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* Европейската и евро- 
атлантическата пер
спектива на Сърбия и 
подкрепата от страна 
на България, както и 
възможностите за ак
тивизиране на търгов
ско-икономическото 
сътрудничество бяха 
сред акцентите в разго
ворите.

Президентът на Сърбия Бо
рис Тадич в края на миналата 
седмица беше на първото си 
официално посещение в Бълга
рия по покана на президента Ге
орги Първанов. След срещата 
на четири очи двамта президен
ти оцениха на пресконферен
ция, че отношенията между две
те страни никога не са били 
по-добри и се отличават с раз
бирателство, приятелство и со
лидарност във всички области 
на сътрудничеството.

*Дого6орът за присъединяване ще бъде подписан 
на 25 април на срещата на външните министри 
на ЕС в Люксембург, а присъединението ще бъде 
реализирано на 1 януари 2007 год.

С 522 гласа за, 70 против и 69 връзка с присъединяването на 
въздържали се Европейският България и Румъния и финан- 
парламент одобри в сряда До- совата рамка за двете страни, 
говора за присъединяване на С тях се урежда и присъединя- 
България към Европейския съ- ването им към вече сключени 
юз. За Румъния подписването . конвенции, споразумения и 
на Договора е одобрено с 497 протоколи както в рамките на 
гласа за, 93 против и 71 въздър- ЕС, така и тези между ЕС и тре

ти страни.жали се.
Договорът за присъединява

не на България и Румъния към В Договора за присъединява- 
Европейския съюз ще бъде 
подписан на 25 април на сре
щата на министрите на вън
шните работи на ЕС и страните

не е включена и декларация, 
в която е посочено, че бъл
гарският език става един 
от официалните езици на 

кандидатки в Люксембург. До- Евросъюза, а кирилицата 
говорът е с обем около 1000 ще бъде третата азбука,
страници и съдържа шест раз
поредби, с които се регламен-

която ще се използва в ев
ропейските структури. 

тира членството на двете стра- След влизането на България 
ни в Евросъюза. 6 2С всеки българин ще мо-

Неотменима част от Дого- же $а пише петиции и да 
вора са протоколът за присъе- отправя запитвания до ев- 
диняване, изготвен на основата ропейските институции на 
на Европейската конституция, родния си език. 
и актът за присъединяване, ба-

Президентите Тадич и Първанов в София(На стр. 2)

Премиерът на Сърбия Воислав Кощуница: зиран върху учредителните до
говори на ЕС. Двата документа
гарантират влизането на Бъл- предпазни клаузи, които допус- 
гария и Румъния в ЕС на 1 яну- кат присъединяването на Бъл- 
ари 2007 година, независимо гаРия и Румъния към ЕС да бъ- 
дали Евроконституцията ще де отложено с една година, ако 
бъде приета до тази дата или до началото на 2007 г. двете 
не. Протоколът и актът включ- страни не са извършили необ- 

Премиерът на Сърбия Воислав Кощуница из- но затова не съществуват вътрешни препят- ват общи разпоредби за проме- ходимите реформи и не са го- 
рази удоволствие поради положителната оцен- ствия" - заяви Кощуница. ните в институциите на ЕС във тови за членство,
ка за предварителното проучване за Сърбия и
Черна гора, изтъквайки, че става дума за "първа ито го информираха за решението на Европей- 
и решителна стъпка" към членството на дър- ската комисия, премиерът на Сърбия каза, че 
жавната общност в Европейския съюз.

"Понеже получихме предварителното проуч- цел евроинтеграциите, че Сърбия винаги е при- 
ване може да се каже, че крачим по европейския надлежала към Европа и ЕС, с която всъщност 
път, който сигурно води към ЕС. По този път има съвместен дом. 
трябва да направим още много тежки стъпки,

Договорът съдържа няколкоЕ
След разговорите с представители на ЕС, ко-

Отзиби
Метена Кунева, министър по европейските въпроси:

Резултатът от гласуването на Европейския парламент е 
много добър за България. Много съм щастлива от това, 
постигнахме, но за мен остава много голям знак на - 
ние... Няма да настъпи време, в което България да не трябва 
да бъде абсолютно бдителна: трябва да си даваме 
защитата на националните интереси е предмет на обща наци
онална работа в посока на тяхното постигане

Гергана Грънчарова, зам. министър на външните работи:
Окуражаващо е, че въпреки дълбокия междуинституциона- 

лен спор сред европейските депутати надделя разумът и поло
жителната оценка за свършената от България работа досега.

Пламен Панайотов, зам. министър-председател:
Последната бариера по пътя към пълноправното членство 

на България в ЕС е преодоляна. Очакваме датата 25 април 
2005 г., когато ще формализираме членството си с подпис.

Борислав Великов, председател на парламента:
Първостепенна задача на народното събрание още в близ

ките две-три седмици ще бъде ратифицирането на договора 
за присъединяване на българия към ЕС.

правителството е готово за решителни мерки с

което
внима-

сметка, че
Днес 6 Димитровград

ОТ ВСИЧКИ НИ.

I

Днес в Димитровград ще се случи историческо събитие 
за градчето и неговите жители - ще се срещнат премиери
те на Сърбия и България Воислав Кощуница и Симеон Сак- 
скобургготски! Поводът за срещата е официалното откри
ване на съвместна железопътна гара.

Както узнаваме, премиерите ще се срещнат и с кмета на 
Димитровград д-р Веселин Величков, и с журналисти.
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В центъра на вниманието
2 15 апр^.г.. 2.005

Представители на локалната 
власт и на Националния съвет при 
зам.-министъра на просветата

1опперш11П№ ще ее 

шн е решаването на 

статуса на мазима(От стр. 1)

Борис Тадич оцени, че Со
фия и Белград трябва отделно 
и съвместно да се ангажират за 
реализиране на инфраструк- 
турните проекти, т.е. за възоб
новяване на въздушното, път
ното и железопътното движе
ние и телекомуникациите. Та
дич каза, че Сърбия ще изучи 
всичките данни във връзка с из
граждането на магистралата 
Ниш - София и че очаква рабо
тите върху тази отсечка от ко
ридор 10 да започнат в начало
то на 2006 г. Сръбският прези
дент оповести, че по този по
вод в Белград ще бъде устрое
на конференция, в която ще

През средата на миналата Училищната управа от Ниш 
Милка Кнежевич, въпрекиседмица тричленна делегация 

от малцинството посети Ми- бройните покани да посети Ди- 
нистерството на просветата на митровград, не ги е уважила 
Р Сърбия и бе приета от замес- дори с отговор. Обаче по вре- 
тник-министъра Милош Янко- ме на разискванията за статуса

на гимназията е намерила вре- 
Д-р Ангел Йосифов, предсе- ме да дойде! По въпроса за 

дател на Националния съвет, гимназията е казано на г-н Ян- 
Пене Димитров, председател кович, че има решение на Об- 
на комисията за образование щинската скупщина гимназия- 
при НС, и Велин Николов, на- та да си задържи статуса с 
чалник на общинската управа в подведомствени

запознали Отправена е молба министер- 
зам.-министъра с проблемите ството да се включи директно 
около обучението на българ- (без посредничество на учи- 
ски език, въпроса със статуса лищната управа от Ниш) в ре- 
на гимназията и нострифици- шаването на статуса на гимна- 
рането на дипломите на сту- зията. Изтъкнато е, че не е ло- 
дентите, завършили образова- гично всички останали гимна- 
нието си в Р България. зии (Пирот, Бабушница, Боси-

На вниманието на замест- леград...) да запазват статуса 
ник-министъра е посочен фак- си, а само димитровградаката, 
тът, че в Димитровград, особе- която на практика е малцин- 
но в основното училище, про- ствена гимназия цели 114 годи- 
дължава старата практита, с ни, да става смесено училище, 
което не се създават условия На г-н Янкович е посочено, че 
за приспособяване на образо- това представлява направо 
вателната програма на езика удар не само на гимназията, но 
на малцинството. Продължава и на малцинството.

Що се отнася до проблема с

вич.

паралелки.
Димитровград,

Президентите Борис Тадич и Георги Първанов на 
пресконференцията в София

Сакскобурггот- 
ски - Тадич___

та, че страната е готова да ускоряване работата по откир- 
приключи своята част от желе- ването на нови ГПП иповиша- 
зопътната линия към Димит- ване ефикасността на вече съ- 
ровград.

Държавните глави на Бълга
рия и Сърбия определиха като дицинските сестри в Либия Та- 
приоритет развитието на двус- дич заяви: "Ние ще направим 
трайните икономически отно- всичко, което е по силите ни, за 
щения и разширяването на га- да ви помогнем." 
зопроводната мрежа, както и

Президентът Георги Първанов е готов да замине за Трипо
ли и да разговаря с либийския лидер Муамар Кадафи. Бъл
гарският държавен глава получи покана да посети Джа- 
махирията още в края на миналия месец.
След среща със сръбския си колега Тадич, Първанов уточни, 
че такова посещение ще се осъществи след добра подготов
ка.
Както е известно, Върховният съд на Либия ще се произне
се па 31-ви май по делото срещу българските медици, об
винени, че са заразили със СПИН 400 деца.
Георги Първанов подчерта, че има различни начини да се 
търси решение за проблема със заразените деца в Либия. 
Един от тях е създаването на европейски фонд за подпома
гане на жертвите, другият въпрос са осъдените български 
медици. Тези два отделни въпроса не трябва да се свър
зват, но не трябва и да се противопоставят, бе категори
чен президентът, който изрази надежда за предстоящото 
в края на май дело.

Министър-председателят 
Симеон Сакскобургготски се 
срещна с президента Борис 
Тадич по време на официал
ното му посещение в Бълга
рия. На срещата бе кон
статирано, че политичес
ките отношения между 
двете страни вървят в доб
ра посока, но нещата по 
отношение на икономичес
ката дейност би можали 
да се задействат по-засиле-

ществуващите.
Във връзка с проблема с ме-

провеждането на анкети при 
записване на първолаци, която нострификацията на дипломи- 
е още от времето на социализ- те на свършилите студенти от 
ма и режима на Милошевич и малцинството в България, из- 
хич не е в духа на новото време, тъкнато е, че без оглед на авто- 
Пред г-н Янкович е повдигнат номията на университета, про- 
и въпроса за отговорността за цедурата е много по-сложна 
нереализиране на заключения- сега, отколкото преди 20 годи- 
та от съвместното заседание в ни. Това хич не е в унисон с 
организация на НС, на което констатацията, че двустранни- 
присъстваха представители на те отношения сега са най-доб- 
училищата, министерството и ри. Още повече, че в обратна 
посолството на България, как- посока — нострификацията в 
то и на локалната власт. Към България става много по-лес- 
зам.-министъра е отправена но и бързо. Зам.-министърът 
молба да се върне статусът на Янкович изтъкнал, че с прие- 
българския език като майчин и мане на новия закон за висшето 
той да стане задължителен, за образование, както и с подпис- 
което е дадено обещание, че ще ване на Болонската деклара

ция, този проблем най-вероят

но.

участват представители на 
Сърбия, България и Македо
ния.

Президентът Първанов под
черта, че България като бъде
ща членка на Европейския съ
юз активно ще лобира за СЧГ, 
както и за другите страни от 
Западните Балкани в процеса 
за придружване към европей
ските и евроатлантическите 
интеграции. Той също подчер-

стане.
Йосифов посочил на зам.- но ще бъде премахнат.Отбелязан Денят 

на роните
министъра, че началникът на А.Т.

По повод разговора, който миналата седмица се проведе в 
Белград между делегацията на Националния съвет и помощ
ник-министъра на просветата и спорта на Република Сърбия 
Милош Янкович, председателят на Комисията по образование 
към Националния съвет Пене Димитров заяви:

- Бяха разисквани дългогодишните проблеми, свързани с обу
чението на майчин език в основното училище. Заместник -ми
нистърът най-напред изрази учудване, че този проблем и досега 
не е решен. Той заяви, че ще се ангажира от следващата учебна 
година окончателно да бъде увеличен броят на часовете по бъл
гарски език в първи, втори и трети клас, независимо от това на 
кой език е обучението в основното училище. По думите му, учеб
ниците по останалите предмети за първи и втори клас, отпечата
ни от Завода за учебници, ще бъдат преведени от работните гру
пи при Комисията за образование, а министерството ще окаже 
професионална, техническа и финансова помощ.

- Изхождайки от досегашните ходове на министерството за 
решаване на тези наболели въпроси, при което често пъти се 
протака приемането на конкретни решения, има мълчание на ад
министрацията, прехвърляне на отговорност и вина от едни ве
домства на други в рамките на министерството, не съм голям 
оптимист, че проблемът ще бъде решен, изтъкна Димитров. Във 
връзка с тези мои песимистични изказвания заместник-минис
търът заяви, че проблемът със сигурност ще бъде решен, понеже 
сегашното правителство е стабилно и ще оцелее до есента.

П.Л.Р.

Числящите се към ромското малцинство в Димитровград
ска община винаги са били интегрирани в средата, в която 
живеят, заяви кметът на община Димитровград д-р Веселин 
Величков на тържеството по повод 8 април — Световния ден 
на ромите. Тук те винаги са били зачитани както всички оста
нали граждани и взаимоотношенията 
най-нормални.

Димитровградското дружество на ромите “Ром-Цариб- 
род” работи от 21 април 2001 година. В основите на неговата 
работа са запазване на националната идентичност, образова
ние на младите роми и подобряване на материалното им по
ложение. Разбира се, въпреки постиженията, дружеството 
настоява ромската популация напълно да се интегрира във 
всички обществени сфери.

