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* Е-поща: пшЬ@тесЯаш5.пе(
* Цена 10 дин.Вестник зз българите в СЧГ

Президентите Тадич и Пърбаноб откриха паметник 
на загиналите български деца

Среща Маробич - Пърбаноб

Европей(кия1 (шз ■ВЕЧЕН СПОМЕНзунтаШ *България и СЧГ си сътрудничат тясно за осъ
ществяването на европейските приоритети

Приоритет на страните от Югоизточна Европа е присъединя
ването към Европейския съюз и за осъществяването на тази об
ща цел е необходима взаимна подкрепа и сътрудничество между 
всички страни от региона, бе съобщено след срещата на прези
дентите на Сърбия и Черна гора и България Светозар Марович и 
Георги Първанов. Двамата президенти изтъкнаха, че България и 
Сърбия и Черна гора си сътрудничат тясно за осъществяването 
на европейските приоритети без оглед на различния статут в 
процеса на съединяване към ЕС, както и че това сътрудничество 
ще бъде засилено в по-нататъшните фази на европейската интег
рация, се казва в съобщение на кабинета на Мрович. Президен
тът на СЧГ е изразил увереност, че държавната общност скоро 
ще получи положителна оценка на предварителното проучване 
за започването на преговори по споразумението за стабилизира
не и асоцииране и след това и Сърбия, и Черна гора, изпълнявай
ки международните си ангажименти, ще ускорят процеса на 
присъединяване към ЕС.
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Учреден българо- 

сръбски бизнесклуб
рамките на българо-сръбския бизнесфорум, в столичния 

хотел "Принцес" бе учреден българо-сръбски бизнесклуб към 
Българската търговско-промишлена палата. Дейността на 
клуба ще бъде да подпомага и разширява бизнесконтактите с 
партньорите от двете страни.

В

№ V........
*Българският народ никога няма да забрави доброто, което направихте и 
ще ви отговори с добро, каза в словото си българският президент Георги 
Първанов и благодари на спасителите за показаната смелост и хуманност.

(На стр. 2)

Т. П.

Днес ще бъде 

погребан панатаV
Повече от 200 държавни делегации на монарси, държавни и 

правителствени ръководители днес ще се простят с папата 
Йоан-Павел Втори, който почина в миналата събота.

На погребението на папата ще присъства и делегация на 
СЧГ и Сърбия - президентите Светозар Марович и Борис Та
дич и министърът на външните работи Вук Драшкович.

„Най-бисш дълг на вся
ко поколение е да пре-

По повод 8 април - Световния ден 
на ромите____

даде на деца и внуци 
традициите на своя
народ, традиции, пъту
вали със стоицизъм и Среща в Димитровграджертвоготовност 
трудния път от дълбо
ка древност до наши 
дни." (На стр. 2)

И в Димитровград, в Град- на представители на ромските 
ската галерия, местното дру- сдружения от България в лице- 
жество на ромите ще отбележи то на Лало Каменов, както и на 
тази дата. С помощта на виде- Михаил Иванов, секретар на 
остена ще бъдат прожектирани съвета за етнически и демог- 
епизоди от живота на ромите. рафски въпроси на ромите в 
Ще участват представители на България. На ознаменуването 
сдруженията “Прелипе” от Пи- ще присъстват кметът на об- 
рот, “Гергьовден” от Бела па- щината, представители на На- 
ланка и “Саид Балич” от Ниш. ционалния съвет на българско- 
Както ни осведоми Борис Ада- то малцинство и други офици- 
мов, председател на дружее- ални лица. 
твото на ромите от Димитров
град, очаква се присъствието

ЯЧ 0350
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ВЕЧЕН СПОМЕН 

ЗА АНГЕЛЧЕТАТА
V у- насвето

(От стр. I)

Това се казва в дописката на продуцентска къща “Пирина”, 
която, по идея на големия български певец Илия Луков и деца
та от 144-то училище “Народни будители” от София, организира 
“Най-дългото хоро на света”.

Според замисъла на организаторите, подпомогнати от Сто
лична община и много други организации, начинанието ще се 
проведе на 2 май 2005 г. в София, на площад “Александър Нев
ски”. Броят на участниците от София, от страната и гости от 
чужбина ще надвишава 17 000 -18 000 души над 7-годишна въз
раст. Старият рекорд е 6 000 души. Организаторите се надяват, 
че с това ще поставят нов световен рекорд. Участниците ще иг
раят “право хоро”, а през целия ден на две сцени всички съста
ви ще могат да покажат своите умения. Вечерта на площада ще 
бъде изнесен най-големият фолклорен концерт, провеждан до
сега в България. Така на 2 май 2005 г. София ще се превърне във 
фолклорно сърце на България, изпращащо на света послание, 
което всъщност е дефиницията на хорото -“Рамо до рамо, ръка в 
ръка, в единна стъпка - заедно да дадем на Света любов!”

Покана за участие пристигна и в НС и КИЦ “Цариброд”.
А.Т.

Брегович пише музика 

за български филм
Горан Брегович пристигна в филмите "Ъндърграунд" и 

България, за да отбележи заед- Черна котка, бял котарак ). 
но с българските си колеги на- ® главните Роли са акта0' 
чалото на снимките за филма Рите Ицко Финци, Кръсто Ла- 
"Летете с Росинант". Гениал- фазанов, Дидо Манчев, Жанет 
ният композитор, написал пар- Иванова, Стефания Колева, 
титурите за "Циганско време", Сашка Филипова, Георги Ма- 
"Ъндърграунд" и "Кралица малев, Татяна Лолова В епизо- 
Марго", е автор на музиката Дите ще видим Мая Новосел- 
към филма. Режисьор на фил- ска’ Георги Русев, Симеон Ще- 
ма и съсценарист е Джеки Сто- рев ■ Банана и др.

"Летете с Росинант" се фи-

Президентът Първанов край паметната плоча с имената на загиналите ученици 
(От стр. 1)

"Ангелите от Лим" е назва
нието на паметника на 12 бъл
гарски ученици, които на 4 ап
рил миналата година загинаха 
в река Лим при автобусна ка
тастрофа. Монументът от сти
лизирани 12 метални рози вър
ху бял мрамор, което символи
зира преклонението пред тра
гично прекъснатата младост 
на децата, и мраморната плоча 
с имената на загиналите учени
ци край Гостун откриха прези
дентите на България и Сърбия 
Георги Първанов и Борис Та-

дич в присъствието на прези- определи деня на гибелта на 
дента на Черна гора Филип Ву- учениците като ден на много 
янович, на скърбящите родите- мъка и тъга. Той благодари 
ли и близки на загиналите деца сърдечно на гражданите на Би- 
и местните жители. Паметника елО поле, че са намерили Свой 
осветиха и помен отслужиха начин да запазят жив спомена 
великотърновският митропо- за българските деца. 
лит Григорий, черногорско- - Никога не смеем да забра- 
приморският митрополит Ам- вим какви щяха да бъдат раз- 
филохий и владиките никшич- мерите на нещастието, ако не 
ко-будимлянски Йоаникий и бяха нашите братя и съседи от 
милешевски Филарет. Присъс- Сърбия и Черна гора. Присъж- 
тваха и представители на Мо- дайки най-високите държавни 
хамеданската верска общност, отличия на спасителите, Бъл- 

В словото си при откриване- гария показа, че оценява висо- 
то на паметника президентът ко храбростта и подвига на 
на България Георги Първанов сръбските и черногорските

граждани, но няма толкова 
ценна награда за тяхната ху
манност, за техния подвиг. Бъ
дете сигурни, братя и сестри, 
че българският народ никога 
няма да забрави доброто, кое
то направихте, и на доброто ще 
отговори с добро, каза прези
дентът Първанов.

Президентът Борис Тадич 
посочи, че трагедията с бъл
гарските деца не е само траге
дия на България, а се е превър
нала и в трагедия за Сърбия и 
Черна гора. Той каза, че в теж
кия ден за целия български на
род отново са били потвърде
ни основните ценности - соли
дарността и хуманността. "И 
не само затова, че имената ни 
са сходни и не само поради об
щата ни история, а защото то
зи тежък ден за целия българ
ски народ е ден, в който отново 
бяха потвърдени основните 
ценности - солидарността и ху- 
маността. На пръв поглед това НШЗ

Паметникът е висок 12 м, а недалеч от него президенти- са две простички думи, две 
те Първанов, Тадич и Вуянович, както и близките на заги
налите ученици засадиха 12 кипариса. Ученици от Брода- 
рево поднесоха 12 букета с по 12 рози пред мраморната 
плоча с имената на своите връстници.
Паметникът е дело на скулптора Вежди Рашидов и архи
текта Георги Бачев от София. Във вътрешността на па
раклиса е поставен бронзов стълб с 12 счупени крила като 
спомен за прекратения полет на детските души, а между 
тях има детски рисунки, фигурки, къщички и крилати 
момчета и момичета.

ев. Другият сценарист е Све
тослав Овчаров, а зад камерата лансира от Националния фил- 
ще е Пламен Гелинов. мов център, Българска нацио-

Копродуценти на "Летете с нална телевизия, а сред много 
Росинант" от българска страна кандидати беше избран за фи- 
са Д&Д Агенция и Радио-ви- нансиране и от Евроимаж. 
жън Плюс, от австрийска - Първият снимачен ден е 11 
Амур Фу и от сръбска - Комуна апРил- Освен в София ще се 
(известна като продуцент на снима и във Виена.

От 1 април 6 Босилеград

Поскъпна хлябът
Мнозина босилеградчани мислеха, че е първоап- 
рилска шега, когато на 1 април сутринта тър
говците им съобщаваха, че цената на полубе- 
лия хляб е увеличена от 13 на 20 динара.

Полубелият хляб от 600 грама поскъпна след договора между соб
ствениците на четирите хлебопекарници в Босилеград.

- Съгласихме се, че досегашната цена от 13 динара е нереална и 
взехме решение да я увеличим на 20 динара, каза Невена Костадино
ва, собственик на частното предприятие "Ибер", в чийто състав рабо
ти и бившата обществена хлебопекарница "Прогрес".

Въпреки че с досегашната цена от 13 динара нямахме печалба, без 
съвместен договор никой от хлебопекарите не поиска самостоятелно 
да увеличи цената на хляба, допълни тя и подчерта, че до 1 април тук 
е продаван най-евтиният хляб в Сърбия.

Увеличени са и цените на хлебните изделия средно с около 20 на
П.Л.Р.сто.

ГТТП ТТТII

12 букета с по 12 рози, 
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гПцП втп 1Мценности, но не често срещани 
у нас, част от нашето израства
не, но не често от нашия живот 
и поведение", изтъкна Борис 
Тадич.

Пред паметника и мрамор
ната плоча с имената на заги
налите "ангелчета" бяха под
несени венци и цветя.
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Проблем на бабушнишкия „Ко- 
му налац"_____ Върховният съд на Сър бия потвърдиЛукавашка река

Ремонти
рат жи 

моста

Михаил
Иванов

При вода, без вода! странват неудобния чиновник, 
предварително знаят, че съкрате
ният ще търси правата си чрез съ
да. Също така най-често знаят, че 
той ще осъществи правата си. 
Знаят също, че и загубените запла
ти ще му бъдат наваксани, дори с 
лихва. За това хич не им пука, по
неже парите за съдебните разнос
ки и лихвите, както и за заплатите 
не дават от своя джоб, а от джобо
вете на данъкоплатците.

Тогава защо го правят? Просто 
за да не им пречи непослушният 
чиновник и за да го тормозят пси
хически. И докато заплатите вина
ги бъдат наваксани, психическият 
тормоз по съдилищата никой не 
може да плати.

Решението на Върховни съд на 
Сърбия е показателно и за много- 
то съдебни дела, които предишна
та общинска власт раздвижи сре
щу някои назначени лица или пък 
за делата, които определени лица 
заведоха срещу предишната ло
кална власт. От случай до случай 
излиза, че много от постъпките на 
бившите управници меко казано, 
не са били в унисон с правилата. 
Това показва не само присъдата в 
случая на Иванов, но и някои дру
ги присъди, за които сметката пак 
ще платят данъкоплатците.

Бабушнишкото комунално предприятие от години 
“воюва” с общественото предприятие “Наисус” от Ниш 
във връзка с ползването на изворите в с. Любераджа. 
“Наисус експлоатира изворите в това село и снабдява с 
вода град Ниш, но и Бабушница и няколко бабушнишки 
села. За тази услуга то праща сметки на бабушнишкия 
“Комуналац”. С лихвите дълговете възлизат на около 26 
милиона динара. В бабушнишкото обществено пред
приятие не искат да плащат сметките, поради което от 
време на време управлението за явни приходи му блоки
ра сметката. Тези дни “Комуналац” изпрати писмо до 
кмета на град Ниш и началника на Нишавски окръг, в 
което ги информира, че въпросът с водоснабдяването 
на град Ниш и Бабушнишка община преди години 
имно са решили със самоуправително споразумение 
представители на ОС Ниш, ОС Бабушница и ЯКП “На
исус”, но това споразумение е било валидно до 1999 
дина. В писмото по-нататък се казва, че оттогава до 
днес “Наисус” сам определя цената на водата към ба
бушнишкия “Комуналац”, случва се и да блокира джи- 
ро-сметката на това предприятие, с което застрашава 
снабдяването на жителите на Бабушнишка община 
да. Ръководството на “Комуналац” настоява да се 
срещнат представители на двете фирми, както и пред
ставителите на Бабушнишка община и град Ниш с цел 
приемане на съответно решение, с което проблемът би 
бил анулиран.

В изявление за “Братство” директорът на “Комуна
лац” Златко Алексич сподели, че евентуалния съдебен 
спор между двете предприятия със сигурност би спече
лил “Комуналац”.

