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пето Цариброд
Общинският съвет едино- на общинските скупщини, така 

душно прие решение на Ди- трябва да стане и в Димитров-
митровград да се върне старо- град. 
то му име — Цариброд. Както 
бе изтъкнато в обоснованието, ви за връщане на старото име 
което даде д-р Ангел Йосифов, на града има няколко, дори 
председател на Националния има и решение на ОС от време- 
съвет на малцинството, всички то, когато властта бе в ръцете 
градове в Сърбия са върнали на ДОС. На заседанието бе из- 
старите си имена (тези, които рично подчертано, че на хора- 
са били преименувани), един- та трябва да се каже, че няма да 
ствено Димитровград не го е отделят никакви допълнителни 
направил. Преди няколко годи- финансови средства веднага 
ни бе проведен референдум за (както бяха убеждавани преди 
връщане на старото име на референдума), а всеки ще сме- 
града, но поради разни мани- ня личните си документи след 
пулации инициативата се про- като им изтече срокът на ва- 
вали. Досега всички промени лидност. 
са реализирани чрез решения

Да напомним, че инициати-

(На стр. 6)
железопътния транспорт за капиталовложения Велимир 

Илич, всъщност означава, че
В присъствие на премиерите

на Сърбия и България, Воислав между двете съседни страни.
Кощуница и Симеон Сакско- Споразумението, което подпи- гарата в Димитровград ще бъ-

саха подпредседателят на бъл- де съвместна за двете държави.

К ' .ш
Подписан меморандум 

за газопровод към Ниш
бургготски, миналия петък 
Димитровград бе подписано гарското правителство и ми- 
Споразумение за регулиране нистър по транспорта Николай

Василев и сръбският министър

в

(На стр. 2)
на граничния режим и контро-

На туристическия панаир 6 Белград Енергийните министри на 
България и Сърбия Мирослав 
Севлиевски и Радомир Наумов 
подписаха в София правител-

По сръбското трасе 
има готови участъци. За дос
трояването му са необходими 
близо 60 милиона долара.

Очаква се новата междусис- 
темна връзка да заработи до 5 
години, прогнозира министър 
Наумов.

За целта обаче сръбската 
страна ще трябва да уреди с 
“Газпром” старите плащания

вече

Награда за България
ШШШтт^П)35!Гш7т България получи награда за най-добро национално предста- 
а II 11111111111111111III вяне на чуждестранен представител на туристическото изложе- 

1111 !1Н!11 IIIII111111111 ние ИФТС-2005 в Белград.Наградата бе връчена лично от сръб
ския министър на търговията и туризма Боян Димитриевич. На 
изложението, което се проведе от 13 до 16 април България се 
представи с щанд от 72 кв. м, в който участваха 14 фирми.

ствем меморандум за газопре- 
носните системи, с който две
те държави ще бъдат свързани 
от българския град Дупница 
през Димитровград до Ниш.

Съоръжението ще бъде с об
ща дължина 250 км, от които 
105 км са на българска терито-ш за руския газ и да договори 
рия. Изграждането му ще стру- доставките по бъдещия газоп- 
ва около 60 млн. евро и може 
да приключи след 2 години.

8 ровод.«7035011883004 Т. Петров
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Съобщение на Националния съвет 
на българското малцинство
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Съвместно гора за
СШШЯ! №1

Основното учшще
I Дншпровград зашава 

националната ни духовност
ческата наука и практика при изу
чаването на който и да е предмет 
ученици, които не желаят да изуча
ват предмета да напускат часа. Та
зи практика дестабилизира учеб
ния процес, създава маломерни 
паралелки и по този начин оскъпя
ва обучението, травматизира пси- 
хо-емотивно подрастващите, така 
че се стига до дисбаланс във вреда 
на българския език.

С оглед на негативните тенден
ции в споменатото училище, Наци
оналният съвет на малцинството 
ще настоява пред просветното ми
нистерство на Сърбия да се зачита 
мнението му при избора на дирек
тор на ОУ.

Питаме се кой ще бъде виновен, 
ако се стигне до намаляване броя 
на студентите в българските вис
ши учебни заведения, понеже кан
дидатите не знаят майчиния си 
език, за което те не са виновни!

С влизането на България в 
Европейския съюз българският 
език става официален европейски 
език, а ние не го владеем.

Кой ще бъде виновен, че мал
цинството е възпряно да излезе на 
финалната права?

Кой така зловредно ни насажда 
на пачи яйца?

Защо загубихме чувството за се- 
безначимост?

Най-после кой поруга българ
ския език и създава абсолютни па
радокси с факултативното му (не
задължително ) изучаване?

Нека ни отговорят тези от спо
менатото основно училище, и не 
само те.

Националният съвет като ин
ституция, чиято задача е да се гри
жи за духовното и материално раз
витие на малцинството е загрижен 
заради твърдолинейното негатив
но отношение на педагогическото 
ръководство на Основното учили
ще “Моша Пияде” — Димитров
град и на някои учители към дос
тойното изучаване на български 
език.

Нарочно употребихме наиме
нованието на училището “Моша 
Пияде”, за да посочим, че се запаз
ва едно политически анахронно 
име, за да не се възстанови старо
то название на училището на име
то на колоса на българската пое
зия и балканското единение — 
Христо Ботев, символ на непре
ходна ценностна система, жив мо
нумент на българската духовност.

В Основното училище “Моша 
Пияде” в Димитровград при изяс
няването (анкетиране, декларира
не) на кой език да се провежда обу
чението, директорката натрапни- 
чаво и сюгжестивно подчертава, че 
няма условия за провеждане на 
обучението на български език, ма
кар че държавата е длъжна да оси
гури необходимите условия.

Български език не фигурира в 
статута на училището като редо
вен предмет (като сръбски или ма
тематика), нито като задължител
но избираем (примерно английски 
или немски), или свободноизбира- 
ем предмет — да речем религия 
или модерни танци. Следователно 
формата на обучение е предреше
на предварително, дали по сигнал 
и инструктаж, няма да гадаем, а в 
името на демокрацията се извър
шва необходимият поръчков пече
ливш вариант.

Съвсем не е в духа на педагоги-

Министрите Николай Василев и Велимир Илич подписват споразумението за 
регулиране на граничния режим и контрола в железопътния транспорт

(От стр. 1) България е на крачка от пъл
ноправното членство в ЕС, ко
ето много ни радва", заяви пре
миерът Кощуница.

Българският премиер Симе
он Сакскобургготски каза, че 
истинската символика е в това, 
че жп линиите вървят в една 
посока - към прогреса, всъщ
ност към Европа. "Да си поже
лаем този път да е кратък за 
двете ни страни. На добър 
час!" - пожела Сакскобурггот-

Василев.
За модернизиране на гарата 

в Димитровград и за рекон
струкция на жп линията от 
Ниш до Димитровград и до 
границата, кредит от 15 милио
на евро е обезпечила Европей
ската инвестиционна банка. 
Възобновени са 6 жп тунела, а в 
момента се реконструират 19 
моста.

"Подписване на споразуме
нието за съвместна гара пред
ставлява на пръв поглед малка 
крачка, но тя е от изключител
но значение, защото ще свърже 
Сърбия и Черна гора и Бълга
рия и ще допринесе границата 
между двете страни да стане 
още по-открита, което още по
вече ще сближи двата приятел
ски народа. Това е пример как

Национален съвет на българско
то малцинство 

председател д-р Ангел ЙосифовА. Т. - М. Т.
и тук могат да се правят евро- ски.

