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Четвърти март стана 
исторически ден за 
Босилеград________

Две години от убийството на Зоран Джинджич

Премиер, който 

даваше пример
Навършиха се две години от 

убийството ма тогавашния пре
миер на Сърбия Зоран Джинд
жич. Насилствената му смърт 
забави и почти спря реформите, 
които той бе започнал с идеите си 
за модерна и европейска Сърбия. 
Той беше истински съвременен 
премиер от европейски мащаб, 
уважаван от политическите, сто
панските и финансовите парт
ньори в света.

Д-р Зоран Джинжич имаше яс
на визия за "сръбския път” към 
демокрацията, с млади образо
вани хора в своя екип, пеобреме- 
нен от миналото, а с поглед към 
бъдещето. За съжаление това 
бъдеще той не дочака, понеже на

пътя му го спря ръката на злодея. 
Остана обаче това, което той 
направи за Демократическата 
партия и за държавата, за нейния 
имидж в света, който беше съв
сем разклатен след войните в 
бивша СФРЮ, след стълкновени
ята в Косово и бомбардировките. 
Една такава страна, икономиче
ски изтощена заради дългогоди
шната криза и международните 
санкции, трябваше да се върне 
”от мъртвите”, или по думите на 
Зоран Джинджич ”да бъде рав
ностойна част от света, та потом
ците ни да не търсят своето 
бъдеще в други държави”.

(На стр. 3)

Открито писмо до кмета на Пирот
'Паметникът бе открит в 
присъствие на над две 
хиляди души, колкото 
хора не бяха забелязани 
на нито едно досега
тържество в градчето. *В изнесените си слова ораторите подчертаха, че паметникът 
е връзка между миналото и бъдещето и че Сърбия и България ще бъдат в 
семейството на обединена Европа

Славиня без рейс?Българският вицепрезидент Ангел Марин и босилеградския кмет Влади
мир Захариев откриха паметника

Славиня е единственото село щипа изпраща председателят на 
в община Пирот, в което мнозин- Окръжния форум на НПО Ини- 
ство от населението са с бълга- циатива за нормална Сърбия и 
реки произход. Някога то се е на- член на Главния форум инж. 
мирало в рамките на Димитровг- Желько Н. Делчев. Повод за пис- 
радска община, но поради съче- мото е планът на ОС Пирот за 
тание па разни обстоятелства е разпределяне на рейсовите ли- 
минало в съседната община (как- нии в локалния транспорт. С то-

лните села. При издигнати зна
мена на двете държави и изпъл- 
ненявапето на двата химна, паме
тника откриха вицепрезидентът 
на България Ангел Марин и 
председателят на Босилеградска 
община Владимир Захариев.

След като поздрави гостите и 
съгражданите си, кметът Заха
риев каза, че 4 март е историче
ски ден за Босилеград, понеже се 
полагат пови основи в отноше
нията между Сърбия и България.

”Аз се гордея, че иай-голе- 
мият българин, революционер и 
борец срещу турското иго от днес 
ще бъде винаги с пас. Надявам се, 
че днешният ден ще допринесе за 
обогатяването па отношенията 
между СЧГ и България. Същев
ременно се надявам, че като бра
тя ще живеем и в обединена Ев
ропа”, каза Захариев.

Българският вицепрезидент 
Ангел Марии изрази специално 
уважение към властите ма СЧГ 
за съгласието и приноса им в отк
риването на паметника. Той съ
щевременно каза, че Васил Лев
ски е добре известен и в Сърбия, 
като подчерта, че той е дал при
нос за освобождението и незави
симостта и на България и и а Сър
бия. Той е участвал в две българ
ски легии в Белград - през 1862 и 
1868 година. Левски е не само 
благ мехлем за болната и жадна 
за свобода душа на българина, но 
и на всеки друг народ. Той е 
личността, която обединява хо
рата от един народ и народите от 
различни държави.

то впрочем и няколко други се- ва разпределение е изоставена 
ла). Но това е друг въпрос.

Тези дни за Славиня май въз- линия от Пирот до Изатовцн, т.е. 
никва един съществен проблем, съкратената линия до село 
Това личи от откритото писмо. Славиня. 
което до кмета на Пиротска об-

досега съществуващата рейсова

(На стр. 2)

Изборни секции и в Сърбия?
Отправено е предложение на следващите български парламе

нтарни избори в Димитровград, Босилеград и Ниш да бъдат орга
низирани специални изборни секции за българите от Сърбия, за да 
могат и те да упражнят правото си на глас. Това се отнася само до 
онези, които имат и българско гражданство. Т. П.

Депутатът в Скупщината на Сърбия Драголюб Койчич

Четвърти март 2005 година действителност. Този ден в град- 
стана знаменателна дата в исто- чето бе открит бюст-памстиик на Десет години 

Радио Цариброд
” Благодаря” - най-хубавата 
българска дума
Далавера с пари
Ново дарение от м-р Катица 
Пауновия
На гости при българите в 
Молдова

рията на Босилеград, а думите на световноизвестния революцио- 
Васил Левски "времето е в нас и пер, който още приживе стана

апостол на свободата. Святото
[ Стр. 3 1

ние сме във времето - то нас 
обръща и ние него обръщаме” - дело стана по случай 132 години

от обесването на Левски и 127
години от освобождението па 
България от турското робство.

{ Стр. 4 )Пари за поставянето на 
паметника на Левски в 
Босилеград 
посредством донори е 
осигурила Фондацията 
"Васил Левски” от 
София. Скулптор е 
Росица Мишева, 
архитект Атанас 
Атанасов,а

I извършител на строежа
I е фирмата "Вива-Руж" 
от София.

I Стр. 5 1Обогатяват се 
отношенията между 
Сърбия и България

Откриването на паметника 
събра представители на Сърбия 
и на България, сред които и пред
ставители па Министерството на 
културата на Сърбия и българс
кия посланик в Белград Яни 
Милчаков, както и пад две хиля
ди босилеградчапи и хора от око-

[ Стр. 6 ]

Г'бтр. 9 1ш
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[ •■ Не само днес народите от 
балканските страни се ст
ремят да си сътрудничат. 
Общата борба за свобода е 
била мечта и на Левски. В 
дописката си до вестник 
"Свобода" от 1871 година 
той пише: "Ние желаем да 
въставаме и да искаме на
сила свойте права. Но ние 
желаем и нашите братя 
сърби, черногорци, босне
нци и румънци да не оста
ват назад, защото нашето 
отечество е общо, а нашите 
цели са еднакви."
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ници, държвиици, политици, об
щественици, лидери па оргапиза- 

аз цни, в това число и на българс
ката общност в различни страни, 
включително и в СЧГ, да не пра
вят бизнес от етническите взаи- 
моотнишения, а да работят вссо- 

з“ тдайно за каузата на общността, 
както това е правил Васил Левс
ки”, подчерта той.
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отличия. Това е отличието, което 
му е дал българският народ, ко
йто заради неговото геройство, 
неговата вяра и неговата после
дователност го нарекъл апостол 
на свободата.

"Днес при пълна отговорност 
можем да кажем, че са точни вси
чки пътепоказатели, които той 
ни остави - и националното само
определение, и високата христия
нска ценност, и високата чове
шка етика, и европейското бъде
ще на нашите народи”, каза Ко- 
йчич. Същевременно депутатът 
поръча: "Нека България посред
ством този и други паметници на 
Левски помни великия си син, а 
Сърбия ще помни своя велик 
брат.”

Поздравителни слова изнесо
ха и положиха венци представи
тели на няколко общини от Бъл
гария (от Столична община Со
фия, Карлово - родното място на 
Левски, Дупница, Благоевград, 
Перник, Кюстендил), както и на 
няколко неправителствени орга
низации, сдружения и политиче
ски партии от България. Венец 
пред паметника бе положен от 
името на Националното движе
ние Симеон Втори и от ВМРО. 
Бяха прочетени поздравителни 
телеграми, сред които и тази от 
председателя на Националния 
съвет на българите в СЧГ д-р 
Ангел Йосифов. В края на тър
жеството босилеградските све
щеници осветиха паметника.

В.Б.-П.Л.Р.

йспециално пред вас много държа 
че паметникът на Левски тук, 
във вашия град, ще ви припомня, 
че вие трябва да работите и да 
изпълнявате вашата мисия 
мост и връзка между братските 
съседни народи на България и на 
СЧГ. Паметта на Левски заслу- ИЗДИГЗ Св 
жава това и вие сте отговорни м
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№; Ьпред неговата памет и пред исто- НаЦИОНалНОТО
мисия”, самочувствие сред 

малцинството ...

и»?

рията да изпълните тази 
поръча Марин.

Вицепрезидентът припомни,

*
Инициатори за откриването 

че Левски е пример за всички нас, на паметника са босилеградският 
не само българите, но и за всички филиал ма КИЦ "Цариброд” и 
други народи, как трябва да се Общинската скупщина в Босиле- 
служи народ и родина, но не за да град. Председателят на Програм- 
се търси свой личен интерес, а ния съвет на филиала Иван Ни- 
интъресът на народа. ”И бих ис- колов, доволен от реализирането 
кал да пожелая на всички участ- на идеята, подчерта, че паметни-
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ма
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кът ма Левски представлява ме 
само паметник на идеалния бъл
гарин, а на универсалните чове
шки ценности, чието възприема
не и уважаване е първото и осно
вно условие да станем част от 

еменния свят.
От днес, констатира Нико

лов, Сърбия е по-демократична и 
по-толерантна към своите лоял
ни граждани от български произ
ход. От днес България е по-при- 
частиа към сънародниците си зад 
границата. От днес ние имаме по
вече национално самочувствие и 
вяра в себе си за нови постиже
ния. Диес всички ние направихме 
една малка крачка към Европа и 
към демокрацията.”

Делото на Левски е непреход
но и днес. Значението му е още

по-голямо като се имат предвид 
надеждите на хората от балканс
ките страни да живеят в обеди
нена Европа. От особено значе
ние за бъдещето им е - миналото. 
Затова депутатът в Народната 
скупщина на Сърбия Драголюб 
Койчич подчерта, че Сърбия се 
гордее от факта, че Левски я е 
смятал за свой съюзник, че в нея 
е намерил убежище, когато се 
подготвял за революционната си 
дейност. Той каза, че в себе си 
Левски е обединил две основни 
християнски ценности - да бъде 
добър като гълъб и смел като 
лъв. Имал е още една голяма 
ценност - бил е последователен 
до края на живота си. Затова е 
сред редките хора, които още 
приживе са получили най-високи

с 11 вр

Славиня без рейс? Българският паспорт е твърде популярен в Македония

Македонски ръковод 

натискат да стават българи
ители сешат добросъседските отноше

ния с бъдещата членка на Евро- 
съюза, а по този начин и усилия
та на самата Сърбия за интег
рация в Европа.”

В края на откритото писмо на 
Инициатива за нормална Сърбия 
се казва : "Каним Ви, г-н Васич, 
(Владан Васич, кмет на Община 
Пирот, б.а.) по повод болезнения 
пропуск, който сте направили,да 
се извините на жителите, които 
сте отсекли от света или пък да 
им предложите да се присъеди
нят към община Димитровград, 
където транспортът им вероят
но ще бъде по-добър”.

Писмото е с дата 1 март. В опи
тите ни да се свържем с автора на 
писмото г-н Желко Делчев, на 
посочените телефони никой не 
отговаряше.

(От стр. 1)

В писмото между другото се 
казва: "Инициатива за нормална 
Сърбия остро осъжда плана за 
разпределяне на рейсовите ли
нии на територията на община 
Пирот, с който на практика е 
отсечено от света единственото 
село в общината с малцинствено 
население. Това представлява 
опит на актуалното общинско 
ръководство за разплата с числя
щите се към българското мал
цинство, които по всичко личи, 
не са гласували за тях.”

Освен с откритото писмо до 
кмета, Инициатива за нормална 
Сърбия ще се обърне за помощ и 
решаване на посочения проблем 
и до посолството на България в 
Белград. "Смятаме, че такива 
необмислени постъпки на локал
ната власт в Пирот могат да нару-

'Привилегията, която им дава българският паспорт, е да купят жилище и земя в 
България, да започнат бизнес там, да купят автомобил с български номер.

Десетки македонски ръково
дни кадри стават българи, за да им 
върви работата, писа скопският 
вестник "Време”. Така са пое- кандидатстват за

депутатът Жарко Кара- български паспорт, за 
джовски (ВМРО-ДПМНЕ) и кан- ДЗ не ГИ обвинят за 
дидатът за кмет на една от скопс- българофилство. 
ките общини Кръсто Шутановс- Управляващите

социалисти мълчат по 
Около 80 000 македонски гра- същата причина, пише 

ждани са се обърнали през пое- вестникът, 
ледните три години към Сдруже
нието на българите в Македония да им съдейства нието. Българските власти не сменят имената на 
за българско гражданство. Сред тях има депу- македонците, а само добавят наставката -ов към 
тати, посланици, доктори, кандидат-кметове от бащиното и фамилното име.

почти всички политически пар
тии. Повечето са ръководни фак
тори от управляващите партии, а 
по-малко са от опозицията.

