе обявен за филм на 
годината, Хилъри Суонк за втори път спечели приза за глав
на женска роля, Мръсният Хари прегърна статуетката за 
режисура, а Морган Фрнйман взе първия си "оскар” за под
държаща мъжка роля.

"Момиче за милион долара” беше номиниран в 7 кате
гории и в най-добрия случай бе споменаван като скрит фаво
рит. Големият фаворит "Авиаторът” на Мартин Скорсезе 
(филмов епос за Хауърд Хюз) бе номиниран в 11 категории, 
но въпреки целия шум и реклама, не спечели мито един от 
главните "оскари”. Неговите творци ще се утешават с факта, 
че топ е с най-много статуетки - общо пет: Кейт Блаишет за 
поддържаща женска роля (превъплъщението й в Кетрии 
Хепбърн е единственото нещо на космическо ниво във 
филма), Робърт Ричардсън за операторска работа, Санди 
Пауъл за костюми, Данте Ферети и Франческа Ло Скиаво за 
сценография и Телма Шунмейкър за монтаж. Така Мартин 
Скорсезе за шести пореден път се размина с наградата за 
най-добър режисьор. Добрата новина е, че "Авиаторът” е 
един от най-слабите филми на създателя на "Шофьор на 
такси”, "Разяреният бик" и "Последното изкушение на Хрис
тос”.

при погановския пленер.
Изложбата в Градската галерия ще бъде открита още една седмица. А 

би трябвало да не я отминат особено димитровградчаните, уважаващи 
съвременната и абстрактна живопис, които, това се забелязва от пръв 
поглед, преферират почти всичките участници в миналогодишния пленер 
"Сичево’'. Б. Д.

Перица Илиев в Истанбул?
Известният димитровградски да изпрати най-късно до 20 май т.г. 

карикатурист Перица Илиев, тези 3-4 карикатури на свободна тема. 
дни получи покана да участва на Всички творби, независимо дали ще 
22-ия конкурс на карикатурата на бъдат наградени или не, остават на 
Фондация АЙДИН ДОГАН в Ис- фондацията за бъдещия музей на

карикатурата в Истанбул.
Наградата за най-добра мъжка роля не подлежеше на съм

нение. Спечели я Джейми Фокс с невероятното си превъп
лъщение в Рей Чарлз във филма "Рей”.

танбул.
Ако се реши да участва трябваСтефан Николов А.Т.

нея - Бисау. Морската граница е превърната в огърлица 
от курорти. Фин пясък, прозрачна вода, слънце, нежен 
бриз. Разстоянието до саваната е само няколкостотин 
километра.

Никога не съм виждал толкова равна равнина. Мест
ните считат за планина всичко над 100 метра. Хотелът 
ми се казва ”Ал не знам си какво”, което в превод значи 
"златен хълм”. Намира се на единствения хълм в града 
(Сей Луи), по това ме и упътиха, но аз не го намерих два 
часа, защото хълмът е незабележим за европейското 
нетренирано око.

Това е мястото на противположиоститс. В Дакар мо
жеш да видиш истинско сити с небостъргачи и лъскави 
витрини, а в околните села живеят в колиби. Непрес
танно срещам бели курортисти, предимно европейци, а 
местното население изповядва исляма. Мииарета, джа
мии, забулени прозорци, фереджета.

Стаята ми е 25 долара на вечер, единствената екстра е 
вентилаторът. Персоналът е тактичен и ме обслужва 
със страхопочитание.

Вечер стоя на плажа, с чаша в ръка. Сприятелих се с 
една група чехи, които са решили да обиколят Африка, 
следвайки брега. Чехите са много приятни. Разбират от 
литература, алкохол и музика. Говорим на френски, тук 
той е много популярен. (Сен Луи е основан от фран
цузите през 1638 г.)

Те са млади, влюбени и пълни с енергия. Много харе
свам едно момиче, Катрин. Баща й е белгиец. Тя е руса, 
но не съвсем. Харесвам странната й коса, бяла кожа и 
кафяви очи. Говорим си за Еко, Хемингуей, Уортън и 
съвременната поезия. Тя е отчаяна от успеха на автори 
като Гришам, твърди, че писането се е превърнало в 
занаят. Аз й обяснявам, че не това е лошото, а липсата 
на теми.

Слуша музика - Спрингстийн, Стииг и други

холици. Казва, че бяга. Убеждавам я, че няма от какво. 
Животът сега е построен на равнища - различни ценно
сти, култура. Движиш се из тях, преценяваш ги. Търсиш 
своята среда. Това е нейното бягство.

Брат й е едеинственият, който не ме одобрява. Той 
има консервативен нрав, грижи се за нея. На практика 
не знам защо е тръгнал на това пътешествие. Улегнал 
тип със стабилна психика.

[«мг

Писмо
посвещавам на дядо ми

(из бълнуванията на една тленна 
самотност)

Поисках да разбера какво стои в основата, да проу
мея механизма, навирах се навсякъде, в боклука, при 
големите. Тези лица по автобусите, гримасите на смо
кингите, очите на алкохолиците.

Проститутки, писател чета, поетчета, пощальони, 
шофьори, богаташки синове, новоизлюпени артзвезди.

Бях навсякъде.
Раздирах се между привкуса на сложни душевности и 

осъзнаването на елементарните правила. Търсех моти
вацията на лъскави демагогчета, празнодумци, изслед
вах всички мании, които вълнуват психопатолозите.