е правВ рамките на реконструкци
ята на жп линията от Димит
ровград до Ниш започнаха и 
реконструкции на мостовете 
по същото трасе. В това число 
се провеждат и работи върху 
моста на Лукавашка река. В мо
мента работниците изливат от 
армиран бетон странични ук
репления за разширяване на 
постамента на моста. Защото 
след тунелите по трасето, кои
то бяха разширени същото 
предстои да се направи и с 
мостовете, за да могат да пое
мат по-тежки и габаритни това
ри.

С работите на моста би 
трябвало да се остави и място 
за пътна връзка между Горни и 
Долни Белеш, за да се премах
не кръстосването в ниво на бъ
дещата автомагистрала и ули
цата, която свързва двете части 
на Белеш. Тя трябва да бъде 
прокарана под моста на жп ли
нията и шосето.

От 22 февруари 2002 година, ко- 
гато бе уволнен, Михаил Иванов 
мина всички съдебни инстанции в 
спора с общината, по-точно с пре
дишната общинска власт. Послед
ната съдебна инстанция бе Вър
ховният съд на Сърбия, който пре
ди два месеца (на Иванов доставе
на преди десетина дни) отхвърли 
иска за ревизия на присъдата на 
Окръжния съд в Пирот. Послед
ният потвърди решението на 
Общинския съд в Димитровград, 
който върна Иванов на работа.

За перипетиите, през които 
Иванов е минал, докато осъщес
тви своето законно право на рабо
та не трябва да говорим. Трябва 
обаче да се говори за един друг ас
пект на случая, а това е как една 
власт се разплаща с противниците 
си. Методът е известен много от
давна: съкращава се работното 
място на "неблагонадеждни". Ни
що че това работно място не 
трябва да се съкращава, че е необ
ходимо и затова е предвидено със 
систематизацията. Тези, които от-

вза-

го-

с во-

А.Т.Б. Д. А.Т.

Богдан Николов: Спомени за едно смутно време

Посрещане на нова 1949 г. 

в пиротскмя карцер
една народна песен, записана в Царибродско през 1933 г., се 
казва:

За Феджа, ръководител па УДБа от Белград, узнах 
от Тодор Славипски няколко дни преди арестуването 
ми. В кафене "Рог", където обикновено обядвахме, той 
ми каза, че в Цариброд е пристигнал човек от УДБа и 
добави: "Не знам дали тук ще бъде шеф на УДБа или е 
пристигнал като инспектор..."

В този момент в кафенето влязоха трима непознати и 
седнаха в по-далечния ъгъл на заведението. "Средният е 
Феджа" й тихо ми каза Тошко. Тогава и не помислих, че след 
няколко дни ще се видим лично. След арестуването ми на 28 
декември 1948 г. ме заведоха в канцелария, в която беше са
мо... Феджа. "А то си ти, птицо, мислио си да не можемо да 
те ухватимо.^Па знаш ли ти да смо ми ухватили Дражу Ми- 
хаиловича? Йел то знаш?" й изкрещя той и ми залепи един 
шамар!? Направи няколко крачки, застана пред мен и пак с 
висок глас извика: "Йебем ти твог Димитрова!" Това веро
ятно беше алюзия срещу включването на високоговорите- 

момента, когато Георги Димитров говори на Петия 
конгрес на БКП в София. Поисках да дам пояснение, но той 

се опита да ми зашие още един шамар. Аз обаче 
се дръпнах, а той отново започна да крещи: "Чекали смо те 
да бежиш за Бугарску. Защо ниси покушао? Защо, майку ти 
бугарску...?" След това отвори вратата, извика милиционе
ра и ме предаде. В края на коридора видях Крум Тасев и Бо- 

Ставрев. Милиционерът ни натика в джипа, който ни 
в двора. Никакви обяснения къде отиваме и защо.

"Сво Загорие бегало, 
йедно е село останало 
и оно дума да бега.
Голсм че паша да мине. 
младо че под нож- да тура, 
старо че под кон да гази." ВРЕМЕ, КОГАТО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СМЕНЯТ 

Балканските страни се освободиха от турските паши, но ШАПКИТЕ: Тодор Славински и Богдан Николов 
нашият край, където границата през XX век раздели села и в навечерието на конфликта между Тито и

Сталинмахали, раздели братя и сестри, не можа да се освободи от 
местните паши. Когато минаваха или управляваха Цариб
родско и Пиротско, Таса Дииич, Груичич, Любен Стоянов, 
Магдаленич останаха запомнени от много поколения. По 
нареждане на Груичич бяха убити поп Апостол от Д. Криво
дол и Марко Атанасов от Цариброд. През 1943 и 1944 г. 
Стоянов с ловната си рота почти ежднсвно убиваше и опо
жаряваше, а в Пиротско Магдаленич изгони много хора от 
домовете им и ги натика в лагера край Ужице. И в лагерите 
"Гонда вода" и "Голи оток" имаше най-много хора от наша
та голгота й ГРАНИЦАТА.

Направих тези отклонения, защото в студената килия в 
Пирот аз виждах новото бедствие като продължение на 
ония нещастия на това население от времето, когато наро
дът край границата е знаел, че "нашата младо под нож че 
тура".

сам в неговия креват. Така че в сравнение с пиротския кар
цер "Гюшина" беше хотел с 5 звездички!

Сълзите на баща ми
В белградския затвор всекидневно пристигаха нови арес

танти. Една сутрин докараха българин. Бил лекар в Босна, 
получил заповед да напусне страната и сега пътувал за Со
фия. Запознахме се. Една вечер милиционер попита има ли 
доброволци да почистят канцелариите, а лекарят ми про
шепна да приемем заедно предложението. Когато останах
ме сами, помолих го да пусне писмо до моите родители. 
Той се съгласи веднага. На късче тоалетна хартия написах 
няколко реда, като обясних къде се намирам и че съм жив и 
здрав. Докторът взе писмото и обеща да го пусне в Цариб
род. Там обаче не получил такава възможност и го пуснал 
София. Невероятно, но факт: писмото минало границата 
без цензура и пристигнало при моите в Каменица!!

Баща ми веднага взел малък колет и тръгнал за Белград с 
надежда, че ще го пуснат да ме види. (Надеждата му обаче 
не се сбъднала, а подробностите за неговото пътуване раз
брах, след като се върнах от Голи оток). Когато пристигнал 
пред вратата на затвора, заварил много хора с колети. Всич
ки обаче получили категоричния отговор: "Не примамо па- 
кете, а ваш син нийе код нас." Казали му два други затвора, 
но и там получил същия отговор. Изморен и разочарован, 
тръгнал обратно. Низ улица "Балканска" - често пъти раз
казваше той й вървя към гарата и плача. Спирам сълзите, но 
не успявам. По едно време пред мен застана офицер и ме 
пита: "Стари, защо плачеш?" След като му казах, той ми 
предложи да тръгна с него и в една улица ми каза да го по
чакам, а той влезе в някаква сграда. Появи се след десетина 
минути и ми каза: "Твоят син с в Гюшина, отиди там, аз съм 
обадил да вземат твоя колет." Върнах се, казах, че съм от 
Цариброд и ми взеха колета, но ми казаха, че не са позволе
ни срещи със затворниците...

За да го поокуражи, портиерът му казал: "Иди, старн, ку
чи, скоро треба да их пусте!"...

В следващия брой: Преселение в затвора в Панчсво

лите в
не изчака и

жил 
чакаше 
Откараха ни вВ затвора "Гюшина" в Белград
в пиротския затвор, На 3 януари 1949 г. дежурният милиционер отвори врата- 

ми заповяда: "Припреми се за пут!" Какво да стягам,който беше в сградата на Окъжиия съд. Всеки от нас бе
ше затворен в отделна килия (карцер). Килията, в която бях 
аз беше с размери 3x2 м. В ъгъла имаше стара печка (мом- 
бе), а на бетонирания под бяха наредени няколко дъски и то- 

беше леглото(!). Последните дни на 1948 г. бяха много 
студени, а в килията беше още по-студено. Облеклото ми 
беше слабо, мислех, че ще бъда в затвора в Цариброд и ще 

възможност да получа по-добро облекло и поне една 
черга. Пет дни прекарахме в пиротския затвор при изклю
чително ниски температури. Милиционерът навярно оста
ви дърва и кибрит, но как да накладем огън със сурови дър
ва? Понеже след Пирот бях в още три затвора, мога да кажа, 
че пиротският затвор беше мъчилище за затворените в него 
хора.

Първата нощ прекарах буден. Разхождах се по студената 
килия, по сто пъти анализирах политическата си дейност и 
винаги стигах до извода, че във връзка с Резолюцията на 
Информбюро по никакъв начин не съм действал в полза на 
Сталин. Петте дни и петте нощи в пиротския карцер ме на
караха да разбера, че нашата голгота край границата не спи
ра още от времето на турцитс до ден днешен. Не напразно в

та и
когато нямах никакъв багаж? Към обед с Крум Тасев и Бо
жил Ставрев пеша минахме през града и пристигнахме на 
гарата десет минути преди тръгването на влака. Пътувахме 
с пътнически влак за Белград, в специално купе с табела 
"Заузето й службеио". На белградската гара ни чакаха с "ма- 
рица" и ни закараха в известния затвор "Гюшина", където 

разпределиха в различни килии. Аз бях в "десетката", в 
която имаше 4 кревата на етаж и повече от 10 затворници. 
Беше топло, дори задушно. След петте дни и нощи в студе
ната пиротска килия бях изненадан от гледката и известно 
време стоях до вратата. Един от ъгъла ми каза, че е редно да 
се запознаем и ме попита откъде съм, какво съм работил, 
какъв съм по народност, защо съм арестуван... Отговорих 
на всички въпроси. От един креват се повдигна човек на 
средна възраст, с бели коси и германска куртка, обърна се 
към мен и каза: "Димитров, коом!" Понеже не тръгнах вед
нага, той продължи на сръбски с немски акцент: "Доджи 
слободно." Германецът ми направи място на кревата и ми 
обясни: "Я и тако иочас нисам овде, ти можеш да спаваш." 
След 15 мин. дойде милиционер и го отведе, а аз останах

ва

пи
имам



Новини от Бългаоия
' “’8 април^ 2б0б

Една година след автобусната 
катастрофа Български

инвестиционен
форум

Патриарх Максим

СъболезнователнаДелото "Лим" 

приключва телеграма
"Вестта за упокоението в Господа на папа Йоан Павел 

Втори — първосветителя на Римския престол, наскърби 
сърцата ни. Споделяме тъгата на опечаления клир, 
монашество, близки сътрудници и почитатели на Негово 
светейшество". С тези думи българският патриарх Максим и 
светият синод на Българската православна църква изразяват 
съболезнованията си за смъртта на папа Йоан Павел Втори до 
монсеньор Леоиардо Сандри, първи заместник-държавен 
секретар на Ватикана

От катастрофата в р. Лим, 
при която загинаха 12 деца от 
Свищов, се навърши година. 

Двадесетина дни след тъж-

тастрофата с действията си, 
или пък автобусът внезапно се 
е повредил и отклонил към ре
ката.

Южен централен район ще 
изиграе голяма роля в процеса 
на евроинтеграцията на Бълга
рия. Това каза в Пловдив ми
нистърът на финансите Милен 
Велчев в приветственото си 
слово по повод откриването на 
четвъртото издание на Бъл
гарския инвестиционен форум. 
Министър Велчев представи 
пет от основните насоки, пред
видени за подобряване на биз- 
несклимата в региона. На пър
во място министър Велчев по
сочи повишаването на регио
налната конкуреитноспособ- 
ност чрез развитие на инова
циите в районите и изграждане 
на регионални клъстери, раз
витие и модернизация на реги
оналната транспортна, еколо
гична и бизнес инфраструкту
ра, подобряване на качеството 
на живот в региона, така че той 
да стане привлекателно място 
за младите хора чрез инвести
ции в образованието.

Ако Измирлиев бъде приз
нат за виновен, най-вероятно 
ще получи присъда, която се 
доближава до максимума от 15 
години, предвиден за такова 
престъпление, твърдят юрис
ти. Причината се крие не само 
в обществения натиск върху 
съдебния състав, но и в непос
редствените свидетелски раз
кази, които той чува. Присъда
та на Великотърновския окръ
жен съд се очаква в края па ме
сеца. Стига този път автотех- 
ническата експертиза да се 
приеме. Решението обаче няма 
да е окончателно. Ще се произ
несат още две инстанции. Ма
гистрат, добре запознат с де
лото, преди едно от последни
те заседания на процеса каза 
нещо много вярно — каквото и 
да реши съдът, Измирлиев ве
че е осъден. От живота.

ната годишнина служителите 
на Темида ще трябва да се про
изнесат за вината за смъртта 
на учениците. За 27 април е 
насрочено поредното заседа
ние по делото срещу шофьора 
на автобуса Илия Измирлиев, 
обвинен, че по непредпазли
вост е причинил злополуката и 
смъртта на децата. Престъпле
нието е квалифицирано като 
особено тежък случай 
казва с от 5 до 15 години зат
вор.

България е най-висока 
смъртност в Евросъюза

България е с най-висока смъртност сред страните от ЕС. 
Продължителността на живота е със 7-8 години по-ниска от 
тази в ЕС, а детската смъртност е 4 пъти по-висока. Това съ
общиха от Икономическия и социален съвет, който е консул
тативен орган от работодатели, синдикати и граждански ор
ганизации.