Привилегията, която им дава 
българският паспорт, е да купят 
жилище и земя в България, да 
започнат бизнес там, да купят ав
томобил с български номер. Про-

Членовете на 
ВМРО-ДПМНЕ крият, че

тъпили

ки.
цедурата трае година и половина, 
а цената е 15 000 денера (500 лева), 
от които 10 000 отиват за сдруже-

А.Т.
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Премиер, който 

даваше пример
Десет години Радио Цариброд то). А то е с дата 1991 г.! Именно тогава Слободан 

Алексич от самодейния театър за пръв път каза в 
ефир ”Овде радио Цариброд“, а музикалният 
редактор Драголюб Пейчев (както само той знае) 
между две подбрани мелодии постояно 
повтаряше : “Ви сте на правой таласной дужини 

™ ™ 100,5 мегахерца - Радио Цариброд“. С професио
налното радио и честотата е сменена и сега е 98 
МНг. Наистина Радио Цариброд се чуваше до 
Желюша идоГрадинье.

Десет или четиринадесет години работа не са 
малко. От откриването на радиото до днес то все 
пак стана съставна част на всека къща в града и 
общината, въпреки някои недъзи, които има и 
което е съвсем нормално. Не може да се отрече, 
че колкото и недостатъчно, Радио Цариброд 
излъчва част от предаванията си и на български 

време на радиото - непрофесионално, така да го език' което му дава признак и на малцинствена 
наречем начинаещо (затова и кавички в заглавие-

Честит 

” юбилей Зоран Джинджич вярваше, че 
на успех могат да разчитат само 
упоритите и такъв беше и той са
мият все до смъртта си.

”3а да успеят промените, мно
го хора в обществото всяка сут-

';; НКНа 3 март тази година Радио Цариброд офи
циално ознаменува десет години от съществу
ването си. Както в ефир изтъкнаха самите жур
налисти в радиото, осведомявайки слушателите 
за годишнината става дума за юбилея на профе
сионалното радио!

Оттук веднага и изводът, че е имало и друго

«!кЧн
шш

Щ&ШЩ рин трябва да се събуждат с 
чувството за нещо твърде важно.
Такива чувства всъщност са 
количеството енергия за проме
ните в едно общество. Там, 
където не съществува такъв из
вор па енергия не могат да се 
извършат спешни и успешни про
мени. На нас са необходими 
точно такива промени, меняваие 
на стила на живеене, на манта
литета. а не само на законите, за- 
пдото сме изостанали. Някои 
вярват, че не е възможна постоя
нна положителна мобилизация 
на едно общество, което е загър
било четири войни, много трамви 
и унижения... Отговорът е - 
животът е безмилостен, успяват 
само упоритите.. . Онези, които 
изпуснат своя шанс, като страна 
или индивидуално..лце останат 
извън играта.”

Така говореше Зоран Джинд
жич. Така работеше той.

Ц'."ч тщпА.Т.медия. а8Ш:'
тШ 1 :я тНе е

печатна
грешка!

“п“. Може би на пръв поглед това е 
дреболия, но не и незначима. 

Защото все пак става дума 
за ведомство, което пред-

^%ЙРЕДСЬставлява локален пар- Г 
а ^ 'ламент и такива гре- *

дица 1ШКИ пр°сто не са д°пу- (от стр. 0
мггими. Очевидно при

съставянето на текста Джинджич считаше, че основ- 
не е консултирано ве- ните фактори за по-нататъшния 
що лице - езиковед, а Успех> след демократическите 
такива лица има. промени, са "доверието на света

Печатът на ОС с в пътя> по който върви Сърбия” 
грешка не е единствения, (понеже от това ще зависи и ико- 

И на един от печатите на комическата подкрепа), след 
явното предприятие думата това регионалното положение 

“явно“ е написана с едно “а“ повече, (ПРИ което се подразбира нивото
на стабилност) и "състоянието на 
политиката и реформите в стра
ната”.

Д]
111 с

Всяко заведение, учре
ждение, ведомство, пред
приятие било частно или 
обществено, трябва да има и 
има собствен печат. В Димит
ровградска община доколкото е 
известно, печатът трябва да е на двата 
езика - сръбски и български. Печат има и 
Общинската скупщина, но с грешка!

В печата на Общинската скупщина думата 
“скупщина“ е написана с буквата “б“, а трябва с

1\ 1
*

т.е. “яавно“.
А.Т. М. Тодоров

........
Голи оток: пакъл в морето - гол гот-» 2Ш
Богдан Николов: Спомени за едно смутно време

си в международното комунистическо 
движение.

Трудно и горко беше на нашия агит- 
проп, който довчера говореше за феде
рация, отведнъж да напусне тази тема. 
На едно събрание в с. Долни Криводол 
хората попитали пратеника от Цариброд 
Ивайло Тошев кога ще стане обещаната 
федерация, а той, за да завърши успешно 
конференцията, казал, че това ще стане 
до две седмици!? Сетне това негово изяв
ление беше оценено като "отклонение 
от линията на партията” и той бе крити
куван и изключен от агитпропа. Разоча
ровай от това, Тошев напусна Цариброд 
и емигрира в България. След него още 
няколко души избягаха през границата.

.. След известно време се разбра, че въвпартията... Имаше и такива, които 1• , връзка с конфликта между съветската иведнага започнаха да критикуват '' | югославската компартия има раздор въвСталин, но тогава и почти до края на , _ , 1Ги/п п. г г
1448 г. сс говореше, че Сталин ме е Миланов' Боримечката и . ха „п ЮКП. Първи жертви на този

' - раздор бяха Андрия Хебранг и Сретен
запознат с проблема, а когато разбере - истината ще Жуйоцич. Тс бяха обвинеш1 м „росъветизъм и опит "да 
излезе па бяло видело. Сталин обаче се криел зад Коми- се пи ,, подчннн югославският Централен коми- 
иформбюрото. Той искал да свали Тито, защото след .. 1
успешната НОБ в Югославия той станал една от 
най-авторитетните личности сред комунистическите 
ръководители в света. Сталин предложил седалището 
на Ииформбюро да бъде преместено от Прага в 
Белград, за да направи обединение на комунистиче
ските партии от европейския югоизток. В плановете на 
Сталин била включена и идеята за федерация между 
Югославия и България. Югославското ръководство 
прие тази идея и затова в Царибродско с удоволствие се 
говореше за югославско-българската федерация.
Идеята за федерацията беше приета особено добре в

•Ж

Не война с Америка, а конфликт 

между Москва и Белград
!

! *в Цариброд вече се забелязваха известни промени като последица от конфликта 
\ между Белград и Москва. Централният комитет на БКП подкрепи становището на Ста

лин и затова охлаждането на отношенията с България ставаше видимо във всички 
области.

| Ристо Антунович завърши четенето ма писмото от 
: Москва, хвърли бегъл поглед към присъстващите и 
! каза, че сега предстои да се разисква върху него.

Първите изказвания бяха несигурни и неубедителни,
| хората говореха с прекъсвания, мисълта им бе неясна.
! Трудно беше да се разбере какво искаха да кажат тези,
| които взеха думата. Още тогава беше ясно на всички, че 
| това всъщност е конфликт между генералисимуса Ста- 

"балканския Сталин”, т. е. Тито. Ние, младите 
на партията, които за пръв път проучвахме IV 

: глава от историята па СКП(б), ме бяхме в състояние да 
| даваме релевантна оценка за конфликта между две 
; довчера братски партии. Учеха пи да обичаме и Тито, и 
' Сталин. Затова Илко Младенов, член на Околийския 
| комитет на ЮКП в Цариброд, беше много прав, когато 
I каза: "Другарю Антунович, моля да бъда освободен от 
I Околийския комитет. В Цариброд, близо до границата, 

с тези работи могат да се справят само комунисти като 
! Джилас, Ранкович, Кардел... Аз съм обущар и искам да 
] се върна да работя в професията си, да правя обуща...

Никой не последва Илко
| Антунович записа нещо в бележника си, но не въз- 
; рази на Илко, не му даде никакъв отговор.
! Илко Младенов беше първият комунист в околията, 

който откровено каза какво мисли но въпроса. Разиск- 
' валето продължи, но никой не последва Илко. Всички 

бяхме за ЦК на ЮКП с известни забележки. Най-често 
I се поставяха въпросите защо ЮКП продължава да е 
■ нелегална, защо партийните събрания се провеждат 
! тайно, защо в града и селото не се знае кой с член на

'

В Цариброд вече се забелязваха известни промени 
като последица от конфликта между Белград и Москва. 
Централният комитет на БКП подкрепи становището 
на Сталин

лин и 
членове

и затова охлаждането на отношенията с 
България ставаше видимо във всички области. Беше 
забранено да се минава по Три пута при Вълковия, 
защото при върха на Видлич този път минаваше през 
българска територия. За обработване на земята от дру
гата страна ма границата беше необходимо специално 
позволение. Много българи от България, които се бяха 
задържали на работа в Цариброд след 1944 година, на- 

граиичните села, защото много селяни имаха земя в ПуСнаха Града- Един от тях беше Крум Миланов - Бори- 
България и искаха един път завинаги да се освободят от мечката, организатор на Царибродския партизански от

ряд "Момчил войвода”, а след войната секретар на Око
лийския комитет на партията в Цариброд. Заминаха си 
Тръпко, Шоп и други стари революционери, конто бяха 
останали да подпомогнат формирането на народната 
власт. От Цариброд си замина и Кирил Трайков, п ър
вият директор на царибродската гимназия след 1945 го
дина. И други царибродчаии, които по време на войната 
сс бяха върнали в родния си град, сега отново си отиваха 
в София.

границата.

Федерация до две седмици!?
Но породената от тази идея радост беше краткотра

йна. Когато Тито направи договор с Албания и започна 
да изпраща там помощи, специалисти за стопанството, 
културата и други области, офицери за работа в албан
ската армия - така, както Сталин правеше в Югославия, 
идеята за федерацията започна да бледнее. Сталин се 
уплаши, че Тито ще стане главен вожд ма тази феде
рация и по този начин ще укрепи още повече позициите

В СЛСДШ1ЩПН брой: 
Стамболич пристигна със специален плак!

!
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Избрана най-хубавата българска дума

11 март 2005

Министър Николай Свинаров:

” Благодаря”Гибелта на Гърдев е вследствие 

на "приятелски огън"
*На второ и трето място в националното допитване, 
организирано от "Ретро радио", се класираха "обич" и 
"България"

* Изявление на министъра на отбраната Николай Свинаров във връзка с трагичния инци
дент от 04 март 2005 г., при който загина младши сержант Гърди Гърдев

Бяха ми докладвани резултатите от предвари- трели по състава на патрула започва масиран 
телната проверка на българските служби за тра- огън със стрелково оръжие от запад. В същото 
гичния инцидент на 04.03.2005 г., при който загина направление, на разстояние 150 метра, се намира 
младши сержант Гърди Гърдев. Резултатите со- комуникационен обект на американската армия, 
чат, че около 18:45 ч местно време, при патрули- Резултатите от разследването и информацията, с 
ране на български военнослужещи в състава на която разполагаме, ни дават достатъчно основа- 
Четвърти пехотен батальон с три бронирани ма- не да считаме, че гибелта на младши сержант 
шини "Хамър”, към патрула се приближава циви- Гърдев с вследствие на "приятелски огън”, 
лен иракски автомобил. Същият не изпълнява по- Генерал Никола Колев е изпратил писмо до 
дадения сигнал за спиране, поради което на разс- председателя па Съвета на началник-щабовете па 
тояиие 20-30 метра в изпълнение иа инструкциите американската армия генерал Майор с молба за 
и установените практики патрулът произвежда разследване па случая от компетентните органи 
два трасиращи предупредителни изстрела във на американската армия с цел изясняване иа 
въздуха от север.

Непосредствено след предупредителните изс- деити за в бъдеще.

С 11 % от всички гласове "бла- известни личности, свързани с 
годаря" беше избрана за най-ху- българския език и култура: пое- 
бавата българска дума в допитва- тът Любомир Левчев, директо- 
нето, организирано от "Ретро ра- рът на Института по български

език към БАН проф. Емил 
Втората най-често предлагана Райпов, Любов Костова (мепид- 

дума от участниците в анкетата е жър "Връзки с обществеността" 
съществителното "обич” с 9%, към Британския съвет), препода- 
следваио от думата "България" ватслите в СУ "Св. Климент Ох- 
със 7% от предложенията. Оста- ридски" проф. Ани Гергова и 
палите думи в Топ 10 са: татко- доц. Георги Лозанов, 
вина, любов, свобода, мама, оте
чество, родина, чедо.

дио".

Според Любомир Левчев три 
думи заслужават особено внима-

обстоятелствата и недопускане на подобни инци-
В ефира на "Ретро радио" любимата си дума от чуждия за тях 
български език споделиха и представители на някои 
дипломатически мисии в България.
Иън Стюарт, който е втори политически секретар в посолството на 
Великобритания в София и директор на Британския съвет в 
България, избра думата "приключение". Зам.-посланикът на 
Испания Алфредо Мартинес изброи "тати", "каварма" и "умереност"; 
за американския му колега Джеф Левин най-благозвучна е думата 
"костенурка". Първият секретар на посолството на Руската 

хмжл ц ^ федерация Владимир Клеманов избра "чучулига", а Николаос
С РЖоЛЯ ВЗТ влахакис, прессъветник в посолството на Гърция, гласува за думата

"приятелство".