Изживях ги сам. Презирах белезите, които мнозинст
вото вижда в еволюцията на личността. Презирах и себе 
си затова. Исках да се впиша, не успявах, губих прия
тели, страдах, влюбвах се, напразно, дивях или изпадах в 
дългомесечна философски настроена меланхолия. Мис
лех за пистолета, за пари, за секс. Понякога не мислех за 
нищо. Опитвах се да бъда мъж, приличах на дете, исках 
да успея, намирах се неудачник.

Разбрах, че годините успокояват.
"Намирам се в Сенегал, Западна Африка. Страната е 

разположена между Мавритания, Мали, Гвинея и Гви-

С Катрин станах много близък, а групата им си за
минава в края на уикенда. Мъчно ми е, на нея - също. 
Разменихме адреси, всички глупости. Знам, че никога 
няма да й пиша. Никога няма да я срещна пак. Това, 
според мен, дава стойност на спомените.

Имам проблем.
Тя иска да спи с мен, но аз не съм съгласен, макар че 

изкушението ми идва нанагорно. Последните дни го
ворим само за това, разхождаме се и спорим. Обикаляме 
горите с баобаби (на възраст 4-5 хиляди години и диа
метър 10 метра, някой рече, че така си представя оная 
работа на Господ), музеи, обядваме в ресторанчетата по 
брега на река Сенегал (Сей Луи се намира на устието й).

Тя е мила, умна, добра и обречена. Всъщност, тя е 
прекрасна. Бих могъл да се влюбя. Да тръгна с тях. Те 
ще ме приемат.

Отдавна съм самотник. Това е моето равнище. Изли
зането от него, встъпването в това на романтичността, 
любовта, страстта, секса по цяла нощ и партитата с 
водка и литературни четения ще ми дойде много.

Парите ми намаляват. Скоро ще трябва да напусна 
Сенегал. Да се върна в къщи. Мразя да се връщам. Тук 
хванах загар, видях свястни хора, задълбах в себе си, 
безпристрастно, методично. Спрях ерозията на Вре
мето.

мелан- С уважение: Кодовац
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Древните българи до VII век (6) Книгата "Древните българи и земите на 
Балканския полуостров до VII век" разкрива 
българската история по един автентичен начин - 
чрез свидетелствата на документите. На 
читателите предлагаме текстове от тази твърде 
интересна книга, от които ще могат "да чуят 
гласа" на древните хронисти за историята на 
нашия народ.________________________________ -

Из "История на 

лонгобардите"
И тъй, след като преминали реката, за която споме- наричаме ”Гепиди”, ”Българи”, ”Сармати”, "Панонци”, 

нахме, н пристигнали на отвъдния бряг, лонгобардите пре- ”Севи”, ”Норици” и с други такива имена, 
карали там известно време. Между това, когато те не подо- * * *
зирали никаква опасност и се били поотпуснали от дългата По това време вождът на българите на име Алцек, 
почивка, безгрижието, което винаги поражда злополука, неизвестно по каква причина, се отделил от своето племе и 
им причинило голяма гибел. И тъй една нощ, когато вси- навлязъл мирно в Италия. Заедно с цялата войска на свое- 

сп почивали, небрежно отпуснати, внезапно върху тях то дукатство той дошъл при крал Гримуалд и обещал да му 
налетели българите, наранили повечето от тях и погубили служи и да се засели в страната му. Гримуалд го отправил 
мнозина. Те толкова много вилнеели из лагера им. че по- при сина си Ромуалд в Беневент, комуто поръчал да предо- 
губили самия крал Агилмунд и отвели в плен единствената стави на Алцек и на народа му места за заселване. Дуксът 
му дъщеря.

чки

Ромуалд ги приел любезно и им определил за заселваме 
обширни места, които до тогава били безлюдни, а именно 

След това поражение лонгобардите все пак се съвзели и Сепину, Бовианум, Изерния и други градове заедно с тех
ен поставили за крал Ламнсион, за когото по-горе спо- ните земи. На самия Алцек пък променил титлата и вместо 
менахме. Тъй като бил буен поради младежката си възраст дуке наредил да го наричат гасталдий. И до днес те 
и доста склонен към военни подвизи, той силно желаел да 
отмъсти за убийството на отхранилия го Агилмунд и на
сочил оръжието си срещу българите. В първото завързало 
се наскоро сражение лонгобардите обърнали гърб на неп
риятелите и се оттеглили в лагера си. Тогава крал Лами- 
сион, като видял това, повишил гласа си и започнал да вика 
към цялата си войска да си спомнят за позора, който били 
понесли, и да имат пред очи безчестието си - как неп
риятелите заклали краля им, как отвели в жалко плен- 
иичество дъщеря му, която те били пожелали да им стане 
кралица. Най-после ги насърчавал да защитят с оръжие в 
ръка себе си и своите близки, като казал, че е по-добре да 
дадат живота си в сражение, отколкото да се подложат на 
подигравките на неприятеля като евтини негови роби. Та
кива и подобни слова им говорел той с гръмлив глас и ту 
със заплашвания, ту с обещания укрепвал духа им, за да 
могат да издържат напрежението на битката. Щом пък 
съглеждал да се сражават някои от робското съсловие, 
дарявал го и със свобода, и с подаръци. Най-сетне, въо
душевени от насърченията н примера па вожда си, който се 
бил хвърлил пръв в боя, те се втурнали срещу неприя
телите, били се ожесточено и унищожили противниците си 
с голяма сеч. Така накрай те изтръгнали победата от побе
дителите и си отмъстили както за погубвамего на краля си, Лък и стрела на древните българи 
така и за собствените сн беди. Тогава те взели голяма