В тържеството, организирано в Градската галерия, освен 
членовете на “Ром —Цариброд” участваха и представители на 
ромските дружества от Пирот, Бела паланка и Ниш. Предсе
дателят на димитровградското дружество Борис Адамов 
връчи благодарствени писма на РТВ “Цариброд”, на органи
зацията на Червения кръст и на ОО на Демократическата пар
тия. За почетни членове на дружеството бяха провъзгласени 
шест лица, едно от които е и кметът на общината.

IIмистикаас десетилетия са

С новата си програма, Юго
западният университет в Бла
гоевград в бъдеще ще подгот
вя специалисти с гръцки, сръб
ски, хърватски и румънски 
език по балканска антрополо
гия, музейно дело, архивисти- 
ка и сравнително конституци
онно право, с оглед на успеш
ната интеграция на Балканите 
в обединена Европа. В учебния 
процес
гост-лектори от всички по-го- 
леми унивеситети на Балкани-

ще взимат участие

те.
А.Т. Т.П.
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ОО на ДС 6 Димшп- 
робград предлага

Представена „Съседска програма"

Съвместно в ЕвропаПлощад е 

името на Влизането в Европейския съюз предполага сътрудничес
тво между бъдещите членки. “Премахването” на границите 
между България и Сърбия през следващите 
осъществява чрез “Съседската програма”, която се финан
сира от голямото европейско семейство.

-Целта на проекта е сътрудничество на крайграничните 
градове в Сърбия и България, което ще повлияе на общес
твеното и икономическото развитие на двете съседки, каза 
зам.-министърът за икономически отношения на Сърбия 
Гордана Лазаревич по време на презентацията на програ
мата.

емисии, съвместна работа на журналисти, организиране на 
съвместни езикови, културни и спортни къмпинги, както и 
обмен на опити от областта на образованието.

За който и да било от тези или подобни проекти, ЕС е оси
гурил на Сърбия безвъзвратни инвестиции от програмата 
КАРДС на стойност от 6 млн. евро или по 300 хил. евро за 
проект.

Както изтъкна Лазаревич конкурсът за заявки на проек
тите ще бъде обявен в началото на юни и ще продължи 
най-малко два месеца, докато за реализация на цялата прог
рама са определени три години.

На презентацията присъства и делегация от България.

Джшцжич месеци ще се

В края на миналия месец 
Общинския одбор на Демократична
та партия в Димитровград е предло- 

площадът в града да получи 
името на убития премиер на Сърбия 
Зоран Джинджич.

Предложението вече е дадено и об
съдено на заседание на Общинския 
съвет и трябва да бъде на дневен ред 
на следващото заседание на Общин
ската скупщина. В късото образложе- 
ние се казва, че във всички общини в 
Сърбия площади или улици вече 
сят неговото име..., че това е най-мал
кото, което може да се направи за 
убития премиер, който със симпатии 
се отнасяше към жителите на Димит
ровград.

Освен това ОО на ДС предлага 
съпругата на покойния Зоран Джин
джич, Ружица, да бъде провъзгласена 
за почетен гражданин на Димитров
град. Тя като председател на хумани
тарната организация “Децата на пър
во място” и фондация “Зоран Джин
джич” преди известно време посети 
Димитровград и на детската градина 
предаде дарения, като изрази жела
ние сътрудничеството в тази насока 
да продължи. Тогава се роди и идеята 
за почетен гражданин.

от

жено

Според нея това могат да бъдат екологически проекти за 
опазване на околната среда в двете страни, обмен на ТВ

Първан Дангов, кмет на Дупнцца:

Да засилим сътрудничествотоно-

Със съдействие на общинското ръководство 
в Дупница, вече три години учениците от Боси- 
леградско продължават образованието си в 
средните училища и колежите в Дупница. Освен 
че им помага да се запишат, общината им оси
гурява и безплатно общежитие.

- В момента над 20 ученици и студенти от Бо
силеград се учат в химическия техникум и в по- 
лувисшето педагогичско училище за предучи
лищна и начална педагогика и изобразително 
изкуство, казва Дангов. Освен че осигуряваме 
безплатен престой в общежитието, за някои 
ученици сме подсигурили квартири при наши 
семейства в града. Общината търси и начини да 
осигури стипендии за учащите се босилеградча- 
ни в Дупница.

За укрепването на взаимоотношенията и сът
рудничеството между общините Дупница и Бо

силеград, Дангов планира да покани 
босилеградския кмет Владимир Заха
риев на разговори, а сетне да изготвят 
съвместни проекти за сътрудничество 
в областта на инфрастуктурата, култу
рата, историческото наследство и про
чие.

- Имам идея и за изготвяне на съв
местен проект за преработка на мляко, 
с който да кандидатстваме за осигуря
ване на средства при Еврорегиона 
“Морава-Пчиня-Струма", 
той.

оповести
П.Л.Р.

Дангов подчерта, че ще покани танцовия състав при Центъра за 
култура в Босилеград да участва в традиционните Майски праз
ници в Дупница.А.Т.

Годи оток: пакъд 6 морето - голгота край границата (12) ■
Богдан Николов: Спомени за едно смутно време

Преселение в затвора в Панчево
На 12 февруари 1949 г. ни 

преселиха в затвора в Панче
во. От всяка промяна ние 
очаквахме край на неизвес
тността, която ставаше все 
по-непоносима. 
следствие, очаквахме да по
лучим някакво решение, от 
което да видим за какви прес
тъпления са ни арестували. 
Но от това не стана нищо. 

Докато в "Гюшина" в Белград идваха хора, аресту- 
заради най-различни провинения, в Панчево 

бяхме само ние, арестантите във връзка с Резолюция
та на ИБ - "информбюровци", обвинени като дей
ствителни или мними противници на Тито и неговото 
партийно ръководство.

В килиите от източната страна бяхме затворени 
ние от
тите, които са работили в армията или са имали връз
ки с някои военни части, в които са действали "стали- 
нисти". Решихме да се свържем с тях, защото ни де
леше само една стена. За целта използвахме специал
на "морзова" азбука: всяка буква имаше номер; един 
удар с юмрук е 5, а един удар с пръст е I; например 
номерът на буквата М беше 14 - значи два удара с 
юмрук и четири удара с пръст. Някои успяха по този 
начин да открият познати в килиите на военните. 
Опитах и аз. На знака, че искам връзка някой се обади 
със знака, че следи заявката.

"Кой е там?" - питах аз.
"Тук е Горчев от Цариброд" - получих отговор.
"Обажда се Божа. Здрасти, Горчев..."
Военните арестанти имаха право да се разхождат в 

двора всеки ден от 16 часа и тъй като от нашите ки
лии дворът се виждаше добре, аз често виждах Гор
чев в колоната.

Тодор Горчев беше мой съученик и добър приятел 
от гимназията в Цариброд. Роден е 1926 г. в с. Лука- 
вица. Основно училище и прогимназия е завършил в 
Суботица, където баща му бил железничар. През 1941 
г. неговото семейство се прибра в Цариброд и той 
стана ученик на царибродската гимназия. Не знам да
ли е имал връзки с информбюровци от армията и как

е "заслужил" няколко години на Голи оток. Според 
изказването на Никола Чучкович, което е записано в 
книгата "Голи оток" от Драгослав Михаилович (стр. 
590), Горчев е репресиран и в затвора в Билеча. След 
като бил пуснат, избягал в България и там завършил 
факултет. Сега е пенсионер и живее в София.

април качеството и количеството на храната беше 
много намалено и това беше причина за първата ни 
гладна стачка. Втората организирахме срещу наказ
ването на един съветски войник. Червеноармеецът 
бил с военната си част във Виена. На една вечерна 
танцова забава дошъл негов офицер и му взел моми
чето, с което танцувал. Войникът му залепил шамар и 
през Унгария избягал в Югославия. Докараха го при 
нас в "Гюшина" в Белград, където ни разказа какво се 
случило и ние го поздравихме за постъпката му. Беше 
много симпатично момче и хубаво пееше. В "Гюши
на" не получи възможност да покаже певческия си та
лант, ио когато бяхме преместени в Панчево, една ве
чер помолихме дежурния офицер от УДБа да му раз
реши да пее. Офицерът му разреши и тази вечер чух
ме няколко чудесни откъса от известни опери, а по 
мое желание младият руснак изпя и "Подмосковские 
вечери". Ръкопляскаха му арестантите от всички 
лии! След няколко дни попитахме за разрешение друг 
офицер, ио не го получихме. Тогава помолихме 
пика да ни пее без разрешение, надявайки се, че никой 
няма да го накаже заради песен. Той запя, но бързо 
дойде милиционер и го отведе в мазето. Чухме, че са 
го затворили в килия с вода до колене и обявихме 
гладна стачка за неговото освобождаване. Два дни 
никой не прие храна и войникът беше освободен.

Очаквахме

Сава Пейчич: "Забравих името на сестра 
ми...”Тодор Горчев

Сава Пейчич е роден в Суково, но се смяташе за 
царибродчанин, така го приемаха и всички в Цариб
род, където завърши гимназия и откъдето беше зака
ран на Голи оток. Срещнахме се в затвора в Ковачи- 
ца, сетне пътувахме в същия влак за Голи оток и там 
винаги бяхме заедно. Той ми каза, че не е имал никак
ви връзки с организации, неприятелски настроени 
срещу Югославия. Явно казал, че е за Резолюцията 
на ИБ и това било единствената му вина. В УДБа оба
че искаха да призная с кого съм имал антидържавни 
връзки, разказва той. Разбира се, аз не бях готов да 
призная нещо, което не съм работил. По едно време 
ме питаха къде живее сестра ми. Отговорих им, че тя

вани

ки-
"Гюшина", а в западните килии бяха арестан-

вои-

никога не се е интересувала от политика и че с нея не 
съм имал разговори на тази тема. "Како ти се зове 
сестра?" - питаха ме. Аз мълчах. "Кажи како ти се зо
ве сестра!" Аз и по-нататък мълчах, защото от тежкия 
бой не успях да се сетя как се казва сестра ми!! "Значи 
нечеш да кажеш иьено име и где живи?" - крещеше 
следователят. И продължиха да ме бият още по-жес- 
токо.

Русите са пристигнали,
си помислихме в затвора в Ковачица, когато една 

сутрин никой не дойде при нас и не получихме закус
ка. От 12 април, когато ни докараха в този затвор, то
ва беше най-важното събитие. Всички се питахме как
во става, защо никой не идва при нас. Тогава един 
млад затворник от нашата килия каза: "Другари, ру
сите са пристигнали, всички от охраната на затвора 
са избягали, а ние не предприемаме нищо. Да се опи
таме да разбием вратата и да избягаме!" Започна 
оживена дискусия, но малцина се съгласиха с предло
жението. След 11 часа дойдоха дежурните, пристигна 
и закуската, която за изненада беше по-добра, а един 
от милиционерите ни обясни:

- Задържахме се, днес е 13 май - празник на УДБа!

След Голи оток Сава Пейчич замина от Цариброд 
за Нови Сад, където е работил като митнически чи
новник. Един ден в неговата канцелария влезнал чо
век и още от вратата казал: "О... мой човек. Па ми се 
знамо!" Сава го погледнал по-добре и познал следо
вателя, комуто не успял да каже името на сестра си. 
"Ненадейно, разказва Сава, пред мен се показа оня 
удбаджия-убиец, но в същия момент му казах да 
пусне моята канцелария и той излезе веднага."

Две гладни стачки
имахме в затвора в Панчево. От 12 февруари до 12

на-

|В следващия брой: В говежди пагони на път за Голи оток
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Среща Папудяс - Първанов МВнР13 либийски лекари са категорични;
Наскоро нови 11111 Нов замиБългарките 

са невинни!
Българският президент Георги Първанов изрази надежда, че 

България и Гърция ще работят още по-активно за откриването 
на договорените нови гранично-контролни пропускателни пун
ктове. В съвместно изявление след срещата си с президента на 
Гърция Каролос Папуляс в Солун Първанов заяви също, че 
очакванията му са, че относително бързо — това лято, ще можем 
да фииализираме работата по ГКПП Илинден — Ексохи, както и 
да продължим интензивно работата по граничните пунктове 
Кърджали — Комотини и Рудозем — Ксанти. Той каза, че е необ
ходимо да се ускори работата за финализиране на някои от про
ектите за нови споразумения между двете страни и конкретно на 
спогодбата за социално осигуряване. Една спогодба за социално 
осигуряване ще може да даде по-стабилна основа на пребивава
нето на хилядите български работници в Гърция, посочи Първа
нов. Има взаимно разбиране да се ускори работата по програма
та за сътрудничество в областта на културата, науката и образо
ванието, каза също Георги Първанов.

министър
Силвия Петрово 

Нейчева е новият
зотсстник-тинис- 
тьр но външните ро
боти но Р България.
Тя е срсп инициато
рите но парлогаен- 
ториото лоби в под
ирело но български- | 
те общности извън 
България.

Българските медицински сестри са невинни. За заразяване
то на близо 400 либийски деца със СПИН са отговорни служ
бите за сигурност и няколко личности, които отговарят за ме
дицината, свързани директно с полковник Муамар Кадафи. 
Това разкрива сензационно писмо на 13 лекари от Бенгази, 
публикувано в най-популярния опозиционен либийски сайт 
\у\у\у.ак11Ьаг-иЬуа.сот, който се базира в Лондон.