110 110 души са починали в България миналата година, а 
общата смъртност е била 14,3 промила, съобщи по същото 
време националната статистика. В сравнение с 2003 г. броят 
на умрелите е с 1817 по-малък. Смъртността продължава да 
бъде по-висока сред мъжете - 15,7 промила, а 12,7 е при жени
те. Коефициен тът се определя по брой починали на 1000 души 
население. Лек спад има при детската смъртност, която е 11,6 
промила.

По предварителни данни населението на България към 
края на 2004 г. е 7,761 милиона души. За една година то е нама
ляло с 40 224 души, или с 0,5%. На 1000 мъже са се падали 1060 
жени. През 2004 г. в градовете са живели 5,432 млн. души, или 
79% от населението на страната, а в селата - 2,329 млн.

и се на-

Задачата на съдия Мая Мар
кова и двамта съдебни заседа
тели от Великотърновския ок
ръжен съд, на които е поверено 
делото, е тежка. Те ще трябва 
да се абстрахират от обществе-

!

ния натиск и емоциите в залата 
и да отсъдят според закона и 
съвестта си. И да решат дали 
шофьорът е предизвикал ка-

Контрольорите в 
София с нови карти

Всички нашенци, които идват в София, по една или друга при
чина и ползват градския транспорт, трябва да знаят, че контрол
ьорите в столичния транспорт са с нови служебни карти. Причи
ната за това са случаите на фалшифициране и плъзналите из рей
совете контрольори-менте. Новите карти на проверителите са 
защитени с холограмен стикер и са лилави на цвят. Тяхната ва
лидност е до 30 юни 2005 година, съобщиха от Столичната ком
пания за градския транспорт. Доскоро контрольорските карти 
бяха сиви на цвят. Отпадналите от системата контрольори оби
калят столичния градски транспорт и глобяват неправомерно 
пътниците. Много нашенци се оплакват, че когато пристигат в 
София и ползват градския транспорт, нерядко им се случва да 
бъдат глобени или свалени от автобуса, трамвая или тролея от 
мними проверители.

Да добавим, че вече е забранено влизането в магазините на 
"Метро" на пътници, които носят запалки или кибрити.

Слави Трифонов ще 

дойде в Димитровград
Най-популярният шоумен в България Слави Трифонов, кого

то всяка вечер следят по 6ТВ и в Димитровград, и в Босиелград, 
обеща на група царибродчани, дошли на шоуто му, че в най-ско
ро време ще посети Димитровград.

Именно в публиката имаше и нашенци от Димитровград, кои
то бяха изписали транспарант: "Слави каниме те да дойдеш в 
Цариброд", на което водещият реагира твърде радушно и им от
дели няколко минути, като обеща, че ще дойде заедно с екипа си 
и добави, че това му било отдавнашно желание. Т.П.Т.П.

Бившият сръбски футболист Саша Вукоевич живее в България

Не определя хората по националност
От десетина години насам в 

България, почти във всички 
първодивизионни 
отбори, играят футболисти от 
бивша Югославия, а най-мно- 
гобройни са тези от Сърбия. 
Не малък брой от тях взеха и 
българско гражданство. Даже 
трима футболисти - Пажин, За- 
горчич и Янкович играха за на
ционалния отбор на Република 
България. За всеки един от тях 
има какво да се каже на читате
лите. Все пак, без съмнение, 
един от най-интелигентните 
сръбски футболисти, играли в 
България е САША ВУКОЕ
ВИЧ.

Израстнал съм в село Риб
ник край Крушевац. Още тога
ва родителите ме учеха, че ня
ма нищо по-велико на този 
свят от духовното богатство. 
Имахме голяма къща с огро
мен двор, футболно и баскет
болно игрище. По цял ден иг
раех на воля. Но не ми пречеше 
и да съм добър ученик. Бях пъ
лен отличник и в основното, и в 
средното училище. По-късно 
следвах в Университета в Ниш 
във Машиния факултет. След 
като го завърших се сдобих със 
званието машинен инженер. 
Учих без връзки и протекции.

За мен - няма нищо по-лошо 
от войната. Аз не съм бил на 
фронта, но много мои прияте
ли и роднини във вече бивша 
Югославия загинаха... Но и 
преди войната, и след нея аз не 
определям хората по нацио
налности. Имам многобройни 
приятели от най-различни на
роди. За мен хората не са наши 
и ваши, а добри и лоши."

монт". Роденият на 17 септем
ври 1967 година, бивш халф, 
има лиценз от Българския фут
болен съюз и в момента се за
нимава с мениджмент.

Баща му Душан, който е би
вш футболист и треньор,е бил 
и "синя каска". През 1961 - 62 г. 
той бил в контингента на бив
ша Югославия в ивицата Газа. 
Като войник на ООН в Близкия 
Изток бащата на нашия събе
седник е пътувал много и е по
сещавал Бейрут, Александрия, 
Дамаск..., а вкъщи се връщал с 
куп книги за сина си Саша. Раз-

Най-напред отидох в Народна
та библиотека. Между трени- 
ровктие изчетох куп книги. С 
помощта на библиотекарките 
събрах много информации за 
13-ти и 14-ти век. Ксерокопи- 
рах над 200 страници за профе
сора, който в крайна сметка и с

футболни

моя помощ написа книгата си. 
Никак не съжалявам, че стоях 
доста време в библиотеката. 
Тогава научих, че свети Сава, 
който е една от най-уважавани- 
те личности в сръбската исто
рия, е.починал във Велико Тър
ново и е бил погребан в църква
та "Св. Св. Четиридесет мъче
ници". Цяла година трудни 
дипломатически разговори са 
били нужни на сръбския крал
ски двор, за да върне у дома 

"Преди няколко години с мощите на светеца. Български- 
мен в България, по телефона се ят ЧаР не ™ е давал, защото

свети Сава е бил на изключи-

казваме това, защото явно тези 
книги са запалили любовта на 
Саша към древната и средно
вековна история и към книгите 
изобщо.

Тъкмо заради това решихме 
да запознаем читателите на
"Братство" с един от многоб- СВЪр3а един от най-големите 
роините футболни гастарбай- сръбски историци - професор телна почит и в България. Пак 
тери , които изкарват хляба си Гаврилович. Той ме помоли да тогава научих, че майката на 
и живеят в България. Му осигуря различни матерна- нашия крал Душан е била бъл-

Вместо ние да ви разказваме ли> понеже подготвя труд за тарка - Теодора. А съпруга му е 
нека самият Саша да сподели връзките между Сърбия и Бъл- била българката Елена. Аз оба- 

с вас за всичко друго, но не и за гария през Средновековието, че не само заради това се оже- 
футбола: них за българка...

Саша е женен за пловдив- 
чанката Рина - бивша волейбо
листка на "Марица". Имат две 
деца - Душан и Милица. Той е 
вече бивш футболист на "Локо
мотив" от Пловдив и "Левски" 
от Кюстендил. Със софийския 

рводивизионен 
тив" има сребро от българския 
шампионат. Преди да дойде в 
България, той е играл в "Нап- 
редак" от Крушевац и за швей
царските "Порентри" и "Деле-

"Локомо-пъ

Тодор Петров



Босилеградска хроника

Кюстендил дари камион 

за изкарване иа смет
* Общинското 
ръководство в 
Босилеград изразява 
голяма благодарност на 
ръководството на 
община Кюстендил за 
дарението.

И през учебната 2005/2006 година в първи клас, освен двете
паралелки обща гимназия, ще има и една търговска с тригодиш
но обучение, която ще бъде в състава на средното икономическо
училище от Враня. Това реши Училищният съвет на гимназията
на 5 април въз основа на проведената анкета сред осмокласни
ците.Община Кюстендил дари на 

Босилеградска община камион 
втора употреба за изкарване на 
смет. Камионът е произведен 
от чешката фирма "Шкода" 
през 1989 година.

Дарението е осъществено 
благодарение на Общинския 
съвет на община Кюстендил. 
Договорите за предоставянето 
на камиона

Инициативата за въвеждане на образователен профил с три
годишно обучение бе подета от кмета на общината на предиш
ното заседание на Училищния съвет. Тогава В. Захариев заяви,
че от Министерството на просветата и спорта са му обещали, че
доколкото сред осмокласниците има интерес, ще се намерят
възможности, вместо търговска, да се открие паралелка за ши
вачи или фризьори. Миналата седмица бе организирана анкета с 
цел осмокласниците, които не искат да учат гимназия, да избе
рат един от трите предложени профила с тригодишно обучение - 
търговци, фризьори, или шивачи. От общо 95 осмокласници, 11
са избрали търговската паралелка, 6 имат желание да учат заса водени в про

дължение на една година, в ко
ито покрай кмета на Кюстен
дил Людмил Стоянов и кмета 
на Босилеград Владимир Заха
риев, са участвали и замес-
™Ид На вашата °бщи- тие обещават, че с осигурява- Райчиловци. Досега тази рабо- _ п _
председател^ ле^андРов и нето на този специализиран ка- та беше организирана по уни- В ОсНОбнОГПО уЧиДШЦб /гГбОр211 

„ь?7 На Щинския мион до голяма степен ще се кален начин - с трактор. Л .....
съвет на Кюстендил Кирил повиши ефикасността на рабо- П.Л.Р. ДиМШПрОб_____________________________________

Започна записването

фризьори, 4 са проявили интерес за шивачи, 39 осмокласници 
искат да се запишат в гимназията, 30 ще продължат образовани
ето си вън от Босилеград, докато 5-има ученици не възнамеря
ват да продължат образованието си. П.Л.Р.Алексов.

От комуналното предприя- на сметта от града и от село
тата на екипите за изкарването

програми нямат политически кредибилитет у 
народа на нашата територия. Някои полити
чески структури в Босилеград слагат равен
ство между политиката и политикантството, 
между политиката и нацията, понеже според 
тях онова, което не е национално, не е и поли
тическо.

Съобщение на 

Общинския 

отбор на СРС

на първолаци
*Продъл>кава драстичното наллаляване на броя на 
първокласниците.

През учебната 2005/2006 го- психолог и педагог. Право да 
дина в първи клас в босилег- се запишат в първи клас имат 
радското основно училище се всички деца, родени през 1998 
очаква да бъдат записани ед- година, както и онези, които са 
вам около 80 деца. Миналата родени до края на месец февру- 
година в първо отделение има- ари 1999 година. Малчуганите 
ше общо 87 ученици, а само най-напред ще бъдат прегледа- 
преди около двадесетина годи- ни от лекар-педиатър, а след 
ни това число е било почти това училищният психолог и 
двойно по-голямо.

От основното училище са вори, ще решат дали те са го- 
изпратили покани до родите- тови за училище, 
лите на бъдещите ученици да 
заведат децата си на задължи- ученици ще продължи до края 
телните лекарски прегледи и на този месец, 
на разговори при училищния

По повод митинга на сдружението "Наши- 
нец", организиран с подкрепата на определени трудно положение се намира днес Босилеград 
политически структури в Босилеград, ОО на и със своята политическа дейност не иска да 
СРС на 02.04.2005 година проведе заседание, подтиква и без това лошите отношения между 
на което констатира следното:

Сръбската радикална партия като най-голя- то е резултат от унищоженото стопанство, в 
ма парламентарна партия в Сърбия никога не Босилеград е причина за всичко лошо, което 
е давала подкрепа на който и да е вид насилие, се случва. Сегашната местна власт за нас е ле- 
а особено не на политическото насилие и по гална и легитимна до следващите редовни или 
този начин ще действа и в бъдеще. Митингът, извънредни избори, понеже властта се печели 
или т.нар. митинг в Босилеград, който на или губи на избори, а никак по търгове или 

| 01.04.2005 г. бе организиран от сдружението улици, чрез преврати и революции.
: "Нашинец", на който освен организаторите не 
| присъства никой друг, показа на практика, че 
! сдужението "Нашинец" и партиите с подобни

Сръбската радикална партия знае в какво

хората в общината. Икономическата беда, коя-

педагог, чрез тестове и разго-

Записването на бъдещите

(Съобщението е подписано от председателя на 
ОО на СРС Зоран Стоянов)

П.Л.Р.

Провали се митингът на “Нашинец” Кметът на 
Босилеград За
хариев:

Опитът на гражданското сдружение „Нашинец" да органи
зира ллитинг на 1 април тази година под название „Против 
лъжата - за истината" се провали. Освен представителите 
на „Нашинец", на кръстопътя пред сградата на Общинска
та скупщина - ллястото, на което бе насрочено провеждане
то на митинга, почти нямаше присъстващи.

с..лВ
‘Щяшт

1^- .1. •

■

IОказвам 18ч;
,» Б-,;Л*Г помощ на 

бедните
' й

Без оглед, че нямаше посетители д-р времето, предвидено за митинга,
д-р Андонов занесе торбата в ка
бинета на кмета.

- Вие не сте за тая работа, оттег
лете се от поста и вземете торбата, 
за да си берете коприви в нея, каза

IИДраган Андонов, председател на сдруже
нието, посредством мегафона многократ
но изчете “Молбата за оставка”, отправе
на до кмета Захариев. В молбата се посоч
ва, че кметът е главният виновник за ка
тастрофата в нашата община, понеже е съ- д-р Андонов на кмета в офиса му. ЩЩШШ 
сипал икономиката, опустошил селата, Кметът отговори, че приема 9В.КЙГЯ1 
унищожил здравеопазването, образовани- торбата като от брат и го кани да , . -,
ето културата и медиите, отнел малцин- дойде иа разговори по всички въп- ■ • ■» /
стаените ни права, възвърнал е на власт роси, които се касаят лично за не- МИШИ

го и за сдружението му, понеже

;?
■-

На въпроса ни дали е изпъл- 
нил обещанието си една част от И 
депутатската си заплата да дава ’■* 
на бедните в общината, кметът П 
Владимир Захариев заяви:

"Въпреки, че още не съм по- | 
лучил цялата заплата, заедно с та 
други депутати от ДСС дадох 20 
000 динара за операция на едно 
дете и раздадох 44 чувала браш
но от по 25 килограма на бедни 
в общината. Ще продължа да 
подпомагам бедните и още вед
нъж подчертавам, че аз не съм 
станал депутат и кмет за пари.
И заплатата си не определям аз 
лично, но тя е определена съг
ласно закона.