Много (а бариерите за закриване 

на гимназията в Димитровград
На Тодорица, 19 март 2005 г., Конституционната харта на СЧГ, в чая с гимназията мълчи, както 

мълчи и Хелзинкският комитет заДимитровград (Цариброд) след чийто член 8 е вграден моделът на
114 години остана без гимназия?! Европейския съюз за защита на защита правата на българите в
Местната телевизия предаде, че малцинствата, който е в пълно съг- СЧГ.
това е станало "с решение на Учи- ласие с хартата на ООН. Същес- Но дори никой да не се изправи 

пред решението на училищния съ
вет (което според мен е резултат от 
лошо разбраното рационализира
не на образователната система в 
Сърбия) това все още не означава, 
че трябва да се сбогуваме с гимна
зията, понеже "националните мал
цинства имат право да създават 
частни училища или унивеситети, в 
които образованието да се провеж
да на майчин език или двуезично, 
според разпоредбите от закона". 
Такова образование могат да фи
нансират домашни и чуждестран
ни организации, фондации и час
тни лица. В такъв случай и държа
вата ще обезпечи облекчения.

От всичко това става ясно, че 
никой сериозно не се е занимавал с 
рационализация на средното обра
зование в Димитровград. Затова 
учудва фактът колко лесно някои 
се съгласиха да "смесят" средното 
училище, след което остава само 
още една крачка до изчезването

лищния съвет..." Става дума може твеният въпрос във връзка с това е
би за последно решение, с което защо Националният съвет на бъл-
Цариброд през последните 60 го- гарското малцинство е позволил
дини изтрива самия себе си. Нови
ната за "смесеното училище" беше

по въпроси от негова компетенция
да решава училищен съвет!

съобщена като пета или шеста по- Втора, но не и по-малко важна
ред, без видео запис, със същото бариера, е местното самоуправле

ние, което "задължително трябвазначение както и за кавалкадата по
повод Тодорица, като че ли Цариб
род може всекидневно да губи по 
една гимназия. От гледна точка на 
днешния Димитровград такова не
що може би е нормално, понеже 
град,, който беше готов да приеме и 
такъв "катул ферман", какъвто е 
отказването от собственото име, 
има самоубийствени пориви.

Проблемът е в това, че след 
гимназията не остава нищо важно, 
което може да се закрие, пресели, 
обезсмисли или премахне и че това 
с гимназията не трябваше да се 
случи дори нито в рамките на ра
ционализиране на образователна
та система.

Първо препятствие за това е в

да обезпечи равноправие в служеб
ната употреба на езика и писмото 
на малцинството...", от което се 
подразбира, че трябва да се старае 
и за училищата на своята терито
рия. Понеже ОС в Димитровград 
се определи за гимназия (малцин
ствена или не), нейното решение е 
с предимство по отношение на

По думите на Велимир Илич 
движението по жп линията от 
Белград до София и обратно с 
новата организация - съвмес
тна гара, полиция и митница 
ще бъде ускорено за три часа.

"За пръв път в Европа две 
съседни държави ще имат една 
обща гара, където, вместо до
сегашните четири, ще има са
мо един съвместен контрол. 
Надявам се, че това ще е нача
ло на едно още по-успешно 
сътрудничество между двете 
държави", изтъкна Николай

пейски граници. Има ли по-до
бър пример колко Сърбия и 
България са проевропейски 
определени от това, което днес 
се случва в Димитровград. От 
изключително значение е, че 
това правим в твърде важен за 
нас момент, когато нашата 
държава направи първата 
крачка към Европейския съюз 
с положителното предварител
но проучване. Откриването на 
тази модерна жп гара показва и 
колко признанието от Европа е 
заслужено. От друга страна

онова на училищния съвет.
До окончателното "сбогом" с 

димитровградската гимназия съ
ществува и трета бариера и тя е в 
пряка връзка с първата, т.е. с Наци
оналния съвет. Името й е Републи
ка България и за учудване е, че се 
намеси след съдебния процес про
тив виден царибродчанин, а в слу- му.

Слободан Алексич Кьоса
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С пари на Европейската агенция за 
реконструкция

Голи оток: пакъл в ллорето - голгота край границата (13) > 
Богдан Николов: Спомени за едно смутно бреме______ ®I!

Ще се модернизира 

I II "Рибарци"
В говежди вагони на 

път за Голи оток Ч?

* Проекта са изготвили строителните инженери 
Живко Стоилков от общинското управление и 
Предраг Трайков, директор на комуналното преа- 
приятие "Услуга".

•■аНа 11 юли 1949 г. в затворската килия, където то спряхме не видяхме жив 
не се знаеше кога е ден, а кога нощ, се отвори човек. Влаковата компози- 
вратата. Пред нас застанаха трима, от които ция беше много дълга, а 
милиционера познавахме добре. Всеки от нас, ние трябваше да влезем в 
"жителите" на това прословуто заведение, си говеждите вагони само за 
помисли, че ще ни карат на разпит или пък про- няколко минути. Това беше 
веряват дали има място за нови "жители". Във ужасна "репетиция" за 
всеки случай личеше, че тази вечер ще става не- главното "представление", 
що важно.

Важно гледаха в килията като че ли търсят ГОЛИ ОТОК. Затвориха и Н 
някого, а след това единият ни попита: "Готови заключиха вратите на пре- В 
ли сте за път?" Никой не му отговори. Той изва- пълнените вагони, в които Щ 
ди от чантата си някакви документи и започна: стояхме на един крак. Ло- 
"Внимавайте добре... Вие сте получили присъда комотивата не изпищя, на 
и тази вечер отивате на едно място, където ще перона нямаше железни- 
работите..." След това с повишен глас и много чар с червена шапка, който да даде знак за тръг- 
важно допълни: "Ще работите и от вас зависи ване, но влакът тръгна, а намиращите се до вра- 
кога ще бъдете пуснати вкъщи!" Сложи очилата тата видели, че тръгваме от гара Топчидер. 
си и започна да чете "присъдите". Така, поло- Трудно ни обаче беше да се ориентираме накъ- 
вин година след арестуването ни, най-сетне по- де отиваме - на запад или на изток?

Във вагона, приличащ на консерва, нямаше 
Тримата затвориха нашата килия и минаха в възможност да се седне. Пътувахме цяла нощ. 

съседната, а ние започнахме да четем получени- Гарите, през които минавахме бяха празни - ня- 
те "присъди". В десетината реда, написани на маше пътници, нямаше чиновници. Само на ед- 
пишуща машина, беше посочено, че Богдан Ни- на малка гара видях един човек, който ни поз- 
колов е наказан от съдията за нарушения във драви с вдигнат юмрук! Цяла нощ се опитвахме

с Крум да отвържем въжето. 
Чоплихме с нокти и едвам ус
пяхме да се освободим, но дър
жахме въжето за привид, че сме 
вързани, което много ни помог
на в адриатическото пристани
ще Бакар, където от влака ми
нахме в парахода "Пунат". А 
слизането от вагона до дъното 
на кораба беше такова, че млък
наха Спасое и други като него, 
които в "Гюшина11, Панчево и 
Ковачица имаха кураж да кажат 
по някоя остра дума на милици
онерите и други лица от репре
сивния апарат.

В рамките на програмата за служби в общинското управле- 
регионално обществено-ико- ние, ще бъдат ангажирани 
номическо развитие на 10 об- муналното предприятие "Ус- 
щини от Пчински и Ябланишки луга" и Заводът за градоус- 
окръзи общинското управле- тройство от Ниш. 
ние в Босилеград е кандидат
ствало с проект за съвременен подчертават, че с реализацията 
митнически пункт на гранич- на проекта ще се интензифици- 
ния преход "Рибарци". Стой- ра свободното минаване на 
ността на проекта е 264 272 ев
ро, от които 237 272 ще подси- ще се осигурят допълнителни 
гури Европейската агенция, а средства в общинския бюджет, 
общината ще участва с 27 000 От друга страна чрез равитие-

то на транзитния туризъм ще 
се създадат условия за откри- 

дането на обекти, монтирането ване на нови работни места в 
на специализиран кантар и банките, пощите, комуналните 
други съоръжения за обмитя- служби, магазините, кафенета- 
ване на ТИР-ове, както и из- та и др.

По повод проекта кметът 
канализационна Владимир Захариев изтъкна, че

и ко-

което ни очакваше в ада -

В общинското управление

Марин Младенов

стоки и пътници, а от таксите

евро.
Проектът включва изграж-

лучихме присъда без съд?!