Ние като лекари сме сигурни, че тези са личностите, които 
извършиха това ужасно престъпление, ние ги познаваме, 
твърдят в писмото лекарите. Те обаче се страхуват да разкри
ят имената, но са готови да сторят това, ако има международ
на намеса и закрила за тях и семействата им.

Имаме достатъчно доказателства, те са ясни и категорич
ни, че хората, свързани е Кадафи, са отговорни за това ужасно 
престъпление, пише в писмото.

Някои от българектие медици може би също са знаели, но 
са мълчали, когато хора извън болницата са идвали и са се ме
сили в работата, твърдят лекарите.

Ще проучим сайта и тогава ще коментираме публикуваното 
в него писмо, каза единият от българските защитници — Геор
ги Гатев.Той не скри, че е приятно изненадан от откровението 
на либийските лекари.

Т.П.

Нова избирателна комисия
Георги Първанов е подчертал 
факта, че законът беше проме
нен в последния момент и дос
та от спорните текстове се за
пазиха в неговия окончателен 
вариант. Бъдещата ЦИК ще 
трябва да се справи със значи
телни трудности при организа
цията и провеждането на избо
рите, като времето за това ще 
бъде силно ограничено, е посо
чил Георги Първанов.

Президентът Георги Първа
нов ще назначи с указ в близки
те дии Централната избирател
на комисия (ЦИК) за изборите 
за 40-то Народно събрание, съ
общиха от прессекретариата 
на дърх<авния глава. Президен
тът проведе консултации за 
състава на ЦИК с парламен
тарно представените полити
чески сили. Държавният глава 
ще възприеме пропорционал
ното представитлество на пар

ламентарните групи в състава 
на ЦИК, както и при определя
не на ръководството й, незави
симо, че не е обвързан от уста
новени в избирателния закон 
квоти и от персоналните пред
ложения на политическите 
партии.

Консултациите за състава на 
ЦИК се състояха в деня, в кой
то влязоха в сила промените в 
закона за избиране на народни 
представители. Президентът

Вирусологът Виторио Колици:
При изясняването на въпроса как са заразени либийските 

деца със СПИН, е много важно да се знае какви щамове на ви
руса съществуват в Либия. Това заяви в интервю за 6ТВ ита
лианският вирусолог Виторио Колици, който свидетелства в 
полза на осъдените в Джамахирията българи. Колици допъл
ни, че по негова информация Световната здравна организация 
не разполага с тази информация. Те трябва да поискат инфор- 

I мация за различните щамове на СПИН, които съществуват в 
Либия. Когато ги анализираме, ще разберем дали вирусът в 
района на Триполи и вирусът в Бенгази са еднакви, и от къде 
всъщност идват, посочи Колици.

Правителството взе 

решение за изграждане 

на АЕЦ "Белене”Либия заплашва е 

търговско ембарго Министърът на енергетиката Мирослав Сев
лиевски обеща, че до месец ще стартира проце
дурата по избор на изпълнител на обекта:

"Нашето мнение е, че предпочитания трябва 
да се дават на онези технологии, на онези канди
дати за доставчици, които в максимална степен 
ще оферират използване на наличната инвести
ция на площадка Белене."

До момента в площадката са вложени около 
1 милиард лева. От Министерството на енерге
тиката допуснаха и варианта изпълнителят на 
обекта да използва закупения вече реактор.

Предвижда се централата да бъде построена 
за 7 години и в нея да бъдат вложени около 2 
милиарда евро.

Изпълнител на проекта обаче ще избере 
следващото правителство, тъй като се очаква 
процедурата да отнеме около половин година.

Централата ще е с два реактора с вода под 
налягане. Максималната мощност ще е 2000 
мегавата.

Според прогнозите, представени от Минис
терството на енергетиката, един мегават елек
троенергия, произведена в Белене ще струва 
между 21 и 36 евро.

Либия ще наложи търговско ембарго над България 
за това, че София не е поела отговорността за 
заразяването на стотици либийски деца с вируса 
на СПИН. Това предаде "Ройтерс", като се позова 
на източник от правителството в Триполи.

"Либия ще бойкотира българските компании и затваря врати 
за всички инвестиции и търговски перспективи за български 
компании, защото българкото правителство игнорира искания
та да поеме отговорност за действията на техните граждани във 
връзка с епидемията със СПИН", е заявил пред "Ройтерс" ли
бийски правителствен източник, пожелал анонимност.

"Няма да коментираме анонимни изявления", заяви прави
телственият говорител Димитър Цонев. Становище ще има, 
след като бъде получен официален документ от Триполи, допъл
ни той.

Синът на либийския лидер Муамар Кадафи, Сейф ал Ислам, 
изрази увереност, че може да бъде намерено решение на случая с 
петте български медицински сестри в Либия, което да удовлет
ворява както европейците, така и либийците.

След като бъдат изплатени компенсации на семействата на 
400-те заразени със СПИН либийски деца и им се осигури меди
цинско обслужване, българките биха могли да бъдат прехвърле
ни в България, каза Сейф ал Ислам в Хановер в интервю за 
"Франкфуртер алгемайне цайтунг".

Емил Димитров беше роден под щастлива
звезда. Силна личност с богата душа, той напра
ви много за България и свърши много работа в
музиката и в живота.

Не всеки е призван и благословен да живее в
света на музиката - свят, приличащ на рая тук, наБългария е иай-нисък прираст земята, един вид божествено място на тази кър
вава планета, където историята на човечеството
е изпълнена с ужаси от безброй войни.

Имахме щастието да живеем в мир и много даБългария, Грузия и Украйна са европейските страни с най-ни
сък прираст през 2003 г., се посочва в доклад на Съвета на Евро
па за демографските тенденции, цитиран от АП. През 2003 г. на
селението на Европа е нараснало с едва 0,23 процента. Нарас
тването се дължи главно на вълната имигранти, които компен
сират отрицателния естествен прираст на стария континент. 
Турция е страната с най-висок естествен прираст, следвана от 
Албания, Ирландия и Азербайджан. В доклада се отбелязва още, 
че европейското население е най-възрастното в света. Средната 
възраст в Европа през 2003 г. е била 37,7 години. В Северна аме- 
рика тя е била 35,4 години, в Океания — 30,7 години, в Азия — 
26,1 години, в Латинска Америка — 24,2 години и в Африка — 
18,3 години.

пеем ние, поколението, което се появи на сцена
та след Втората световна война. Тогава музиката
беше в подем, специално естрадната, защото
трябваше да се забравят ужасите на голямата
война.

Емил имаше много приятели и колеги от све
товна величина. Ще спомена само две: френска
та звезда Далида, по мое мнение един от най-хубавите гласове и с оригинално гърлено пеене, 
която е пяла песни на Емил, и Алла Пугачова - голяма звезда, която обичаше и пееше неговата
песен.

За мен той е герой! Мир на прахта му! Петър Гигов
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тия6посетиаБосилегоааиЧНата "ар НС^иска обяснение за закриването
библиотеките в Божица и Клисура

По повод статията в "Братство" гарското малцинство в СЧГ, като 
от 18 март 2005 г. "Библиотеките в легитимен представител на бъпга- 
Клисура и Божица не работят" На-

на

ДС очаква 

нови избори
тивно ще се отрази на правото им 
да се образоват, информират и та- 

рите в държавната общност на чат своите културни ценности на 
ционалният съвет на българите в СЧГ, по повод статията във вее- майчин български език".
СЧГ отправи писмо до кмета на тник "Братство" от 18 март 2005
община Сурдулица, до председа- година със заглавие "Библиотеки- От Националния съвет са поис- 
теля на ОС и до директора на биб- те в Клисура и Божица не рабо- кали да ги осведомят за причини- 
лиотеката "Радое Доманович" в тят", изказва своята загриженост те, довели до прекъсването на ра- 
този град. В писмото, подписано за по-нататъшната съдба на биб- ботата на библиотеките, с цел да се 
от д-р Ангел Йосифов, председа- лиотеките в тези села. Понеже в намери общо решение, свързано с 
тел на Националния Съвет, се по- Клисура и Божица живее предим- тяхната по-нататъшна работа. 
со'||ва: но българско население, закрива-

"Националният съвет на бъл- нето на техните библиотеки нега- П.Л.Р.

Делегация на Демократичната партия миналата м \_*

Раичиловчани и долнолисинчани
бяха проф. д-р Драголюб Жибкобич, депутат 6 ще ремонтират черквите си
бане при ДС, доц. 9“Р Милош Паблобич, член на Ръководството на местната
председателството на Съвета за селско стопан- общност в Райчиловци и боси- 
ство, и доц. д-р Душан Милисавлевич, 
председателството на Съвета за здравеопазва-

леградските свещеници раз
движиха инициатива за ремон
тиране на църкавата "Св. Въз
несение" в селото. Черквата, 

Представителите на ДС от ДС има мнозинство в Скупщи- която е построена през 1897 го- 
Белград запознаха колегите си ната на Войводина и кметове дина, е в окаяно състояние и за 
с дейностите на ресорните съ- на 50 общини. Очакваме наско- Да бъде запазена от пропадане, 
вети и им предложиха профе- ро да бъдат насрочени нови из- нужно е спешно да се ремонти- 
сионална помощ при изготвя- бори, след които ДС ще "иг- Ра- Запланувано е най-напред 
нето на проекти от различни рае" главна роля при формира- да се подменят покривът, дог- 
области с цел подобряване ус- нето на ново правителство, рамата и подът. Местната об- 
ловията за живот на население- подчерта Живкович. щност вече е подсигурила ке-
то в Босилеградско. Гостите - Съветът за селско стопан- ремиди за покрива, а необходи- 
подчертаха, че в рамките на ДС ство е готов да изготви проек- мите финансови средства и ос- 
съществуват тридесетина съ- ти в областта на животновъд- таналият строителен материял 
вети, които в състава си имат

член на

не.

ще бъдат събрани от населени-ството и изкупването, прера- 
от ботката и пласмента на горски ето на доброволни начала. Ще 

Босилеградска об- бъде поискана и помощ от об
щината.

Миналата седмица бе фор
миран Църковен съвет, който

изявени
най-различни области, вклю- плодове в

специалисти

ще поеме организацията на ре
монта. За председател на съве- щали> че с финансови средства зар Николов, Борис Динов и 
та е избран Глигор Андонов, ще подкрепят инициативата. Стоичко Алексов. Председате- 
секретар е Славко Миладинов, рем0нтът на черквата трябва лят на съвета обещал, че ще да- 
а касиер Иван Котен. Членове да започне наскоро, а най-нап- де 500 евро, а дарение от 100 
на съвета са и Мирослав Заха- ред ще бъдат подменени пок- евро обещал и кметът Влади- 
риев, Ставре Велинов, Новица ривът „ дограмата. м„р Захариев, който присъс-

остолов, Заре Стоянов, Слав- в Църковния съвет, който твал на събранието. По думи- 
чо Стоичков, Зорица Ангелова ще ръководи организацията на те на босилеградския свещеник 
и кирил Кирилов. реконструкцията са Никола Бобан Илич, кметът обещал и

И долнолисинчани решиха Николов - долнолисинчанин, да се ангажира да бъде прока-
"Св РПетка™РМнозинаВпреселИ К°ЙТ° /кивее И раб,от” в Бел- Ран път Д° черквата и да бъде 
ъв. нетка . мнозина пресел град (председател), Стоичко включен ток в нея.

ници и местни жители са обе- Стоичков, Аца Михайлов, Ла- П.Л.Р.

Реагиране

Истината нс е клевета!
чително и над 250 доктори на щина, понеже тук разполагате 
науките.
програми, както и проектоза- вия за производство на еколо- 
кони в областта на икономика- гична храна. Основно е вие да 
та, селското стопанство, здра-

По повод статията "Съдиите решават за клевета- ни отнеме правото да се оплакваме пред институци- 
та" от 1 април 2005 г. искам да изразя мнението си ите винаги, когато считаме, че правата ни са застра- 
като една от подписничките на споменатата пети- шепи. Според мен, Адвокатската камара в Ниш пра- 
ция срещу адвокатите Велин Стоичков и Здравка Га- вилно е поискала обяснение от адвокатите по повод 
гулска. петицията. За да си обезпечат алиби, че всичко е за-

В статията има доза пристрастност в полза на ад- конно, на тях им трябва осъдителна присъда, 
вокагитс и то още в самото заглавие. За клевета оба- искат да осъдят всички нас, които се подписахме!