Президентът и върховен главнокомандващ 
Георги Първанов САЩ
Виновните да понесат дълбоко 

отговорност
"САЩ изразяват сво

ето дълбоко съжаление 
за смъртта на мл. серж.
Гърди Гърдев. Поднася
ме съболезнования иа 
семейството му”, съоб
щиха за в. "Труд" от 
американското посдолс- 
тво в София.

"Чухме, че убийство
то може да е в резултат
иа стрелба от американ- Николай Василев: 
ски войници", казаха 
още от мисията. САЩ 

разглеждали сериозно инфо
рмацията и щели да разследват 
обстоятелствата 
ничество с българското правите
лство.

ние: "България”, "свобода” и 
"любов”, а Лозанов сподели, че

Българската страна провежда сериозно 
разследване по случая и ще настоява винов
ните да понесат своята отговорност. Това 
заяви категорично президентът Георги 
Първанов пред посланика па САЩ в Бъл
гария Джеймс Пардю. Държавният глава 
има спешна среща с него заради трагичния 
инцидент с младши сержант Гърди Гърдев 
в Ирак.

Президентът очаквал САЩ да приложат 
същия сериозен подход в разследването и 
строгост при търсенето на отговорност.

Георги Първанов посочил, че разслед
ването на смъртта на Гърдев потвърждава версията, че той е бил 
жертва на "приятелски огън”. Това е тежък инцидент и потвър
ждението на фактите води до извода за проблеми в координацията и 
оперативното взаимодействие между съюзниците, не скрил върхов
ният главнокомандващ. Той призовал за по-висока коалиционна 
култура на всички равнища между съюзниците в Ирак.

В националното допитване, 
което стартира иа 1 февруари, се 
включиха над 2000 души, които от 
са дали мнението си 
обаждане в ефир и коментар в като най-хубава и българска 
уебсайта на радиото. дума отечество , а проф. Райнов

За да обсъдят слушателския заяви, че думата обич нямааиа-

крайната десетка би избрал 
чрез СМС, "чедо”. Проф. Гергова определи

вот и да дадат своята оценка лог в друг език. 
относно кампанията, се събраха

151 ми, са отпуснати за
в сътруд-

Анонимно писмо от 
българския батальон

мото внимание”.
"Задачата на патрула е била да провери състоя

нието па пътя "Тампа”. Те са пътували в южна 
посока, спират и обръщат на 7 км. преди крайната 
точка. Според тях, защото са загубили връзка, спо
ред други, защото се развалил ОРЗ-сът, те са слезли, 
за да се обадят в българския батальон. Просто са 
слезли в тъмнината като никой не е огледал с прибо
рите за нощно виждане района. Ицаче щяха да видят 
намиращия се на 150 м радиорелеен пост. През също
то време войникът, охраняващ поста вижда фаро
вете и спиращите автомобили без да знае какво става 
там. След малко, когато наближава колата от север 
българските войници стрелят във въздуха, за да я 
спрат. Те са извън машините. Американската охрана 
не знае кой по какво и защо стреля и открива огън по 
автомобилите, при която стрелба е улучен нашия 
колега”, пише в писмото.

”До края на тази година около ресорен министър е установил 
150 млн. лв. общо, заедно със колко изостанали са българс- 
средствата от миналата година, ките ученици в това отношение 
са отпуснати за компютъризация от връстниците си от Западна 
на българските училища. До Европа. Николай Василев до- 
края на тази учебна година пълни, че близо 30 хил. плаката 
всички български ученици ще на инициативата 1-клас, заедно с 
разполагат със свободен достъп подложки за компютърни мишки 
до интернет, а до влизането ни в ще бъдат раздадени в учебните 
Европейския съюз те ще разпо- заведения, 
лагат с високоскоростен интер
нет, с който в момента не раз- и изобщо инициативата ”1-клас” 
полагат дори министрите”. Това не е предизборен ход от страна на 
каза в предаването "Тази сутрин” НДСВ. Това той заяви в отговор 
на 6ТВ вицепремиерът и мини- на критиките от 
стър иа транспорта и съобщени- депутат от Коалиция "За Бъл- 
ята Николай Василев. Той уто- гария" Николай Камов. 
чни, че идеята е дошла след като

Редник Гърди Гърдев загина отт.нар. приятелски 
огън и по-точно от стрелба на американски войник, 
охраняващ радиорелейния пост малко преди кра
йната точка на българската зона за отговорност по 
пътя "Тампа”. Това пише в писмо, пуснато по елект
ронната поща до сайта на вестник "Българска ар
мия”. Авторът от пехотния български батальон в 
Дивания предпочел да остане анонимен.

Няколко дни по-рано в батальона беше получено 
писмо, с което се организираше среща между коали
ционните партньори в тази зона иа действие, за да се 
избегнат точно такива инциденти, пише в писмото. 
Според автора "поради подготовката и празничното 
настроение командирите не му обърнаха необходи-

Той бе категоричен, че идеята

страна на

Долината на тракийските царе

Световен туристически център Държавният дълг
Георги Китов направи редица основната инфраструктура в ра- г ’ Ж

ставатсветовегГтуристическице^ сензационни находки при разко- йона. Сега до гробниците води ДОЖ/ГО ТГГЖ р 14/1ТТИ АРПП
нтър като Акропола в Гърция и пи в района на Шипка и Казан- само селски път. Ще се рестав- ЖЖСЖ1тЖСЖ«1 ЖЛ. V 1УЖЛЖЖЖ СЙ1Л/
пирамидите в Египет лък. Сред тях беше и златната рират и консервират археоло-

маска на тракийския владетел гическите находки. В плановете 
Терес. Разкритите гробници и за туристическия център е да се 
храмове в долината са 12.

‘Вътрешният дълг е 1,4, а външният 6 милиарда евро.Долината на тракийските царе 
ще бъде първият мащабен прое
кт по новия почин на правителст-

В края на януари българският държавен и държавно гарантиран 
изградят паркинги, заведения, дълг е намалял на 7,4 милиарда евро, съобщиха от финансовото 

вото за единение между култура 3’2 милиона лева осигурява магазини за сувенири, да се наз- министерство. Вътрешният дълг е 1,4милиарда, а външният 6 милиа- 
и туризъм. Премиерът Симеон правителството за реализиране- начат специални екскурзоводи. рда евро. В сравнение с нивото му от декември миналата година
Сакскобургготски лично обяви то на проекта, съобщи правител- Правителственият проект не е дългът е по-малък с 555 милиона евро.
старта на преобразяването на ствената информационна слу- първият за тракийските гробни- Намалението се дължи на предварителното изплащане на об- 
гробниците край Кзанлък в све- ж^а. 1,2 млн. лева от тях са це- ци. След като посети разколите в лигациите, заменили неплатените лихви (брейди-облигации ИАБ).
товен туристически център по лева субсидия от бюджет 2005, а местността Голямата Косматка Съотношението на дълга към БВП (брутен вътрешен продукт) е
подобие на Долината иа фарао- останалите пари дава Министер- миналия септември, президентът 34,8%.

Египет и Акропола в Гър- ството на регионалното разви- Георги Първанов предложи гро
бницата да бъде включена в Бал-

Заради предсрочното изплащане на брейди-облигациите 1АВ се 
променя валутната структура на дълга: в щатски долари той е 28%, в 
евро - 43%, в други валути -15% и в лева - 14%.

ните в 
ция. тие.

С парите ще бъде изградена кански културни коридори.През лятото археологът доц.



Босилеградска хроника
- - _ 11 март'2005 5

Сесия на Общинската скупщина Преди четири години пожар в Кремиково 
слепели имущество на селяни

Колко общо ще "струват" 
безотговорността на 
тогавашните ръководства на ОС 
и на предприятието, както и 
последиците от пожара, още не 
е известно. Понастоящем е в ход 
още едно съдебно дело за 
настанала щета по време на 
пожара. А съвсем е известно, че 
Общинската скупщина и 
"Услуга" ще платят щетата с 
пари на гражданите в общината 
и на босилеградчани, които 
ползват услугите на 
комуналното предприятие.

Щетата ще платят 

собствениците на 

депонията
Общинските съветници приеха програмата за работа на 
Общинската скупщина за тази година, както и отчетите и 
плановете на ведомствата и предприятията, които се 
финансират от общинския бюджет.

Общинската скупщина в Боси
леград на провелото се в неделя 
заседание реши да бъде увеличен 
броят на членовете на Общинс
кия съвет от седем на девет. За 
реализация на това решение, 
предложено от кмета Владимир ко 
Захариев, е необходимо да бъде 
изменен Статутът на общината, 
в който се предвижда съветът да 
има седем члена.

Общинските съветници нап
равиха изменения в решението за 
местните общности. Според но
вото решение изборите за съве
тите на местните общности ще 
бъдат предлагани от председате
ля на Общинската скупщина. То 
ще бъде приложено след месец- 
два, когато се очаква да бъдат 
проведени редовни избори във 
всички местни общности.

Понеже ОС получи средства 
от Републиката за втория тур на 
миналогодишните местни избо
ри, съветниците разпределиха 
900 000 динара, които първона
чално бяха предвидени за тази 
цел, по следния начин: 300 000 
динара на Центъра за култура,
200 000 на гимназията, по 100 000 
за стипендиране на студенти и за 
стажанти в органите на общин
ското управление или в някое от

ведомствата, чиито основател е 
ОС, а 200 000 динара за социални 
помощи и за бюджетен резерв.

На заседанието бе приет 
договорът между Дирекцията за 
строителни площи и пътища и 

муналното предприятие "Ус
луга” за редовно поддържане на 
местните и некатегоризираните 
пътища в общната. Дирекцията 
ще дава пари, включително и от 
местното самооблагане, а пред-

Пожарът, който през август 
2000 година избухна на депонията 
в Кремиково край Босилеград и 
който слепели един плевник, 
овощни дръвчета и гора, получи 
и съдебен епилог. Съдебният 
съвет в Общинският съд в Боси
леград, председателстван от 
съдията Драган Янев, постанови 
решение и наложи ма община Бо
силеград, която е основател на 
комуналното предприятие ”Ус- 

за луга”, както и на самото пред
приятие, което изкарва боклука 
и разполага със сметището, да 
платят обещетение в размер от 
239 000 динара, съдебните разно
ски от 67 000 и полагащата се 
лихва.

Огънят избухнал на 4 август 
2000 година. Противопожарната 
служба към Отдела на вътре
шните работи го "потушила”. 
Понеже комуналното предприя
тие не било превзело налагащите

се от закона мероприятия, преди
всичко не охранявало депонията е запалил нарочно и че той тряб- 
и не били предприети други необ- ва да плати щетата. Същевре- 
ходими мерки да не се разширява менно те изисквали пожарът да 
пожар извън нея, за два-три дни бъде третиран като природно 
огънят спепелил огромни прост- бедствие, в който случай те не 
ранства не само тръни и храста- могат да бъдат виновни за ще- 
лаци, но и селскостопански имо- тата. Но след като съдията Янев 
ти. На Венка Божилова от Боси- разгледал документите на ОС и 
леград били унищижени плевник, на предприятието и разпитал 
веячка за жито, двадесетина, десетина свидетели, сред които и 
дръвчета джанки, по две круши и няколко души от ОВР, станало 
череши и 83 бора. След като ясно. че подсъдимите не са си 
тогавашните ръководства на Об- гледали работата и че случилото 
щииската скупщина и на предп- се е могло да бъде предотвра- 
риятието не се съгласили да й тено. 
компенсират щетата, тя поиска
ла съдебна защита.

Как е избухнал пожарът не е ди и Окръжният съд във Враня, 
известно. Докато някои, сред се казва, че общината и "Услуга” 
които и Божилова, смятали, че са обективно отговорни за наста- 
по време на горещините депония- нала щета. Затова сега те ще 
та се е ”сама запалила”, предста- трябва и да я компенсират, 
вителите на общината и на пред
приятието заявявали, че някой я

приятието ще се старае пътища
та да бъдат годни за движение. 

Общинските съветници 
пръв път приеха и решения за
стипендиране на студенти, за на
граждаване на ученици, осъщес
твили успех в ученически състе
зания, за стажанти и за паричен 
стимул на родители, които през 
годината ще се сдобият с бебе. 
Същевременно те решиха да 
бъде формиран и общински 
съвет за трудоустрояване.

Някои съветници от редовете 
на опозиционната Демократична 
партия попитаха защо досега две 
заседания на скупщината се про
веждат в неделя. Компетентните 
обаче не отговориха на въпроса, 
така че не е известно дали тази 
практика ще продължи занапред.

В присъдата на първоначал
ния съд, която неотдавна потвър-

В.Б.

По повод 8 март

Избор за ” Мис на гимназията”
П.Л.Р. * Даниела Стоименова е хубавицата, а нейни придружителки са Мариета Хранова и Неда 

Антонова

По повод 8 март - Международ
ния ден на жената, боснлеградс- 
ката гимназия в съдействие с мес
тния Център за култура органи
зира културна програма за учени
ците и преподавателите в Голя
мата зала на Центъра.