граждането на електропровод, 
водопровод,
мрежа и уреждане на целия Босилеград досега въобще не е 
комплекс, чиято повърхност е имал полза от ГП "Рибарци". С 
около 4 хектара. Предвидено е изграждането на митницата ще 
и да бъде прокарана нова теле- се увеличат приходите на об- 
фонна линия от Радичевци до щината, какъвто е случаят в 
границата с дължина 7,5 кило- Димитровград, 
метара. За реализацията на П.Л.Р.проекта, освен съответните

В босидеградския отдел по заетост

Корабът "Пунат" застана
В рамките на проекта на Националната служба по заетост за 

осигуряване на кредити за безработни, които възнамеряват да 
открият собствени фирми, босилеградският отдел на службата 
миналата седмица организира обучение за около тридесетина 
незаети от общината. Лекции по темата изнесоха Драган Митич 
и Стоян Джорджевич от трудовата борса във Враня.

Влайко Асков, шеф на босилеградския отдел, подчерта, че 
целта на проекта е намаляване броя на незаетите в общината. За
интересованите, които възнамеряват да открият собствен биз
нес, ще могат да кандидатстват в конкурса за получаване на без
възвратни финансови средства от Националната служба по 
тост. Очаква се всеки, на който му бъде разрешено, да получи 
кредит от 120 000 динара. Асков изтъкна, че при получаването на 
средствата незаетите ще сключват договори със службата, кои
то предвиждат получените средства задължително да бъдат из
разходвани за откриване на собствени фирми и започване на ра
бота. Реализацията на договора ще бъде контролирана от служ
бата по заетост в продължение на две години.

Миналата година 15 безработни лица са получили средства по 
този начин и са открили собствени фирми.

край един необитаван бряг и
започна нашето излизане на су
хо. Нямаше посрещане с "шпа- 
лир", защото ние бяхме първата 

Втори район на Белград група, само ни чакаха добре
/1 "због тога што йе реметио "школувани" ученици в някое от училищата на 
рЦ явни ред и мир у граду и уз- Сталин. Съблекоха ни в "адамови костюми" и 

градяие"?!? ни заповядаха да се "хвърлим" в морете. За нас,иемиравао
Всички решения бяха едно- височаните, това беше голямо наказание, защо- 
образни, различни бяха са- то не бяхме видели по-голяма вода от Височи- 
мо имената на наказаните, ца! След къпането, по време на което се уверих- 
Имаше и печат с подпис, ме, че морската вода наистина била солена, по- 
който не се четеше. Извее- лучихме облекло и ни разпределиха в бараките, 
тно време мълчахме, а Падна ми се барака номер 6. Към обед почув- 
след това Спасое пръв да- ствах силен глад, но отдавна бях изял получения 
де най-точната оценка за в Ковачица "сандвич". Погледнах в бялата тор- 

тези полицейски съчинснийца, наречени "при- бичка, която ми даде на раздяла в "Гюшина" 
съди": "Борба срещу сталинизма със Сталино- хитлеристкият офицер.

- Вземи тази торбичка - каза той тогава.
Взех торбичката, отворих я и видях в нея тро-

зае-
Чг* ,

Драголюб-Буба 
Йоцов

ви закони! Другари, лошо пи се пише...!?"
След малко ни заповядаха да си вземем бага

жа и да излезем в двора. Излезнахме... Първият хи от хляб. 
мрак вече покриваше Ковачица, която нямахме 
възможност да видим през изтеклите два месе
ца. Двама милиционери ни вързаха с въжета по торбичката трохите или поне едно малко парче 
двама заедно, лявата ръка на единия за дясната хляб - каза германецът, 
иа другия. Каква изненада: е Крум Тасев не бях
ме се видели дълго време, а сега се случи да ни бараката на Голи оток я отворих и гладен като 
вържат заедно! Други двама милиционери раз- куче, взех няколко трохи. Повторих същото ня- 
даваха по един "сандвич", от което ни стана яс- колко пъти и гладът ми мина малко. През цяло

то време, прекарано на Голи оток, когато полу
чавахме хляб, аз винаги слагах по един залък в 
бялата торбичка на моя камарат от "Гюшина". 

С всеки изминал ден научавах, че освен мен, 
Къде отиваме? Колко време ще останем Крум Тасев от Вълковия и Божил Ставрев от 

там? Никой от нас не знаеше отговора на тези Поганово в концлагера бяха закарани и Алек- 
съдбовни въпроси. Беше ни ясно само това, че сандър-Орта Петров, Сава Пейчич, Марии 
хората, които ни съпровождаха бяха обучени Младенов, Драголюб-Буба Йоцов от Камени- 
добре за масова репресия. ца... От време на време имахме възможност да

Пред главния вход на затвора ни чакаха авто- се видим и да си поговорим за някои неща от 
буси и камиони. Трудно беше да влезем в тях Цариброд, 
вързани по двама, но ни помагаха хората от ох
раната и "любезно" ни хвърляха в камионите.
По улицата, където минахме и на гарата, на коя-

П.Л.Р.
- Защо ми я давате? - попитах го.
- Винаги, когато получаваш хляб, сложи вПободи

Парализа в ДСБЮ Оттогава аз изпълнявах неговите съвети. В
I

18 членове на Общинската организация на ДСБЮ в Босилеград се 
| подписаха под писмото до председателя на ГС на ДСБЮ Иовица 
I Костов и до председателя на ОО на ДСБЮ в Босилеград Миле Не- 
! нов, с което поискаха в десетдневен срок да свикат заседание, на кое- 
! то да бъде преизбрано ръководството на партията, което е с изтекъл 
! мандат или да предадат печатите и архива на ДСБЮ членовете сами 
; да направят това.

Това е третата подписка от такъв вид, с която членовете наюргани- 
! зацията предупреждават председателите Иовица Костов и Миле Не- 
| нов да спазват вътрешните документи на ДСБЮ и Закона за полити- 
! ческите партии. Въпреки че в реагирането във в-к Братство от 
| 05.03.2004 г. Иовица Костов пише, че мандатът на Миле Ненов изти- 
! ча през септември 2004 г., досега Миле Ненов не е свикал заседание 

на ОО на ДСБЮ, на което да бъде преизбрано ръководството.
Отпреди няколко месеца Йовица Костов е щатен служител на На- 

| ционалния съвет на българите.

но, че тръгваме на далечен път.

Пътуване в неизвестна посока

В следващия брой: Тито се извини на невинните 
"голооточани"Иван Николов
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Холандски вестник:В памет на заги
налите българ
ски воини

Безвизов режим със България е повече 

от влеело мляло
»

Почетните консули на България в САЩ ще съдействат за раз
работването на "пътна карта" за преминаване към безвизов ре
жим за българските граждани със САЩ. Развитието на отноше
нията между двете страни предполага и намиране на взаимопри- 
емливо решение на визовия въпрос със САЩ, отбеляза вицепре
миерът Пламен Панайотов след срещата с почетните консули.

Паметна 

плоча в 

Кербала Среща < българи в САЩПаметна плоча в памет на 
загиналите при изпълнение на 
воинския си дълг български 
военнослужещи в иракския 
град Кербала поставиха в по
неделник пред кметството на 
града представители на чет
въртия български контигент. 
Това съобщи пресцентърът на 
Министерството на отбраната.

Старшият национален пред
ставител Христо Христов и ко
мандирът на Четвърти пехотен 
батальон подполковник Дими
тър Шиваков бяха приети от 
управата на града, началника 
на полицията и местните шей
хове. С падане на колене и ед
номинутно мълчание беше по
четена паметта на загиналите 
български воини и бе взета 
пръст от лобните им места, ко
ято ще бъде пренесена в Бълга
рия при завръщането на конти- 
гента.