В статията има и други неточности. Сред подпис- 
процедура. Предвари- ниците не е И. Дойчинов, а И. Йорданов, има В. Кос- 

телното поставяне на тезата за "клевета", "далаве- тадинова, но трябва да се установи дали наистина 
ри", "престъпление", "много пакости", "фалшифи- става дума за Вера Костадинова. Не е вярно, че само 
циране па подписи", "организиране", без да се чуе и В. Костадинова, Райна Бойкова и Цветанка Стоева 
другата страна, преюдицира присъда в полза на ад- са били клиенти на Здравка Гагулска. Аз, Славица 
вокатите. Пред закона всички сме еднакви, без оглед Николова, бях клиент на Велин Стоичков по дело № 
дали сме шивачки, адвокати или съдии, а съдът е то- П. 1. бр. 446/03 и то даже без да знам — моят подпис 
зи, който трябва да реши дали с това, че като потър- върху пълномощното, въз основа на което той ме е 
певши и граждани сме се оплакали пред Адвокат- "защитавал", е бил фалшифициран! Аз разбрах, че 
ската камара от адвокатите Велин Стоичков и съм негова клиентка когато той ми изпрати фактура 
Здравка Гагулска сме направили толкова тежко уг- да му платя 20 500 динара адвокатски хонорари, 
лавно дело, че е "възможно да бъдем наказани не са- Естествено, че ме му ги платих и той от самоназна- 
мо парично, но да ни бъде наложен и затвор"!? Едно чил се "защитник" се превърна в обвинител и заведе 
такова предположение, преди да се произнесат дело № П.бр. 49/04 срещу мен и то не лично, а упъл- 
всички съдебни инстанции, може да се счита само помощи колежката си Здрвка Гагулска, по което 
като тенденциозна конструкция на журналиста на Общинският съд и Босилеград все още не се е пронз- 
"Братство" и с него се оказва публичен натиск и се несъл. Това между другото беше моят основен мо- 
застрашават подписииците на петицията да сс от- тив, който ме накара да подпиша петицията до 
казват от подписите си или да заявяват, че са били Адвокатската камара в Ниш. За всички тия твърде

ния аз имам документи, има ги и Общинският съд в

Съветите изготвят с извънредни природни усло-

подемате инициативи, а ние 
винаги сме готови да ви ока-веопазването, местното само

управление, културата, инфор- жем помощ, изтъкна доц. д-р 
мирането и пр. По техните ду- Милош Павлович, който е бил 
ми ДС с нетърпение очаква но- помощник-министър на сел- 
ви избори и е готова да изпъл- ското стопанство в правител- 
нява главната роля в бъдещето ството на Зоран Джинджич. 
управление на Сърбия, за да я Доц. д-р Душан Милисавле- 
въведе в Европа. вич изтъкна, че Съветът по

- Данните от последните из- здравеопазване при ДС вече е 
следванията сочат, че Демок- изготвил проектозакон за здра- 
ратичната партия в момента веопазването и мерки за Фонда 
подкрепят между 25 и 30 про- за здравна защита, които съ- 
ценга от гласоподавателите в държат редица подобрения за 
Сърбия и доверието на гражда- гражданите в тази област, 
ните постоянно се увеличава, Членовете на ДС и предсе- 
каза Драголюб Живкович, де- дателят на ОО па ДС в Боси- 
путат в Народната скупщина и леград Миле Миленов подчер-

необходимостта 
лигическата сила на нашата по-добро сътрудничество с 
партия говорят и следните централата на партията, което 
факти: ДС има над 130 000 чле- ще даде положителни резулта- 
нове и над 160 общински съве- ти в по-нататъшната дейност 
ги, нашият председател Борис на ДС в общината.
Тадич е президент на Сърбия,

като

че не може да се говори, вее докато тя не се докаже
но предвидената от закона

бивш кмет на Лесковац. За по- таха ог

подведени.
Убедена съм, че в едно демократична страна Босилеград, 

всички нейни граждани, включително и адвокатите, 
подлежат на обществен контрол и никой не може да Славица Николова

П.Л.Р.
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Д-р Владан Батич 6 ДимитровградНашите нрави

На демократична Сърбия 

трябва нова мла
„Истинската демократична, гражданска и християнска Сърбия се е отегли- 
да и деморализирала и сега на политическата сцена трябва да се появят по
литически сили, които ще й дадат надежда и храброст."

Това каза по време на кратката си визита в респективно нейният демократически потенци- 
Димитровград ексминистърът на правосъдието ал никога не е бил по-голям. 
па Сърбия и лидер на ДХСС д-р Владан Батич. - Движението “5 октомври” иска да довърши 
Батич остро разкритикува настоящато репуб- започнатото на тази дата преди 5 години. Стра- 
ликаиско правителство, като го обвини в рет- хувам се, че настоящото положение ще предиз- 
рограден национализъм и ксенофобия. По ду- вика по-голяма беда от тази, която предизвика 
мите на Батич правителството слави злодеите и режимът на Милошевич, каза Батич и допълни: 
все повече отдалечава Сърбия от ЕУ. Предва- - Синтагмата “голям коалиционен потенциал 
рителното проучване, според оценката на лиде- днес е на мода. Изразът “кохабитация” също та
ра на демохристияните, е само един празен ка. Но кохабитацията на нашия народ прилича 
лист, който в предстоящите години трябва да се на колаборацията, сиреч всеки може с всеки, ня- 
изпълни със съдържание. ма политика, няма идеология, давай каквото да-

Д-р Владан Батич говори и за движението “5 ваш, къщата черпи... Днешната стойностна сис- 
октомври”, за чието сформиране той е бил един тема е като по времето на Милошевич. Омраза- 
от главните инициатори. По неговите думи 5 та е като правило за поведение, 
откомври 2000 година е най-големият демокра- 
течески възход на Сърбия в нейната история,

Четвъртък, 7 април. Към пладне тръгвам за Каменица, по
неже там имам договорена среща. Разбира се по пътя ще се 
отбия в Долни Криводол, Изатовци... Докато стигнахме до 
най-високата точка на пътя на Видлич, ядосвах се на дупките 
по пътя и още повече на камъните, търкулнали се на пътя, а 
никой не ги маха оттам. На върха, от където пътят тръгва на- 
доле, спирам. Излизаме от колата и оставаме стъписани от 
гледката към височките села: цялото височко поле, вляво от 
пътя Вълковия — Долни Криводол, е черно, от десетина места 
се вдига пушек, виждат се пламъци! Село Болев дол, поне от 
където го наблюдавам, току що не е захванато от големия по
жар, който бунтува из полето.

Бързо минавам през Долни Криводол и тръгвам с колата 
към Изатовци. В местността Мрамор от двете страни на пътя 
горят суха трева и храсталаци. Няколко дървени стълба от 
далекопровода също са нагоряли. Ужасната горещина се усе
ща и в колата.

По пътя към Изатовци само един овчар “засукал ногавице” 
гази реката (помислете си колко студена е в началото на ап
рил) и бърза към площите, които горят. В селото трима иза- 
товчани все още чакат да предадат млякото на “млекарете”, 
вече е един час след пладне, а те още не идват.

След около 4 часа прекарани в Каменица, потегляме обрат
но. На излизане от селото възвишението Плоска ни е от лява
та страна. Пред самото възвишение познатата картина — бо
рова гора, която тук стои повече от 50 години. За ужас забе
лязваме, че огънят е стигнал на няколко метра от нея. Пътят 
заобикаля Плоска. Откъм Изатовци огънят го няма, но пуше
кът застрашително се вие към небето. На пътя при Бошкова 
воденица стои пожарната от Димитровград. В колата няма 
никой. Тръгвам към Каменица ( по пътя, който се отделя от 
Бошкова воденица), за да намеря някой от пожарникарите. 
Стигам до първите пламъци на стотина метра от пътя, но не 
ги намирам. Вероятно са някъде по-далеч, там, където огъ
нят е по-силен. Снимам и се връщам до колата. Наляво и на
дясно от пътя всичко е черно. Само едно място, като че ли е 
било покрито, едно петно сух шевар, който не е изгорял!

На Видлич пак спирам и поглеждам към Висок. Вече пада 
първият мрак и височкото поле ми прилича на истински ад! 
На десетина места с гъстия пушек се смесват пламъците, ко
ито в полумрака изглеждат застрашително.

Питам се кой и защо пали сухата трева! А след това сам си 
отговарям: кой друг освен остарялите жители на височките 
села, които през лятото не са окосили ливадите (не са имали 
сили за това) и им е по-лесно сега да ги запалят. Но защо не си 
дават сметка, че вятъра може да се обърне в която и да е посо
ка, включително и към къщите. Кой тогава ще ги спаси? По
жарната от Димитровград с една цистерна в такъв, не дай си 
боже, случай едва ли ще помогне.

На другия ден разбрах, че освен сухата трева във Висок са 
изгоряли и ...еди колко си борове. Вероятно тези на Плоска, 
които помня още от дете. Жалко...

Б-Д.

Заседание на Съвета на Градската галерия в Димит
ровград______ __________ _______________

Изложба на Слободан 

Сотиров на 24 най
Художественият съвет на бата му ще се пачата в Белград, дата на галерията ще бъде пос- 

Градската галерия в Димити- Членовете на Съвета и Сретен тавена мачта (ярбол) със зна- 
ровград тези дни реши по по- Игов, който на заседанието мето на галерията, което ще се 
вод 10 години съществуване на присъства като представител вие до края на годината. Ди- 
това ведомство на 24 май т.г. на организационния комитет, ректорът на Центъра за култу- 
да бъде открита изложба от който е подготвил първата из- ра м-р Петър Иованович съоб- 
картини на известния наш ху- ложба на Сотиров в галерията, щи, че очаква отговор от Ми- 
дожник Слободан Сотиров, изтъкнаха, че един каталог би нистерството на културата на 
Преди 10 години посоченият трябвало да бъде отпечатан и Сърбия във връзка с отделяне- 
автор е експонирал пръв в га- за изложбата на карикатури на то на пари за организиране на 
лерията. Според решение на Петров. художествения пленер. “До-
Съвета, на 25 май т.г. във фоа- Във връзка с организиране- колкото получим 200 или 250 
йето на Центъра за култура би то на поредния художествен хиляди динара^ ще бъде доб- 
трябвало да бъде организира- пленер “Погановски манас- ре”, изтъкна Иованович. Той 
на изложба от карикатури на тир” управителят на галерията сподели намерението си да 
покойния Методи Петров, кой- Димитър Илиев съобщи, че ле- търси средства за тази цел и от 
то е бил втория, експонирал в ка-полека набира потенциал- Министерството на културата

ните участници. Те са от много на България.
Както бе изтъкнато на засе- страни - Русия, САЩ, Хърва-

галерията.
Художественият съвет на га

данието, художникът Сотиров тия, България, Чехия... Някои лерията ще проведе поредно 
сам ще поеме разходите за от художниците вече са пот- заседание до 10-ина дни. 
транспорта на картините си от върдили идването си. Илиев 
Белград. Каталогът за излож- изтъкна, че наскоро пред сгра- Б.Д.

Хуманитарна 

помощ от 

Швейцария
През миналата седмица в Димитровград 

пристигна хуманитарна помощ от Швейца
рия, главно медицински материали и съоръ
жения.

Дарението съдържа 30 специални легла, 
шкафчета за леглата, десет инвалидни колич- | 
ки и линейка “Тойота”, както и един подвижен | 
рентгенов апарат.

Леглата със шкафчетата ще бъдат дадени 
на стационара, инвалидните колички частич
но на дома за стари, а една част на лица, нуж
даещи се от такива съоръжения. Линейката 
ще бъде дадена на Здравния дом, както и рен- 
геновият апарат. В пратката има и медицин
ски материали.

Общината е поела разноските за тран
спорта и митническия контрол.

А.Т.

I)»| т 5')'

Тези дни “Комуналац” “постегна” бордюрите пред сграда
та на ОС, пощата и търговския център. Дали работите са 
мотивирани от оповестеното идване на премиерите на Сър
бия и България в Димитровград не ни е известно, но е ясно, 
че след тази акция центърът на града стана по-привлекате
лен.

А.Т.
Б-Д-
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____________ __ ЛгЕ_ВАадан Батич за политическата обстановка в Бабушница:

Ирмватязнравт ПрОЛОНППКШО Налице
ШИ Т1Л711А Ш&ттп -т-о вРеме на неотдавнашна- ни работи легално и легитим- Лидерът на опозиционната
III ННЧлЛИ III И 11111 та обиколка на общинските от- но: “Легално и легитимно ра- ДХСС сподели, че отборници

^ ШШ ЩгШШ Ри на Демохристиянската боти председателят на Бабуш- от някои демократични партии
партия в Югоизточна Сърбия нишка община д-р Миролюб в Бабушнишко след изборите 
ексминистърът на правосъдие- Йованович", категорично зая- са изневерили на гражданите и 
то на Сърбия д-р Владан Батич ви екминистърът и коментира, допълни: “Аз съм отправил 
посети и Бабушница, където от че “в общинската скупщина в апел до отборниците на СПО 
представителите на тамошния Бабушница е налице хайдук- да се присъединят към демок- 
отбор на ДХСС бе информи- лук”. Според оценката на вода- ратичните сили в бабушниш- 
ран за настоящата политичес- ча на демохристияните, наето- кия парламент. Недопустимо е 
ка обстановка в тази община. В ящото мнозинство в ОС в Ба- и това отборници на Г 17 плюс 
Димитровград д-р Батич по- бушница е приело някои об- да подкрепят настоящото мно- 
молихме да коментира обета- щински решения след изтича- зинство в скупщината, в чийто 
новката, като най-напред го нето на законовия срок, както състав са предимно отборници 
попитахме коя от двете про- това е случай с решението за от СПС и СРС.” 
тивположни политически стра- бюджета.

ГТП „Сърбия" от Пирот

е хаидуклук!

Процесът на приватизирането на
ческото предприятие “Сърбия" от Пирот^в^а^ките^а^оето^ра-

научихме, че фирмата от Белград, която преценява стойността 
на капитала на Сърбия” още не е завършила работата Както 
изтъкна диркторката, процедурата за приватизиране временно е 
спряла заради проблема с един обект на фирмата, около чиято 
собственическа структура се води спор във Върховния съд на 
съроия. за първия аукцион нама да можем да говорим до 
лото на юни т.г.”, каза Пешич. нача-

Б. Д.