аЕк?ш 1
NЕй

хората на Милошевич, а същевременно е 
против способните и специалистите. От 
“Нашинец” разпространяваха и отпечата- По време па речта па д-р Андонов и па 
на “Програма за стопанско развитие на другите представители пи “Наши- 
община Босилеград - първи етап“, в която исц ”, група младео/си, събрали се пред 
централно място заемат развитието на магазина “Женско , собственост иа 
селското стопанство и туризма. съпругата на кмета, който е в испос

Понеже в молбата за оставка бе подчер- родствена близост до сградата па ОС, 
тано, че “Нашинец” ще подари шарена със специални пластмасови реквизити 
торба на кмета “в знак на благодарност, че издаваха силни крещящи звукове, които 

молбата”, след като изтече надвишаваха звука от мегафона.

“арна дума, всека врата отвара”. Той под
черта, че домашното му възпитание не му 
позволява да дава оценка за провала на 
митинга и добави, че с този провал още 
веднъж се потвърждава, че босилеградча- 
ни му оказват подкрепа и той им е благо
дарен за това. Въпреки провала, Драган 
Андонов оповести, че занапред ще орга
низира митинг всеки петък.

1

П.Л.Р.П.Л.Р.ще приеме
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Заседание на Съвета за националните малцинства

Мнението но НС е вожно
трополози... Акцентът трябва да бъде сложен 
върху неприемането на прословутите анкети 
при изучаване на майчин език от гледна точка 
на експерти и специалисти. Следователно на 
научна основа да се направи подход в подго
товките за изучаването на майчиния език. То
ва е необходимо поради съществуващата об- 
струкция в основното училище, изтъкна д-р 
Йосифов.

Що се отнася до присъствието на малцин
ствата в централните електронни медии, за ко
ето също е станало думаща заседанието на Съ
вета за малцинствата, Йосифов подчерта, че 
на 13 април в Белград ще се проведе среща с 
главните редактори на медиите и представи
тели на националните съвети. Срещата орга
низира мисията на ОССЕ, а ще председател
ства лично Маурицио Масари, председател 
на мисията на ОССЕ в Белград. Централна те
ма на срещата ще бъде в програмите на цен
тралните електронни медии да се намери оп
ределено време за емисии на езиците на мал
цинствата. Някои от малцинствата, като бъл
гарското, на този етап нямат нито една минута 
време в програмите на централните електрон
ни медии, тъй като половинчасовият ТВ жур
нал на български език бе закрит тихомълком.

А.Т.

Под председателство на премиера на Р 
Сърбия Воислав Кощуница в Белград се про
веде заседание на Съвета за националните 
малцинства. Разисквани са въпросите за зако
новото уреждане и правомощията на нацио
налните съвети и за сформиране на изследо
вателски пунктове на националните малцин
ства.

Както ни осведоми председателят на Наци
оналния съвет на българското малцинство д-р 
Ангел Йосифов, Съветът за национални мал
цинства на Сърбия ПРЕПОРЪЧА 
държавни органи, органите на териториална
та, автономна и локална самоуправа, преди да 
решават по въпросите от областта на служеб
ната употреба на езика, образованието и ин
формирането на езика на националното мал
цинство и в областта на културата, 
ОБЕЗАТЕЛНО да търсят мнението на Нацио
налния съвет.

Прието е предложението да се сформира 
изследователска мрежа с пунктове за всяко 
малцинство. За българското малцинство 
бъде сформиран изследователски пункт, 
тавен от специалисти от Сърбия и България. 
Целта е да се направи щателен обзор 
жението на малцинството от всички гледни 
точки. В състава на пункта трябва да 

| специалисти като социолози, етнолози, ан-

на всички
Крайградското селище Белеш е сравнително нова местна общност. 

Но както и всички крайградски селища, строено е кажи-речи без градо
устройствен план. Затова и много пропуски при строежа не само на къ
щите, но и на улиците, оградите и пр. Такъв строеж значително е нару
шил водотоците на дъждовните води и в иначе “водурлявата” почва в 
местната общност. Всичко това при обилни дъждовалежи води обеза
телно до наводнения, а оттам и до оплаквания до локалната власт, чес
то и до ненужни спорове...

Но на всичко това идва край. След последното голямо наводнение, 
което се случи при обилното топене на снега и дъждовалежите, с анга
жиране на локалната власт и лично на кмета на общината д-р Веселин 
Величков, с железницата е постигнат договор за решаване на проблема. 
Именно, железницата ще определи условията, а общината ще финанси
ра изграждане на канал край жп линията, който да събира дъждовните 
води. Каналът ще бъде изграден между жп линията и магистралното 
шосе и ще отведе водите в Лукавашка река до жп моста. Според думите 
на д-р Величков работите трябва да се извършат в колкото е възможно 
по-къс срок. А.Т.

ще
със-

на поло-

влязът

Ще работи ли 
„Свобода"?__ Ремонтират магистралното нжоее

Магистралното шосе от Ниш до границата с Р България едва ли е ремонти
рано щателно от построяването му преди 40 години. Вероятно причината за 
това е оповестеното изграждане на автомагистралата от Ниш до границата, 
чийто строеж чрез концесия се очаква да започне наскоро.

Но докато започне изграждането на новата магистрала по новото трасе, 
движението трябва да върви нормално. Затова съществуващото шосе трябва да 
е в добро състояние. Ремонт на отделни участъци започна още през есента, а те
зи дни дойде на ред и този, който минава през Димитровградска община. Спе
циална машина започна да “дере” горния слой на асфалтовата настилка, а със 
специална машина се почистват канавките и риголите край пътя, за да бъдат 
направени нови.

Без оглед на това кога ще се построи новата автомагистрала, ремонтира
нето на съществуващата пътна отсечка от Димитровград до Ниш за жителите на 
Димитровградска община е от съществено значение, тъй като основното движе
ние им е до Ниш на запад и София на изток.

Може,
може!

Както вече писа нашият вес
тник, за вземане под наем една 
част от конфекция “Свобода” има 
заинтересовано лице, което е соб
ственик на завода за конфекция 
"Хестас" от България.

След като Агенцията за прива
тизация първоначално даде съг
ласие при условие срокът за отказ 
да бъде само един месец в случай 
да започне приватизацията, пред- ва дума за обществена фирма, чия- 
ставители на общината начело с то една част се дава под наем, то 
кмета и с председателя на Нацио- регистрацията на новата фирма 
налния съвет се срещнаха с пре- ще стане според законовите разпи- 
миера, за да 
свързани със "Свобода".

Тези дни от Агенцията за прива-

А.Т.

Годишно събрание на Съюза на пенсионерите

Много иден и амбицииразяснят нещата сания, посредством самата Аген
ция за приватизация.

В крайна сметка добре е, че по- 
тизация е стигнал положителен от- сещението на представителите на 
говор, в който не се споменава локалната власт в Белград даде на пенсионерите тези дни про- 
срок за прекъсване на договора, очакваните резултати и че стотина веде годишно събрание, на ко- 
Д-р Веселин Величков казва, че се- бивши работници от “Свобода” ще ето бяха приети отчетът за ра- 
га спешно заинтересованата фир- могат да започнат работа. А после бота 
ма от България трябва да регис- всичко ще зависи от тях, понеже в 
трира своя дъщерна фирма в Ди- частните фирми не е както в няко- 
митровград и нещата могат ведна- гашните обществени.

Димитровградският Съюз ра ръководители на организа
цията да посетят посочените 
села и обяснят на тамошните 
пенсионери защо е важно да са 
членове на организацията и за
що трябва да плащат членския 
внос. Милча Ценков изтъкна, 
че е важно в Димитровград от
ново да бъде открита Народна 
кухня, докато Горян Алексов 
акцентира, че членовете на СП 
дори би можали да бъдат от 
полза на обществото, като 
участват в някои полезни ак
ции, например по залесяване. 
Репликирайки на определени 
дискусии, секретарят на СП 
Никола Денков изтъкна, че ор
ганизацията все пак трябва да 
се “протегне толкова, колкото 
е дълга покривката й”, намек
вайки предимно на ограниче
ните финансови средства, с ко
ито тя разполага. Това прово
кира Тома Василев да изтъкне, 
че организацията има право да 
изисква и добави: “Ако не тър
сихме средства от общината, 
нямаше да получим тези 70 хи
ляди динара, колкото са ни 
обещали за тази година".

Според програмата за дейности 
иа СП за 2005 г. най-важните за
дачи, които очакват организаци
ята са: настояване екипи на 
Здавния дом редовно да обика
лят селските амбулатории в об
щината; обсъждане на възмож
ността за снабдяването на пенси
онерите със зимнина, дърва за 
огрев и други артикули на 
по-ниска цена и на кредит с га
ранция на СП; сътрудничество с 
пеисйонерските организации в 
Сърбия и България; интензифи
циране на работата на местните 
организации в селата...

през миналата година, 
програмата за дейностите за
тази и останалите документи, 
които предостави ръковод-га да тръгнат към подготвяне на 

цеха за производство. Понеже ста- А.Т. ството на организацията наче
ло с председателя Павле Тодо
ров.

По време на събранието въз
никна жива дискусия във връз
ка с въпроса как да се облекчи 
живота на пенсионерите в гра
да и най-много на тези в села
та. Особено внимание бе обър
нато на проблемите със здрав
ната защита на пенсионерите и 
снабдяването на жителите на 
селата със основните жизнени 
продукти. Тома Василев, пен
сионер отЖелюша, изтъкна, че 
пенсионерската организация 
трябва с помощта на общин
ската власт да настоява за това 
лекари-специалисти от пирот- 
ския Здравен център да идват в 
Димировоград, а не бедните 
пенсионери и други жители на 
общината да дават по 200 ди
нара за пътуване в Пирот. Иван 
Гъргов изтъкна как би можал 
да се реши проблемът със

Да <е запази гимназията в 
Димитровград
"Гимназията е център на съвкупния общес
твен живот." снабдяването на селата в об

щината, които са останали без 
магазини - да се обясни на час
тниците, че могат да печелят, 
като с комбита обикалят села
та и на жителите предлагат 
различна стока. Той настоя в 
предстоящия период да се ор
ганизират общински състеза
ния за пенсинерите по шахмат. 
Георги Ненков, председател на 
местната организация на пен
сионерите за Горна и Долна 
Невля, се оплака, че членовете 
на пенсионерската организа
ция в неговия район не искат да 
плащат членския внос и апели-

М. Вуяклия, "Лексикон"

Статиите за това дали Димитровград трябва да остане без гимна
зия внимателно следя. Уважавам мненията на всички, причините им 
"за" и "против", и затова си допускам и самият аз да кажа мнението
си.

Не само заради дългогодишната традиция (това средно училище 
съществува повече от едно столетие), но и заради необходимостта 
младите хора да се подготвят за виеше образование, както и заради 
бъдещето на този град, гимназията в Димитровград трябва да се за
пази и да се приспособи според условията и възможностите.

Най-сетне, но не и най-малко важно, ще кажа и това, че закриване
то на гимназията не би могло да се сдобие с положителна оценка - по
ради политически причини.

Б.Д.Драгослав Манич Форски, педагогически съветник
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Бабушница

Осем заети - 88 услуги
;р,Н:ЕфЕЕ2'“0 —«“,гГл%г =тр”=6в,?,гр;
Белеш Неговите Н° С Хранителни стоки, така че изводство й от ауспусите,
най-често ползват впляЕ?™ докато чакате момчетата да ците, свиване на тръби от 38 до 
мотоони поевозни тепето-, На напРавят ауспуха ви, можете да 50 мм са негово дело. И 
не поради повреди ня мптп’Е° изпдете стУДена бира или не- мо че ги прави сам с работни
те (макар че и товя ?И" що безалкохолно. Тук съседите ците, но и постояно ги усъвър-
много повече поради сменявЕ °И КуПуВат хляб и всичк0 оста' шенства- За домакинките “Па
не на ауспусите Но, за да нап- нало за Д°макинството, а има и дина” прави специални "каф- 
равите това трябва предвари
телно да се обадите по телефо
на и да си

Стаменкович - 

заместник-кмет?
кюн- След няколо месеца закъснение председателят на Бабушниш- 

ка община д-р Миролюб Йованович предложи 9 кандидати за 
членове на Общинския съвет, Саша Стаменкович за зам.-кмет на 
общината, а Неша Радованович за началник на общинското уп
равление. От настоящото мнозинство в скупщината, което със
тавят 20 отборници от СПС, ДСС, СПО, СРС и Г17 плюс, казват, 
че кметът фактически е назначил, а не е предложил кандидати за 
челните постове в общината и оповестяват, че на следващата се
сия на ОС, на която би трябвало да присъстват и останалите 17 
отборници от партиите, които досега игнорираха работата на 
ОС, ще оспорят определени “хора на председателя”.