живеят

Алексиев показва ръкописите на Васил Левски

Антиквар открил 

ръкописи на 

Апостола
Антикварят Александър Алексиев изследовател на 

Възраждането, откривател на оригиналния печат на Ко- 
лю Фичето и на бойния нож на Стефан Караджа, обяви 
пред членове на дружество "Родолюбец”. че притежава 
две тетрадки с оригинални ръкописи на Васил Левски. 
Тетрадките - чернова и белова, са озаглавени "Догматиче
ско богословие”. Според антикваря почеркът е на Апос
тола, а ръкописите са от периода 1864-1866 г. Били са 
открити в архива на български дипломат в Цариград и 
Атина.

Алексиев съобщи, че купил тетрадките на 10 декември 
2004 г. от частно лице. До момента те не са подлагани на 
експертиза. Той пише книга за Левски от 1992 г. Има 
оригинални идеи за рождената дата на Апостола и за въз
никването на прозвището Левски, подкрепени с богат 
документален материал.

по тези места, както ги споменахме, и въпреки че говорят 
на латински, все пак съвсем не са забравили да употребяват 
и собствения си език.

(Пояснения' "История на лонгобардите” е главното ис- 
повече от три години, храбро се държал, а войската на торическо произведение на Павел Дякон. Написал го е 
лонгобардите се била разположила близо до града - откъм след 787 г. върху изворови данни, почерпани от Озирий, 
западната му страна. Между това Албоии със събраната Проспер и др. историци. Той произхожда от знатен лон- 
войска завзел всичко чак до Тусция с изключение на Рим, гобардски род. Към 770 г. съставя "Римска история” 
Равена и някои крепости, разположени па морския браяг. (Шзгопа Котапа); по това време - към 569 г.; Тициниум - дн. 
Тогава римляните не проявили храброст, за да могат да град Павня в Ломбардия; Тусция - Етрурня, област в Сре- 
дадат отпор, тъй като и чумата, която се появила при дна Италия; Нарзес - виден пълководец при император 
Нарзес, била погубила грамаден брой хора в Лигурия и Юстиниан I (527 - 565); по това време - наскоро след 663 г.; 
Венеция, пък и след годината, за която споменахме, че Алцек - смятан за пети син на кан Кубрат: Сепинум, Бовпа- 
била плодородна, настъпил твърде голям глад, който опу- нум и Изерния - дн. градове Сепиано, Бойано и Серия в 
стошавал цяла Италия. Известно е, че тогава Албоии до- италианската област Кампобасо; гасталдий - титла, давана 
вел със себе си в Италия множество хора от различни па областните управители; и до днес - по времето на Павел 
племена, които били покорени или от други крале, или от Дякон), 
самия него. Затова и до днес селищата, в които те живеят,

плячка от изоставеното снаряжение на неприятеля и отто
гава станали по-смели в трудните военни предприятия.

* + *
По това време градът Тицинум, ако и да понасял обсада

- Следва -Юбилейна среща на 

божичани в Ниш Календар на събитията: 1 март 1873 г.

Заседание на БРЦК в Букурещ
зация през есента на 1872 г.

През втория период в дейността на БРЦК 
(1873-74 г.) комитетът изпада в криза. Правят се 
неуспешни опити за възстановяване на Вътре
шната

* Взето е решение за свикване на 
общо комитетско събрание

На 1 март 1873 г. в Букурещ се провежда засе
дание на БРЦК, ръководено от Любен Каравелов. 
Обсъдено е положението в страната и е взето ре
шение за свикване на общо комитетско събрание 

Български революционен централен комитет в 
Букурещ е българска политическа организация и 
ръководен орган на българското национално- 
революционно движение през 70-те г. на 19 век. 
Създадена е през есента на 1869 г. През 1870 г. в 
БРЦК се оформят Външен център - със седалище 
в Букурещ и ръководител Любен Каравелов, и 
Вътрешен център - със седалище в Ловеч и ръко
водител Васил Левски. На първото общо събра
ние, проведено от 29 април до 4 май 1872 г. в Буку
рещ, се приема Устав и нова програма на БРЦК. 
Печатен орган на БРЦК е веентик "Свобода”, 
който през февруари 1873 г. е преименуван в "Не
зависимост”. След разкритията на Димитър Об
щи, за да спаси организацията, Централният коми
те'!' в Букурещ взема решение за въстание, но то е 
осуетено поради залавянето на Васил Левски и 
удара върху Вътрешната революционна органи-

революционна организация. След Второто 
общо събрание (11-12 май 1873 г.) настъпва извес
тно раздвижване под влияние на П. Хитов. Връх 

; взема четническата тактика. През 1874 г. е сви
кано Трето общо събрание, което сменя ЦК. Русе
нският комитет е признат за централен, в Бъл
гария С. Стамболов е избран за главен апосотол. 
От 8 декември 1874 г. печатен орган на БРЦК 
става веентик "Знаме” на X. Ботев. Целият трети 
период от дейността на комитета се развива под

Сдружението на божичани ч Ниш организира 10-та среща, 
наречена "Слатина" по едноименната местност край село Бо- 
жица. "Слатина” този път бе и ресторантът Лион , който 
прие своите гости и домакини на 26 февруари.