Покрай песни, танци, стихот
ворения и хумор, в рамките на 
програмата за първ път бе орга
низиран и избор за “Мис на гим
назията”. В състезанието участ
ваха 19 ученички от първи до чет
върти клас. Журито, което предс
тавляваха преподаватели и учени
ци. избра Даниела Стаменова от 
трети клас за “Мис на училище
то” за 2005 година. За първа прпд- 
ружителка е избрана Мариета 
Храмова от четвърти, докато с

Писма

За свобода на 

медиите в Босилеград
Искам да осведомя всички нашенци, редовни зрители на 

предаването ”По нашински”, че вече няма да го има нашето 
редовно предаване, което всяка събота от 18 часа се излъчваше но 
телевизия ”Кодал”, а повторението бе във вторник от 16 часа.

Какво се случи?
Когато трябваше да бъде излъчено повторението на шестото 

поредно предаване, излъчено на 26. 02. 2005 година, директорът 
| Дарко Спиридонов ми съобщи, че нашето предаване вече няма да

собственика па ТВ ”Кодал”I се излъчва и че това е заповед на 
: Никола Стоянчов, който се намира на работа в Белгия. Когато 
| попитах Спиридонов за причината за това негово решение, гой 
; нищо не ми отговори и ми даде телефона на собственика, който е в 
I Белгия, за да попитам него. Аз веднага се свързах по телефона със 

собственика на телевизията и разбрах, че е издал такава заповед 
поради това, че няколко пъти му се обаждал кметът на общината 
и протестирал срещу предаването, в което, както кавал кметът, 

и предаването било обременено 
Кметът помолил Стоянчов да вземе

титлата "втора придружителка” се сдоби Неда Ангелова от трети клас,
Ръководители па програмата бяха младите преподавателки Евгения Жпжова и Митра Симеонова, 

които изразиха надежда културното мероприятие но повод 8 март да стане традиция. П.Л.Р,

Бистър: 

Изложба на 

ръкоделия

бил критикуван много
такова Уволнена касиерка в Електродистрибуцияполитически.

решение.
На моята молба да продължим с първите две части от Далавера с париемицията, в които говорим за изкуството и науката, а да махнем 

третата част, която е контактна програма с гражданите, юй 
категорично отговори негативно и ми каза, че когато дойде в края 
па март, подробно ще се договорим за всичко.

Драги зрители на ТВ ”Кодал” и читатели на вестник 
| "Братство”, борбата на неправителственото сдружение 
| ”Нашинец” за свобода на медиите, за по-добри здравословни и 
I битови условия за живот, за откриване па нови работни места, за 
; човешки и малцинствени права ще продължи съгласно законните

митинг

Група жени в съдействие с 
учителския колектив от подведо
мственото осмокласно училище 
в Бистър организираха изложба 
ма ръкоделия по повод 8 март. На 
своеобразното тържество, което 
се проведе в помещенията на учи
лището, бяха представени карета 
за маси и други ръчно изработе
ни украшения от жените в село
то. Организаторите тези път се 
сетиха и за най-старите жителки 
на селото, за които от събраните 
пари купиха подаръци.

Касиерката в босилеградския клон на лесковското електрораз- 
пределеиие Невена Лазарова е уволнена, понеже компетентните в 
предприятието констатирали, че е правила далавера с пари. 
Миналата година те забелязали, че няколко души платили ток, но 
парите им не били насочени към банковата сметка па предприя
тието и дълговете им ме се намалявали.

Шефът на босилеградския клон Сашо Миланов казва, че още 
тридесетима души се оплакали, че плащали ток, но сметките им 
оставили същите. Той подчертава, че хората за дадените пари 
имат официално издадени квитанции, но че псе още ис са уточнени 
всички пътища, по които се губила дирята на сумите.

Официално още не е оповестено дали Лазарова е направила 
престъпление. Узнаваме, чс по въпроса действат и следствените 
органи.

предписания. Затова ви каня на протестен хуманитарен
за истината”, който ще! ПОД название ”Против лъжата 

организирам на 1 април от 12 часа пред хотела в Босилеград.
"Нашинецо, осъзнай се!” (Това беше и девизът па 

предаването).
Неправителствена организация Нашинец - Босилеград 
председател на Управителния съвет

П.Б.д-р Драган Андонов
П.Л.Р.
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Започна курсът "Недискриминация" Злободневка

Модерна самоагитация
По онова време, сега често наричано и отри

чано, комунизъм, имаше един отдел, който се каз
ваше ”агитпроп”, сиреч агитация и пропаганда. 
Достатъчно беше да се каже, че другарите от 
агитпрона са казали тоя или оня да се въздигне, 
да се представи, като най-подходящия и едва 
незаменим другар (без оглед за коя длъжност) и 
машинерията се задвижваше. Тогава овцете бяха 
или чисто бели или чисто черни - сиви нямаше. 
Блазе на белите и горко па черните - едните се 
въздигаха до небесата, другите се натъкваха в 
дъи земя.

Дойде времето на промените, на демокраци
ята, на многопартийната система. Изникнаха, а и 
сега никнат, партии и партийки. В държавата те 
наброяват нсколкостотин, а в нашата малка об
щина - няколко десетки. Понеже сега всеки сво
бодно може да каже какво мисли (нали е демок
рация) започна друг вид агитация. Старите от 
"агитпрона” бяха погребани, а на новите агита
тори основното правило е колко е възможно да 
се оплюва другата партия, т.е. противниците, 
изравнени с върли врагове.

И се задвижват еснафски одумки, полуистини, 
измислици, не се щадят живи и мъртви близки, 
ровят се из миналото и се изнасят най-кирливите 
ризи. Колкото повече се напада противниковата 
партия - толкова по-ярко проблясва собствената.

Принципът:всичко е позволено, поради един 
своеобразен тип, така наречените модерни са- 
моагитационни пропагандатори. Те се натрапват 
по своему: уж случайно, но постоянно изтъкват 
собственото Аз, Аз-туй, Аз-онуй, но Аз-винаги па 
преден план и на незаменими места. Това човек 
сам да се похвали, може и някак да се разбере: 
щом другите не виждат и не оценяват, една висока 
самооценка, вметната на точното място, може би 
и не е най-обидното.

Обидното у самоагитиращите се е, когато си 
служат с полуистина или с лъжа. Напоследък 
модерно стана да се казва, че през оня период са 
били преследвани, относно жертви на тоталита
рния режим. Че е имало преследвани - имало е, но 
не рядко преследвачите, т.е. доносниците, се пре
дставят за преследвани и жертви. А за най-ус
пешно самоагитиране се счита това, че някои от 
тях искат да се представят, като заплашвани и 
застрашени от обикновено анонимни застраши- 
тели. Такава самоагитация с измислени заплаши- 
тели, просто казано е унизителна.

Не случайно древният философ е възкликнал: 
”0 времена, о нрави!” Новият обичай на самоа
гитиране и самопредлагане очевидно си прави 
път.
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В димитровградския хотел 
"Балкан” миналата неделя за
почна да се провежда курсът 
"Недискриминация”, който се 
финансира от ЕУ и италианс
ката организация "Копит”, 
представляваща асоциация на 
неправителствени организа
ции от тази страна, които под
крепя италианското правите
лство. В Сърбия този курс се 
реализира в 16 града. В някои 
от тях, както например в Бо
силеград той вече е завър
шил. В Димитровград курсът 
ще продължи всяка неделя 
през март месец. Миналата 
неделя лекции за борба срещу 
дискриминацията, ксенофо
бията и расизма пред 10-ина 
млади димитровградчани от 
неправителствения сектор, 
политическите партии и орга
ните на местното самоуправ
ление изнесе водачът на неп
равителствената органиазия 
"Форум за етнически отноше
ния” от Белград Душан Янич. 
Както ни поясни той, посеща
ващите този курс млади хора 
по-късно ще могат да бъдат 
включени в различни дейно
сти, както например да се 
проявявт като културни меди- 
атори, да участват в писането 
на различни отчети за състоя
нието на човешките и малци
нствени права и т.н.

Говорейки за курса ”Не-

дискриминацня”, Янич между 
другото изтъкна, че той се 
причислява към областта на 
специализираните курсове- 
тренировки, които ЕУ фина
нсира с цел да подобри рабо
тата на местните самоуправ
ления и държавното управле
ние като цяло, както и да ин- 
тензивира дейността на пре
дставителите на малцинстве
ните общности в областта на 
защитата на тяхните права. 
Освен Душан Янич, лекции 
ще изнасят и други експерти 
от тази област, един от които 
е и Петър Даджевич от 
Съвета на националните об
щности към Правителството 
на Сърбия. Тъй като курсът 
се провежда и в Пирот, след
ващия уикенд ще бъдат сме
сени групите от Димитров
град и Пирот и мероприя
тието ще се провежда после
дователно в двата града.

След като курсът прикл
ючи във всичките 16 общини, 
младите хора от тези градове 
ще се съберат заедно с препо
давателите си на Златибор, 
където към тях ще се обърнат 
съюзният министър на чове
шките права и правата на 
малцинствата Расим Ляич и 
републиканският министър 
на държавното управление и 
местното самоуправление Зо
ран Лончар.

Стефан Николов

Слободан Йованович, един от лидерите на "Нова Сърбия" в Ниш
Б.Д. 8 милиона евро за 

собствениците на 

площите
2ШПисма

Ново дарение от м-р 

Катица Пауновия
М-р Катица Паунович, биолог от Белград, вече за втори път 

прави дарение на гимназията "Св.св. Кирил и Методий” в Димит
ровград. Дарението съдържа 39 книги научна и 20 книги научно
популярна литература, 34 учебника, учебни помагала, дипляни, 
списания от областта на биологията и опазването на околната 
среда. Ние се радваме, че познавам хора, които имат изконното 
чувство за създаване на връзки с други хора. Така правеше и 
свекърът на г-жа Катица Паунович, известният журналист, бъл
гарист и преводач Синиша Паунович.

На един рафт в нашата библиотека пише: "Дарение от м-р 
Катица Паунович”, което вече наброява 127 книги и други писани 
помагала за обучение по биология.

Изказвам благодарност и почит към жеста на Катица Пау
нович и нейното семейство.

На неотдавна проведеното че Скупщината на Сърбия би 
учредително събрание на Общи- трябвало да приеме закон за 
иския отбор на ”Нова Сърбия” в даване на концесия за изгражда- 
Димитровград присъства и Сло- нето на този път и добави, че 
бодан Йованович, един от лиде- министърът Илич вече е па
рите на нишката организация на мерил концесионер, който е го- 
тази партия. В речта си той тов да вложи сума, петкратно 
между другото говори за дейно- по-голяма от републиканския 
стите на републиканското мииис- бюджет. По думите на Йовано- сформира конзорциум на строи- 
терство за капитални инвести- вич за купуването на площите, на телни фирми от Нишки регион, 
ции, на чието чело е лидерът на които ще бъде изграден бъде- които ще провеждат работите по 
партията Велимир Илич. Йова- щият път ще бъдат отделени 8 изграждането не само на пътя, но 
нович докосна и темата за изг- милиона евро. 
раждането на авто-магистралата
Ниш-Димитровград, като каза, и това, че съществува идея да се

и на газопровода, който ще се 
изтъкна строи край него.Слободан ЙовановичСлободан Цветков, учител по биология

Б.Д.
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Предстои аукцион за ГТП "Сърбия"

Г ШИ
Гостилничарско-туристическо 

то предприятие "Сърбия” от Пи
рот, в което работи немалък брой 
нашенци, наскоро трябва да се 
приватизира. От директорката 
Сладжана Пешич

вече започва да работи. В момен
та се извършват подготовки, сте- 
ите се белосват, вършат се най- 
различни ремонти, докарват се 
хранителни и други изделия, с цел 
хотелът добре да се подготви за 
посрещането на гостите, чийто 
брой по традиция там е най-голям 
в разгара на туристическия сезон 
през юни, юли и август.

"Въпреки че хотелът е извес
тен балнеосанаториум, няма усло
вия да работи през зимата”, спо
деля директорката на "Сърбия”, 
като посочва и причините: "Броят

А,

■ : ■

ег-научихме, че 
предприятието за пръв път ще 
излезе на аукцион тази пролет. 
Верификационната фирма, която 
е преценявала стойността на ка
питала на ГТП "Сърбия”, до 
колко

$

ня- 4 Концерт на българска рокгрупадни би трябвало да прикл- 
с работите, след което през 

април или май т.г. републиканс- Сладжана Пешич 
ката Агенция за приватизация ще 
насрочи първия аукцион. Междувременно фирма-

ючи

,
на гостите през зимата е малък, разходите за 

та е получила разрешение от Агенцията да продаде отоплението са високи, снабдяването на обекта 
определени гостилничарски обекти, с цел изпла
щане на заплатите, които е дължала

\ш$ I и I 0
през зимата е затруднено, тъй като се намира в 

работ- планински район с много сняг, хлъзгави и стръмни 
ниците за изминалия период. Не всичките обекти пътища...” Оценявайки дейността на този обект 
обаче са продадени чрез търг, тъй като фирмата не 
е искала да ги продава на всяка 
цена. Затова непродадените обек-

Една от най-известните български музикални рокгрупи 
Б.Т.Р. гостува в Димитровград на 3 март.