Във връзка с решението за бюджета, което в края на миналата 
година прие мнозинството в ОС, председателят на ОС д-р Дра
ган Костич каза, че съответното рапубликанско министерство 
още не е дало окончателно мнение за валидността на това реше
ние, което е изисквал председателят на общината д-р Йовано
вич, но добави, че не съществуват никакви причини за неговото 
оспорване. Костич сподели, че неотдавна е участвал в едно съве
щание в Соко баня, на което е елаборирана темата за общински
те бюджети, след което още повече е затвърдил становището си, 
че с решението за бюджета на ОС в Бабушница “всичко е в ред”. 
Междувременно решението за бюджета на ОС е верифицирано 
от Управлението за обществени плащания и е влезло в оборота 
за плащанията. По думите на д-р Костич, председателят на об
щината накрая все пак ще бъде принуден да се съгласи с решени-

ие са-

уговорите времето, 
по което да дойдете. Защото 
“Падина” е единствената 
тна фирма тук, която прави а- 
успуси за всички видове авто
мобили.Разбира се в магазини
те за авточасти (има ги два) 
могат да се купят готови аус
пуси, но главно само за авто
мобилите на “Застава”. В “Па
дина” обаче ще ви направят за 
каквото и да е возило и то с га
ранция. Ако на автомобила е

.у
час-

'Ш

ръждясала каросерията и се 
нуждае от кръпка, пак ще свър
шите работа тук. “Падина” е 
една от малкото частни фирми, 
където осемте заети оказват 88 
услуги. Е, може би не точно 
толкова, но едва ли има нещо 
свързано с тенекиджийска ра
бота, която тук не можете да 
свършите. Освен това всички 
шлосерски услуги хич не са 
странни на фирмата. Собстве
ничката Вела Вецкова, чийто 
баща Стоян е някогашен ра
ботник от металния цех на 
ГИД (напуснал го още докато

I ' ' . ето на ОС и да го прилага на практика.
В производствения цех в Падина от желязо всичко се 
прави

торчета - чушкопеци", коитосклад за искуствена тор и пр.
Освен че са специалисти за по време на приготвяне на зим- 

ауспуси четирмата, занимава- нината с малко дърва вършат 
щи се с метал, произвежат и голяма работа при изпичането 
метални огради от всички ви- на чушки. Изобщо едва ли има 
дове тръби, а тези дни трябва нещо от тенекия, което не се 
да започнат да правят огради и прави в “Падина” или при Ко- 
от ковано желязо. Цехът е из- мунагата, както му викат на 
вестен и с производството на Стоян, 
кюнци, за които Стоян сам е

Вестници, вестници...

През зимата се 

чете повече
вото време”, т.е. не се продадат
всичките. Миладинов отправя
и едно внушение към нас, жур
налистите в “Братство”: “Да
пишете по-откровено, да жи- 
госвате недъзите както на уп-“Данас” върви слабо - прода

дат се само по няколко екез-
В бабушнишката конфекция “Стандарт” казват, че там за журналис

тите няма много информации понеже всичко си върви по канален ред. 
Фирмата от години работи за стратегическия си партньор “Лего” от 
Германия, който, инвестирайки неколкостотин хиляди евро в завода 
преди няколко месеца, стана и неин мажоритарен собственик. Произ
водственият процес върви последователно и не се явяват почти никакви 
проблеми. Единствената цел както на ръководителите, така и на работ

ниците е как да увеличат производ
ството на мъжкия панталон, което 
изделие “Стандарт” вече няколко 
години произвежда за германския 
и другите пазари в Западна Европа. 
Въпроса как приемат договора 
между съответните органи на ЕУ и 
СЧГ във връзка с безмитния износ 
на домашните конфекционни изде- 

унията, финансовият дирек
тор в “Стандарт” Зоран Петров 
оценява като неактуален за бабуш
нишката фабрика. По неговите ду
ми откакто в “Стандарт” инвести
ра “Лего”, той фактически е част от 
Европа и продукцията му безпре
пятствено е пласирана там.

Миналата година в “Стандарт” 
са произвели около 40 хиляди чиф
та мъжки панталони, от която про
дукция са инкасирали към 1,1 ми
лиона евро. Плановете за тази го
дина също се “въртят” около посо
ченото количество изделия и сума 
пари. Добрите работници изкарват 
и до 15 хиляди динара. От време на 
време “Стандарт” приема нови ра
ботници. Това са предимно кон- 
фекционери, които са завършили 
местното текстилно училище или 
пък са дошли от рухналата бабуш- 
нишка конфекция “Тскстилколор”. 
Работническият стол е даден на 
частник. Работник, който иска да 
се храни, заплаща от собствения си 
джоб. Както е на Запада.

В Димитровград има две 
будки, на които се продават 
вестници и списания. В едната 
от тях работи и Борис Милади
нов, който тези дни сподели, че 
с настъпването на пролетта все 
по-малко хора купуват вестни
ци и списания и обяснява това 
с факта, че започна сезонът на 
работите в полето. По думите 
на Миладинов напоследък ос- 

някои

равляващите, така и на остана
лите политици. Да подбирате 

Що се отнася до списанията, по-щекотливи въпроси, да бъ- 
посочва

мпляра.

Миладинов 
“Блиц-жена”, който се продаде 
в 300 екземпляра. Това списа- 

струва само

дете по-смели”.пи

Б. Д.
ние е евтино 
14,50 динара. Продадат се и 
всичките 40 броя “Скандал”. 
Върви продажбата и на ек- 
склюзивния месечник “Лепота 
и здравле”, който струва 120 
динара, но се продадат всички
те 120 екземпляра. Реномира- 

списания

През^редата на май

Форум 1 стопанскототават непродадени и 
ежедневници, което през зим
ните месеци не е било случай. 
Най-добре се продава 
невникът “Курир”. Всеки ден 
пристигат по 40 екземляра и 
всичките “литнат” за кратко 
време. “Добре пишат и не е 
скъп”, казва Миладинов. Де
нят, в който 
най-много се купуват е петък, 
предимно заради телевизион
ната програма. В петък в буд

но 150 екзсм-

ежед- лия в

развитие на Босилеградскополитическините
НИН и “Време” в Димитров
град не вървят - продадат се 
само по 2-3 броя седмично. 
Вървят списанията за децата и 
тинейджърите, след това спи
санията с енигматика, както и 
отделни списания за жените. 
Добре се продава и списанието 
“Светът на комютрите” - всич
ките 40-ина екземпляра.

Що се отнася до “Братство”, 
в петък, когато вестника пре
доставяме на вниманието на 

продадат

Общинското ръководство със съдействие на посолството 
на Република България в Белград през средата на следавщия 
месец ще организира в Босилеград бизнесфорум на тема 
“Възстановяваме на стопанството в Босилеградска община”. 
Очаква се на кръглата маса да участват представители на ми
нистерствата на стопанството на Сърбия и България и пред
ставители на фирми от двете съседни страни.

- Намерението ни е на участниците във форума да предста
вим капацитетите на стопанските предприятия и природните 
ресурси, с които разполага нашата община, казва кметът Вла
димир Захариев. За тази цел готвим програма, която включва 
проектопраграми за възстановяване и развитие на съществу
ващите цехове, както и условията и възможностите за разви
тие на животновъдството, дръпната промишленост, изкупува
нето на горски плодове и пр.

ежедневниците

ката пристигнат
“Политика” и почтипляра

всичките се продадат. А през 
останалите дни пристигат 
30, с изключение на неделя, ко
гато в посочения вестник има 
притурка и когато пристигнат 
по 60 екземпляра. В будката 

по 120 бройки на

по

сечитателите, 
най-много бройки. Миладинов 
казва, че “Братство" най-много 

8 до 11 часа. В слу-се купува от 
чай комбито на пощата да за
къснее, това се оказва катас
трофално за продажбата на 
“Братство”. В будката пристиг
нат 200 екзмпляра на вестника 
ни, но напоследък и ние тър- 

“последиците от по-хуба-

иристигат и 
“Вечерне новости”. В петък то
зи брой се увеличи на чак 400 и 
почти всичките се продадат. В 
петък се продадат и около 120 
екземпляра “Блиц”, докато 
през останалите дни се прода
дат около 50-ина. Вестникът

П.Л.Р. Б.Д.пим
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"Опечалена фамилия” в 
България

Комедията на Бранислав Нушич "Опечалена фамилия" I
разведри публиката на театъра "Зад канала" с актуални ситуа
ции и балкански хумор. Става дума за нова премиера, в която 
актьорите Йосиф Сърчаджиев, Илка Зафирова, Ицко Финци 
Йорданка Стефанова, Христо Мутафчиев и Емил Котев дават ; * 
всичко от себе си и разсмиват до сълзи. Постановката на ре- 
жисьорката Бина Харалампиева е блестяща и гъмжи от добре 
режисирани скечове. По такъв начин са още веднъж потвър
дени думите на Б. Нушич, който самият записал, че действие- 

пиеса "става всякъде и всякога".

:

то на тази"Читателите в Сърбия, които 
възможност да се запознаят с българската про
за, ще впечатлят подобностите на съвременния 
живот и сходството на сензибилитета на двата 
народа. Ако разказите не бяха подписани с име
ната на български автори и доколкото образите 
и топонимите нямаха български названия, чита
телят може лесно да си помисли, че събитията, 
за които става дума в разказите се случват в 
Сърбия (демонстрации, рекетьори, неправител
ствени организации, бомбардировки...) Такъв 
вид паралели е възможен само при духовно и 
исторически близки народи". Това пише редак
торът на "Градина" Зоран Пешич Сигма във 
встъпителната част на току-що публикувания 
нов брой на списанието. От 270-те му страници 
половината са посветени на съвременната бъл
гарска литература. Точно 27 предимно млади 
писатели и поети са представени с къс разказ 
или стихотворение, така че сръбските читатели 
наистина имат хубава възможност да се запоз
наят с българското литературно творчество от 
по-нова дата.

Велимир Костов, който е подбрал творбите, 
изтъква, че не се е ръководил "от рационалните 
критерии на литературен критик", но от сменя

не са имали
ХЮ&КЯЯаОвШШ

10 години на Градската галерия 6 
Димитровград ___________

Наскоро изложба на 

Слободан Сотиров
Преди десет години през про- галерия, с която може да се гордее.

Зачитайки от сърце своя град, 
Сотиров тези дни пожела по по-

летта, по инициатива на група ен
тусиасти, решили да помогнат от
криването на представителна из- вод десетата годишнина от откри- 
ложба на световноизвестния ху- ването на Градската галерия, в 
дожник от Димитровград Слобо- рамките на програмата за отбеляз- 
дан Сотиров, бе открита галерия в ване на този хубав юбилей, пак да

ваие на емоциите, които бликат от отчужденос- центъра на града. Да припомним, открие своя изложба в °Р™™за ’ } — -- ция на тогавашния инициативенче тези помещения, в които сега се 
намира Градската галерия, навре- съвет за откриване на галерията,

самата галерия и на общината.
тта на авторите в обществения контекст на 
транзицията към демократично общество. намето са правени за магазин на са- 

Освеи "българската" част в сп. "Градина" са мообслужване. Така или иначе ма- Началните договори вече са осъ
ществени, общината е готова да се 

е включи, галерията също. Най-ве
газинът не бе открит, а в момента,поместени и творби от десетина други писатели ни хрумна, че там
най-подходящото място за мащаб- роятната дата за откриване на из 

Седмият брой от новата серия на сп. "Гради- на изложба на Сотиров, това бе ложбата на Сотиров ще бъде в Де
склад на ГИД. За сравнително късо ня на Светите братя Кирил и Ме 
време складът бе изнесен. После тодий, Деня на славянаката писме 
всичко стана както трябваше и ност и култура - 24 май. 
днес Димитровград има прекрасна

когатои поети, а в отделна част са критически очерци.

на" е илюстриран с репродукции на графики от 
пловдивски графици и с картини на нишкия ху
дожник Джуро Радонич. А.Т.

М. Тодоров

Нова книга на Мидорад ГеровКонцерт в Димитровград
Вълшебно детство”Гостуваха Михаил и 

Христина Белчеви
Издателство "Братство" организира премиера на новата кни- 
на поета Милорад Геров пред учениците от основното учили- 
: "Братство" в село Звонци.На премиерата, освен автора на 
нхосбирката, присъстваха детскит писател от София Кирил 
аъров, поетесата от Ниш Миня Илиева и артистът от кукле- 
я театър в Ниш Драган Тричкович.
За учениците от училището в Звонци това бе истински праз- 
к. Милорад Геров плени вниманието им със стиховете си не 
мо от новата книга, а те откликнаха, четейки свои стихове. За 
к срещата с поети, които пишат за детската душа, е нещо, кое- 
не се случва често. А с особено впечатление остават, когато 
етите са придружени от артисти и когато накрая получат по- 
ръци - книги, тетрадки, моливи, играчки. От подаръците не 
ха подминати и бъдещите първолаци от Звонци и околните се-

В петък вечерта в голямата 
зала на Центъра за култура в Ди
митровград се състоя концерт 
на брачната двойка Михаил и 
Кристина Белчеви от България, 
популярни изпълнители на за
бавна музика. Михаил Белчев 
композира главно за свои стихо
ве. Пее за младостта, пролетта, 
любовта и други весели теми.
Песните, които изпълнява съпругата му Кристина, предимно са 
негови творби.

Преди няколко седмици в “Зала 1” на Националния дворец на 
културата в София Михаил организирал концерт по повод 35-го- 
дишния си юбилей, на който събрал 5 хиляди посетители. В Ди
митровград обаче на концерта му присъстваха само около 100 

души, което сочи, че проявата не е достатъчно рекламирана и жителите на града не са разбрали за 
певци от каква класа става дума.

Организатори на концерта бяха КИЦ “Цариброд” и Столична община София.

ла.