Програмата откри председателят на сдружението на божи
чани - адвокатът Никола Симов. За доброто настроение се 
стараеше оркестърч.т "Ритам ерца" със солистката Мария. 
Гости на прог рамата бяха артистът Боголгоб Ми гич и извест
ната фолкпевица Нанеса. Тяхното участие овъзможи генералният 
спонсор Новица Тончев, собственик на частното предприятие 
"Тончев градня" от Сурлулица.

Особено голям интерес предизвика богатата лотария, 
то дарители бяха домакините божичани и техните гости. Наи- 
голямата награда бе летуване на българското Черноморие, 
което дари туристическата агенция "Нитурс” от Ниш, собстве
ник иа която е Драгослан Симов.

Забавата приключи с ръченица и с желанието божичани 
пак да се срещнат догодина. М. Стаиоевич

влияние на неговите възгледи.
На ново общо събрание в Букурещ на 12 август 

1875 г., БРЦК се трансформира в Български 
революционен комитет 1875 г. Взето е решение за 
обявяване на въстание в Бълграня. Неуспехът му 

’ довежда до криза в комитетското ръководство; 
след оставката на X. Ботев комитетът се разпада. 
Привържениците на революционни действия със
тавят през ноември 1875 г. в Гюргево нов Цент
рален комитет. Членовете му започват подготов
ката на Априлското въстание.

чии-
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Националните отбори на СЧГ и България изиграха първия 
мач по кърлинг в Белград _____

Шахмат

Новица Божилов 

стана републикански 

съдия

1

йшпНовица Божилов, треньор ма 
ШК "Младост” от Босилеград, 
стана републикански съдия по 
шахмат. Сега той може да бъде 
главен съдия на републикански 
първенства и на всички турнири 
на републиканско равнище, как- 
то и помощник главен съдия на 
определени международни със- г“ 
тезания.

През 2003 година Божилов се \ 
нареди сред петте най-успешни I 

| треньори на млади шахматисти в 
' Сърбия. Благодарение на този 
факт Шахматният съюз на СЧГ е 
предложил, заедно с още десети
на успешни треньори от СЧГ, да 
участва на Международния шах
матен семинар, който ще се про
веде в Берлин от 1 до 7 април т. г.
На семинара той ще има възмо
жност да кандидатства за полу
чаване на сертификат за между- *** 
народен инструктор по шахмат.

:,/,г I

Ш ШШт.

Щ\

9-има кандидати положителен 
резултат отбелязаха само трима. 
В момента от територията на 
Пчински окръг, покрай Божи
лов, званието републикански 
съдия притежава единствено Зо
ран Стоянович от Враня.

‘Радваме се, че можем да ви помогнем - 
заяви генералният секретар на българския 
съюз по кърлинг Любо Велинов

Какво е кърлинг?
Кърлинг е вид спорт, при който тежки метални
дискове се плъзгат от състезател по лед, за да 
попаднат в центъра на очертан кръг. За кърлинг саЗа първи път в Сърбия и Черна гора неот

давна беше изигран мач по кърлинг. Съпер- необходими два отбора с по 4 играча. Два играча
изчистват леда с четки, за да направят по-хубава 
пързалка за дисковете.ници в тази историческа спортна среща в Бел

град бяха националните отбори по кърлинг на 
СЧГ и България.

Любен Глигоров, секретар на 
ШК "Младост”, стана клубен 
съдия по шахмат. С това звание 
той се сдоби след като си взе 
изпитите във Върнячка баня.

П.Л.Р.

Лобирахме в полза на вашия съюз, за да може 
За премиерния мач гостите от България той да стане членна европейската, а след това 

донесоха екипировки на стойност 10 000 евро. и на световната федерация по кърлинг. Ние 
Те обещаха на домакините си съдействие за сме братски народи и трябва да си помагаме - 
зачленяване в международните организации заяви Любо Велинов, генерален секретар на

Българския съюз по кърлинг.

***
Божилов успешно издържа 

изпита за републикански съдия 
във Върнячка Баня, където от

по кърлинг.
- Радваме се, че можем да ви помогнем. С. Й. Заседание на УС на ФС за Пиротски окръг

Ставров избран за 

п о д п ре дсе дате л
Футболният синдикат на България става Асоциация

Играчите минават към 

свободните професии
готрайии нематериални активи, а 
по стойността на техните дого
вори ще се определя цената им 
при трансферите. Професията 

Националният футболен син- Дончо Донев, футболист на сто- футболист вече минава към т.н. 
дикат вече има ново име и стана личния Локомотив.
Асоциация на българските фут
болисти, а играчите минават към кванията на ФИФА при лицеи- тите, музикантите, художниците 
свободните професии и вместо зирането на професионалните и ДРУГИ- Досегашните трудови 
трудов, занапред ще имат гра- футболни клубове. Съгласно фи- договори на играчите ще бъдат 
ждански договор. Новината съо- нансовите критерии на ФИФА, заменени с граждански за придо- 
бщи специално за агенция Фокус футболистите трябва да бъдат биване на състезателни права, 
президентът на организацията заведени в клубовете като дъл-

На проведеното преди няколко дни заседание на Управи
телния съвет на Футболния съюз за Пиротски окръг за подп
редседател на този орган бе избран известният спортен деец 
от Димитровградско Димитър Ставров. Нов председател на 
УС е спортният деец от Пирот Драган Денчич.