Корупцията 6 страната намалява, правител
ството взема бизнеса на сериозно, икономиката 
расте с бързи темпове, пише друго издание от 
Страната на лалетата

Добре е българското минис
терство на финансите да напра
ви интернет страница, която да 
представя проекти, търсещи 
финансиране. Това предложи 
български журналист от изда
вания в Чикаго вестник "Бълга
рия" на среща във Вашингтон 
на българи, живеещи в САЩ, с 
министъра на финансите Ми
лен Велчев. Подписването на 
договора за избягване на двой
ното данъчно облагане между 
България и САЩ, строежът на 
АЕЦ Белене и одобреният от 
Европейския парламент Дого
вор за присъединяване на Бъл
гария към ЕС бяха другите те
ми, които интересуваха бълга
рите, живеещи в САЩ.

Два от пай-четените холан- най-вече към новите държави 
дски всекдиневника публику- членки на ЕС.

Според кореспондента нават големи положителни ста
тии за България — внимание, изданието в София самоувере- 

според Би Би Си е иеоби- ността на българите се покач- 
чайио за медиите в Страната ва, колкото повече наближава

членството на страната в ЕС.

което

на лалетата.
Корупцията в България на-България може да предложи 

на Европа много повече от ед- малява, правителството взема
бизнеса на сериозно, икономи-но кисело мляко — там се про

извеждат много качествени из- ката расте с бързи темпове, пи
ше "Финансиеле дагблад".делия и страната може да се 

похвали с висококвалифицира
на работна ръка, пише в об- кия растеж тази година е 5,3%, 
ширна статия един от най-се- безработицата намалява, про- 
риозните холандски вестници дължава изданието и в заклю- 
"Ен Ер Се ханделеблад", поз- чение цитира Европейската 
нат по-скоро със скептичнос- банка за развитие, според коя- 
тта си към страните от Източ- то растежът на българската 
на и Югоизточна Европа и икономика е за пример.

Прогнозата за икономичес-Милен Велчев

.г

"Кремиковци' 
купи “Леминд” 

от Лесковац
Известният телевизионен канал СиЕнЕн направи кратко 

представяне на България, в центъра на което бяха две основни
'Л"6”" Българските медии се събират на

Каналът съобщи, че българският министър на икономиката свбГПОвНе! СР6Ш,с1 в София
ще посети Либия следващата седмица заради засилване на ико- --------------------------Б—ТТЛ--------------III----------------------------
номическите връзки, въпреки "дипломатическия спор за вината 
на българските медицински сестри за заразяването на над 400 
либийски деца с вируса на СПИН". СиЕнЕн цитира българския 
посланик в Триполи, че посещението ще бъде във връзка със 
спекулациите, че Либия планира да наложи търговско ембарго 
на България.

Европейският парламент, припомни СиЕнЕн, одобри канди
датурата на България за членство в Европейския съюз с няколко 
конкретни условия. Европейските депутати призоваха България 
да приеме нови мерки за борба срещу корупцията и организира
ната престъпност. В интервю от Вашингтон финансовият ми
нистър Милен Велчев коментира шансовете на страната да из
пълни поставените условия.

След като през февруари т.г. 
българският металургичен ги
гант “Кремиковци" АД прива
тизира лесковашкия “Леминд” 
— тези дни той и официално 
бе открит под името “Креми
ковци Леминд”.

Освен това “Кремиковци” 
АД спечели и търга за покупка 
на завод за ламарина “Плам- 
кос” в Косово.

Новината съобщи говорителят 
на българския комбинат Тодор 
Христов.

I. ПЪРВА СВЕТОВНА СРЕЩА 
^ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ 

У София, 23 - 25 май 2й05
в
И-в»

т.п.

Мария Гроздева е нов Щ български МЕДИИ
световен рекорд! $ ц дьрж^м

Мария Гроздева постави нов световен ре
корд на състезанията за световната купа в Ре
публика Корея. С успеха си състезателката за
воюва първата олимпийска квота за България 
за следващите игри в Пекин през 2008 година, с . Мй .

Тя взе златен медал в дисциплината 25 метра . .. .
с пневматичен пистолет. Спортистът номер ед- сДЯт--’^ 
но на България за миналата година влезе във 
финала с трети резултат —591 точки. С неверо
ятната стрелба (205,7 т) тя триумфира като за
писа постижение от 796,7 точки. За пръв път 
заключителната част на състезанието се про
веде с 20 изстрела, вместо с досегашните 10.

“Много съм щастлива, защото спечелих ШаЦ 
най-силния турнир, в който съм участвала през щЯ 
почти 20 години спортна кариера, заяви рекор
дьорката. Имам две олимпийски титли, но този 
път конкуренцията бе убийствена. Новината — 
финал с 20 изстрела, ми донесе голям късмет. Ш 
След петнадесетия изстрел аз леко изостанах, Щ 
но към края се съсредоточих и изпреварих с две 
десети монголката и с почти две точки корейка- живот и здраве, ще мога да се подготвям 
та. Радвам се на световния рекорд, не само за- по-спокойно за следващата Олимпиада, която 
щото е първият официален при новия формат, ще е пета за мен.”
но и защото смятам, че има шанс да просъщес- Гроздева държи и рекорда за най-много ме- 
твува за дълго. Радвам се и че изпълних целта, дали на български спортист от Олимпийски иг- 
която си бях поставила — да взема квота още в ри. Тя има пет отличия от най-големия спортен 
първото голямо състезание за годината. Сега, форум — две златни и три бронзови.

Представители на българ- български език. БТА вече е по- 
ските медии от цял свят ще се канила на срещата повече от 50 
съберат в София по инициати- медии. Целта е колегите от цял 
ва на Българска телеграфна свят да се срещнат и да обме- 
агенция. Първата световна нят опит, допълни Минчев, 
среща на излизащите на бъл- Обмисля се и създаването на 
гарски медии, наречена "Бъл- Световен български информа- 
гарските медии и европейските ционен пул. 
отговорности" ще бъде между Покани са отправени и към

шефовете на Ройтерс, Би Би 
В 40 държави по целия свят Си, "Дойче веле". Сред специ- 

има 108 български вестници, алните гости на събитието ще 
радиа, списания, телевизии и бъдат журналистката от СNN 
сайтове, съобщи генералният Ралица Василева, Олег Попов 
директор на БТА Максим от агенция Ройтерс и видният 
Минчев. В Гърция, където жи- семиотик проф. Юлия Кръсте- 
веят над 300 000 наши сънарод- ва. 
ници, има десетина вестника на

|Е1 -Г

ш ■'-■Жа

т 23 и 25 май.::§§ р
■■ЙШШщ

ш

Гиньо Ганев стана омбудсман
На тайно гласуване българският парламент избра Гиньо Ганев за 

омбудсман. Да припомним, че допреди няколко години г-н Ганев 
беше председател на Държавната агенция за българите в чужбина, 
а оттам го познават и много нашенци. Т.П.т.п.
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Започна пролетната Ауцион зо продажба м "Бор"
Началната цена на предприятието е 843 000 динара

Държавната агенция за при- нала реализацията на новата 
ватизация е насрочила за 19 субсидия от 2 милиона динара 
май първия публичен търг за от Фонда за развитие на Репуб- 

!щ:и продажба на босилеградското лика Сърбия, предназначена за 
обществено предприятие възстановяване на производ- 
"Бор". За продажба се предла- ството. Машините в "Бор" в 

-пян гат 7®0/° от общата стойност на момента са спряни, финансо- 
капитала, или 3 51 1 000 динара, вите средства от Фонда "ле- 
респективно 43 221 евро. Оста- жат" на банковата сметка, а 
налите 30 процента ще бъдат във фирмата все не решават да 
разпределени на работниците ги изтеглят, да купят суровини 
чрез безплатни акции. Начал- и да възстановяват произвол-

И!
В ход е и реализацията па 
социалната програма, коя
то от общо 85 работници 
са приели 43. Необходимите 
документи са предоставени 
до съответните министер
ства, обаче все още не е из
вестно кога ще започне из
плащането на парите "за 
доброволно напускане на ра
бота". Работниците, кои
то остават на работа не 
са доволни и от списъка на 
заетите, които са включе
ни в социалната програма. 
Те считат, че сега във фир
мата липсват кадри за оп
ределени работни места, 
което негативно ще влияе 
върху производствения про
цес.