Представители на „Комуналац" при градоначалника на Ниш

Очаква се развръзка
Представители на бабуш- телно споразумение, сключено от разговора с градоначалника 

нишкото комунално предприя- преди 25 години, но то не е ва- Смилко Костич. Алексич каза, 
тие “Комуналац” тези дни во- лидно от 5-6 години. “Комуна- че Костич като дългогодишен 
деха разговори с градоначал- лац” не иска да плаща сметки- стопански деец е разбрал поло- 
ника на Ниш Смилко Костич и те за вода, които от години му жението на “Комуналац” и е 
началника на Нишки окръг предоставя “Наисус”, в резул- обещал, че проблемът в най- 
Милан Лапчевич във връзка с тат на което се случва джи- скоро време ще се реши. Ди- 
решаването на проблема, кой- ро-сметката на фирмата да бъ- ректорът е предоставил на 
то бабушнишкото предприятие де блокирана. Понастоящем Костич всички документи, от- 
от години има с нишкото явно тази сметка пак е блокирана и насящи се до експлоатирането 
предприятие “Наисус” от Ниш. “Комуналац” има големи про- на изворите в с. Любераджа. В

един документ като едно от ус- 
Споделяйки пред “Братст- ловията за експлоатирането на 

изворите се посочва изгражда
нето на язовир в близост до с. 
Любераджа от страна на град 
Ниш и предприятието “Наи
сус”. Този язовир обаче не е из
граден, но, както изтъкна Алек
сич, “никой от Бабушнишко не 
може от него да се откаже, въп
реки че става дума за договор 
отпреди много години”.

Според оценката на дирек
тора Алексич, развръзката на 
дългогодишния проблем наб
лижава към своя край. “Най- 
важното е, казва той, че нишли-

Представителят на тима на френски инвеститори Доминик 
Стоянович, който по потекло е от Власинския край, посети тези 
дни Сурдулица и Власинско езеро. В разговор с председателя на 
Сурдулишка община д-р Станислав Момчилович те обсъдиха 
планове за капиталовложения в този екологически чист район.

Д. М.

”Украс” на 
панаира

Гимназисти в
дариха кръв Както е известно, нишката блеми. 

фирма експлоатира извори вМиналата седмица 
Димитровград се проведе 1 
първата тазгодишна ак- | 
ция по кръводаряване. 
Акцията бе проведена в 
димитровградската гим
назия и в предприятието 
“Кожара” в с. Желюша. 
Общо тридесетина гим
назисти и “кожарци” да
риха ценната течност. 
Следващата акция ще се

На панаира на мебели, който 
от 29 март до 3 април се състоя 
в Нови Сад, успешно се пред
стави фирмата "Украс" от Бе
ла паланка, в чийто състав е и 
димитровградската фабрика 
"Цилеп. Вниманието на посе
тителите в халето 1 най-много 
привличаха масите и столове
те, които вече четвърт век са и 
на чуждестранния пазар, по
точно в няколко европейски 
страни и в САЩ.

в Г

проведе в края на този ме
сец.и. й. д. с.

ите в лицето на градоначални
ка си Смилко Костич изразиха 
добра воля проблемът да се ре
ши час по-скоро". Затруднява
що обстоятелство в момента е, 
че в “Наисус” предстои да се 
избере директор, който на 

Бабушнишко и снабдява с пи- во” впечатленията си от разго- практика ще реализира бъде- 
тейна вода голяма част на град ворите в Ниш, директорът на щия Договор във връзка с ек- 
Ниш и Бабушпишка община, бабушнишкото предприятие 
Експлоатирането ма изворите Златко Алексич акцентира вър- Любераджа. 
се обосновава ма самоуправи- ху факта, че особено е доволен

Във Фестивала на детските фол- 
корни ансамбли в Ковин_________

Участва вторият
Изворите в с. Любераджа

сплоатирането на водите в с.димитровградски 

ансамбъл._____
Б. Д.

в частни джобове и така са забогатели някои хора.
3. През лятото на 2003 г. имаше поройни дъждове и наводнения. 

Правителството на Сърбия тогава отпусна пари за поправка 
щата, но от тези пари не получи пито една сурдулишка местна об
щност, и която живеят хора от българската народност. А Тончев беше 
на власт.

РеагиранеВъв Фестивала на детските 
фолклорни ансамбли в Сър
бия, който се проведе от 9 до 11 
април т.г. в град Ковин, учас
тва вторият фолклорен ансам
бъл на димитровградското 
културно дружество. Покрай 
димитровграския, в проявата 
взеха участие и ансамбли от 
Ковин, Пожаревац, Велико 
Градище, Скореновац, Бавани- 
ще, Старчево, Плочице, Раля и 
Перлез.

Димитровградските танцьо
ри изпълниха три китки шоп
ски танци, за които бяха награ
дени с бурни ръкопляскания. 
Фестивалът беше ревю на ан
самблите, така че не бяха връч
вани награди за най-добрите 
изпълнения.

СНС н&а-мИоге 

Нарушаваше правата 

Ш хората

на пъти-

4. Когато Медицинският център даде съгласие за изселването на 
медицинския техник от апартамента в Клисура, СПС защити 
член, въпреки че 1200 жители нямат постоянен лекар в Клисура.

5. Защо изгонвахте от работните им места хора, членуващи в опози
ционните партии, и вместо тях назначавахте членове на СПС, които 
използваха тези работни места за агитиране в полза на СПС? И аз бях

В "Боатство" бр. 2040 от 18 март 2005 г. Новица Тончев казва, че изг°н“ от Работното ми място защото не бях член на СПС. 
Соъбската радикална партия (СРС) в Сурдулица нарушава правата на аоипа1а пРез ^9 г' в К°сово бяха изпращани само членове
маРлцинстваРтаД Аз искам да го подсетя, чешкой не /нарушавал права- ™ СРС и том бе направено по заповед на ръководителите на сурду- 
та повече от неговата бивша партия СПС, когато той беше подпредсе
дател на Общинската скупщина в Сурдулица в периода от 2000 до 2004 
година. Това потвърждават следните факти:

1. През 2000 г. властта на СПС даде съгласие на Раде Джурич от 
Белград да вземе водата от извора Студена гремада в с. Грознатовци 
(решение бр. 463-24/02-01 от 08. 10. 2000 г.) и така да остави без вода 3 
села, в които живеят българи.

2. По време на НАТО бомбардировките през 1999 г. на площ, която 
е собственост на Методи Миков, на неговия братовчед Любомир Ми- 
ков и на други жители на Стрезимировци, "Власина-турс" вземаше по 
20 динара на българска кола и по 1,5 литра бензин. В качеството на от- 
борник питах ръководителите на СПС, сред които беше и Новица Тон
чев като подпредседател на ОС, къде са тези пари, но никога не полу-

отговор. От честни граждани обаче разбрах, че парите са "влезли"

своя

7. Кой се занимава с престъпна дейност в Клисура? Само членове 
на СПС - те имат нерегистрирани частни фирми.

Г-н Тончев, аз наистина не знам кой е нарушавал човешките права 
повече от твоя СПС, но никой вече няма да прави това. И накрая да те 
подсетя: когато формирахте организация на партията ПСС на Бого- 
люб Карич, ти ми предложи в присъствието на бившата секретарка 
Ирена 10 000 динара да се зачлеия в тази партия, но аз ти казах да тър
сиш сърбин, който иска да се продаде, а аз съм българин и не се прода
вам. И още нещо. Публично говорехте, че ще похарчите всички пари от 
бюджета, за да няма с какво да работи Станислав Момчилович, когато 
дойде на власт.

Стоянчп Димитров - Манце 
__________СтрезимирорцичихБ. Д.
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Премиера на димитровградския театър

“Нишан въодушеви зрителите
Самодейният димитровградски театър „Христо Ботев" в края на миналата сед
мица изпълни първата си премиера за тази година - комедийното представление 
„Нишан" на пиротския писател Сърбислав Минкович, което постави на сцената 
димитровградският актьор и постановчик Слободан Алексич.

Преди няколко месеца същотоФабулата на пиесата нека да тат, че като “стълбове” на семей- 
преразкажем накратко: младото ството си без тяхното участие едва представление (с малко изменения 
момче Зоран (ролята изпълни мла- ли може нещо важно да се случи, във фабулата) изпълниха пред ди- 
дият Сръджан Христов) трябва да Голубица и Милованка също така митровградската публика ар 
се жени за момичето си Милена (в са типични жени от нашите край- тите от “Народния театър” в Пи- 
ролята се прояви Надица Ивано- ща - добри домакини, когато тряб- рот, така че някои посетители 
ва). Младоженецът и родителите ва да са такива, но и големи “дип- то бяха гледали пиротчанитс, мо- 
му Сретен и Голубица (Славча Ди- ломати”, когато трябва да се защи- жаха да направят паралел между 
митров и Николина Ранчева) заед- тят семейните интереси. Дядо Ви- двете изпълнения. Между рсакции- 
но с брата на Голубица, Чеда (Бо- ден е един до краен предел коми- те на публиката след изпълнението 
рис Лазаров) и неговата “градска” чен образ. Той е ма 90-годишиа на димитровградчаните и пирот- 
съпруга Мимица (Соня Стануло- възраст и “под влиянието на скле- чанитс обаче в никакъв случай не 
ва), както и възрастният баща на розата” просто “сипе” глупости, може да се прави паралел, защото 
Сретен, Виден (Славчо Антов) оти- които изнервят сина му Сретен, но миналия петък голямата зала на 
ват за момата при родителите й затова засмиват публиката до съл- димитровградския Център за кул- 
Тика и Милованка (Делча Гигов и зи. Образът ма Рангел в писеата на тура насмалко не се “взриви” от

тис-

, кои-

* Откакто стана софиянка, това е първи
ят концерт на Надето в Ниш

Още един път се уверихме, че нашенката Надежда Цветкова 
има предиспозиции да стане висока европейска класа. Тя отново 
показа, че не отстъпва пред предизвикателствата. С корепети- 
торката й на пиано Мариела Димитрова от София избраха из
ключително сложни композиции и за един час разгалиха душите 
на присъстващите в залата на Нишкото музикално училище.

Вече са ни известни участията и успешните й прояви по раз
лични фестивали и съревнования и това, че от тази учебна годи
на тя е възпитаничка на елитното Национално музикално учили
ще “Любомир Пипков” в София в класа на проф. Лидия Радио- 
нова. Откакто стана софиянка, това е първият концерт на Надето 
в Ниш. Вече овладяната техника и изключитлният талант й по
могнаха от началото до края на концерта да не се разсее и от 
струните на нейната жизнена спътница се изливаха нотите на 
композициите “Концертът е-то11” на А. Комаровски, “Серена
да” на Ф. Дърдла, “Концертът О-биг (Аделаида)” на В.А. Мо
царт, “Медитации” на Ж. Масне и “Играта на самовилите” на Е. 
Джакинсън.

Великолепната музика пренесе публиката за един час в друг 
свят, в който нещата са далеч от нелепата действителност. А на 
вълшебния килим на музиката Надето ще стигне там, където се

Д. Христова

Соня Виденова). В къщата на мо- Минкович има задача да свърже бурните и дълготрайни ръкопляс- 
мата заварват и баба й Дара (Анге- двете семейства. Чеда обича да кания. Аплодисменти пожъна и ав- 
лина Маринкова). Последват инте- краде, а съпругата му Мимица да торът на пиесата Сърбислав Мин- 
ресни и комични разговори във пие и говори вулгарни неща. кович, докато най-бурни ръкопляс- 
връзка с бъдещия живот на младо- Общото заключение е, че става ду- кания все пак се чуха, когато на 
женците и сватбата им. Голяма из- ма за добър драматичен текст, сцената се появи постановчикът на 
ненада предизвикват дядо Виден и който особено взимат при сърце пиесата Слободан Алексич. 
баба Милованка, които също ре- хора от тези балкански простран- 
шават да се женят. В пиесата се по- ства поради простата причина, че е градския театър (според реакцията 
явява още един важен образ, който писан за тях и отразява техните на публиката би трябвало да се зак

лючи така) може би трябва да по- 
От изпълнението на Димитров- каже на театралните дейци в града,

Този голям успех на димитров-

обаче не е член на двете семейства, нрави и начин на живот.
Това е момчето Рангел (в ролята е 
Милан Андреевич), което постоян- градските артисти става ясно, че че пиесите със сатирнични и бито- 
но се разходжа по чаршията, всеки един от тях се е стараел да ви съдържания най-много привли- 
вследствие на което е “добре ин- изгради своя образ максимално чат димитровградската публика, 
формиран” за събититята в града. студийно. Театралната трупа, коя- Тя разбира и “серизоните” пиеси, 

Писателят Минкович студийно то изпълни това представление но сякаш в тези трудни времена й 
е изградил образите. Така напри- във всеки случай е “представител- трябва добър, качествен хумор, ка- 
мер Сретен и Тика са типични ба- ният отбор” на димитровградския къвто можеше да се види и чуе в

“Нишан”. сбъдват мечтите.Б.Д.щи от нашите краища, които смя- театър.

Отзив ■ ’Л ШЙ®'.’.'

Сериозно подбрани и обработени теми
Комисия по разграничение на Сърбия и установяване 
на сръбско-българската граница 1878-1879 година", 

да се приложи и за новия брой. Списанието Самарджич вече стана известен на нашата обществе- 
веднага се наложи със сериозния подбор и ност със статията си "Крайгранични проблеми около 
състоятелното съдържание на темите, та- сръбско-българската граница в първите години след 
ка че привлече общо внимание, отделно на разграничението 1879 година" ("Пешчаник 1", 2003), 
нашите читатели, понеже някои от статии
те засягат миналото на родния ни край.