Пред нашия вестник Димитър Ставров заяви, че избира
нето му за подпредседател на УС на ФС за Пиротски окръг е 
голямо признание за него. Той изтъкна, че новият УС е изп
равен пред сериозна работа за повишаване на качеството на 
футбола в окръга, понеже е паднало на недопустимо ниско 
ниво.

свободни професии, като тези на
Промяната става заради изис- артистите, журналистите, юрис-

Б.Д.БаскетболРедовно годишно събрание на Спортния 
съюз на Димитровград_________________ На турнира по карате "ИПОН 2005" в ЛесковацПобеда на 

по-добрия 

отбор

н Балкански" пак в съюза Два бронзови медала 

за димитровградчани
На 23 февруари се проведе редовно годишно събрание 

Спортния съюз на Димитровград. В присъствие на мнозинство от 
делегатите бяха приети отчетът за работа и финансовият отчет за 
миналата, както и плановете за 2005 година. Делегатите конста
тираха, че за пръв път общината е отделила значителни средства за 
спорта - около 2,5 пъти повече в сравнение с миналата година.

В Спортния съюз отново бе приет ФК "Балкански”, който 
миналата година самоинициативио го напусна. За придружен член на 
СС е приет клубът на радиолюбителите.

Членовете на новия Управителен съвет на СС ще бъдат избрани 
на следващото редовно заседание на Общинската скупщина по 
предложение на спортните колективи.

на

БК "Еко-юниор" Ниш - БК " 
Димитровград"119 : 76

(29:21; 34:19; 38:14; 18:22)
В залата на основното учили

ще "Душко Радович" в Ниш на 
26 февруари баскетболистите на 
БК "Димитровград” загубиха 
мача от петнадесетия кръг на 
първенството във Втора сръб
ска дивизия - група Изток. Ма
чът бе решен през втората и тре
тата четвъртина, когато домаки
ните напълно надиграха гостите.

БК "Димитровград”: Вукое- 
вич, Сотиров, Д. Алексов, Йове- 
тич, Станимирович, Мишев, Анд
реев, Апостолов, Аидреевич, Ве- 
льов, Т. Алексов и Милев.

Най-добри в отбора на "Ди
митровград” бяха Аидреевич с 24 
и Станимирович със 16 точки.

Миналия уикенд в Лесковац се проведе международен турнир по 
карате, на който участваха 672 състезатели от 47 отбора от страната 
и чужбина. Между тях бяха и четирима състезатели от 
рате-отбора "Димитровград”.

В категорията момичета, родени през 1990 г., Дияна Ранджелович 
спечели трето място, както и Марко Тодоров, който се състезаваше 
в групата на момчетата, родени през 1996 година.

ка-

Д.С.
Контролна футболна среща

Атлетическият клуб "Железничар” 
преименуван в "Балкан”__________,|Балкански,,-"Ка6лови" 1:1
С ново име към нови победи IОт 26 февруари т.г. футболният отбор "Балкански” е на 

подготовки в Гамзиградска баня. Треньорът Новица Алексов заведе 
16 футболисти, които в това курортно място ще се постараят да 
подобрят физическата си форма. Миналата неделя димитровградс
ките футболисти изиграха първата си контролна среща с отбора на 
"Каблови" от Зайчар. При студено време и по лошия терен двата 
отбора успяха да отбележат по едно попадение. Голмайстор за 
"Балкански” бе новакът Милош Йованович.

Управителният съвет на димитровградския атлетически клуб Ц 
"Железничар” миналия петък взе решение за преименуване на § 
клуба. Мнозинството от членовете на УС решиха клубът 
занапред да се нарича "Балкан”. Емблемата на клуба ще е овен, а р; 
клубните цветове - жълто и зелено. ”С ново име към нови || 
победи”, заяви председателят на клуба Симеон Манов - Нона.

Д.С.
гДимитровградчани ще изигрят още няколко подготвителни мача с 

отбори отТимошкия край.
VД.с.Д.с.



Предания - Пиетет
' 7:7Й с 2005 1 14 март

Предание от шопските краища Ин мемориам: Пенка(Андонова) Радованова
«7Остана за пример 

на младите
V,1

-н
Преди един месец почна Пенка (Андонова)

Радованова, преподавател по руски и сръбски език 
в основното училище в Босилеград, известна като • { 
велик приятел на децата и на цветята. Родена е 
през 1940 година в махала Добри дол, Босилеград.
Когато била на шест години, останала без баща. За 
да създава материални условия за нейното развитие и школуване, 
майка й Севетка била принудена да работи при съседите. При пос
тоянна борба с немотията Пенка завършила основно училище, а след 
това и гимназия в Босилеград, като една от най-добрите ученици. 
Хората от тогавашното общинско управление решили да помогнат на 
семейството Андонови и майката й Севетка настанили на работа като 
прислужпичка в болницата. Въпреки че приходите били скромни, те 
били достатъчен стимул младото момиче да продължи образованието 
си. През 1961 година тя завършила полувисше педагогическо училище 
в Белград и станала преподавател по руски и сръбски език.

Младата преподавателка започнала да работи в основното училище 
във Власина Оруглица. Била прилежен работник не само по време па 
учебните занятия, но всеотдайно помагала на учениците и в извън
училищната им дейност.