Работниците поискаха да бъ
дат изготвени равносметки за 
неизплатените им лични дохо
ди и други принадлежности, 
които им дължи фирмата.

Кметът обеща, че ще пре
достави общинската кола на 
ръководителите на фирмата да 
търсят купувачи за продукция
та и подкрепи исканията на ра
ботниците да им бъдат изпла
тени заплати от получените па-

т

ната цена на предприятието е ствения процес. 
843 000 динара. Тези дни в предприятието бе 

Агенцията е отправила пие- организирано синдикално съб- 
мо до "Бор", с което налага на рание, на което присъстваха 
фирмата да предприеме опре- кметът Владимир Захариев и 
делени активности до начало- представителят на Съюза на 
то на аукциона. Най-напред в самостоятелните синдикати в 
"Бор" ще се проведе заседание общината Иван Асенов. Кме- 
на Скупщината, на което е нуж- тът подчерта, че парите от 
но да бъде прието решение за Фонда са пристигнали и е нуж- 
продажба на 70% от капитала, но производството да бъде 
както и решение, с което 30 възстановено, както и да се на- 
процента от стойността на ка- мери купувач за готовата про- 
питала да бъдат разпределени дукция, а от тези пари да се из- 
на заетите чрез безплатни ак- платят заплати на работници-

Въпреки че в Босилеград и Райчиловци хората пре
димно орат нивите си с трактори, някои стопани 
все пак предпочитат да си орат с крави.

| Докато в по-високите села на Босилеградска община сто- 
| паните вършат необходимите подготовки за пролетната сеит- 
I ба, в по-ниските земеделците вече изкараха тор и изораха ни

вите си. И тази път се очаква в Босилеградско да преоблада
ват нивите с картофи и градинарските култури. С изключение 
на някои стопани, все по-рядко се срещат земеделци, които 
отглеждат ечемик, овес, ръж и други жита.

И търговците са се добре подготвили за пролетната сеитба. 
Въпреки че в общината не съществува специализирана земе
делска аптека, някои от частните магазини в града и в селата 
са добре заредени с различни видове семена, както и с изкус
твени торове и пестициди.

ции, а разпределянето на акци- те. 
ите да бъде организирано съг
ласно закона.

На последното заседание на ната банкова сметка, а може би 
Управителния съвет е сменен и заради лошото качество на 
досегашният директор Симе- самата продукция то не може 
он Йорданов, а за изпълняващ да й намери купувач. На събра- 
длъжността директор на фир- нието бе прието заключение 
мата е назначен Георги Иов- и.д. директорът Йовчов ведна- 
чов, касиер в "Бор". Основните га да се ангажира за продажба 
причини за смяната, както под- на изготвената продукция и с 
чертават в "Бор" са, че по вре- получените пари, посредством 
ме на тригодишното му дирек- синдикалната банкова сметка 
торуване Йорданов не е "дал" да бъдат изплатени по 10 000 
нито една заплата на работни- динара на работниците. На 18 
ците, а и няколко пъти е пода- април е насрочено ново събра

ние на заетите, на което Йов-
Кризата в предприятието се чов ще даде отчет за дейности- 

задълбочава. Още не е започ- те си между двете събрания.

В момента "Бор" има готова 
продукция, но поради блокира-

П.Л.Р.
ри.

Един от наболелите пробле
ми в "Брр" са и нереализирани
те присъди на работниците, 
сред които е и изпълнителната 
присъда на работника Душко 
Костадинов, на когото пред- 
прияието трябва да заплати 
над 1 милион динара обезще
тение поради злополуката, коя
то преди няколко години е из
живял на работното място.

П.Л.Р.

Министерството на вероизпове
данията отпусна 500 000 динара на 
босилеградската църква__________

Зви@™ р@шш 

м егряриа
вал оставка.

В конкурса "Кръвта значи живот"Гостуваха 

млади от 

ВМРО
Червеният кръст 

награди ученици
Работите трябва да приключат в срок от един 
месец

Министерството на вероиз- Работници от общественото 
на Република строително предприятие "Изг- ОО на ЧК в Босилеград тези на седмокласничката Емилия 

дни провъзгласи най-успешни- Миланова от училището в Бие
те участници в традиционния тър. Втората награда е присъ- 
конкурс за рисунки и литера- дена на Милица Иванчова, уче- 
турни творби иа ученици под ничка в шести клас в училище- 
название "Кръвта значи жи- то в Горна Лисина, а третото 
вот", чийто организатор е Чер- място спечели Коста Антимов, 
веният кръст па Сърбия.

Първо място сред ученици- училище, 
те от I до IV клас спечели Лю- 
бинка Митова, ученичка в пър- дена само първа награда и то 
ви клас, второто място - Рашко на Тияна Божилова от трети 
Иванов от четвърти, а първок- клас. 
ласничката Нина Трайкова се 
нареди на трето място. Награ- конкурса бяха наградени е уче- 
дените ученици в тази възрас- нически помагала. Наградени- 
това категория са от централ- те рисунки от всички общини 
ното основно училище в Боси- са изпратени до Червения

кръст на Сърбия, който ще

поведанията
Сърбия се оказа щедро към бо- радия" миналата седмица за- 
силеградската църква и вместо почнаха да ремонтират камен- 
заплануваните 350 хиляди й от- ната ограда, направена още ко-

гато и самата черква - през да
лечната 1895 година. При ре-

Няколко членове на сту
дентската организация на 
ВМРО от София на 16 април 
посетиха Босилеград. Срещ
нахме ги пред паметника на 
Васил Левски, където напра
вихме снимка за спомен. 
Разказаха ни, че са имали 
желание да посетят градче
то, където живеят българи 
вън от границите на Бълга
рия и са си направили едиа 
малка екскурзия.

- Много сме чели за Боси
леград и за Димитровград, 
но за пръв път идваме тук, 
изтъкна Костадин Атанасов, 
председател на студентска
та организация на ВМРО в 
София.

Екскурзиантите се разхо
дили и до църквата, до учи
лищата и до Центъра за кул
тура. На гражданското сдру
жение "Матица на българи
те в Сърбия" те подарили 
книги, предимно с истори
ческа тематика.

пусна 500 хиляди динара.
Според проекта, който е из

готвила службата за строител- конструкцията ще 
ство при общинското управле- сметка оградата да запази пър- 
ние, освен за реконструкция на воначалния си вид. От двеге 
оградата, средствата ще бъдат страни към улицата ще бъде 
използвани и за ремонт и доиз- направена каменна стена, а 
граждане на камбанарията, върху нея ще бъде сложена 
монтаж на осветление около дървена ограда. Другите две 
външната част на църквата и за страни на двора и занапред ще

бъдат оградени с тел. След 
приключването на строителни
те работи ще бъдат поставени 
и две метални порти.

Изразявайки голяма благо
дарност към Министерството 

вероизповеданията за фи
нансовата помощ, свещеникът 
Бобан Илич, който е старшина 

"Рождество на

се води
ученик в пети клас в същото

При гимназистите е присъ-

Най-успешните участници в
уреждане на двора.

Инициативата за ремонт 
на каменната ограда и 
уреждането на църковния 
двор са подели Църковният 
съвет и свещеникът Илич 
през февруари 2004 година, 
когато са отправили молба 
до Министерството на ве
роизповеданията за финан
сова помощ. Сетне идеята 
подкрепи и кметът, който 
е посредничил при министър 
Радулович за осигуряване ни 
парите.

леград.
Сред учениците от пети до провъзгласи по три най-добри 

осми клас за най-добра рисун- рисунки от всяка възрастова 
ка бе провъзгласена творбата категория.