Освен продромуса на редакторката Ми
лица Гьенич, печатани са изцяло осемте

("Пешчаник 2" - списание за историография, архибистика и хуманитарни науки)

мр Момир Самариий • Филозофски факултет_•_НовиСад

УДК 94 (497.11) "1878/1879"
327 (497.11 : 497.2) "1878/1879" върху която направихме обзор в "Братство". Очебий

но е, че двете статии на Самарджич се допълват и
представляват цялост, като същевременно свидетел
стват за отличната осведоменост на автора върху та
зи част от историята на 19 столетие.

В "Пешчаник 2" Самарджич конкретно посочва 
колко мъчнотии и колко произволия са произлезли от 
решението на Берлинския конгрес 1878 г. границата 
между двете съседни държави да се определя според 
австрийските военни карти, които били неточни и 
непрецизни на много места, особено между Пирот и 

ско-нишко-белградската историчка Бо- Цариброд, поради което се изродили бездушни за 
рислава Лилич Участието на нишлии в населението решения. Така първото разграничение 

Неотдавна бе обнародвана втората поредна книж- Първото сръбско въстание , където автор- между Сърбия и България след османлийското роб-
ка на периодическото списание "Пешчаник 2" ("Пя- ката всъщност разглежда участието не толкоз на на- ств0> вместо рад0ст и ликуване разделило много се- 
съчник 2"), издание на Историческия архив в Ниш. селението от Ниш, колкото от Пиротско (в този обсяг ла_ имоти, роднини, приятели и объркало до болка 
Положителната оценка, която миналата година да- на едно място споменава и Цариброд), най-интере- нормалния живот и поминък на невини хора 
дохме в "Братство" за "Пешчаник 1", напълно може сен труд за нашите читатели е текстът на Момир Са- к

марджич (Нови Сад) "Дейността на международната

рад мгруодне комнпце и р^гр/шнчш гренк
П ОШШКШ (|ПГ1М|ТА|)(ТО Грднпце 1878-1875. Г0ДНН6

доклада, прочетени на съвещанието в чест 
на 200-годишнината от Първото сръбско 
въстание (1804-2004), състояло се в Ниш, 
дванадесет статии върху разни теми, пет(Рад представла допулену и проширену верзи]у текста ксуи чини састаани део магнстарске тезе 

Срби/а и Бугарска 1878-1886 одбран>ене на Филозофском факултету у Београду 2004. године.) по-малки приноса и четири рецензии. 
Всичко разпределено на 330 страници! 

Освен, донякъде, доклада на пирот-Факсимиле на заглавието на статията от Самарджич 
в "Пешчаник 2"

Сп.Крумин



Корените
И»8РР*$‘-2г€;%гШ& ; 915 април 2005

Изложба 6 босилеградския филиал на К1/1Ц
През фотообектибаЖивотът и културата 

на моя роден край
:Г“5=о",’'пр'д"-април в салона на КИЦ, са представели най-ус- "л на организирането на°™биГе вТоТле™ 

~6 фотогр?Фии от к°нкурса, който ведом- рад, Ниш, Княжевац и Нови пазар е презентира- 
ството със съдействието на италианската неп- не и защита на човешките и малцинствени пра-

Муртезан

ва и създаването на условия 
малцинствата активно да се 
включат в обществения живот и 
да осъществяват правата си 
чрез ползване на своя език, кул
тура, религия и пр.

Изложбата е организирана в 
рамките на проекта "Промоция 
на позитивните междуетничес- 
ки връзки с цел изграждане на 
мир, развитие и интеграция в 
мултиетническите райони в За
падна, Централна, Източна и 
Югоизточна Сърбия", който е 
финансиран от Европейската 
комисия. Реализатори на проек
та са италианаската неправи
телствена организация СОР1, 
"Форум за етнически отноше
ния", "Група Мост" и "Център 
за невоенни действия" от Бел

град, както и "КИЦ Цариброд" - филиал Боси
леград, "Тимошки клуб" от Княжевац и "Цен
тър за мир и спогодба" от Нови пазар. Изложби 
на фотографии със същата тема са вече органи
зирани в Ниш и в Княжевац, а на 18 април ще 
бъде открита и изложба в Нови пазар.

Заедно със снимките на босилеградските фо
тографи-любители, в КИЦ са представени и 20 
фотографии на известния фотограф Драголюб 
Замурович, роден в Ниш, който понастоящем 
живее и работи в Белград.

Изложбата в КИЦ ще бъде закрита днес.

Основният белег на село Изатовци, по кой
то всеки минаващ го запомня, е голямата ка
менна плоча - “муртезан”, намираща се нас
ред селото.

Според преданието това е паметник на 
турски конник, минаващ тук и починал в се
лото. Върху плочата все още могат да се 
разпознаят буквите, но досега не са разче
тени.

Изложбата в КИЦ привлече и млади посетители

равителствена организация СОР1 и други неп
равителствени организации от Сърбия, е орга
низирало по тази тема. На конкурса в Босилег
рад са участвали 35 автори със 109 фотографии, 
а на изложбата са представени, според оценката 
на журито, най-добрите 17 фотографии от 13 ав
тори. Първата награда от конкурса спечели фо
тографията на традиционното изваждане на 
кръста от заледената Драговищица, чийто ав
тор е Сунчица Янева. Тя получи парична награ
да на стойност 200 евро. Втората награда е при
съдена на Влатка Велинова, а третата на Стефан 
Димитров. И Велинова, и Димитров получиха 
по 50 евро.

Плочата няколко пъти е събаряна или па
дала сама, но винаги е изправяна. Сега оба
че след падането й едва ли има кой пак да я 
изправи и най-вероятно ще се счупи и изчез
не.

П.Л.Р. А.Т.

: . . .... . "Нашите села: Мъзгош (4)

Мъзгош е имал добри майстори-сиренари, а наи-познат 
е бил Христо Нецев Басов - майстор Риста. Той и кумът му 
Тодор Тошев от с. Гуленовци се настанили в село Дероня 
край Сомбор, където имали собствена работилница за пра
вене на сирене, кашкавал и извара. При тях работели Шпира 
и Илия (Лила) от Мъзгош, Владо от Гуленовци и др. Своите 
произведения продавали в собствен магазин в Сараево. Те 

и голяма свинеферма и изнасяли свине в Германия.

но починалата Еленкова сестра Станка, която
била омъжена в Смиловци, за Иован от Джуни-
ни. Лила оженили за Надка Мисина от Височки
Одоровци, направили хубава сватба, но на мал-

бързо "газди". Запла-да станатдите се искало
тили на Нсйча Андонов-Муцин и Йордан Стай-
чин да убият Веселка и Еленко. Те сторили товаимали на Коледа 1935 година, но заговорът бил раз-
.рит- Убийците били осъдени на десетгодишен,“С”л.р.?«..р-. г:ж;г“р:.?. кгк,""':

Пъртопопинци и Моинци, а след войната образувал земе Дила не се завърнал _ бил убит. Това направили германци- -Стоин. В къщата иа Асен Кьоса станала голяма трагедия - 
делска кооперация. Кооперацията открила рудник за лиг ^ за да освободят мясх0 в затвора за сръбските комунисти играейки се с пушката, един от синовете му - Иван, убил 
нит в селото. За нуждите на рудника взимали гор (осъдените на по-малко от десет години затвор били пусна- другия —- Владо.

Висока и я заплащали с брашно и други продукти. а осъдените на затвор, по-дълг от десет години, били Мъзгош е имал и свой оркестър. Кларинетисти са били
От 1920 до 1956 година мъзгошани отглеждали и лозя. бити^ Васил Митов - Джунин (убит на сватба в село Бребевница) и

Основател на първото лозе в селото бил Стефан Николов, а 7 За това убийство е изпяна песента "Пада и Лила". Вее- Мирко Златков, флигорнист е бил Троян Костов от Бребев- 
неговия пример последвали Марко Попов, Марко мешев, т[Шк „Наш изтокм бр. 95 от 13 януари 1935 година в статията чина. тъпанджии - Георгн Васов и Иован Пешев и барабан- 
родовете Дойчини, Маноилови, Йосифови... "Грозан злочин у селу Мазгошу" пише за това убийство, а в джия — Тодор Апексов. Преди тях в селото е свирил Крум

Освен със земеделие и скотовъдство някои мъзгошаии се следВащИЯ брой дава подробности за убийството. Четирде- Стоев. Свирели са на всеки празник, на хоро са идвали мла- 
заиимавали и с отглеждане на тютюн, пчеларство, търго- сехгодишниях Еленко бил убит е 3 куршума в главата, а Ве- Ди от съседните села и от граничната застава. На някои 
вия, кръчмарство и занаятчийство. През някои години тю- селка с два и черепа ц бил пръснат с приклад па пушка. За празници мъзгошани правели вечеринки, давали различни 
тюнът бил основен извор на доход на мъзгошани. Тогава не удийсхвохо бил обвинен осиновения Риста Джорджевич и пиеси, а като най-добри артисти са запоменени Цветанка 
е продаван като сега, на низи, а е "пеглан" — всеки лист ръч- дил затв0реН в затвора иа околийския съд в Пирот. Рангелова, Невена (Вена) Цокьина, Драга Антанасо-
но гладен и балиран - вързан в специални сергии. Така 6а- Мъзгошани-занаятчии са били: ва-Яначкова и Райко Рангелов, който сега е един от най-из-
лиран тютюнът е закарван в Димитровград, в Дуванско- Велин Яначков, Винча Ракьии, Йоваи Яначков, Петър нетните хумористи в Македония.
то" с каруците и конете на Слава Цокьин и Кръста Кръстев. дханасов руСко Яначков и Стефан Раичин (шивачи), Тодор °сем мъзгошани са отивали на печалба в Америка, откъ- 
Първите кошери-вършари, шиляри а Мъзгош са донесени Джокьии Влада Кьикьин и Кръста Кръстев (кожухари), Ни- Дето 7 се завърнали с пари и купили земя, а един човек от 
като зестра от селата Одоровци, Гуленовци и Вълкови*. «ла йосифов . Бонин (обущар), Мита Джунин и Забойонко рода Пешини останал в Щатите На печалба са били Анге- 
Традицията на старите пчелари (Асен Кьоса, Виолета Ран- Б когото убил войник-граничар, уж "у покушаю бек- лачко Неделков-Ранеин, Гьера Мдшев Димитър Джунов, 
гелова и ; р 1 които са произвеждали мед само за своите „ ’ исхинаха е, че те били скарани (бакали), Ваича - Рангел Здравков, Стефан Попов, Йосиф Симеонов, Сотир 
нужли продължават нови пчелари, които произвеждат мед ’Георгиев, който по-късно се отселил в Димитровград Истатков. Най-дълго останали Гьера, Ангелачко и Стефан,
и за пазаоа Най-познати са Евдокия Секулович, Иван и Ге- Гли„онаДжИя), Мита Златков и жена му Люба, Яким Андо- които, макар че на митницата в Бургас им взели пари, все 
орги Атанасови Еленко Васов, Петър Мишев и Виктор Ио- ™М% " ея Божани.., Миича и Ваеш, Коиди.ш (сладка- пак вкъщи донесли много пари (с тях са могли да купят хо-
^ГтГо=06°кошерГ " *“"* ДРУ™ТС Й^йЖ=и&С^роа^

В сеГго е имало 3 кръчми: Бояни. Яначкова - Личина (фа°к™е & годишен, и сега служи на хората (ковач и дър- който правел снимки иа мъзгошани и другите хора от За- 
кръчма и Стайчина. Последната е позната като Стайчини воделецХ дИМитър Иванов, Йосиф Джунов, Риста Станчев 
ан°ве, понеже имала помещения за нощуване на хора и* к (СуКнари). _ Упмгтп

Запомнена е и по това, че стопаните й Еленко и Веселка ^ Мъзгош с имало и добри ловци: Асен Кьоса Христо 
са Убити в нея. Те нямали деца и осиновили Лила, син на ра Вас0В] Стефан Николов, а най-добьр е бил Кирил Сотиров

ВЪВ

бърдието.
-Следва-

Цветко Иванов
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Футбол: Купата на СЧГ за Пиротски окръг
Димитровградчаните в полуфинала

Пейчев 6, М. Йованович 6.5 (Ценков -), Ггаров 7, Ми-
ФК „Балкански" - ФК „Задругар" (Кру- одраг Георгиев 6, Васов 6.5 (Станков -) и Ценич 6.5.

ФК "Задругар"-. М. Петрович 6, М. Пенчич 6а Ста- 
нулович 6, Манчич 6, Джукич 6.5, Д. Пенчич 6, Иотич 

Димитровград, 6 април 2005 г., СЦ “Парк”, зрите- 6, Б. Ракич 6.5, А. Ракич 6 (В. Николич 7), Н. Петрович 
ли - около 200. Главен рефер Милан Димич от Пирот 6 (Лилич -), Димитриевич 6 (И. Мадич 6).
(7, 5). Голмайстори: М. Йованович в 8 и 21, Гюров в 
31, Ценич в 32 и Д. Пейчев в 71 за “Балкански”, а Б. Ра-

пъц) 5 : 3 (4 : 1)

Играч на срещата: Бане Гюров.
С тази победа “Балкански” се класира в полуфина- 

кич в 12 и В. Николич в 77 и 87 за “Задругар”. Жълти ла, където ще играят още отборите на “Раднички” от 
картони: Д. Пейчев от “Балкански”. Пирот, “Лужница” от Бабушница и “Йединство” от

ФК "Балкански": Андонов 6, Зекович 6 (Д. Пейчев Пирот.
6), Христич 6, Милан Георгиев 6.5, П. Георгиев 6, М.