на

през миналия туристически сезон, г-жа Пешич Жадни за подобен вид концерти, младите димитровградчани из-
а и впълниха до последно място голямата зала в Центъра за култур 

захлас изслушаха изпълненията на известните български "рокад- 
жии”, които с музиката си просто взривиха залата. На моменти на 
сцената имаше повече "танцьори” от публиката отколкото музикан
ти. Затова накрая Б.Т.Р. изпълниха няколко песни на "бис” и обе
щаха, че пак ще дойдат заради чудесната публика и "добрата ракия", 
както допълни един от групата. Възможно е това да стане още през

ти отново ще се причислят към 
общото имущество на "Сърбия". 
Както казва директорката, заин
тересовани лица за купуване на 
обектите е имало, но те са искали 
да ги купят на безценица. това лято.

Нека да напомним, че концертът на рокгрупата Б.Т.Р. бе орга
низиран по повод 3 март - Националния празник на България, а 
организатори са община Каварна, Центърът за култура в Димит
ровград и КИЦ "Цариброд”. А.Т.

предприятието "Сърбия” ще бъде 
предложено на потенциалните 
купувачи като една цялост. 
Доколкото и двата аукциона 
бъдат неуспешни, по време на 
третия опит за продажба ще се 
пробва и вариантът да се про
дават отделни части ма фирмата.

По кабелната телевизия в Димитровград!

Български 

музикален канал
Както е известно, в рамките на Хотел “Мир" в Звонска баня 

ГТП "Сърбия” работи и хотелът 
"Мир” в Звонска баня. Хотелът

По повод 3 март - Националния празник на България, Димит
ровград посети Цонко Цонев, кметът на град Каварна. Освен че 
отново се срещна с димитровградския кмет д-р Веселин Величков, 
на кабелната телевизия (която е в състава на РТВ Цариброд) 
Цонев подари декодер за излъчване на програмата на телевизия 
ММ. Тази телевизия е българския пандан на световноизвестната 
музикална телевизия МТВ.

Декодерът е подарък от управителя на телевизия ММ Камен 
Воденичаров, който бе един от основните действащи лица заедно 
със Слави Трифонов и Марта Вачкова в емисията йод название 
"Каналето” по БНТ. На подаръка особено ще се зарадват 
дите зрители, почитатели на модерния звук, понеже музикален 
капал наистина липсваше в кабелната телевизия в града.

На КИЦ "Цариброд" кметът па Каварна дари компютър. От 
името на домакините за подаръците благодариха кметът д-р Весе
лин Величков и председателят на Националния съвет д-р Ангел 
Йосифов

изрази удоволствие, като изтъкна, че около 80 
на сто от капацитетите са били натоварени. 

] Гости е имало от Пирот, Белград, Нови Сад и 
1 редица други места.

1 Фирмата "Сърбия"

има 160 постоянни работници. През летните 
месеци се ангажират и сезонни работници. 
Сладжана Пешич е начело на фирмата от март 
миналата година. Както казва, посрещнали са я 
много проблеми. Все пак е успяла да надделее 
най-важните - през май м. г. е "свързан” 
трудовият стаж на работниците, като са изп
латени облаганията към пенсионно-социалния 
фонд за 8 месеца, изплатени са дължимите 
заплати на работниците, издължени са другите 
борчове, които фирмата е имала към различни 
делови субекти...

В момента средната заплата във фирмата 
възлиза на около 10 хиляди динара. Шефът па 
кухнята в най-представителния обект на "Сър
бия” - хотела "Пирот”, има 20 хиляди динара. 
По традиция през летните месеци заплатите в 
тази гостилиичарско-туристическа фирма са 
значително по-високи.

Узнахме, че досега много фирми и хора са 
идвали в Пирот и са се интересували за усло
вията за приватизиране на ГТП "Сърбия”. Това 
са били предимно делови хора от чужбина - 
България, Германия, Канада..., по и наши 
граждани, които работят в чужбина. Условията 
за приватизираме на фирмата все пак ще бъдат 
известни през тази пролет, а стойността на гос- 

арско-туристическото предприятие 
"Сърбия” ще бъде обявена тези дни.

по-мла-

А.Т.

Отбелязан 8 март

За нежният пол - всичко!
С новото време, сиреч с промените и демокрацията, отрекохме 

всичко свързано със социалистическото ни минало, включително и 
празниците.

Но има един празник, който устоява на всички промени, а това е 8 
март - Денят на жената. Дали затова, че на практика това е 
най-мъжкият празник или поради някоя друга причина 8 март се 
отбелязва почти както преди десетилетия. Отбелязват го и фирми
те, които почти не работят и не дават заплати. Но за този празник 
винаги се намери начин да се отбележи и нежните ни половинки да 
получат поне по едно цвете и да се направи една колективна закуска, 
от която разбира се най-много се възползват силните половинки.

Така беше и в Димитровград на този Осмн март. Много, много 
цветя, евтини подаръци и за пръв път тази година по повод празника, 
малък панаир на книгата. За съжаление едва ли някой купи книга на 
любимата си!

тилиич

А.Т.Б. ДимитровХотел "Пирот” в Пирот
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Театрално представление за толерантността
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Взор в предисторията на стем клетките (1)

” Пред прага на
откритието на панацеата

»

”Клонираните матични клет- 
чният и ежедневния печат, както ки са плурипотентпи, поради кое- 
и електронните медии са пълни то могат да се развиват в повече 
със сензационални вести за мод- направления и дават различни 
мото постижение в медицината - тъкани. Може да се случи от стем 
откритието на т.н. матични или клетки, вкарани в коремната ку- 
стсм клетки. Специалистите им хина вместо панкреас да разраст- 
принисват вълшебни исцелител- не рак” - предупреждава амери- 

свойства. Редица автори са до- канецът от Крагуевац Миодраг 
ри убедени, че науката е най-сет- Стойкович.
не изровила отдавна търсената "Известни американски учени 
ПАНАЦЕА,
средство, с помощта на което ще 
може да се превъзмогне което и 
да е заболяване.

"Бъдещето на част от медици
ната ще се състои в клониране на 
матични клетки за теравпетиче- 
ски цели” - заяви тези дни уче
ният Миодраг Стойкович, зает в 
Института по хуманна медицина 
в Нюкастъл, на едно съвещание 
в Крагуевац с потпора на вели- 
кобританското посолство.

На други места четем: "При 
Университета в Токио е разрабо
тена постъпка за уголемяване 
обема на женските гърди с по
мощта на мастна тъкан в комби
нация със стем клетки. Тези кле
тки спомагат мастната тъкан

В последно време периоди

ки

всеисцелително

ргисв, Сърджап Христов, Илия 
Играта па младите димитровг- Величков, Александър Мило- 

радчани заслужава висока оцен- шев, Драгана Митова, Марина 
ка. За сериозните почитатели па Дончева, Мартина Захарова, 
театралната сцена в града отли- Тамара Янкова, Милана Видено- 
чиото представяне на младия ва, Татяна Анджелкович, Мая 
театрален ансамбъл и не беше Гюрова и Джордже Гогов. За му- 
кой знае каква изненада, тъй ка- зикален фон бяха подбрани попу-

Въпреки че скромно бе рекла
мирано, театралното пред 
ление "Черно-белия свят” се ока
за твърде забележително култу
рно събитие в Димитрвоградска 
община през миналата седмица. 
В рамките на проекта, който 

неправителствена 
организация "Мулитукултурен 
център Димитровград" провежда 
в общината с цел пропагнране на

ст.
съв

местната
то те знаеха, че театралните за- лярни домашни и чуждестранни 
ложби на децата, освен тукашни- поп, рок и фолкмелодии, но това 
те театрални дейци, през измина- не бяха цели парчета, а само най- 
лите две години тачиха и извест- впечатляващите части. Това 
мата наша актриса Паулина също се оказа сполучливо реше

ние, тъй като държи настроени
ето на публиката на високо ниво 
по време на цялото представле
ние.

толерантността във всичките 
сфери на живота и труда, бе 
изнесено и посоченото представ
ление, "Мултикултурният център 

Димитровград" реализира 
представлението в 
сътрудничество с местните 
културни ведомства и учебни 
заведения - Народната 
библиотека "Детко Петров",
Центъра за културата, ОУ "Моша бяха само млади, но и по-възраст- 
Пияде" и гимназията "Св. св.
Кирил и Методий", както и с 
финансовата подкрепа от страна 
на Европейската агенция за 
реконструкция и Фонда за 
подкрепа на цивилното 
общество в Сърбия. В рамките 
на проекта, който реализира 
димитровградската 
неправителствена организация, 
ще бъде публикувана и книга по 
темата толерантност, в която ще 
залегнат поетични и 
изобразителни творби на 
димитровградските ученици. Ще 
бъдат проведени и няколко 
поетични работилници.

подготвиха 
учениците от димитровградската 
гимназия и известната димитров
градска поетеса, самодейна акт
риса и постановчик Елизабета 
Георгиева. Тя написа чудесния 
сценарий, който пленява със 
своята оригиналност и духовито
ст, и твърде успешно го постави 
на сцената, благодарение между 
другото и на съвещателната по
мощ, която й оказа местният 
театрален деец Борис Лазаров. 
Младите артисти, голяма част от 
които вече имат театрален опит 
и знания на сцената, или оставаха 
деца и младежи или се прев
ръщаха във възрастни жени и 
мъже, които остро опонираха по
между си заради дуализми, пре
дизвикани от закоравелите им 
възгледи за отношенията между 
половете и поколенията. Умело 
написаният сатиричен сценарий 
по същото време осмива и раз
бива предразсъдъците в тези 
сфери на човешките отношения 
и косвено посочва начините за

което Ясмина Готовац Цимерман

по-успешно да се имплантира в твърдят, че почти всички емб- 
гърдите на пациентките и да ус- рионални матични клетки, сВ голямата зала на местния

Център за култура бяха заети 
всичките места. В публиката не

кори разрастването на кръвонос- които днес се експериментира в 
ни съдове”. лабораториите са коитаминира-

ни и затова неупотребими за те
рапевтични цели” - заяви Ясмина 
Готовац Цимерман, професор в 
лондонския Университет.

Тъй или инак, в крайна сметка

ни димитровградчани, на които 
младата театрална дружина пре
достави почти едночасово удово
лствие. Да отбележим, че пиеса
та бе изнесена на шопки диалект, 
а според предварителните плано
ве би трябвало да бъде изнесена в 
Пирот, Бабушница, Драгоман и 
евентуално в още някои градове.

става ясно, че в матичните кле
тки са заложени големи надежди.

Задачата на настоящия очерк 
не е да обсъжда правотата за 
бъдещата роля на стем клетките 
в медицината. Представата, коя
то пласира печатът, че стем кле
тките са съвременно постижение 
на науката, не е напълно вярна и 
се нуждае от корекция. Предпос
тавката за съществуване на клет
ки с многократни творителни 
възможности има далечна преди
стория и е тясно свързана с проу
чване на процесите и явленията в 

Проведените опити с мишки в областта на репаративната и фи- 
университетската клиника в Ро- 
щок (Германия) показаха, че 
прилагане на стем клетките при 
сърдечен разрив намалява пове- 
чето опасни последствия. Мати-

Б.Д.

Изложба на 
Слободан 
Сотиров в 
Белград

Манова, както и приятелите на 
театралното искуство, които ид
ваха от Белград. По време на 
представлението "Черно-белия 
свят" посетителите имаха възмо
жност още веднъж да се уверят, 
че Димитровград има много мла
ди таланти за театралното изку
ство. Нека затова да посочим 
всичките 14, които се проявиха в 
това представление: Милан Анд- 
реевич, Боян Милев, Милош Гео-

Миодраг Стойкович

Най-известният димитровг
радски художник Слободан Со
тиров от 7-20 март организира 
поредната си самостоятелна из
ложба, тозин път в Галерията на 
Библиотеката на град Белград. 
Това е шестдесетата самостояте
лна изложба на великия худо
жник, а двадесетина от тях са 
представяни в чужбина в изве
стни галерии и салони, кавито са 
в Италия, Япония, Швейцария, 
България... В Димитровград Со
тиров досега се е представял ше
ст пъти. С негова изложба през 
1995 г. бе отворена и градската 
галерия.

Сотиров е роден през 1926 г. в 
Пирот. Израствал е в Цариброд, 
а следвал е в София и Белград. 
През 1964 г. е награден със Зла
тна палитра на УЛУС, издал е 
две монографии, нарисувал е по
вече от 1000 портрети на извест
ни и не толкова известни хора от 
културата, дипломацията... Над 
400 от портретите му са в Шве
ция, САЩ, Италия, Германия... 
Живее и твори в Белград, но не 
забравя и Цариброд.

зиологическа регенерация при 
животните.