на

Секретарят на босилеград- 
ския Червен кръст Руска Божи
лова заяви, че най-успешните 
участници в конкурса ще бъдат 
наградени е безплатни летува- 
ния в ученическия курорт Бао- 
шич на Черногорското край
брежие.

на църквата 
Пресвета Богородица" в Боси
леград, изтъкна, че договорът 
за реконструкция предвижда 
работите да приключат в срок 
от един месец.

Изборът на рисунките бе 
извършен от тричленна ко
мисия, чийто председател 
бе Радко Димитров, препо
давател по изобразително 
изкуство и пенсия.П.Л.Р. П.Л.Р.П.Л.Р.
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На последното заседание на ОС в Димитровград съветниците приеха Ко
декс за поведението на заетите в управата и явните служби в общината 
както и Етически кодекс за поведението на общинските функционери. Това 
са документи, които към края на миналата година бяха приети от Скупщи
ната на постоянната конференция на градовете и общините в Сърбия.

щия член се определя частният топриемство или да придобива 
интерес, който подразбира: каквато и да е полза за себе си 
“каквато и да е полза, която мо- или за друго лице във връзка с 
же да има заетият, неговото се- изпълнението на служебната 
мейство, близките му роднини, си длъжност”, се посочва в Ко- 
приятелите му, лицата или ор- декса. Този документ регулира 
гаиизациите, с които заетият още редица въпроси, както 
има или е имал делови и поли- например отношението на зас- 
тически връзки”. В случай, ко- тите към информациите, на- 
гато съществува съмнение, че е пускането на службата, ползва- 
налице стълкновение на инте- пето на съоръженията, които 
ресите, заетият трябва да ни- са му предоставени и т.н. 
формира прекия си ръководи- В Етическия кодекс за пове- 
тел за възможното, действи- дението на общинските фун- 
телното, потенциалното или кциоиери най-интереснитераз- 
привидното стълкновение на поредби се отнасят до зачита- 
интересите и да предприеме пето на вота на гражданите, не- 
мерки да се отбегне стълкиове- съвместимостта на функцията 
нието”. В член 15 на Кодекса се им в органите на местното са- 
казва, че “заетият не смее да моуправление и надзирателни- 
изпълнява каквато и да е дей- те органи, разходите за избор- 
ност, пито пък да изпълнява ната кампания, ограничението 
каквато и да е работа или фун- да се изпълняват повече фун
кция (платена или неплатена), кции и др. Кодексът препоръч- 
която е несъвместима със слу- ва на избраните функционери 
жебната му работа. В случай, “да отбягват по време на ман- 
когато съществува съмнение, дата да променят партията, 
заетият е длъжен да поиска към която са принадлежали по 
мнение от прекия си ръководи- време на изборите”. По време 
тел”. Кодексът не забранява на на изборната кампания канди- 
заетите да се занимават с поли- датите за функции в органите 
тика, но “те трябва да държат на местното самоуправление 
сметка политическата им дей- трябва да се борят за гласовете 
ност да не поклати доверието на избирателите само с убеди- 
на обществеността, че той не е телна аргументация. “Те тряб- 
способен длъжността си да из- ва да спазват законовите огра- 
пълнява безпристрастно”. При ничения по отношение на из- 
изпълнението на служебните пълнението на повече общест- 
работи, “заетият не смее да се вени функции едновременно”, 
ръководи от политическите си се казва в член 9, алинея първа 
убеждения, пито пък да уважа- в Етическия кодекс, докато в 
ва инструкции от политическо следващата алинея на същия 
естество”. “Заетият не смее да член се изтъква следното: 
търси или да взима пари, пода- “Функционерът трябва да от- 
ръци, да приема услуги, гос- бягва изпълнението на други

Според разпоредбите на Ко
декса, от заетите се изисква “да 
бъдат почтени, безпристрас
тни и ефикасни в работата”. Те 
трябва “постоянно да се усъ
вършенстват, да бъдат любез
ни и отзвичиви към граждани
те, колегите и ръководители
те”. При изпълняването на сво
ите служебни задължения зае
тите “не трябва неоправдано и 
непозволено да правят разлика 
или пък нееднакво да се отна
сят към лица или групи с оглед 
на личните или придобитите 
им качества, както и расата, 
цвета на кожата, пола, нацио
налната принадлежност, поло
жението в обществото, потек
лото, вероизповеданието, по
литическото убеждение, иму
щественото състояние, култу
рата, езика, възрастта, психи
ческата или физическата инва
лидност”.

Според Кодекса “заетите, 
които основателно вярват, че 
се е случило или ще се случи 
нарушение на някой закон или 
на Кодекса, трябва да инфор
мират за това непосредствения 
ръководител или, ако това е 
нужно, друг орган, компетен
тен за установяване на такива 
факти. Член 12 от Кодекса оп
ределя случаите, в които може 
да се стигне и до стълкновение 
на интересите, като пояснява: 
“Когато заетият има опреде
лен частен интерес, който вли
яе, може да влияе или изглежда 
че влияе върху безпристрас
тното и обективно изпълнява
не на служебните му задълже
ния”. Във втората алинея на съ-

явни функции които му пречат ление за всяко свое решение 
да изпълнява служебната си трябва да дадат обоснование, 
дейност”. В член 12 се посочва, когато гражданите това поис- 
че “функционер на местното кат от тях, като при това посо- 
самоуправление ще се оттегли чат всички факти и обстоятел- 
от органите или телата, когато ства, върху които решението е 
те надзирават неговата работа, взето, и особено разпоредбите, 
Функционерът не трябва да бъ- въз основа на които е взето, 
де зает, нито пък да участва в При липса на правила и разпо- 
работата на органите или тела- редби обоснованието на реше
та, над чиято работа той вър- нието трябва да обхване еле- 
ши надзор по служебно задъл- менти, които посочват уравно- 
жение”. весеността, справедливостта и 

Функционерите на местното съгласието на решението с яв- 
самоуправление трябва да от- ния интерес”, 
бягват стълкновенията на ин- До каква степен посочените 
тересите. Този въпрос регули- документи ще допринесат за 
рачлен 14 на Етическия кодекс, развитието на демокрацията в 
който между другото предвиж- общината и републиката, оста- 
да фунционерите да са длъжни ва да се види. Много хора оба- 
да се оттеглят от органите и те- че казват, че една разпоредба, 
лата, в които членуват, когато без оглед дали е залегнала в За- 
те разискват за въпроси, в кои- кон, Кодекс или който е да е 
то функционерите имат частен друг документ трудно става ре- 
интерес. Във връзка с този въп- алност, доколкото липсва или 
рос е предвидено функционе- пък ако е предвидена “слаба” 
рите да се въздържат от даване санкция за нейното неспазване, 
на каквито и да е изявления или Гражданите с повечко ентусиа- 
от гласуване по въпроси, в кои- зъм и време във всеки случай 
то се откроява техния частен могат да “тестират” на практи-
интерес. ка осъществяемостта на напи- 

Нека да отбележим и член саното в кодексите.
15, според който “функционе
рите на местното самоуправ- Б. Д.

Дарение за ДимитровградДа <е върне 

името на града
Изборно събрание 
на ОО на Г 17 плюсТези дни Димитров

град получи хумани
тарна помощ от швей- 
церската организация 
“Повлен”. Кметът на 
общината д-р Веселин 
Величков предаде на 
Здравния дом в Ди
митровград и стацио
нара линейка марка 
“Тойота 4x4”, 45 одея
ла и толкова чаршафи, 
50 апарата за подсу
шаване на ръце след 
миене, инвалидни ко
лички, 15 нощни шка
фчета, един подвижен 
рентгенов апарат, 15 
специални подвижни 
легла.

и»: ■ м(От стр. 1) Стефанов нов 

председател
На заседанието бяха разгледани ре

дица искове на местните общности и 
отделни лица. Между тях и искът за 
спешно решаване на проблема с дъж
довните води в местността Белещ, коя
то бе наводнена след обилния дъждова- 
леж в неделя. В отговора кметът д-р 
Веселин Величков подчерта, че един
ствената пречка веднага да започнат 
работите върху строежа на канал за 
дъждовните води е все още неполуче
ното съгласие от железницата, понеже 
условията определят те.