“Раднички” - ‘‘Балкански” 2:0
Отборът на “Балански” тази пролет като че ли играе по модела топло-студено, т.е. на своя терен печели, а 

на чуждите губи. Димитровградчаните загубиха от “Раднички” в Киез село край Ниш и по този начин пак се 
озоваха в опасната зона на таблицата, като във временното класиране разделят 14 място с отбора на “Омла- 
динац” от Малошище с 18 точки.

Тази седмица “Балкански” ще изиграе две срещи. В 20-я кръг от първенството ще домакинства на “Мла
дост” от Медошевац, а 21-я кръг ще гостува на лидера във временното подреждане “Сииджслич” от Ниш.

Желюшани спечелиха точка
ФК “Нишава ” - ФК “Желюиш ” 1 : 1 (0 : 0)
Точката на “Желюша” от гостуването й в Станичене може да се оцени като успех, тъй като играха много 

млади футблисти. Гола за “Желюша” вкара Давид Николов в 87 минута.
"Желюша" игра в следния състав: Стоицев, Димитров, Миладинов, Ангелаков, Николов, Ставров, Гигов, 

Георгиев, Тричков (Милков), Гогов и Андреев.
В следващия кръг “Жалюша” е домакин на отбора “Слобода” от Расница. Мачът ще се играе в неделя в СЦ 

“Парк” от 16,30 часа.

ШахматжРепубликанско първенство
■ ••

”Враня” -
“Цариброд”
2:2

Седем стрелци се класи
раха

В събота и неделя (9 и 10 април) в Панчево се проведе републикан
ското първенство по стрелба за всички категории. Участие взеха около 
700 стрелци от 57 отбора от Сърбия, между тях и 10 стрелци от СК “Гра
ничар” от Димитровград.

За отбора на пионерките се състезаваха:
Снежана Николова —175 точки, Светлана Пейчич -170 точки, Дияна 

Соколова -158 точки. Тези три състезателки с общо 503 точки се класи
раха за държавното първенство, което ще се проведе на 7 и 8 май 2005 в 
Младеновац.

Четвъртата състезателка Йелена Тодорова спечели 142 точки.
При пионерите участваха:

Теодор Илиев —169 точки, Александър Петров — 157 точки, Стефан 
Петров — 162 точки, Милан Рангелов —166. Те се класираха за държав
ното първенство и отборно, и поотделно.

Освен тях участваха още и Жарко Захаров —132 и Марко Тошич -130 
точки. Ружица Алексова, треньор на отбора, изрази удоволствието си от 
постижението на младите стрелци.

10.04.2005 г. Враня. Димитров
градските шахматисти успешно
продължават състезанията си за 
купата на СЧГ на територията на 
Централна Сърбия.

Именно, във Враня с домашния 
едноименен отбор те играха на
равно 2 : 2 и тъй като на първата
— — Сърбислав Милчич от отбо- ската сцена от Слободан Кръстич. Въпреки сериозния подход 
ра на “Цариброд” победи съперни- на автора, поради ограничения брой на сътрудниците (по наше 
ка си, димитровградчани продъл- мнение) при писането на книгата, много моменти и детайли от

работата на театъра са останали извън кориците на тази книга. 
Ето един пример: на снимката е Василка Антова Николова, 

градския отбор донесе Иван Стои- една 0т най-известните актриси в царибродския самодеен теа- 
менов на четвъртата дъска, докато 
Георги Петров на втората и Дра
ган Илич на третата дъска загуби-

Най-достоверно в миналото ни връщат написаните книги. За 
миналото в областта на театралното искуство най-автентичен 
документ в Цариброд е книгата "Светлините на димитровград-

дъска

жават по-нататък.
Втората победа за димитров-

тър между 1930 и 1941 година, която помнят най-старите цариб- 
родчани. Макар че за нея няма писани данни, хората я помнят 
като Васка “глумицата”. Това название си личи от снимката, от 

В следващия кръг ШК “Цариб- нейната поза, типична за актриси от екстра класа, както и от мо- 
род” ще се срещне с отбора на ШК дерното облекло — палто с интересни детайли, пришиите на ръ- 
“Власотинци”, а мачът ще се играе кавите и яката и още по-интересната шапка, носена през първата 
на 17 април в помещенията на половина на миналия век. От снимката също може да се разбере 
КИЦ “Цариброд”. колко внушителен е бил ликът на тази хубава актриса

Досега това е най-добрият успех

V-®Кй
.Баскетбол ХЛ.2к

Два мача - две поражения
БК „Димитровград" - БК „Ниш" 76 : 111 (21 : 31: 
19 : 23; 18 : 30; 18 : 27)

Димитровградските баскет
болисти загубиха още една сре
ща като домакини в залата на 
Педагогическото училище в 
Пирот. Второкласиралият се 
отбор в лигата бе по-добрият 
съперник през делия мач и зас
лужено стигна до победата.

на димитровграсдските шахматис
ти в състезанията за купата. Сретен Игов

п
1

: Шшшчке-„Гердап"-
„Димитровград"

ШНедостигът на някои от тях може да причини 6 началото на про
летта главоболие, умора, нервност, безсъние, болки в мускулите, 
кокоша слепота...

Лесна и безпричинна умора, раздразнителност, лошо настроение, си бъбреци с ориз на 
отпуснатост, безсъние и какви ли не още оплаквания в началото на фурна или супа от бъб- 
пролетта — всеки ще се сети, че нещата не са наред, защото сезоните се реци. 
сменят, а специалистите ще бъдат по-конкретни и по-точни: недостиг Оплакванията от ло
на витамини. Казано по научному — авитоминоза. Започваме с вита- шо настроение, лош апетит, апатия, отпадналост са нещо обикновено 
мин С. Той укрепва защитните сили, помага след болест, при стрес, през април и май. Опитният специалист няма да се затрудни в диагно- I 
при заздравяване на рани, за чупливи нокти, много е ценен, употребен в зата: липса на витамин Б6. Нужно е месо и пак месо (всякакъв вид), ри- | 
големи дози, щом дойде настинка или грип. Препоръчват го за работ- ба и най-вече жълтък от яйца. 
ници на физическия труд. Съдържа се в зеле, портокали, лимони, шип
ки. Някои правят така нареченото "шипково вино", то съдържа алко- езика, изведнъж да се изопнат нервите без видима причина, да настъпи 
хол колкото бозата, и го пият всеки ден вместо сок или вместо минрер- лесна раздразнителност, чувство на постоянна напрегнатост. Тогава 
лна вода. не достига витамин РР. Увеличете ръжения хляб, фасула, граха, бакла-

Витамин Б1, или по-скоро липсата му, най-често е причина за оп- та, всички видове месо. 
лаквания от слабост и болки

йй
V

!77 : 65 (13 : 12; 
19: 16; 20 : 14; 25

Г7] ЧЯИВ ;

: 23)
В последния кръг от първен

ството на Втора сръбска лига - гру
па изток отборът на БК “Димит
ровград” на 10 април претърпя по
ражение в Кладово.. Димитров
градският отбор изигра една от 
най-слабите си срещи през това 
първенство и загуби от ре 
по-слабия отбор на “Гердап”. Това 
поражение обаче няма да е от зна
чение, когато става дума за класи
рането на отбора накрая на пър
венството, респективно - димит
ровградчаните заемат 8 място и 
остават в дивизията.

Случва се сънят да се развали, да започнат възпаления в устата, по

Съално Понякога зрението отслабва, привечер настъпва кокоша слепота, 
те и кракта, нервност, липса на апетит. Затова хапвайте всякакви тесте- усеща се сухота на езика. Тези оплаквания говорят за липса на витамин 
ни изделия, сготвяйте си грах и в него сложете 150-200 г ситно нарязана А. Следва недостигът бързо да се компенсира. Той постъпва в организ- 
създарма, с която грахът да поври 5-10 минути, преди да го свалите от ма чрез сиренето, кашкавала, маслото, изварата, жълтъка, морковите, 
огъня, може да опитате и супа от грах и малки парченца свинско месо.

Много често през пролетта се появява главоболие, кожата изсъхва,

мускулите. що — изтръпване на ръце-

рибеното масло.
Умората и малокървието говорят, че е нужен витамин Е. Той обик- 

образуват се ситни бръчици по лицето, старите се задълбочават. Всич- новено върви с витамините А и С, като засилва и удължава действието 
ко това значи недостиг на витамин Б2. За да наваксате, увеличете прие- им. Съдържа се в растителното масло, ядките, млякото, яйцата, зелен- 
мането на говеждо месо, пийте по 1-2 бутилки бира дневно, направете чуците.Димитър Ставров
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Предания от шопските краища______________________Преглед на кирилската грамотност 
Народна библиотека "Стоян Трумич" - Тител, 

обявява Капан в гората та. Нямало шанс никой да оста
не жив. Селим паша, жената му 

„ и двамата му синове и десет
турците в I имошкия край от след което било запланувано коджабашии още не били влез-
хайдушката дружина на Велко момчетата да започнат да бягат нали в гората. Селим видял как-
Петрович. Видинският паша по средата на Гъста кория. Щом вд станало с неговата силна и
тръгвал в походи към Крайна, хайдутите открили стрелба, храбра войска и започнал да бя-
Но Велко, умен и храбър, изпра- турците развеяли знамена и му- га. Група хайдути, които били
щал наблюдатели по всички чу- зиката засвиреила атака. Цяла- зад ХЯХ| открили огън и всички

Право на участие в конкурса имат всички ученици от основните и сред- : кари и планински върхове и ви- та турска войска тръгнала нап- ги разстреляли,
ни училища В Сърбия И Черна гора и Република Сръбска. ■ на™ знаел нак,ъДВ се движи тур- ред. Цялата планина треперела След разгрома на турската

Наградите ще бъдат разпределени В три категории: за III И IV клас, V ; ЛИ завади и им нанасяли големи оягали оързо и турците вече не селяните, които помагали на
И VI И VII И VIII клас на основните училища И за ВСИЧКИ класове на средните : загуби. Додеяли жалбите на сул- можали да ги видят и следят, хайдутите: “Вземете всички
училища.. ■ тана в Стамбол и той решил и Селим паша заповядал всеки джаги синджири и въжета и ги

Изпращайте оригиналната тетрадка за класно упражнение с отбеляза-! сам да помогне- СъбРал 10 пол- пош да влезе от друго “ясто в занесете у дома си. И дърватаиптлтплпГллп и«,, нд М|ишо У1Фижнение <■ отоеляза . ка войска, начело с наи-способ- гората, за да не могат хайдутите приберете, и те са ваши. Вой
ната твороа за конкурса или заверено копие на творбата ОТ страна на учи- • ни юзбашии и стотина коджаба- тъй лесно да се скрият в нея. Ко- нишките турпове хвърлете в
ЛИЩето. : шии и лично ги повел. Стигнал гато цялата турска войска нав- пропастта да ги изядат вълците,

до София и там дал заповед на лезнала в Гъста кория, зад гър- да ги разнесат орлите. В къщи
Селим да отиде при брат си във ба им, на един хълм, се появил да са си седели, туй чудо не би
Видин и след това двамата да хайдутин и развял бял байрак,
нападнат Велко Петрович, за да което било знак, че турците са Велко Петрович продължил
успокоят Крайна. За плана на влезли в капана. На всички да прогонва турците в Крайна, а
турците разбрал Иван Войдова- страни отекнали силни викове: Селим паша останал да лежи с
та на Остри върх. Той веднага “Сечиии!” Със саби и брадви простреляни гърди високо в
отишъл при Мартин Войвода, хайдутите пресекли въжетата, Стара планина.
Мартин повикал Арса Пеич и които държали буките. В този
Новак Арсич и когато те дошли, момент над 50 хектара едра бу-
всичките трима отишли при кова гора паднала върху войска-
Вълчан Войвода. При Вълчан 
хайдушките дружини се догово-

Конкурс Много големи загуби имали те. Това било част от плана,

за най-хубаво класно упражнение, написано на български, македон
ски, русински и сърбски език през учебната 2004/05 година.

Условия:

наги знаел накъде се движи тур- ред. Цялата планина треперела 
ската войска. Хайдутите праве- от конските копита. Хайдутите войска, Мартин се обърнал към 
ли засади и им нанасяли големи бягали бързо и турците вече не

Необходимо е да изпишете името и фамилното си име, класа, пара
лелката, названието на училището, мястото и името на преподавателя. 

Броят на участниците от едно училище е неограничен.
Творбите изпращайте до 7 МАЙ 2005 година на следния адрес: 
Народна библиотека "Сто|ан ТрумиЬ" (за Смотру)
Главна улица 15, 21240 Тител 
Телефон за справки 021/860 -185.

било.”