Тази вечер в димитровградския ЦК

Премиера на “Ншпан”
Любителите на театралното зиката и костюмите. В ролите Това е комедия, в която дей- 

изкуство тази вечер очаква ще се проявят артистите: Слав- ствието се развива около една 
един спектакъл - премиера на ча Димитров, Николина Ранче- влюбена двойка, 
представлението “Нишан”, ко- ва, Сърджан Христов, Славча Пиесата е реализирана с по- 

подготви ансамълът на Антов, Борис Лазаров, Соня мощта на ОС в Димитровград, 
театър “Христо Бо- Станулова, Соня Виденова, ЯП “Комуналац”, магазина 

тев”. Автор на представление- Делча Гигов, Надица Иванова “Бан комерц" и частното ав- 
писателят от Пирот Сър- и Милан Андреевич. На сцена- тотранспортно

Истинско събитие за децата стана и изявата на артиста Дра- 
ган Тричкович, на неговите кукли и магьосническите му умения, 
в които той включи и децата.

Книгата "Вълшебно детство" бе представена и на учениците в 
село Желюша. Милорад Геров, както и останалите бяха притно 

Представлението започва в изненадани колко много техни стихове знат децата от това под- 
20 часа.

ето
местния

предприятието е
бислав Минкович. На сцената та ще се качат и музикантите - "М-601" от Пирот, 
го постави димитровградският братята Ивица и Далибор Гли- 

постановчик Слобо- горови и Шпира Тричков.
Представлението ще бъде

ведомствено училище.
И учениците от основното училище в Димитровград се среШ' 

наха с новата книга на Геров.
актьор и
дан Алексич. Той се погрижи и 
за сценографията, подбра му- изпълнено на шопски диалект. Б. Д.

А.Т.
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От албума на наш читател Българи <а на влаа в 

Молдова, Украйна, 

Бразилия...
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Две бивши съветски 
републики - Молдова 
и Укра-на, имат бъл
гари в своите прави
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[| Иван ПлачковВасиле Тарлев

Единият от тях - Василе Тарлев (41 г.), е 
премиер на Молдова.

Бабата на Тарлев по ма-чина линия е 
българка, емигрирала през 19-ти век в Бе
сарабия. Премиерът е сред на--богатите 
бизнесмени в Молдова.

Потомък на бесарабски българи е и ук
раинският министър на горивата и енерге
тиката Иван Плачков (47 г.). Тази година 
то- зае поста за втори път след 1999 г. 

Доскоро Плачков бе шеф на столичното 
предприятие "Киев Енерго". Смятан е за един от на-добрите специалис
ти по въпростие на енергетиката в Укра-на.

Дилма Русева, бразилската министърка на мините и енергетиката, ще 
стъпи тези дни за първи път в България - родината на баща си.

В София Дилма Русева ще се запознае с брат си Любен Русев, с когото 
никога досега не се е виджала! Това е главната цел на посещението

Т. Петров

Тази снимка, заснета очевидно са се обличали по 
през първата половина на последната европе-ска мо- 
миналия век, по нищо не се да. От снимката можем да 
различава от снимките

сионалните им пози и на
последък
композиция на снимката, 

в разберем за една част от дело на непознат фотог- 
модните списания от днеш- живота на нашите съграж- раф. Всичко това се е слу- 
но време. И едва ли няко- данки от миналото, за мо- чило в среда, макар и мал- 
ще повярва, че тя е заснета дата, за техните маниери и ка, която е имала познания 
именно в малкия Цариброд обща култура. Пък и в много области, в среда, 
на река Нишава, под бента качеството на снимката е която е държала до своето 
до жп гарата, ко-то е бил на високо ниво.

безупречната

Дилма Русева

досто-нство и вид, а оттам 
Погледнете тези дами с и среда за уважение.част от системата за зареж

дане на парните локомоти- какъв вкус са се обличали, 
ви с вода. Снимката е от албума на 

На снимката първа отля- жание, изразеното само- Невенка Николова, 
во е Люба Николова със чувствие, умело избраното 
своите приятелки, които място за снимане, профе-

погледнете тяхното дър-

Сретен Игов

■чряягхНашите села: Мъзгош (3) ______

Я©1©©ИЖОТ@ ©@©©©@
* Мъзгош е село от сбит вид, с къщи, разположени в две махали - Горна и Долна.

В Горна махала са живеели родовете: Коцини - 3 това в Мъзгош има много осиновени деца и призете- 
къщи (Нацко, Ратко и Кола), Джурджикини - една къ- ни момчета. Ще посоча някои: 
ща, (Шпира), Ракьини - 2 къщи (Борис и Воин), Гьери-
ни - 4 къщи (Гьенча, Кола, Пара и Руско), Пешини - 2 неиния род за Тинка, 
къщи (Кьирко и Крум), Ранеини - 3 къщи (Ангелачко,
Тодор и Риста), Ранчини - Стефан и 3 братя в Бълга- тетен в рода Ранеини за Сремка,

- Тодор (Тоца) от село Бребевница, призтетен в ро-

- Риста Васов от село Гуленовци се призетил в Ра-

- Тодор Миланов от село Височки Одоровци, приз-

рия: Петър, Тра-ко и Борис, Цокьини - 2 къщи (Гьора 
и Мика), Кьикьини (Симини) - 5 къщи (Владо, Мита, да Дииини за Делка,
Делча, Лича, -оса), Зарубови - 2 къщи (Нацко и Сима), - Кръсто Кръстев от с. Бачево, осиновен п Ранеи- 
Спаи-е - една къща (Мита), доселен от пиротското се- ния род от Ристо,
ло-еловица, Джокьини - 1 къща (Тодор), Джунини - 3 - Нацко Петров от с. Пъртопопинци, осиновен в
къщи (Санда, Ванча и Ванко), Данини - 3 къщи (Гота, рода Коцини, оженен за Яворка от Смиловци 
Петър и Тодор), Текче-ини - 2 къщи (Сокол и Анта), - Илия (Лича) Яиачков от с. Смиловци, призстеи за 
Бонини - 1 къща (Ратко), Миткови - 1 къща (Васил), Нада от рода Кьикини,
Кондини - 4 къщи (Васил, Минча, Велин, Евлоги), - Любча Деянов от с. Бребевница, осиновен от рата на Мъзгош значително намаляла и нямало дос- 
До-чини - 2 къщи (Латко и Санда), Маноилови - 3 къ- Акса от рода Попови, татъчио паша за добитъка, мъзгошани били принуде-
щи (Мана, Давитко, Борис), На-денови - 2 къщи (Ми- - Димитър (Мита) Панич от с. -еловица, призстен в ни да карах добитъка си на паша в полите на Стара 
та и Слава), Попови - 4 къщи (Кьирко, Петър, Дина, рода Спаи-е за Милица. Мита бил много силен мъж. планина. "Ценели" (наемали) селски пазачи за доби- 
Акса), Златкови - 3 къщи (Мирко, Салтирко, Нацко), Веднъж от Смиловци донесъл два чувала жито, от тъка и те от ма_ д0 октомври го пазели по местности- 
Божаиини 5 къщи (Кирил, Пера, Новко, Андрея, Го- Вълковия печка, на свадби пренасял куфарите сдаро- те Сребърна, Прелес-е, Мучибаба... Мъзгошани има- 
ца), Чивилини - 2 къщи (Салтирко, Илия), Влаини - 2 вете за булките..., ли Над 2000 овце, над 250 говеда, 200 кози, но с раз-
къщи (Горча, Станко). ' Троян Костов от с. Бребевница, призетеи в рода селването на хората добитъкът намалявал и нямало

Родове в Долна махала: Бонини - 5 къщи (Тонча, Попови за Аска, нужда да го карат на паша в Стара планина. През
Мика, Денко, Гога и Кола), Кьосини - една къща - Микаил от с. Бърлог, призетеи в рода Цокьини за 1971 година в селото отглеждали 623 овце, 133 гове- 
(Асен) Сотини - 1 къща (Кирил), Стоини - 3 къщи Кременка, да, 7 коня, а 10 години по-късно 511 овце, 2 коня, до-
(Пера. Гьоргьия, Васил), Мишини - 2 къщи (Васил и - Ваичо от някое село б България, призетеи за Сара кат0 брОЯТ на говедата не се променил. През 2002 го- 
Любомив) Андонови - 4 къщи (Яким, Андрея, Велин, и т.н. дина в Мъзгош имало 85 овце, 21 говеда, 9 свине и 68
Асен) Муцини - една къща (Илия), сега в България, Някои мъзгошани доживели дълбока старост, жи- КОКошки.
Атанасови - 4 къщи (Велин, -ован, Петър, Руско), вели по около 100 години. 1ака например мита ътга- през последните години, поради закриването на 
Ста-чини - 4 къщи (Ненча Нацко), -ордан и Ванко, чин живял 104 години, Петър Марков -103, Петър Да- предприятията в Димитровград, в Мъзгош се завър- 
ппизетен в оола Лончини) Турлини - 2 къщи (Тодор и нин - 96 години и други. наха млади хора, които се занимават със скотовъд-
Петт п а боат им -ован е призетеи в село Горни Кри- Основен поминък на мъзгошани е било земеделие- стп0. Между тях се отличава Гьера Не-ков, ко-то от- 
водол) Маркови - Манол1 с 3 сина и една дъщеря то и скотовъдството. Пояти са имали в местността ГЛежда около 100 овце и 4-5 крави, Райко Христов, 
Шветян Милч-1 Тонча и Венета) Тепош, между селата Високи Одоровци и Крупъц и в Мирко Бо-ков и Цветан Кръстев с по 5 и повече кра-

Дали затова че село Мъзгош се намира в долина, мерата па селото си. В местността Ровииье поята е ви. Голям проблем им е това, че няма ко-да изкупува
закрито от северните и западни ветрове или поради имал родът Глишни пканГгь^ини (Гьера добитъка и млякота Ако ис1сат да дадат млякото ,,а
нещо друго в селото върлували няколко чумни епиде- Маноилови, в Деризминица (Оркаи) - ГьериниЦГьера мандра, 
ми много хопа умирали особено мъжките деца. По Мишев), Под сгранье - Зарупкови, Под Клраулу село Момици, 
една легенда в една чумна епидемия селото почти за- Маркови и 3 пояти се намирали на територията, коя- 
пустяло^ ошоо"^седем комина се вдигал пушек! За- то останала в България. Понеже след 1919 година ме-

Мъзгошанки

те го носят почти километър до съседното

Цветно Иванов



траех шшшяишт
Дейност на планинарското дружес- 
тво „Цариброд"__________________

Гостуваха бъл
гарски алпинисти

10 ' баприТГт____

Първенството на НФЗ

Точки за измъкване 

от опасната зона
Планинарското дружество в участва само в частни българ- 

**Л4Р ГПОН1а” Димитровград в началото на ски и международни експеди- 
■' ции. Както казва, времето на

ФК „Балкански" - ФК „Лужница" 3:1 (0:0)
Димитровград, 2 април 2005 кипите. През първото полувре-

г., СЦ “Парк”, зрители - около ме играчите на “Балкански”
500. Главен рефер - Милан имаха няколко голови положе-
Джокич от Ниш (8,5). Голмай- ния, но вратарят на гостите
стори: Басов в 60, Ценич в 70 и Цветкович не допусна топката
Иванов в 90 за “Балкански”, а да влезе в гола. Той обаче се
Ранчич в 53 за “Лужница”. контузи и на вратата застана
Жълти картони: Здравкович, резервата Боич. В началото на
И. Ракич и Ранчич от “Лужни- второто полувреме Димитров- ръжна дивизия, която стартира ката зала иа Центъра за култу- диция, която опита да изкачи
ца”. градчанитс също пропиляха УТР®> футболистите на “Желю- ра Бранислав Димитров гово- Монт Еверест доживя провал

ФК "Балкански Андонов 6, няколко изгодни положения за ша’ изиграха приятелски мач с ри за приключенията си по вре- (имаше и смъртни случаи),
Зекович 7 (Иванов 7), Христич отбелязване на голове. Бабуш- ФК “Падеж” от Пирот и на Ме па дългогодишната си ал- който факт до голяма степен се
7, Милан Георгиев 7, Стоянов ничаните пък се възползваха от своя терен победиха със 7:1. пииистическа кариера, като отрази отрицателно върху по-
7, М. Пейчев 7.5 (Станков 7), един шанс и откриха резултата. Головете за “Желюша” отбеля- при това прожектира и диапо- пулярността на алпинизма в
Басов 7.5 и Ценич 7.5. Отборът на “Балкански” след заха Гигов - три, Гогов - два и зитиви. Димитров се е катерил България.”

ФК "Лужница": Цветкович това засили темпото и през Митов и Ангелаков по един. От
7 (Боич 5), Ранчич 6, Станоевич последните 30-ина минути от-
6 (Миялкович 6), Здравкович 6, беляза три гола, като по тоя иа-
М. Ракич 6, Николич 6, Милой- чин стигна до трите точки, кои- ват старта в лигата,
кович 6.5, И. Ракич, Митрович то са му изключително важни в
7, Златкович 6.5 и Петкович 6. борбата за оцеляване в лигата.