Хората от незапомнени време
на знаят, че гущерите отново 
възстановяват откъснатата си 
опашка. Понякога вместо една

тяхното преодоляване, като пле
дира за практическото прилагане 
па понятието, което в тези прос
тори напоследък се чува все 
по-често, но трудно си пробива 
път към битовия живот. Сещате 
се, това е понятието толерантно-

чни клетки, инжектирани в тяло
то на мишките, значително подо
брявали възстановяването на

вазстановяват се две, три и по
вече опашки. И при речните раци 

кръвоносните съдове в страдала- откъснатите щипала регенери- 
та тъкан от сърцето”. рат. Удивителното обновление

"Група южнокорейски и аме- на загубени органи при редица 
рикански изследователи съобщи- животни подтиквало буйни фан- 
ха, че са уточнили гена "Бакс", 
който причинява разрухата на мит за чудовището Лернейска 
мозъчните клетки. При блокада

тазии в миналото. Античният

хидра, което тутакси възстановя- 
на този ген невроните са по-усто- вало отсечената си глава е имен- 
йчиви, което ще е от голямо зиа-+

но засноваио варху наблюдения
та на регенерационните явления 
в природата.

Прието е, че първите научни 
изследвания на загадката, наре
чена регенерация, са започнали 
едвам през средата на 18 сто
летие.

чение при лекуването на Алцха- 
ймеровата и Паркинсонова бо
лест”.

"Швейцария даде зелена све
тлина на изследванията върху 
човешките стем клетки. Законът 
е влязъл в сила от 1 март т.г."

Но не всички информации за 
матичните (стем) клетки са 
еуфорични.Чуват се и опасения:

+
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На гости при 
българите в Молдова ; Древните българи до VII век (7)

ЛОКиМОиТМТР На иитатапмта ппаппзг^ша тшллтппо лт тоои
щ

&таа±а=:Д!Г’—I
преди повече от 180 ГОДИНИ Това е народът, 

|който имаше всичко
наши сънародници са тръгнали от 
България и се заселили в Мол-

I дова. Нарекли селищата си по
| нашенски - Кортеи, Твърдица... и 
I не забравили, че са българи. В 
| молдовското село Кортеи сме

поканени по повод честването на
10-годишнината от създаването 
българската община

на

общността на т.н. бесарабски българи, живеят в 
Молдова. Най-масово е българското население в 
Тараклийския уезд - самостоятелна администра
тивна единица с център град Тараклия.

: *Те са народ, комуто преди битката с тебе не се е случвало 
: да срещне противник, който да устои... Тях не са 
\ поставяли в затруднение, както трябва да се очаква, нито
• планинските масиви, нито изпречилите се реки, нито 
; липсата на храна...
■ Арист, началник на войската в Илирик, се отправил с пет- 
I надесет хиляди войници и с петстотин и двадесет коли, натоварени 
; с необходимото за воюване оръжие, срещу българите, които
■ опустошавали Тракия. Сражението се завързало край река Цут- 
: ра, където загинали повече от четири хиляди наши войници било в
• бягство, било като се хвърляли от високия речен бряг. Така там 
I погинала илирийската военна мощ и били убити военачалниците 
; Никосграт, Инокентий Танк и Аквилин.
■ По обичая си българското племе отново опустошило често 
: плячкосваната Тракия, без да му се противопостави никакъв
• римски войник.
I (Пояснение: "Хориика" е дело на Комес Марцелин. Този хронист е
• родом от Илирик, но по-голяма част от живота си е прекарал в Конс- 
; таитинопол. Бил е секретар на Юстиниан до 527 г., преди последният да 
; стане император, а след това приема духовен сан.).
I * * *

' ... Пред очите ми е вождът на българите, повален от десницата
; ти, която защитава свободата. Той не е убит, за да не изчезне за
• историята, но той не остана и непокътнат, за да не проявява 
; по-нататък дързост и за да остане там, в своето непобедимо 
| племе, жив свидетел на твоята сила... Това е народът, който преди 
И тебе имаше всичко, което е пожелавал; народ, у който този е 
; придобивал титли, който с купувал благородството си с кръвта на
• неприятеля, у който бойното поле прославя рода, понеже у тях се 
I смята без колебание за по-благороден оня, чието оръжие е било 
; повече окървавено в сражение; те са народ, комуто преди битката
■ с тебе не се е случвало да срещне противник, който да устои, и 
: народ, който дълго време е извършвал войните си само с набези.
• Тях не са поставяли в затруднение, както трябва да се очаква, нито 
: планинските масиви, нито изпречилите се реки, нито липсата на

Из "Похвално слово за крал Теодорих"
\ (Пояснения: Едно от многото произведения, оставени от Магнус 
; Феликс Еиодий. е написаното около 507 година "Похвално слово за 
; крал Теодорих". Еиодий е роден в Галия, вероятно в гр. Арелате, дн. 
; Арл - Франция, около 473-4 г. и починал в гр. Тицинум, дн. Павия - 
: Италия, 521 г.; Теодорих Велики - крал на остготите към края на V и 
- началото на VI в.).

калям из града, е масивната сграда ма Културния 
дом и паметника на Ленин пред главния вход. Във 
всяко населено място в района, през което минах
ме, имаше улица "Ленин”.

Градът е беден, няма работа за хората. Всеки 
се препитава както намери и поради това ми 
напомни на Димитровград и Босилеград. Основ
ният поминък е земеделието. Животни отлгежда

Гостоприемството е култ
Село Кортен е създадено през 1829 година. 

Българите, които го основали, дошли предимно 
от Централна България. Днес 
тежък. Проблемите са им многобройни, но никой 
не се оплаква. Няма пътища, липсата 
почти

всяка къща, иначе почти е невъзможно да изхра
ниш семейството си. Разговаряме с една от слу
жителките на хотела, в който бяхме настанени. 

на в°Да е Ирина е на около 40 години. Питаме я каква е.
осезателна. Когато заговориш с някои от ”Аз ли, аз съм българка", усмихва се Ирина,

тях о яче, за равяш за всичко, което те заоби- Много рядко (ако кажа и почти никога, няма да 
каля. осрещат 1е сърдечно, с широка усмивка, излъжа) съм чувал някой с толкова гордост да 

овори се задължително на български. Хората произнася ”аз съм българин”. Ирина говори бъл- 
там са съхранили българските обичаи, устояли са гарски, използвайки думи като "гълча”, ”сбору-
на опит да бъдат асимилирани и са се преборили йем”, "чирак”, ”доодим”. Така говорят всички
децата им да изучават родния си език. Обра-

жпвотът там е

Из "Хроника"

местни и да ги слушаш е голямо удоволствие, 
зованието е издигнато в култ - за него не се жалят Както повечето, с които се срещнах, и Ирина 
средства. Успеваемостта в училищата е много мечтае да дойде в България. Но как да го направи, 
висока, средно 90% от учениците продължават като заплатата й е около 40 долара, а само за 
обучението си в университети. Гостоприемството визата и пътя й трябват повече от 100. Тя има три 

| също е култ. Посрещат те с вино (домашно и с дъщери - и трите студентки. Една учи медицина 
! изключителен вкус), ястията на масата следват във Варна, другата е в Киев, а третата в столицата 
1 едно след друго, задължително трябва да се опита Кишинев.

от всичко, а това не е много лесно, защото, когато Питам я изгумено как успява да ги изучава с 
вече мислиш, че вечерята е приключила и стопа- тази заплата. "Справяме се със съпруга ми. Жи- 
ните те изненадват със следващото ястие. Тосто- вотът ми е хубав, не се оплаквам”, казва тя.

Мисля си, че би било хубаво такива като Ирина 
да могат да дойдат в нашите краища, за да ни

вете са многобройни. Тук се спазва строг ред.
Пръв вдига тост най-високопоставеният човек в 
местната управа. След това се изреждат и оста
налите, но само като им дадат думата. Йерархията 
се спазва желязно. Обясняват ни, че това с цяло 
изкуство, случвало се е обаче да има обидени, на българско хоро 
които или не им е било дадено правото да вдигнат 
тост, или са били от последните.Излишно е да създаването на българска община в Тараклия 
казвам, че се пие до дъно... Както и това, че от дойде и президентът на Молдова Владимир Во- 

I определен момент нататък това не с много ронил. Той поздрави сънародниците ни по повод
юбилея. "Българите участват във всички сфери

заредят с вяра, сила и оптимизъм.

Молдовският президент се хвана на

; храна...
На тържеството по повод 10-годишнината от

| лесно...
Всичко споменато дотук се отнася и до Тарак- 

I лия. Наричат я
на живота наравно с останалите граждани на 
Молдова. Тараклийският район е свободна ико
номическа зона и решенията в областта па ико
номиката на местно ниво се вземат самостоятел- 

Селището Тракалия е основано през 1813 годи- ,ю Това е един от първите райони, който си пок- 
| на от български преселници. Руско-турската рива сам всички нужди и разходи”, заяви Воронин 
| война през 1806-1812 година е причина за първото пред журналисти. Молдовският президент не успя 
| масово изселване на българите от родината им. да устои на песните па известния български певец 
| Войната става един от преломните моменти в Илия Луков, който също беше ма тържеството, и 
• историята за изселването на българите в лреде- 
[ лите па Руската империя, а също и за първото

Столицата на българите в Молдова 5 На шестия ден той определил хиляда души, които да направят 
: разузнаване на неприятелите. Те попаднали па хиляда българи. 
; Варварите си вървели безгрижно, понеже между ромеите
• имало мир. Обаче ромеите по решение на стратега започнали да 
: хвърлят копия срещу варварите. Българите проводили пратени- 
| ци, като искали да отклонят сражението, и подканяли ромеите да 
[ не нарушават мира. Началникът на отряда изпратил пратеници 
; при стратега, който се намирал на осмата миля от мястото. Петър 
: отхвърлил миролюбивите предложения и заповядал на авнгарда 
: да избият веднага варварите с меч. Тогава българите, след като се
• приготвили, доколкото им било
• възможно, за сражение, влезли в 
: ръкопашен бой. Те се сражавали
• много храбро и принудили ромс- 
| ите да се обърнат в бягство.

Из “Исшрия”

и хагана

на кръшните хора па танцовата формация "Пи
рин”. За всеобщо удоволствие на присъстащите в 

масово преселване в Бесарабия, която след залата наши сънародници, Воронин се хвана па 
войната влиза в състава й. В резултат на това през теЖко българско хоро заедно с момчетата и 
първата четвърт на 18 век възникват села, момичетата от формацията.

преселници отвъд Дунава. Тараклия 
е едно от тях. И до днес имената на някои села са 
останали предишните, дадени още от татарите 
(окончателно изселени оттук от императрицата Молдова бяха чували за нас - българите в Сърбия 
Екатерина през 1807-1809 г.). Общо 26 са селища- и Черна гора. Почти всички, с които разговарях 

окръг Тараклия. Според официалните данни най-често казваха, че за пръв път чуват, че има
признато българско малцинство 
в Сърбия. Мислеха, че на запад 
от България българи има само в 
Македония!?

им

населени от

IIIИскат връзка с нас
За съжаление твърде малко българи от

та в • (Пояснения: В съчинението си
■ "История” Теофилакт Симоката, 
; родом от Египет, отразява съби- 
II тията от времето на император 
I Маврикий (582 - 602); Петър - стра-
• тег, брат на императора; в помес-
■ тения откъс става дума за войскова 
; част на паионските българи, които 
I по това време били подвластни на 
I аварския хаган).

Тръгнахме си от Тараклия 
заредим с енергия и с повече 
светлина в душите. Обещахме 
им да разкажем за тях и да ги 
свържем с българите в Сърбия и 
Черна гора, най-напред чрез 
вестник "Братство”.

: - Следва -

Бойни брадви на, 1те
българи

1.Тодор Петров
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ФК ” Младост” - БосилеградВтора сръбска лига - група "Изток"

Студеното време забавява подготовкитеСлужебна победа
Димитровградските баскетболисти спечелиха две точки в 17 кръг 

от първенството на Втора сръбска лига - група "Изток” на "зелената 
маса”. Отборът на "Лесковац-Актавис”, който трябаше да се 
противопостави па димитровградчаиите междувременно се оттегли 
от състезанието, така че всичките отбори, които до края па първенс
твото трябва да играят с него, ще печелят мачовете със службен 
резултат 20:0.

В следващия кръг от първенството БК "Димитровград” гостува в 
Куршумлия. До края на първенството предстоят още 5 кръга. В 
момента "Димитровград” заема осмо място във времеиото класи
ране.

Този уикенд в Пиротски окръг_______________

В отбора изтъкват, че през 
есенната част материална 
подкрепа са им оказали частни 
фирми "Дукат", "Анитекс", 
"Квйн", "Ибер", "Дуга", 
"Карго-транс". Ръководството 
на клуба се надява, че 
подкрепата ще продължи и през 
пролетния полусезон.

* В "Младост" се надяват 
времето да се стопли и да се 
създадат условия за 
редовни тренировки

Въпреки че студеното време 
забавя старта на тренировките, 
във ФК "Младост” са уверени, че 
ще се подготвят добре за нача
лото на пролетната част от пър
венството в Пчниска футболна 
дивизия.

Миналата седмица в клуба се 
проведе заседание, на което ос
вен членовете па председателст
вото присъстваха и футболисти
те. Присъстващите обсъдиха ре
зултатите през есенната част от 
първенството, когато отборът

са готови да положат максимал
ни усилия и да спечелят тазгоди
шното първенство. Отборът раз
полага с 23 футболисти, които 
равностойно ще кандидатстват 
за титулярния състав.