Членовете на ОС се съгласиха да бъ-

4 а Тези дни се проведе изборно съб
рание на Общинския отбор на Г 17 
плюс в Димитровград. След тайно
то гласуване в състава на Общин
ския отбор влязоха: Драган Милте- 
нов, Илия Методиев, Драган Стефа
нов, Камелия Михалкова, Драган 
Златанов и Зоран Цветков. Посоче-

I . V .
|Е|==е(| Ш УЖ

ШИ
ният орган пък за нов председател 
на ОО на Г 17 плюс избра Драган 
Стефанов, 37-годишен дипломиран 
технолог, зает в отдела за развитие 
към каучуквата промишленост “Ти
гър” в Пирот. Да отбележим, че Сте
фанов е един от двамата отборници 
на тази партия в ОС в Димитров
град.

де направен проект за санация на град
ската депония, защото съществува ре
ална опасност тя да застраши водохра
нилището Ивкови воденици.

Иначе вече се изготвя проект за пра-

помагала. Количките ще бъдат разпре- 
На дома за стари също са дарени 15 делени посредством центъра за соци- 

легла с дюшеци, 15 нощни шкафчета, ални грижи, 
по 45 одеяла и чаршафи и апарати за 
подсушаване на ръце, както и три инва- чество медицински материал, за който
лидни колички. тРябва да се П0ЛУЧИ съглас“е °т здрав

на детската градина са дарени 25 ното министерство на Сърбия.
^ На снимката: дарената линейка,

апарата за подсушаване на ръце. кметът на общината и управителят на
Шест инвалидни колички ще бъдат Здравния дом 

дарени на лица, нуждаещи се от такива

На митницата има значително коли-вене на регионална депония за смет за 
градовете Пирот, Димитровград, Ба- 
бушница. А в нейното финансиране ще 
участва и Димитровград. Но докато тя 
не бъде изградена, съществуващата на 
Козарица трябва да се използва при 
оптимални екологични условия.

Както разбрахме, досегашният 
председател на ОО на Г 17 плюс д-р 
Иван Милков доброволно се е от
теглил от ръководния пост в ОО.

А.Т. Б. Д.А.Т.
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Заседание на Художествения съвет 
на галерията в Димитровград

Босилеград Ученически
кросСъстезание поЧервен картон 

за неактивните математика В рамките на традиционния крос за гран 
при на Радио Белград, под название "Крос 
на РТС през Сърбия", утре на терените на 
спортния център "Пескара" в Босилеград, 
с начало от 10 часа и 15 минути, ще се про
веде общински крос за ученици от основно
то училище и гимназията. По три първок- 
ласирали се момичета и момчета от всеки 
клас ще осъществят правото да участват на 
републиканския крос, който на 7 май тази 
година по традиция ще се проведе в Срем- 
ска Митровица.

В основното училище "Георги Димитров" в Боси
леград утре ще се проведе окръжно състезание по 
математика за учениците от IV до VIII клас в основ
ните училища от Пчински окръг. Право да участват в 
състезанието имат 176 ученици, осъществили 
най-добър резултат на общинските състезания. Сред 
състезателите ще бъдат и 32-ма ученици от босилег- 
радското основно училище.

Най-успешните ще заминат на РепубликанскоЮ 
състезание.

* Председателят на Съвета Никола Денков пов
тори, че би искал да се оттегли от поста, но 
присъстващите на заседанието членове на Съве
та не подкрепиха тази идея.

На последното заседание на като от дълго време не присъс- 
Художествения съвет на Град- тват на заседанията. Определе- 
ската галерия в Димитровград 
между другото стана дума и за вили, че не искат повече да 
неприсъствието на определени присъстват на

заседанията. Пред- Дискусията се разви в две по- 
седателят на съвета Никола соки: едни членове на Съвета 
Денков подчерта, че би желал изтъкнаха, че трябва да се избе- 
да се оттегли от поста и при- ре нов Съвет, докато други бя- 
помни, че преди години също е ха на мнение, че от настоящия 
искал това, но определени хо- трябва да излязат хората, кои- 
ра тогава са настоявали той и то не проявяват дейност и 
по-нататък да оглавява този вместо тях да влязат тези, кои- 
орган. “Аз вече съм възрастен то имат желание да участват в 
човек и бих искал да си почина, работата му и да допринасят за 
В живота съм имал много фун- развитието на изобразително- 
кции на доброволна основа и то изкуство в града. “Пребори” 
стига ми вече. Впрочем, не съм второто становище, което 
несменяем”, изтъкна между между другото подкрепи и ди- 
другото Денков.

Членовете на Съвета, които ра м-р Петър Иованович. Кога 
присъстваха на заседанието, официално ще бъде “рекон- 
обърнаха бегло внимание на струиран” Художественият съ- 
думите на Денков, което озна- вет на галерията остава да се 
чаваше, че сред тях не същес- види. Засега е известно, това го 
твува интерес той да се оттегли каза по време на заседанието 
от поста. По този начин Съве- управителят на галерията Ди- 
тът практически тихомълком митър Илиев, че желание да 
подкрепи Денков и неговия стане член на Съвета е проявил

художникът от нашето мал- 
за със- цинство Бранко Николов от

ни пък членове открито са зая- П.Л.Р. П.Л.Р.

заседанията. Димитровградският пчелар Влада Стояновиччленове на

Лшкн Н1 пчеларска кооперация
ния пчеларски сезон, Владо 
"През май м.г. имаше топли дни, 
акациите започнаха да цъфтят и 
ние, пчеларите, се зарадвахме. 
След това обаче времето се разва
ли, започанаха да валят дъждове и 
пчелите дълго време нямаха под
ходящи условия за хранене. Следо
вателно миналата година имаше 
значително по-малко мед, в сраве- 
ние с по-миналата, но затова цена
та му бе и по-висока.”

Владо споделя, че условията за 
пчеларство в Димитровградско не 
са подходящи. Когато казва това, 
той не мисли за природните, а за 
обществените условия. “Местната 
ни пчеларска организация би тряб
вало да бъде по-дейна. Липсва ни и

казва:

ректорът на Центъра за култу-

дългогодишен усърден труд.
Във връзка с въпроса 

тава на Съвета бе констатира- Ниш.

една пчеларска кооперация, чрез 
която бихме пласирали меда. Коо
перацията би можала да се занима
ва и с набавка на захар за пчелари
те, които би били нейни кооперато
ри”, изткъва пчеларят. Той дава и 

Много рискована, а низкопро- риала за пчеларството, който бе една генерална оценка за обста- 
дуктивна дейност е пчеларството, публикуван в нашия вестник, и оце- новката, в която се намират ди- 
оценява димитровградският пче- нява, че тези статии са му помогна- митровградските пчелари: “Труд

но е, всеки от нас се справя както 
Що се отнася до миналогодиш- знае, умее и може.”

но, че някои членове не са заин
тересовани за работата му, тъй Б. Д.