Играч на срещата: Бане Гю- В неделя “Балкански” госту- ^
ров от “Балкански” (7.5). ва в Кнез село край Ниш, къде- I р<1Н11Ч <10111716

В комшийското дерби много то го посреща отборът на ФК 
по-добра игра показаха дома- “Раднички”. уС-ПСШНи__________

тази седмица посетиха извес
тният български аплинист Бра- алпинистическите експедиции, 
нислав Димитров Боби и пред- организатор на които да е дър- 
ставигелят на горската служба жава е минало. “Миналата го- 
за спасяване в България Кра- дина, изтъкна по време на гос- 
симир Стоянов. Пред членове- туването си в Димитровград 

В рамките на подготовките аа дружеството и любители- Димитров, българската дър- 
за състезанията в Пиротска ок-

- “Падеж”
7:1

жавна алпинистическа експе-те на този спорт в града в мал-

на редица високи върхове на Заедно с няколко членове на 
няколко континента. Случвало планинарското дружество “Ца- 
се е да бъде и в смъртна опас- риброд” Димитров и Стоянов

изкачиха един от най-високите

видяното може да се каже, че 
желюшани подготвени очак-

тност и да гледа как в планини
те загиват негови колеги, но то- върхове в Източна Сърбия - 
ва не го е поколебало и по-на- Миджор в Пиротска община,

чиято връхна точка е на 2168 м
„Купата Застава"

татък да се занимава с този
опасен и атрактивен спорт. Ди- надморска височина. В момен- 
митров е изкачил няколко вър- та Димитров пише книга за 
ха на Хималаите, но не и най-високите върхове на Бал- 

На 2 април в Крагуевац се про- най-високия Монт Еверест, ко- канския полуостров, 
веде традиционното стрелческо ето не означава, че няма да 
състезание “Купата Застава”, на опита. От няколко години той 
което участваха пионерски отбори

Б. Д.
Втора сръбска баскетболна лига - 
група изток от 20 града с общо 150 състезате-

___ ли. Отборът на димитровградския 11
СК “Граничар” се представи в със
тав: Дияна Соколова, Светлана 
Пейчич, Снежана Николова, Ми
лан Раигелов, Теодор Илиев и Сте
фан Петров. Момичетата събраха 
505, а момчетата 468 точки, с който 
общ актив отборът им се класира 
на 8 място.

Димитровградчанмте 

се "удавиха”
БК „Ергоном 2" (Ниш) - БК „Димитровград" 116: 
73 (34 : 11; 41 : 18; 18 : 21; 23 : 23 )

БК „Рилски спортист" (Самоков) - БК „Димитров
град" 106:62

Ниш, 30 март 2005 г. ните добре изиграха третата ШаХЛЛаГП_____________ (37:13; 22:24; 24:10; 23:15)
БК "Димитровград" игра в четвърт, която решиха в своя Самоков, България , 1 април 2005 г., залата в Самоков, зрите-

следния състав: Вукоевич, Со- полза, но беше късно за обрат. 1т1ЛЯДИХ© ВТОрИ ли 200. Съдии Иван Кокалов и Борислав Трифонов, 
тиров, Д. Алексов, Йоветич, Най-ефикасен в състава на т Ниш БК "Рилски спортист”: Маринов, Николов, Венев, Константи-
Станимирович, Мишев, Анд- БК “Димитровград” бе Стани- р нов, Рътаров, М. Петров, Воев, Груев, Нанов, Б. Петров, Найде-
реев, Апостолов, Вельов, Бел- мирович с 23 точки. До края на ^ Нишки пегипн Лимит- нов и Саралиев.
чев и Т. Алексов. първенството остават още два основно учили- БК "Димитровград”: Вукоевич, Сотиров, Д. Алексов, Иове-

Отборът на БК “Димитров- кръга. “Димитровград” най-на- р “Мошз Пияде” поедставля- тич’ Станимирович, Мишев, Андреев, Апостолов, Вельов, Вел-
щ . ‘ тт д рт/- чев, Т. Алексов, Джурджевски и Геров.
ваха Анита Накова и Кристина Най.резултатни Ц мача бяха Андреев от “Димитровград” с

ството. Лидерът във временно- на отбора “Гердап” в Кладово. п-п^^от б^яча ^Тшневя 2 24 точки и Николов от “Рилски спортист” с 23 точки. След дъл
го класиране “Ергоном 2” пър- В момента “Димитровград” за- от ^ ма^а ^ 0бщия ак. гогодишна пауза БК “Димитровград” изигра една международ-
вата четвърт от мача изигра ема осмо място във временно- 0т 6 5 точки заеха второ на пРиятелска среща, измервайки сили с първодивизионния от- 
отлично и се сдоби с голям то- то класиране. място което им овъзможи кла- ®ор на “Рилски спортист” от град Самоков. Разликата в кла-
чков аванс. Димитровградча- п„ пепчйпикангкотп учи- сата бе очевидна с оглед на ранга, в който се състезават двата

ц р I ’ отбора. Реванш на тази среща ще се играе в Димитровград през
лищно първенств . д. есента в Спортната зала (ако бъде завършена)

град” убедително загуби сре- пред ще домакинства на отбо- 
щата от 20-я кръг на първен- ра “Ниш”, а след това гостува

Д.С.
ФК "Младост" Босилеград_____
С нетърпение очакват 
пролетния старт

т Т !I Киселото мляко 

преборва лошия дъх? г:* Ние сме по-силният отбор, казва Владица Мана- 
сиев с увереност, че "Младост" ще победи в Пав- 
ловац

Активните съставки на киселото мля- ример) за 2 седмици. Тогава са им взети 
ко могат да преборят лошия дъх, уста- проби от слюнката, за да се измери ко- », 
новиха учените. Според резултатите от личеството на бактериите, включител- 
ново проучаване всекидневното ядене но и на тези, причиняващи лош дъх, Ц 
на кисело мляко може да запази усеща- както и на сероводорода. След това съ- :р 
нето на свеж дъх и да предотврати поя- щите участници са консумирали по 200 И 
вата на неприятната миризма в устата, грама кисело мялко на ден в продълже- | 
Достатъчни са дори 200 грама на ден. ние на 6 седмици. Изследователите ус- И 

Изследването показало, че активните тановили, че съединенията, които са от- 
бактерии в киселото мялко, най-вече говорни за лошия дъх, включитлено се- ■ | 
31;гер1;ососсиз ШегшорЬИиз и ЬасЪоЪа- роводородът, са намалели при 80% от I 
сШиз Ьи1§апсиз, могат да имат благот- участниците.
ворен ефект върху бактериите в устна- Въпреки че са нужни още изледвания, ?’ 
та кухина, които причиняват лошия за да потвърдят първоначалните резул- 
дъх. тати, учените твърдят, че добавянето на <

В проучването били включени 24 здра- киселото мляко към храната може да се | 
ви доброволци, които трябвало да избяг- окаже не само здравословно и полезно • ; 
ват киселото мялко и други храни, кои- за костите, но и ефективен начин за | 
то съдържат същите бактерии (като си- борба и с лошия дъх. 
ренето и маринованите зеленчуци нап-

В рамките на първия кръг от очакват старта на пролетната 
състезанията за Купта на Сър- част от тазгодишното първен- 
бия и Черна гора футболистите ство на Пчинска футболна ди
на босилеградска "Младост" в визия на 17 април. Босилеград- 
неделя, на 10 април, ще госту
ват на отбора на "Павловац" в сезон на първа позиция

симален брой спечелени точки

чани прключиха есенния полу- 
с мак-

едноименното вранско село.
- Много важно е да спечелим - 8 победи в 8 изиграни мача. 

победа на старта на пролетни- Зелените имат 3 точки повече 
те състезания, казва Владица от второкласирания отбор на 
Манасиев, един от треньорите "Кондива" от Жбевац. 
в "Младост". Без оглед, че ние 
сме по-силният отбор, необхо- положат максимални усилия,

Всички в отбора са готови да

дима е максимална ангажира- за да спечелят шампионската 
ност на всички футболисти, титла накрая на първенството 
Убеден съм, че успехът няма да и от следващата година да се 
изостане.

В "Младост" с нетърпение
:състезават в по-висш ранг.

П.Л.Р.



Предания - Пиетет
...... \ _____ Шб 118 април

Предание от шоп~ 
краища

1 1п тетопатК'да ■ •

Почина усмихнатият човек!Божие чудо - 

русокоси деца
Й-з Герго Велков не то живее по-големия му брат Димитър, негови картини се намират в много час-

дочака 59-тия си Герго Велков е роден на 20 април тни колекции по света, че украсяват каби-
рожден ден. Почина 1946 г. в Пъртопопинци, селото на ху- нетите на южноафриканския президенти
в момента, когато дожници и писатели. Гимназиално об- градоначалника на Амстердам. Герго по-
много твореше, ко- разование получава в Димитровград, а дари и няколко картини на гимназията, в
гато се радваше на полувисше в гр. Скопие. Не се е учил в която се учеше, 

начинанията на дъщерята си Валенти- училища по изобразително искуство, но Приятелите и близките ще помнят 
на, актриса, и на сина си Борис, ко-то с още от малък обичаше рисуването и бе- добрия човек Герго Велков по хубавата 
успех следва за режисьор. ще талантлив самоук. За него хубави ду- му усмивка и доброто настроение. До

Велика любов, почти самият живот ми имаха колегите му от Дружеството последните си дни беше оптимист, но за-
за Герго, беше живописта. То- се увли- на художниците в Белград, чи-то беше губи краткотра-ната неравноправна бор- 
чаше и много страстно рисуваше род
ните предели, но и пе-сажи от Белград, би в страната и чужбина. Самият то- за 
в ко-то живееше, или от Словения, къде- на-голям сво- успех считаше това, че

След първата кръстоносна во-на англи-ска- 
та во-ска се завръщала от Израел. Един англи
чанин на име Джордж Хам бил много разоча
рован от постоянните боеве, в които англича
ните нямали много успехи. Изгубил много съ
ратници и приятели по горещите пустини. В на
шите краища срещнал хубава мома, която пле
нила сърцето му и то- не искал да се завърне в 
Англия, а останал с нея. Минали години и 
Джордж научил добре шопския говор. Заживял 
уютен и спокоен живот. С хубавата си жена 
имали

член. Имал е 17 самостоятелни излож- ба с фаталната болест.
Почива- в мир! М. Т.

1/1н мемориам: Асен Лазаров Стоев (1928 - 2005)
Изтъкнат просветннк и общественик

няколко деца. Мястото, където постро
ил къщи за децата си, хората нарекли Джор- 
джина махала. Идилията продължила все дока- 
то един летен ден не нахлула германска брони
рана конница, начело с Фридрих Барбароса. 
Харесал на Барбароса този кра- и то- пуснал

Неотдавна почина Асен 
Лазаров Стоев, един от на—из
тъкнатите просветни и общес- 

„ „ т, твено-политически де-ци в
ската да си почине. Имало достатъчно вода, Босилеградска община, 

както и трева за конете. Почивали во-ниците 
почти два месеца, а след това потеглили към Рикачево в занаятчи-ско-земе- 
София. Минала почти една година, когато в

наги беше добре подготвен за чи и Автопът "Братство-един- 
всеки час по всеки предмет, ство". На последната акция 
Същевременно беше и орга- два пъти го провъзгласяват за 
низатор на свободните де- ударник — през 1948 и 1952 г. 
ности на гимназистите. Пома- През два мандатни периода е 
гаше и на младежкото ръко- председател на Общинската 

организация на СУБНОР.
От 1960/61 уч. год. Стоев Активно работи и в организа- 

работи в гимназията "Бора цията на запасните офицери 
Станкович" във Враня, където (СРВС). Сътрудничи на сп. 
преподава физика до февруа- "Мост", "Просветни преглед" 
ри 1965 г. Оттам се връща в и "Математички и физички 
босилеградската гимназия, в лист", в които са публикувани 
която работи до учебната 13 негови труда.
1992/93 г., когато се пбнсиони- 
ра. Междувременно задочно областта на просветата, както 
следва физика в Природ- и за постиженията си в общес- 
но-математическия 
факултет в Прищина 
и се дипломира 1977 
г. Общо 9 години е 
директор на Образо
вателния
"Иван Караиванов" и 
на гимназията в Бо-

твено-по- 
л итич ес- 
ката де- 
ност Асен 
Лазаров 
Стоев е 
удостоен с многобро-ни отли
чия: признания на община Бо
силеград, златна значка на 
ЮНА, медал на Съюзния съ
вет на СУБНОР и Орден на
родни заслуги със сребърна 
звезда, присъден от Председа
телството на СФРЮ през 1981 г. 
Вечна памет!

во-
Стоев е роден 1928 г. в с.

водство в гимназията.
делско семе-ство. До четвър- 

долната махала на селото, в която живеел то отделение учи в^родното си 
Джордж, дошъл един човек от горната махала, ^“прогимназия , ЛЖ 
Вързал коня си пред местната механа и влязал алното си образование започ- 
вътре. Видял къде седи дядо Джордж, седнал ва в гр. Кюстендил и го завър- 
до него и започнал да му разказва: “Бае Джор- шва в Босилеград, където взи- 
дже, миналото лято тук почиваше германска ма зрелостния си изпит. Пора- 
во-ска, ама че живнаха жените и булките от дол- ди неД°стиг на материални 
ната махала. Пък сега пак си е по старому.
Всичко е празно и пусто.” Дядо Джордж го пог
леднал с усмивка и казал: “Бае, те наистина по-

За завидните си резултати в
В. Стоименовсредства не може да продъл

жи образованието си и започ
ва да работи в околи-ското уп
равление, а след това го назна- 

чиваха тук в долната махала, но нито една жена чават за преподавател по ма- 
или булка не ми се пожали от тях. Виж, бае, аз тематика и физика в прогим- 
изминах много страни, бях в Израел и в Еруса- назията в с. Бистър. През 
лим. Там свещеници много често ни държаха учебната 1951/52 г. се сбъдва 
проповеди и ни говореха, че божето чудо човек 
не винаги може да разбере. На мен, бае, чак сега

На 10 април 2005 година се навършват 40 ТЪЖНИ 
ДНИ от смъртта на нашия

ДИМИТЪР СЛАВОВ - Митко 
от Димитровградцентър

Панихидата ще се състои на този ден в 11 часа на гро
бището в Димитровград

желанието му да продължи 
образованието си - започва да 
следва математика, физика и 

ми е ясно какво те всъщност искаха да кажат, химия във ВПШ в Ниш, където 
Ето, миналата година во-ската на Фридрих се и дипломира през 1953 г. 
Барбароса почиваше в долната махала, но тази Като преподавател по мате

матика и физика работи в бо-

силеград.
Проявява се и ка

то обществен деец и 
винаги е

Опечалени: дъщери Славица и Ана и брат Света 
със семе-ствата сиоценяван с 

"изтъква се", "особе- 
а" и "от- На 2 април 2005 година ни напусна нашата мила ма-ка, сестра и леляно се изтъкв 

личен". Избират го за
година в горната махала започнаха да се раж
дат много русокоси деца. Това се казва боже чу
до, бае!”