В рамките на подготовките за 
пролетния полусезон, който ще 
стартира в началото на април,на 
19 март зелените ще изиграят 
контролна среща срещу "Рад- 
ник” в Сурдулица. Преди подмо

ла състезанията в

зае първото място, отбелязвайки 
изключителен резултат - 8 побе
ди в 8 изиграни мача. Зелените 
отбелязаха 28 попадения и допус
наха само 2 гола в своята врата. 
Босилеградските футболисти по
лучиха само 7 жълти картона, а 
не са наказани с пито един чер
вен.

Мачове за 

футболната 

купа на СЧГ

ръга "Балкански” от Димитров
град, "Лужница” от Бабушиица и 
"Йедииство” от Бела паланка, 
които се състезават в НФЗ, ще се

вяването 
Пчинска дивизия босилеградски
те футболисти ще играят мач за 
купата на Пчински окръг, най-ве
роятно в края на март.

включат в състезанието в третия 
кръг, докато отборът па пирот- 
скня "Радиички”, който се със- П.Л.Р.В "Младост” подчертават, чеТози уикенд на футболните 

терени в Пиротски окръг ще се тезава в Сръбска лига, ще се 
СЧГ. включи в четвъртия кръг. Като Вечер на димитровградските ловцииграят мачове за купата на 

В първия кръг ще играят отбори, член ма ПОЛ отборът ма ФК
"Желюша” ще играе в първия

И във вторник 
нямаше седмица

П
лкоито се състезават в Ппротека 

общинската лига (ПОЛ) и в Ок- кръг. Да отбележим, че първепс- 
ръжната лига. Отборите от ок- твото на ПОЛ продължава през

средата на април.

;■Треската 

продължава
;]

"Балкански" се завърна от Гамзиградска баня
!!

Добри подготовки за 

успешен пролетен старт
Само един българин имаше Щ 

числата,изтеглени в неделя на | 
"Тото 2” и стана милионер. || 
Бюджетът на печелившия ще 
се увличи с 5219 млн.лв. (към Щ 
2,7 млн. евро), което е и рекор- Щ 
дна печалба в историята на | 
българската лотария.

В Сърбия обаче опашките ;Л 
пред лото-гишетата ще стават Щ 
все по-дълги, тъй като в тегле- Ц 
пето във вторник се оказа, че и) 
никой няма печелившата ком- 
бинация. Джакпотът от над 2,5 ^ 
млн. евро се прехвърля за ;| 
следващото теглене, когато се Ц 
очаква да нарастие на около 3 § 
млн.

От 26 февруари до 5 март т.г. 16 футоболисти на "Балкански” 
проведоха подготовки в Гамзиградска баня край Зайчар. Отборът 
изигра три срещи с отбори отТимошка футболна зона и регистрира 
две победи и едно равенство. Мача с отбора "Рудар-Каструм" 
димитровградчаиите спечелиха с 2 : 1. Головете отбелязаха Марко 
Зечевич и Бобан Ценков. В мача с отбора на "Путеви” димитровг
радските футболисти отбелязаха три гола чрез Саша Басов, Баие 
Гюров и Марко Зечевич и успяха да защитят своята врата. Единст
веното равенство е регистрирано в мача срещу отбора 
-1:1. Автор на единствения гол за "Балкански” в този мач бе Милош 
Йованович.

Треньорът Новица Алексов коментира, че подготовките са про
ведени успешно и че футболистите са добре подготвени физически. 
Той каза, че сега отборът трябва да продължи да провежда редовни 
тренировки и да играе приятелски мачове.

В димитровградския хотел "Балкан” миналата събота се проведе тра
диционната ловжийска вечер, която организира местната ловджийска 
организация "Видлич”. Освен членовете па организацията, присъстваха и 
ловци от Тръстеник, Пирот, Бабушиица, Звонци, Драгоман... От името на 
организацията "Видлич'’ нейният водач Деян Соколов връчи благодар
ствено писмо на председателя на Димитровградска община д-р Веселин 
Величков за изключителното сътрудничество, развитието на лова и за
щитата на околната среда. За почетни членове на сдружението бяха 
провъзгласени: Петър Маиов, Илия Соколов, Божа Иванков, Слободан 
Илиев и Слободан Зарков. Като най-възрастни и все още твърде дейни 
членове на сдружението съоръжения за лов получиха ловците Никола 

' Георгиев и Еленко Виданович.

на "Каблови”

Б.Д.!Отборно първенство на СК "Граничар"

Младите идват Астрономи намериха 

невидимаМиналия петък на стрелбище- категорията начинаещи пионери 
то в СЦ "Парк” се проведе второ в стоящо положение тримата 
отборно първенство иа СК ”Гра- най-успешни състезатели са: Ма- 
ничар” за млади категории. Уча- рко Тошич (135), Марко Йоваио- 
стваха голям брой млади талан- вич (129) и Марко Тодоров (94). 
ти, които осъществиха добри ре- В категорията, в която се състе- 
зултати. В категорията начииае- заваха и момчета, и момичета 
щи пионери и пионерки в седящо най-успешен бе Теодор Илиев 
положение най-добри бяха: Кри- (161), пред Дияна Соколова (161), 
стина Соколова (129 точки), Светлана Пейчич (155) и Снежа- 
Стефан Стойчев (127), Стефан на Николова (149). В категория- 
Ташков (119) и Ненад Ставров та кадети, в която също се състе- 
(118). В категорията начинаещи заваха и момчета, и момичета, 
пионерки в стоящо положение най-добри резултати осъществи- 
най-добре се представиха: Радми- ха: Непад Станчев (299), Сиииша 
ла Джорджевич (133), Йелена Методиев (298) и Биляна Кочич 
Топич (128), Йелена Тодорова (280).
(127) и Емануела Пейчева (99). В

Британски астрономи откриха невидима 
галактика, която може да е съставена от “тъм
на материя”, предаде електронният сайт Спейс.
Ако откритието на учените от университета в 
Кардиф се потвърди, то ще допринесе да се 
обясни образуването на вселената.

Още през 30-те години на миналия век астро
номи изчислиха, че светещото вещество в гала- 
ктичеектие купове е десетки пъти по-малко, 
отколкото е необходимо, за да може неговата 
гравитационна сила да държи галактиките 
заедно. За обясняване на парадокса се предпо
лагаше, че има и невидимо вещество, което сега 
се нарича "тъмна материя”.

През 2001 г. научен колектив в Кеймбридж 18 
предсказа съществуването на "тъмни галакти- К 
ки". Сега това предположение, изглежда, се Щ
потвърждава. "Тъмната галактика" е открита в Елипсата показва района от небето, където бе 
галактическия куп Вирго, на 50 милиона светл- засечена "тъмната галактика" 
инни години от Слънчевата система. Предпо
лага се, че в току-що зародилата се Вселена Установена странна гравитационна 
масивните купове от тъмна материя са притег- неЩ° като "кладенец", в който според изчисле- 
ляли другата материя и така са съдействали за нията е концентирана маса, превишаваща 100 
образуването на звездите и галактиките. милиона пъти масата на Слънцето. Ако това бе

Астрономът Робърт Минчин от Кардиф обяс- обикновена галактика, щеше да се вижда
качествен любителски телескоп. Според изчис
ленията съотношението там на тъмна и обикно- 
внеа материя е 500 към 1.

щяшш
На 17 март
Атлети от Димитровград 

ще гостуват във Враца аномалия,
Дванадесет лекоатлети от димитровградския атлетически клуб 

"Балкан” ще гостуват на 17 март т. г. във Враца, където ще участват 
и в атлетическо състезание. Димитровградските лекоатлети ще се 
състезават в дисциплините бягане иа 60 метра, дълъг скок и висок 
скок. Врачанският и димитровградският атлетически клуб склю-

миналогодишния мити-

и с
нява, че галактиката е засечена с помощта на 
няколко радиотелескопа. В купа Вирго билачиха договор за сътрудничество по време на 

нг по скокове "Джамп" в Димитровград. Д- с.



Предания, - Пиетет
тгмаргт 11IШ

Семинар за пчеларите 
в Югоизточна Сърбия Снегът спря движениетоПредание от шопските краища

Апостол се жени Поради високата снежна покривка, която надвишава 50 сантиметра, 
населението в най-отдалечените села в Босилеградска община вече два 
месеца е изправено пред сериозни проблеми. Снегът напълно парализира 
движението и допълнително обремени трудните условия за живот на 
хората в Караманица, Голеш и Жеравино.

- Поради завеяните пътища жителите в тези села не могат да си оси
гурят брашно и други хранителни стоки, казва Вене Михайлов, отбориик 
в ОС от Караманица и подчетртава, че доколкото се случи някой от 
жителите да се разболее, няма условия да го закарат на лекар. От друга 
страна не съществуват условия собственикът на магазина в Караманица 
да подсигури стоки, а той е единственият магазин, от който се снабдяват 
жителите в тези местности.

Предприятието за поддържане на пътищата е изчистило регионалния 
път до Караманица, където ежедневно движи автобусът на предприя
тието ”Тасе турс”, обаче само до мястото, където автобусът се обърща. 
Пътят до магазина, както и останалите махленски пътища в селата са 
отрупани от сняг.

С проблемите на населението от тази част на общината Михайлов 
запозна и съветниците в Общинската скупщина. Кметът Захариев обеща, 
че ще се заложи да бъдат почистени и останалите пътища в тези села.

П.Л.Р.

В чифлик израстнал един много голям и силен мъж. Името 
му било Апостол. Най-много проблеми имал с конете. Когато 
яхнал обикновен кон, краката му все докосвали земята. Апос
тол продал три коня и за парите купил един голям, който 
горе-долу му пасвал. Майката на Апостол била от село Продан- 
ча в Трънския край. Апостол често пъти ходил при вуйчо си в 
Проданча, където запознал красивата мома Първана. Много 
му харесала и я попитал иска ли да се омъжи за него. Момата се 
съгласила. Отишъл Апостол с Първана при родителите й 
съобщил намерението си. Те се съгласили. Договор::-:: 
събота Апостол да дойде с родителите и роднините си за 
Първана. Така и станало. В

и им 
или се в

сватовете имало гайдарджия и 
тъпанджия. Яхнали коне и се запътили към Проданча. В неделя 
преди обяд всички се завърнали весели и с Първана в чифлик.
На една ливада край реката се събрали стотици хора. Свирели 
музикантите, виело се хоро...

По това време в селото дошъл турчинът Асан от Неделшце.
Разбрал кой се жени и отишъл до Апостол. "Казаха ми 
жениш днеска”, казал турчинът. "Днеска доведох най-хубавата 
мома оттук до Трън и всички се веселят”, отвърнал Апостол.
Турчинът започнал да се заяжда, като казал на младоженеца:
Добре, ама сега трябва да бъде всичко според закона. От 

падишаха е стигнал хатишернф, според който, когато гяурин се 
зажени, булката си непременно трябва да заведе при бея, за да 
види той дали раята му е честна.” Апостол се разсърдил, . лтжцгжчж 
замахнал с шепа и блъснал турчина по главата. Понеже имал : ОПИ 1И О 1

Ин мемориам: Димитър Славов 
Митко, че ти се

Стопански и 

обществен деец
V—

Европейски Известният димитровградчанин Димитър Славов - 
Митко ненадейно почина на 2 март 2005 год. Роден е през 1932 година в 
с. Лукавица. След завършването на средно селскостопанско училище 
известно време работи във вътрешността на страната. Завръща се в 
Димитровград и става управител на земеделската кооперация ”Висок” 
в Изатовци. Начело на тази кооперация е 12 години. По това време 
задочно завършва полувисше селскостопанско училище. Този период 
е известен като време на голяма експанзия на селскостопанското 
производство, особено на овчарството във Висока. Построени са или 
са обновени няколко овчарника, извършена е комасация и са създа
дени пространни обществени ниви и ливади във Височкото поле, наба
вена е селскостопанска механизация, интензивно се прилага съвре
менна агротехника, а стадата нарастват на няколко хиляди овце.

След обединяването на всички димитровградски кооперации в ЗК 
”Сточар”, Славов е назначен за неен директор и се ангажира върху 
развитието на селското стопанство в общината като цяло. През 1968 г. 
е избран за председател на Общинската скупщина в Димитровград, на 
който пост е до 1974 г. Това е време на интензивна електрификация на 
димитровградските села, по-нататъшно заякване на селскостопанс
кото производство и развитие на комуналната дейност в Димит
ровградско.

Като запасен военен командир през 1974 г. е назначен за началник 
на Секретариата за народна отбрана и обществена самозащита при 
Общинската скупщина в Димитровград. През 1978 г. е избран за 
делегат в Съюзния съвет на Скупщината на Югославия. Отново се 
връща към своята професионална дейност - повторно е избран за 
директор на ЗК "Сточар от която длъжност излиза в пенсия.

След пенсионирането си Славов продължава да работи за по-доб
рото бъдеще на тази среда. Избират го за председател на МО Димит
ровград и той със сътрудниците си работи за асфалтирането и уре
ждането на градските улици, изграждането на водопроводна и кана
лизационна мрежа, възстановяването ма Стационара, поставянето 
покрива над местния Здравен дом, набавката на линейки и санитарни 

.. През 2006 година щеше да изтече третият му пореден мандат 
откакто е начело на МО, но смъртта го изпревари.