В началото на учебната 1963/64 година тя започна да работи в 
основното училище в Босилеград. Същата година се омъжи за Про- 
копи Радованов, преподавтел в босилеградската гимназия. В учили
щето остана все до пенсионирането си. През цялото това време тя 
беше трудолюбив и честен преподавател. Обичаше децата и с голяма 
любов им пренасяше знанията си. Затова учениците я уважаваха и й 
имаха голямо доверие. Тя активно действаше и в работата на ученичес
ките секции, особено в рецитаторската и драматичната. Учениците, 
които тя готвеше постигаха солидни резултати не само в общинките и 
в междуобщииските състезания, но някои се класираха и на републи
кански прегледи. За всеотдайната си работа тя получаваше награди, 
разбира се в просветата те никога не са парични.

Широката й душа и великото й сърце бяха отворени не само за 
учениците, а и за много други ценности. Тя много обичаше цветята, 
сякаш разговаряше с тях. Винаги припомняше на учениците, че “цве
тята можете да наблюдавате, да ги милвате, да им се радвате, но не и да 
ги късате, понеже тогава ги убивате“.

Колко тя обичаше децата показват и миогобройиите й стихотво
рения. Редица от тях е посветила не само на сина си Стевчо и на дъщеря 
си Дончето, но и на много други деца, роднини, съседи... За жал 
стихосбирката й остана непечатаиа.

Пемчето, както я наричахме не само ние, нейните колеги, но и 
всички босилеградчани, беше и остана за пример в професията.

Вечна памет!

Щ
През 1804 година в Сърбия било вдигнато *

'■!

освобождение от турското робство. Наро-тание за
дната песен от това време казва:
" Колко има по Сърбия върби, 
толкова са въстаналите сърби".

За да помогне да се потуши въстанието от Бос-
силна войска дошъл турският полководец 

Кулин Капитан. Войската преминала река Дрина и 
навлязла в Мачва. В Мишарското поле Кулин и 
войската му били обкържеии от храбрите 
нмци. Самият Кулин имал нащастието да се срещне 
със Стоян Чупич, който го погубил. Обезглавената 
войка се опитала да избяга, обаче така обкържена, 
бързо била унищожена. Една народна песен за това 
събитие казва:

на със

въста-

заредил. Яхнал коня си и по една пътека слезиал до 
реката. Движейки се след това по Булим път, 
хайдутинът стигнал до местността Заеднице. Там 
слезнал от коня и го пуснал да пасе в една ливада. 
Седнал да чака на един голям храстов пън до пътя. 
След малко в далечината видял обоза. Начело 

В Стамбол започнали да пристигат молби да се яздил турският юзбашия с високо вдигнат турски 
помогне на турците в Сърбия. Особено им тря- байрак в ръцете си. Никола легнал зад пъна, взел 
бвало барут и олово. Били натоварени 630 каруци с една мечкарка и впнамателно наблюдавал движе- 
тези и други боеприпаси. Около 1200 войници съп- нието на обоза. Конете с мъка теглили натова- 
ровождали големия обоз. Юзбашията, който бил рените каруци. Когато юзбашията бил на 20-ина 
вадач на обоза, не посмял да мине през клисурата крачки от него, Никола прицелил и пукнал с двете 
между Драгоман и Цариброд, а завил в полето и цевки на мечкарката. Юзбашията бил мрътъв пре- 
стигнал до Неделище, където от местния бей нас- ди да докосне земята. Нажеженото олово улучило 
тоявал да му даде човек да ги заведе до Боровско каруцата зад него и запалило барута. Вдигнал се 
поле и след това да им посочи шосето към калето в пламък до небето, от пламъка била захваната и

" Не си иде Кулин Капитан, 
пито идва, нито му се надай, 
убил го юнак Чупич Стоян".

Пирот.
Беят в Неделище бил турчин, но бил в добри ледната. Горещ пламък захванал целия баир, го- 

отношения с хайдутите и те не го закачали. Той рата се запалила и нищо не се виждало. Никола 
изпратил своя коняр в чифлика, за да съобщи на яхнал коня и се върнал в Остри връх, откъдето 
тамошния субашия, който бил славянин, за наме- гледал големия пожар в Заеднице. Няколко дни 
рението на турците. Беят знаел, че субашията ще по-късно хората се осмелили да обиколят тази 
извика хайдутите. Така и станало, след като суба- местност. При завръщането си те коментирали, че 
шията изпратил своя човек, дядо Марийко - в Оет- тя сега представлява само една "пепелница”. И 
ри връх при хайдутите. В Остри връх обаче дядото днес тази местност се нарича Пепелница. По-къс- 
заварил само един хайдутин - Никола Петрович. но хора отивали там и събирали колелета от 
Останалите били отишли към трънските села, за каруци и оси, които не били ощетени от огъня. От 
да помогнат на дружината на Старина Новак, тях по-късно един местен ковач и няколко дър- 
който се борил срещу осилилия се субашия в този воделци им правели т. нар. двоколки , с които 
край. След като разбрал от дядото какво се случва, отивали на пазар в "Совию’. По селата още може- 
Никола му казал: "Върви си и си гледай работата, ли да се намерят колелета и други остатъци от 
аз ще видя какво мога да направя." Дядото си оти- "двоколките". 
шъл, а Никола взел четири пушки мечкарки и ги

втората каруца, от нея третата и тъй все до пос-

Владимир М. Стоименов, 
бивш директор на основното училище в Босилеград

Долно Тлъмино

Изчезналият младеж 

е намерен обесенПодготвил: Драган Кузев

Любчо Стоименов от Долно Тлъмино, махала Дръндупци, 
който бе изчезнал па 20 януари т. г.. е намерен обесен на дърво, на 
около 500 - 600 метра от къщата му.