Подготвил: Драган Кузев

Малки обяви Тъжен помен
На 18 април се навършват 40 ДНИ от ранната смърт на 

нашия мил син, брат и девер

рили да направят капан за тур
ската войска край с. Дойкинци, 

"! където минавал пътят за Видин.УДОСТОВЕРЕНИЕ ;-*огИзвършвам
ПрбВОДИ, ле- Агенция за превод и легализация “САНА 21", оторизирана от МвНР да

Щ Д БРАНКО ВАСЕВ 
^|\ (1975-2005)

-----Шш от Радичевци

Отишъл Мартин Войводата с 
няколко другари в Белоградчик 
и от местните въжари изкупувал 
всички въжета и синджири. В 
бакалниците изкупувал всички
те синдижири и джаги. Натова
рили съоръженията в две кару
ци и ги закарали до гористата 
местност Гъста кория край с. 
Дойкинци. Десет дни хайдутите 
и местното население връзвали 
буките една за друга и ги отси
чали ниско. Понеже били здраво 
вързани, буките си оставили 
вертикално, като че ли не са от
сечени. Когато им обадили, че 
идва турската войска, десет 
момчета, които имали най-бър
зи коне, излезнали на полето и 
започнали да стрелят по турци-

ГОЛИЗСЩИИ, извършва официални преводи н легализация на документи съгласно 
оформяне договор № 142/95-00-150/2001, удостоверява, че г-н Властимир Вацев,

на докумен- 
ти (лични, 
съдебни ре
шения, дип
ломи, за 
придобива
не на граж
данство и 
други) от 
сръбски на
български език и обратно - тел. 010/362-624.
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С дълбока обич се прекланяме пред светлата ти памет!
Панихидата ще се състои от 1 Гчаса на гробищата в с. Радичевци. Ка

ним роднини и приятели да ни придружат.
Опечалени: майка Славица, брат Петър и снаха Миряна

роден на 01 септември 1934 г., работи към агенцията като сътрудник - 
преводач. Като наш представител г-н Вацев има правото да събира 
документи за превод и легализация и да ги предава в нашия офис за 
обработка, както и да ги получава.

На 16 април 2005 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта на

ЗАРЕ ГЕОРГИЕВ 
(1948 - 2004)

София, 05.04.2005 г.

Управител: Иван.С^ Вечно в сърцата си ще пазим хубавите спомени за теб. 
Благодарим ти за всичко.

Поклон пред светлата ти памет. Почивай в мир!
Щ

Опечалени: съпругата Миланка, осиновеното момче Саша, сес
трата Станка и братът Вене със семействата си и многобройни 
роднини и приятели

7' Г» 9' Тъжен помен
На 16 април 2005 година се навършват 3 ГОДИНИ от 

смъртта на брат ми
КгПЛТ.Г НО■ 1- ши

ВОДОРАВНО: 1. Списък с ястия в 
ресторант. 4. Католически свеще
ник. 7. Певчески състав. 10. До
машно животно. 11. Взривно ве
щество в капсул-детонатори, кур
шуми, снаряди и пр. 13. Град в 
Япония. 14. Сръбска авиокомпа
ния. 15. Парична единица в Ку
вейт. 16. Пръчка за присаждане на 
дърво. 17. Името на актрисата Йо- 24 
вович. 18. Подобно на куче диво 
животно с надлъжни тъмни и бели 27 
ивици по главата, борсук. 20.
Млечно изделие. 22 Сложен уред.
24. Сан в православната църква. 30
25. Женско домашно ездитно жи
вотно. 27. Името на френския фут
болист Кантона. 28. Земеделско 
сечиво. 29. Мярка за земна площ.
30. Най-красивата девойка на със
тезание. 31. Град в България, 32.
Ров, окоп. 33. Една нишка фабри-

(мн^Ц ^5* Съдб^ТорисияН36°Кой- Град в Гърция. 15. Отвесна като в Азия. 26. Подкрепа. 28. Петно от 
тГработи съща работа 37. Назва- стълДб греда4 16. Част от ходилото изцапано. 29. Последната дума на

на някои животни. 17. Миризма, молитва. 31. Изобретателят на те 
19 Увеселения, забавления. 20. лефона. 32. Малкото на коза. 34. 

ОТВЕСНО: 1. Легенда, предание. п ици 21 Който се занимава с Първата нота. 35. Мярка за елек- 
2. Ехо, екот. 3. Кръгла годишнина. кд "гия 23. Балкон. 24. Държава трическо съпротивление.
4. Вид пъстропери южноамери
кански папагали. 5. Силен вятър. 6.
Кои (поет,), 7. Заразна болест при 
хората. 8. Украса,която се носи на 
ухо. 9. Митичният основател на 
Рим. 10. Болест по кучетата. 12.
Генералният секретар на ООН. 13.

- СИМЕОН СТАВРОВ
от Димитровград

Вечно щс живееш в нашите сърца! Поклон пред паме
тта ти!

•I

\23
От сестрата Елица и семейството й

Ъ Тъжен помен
На 17 април се навършват 10 ГОДИНИ от смъртта на 

нашия татко
29

ИЛИЯ РАИЧе!
а на 19 април се навършват 7 години и половина от 

смъртта на нашата майка.1
ВЕРА РАИЧ

от Димитровград
Годините са безсилни пред нашата обич, с която пазим 

свидните спомени.:\
Техните дъщери Марче и Ана със семействата си

На 16 април 2005 г. се навършват ДВЕ ГОДИНИ от 
смъртта на нашия непрежалим баща, тъст, дядо и прадя-ния. до

ИВАН ГЕОРГИЕВ 
от Димитровград

ЯЗПНЗЯИШЕ
1 Далака 8 Анод. 9. До. 11. “Опел”. 12. Тенис. 14. Бек. 15. Тим. 16. 
Полис 17 Лама. 18. Ао. 49. Комат. 20, Синор. 21. Поли. 22, Атамани. 
241 Ипотека 27. Имот. 28. Калем. 29. Варен. 31. Ра. 32. Велика Мора- 
ва. 35. Кит. 36. Корал. 37. Дола. 39. Ат. 40. Талин. 41. Закон.

Ти винаги ще живееш в сърцата ни. С тъга и признател
ност се прекланяме пред светлата ти памет. Почивай в 
мир!

м-ш*•1ЛЧ11

Скърбящите дъщери Верица и Любица със семействата си
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половина опропастявахте държавата, обирахте 
я, държахте я във военно положение и дълбока 
изолация, в дезинформация, диктатура и хипе- 
ринфлация, оставихте я с празни рафтове и с 
десетки милиарди долара външен и вътрешен 
дълг, с напълно източени фондове и банки... И 
едва след всичко това бяхте изгонени. Но ведна
га се престорихте на прелетни птици, сменихте 
партиите си и пак се набутахте във властта, да
же се върнахте на власт. Пак успяхте да внушите 
на хората, че именно вие сте честните, а други 
са лъжци и крадци, че само вие желаете добро 
на държавата и народа. Браво! Стискам ви ръ
ката! Страшни сте! Готов съм да ви служа и да 
се уча от вас! Провъзгласявам ви за иай-големи- 
те дяволи и с най-голямо удоволствие ви каня 
да ии станете тартори на нас, истинските дяво-

Г. С.

Фейлетон

[ Царибродсш папа
Манчо, кво мислиш за папуту? - заступи 

ме онядан Църквеняков.
-За койега? Тия ли що си отиде, бог да га 

прости, или за тогова що съга требе да га изберу?
-Питам за новотога папу! Кажу има сто и осамдесе кар

динала и свак од ньи може да буде папа...
-А греше, несу сто и осамдесе. Може да гьи има над

-Айде-де, одека гьи па толкова изкара?
-Па несу бройили и царибродскьите кандидати!
-Одека-надека царибродскьи кандидати?! Колко 

нийе немамо ни кардинала, а ти одма папу да прайиш?
-Добре, айде са ми отговори на това: чул ли си кико за 

мнозина царибродчанье кажу “Пущи га, он се прайи по-го- 
лем католик от папуту!”, а?

-Чул съм, ама това йе тека, кико по-отраканите кажу “по 
принцип” или "метаворично”...

-“По принцип” или “метаворично” ли, ама мнозина на- 
шинци не се само прайе, а мисле истинскьи дека су по-голе- 
ми католици от папуту и тека се държу!

-Добре де, айде ми кажи барем йедън пример кико това 
цариброджанье се държу кико по-големи католици от па
путу?

-Не йе йедън, а сто примера че ти кажем! Еве тува скоро 
требеше да туре име на основното училище. Оно училище
то си имаше име “Христо Ботев”. Е, ама некои по-големи 
католици от папуту предлагащ “Свети Сава”, демек не им 
се арексуйе българскьият книжовник и поет, а по им лежи 
сърпскьият светъц Сава. Одма да ти кажем, не йе Свети Са
ва лош, ама малко ли су училища по Сърбию кърстена на 
ньегово име, а? Нещо подобно прайе с гьимназиюту.Обгци- 
ната рекла гьимназията да си остане, а некойи по-големи 
католици от папуту че гю прайе на “шупову школю”...

-Е, може да се прайе и на по-големи католици от папуту, 
ама колко знам у Цариброд нема католици, а православци...

-Знам, православци не може да се избираю за папу! Ама за 
тия що ти оратим, че се прекърсте, че промене веру, само 
папе да стану...

-Не думай!
- И да не думам: тека йе! Я ми кажи колцина прикачише 

на презимената си по йедно “ич”, само и само да покажу ки
ко су по-големи сърбйе и от сърбйете, или па ако очеш да се 
докажу колко су верни. А я Църквеняков, че ти кажем, тия 
ютре, ако требе че стану и муслимани, Курте и Мурте, само 
ако требе агье да стану...

-Брееей!
Нищо не се чуди! Теквия нашинци, не само папе, а и бого

ве изиграваш. Само малко им дай влас, дай му да седне зад 
некойе биро, па иди му гледай чудилата: истинскьи бог! Ни- 
ти чуйе, нити айе за човешкьете мукье и неволье, требе да 
му се кланяш доземи за некикву мъничку ретишку...

-А сречал съм и я нейеднуш, а млого пути теквия богове! 
Ама от теквия богове - бог да те пази!

Появил се дяволът на земята. Като го видели, 
хората го попитали:

- Защо си дошъл, дяволе?
- Търся управниците ви.
- Защо?
- Искам да им стисна ръката, лично да ги поз

дравя, да им изразя възхищението си. Да им ка
жа: "Браво! Вие сте опасни дяволи, много пече
ни сте, супер сте, далеч по-големи дяволи сте от ли|и 
нас, истинските дяволи! Близо десетилетие и

иля-

я знам

нЬШМКИ
* Какво е най-краткото опре

деление за средностатистичес
кия гражданин на страната?

- Човек, на когото кръвното
налягане е по-високо от запла
тата.* * *

- Как в днешно време разго
варя умният с глупавия?

- Разговаря по телефона от
Канада.* * *

- Какво трябва да сторя, ако
в кръчмата на масата ми седне
непознат и започне да въздиша
тежко?

- Кажете му веднага да прес
тане с тази антиправителстве-
на пропаганда.* * *

- Кое е най-страшното на на
шия преход?

- Това, че изразът "да умреш
като куче" престана да бъде
метафора.* * *

- В правителствената прог
рама предвидени ли са някакви
мерки за подобряване прехра
ната на населението?

- Да. Ще се отпечатват пове- Манчаче готварски книги.* * *

ВицовеКакво обичаш да ядеш
най-много?

Г1П г- Закуска при чужда жена! Европеец влезнал в аптека:
- Дайте ми презерватив пети номер.
- Нямаме. Такива презервативи може да 

купите само в България.
Човекът дошъл в България.
- Дайте ми презерватив пети номер.
Продавачът се обърнал към помощника

си:
- Пешо, дай един детски!* * *
В кабинета на лекарка:
- Имам страшен проблем. Изпия ли чашка 

алкохол, налитам на първата жена, която ви
дя. Какво да правя?

- За заболяването ви трябва да говорим се
риозно, господине, но нека първо пийнем по 
една гроздова.* * *

В кабинета на гинеколог:
- Докторе, вече съм на 28 години, а още не 

съм окосмена.
- Хмм... А колко често правите секс?
- Амиии... около 20 пъти седмично...
- Тогава не се безпокойте! На магистрала

та също не расте трева...

ТТХумореска Вестниците 
пишат, че ге
нерал Павко- 
вич вече е из
бягал зад гра
ницата и не е 
достъпен 
властта, въп
реки оповесте
ната възмож
ност за добро
волно отиване 
в Хага.

Такива са 
“победители
те” над НАТО 
— уж герои, а 
бягат!

* Със силата на собствения 
си пример депутатите ни по
казаха, че и у нас може да се 
живее от заплатата.

Пиянство
Съществуват три степени на пиянство.
Първа степен. Той звъни вкъщи, съпругата му вдига телефо

на, а той й казва: "Ал-л-ооо, жжженна ми, тази вечер... съм на съ- 
вещание... шъ спъ у тях!" ГОЗНИЩИХО ИЛЮЗИИТв

Втора степен. Той се прибира мъртво пиян с любовницата си щ Но И 03 Нв МИНОХ ПО-Доб- 
вкъщи, съпругата му отваря вратата, той я поглежда учудено и й 
казва: "Абее... жена ми... айде ако си ми... приятелка... да кажеш, “ ' —
че си... брадчедка ми!"

Трета степен. Той се прибира пиян-залян до вкъщи, опитва 
се да отвори вратата, но все не успява да вкара ключа в ключал
ката. Ляга и заспива пред вратата. Сутринта съпругата му се мъ
чи да отвори вратата, той се събужда от шума и започва да вика: ДвТО И Нв П0ЧИН0Х В НвГО. 
"Няма да те пусна, няма! Да си отиваш там, откъдето си дошла!"

на$1

Я1ШШШИ
* Не съжалявам, че живях 

в комунизма. Съжалявам, за-

. иви А.Т.н. т.
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