Славов е бил активен член на общинската пенсионерска органи
зация. По определение е бил левичар, но винаги е уважавал и другите 
политически п идеологически мнения. Това особено е можало да се 
забележи по време и след въвеждането на многопартийната система у 
нас, когато с всички е можал и искал да разговаря, сътрудничи и 
работи за по-нататъшното развитие на града и общината ни като цяло.

Димитър Славов е получил редица признания за своя труд. Някои от 
тях са: Медал па труда, Орден на труда със сребърен венец, Орден 
труда със златен венец, Септемврийска награда на община Димит
ровград и др.

Лека му пръст!

Словенияогромна шепа, ударил го не само по бузата, но и по ухото. Дори 
и шията му захванал. От силния удар Асан просто литнал във 
въздуха, прелетял цялото хоро и с дпрника си паднал на брега 
на реката. Там, където паднал му останали двете кубури и двата
ятагана, а той самият се стъркалял в реката. От студената вода I Сърбия утре в гр. Ниш ще орга- 
бързо се осъзнал. Повдигнал глава и погледанал към брега на 
реката, където видял огромния Апостол как вика с гръмоте
вичен глас: ”Какво искаш, бе, турчине? Искаш моята булка да 
вземеш за була. Ти май си полудял. Ако искаш була или ако 
твоят бей иска була, вървете в Стамбол и си доведете колкото 
си искате мръсни туркини. Тази мома съм довел за мене и тя ще 
си остане моя булка. Ако трябва, ще воювам и с цяла Турция, но 
Първана няма да ви дам. А сега бягай оттук и да знаеш, ако те 
срещна още веднъж, всичките кокали ще ти счупя.” Асан 
седнал във водата, отвързал цървулите и ги хвърлил в реката.
Бос се изкачил до брега и след това хванал баира към село 
Вишан. Преданието казва, че никой вече не го е виждал в тези 
краища. Големият Апостол и Първана оставили потомство.

Регионалната асоциация на пче
лните организации в Югоизточна

низира международен семинар, 
посветен на пчеловъдството в Сло
вения.

За пчеларството в Словения въз 
основа на европейските стандарти, 
за оптималните условия при отгле
ждането на пчели и за борбата сре
щу най-разпространените пчелни 
болести ще говорят гостите-пче
лари от Словения Франц Презел, 
Владо Авгущин и Андрей Зайц.

Очаква се присъствието на 
около 1000 участници от Югоиз
точна Сърбия, които се занима
ват с пчеловъдство и с производ
ство на лечебни препарати от

Подготвил: Драган Кузев
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Водоравно: 1. Град в България.
5. Общо название за дини и 16 
пъпеши. 10. Шестата нота. 12.
Растение с големи и кухи пло
дове. 14. Апарат за комуника
ция. 16. Името на актрисата Де- 
рек. 17. Алкохолно питие. 19. 24
Житно растение. 20. Един конти
нент. 22. Сушени плодове. 24. 29
Малък и плитък морски за
лив. 26. Годишно време. 28. Ду
ма, с която обикновено се отри
ча. 29. Хълм над Белград. 30.
Църковно название за хора, кои- 36 
то не вярват в бога. 31. Фести
вален град във Франция. 32.
Точно календарно число. 33.
Кон (поет.). 34. Тегло на стока 
без опаковката. 36. Наука за чо- 43 
вешкото тяло. 38. Поредно чис
ло. 40. Горна част на житен клас.
41. Струнен музикален инстру
мент. 42. Вредно вещество в ци- 18 Автознак за Кикинда. 20. Анг- кал от етилов спирт. 31. Дребно 
гарения дим. 43. Дарители.

У."
у ”
25 на

В. Димитров

32 Скръбна вест
На 2 март 2005 г. ненадейно почина

ДИМИТЪР СЛАВОВ МИТКО 
(1932-2005)
пенсионер от Димитровград

Дълбок поклон пред светлата памет па нашия 
най-мил.

Ойечелени:_ръщери Сливица и Ана и брат Света 
със семействата си

I
■Ог

У У 40

Скръбна вест
На 5 март 2005 г. в болницата в Ниш почина

ЗОРИЦА МИТРЕВА 
по баща Анакнсва, родена 1965 г. 
медицинска сестра в Здравния дом в Босилеград

Скъпата ни покойница беше погребана на 7 март в 
райчиловските гроб11ща.

Мила кумице, ти всеотдайно помагаше на всички, но 
в тежките моменти, кога то трябваше да спечелиш борбата за живота 
си, безмилостната съдба не ни даде никакъв шанс да ти помогнем. 

Вечно ще те помним н обичаме. Почивай в мир!
С Шооешо семейство скърбят кумовете ти Милинка и Борис със 
семейството си

лийско женско име. 21. Българ- жилещо насекомо. 33. Послед- 
Отвесно: 2. Орляк птици. 3. ско мъжко име. 23. Планета от ната дума на молитва. 35. Спорт- 
Името на актьора Марвин. 4. Ба- слънчевата система. 25. Ядене на лотария. 37. Жилещо насеко- 
терия на автомобил. 5. Град в или пиене за чужда сметка мо. 39. Голям период от време 
Ирак. 6. Етикет, върху който е (разг.). 27. Руски поет. 30. Ради- (мн.ч.). 41. Автознак за Котор. 
изписана цената на стоката и пр.
7. Лично местоимение. 8. Теле
фонен повик. 9. Римски импер
атор. 10. Град в Швейцария. 11.
Модел руски самолети. 13. Сто
лицата на Австрия. 15. Лист от 
спортна лотария. 16. Вид песен.

-ж

Решение на кръстословица 233»Водоравно:

1. Роб. 4. Душ. 7. Ракета. 13. Карерао. 16. Роман. 18. Самолет. 20. 
Лима. 21. Ил. 23. Док. 24. Сокол. 26. Тиган. 28. Атлас. 29. До. 30. 
Игор. 31. Екран. 32. Ком. 33. Кал. 34. Ягуар. 35. Рали. 36. Фитил. 38. 
Ирония. 40. Ка. 42. Мадан. 44. Атон. 45. Аптека. 46. Испания
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Нашите хора 1

Далече сме 

от Левски" Наще хора" - добри хора: 
работливи, пестеливи, 
плашливи и чуждолюбиви - 
чуждото им много мило 
и при нас се задомило.
" Наще хора" - добри хора: 
на чужд език - общуват, 
на чужд език - сънуват, 
на чужд език - се бълнуват, 
на чужд език - вече дишат, 
на чужд език - писма пишат, 
на чужд език - на път отиват, 
на чужд език - лъжите скриват, 
на чужд език - и имената 
подаряват на децата.
"Наще хора' - добри хора: 
на чужд език - живеят, 
на чужд език - в черквите пеят, 
на чужд език - им звъни телефона, 
на чужд език - стремят към трона, 
всичко ново в чуждото намират, 
на чужд език - и умират.
Бог ги гледа - и немее,
Бог ги слуша - и чернее,
Бог тъгува - и умува, 
а сърцето му се пука 
от тази несполука: 
честни хора отродени, 
с чуждото закърмени.
Бог им дума и говори:
" Бодо отстъпници, застанете, 
около вас погледнете - 
кое друго малцинство 
потъпка своето потекло?
По главата се чукнете, 
лош прилир не оставете, 
потомците да не се срамуват, 
душманите ви да не ликуват, 
душманите ви да не върлуватГ
" Наще хора!' - добри хора:
Бога не послушаха, 
от кръгозора изчезнаха/

У Ред йе, Манчо, и ти кико другьите 
мужйе да ме изведеш у некою кавеиу или 

да ме одведеш иекуде, та и я кико другье 
жене да се повалим кико съм се провела на Осми март! - 
засече ме бабата на неколко дъна преди Осми март. - Гуя 
годни че требе да се откажеш от цвекье и бонбоньере - 
оти цвекьето пак я требе да гледам, а бонбоньсруту и 
тека ти че изромчеш!

"Требе да су се збирале женете от малуту кига 
бил дома, та бабата тека остро ми постави условие!" - 
помисли си я.

- Добре, бабо, само кажи кво очеш и куде очеш да идеш, 
одека да знам кво ни ютре чека, нема да ти разтурам 
атърат...

-Знам ли, не си ме научил кико другье жене! Куде и кво 
ти избереш там че идемо...

-А не, ти че кажеш, ти сакаш да идемо, твой йе празник!
-Не могу да тражим Турцию, ни Гърциго, а ни Италию, 

ко що су ишле другье жене...
-Е, бабо, млого си закъснела, са и тея леене що су 

оратиле дека су ишле там, вечимка неколко године не 
мърдаю от дома. Това време умре одавна...

-Тъгай ме води у Звонску баню...
-За Звонску баню йе по-добре да те водим летоска,

да не те болу, целу зиму ми се

Великият български рево
люционер Васил Левски бе 
казал, че ако печели - пече
лят всички, а ако загуби - гу
би само той.

При нашите политици е об
ратно: ако загуби - губят вси
чки, но ако печели - печели 
само той!

не съм

(По идея на 
Виктор Йосифов)

Евала!
По повод 3 март - Нацио

налния празник на България 
босилеградчани откриха па
метник на Апостола на сво
бодата Васил Левски!

В Димитровград все още 
не може да се намери повод 

| (и сили) поне да се върне 
| старото име на основното 
Й училище Христо Ботев, а за 
| паметник засега и дума да не 
1 става!

ега
ти помогне кошчинете
жалиш...

Нема да ви кажем куде сам водил бабуту на Осми март,
на туя кавену. Че виоти че речете праим рекламу 

разкажем кико беше и кико ни йе съга.
Извади я от тувлекат онея парице що беомо поза- 

сълнули "за недай более" и те ни привечер тамо. Седомо и 
почемо да наручуйемо: първо по десет кьебапчета, 
йедну пльескавицу от десет, па чивт кобасице и тека 
редом... От пийенье, айде по йедну греяну, да се загре- 
йемо, па йоще по йедну, оти с йеднога вола се не оре, па 
айде йоще по йедну, оти от три пути бог помагал... Е, 
после манумо да бройимо... Отпървин бабата се опиия- 
ше, ама лъка-полъка пийеньето напрайи свойето: бабата 
се разположи. Поче сама да наручуйе, а накраят поче и 
да затакуйе, демек ужкъим пойе... Нетде къмто първите 
петли се прибрамо йедва: крепима се, залитамо, ега не се 
претуримо у снегат, йедва ли некой после че ни найде.

Еве трети дън йе откико с бабуту отпразнуваме тия 
мушко-лсенскьи празник. Бабата лежи у креветат и 
стенье, че умира. Я вой държим кураж и приносим расол. 
Я знам дека от туя более се не умира, па от врелш на 
време гьу заденем: "Е бабо, кико Осми март!"... "Пугци ме, 
Манчо, кока съм тарайежи гълтала..." — и изрове над 
легьенат що съм вой принел. Изйечи одаята, а кига се 
посузне само уздъне: "Бог да убийе тогова що йе 
измислил тия празник! Оно у църковният календар га 
нема...”

А.Т. па по

Политически

е
.4, - ■ -А

Вечерта след изборите докла
дват на премиера:

- Имаме две новини - добра и 
лоша.

- Каква е лошата?
- Противникът ви събира^72% 

от гласовете.
- А добрата?
- Вие събирате 89%.

- По какво се отличава един 
министър от един програмист?

- ?!
- Програмистът получава па

ри за работещи програми.
* * *

•1*1А.3*

Личи на мойега ТодораОпровержение:
”Не е вярно, че всички поли

тици у пас се продават! Има и та
кива, които вече са продадени.”

| ***

Омъжила се драговитската мома Йованка за Тодор от село 
Ракита. Тодор обаче починал млад и тя се върнала в дома на 
родителите си в драговитската махала Конярник. Младата и буйна 
вдовица харесала съседа си Величко и започнала да говори на 
съседите си:

- Гледам, гледам свите мужйе у Драговиту, ама бая Величко 
най-много личи на мойега покойнога Тодора.

Александър Дънков
Оптимист и песимист говорят 

за положението в страната.
- Както е тръгнало, всички ще 

стигнем до просия - казва опти
мистът.

- Има по-страшно и от това - 
тюхка се песимистът. - Тогава 
няма от кого да просим!
* * *

Рисунка: Борис Димовски

Убаво, ама има фалинку*
Двама приятели, единият от Борово, а другият от Драговита. 

работели в Белград. Драговитчанинът имал сестра, която се 
харесала на ергена от Борово и той решил да я посети в дома й. 
Когато пристигнал в Драговита, в двора на момата видял повечко 
хора - колели свиня и пиели варена ракия. Налели му ракия, той 
изпил една чашка и не искал повече. Влезнал в къщата, поговорил с 
момата и с брата й и си отишел. Тогава бащата на момата попитал 
баща си харесва ли му момчето, а той отговорил:

- Убаво дете, паметно, ама, сине, кока има йедну фалинку!
- Кву фалинку, тате? - попитал учудено синът.
- Кока не умейе да йеде и пийе!

Обяснение на правителстве
ния пресцентър:

”Днес правителството прове
де заседание при закрити врати. 
Защото ключът от вратите беше 
намерен във вечерните часове.” Цветко Иванов
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