Съдия-следователят към Общинския съд в Босилеград Славчо 
Генов, който е провел следствието по случая, заяви, че младежът 
е извършил самоубийство в деня, когато е изчезнал. Тялото на 
пострадалия е намерено на 25 февруари, в петък, по време на 
организираното издирване от страна на екипите от босилеградс- 
кото ОВР и от местните жители.

11 .12

г
Водоравно: 1. Обезправен чо
век. 4. Приспособление в баня, 
което пропуска вода на тънки 
струйки. 7. Летателен апарат. 13. 
Мексикански оперен певец (Хо
се). 16. Голямо литературно про
изведение. 18. Летателен апа
рат. 20. Столицата на Перу. 21. 
Модел руски хеликоптер. 23. 
Пристанищно съоръжение. 24. 
Г раблива птица. 26. Домакински 
съд. 28. Сборник от географски 
карти. 29. Първата нота. 30. 
Мъжко име. 31. Част от телеви
зор. 32. Връх на Стара планина. 
33. Размекната пръст. 34. Хищен 
бозайник. 35. Автомобилно със-

П.Л.Р.

Тъжен помен
На 12 март 2005 година се навършват ШЕСТ 

МЕСЕЦА от смъртта на нашия съпруг, баща, свекър,
'ГЪСТ и дядо
МЕТОДИ КОСТОВ 
от с. Желюша

Никой не умира докато го помнят и обичат.
Панихидата ще се състои в 11 часа па гробището в с.

Желюша. Каним роднини, близки и познати да ни придружат.
ОПечалсни: съпруга Мария, син Никола, дъщеря Вера, зеш Зоран, 
снаха Ана, внучки Тамара и Саня

I
7:

тезание. 36. Памучна връв във 
фенер, свещ и пр. 38. Тънка 
подигравка. 40. Модел руски 
въртолети. 42. Град в България.
44. Другото название за Света 
гора. 45. Магазин за продажба на ница в Словения. 22. Вид орга- ковен закон. 34. Който е укри- 
лекарства. 46. Страна в Европа, низация на спортно състезание, вал хайдути по време на ту- 
Отвеено- 2 Част от каоуца 3 25. Фестивален град във Фран- рското иго. 35. Войскова част.
Мъжки певчески глас. 4. Зъл ция. 27. Един спорт. 28. Морска 37. Название 39 Течение в рок- 
дух. 5. Учебна единица. 6. Плат хищна риба. 29. Дълги равни музиката 41. Асошиетед прес 
за намятана или забраждане. 8. места между хълмове. 31. Зак- (съкр.). 43. Автознак за Ниш.
Мярка за земна площ. 9. Гигант, рила, покровителство. 32. Цър-_____________________________
великан. 10. Името на писателя 
Зола. 11, Модел камиони от Сло
вения. 12, Наука за човешкото 
тяло. 14. Радиолокатор. 15.
Дъщеря на родителите ми. 17.
Езеро в Андите. 19. Парична еди-

I

Тъжен помен
На 6 март 2005 година се навършват 40 ТЪЖНИ 

ДНИ от смъртта па нашия мил баща, тъст, свекър и |||| 
дядо Вр
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ 
от Димитровград

Панихидата ще се състои иа 6 март в Ю часа на Шй 
гробището в Димитровград.

С дълбока признателност за всичко, с което пи 
даряваше, поклон пред светлата ти памет!

ТаоиШе: дъщеря Невена и син Васил със семействата си

мг
№

' ЩРешение на кръстословица 232 - Водоравно:

1. Маринова. 7. Ток. 11. Имане. 12. Расина, 14. "Лада". 15. Беса
рабия. 17. Ета. 18. Палуба. 19. Рак. 20. Ни. 21. Череша. 22. Фиго. 23. 
Сирена. 24. Устав. 25. Минута. 26. Фес, 27. РС. 28. Велека, 29, Тил. 
30. Сак. 31. Кола. 32. Фиаско. 34. Вази. 35. Март. 36. Ало.



ХуМ0р ' Сатира ' За6ава ;
12 4 маот 2005

, Манчин рабушшн+4мтн ж' I УкованиСтанали са мъжете на жените 
като на кокошките петлите. 
Мъжът заран, когато стане, 
огъня трябва да захване.
Жената в кревата 
нещо може да. го гълчи, 
но той трябва да си мълчи.
Тя му вика: "Хайде, не се върти, 
за зшсуска качамак извърти, 
вода донеси и тесто замеси."
Мъжът вечер идва от оране 
край чешмата не смее да застане, 
работата вкъщи да свърши отново, 
за вечеря, всичко да бъде готово. 
Затова вие, мъжете, 
с модата се примирете, 
каквото искат жените - 
всичко им купете.
Не казвайте, че е криза, 
макар че сте с непрана риза.

V — ОшЛЛ X#*

)!// Тамън поотпущи кожу и си реко:
"Епа ете претуримо през главу и туя 

^д7 остру зиму" кига Бог не мислил тека — 
укова ни па саглам, баш леденица. Мислим 

си я тека и ступуйем полъка, пазим да ми не литну 
ногье, оти прострем ли се, старете ми кошчинс ич 
нема да зарасту.

—Кво лебедиш, Манчо, кока яйца носиш? — посрете 
I ме Йовча Литкалото.

—Я си носим яйца, ама ньи не гьи пазим, пазим си 
кошчинете на кълковете, строшим ли гьи ньи нема 
кой да ме погледа и да ме превърне у креветат после. А 
тебе ти йе лъсно, че литнеш, нали затова те окаю 
Литкало?...