Човекът от горната махала изслушал Джор
дж и не казал нищо. Споко-но си излязъл от ме-

силеградската гимназия, а 
през учебната 1958/59 г. взема 
държавен изпит. Беше истин
ски учител и отговорно изпъл
няваше задачите, които му 

ханата, яхнал коня си и си отишъл в горната ма- поставяха. То- беше специа
лист по физика и химия, но в

жСЛАВКА СТОИЧКОВА (1933 - 2005) 
учителка в пенсия от Белут

ръководител на мла
дежката организация 
и за секретар на ОК 
на НМС. Като брига
дир участва в мла
дежките трудови ак
ции Шамац — Сарае
во, Бръчко — Банови-

Твоята блага усмивка и нежен поглед винаги ще бъдат 
в сърцата ни. Вечно ще си спомняме за твоята всеот- 
да-ност в работата и за добрините ти, с които ни дарява-хала.
шс.гимназията преподаваше и 

френски, и латински език и ви-Подготвил: Драган Кузев Дълбок поклон пред светлата ти памет!
На 10 април (неделя) на гробищата в Белут ще отслу

жим девстдневна панахида. Каним роднини, блиски и приятели да ни5 А 6
*: 2 3 4

придружат.
Твоите на-мили: син Драган, сестра Лиляна, племенник Боян със 
семе-ството си и многобро-ни роднини и приятели.

12 13

ВОДОРАВНО: Лека дървена пос- 
тро-ка. 6. Положителен полюс на 15 
батерия. 9. Първата нота. 11. Мар
ка германски автомобили. 12. 18
Един спорт. 14. Полузащитник във 
футбола. 15. Спортен отбор. 16.
Град-държава в стара Гърция. 17.
Будистки свещеник. 18. Първенец.
19. Голямо парче хляб. 20. Слог, 24 25
межда. 21. Женска дреха (мн.ч.).
22. Казашки главатари. 24. Иму
щество, заложено срещу получа 
ване на кредит. 27. Имущество. 28 
Пръчка за присаждане на дърво.
29. Голям тропически гущер. 31.
Египетски бог на слънцето. 32. Ре
ка в Сърбия. 35. На-големият мор- 35 
ски боза-ник, 36. Неподвижно 
морско животно. 37. Съдебни про- 39 
цеои. 39. Кон (поет.). 40. Столица
та на Естония. 41. Правна норма.
ОТВЕСНО: 1. Учен, ко-то изследва 
растения. 2. Свещен бик у древни- ло. 21. Движение на самолет във собление от дърво за оран. 33. За- 
те египтяни. 3. Митичен основател въздуха. 23. Област в Австрия. 25. острен прът или дърво. 34. Стопе
на Рим. 4. Името на актьора Пачи- Виещо се растение. 26. Древно тие 35. Модел руски въртолети. 
но. 5. Модел ски. 6. Женско име. 7. тюркско-татарско племе. 30. Сто- 38. Модел руски самолети.
Нефтена индустрия на Сърбия лицата на -ордания. 31. Приело-___________________________
(скър.). 8. Част от машина. 9. Зъл 
дух. 10. Глинен духов музикален 
инструмент. 13. Иглолистно расте
ние. 14. Област във Во-водина. 16.
Публичен спор, дебат. 17. Безал
кохолна напитка. 19. Дълбок ме
ден съд за вода. 20. Дървено сед-

А" На 7 април се навършиха СЕДЕМ ГОДИНИ от смъртта 
незабравим баща, свекър, тъст и дядо

на нашия

Ш
21

С ГАВРЕ БОЖИЛОВ 
от Дукат22т Времето не заличава нашата тъга по теб и смирено 
свеждаме глави пред спомените. Благодарим ти за хляба, 
ко-то изкарваше за нас. Почива- в мир!26

Твоите деца Васко, Лиляна и Вера със семе-ствата си
<т /Зт " Т''28

На 12 април се навършват 12 години от смъртта на нашата ма-ка и ба-. , ....... ззт ба

V.’ ГОРКА БОРИСОВАА-.Г,
361./ I от с. Пъртопопинци

Вечно сме - благодарни за всичко, което тя стори за
40■А нас.

Не-ните на-близки: синове Борис, Александър и Нови- 
ца със семе-ствата си.

I

На 6 април 2005 г. се навършват 22 години от смъртта 
на нашия нспрежалим съпруг, баща, свекър и дядо

ДЕСИМИР ТОДОРОВ - ДЕСКО 
медицински техник, роден в с. Паля, 
живял в Ниш

Решение на кръстословица 237 - Водоравно:

Водоравно: 1. Газела. 8. "Опел". 9. Ка. 11. Ерик. 12. Навес. 14. Хор. 15. 
Рид. 16. Памет. 17. Дон. 18. Ас. 19. Конус, 20. Кебап. 22. Долар. 23. 
Рококо. 24. Полис. 25. Канат, 28. Мокет. 27. Дюкян. 28. Ми. 29. Ат. 30. 
"Титаник". 32. Виц. 33. -од. 35. Катет, 36. Рани. 37. Козарица. 38. Ария.

С много обич и тъга се прекланяме пред светлата ти памет!
Твоите на-мили; съпруга Вера, син Саша, дъщеря Весна, снаха 
Нина, зет Милан и внуци Сунчица, Милица, Деян и Бобан.........-.'И
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Шопски историйки
Търси се!Сухи СЛИВИ В сръбската преса и по всич
ки телевизии тези дни непре- 

Куза Чивлички взимал стока вел софи-ския търговец в слив- къснато се говори, че генерал 
за бакалницата си в един со- ника си и му казал: Небо-ша Павкович е изчезнал
фи-ски магазин и стопанинът 
на магазина му се оплакал:

- Имам, Кузе, всичко в мага-

безследно и полицията няма- Ете тая слива е сува, ете 
оная по-горе, ете и оная до 
шо...

Ючера пощарат ми донесе писмо, та се шашардиса: 
боже, откига писмо не съм ватил у руку. Питу-ем га: 
“Ама това верно ли -е писмо или некиква неплатена 
сметка или неда-боже позив за суд?”.

“Истинско -е, Манчо! Ако беше служебно, щеше да -е 
написано на машину, а и на мене требе да подпишеш 
дека съм ти га предал. А това гледа- само кико адресат 
му -е извезен...”

Е, помиси си я, требе да се -е сетила некоя на млади- 
ню, на оная убава времена кига писма летеоше на све 
стране, а ни-е пощаратога чекаомо на капиюту. После 
почемо да се подоку-емо по теливон. А съга гледам мла- 
динюту, бъркне у пазувчицу, извади некикву тресчицу, 
стане насред пут, ял у аутобус, ял да ме простите у кье- 
нев и чети некикве -е-се-мес порукье.

Гледа пощарат кико ми се тресу рукье и сигурно си -е 
помислил дека млого съм се узбудил, а не се досеча дека 
на мо-те године вечимка починю и рукье да се тресу и 
глава да помърду-е...

Елем, отварам я писмото, вадим очилата и гледам, на
низано кико маниста.

“Арно-живо, Манчо! Знам дека че се изненадиш, ама 
еве с године четим кво пишеш по вестникат и накраят 
не мого да изтърпим. Истина -е, некига попресолиш, 
понекига гладиш кико с перо, а никига не се сетиш да 
драснеш за нашега Отричка Спирачковога. Нали се се
чащ ко- -е. Учителкьата ни пише петицу, ни-е четимо

никакви сведения къде може да
се е скрил.

Димитровградчани, чиитозина, само сухи сливи ми лип- - Чака-, Кузе, да се разбере- 
сват... ме. Не ми трябват сухи сливови деца-студенти своевремено

- Боже, що ми не си рекъл! - дървета, трябват ми сухи сли- Павкович нарече предатели,
възкликнал Куза. - Я у село ви. казват, че то- е при баща си.
имам барем 20 кола суве сливе - Ама иди у ма-ната! - "ядо- ПС. Баща му живее в Ди-

сал" се Куза. - Що ми одма не митровград!
- Веднага тръгвам с теб! - ка- рече дека ти требу вочкье, но се 

джабе млатимо и те доводим

и се чудим кво да им праим... А.Т.

зал търговецът.
Когато пристигнали в Чиф- чък из Софию! 

лик, софиянецът веднага поис
кал да види сливите, но Куза приписват истори-ката за сухи- 
искал да покаже на—напред те сливи, но по думите на Дра- 
гостоприемството си:

- Седи да починеме, жено, я Куза Чивлички. Куза живял в 
да- нещо за ядене и пиене, на- Чифлик, махала в село Долна пита аптекарят, 
чини кревет господинът да Невля, която след Ньо-ския до- 
преспи, па ютре нов дън - нов говор останала отвъд граница- изневерява!

Вицове(Мнозина долноиевлянци си
Жена влиза в аптека и иска

цианкали-.
- За какво ви е отровата? -ган Кузев тази истори-ка е на

- Да отровя мъжа си, то- ме

- Не мога да ви продам от
рова, това е нелегално...

Жената показва снимка на 
любовницата на мъжа си, апте
карят познава жена си и бързо 
подава отровата:

-Извинете, не знаех, че имате 
рецепта!* * * класното пред целият клас, сви се претворили у уше, а 

он накраят че каже: “Не чини и не чини!”...Е, за мою 
несрекьу, цел живот се сречам с Отричка. Било кикво 
да се напра-и ял сграда, ял мое, ял пут, надо-де млади- 
ня от предишну Югославию, по-е и игра-е, събор за чу- 
да и приказ, а он че ме пресретне и че каже:”Не чини и 
не чини!”. Я у началото запиням из петне жиле да му 
докажем дека греши, ама он се запел кико магаре на 
мое и си зна-е само своето “Не чини!”...Последиго рук
ье, нека си орати, пущим из -едното уше у другото и не 
му обърчам млого внимание. Е, ама тия дни ме полуди: 
начул дека че се пра-и аутопут през Цариброд и дотър
ча сабале, -още дърляв:”Нема да чини, Манчо, тия ау
топут, що су намислили да пра-е. Че ни затрупа със 
смрадове. Нали видиш, кво напра-ише с гарата. Толко
ва паре за неколко лини-е, -едън кьенев и -едну тра- 
фостаницу...”.

Да не ти разпраям повече, добре га познаваш и 
зна-еш! Цел живот циглу на циглу не-е турил, а за све 
ману на-де. Та драсни -едън рабуш и за тия що нищо не 
работе, а све критикую. За ньи нема нищо убаво нап- 
ра-ено у тия живот! А не-е баш све по ньиньото..." А-де 
у здравлье.

Съпругът изнендващо се 
връща от командировка. Жена 
му го прегръща с едната ръка, 
а с другата му подава торбич
ката с боклук.

- Мили, радвам се, че се вър
на, но преди да си се изкъпал, 
би ли изхвърлил боклука?

Съпругът грабва кофата и 
излиза навън, а през това време 
любовникът се измъква. И си 
мисли: "Страхотна жена - хем 
хубава, хем умна!" По същото 
време мъжът си мисли: "Къде 
я намерих такава - хем грозна, 
хем мързелива!"* * *

Мъж води за първи път жена 
си на лов и казва:

- Каквото и да стане, помни: 
на-важното е да спориш. Дори 
и да не си права, ще държиш 
докра-, че ти си уцелила.

Разделили се и след време 
мъжът чува страхотен спор. 
Приближава се и вижда как же- 

| на му спори с непознат човек. 
§| Накрая човекът казва:
| - Добре, на-после... ето, съг-
й ласен съм, че си убила елен, но 
й поне ми позволи да си взема 
I седлото от него!* * *
| Пред двама ловци внезапно 
| изкача коза и бяга към храсти- 
3 те. Единият стреля, но не улуч- 
|| ва, а другият не прави нищо.
|| - Защо не стреля, бе?
I - Ами... козата може да е пи- 
I томна...

- В гората всичко е диво.
След малко вторият вдига

пушката и стреля. Откъм храс
тите се чува вик и падане на тя-

Екзо.
и
V
и
гасг
Егамо

Трендавилко
Са се мислим: истина -е - не-е толкова църно, ама

Манча

5
а» не-е све розово.X

Нов тълковен речник
............................

Табели в градския 

транспорт
Врана на врана очи не вади, само билет за са

молет до Ка-манските острови.Навсякъде в градския транспорт има табела 
над главата на шофьора.

В Германия: "Строго се забранява разговаряне- 
то с шофьора!"

В Англия: "Ще бъде по-добре, ако не разговаря
те с шофьора!"

В Израел: "Нямате никакъв интерес да разгова
ряте с шофьора!"

В Италия: "Забранено е да отговаряте на шоф
ьора!“

Печеливша комбинация
Родителите на село, братът на Запад, по-го- 

лемият син депутат в парламента, а по-млади
ят син "контроверсен бизнесмен".

ш

Едър капитал.
Транзиционирана военна плячка! 

На—масовият вид синдикална борба.
ло.

-Какво удари?
-Някаква дива бабичка! 31
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