—Море мани майтаплъци, Манчо, истина съглам ни 
укова! __

— Е Йовчо, отдавна ни йе нас уковало, зимата че 
мине и че размързне, ама кажи ми ти кико да раз- 
мързнемо другьете работе.

— Койе работе, бре Манчо?
— Па тея що не ни даваш да дишемо. Еве узни нап

ример колко године ни йе уковало това гцо чекамо 
променете! Ударимо катанци на предприятия, никой 
нищо не работи, а кига не работи нема и паре, и това 
не йе ли уковуваиье? Щом немаш паре — нема мър- 
данье на никуде.

—Море Манчо, това га знаю и врабците, а разбраше и 
у целуту държаву дека четри пути смо по—сиромашия 
и от сиромашиюту. Мене ми боде у очи дека у тия град 
све йе уковано. Еве узни рекуту: тува кига дуну гожня- 
кат надойде и кико преди године заля Градинско 
полье и "Ивкове воденице". Три дни додека не се 
отегли водата у коритото, не можеш воду да си нато
чиш дома. Вода че ни однесе, а нийе си остадомо без 
воду! А требеше да регулишу Нишаву само йоще 
неколко стотин метра. Ама ко що знайеш, а знайе и 
цел народ: оная Ала у паркат изгълта свете паре, я не 
знайем баш колко, ама се орати за десегкье милиони 
йевра...

— Не знам точно кой укова, ама за буньището на 
Козарицу се орати вечимка половон век и повече! 
Брей оратимо, писаше и по весници, снимаше и на 
телевизию, ама некой там тека га йе уковал, та не

Костадин Петров 
кожухар от с. Брайковци

Максим(мал но); Шопски иоторийин
"Всеки е ковач на своето щастие и обратно, на

М. Горкинещастието си." Все едно
Затрихме сърповете 
Чуковете обаче си останаха...
С чукове и чукчета 
Учредиха се пичовете зачукани. 
Чукат ни чукат по обратното 
Пичовете сега максимално! 
Народа горкия... замаян 
Или нещата не разбира 
Само пак тия делегира.
Пич до пич - кич до кич 
Обединени и превзети 
С частен бизнес заети 
Развилняха се ненормално 
Очукаха ни максимално!...

Получил желюшаиин голяма сметка за 
телефон и ядосан тръгнал да звъни на поща
та за справка. В ядовете сбъркал номера и 
получил електроразрпеделителното. Оба
дил се дежурният:

- Ало, електродистрибуция тука, кво тре-
бе?

- Тражим пощу да им й... матер, ама ка се 
ви явисте и на вас да й... матер, отвърнал 
нервно желюшанинът и затворил телефона.

може да се мърдне и градът да спаси от тия резилък. 
Свака влас преди изборйе обещава дека че мане това 
буньище от там, ама кико за инат оно надживея сваку 
влас. Ужкъим дойду некикви специалисти, мере, раз- 
меруйу, узну паре и си отиду, а после — нищо...

—А да не оратимо за вадете у градат! И тая работа йе 
съглам

Знае нашенски
Отбил се чужденец пред една будка за 

цигари и вестници в Димитровград. Искал да 
си купи цигари и повече с ръце отколкото с 
думи се разбрали с продавача и той си 
заминал с търсените цигари. Двама пенсио
нери, които седяли на пейката край будката 
и гледали какво става, попитали продавача:

- Убаво се разбра със странцатога, ама не 
знам кико успея ка он само мелье?

- Нищо страшно - отвърнал продавачът - ! 
и он знайе нашинскьи. Убаво, на иашинскьи 
ми рече - малборо лайт.

укована.»
—Знайеш ли, Йовчо, я мислим дека су ни уковани 

мозъците. А щом су уковани мозъците, уковане су и 
рукье и ногье, па не може да мърднемо и не може 
нищо да направимо!

—Тека йе , Манчо, я само чекам да видим кой че ни 
отмързне акълат и че се найде ли некой или нещо да 
направи това!

— Йедва ли, йедва... ама дай Боже!
I Маича

Невлянска работа ц
Дядо Нена от село Долна Невля имал 

синове Андон и Куза. Те се оженили, родили 
им се деца, родът се разширил. Някой от 
синовете на Андон станал кмет на селото. 
Когато питали децата от рода На Куза чии са, 
те отговаряли:

- Нийе смо с Андоновите бракьа.
Минало време и секретар-бирник в селото 

станал някой от Кузините. Тогава децата от 
Андоновите, за да си придадат значение, каз
вали:

*Живееш ли сред вълци - 
няма начин да не се научиш 
да хапеш.

*Без петел и кокошката 
може да изкукурига.

*Понякога спомените не са в 
главата, а върху нея.

*Опре ли ви яйцето до 
дупето, вижте дали яйцата 
не са две.

*От много потупвания по 
гърба може да ви излезе 
гърбица.

Църква
Общинският съвет решаваше 

дали да отпусне парични средства 
за църквата в Сенокос. Един от 
съветниците полушеговито каза:

”А бе, хора, все едно дали ще 
дадем за църквата или за спорт
ната зала. Защото след време и в 
залата ще се кърстим като в 
черква и ще се питаме защо сме я 
строили!”

За кой уй ни е "максим 
Ако пичовете са дивизия? - Не се закачайте с нас, нийе смо близка 

рода с Кузините.
Светослав Пейчев А.Т.Цветко ИвановНовица Младенов
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