Вязобновяват й амбулаториите 

1 Клисура и Ножица
лар Влада Стоянович. Този безра- ли много, 
ботен икономист с виеше образо- Б. Д.
вание е започнал да се занимава с
пчеларство преди няколко години. п м,,ж 0 .
по голяма част от зо те му кошера П редстаои тели на ЦХф о Димит-
е наследил от покойния си баща 1 0 ировград_______________________Углеша. Само един кошер е купил 
във Ветеринарната амбулатория в 
Димитровград и след като е видял 
как е направен, в “Метрото” е ку
пил съоръжения и е започнал сам

Слаб интерес за получаване 
на средства

; Председателите на община Сурдулица и на Общинската 
\ скупщина д-р Станислав Момчилович и Драган Стеваиович 
I се срещнаха в Клисура с представители на местните общиос- 
| ти и с жители на Клисура, Драинци и Кострешевци, за да об-

на наболелите проблеми в села-

да ги прави.
Кошерите на Владо се намират 

на две места в с. Желюша. Лапи В началото на тази седмица в Димитровград пребиваваха пред- 
той е продал около 350 кг мед пре- ставителите на американската донорска организация ЦХф Слад- 

купувачи от Димитров- жана Манчич от Пирот и Мая Митич от Ниш. Пред димитровградча- 
градско. Отначало продавал меда ни те представиха програмата за оказване на еднократна и безвъз- 

пазар, но след като ку- вратна помощ на организацията на стойност 500 щатски долара на 
пувачите научили за него, Владо заинтересованите физически и юридически лица от общината, кои- 
започнал да го продава чрез по- то те би инвестирали в някой малък бизнес. Интерес да присъстват 
ръчки Освен мед, той продава и на срещата проявиха само трима безработни хора, които, за да по- 
рОС|)С. лучат помощта на ЦХф, ще трябва да имат добра бизнес идея, да

Пчеловъдът Владо има много попълнят формуляри и да ги предоставят в пиротската неправител- 
кпиги и списания за тази дейност, отвена организация “Пиргос" до началото на следващата седмица. 
Казва че преди няколко години Дали ще получат помоща от 500 долара ще реши съответна коми- 

’ сия на ЦХф. Б. Д.

1 съдят начините за решаване 
| та, в които живеят хора от българското малцинство. Одтелно 

внимание бе посветено на здравеопазването с цел приключва- 
! не на работите върху възобновяването на амбулаторията 
! Клисура и за обезпечаване на парични средства за реконстру

иране на амбулаторията в с. Божица. По думите на кмета на 
: Сурдулишка община Станислав Момчилович много пробле

ми в Божица са се натрупали поради неангажирането па бив
шия представител на Съвета в МО Божица, но сега ще се обез
печат пари от ЦХФ и други донори за амбулаторията, за 

| уреждане на автобусни спирки в Божица и Топли дол и за дру
ги инфраструктурни обекти.

димно па
в с.

на местния

подробно е следил статиите от се-
Д. Мирчев

Фотооко;Ивица Алексич 

подготвя изложба 

на фотографии
Димитровградският фотограф Ивица Алексич. подготвя из

ложба „а стари фотографии под названием^и в Димит^ 
Проявата ще бъде организирана през с^яя^яг^.^^тн. 
ровград, а след това снимките ще могат дани. Алексич е събрал неколкостотин стари фотографии които
свидетелстват за историята на града. Бащата на Ивица Алексич
с,йт.зг. ?оГогй.»ог.««. д»и,тР..гР„.

СЛН..Я г Котка във 

витрина
$«Явккомети кОМС«Ж*ЯВу>мСГНТИЛТ»|а^

Г1УИ'4Щк рц/нкЯй 
* диМиКр 1 щ»;<1 , I

а ■:щ
Тази котка не се продава. Тя просто 
обича да си почива във вътрипата. Про
давачите казват, че понякога й се случ
ва да направи и вреда, като побърка хар
тийките, па които е изписана цената 
па чувалчетата, по те й прощават.

мил» ! 1
щ:

■;.4

я
Б.Д.шШБ. Д. |Щ.
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КИЦ "Цгцриброд^филиал Босилеград Нови книги

‘‘Сребърната пеперуда” 

на Тамара ЯнковаПодготвят тоотрояно
яродпямом В поредицата си “Малкият принц” народната 

библиотека “Детко Петров” в Димитровград те
зи дни издаде стихосбирката “Сребърната пепе
руда” на младата димитровградска поетеса Та
мара Янкова. В книгата са отпечатани тридесе
тина стихотворения и няколко кратки произач- 
ни творби на ученичката, която от години посе
щава "поетичната работиилиица" на афирмира- 
ната димитровградска поетеса Елизабета Геор
гиева. Тази година Янкова участва в “Поетична
та школа” в Белград, където се представи добре 
и бе сред най-сериозните кандидати за награди.

Тамара Янкова като поетеса, според редак
торката Елизабета Георгиева, “с пръстите на 
момиченце
най-красиви и най-силни листа и ги подрежда в 
златна нишка. Те се бутат, хилят, сърдят се един 
на друг, но тя пак ги успокоява и ги подрежда 
така, че постоянно да се прегръщат и взамино 
да се обикнат."

Резецентът на книгата Момир Тодоров пък 
казва: “Има ли нещо по-хубаво, по-вълнуващо и 
по-ароматично от лиричния трепет на детската 
душа, която се запътва към стиха. Това не са 
авантюри, случили се зад седемте гори, в далеч
ните морета или в звездните пространства, но в 
стихотворнията има от всичко това по малко и 
още доста други неща”. Тодоров стига до изво
да, че Янкова е родена поетеса и добавя, че вяр
ва в нейното поетично узряване.

Илюстрациите в първата книга на Тамара 
Янкова е нарисувал димитровградският худо- 
жик м-р Мича Митич. Кориците на книгата 
идейно е оформила Саня Петрова. Пиротската

Тамара ^нкоб 

СРЕБРНИ ЛЕПТИРВ рамките на проекта "Теа- се цели да бъдат представени 
тър за етнически диалог", етническите, културните и дру- 
"Центърът за противвоенни гите особеностите на Босилег- 
дейности" и босилеградският радско, изтъкнаха те. 
филиал на КИЦ "Цариброд" 
съвместно подготвят пиеса, щиге няколко месеца бслград- 
чието работно заглавие е "Све- ските актриси да идват в Боси- 
тът, в който живеем". Ролите леград за репетиции с ученици- 
ще изпълнят петнадесетина те. 
ученици от гимназията и от ос
новното училище в Босилег- тисти ще изнесат пиесата на

фестивала за театри "Битеф по- 
За тази цел миналата седми- лифония", който ще се проведе 

ца белградските актриси Весна през септември в Белград. 
Варичак и Мирела Павлович 
започнаха подготовки с боси- тър за етнически диалог", ос

вен в Босилеград, се подготвят 
- В това своеобразно теат- театрални представления и в 

рално представление младите Княжевац, Зайчар и Нови па- 
артисти активно участват не зар. И този проект се финанси-
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Предвидено е през следва- I
Младите босилеградски ар- подбира иай-големи,нежно

рад.

В рамките на проекта "Теа- г2
леградските ученици. \\ I231

само в подготовката на текста, ра от италианската неправи- 
но и в самия сценарий и режи- телствена организация СООР1 
сурата, подчертават Варичак и и от Европейската комисия. 
Павлович. С пиесата, която ще П.Л.Р. издателска къща “Пи прес” е отпечатала 300 

книжки.
“Сребърната пеперуда” ще бъде представена 

на 26 април в Димитровград.

продължи около половин час,

Босилеград

Работи и радио
"Копал"

Б. Д.

Вече три месеца телевизия "Кодал" излъчва соб
ствена програма. Покрай новините на български 
език, които се излъчват всеки делничен ден, дават се и 
филми, предавания от студиото, записи, мачове и др.

- И програмата на телевизията все още е експери
ментална, подчертава Дарко Спиридонов, директор 
на кабелната телевизия "Кодал". Въпреки че все още 
нямаме точно оформена програмна схема, стараем 
се да правим емисии, които ще привлекат внимание
то на босилеграските зрители.

Макар че "Кодал" разполага с опитни техници, се
риозен проблем в работата на телевизията и на ради
ото е липсата на журналисти. Спиридонов подчерта, 
че за подготовката на програмата, покрай постоянно 
заетите, се ангажират и хонорарни сътрудници.

В рамките на частната кабелна телевизия "Кодал" 
от десетина дни работи и радио "Кодал". Радиото из
лъчва денонощна програма на честота 92,2 МНг, коя
то се чува в Босилеград и в по-ниските села в община
та. Засега радиото излъчва експериментална програ
ма - предимно музика и ЗМЗ поздравления на слуша
телите. В радиото изтъкват, че полагат услия наскоро 
да започнат и с излъчване на новини и други предава
ния с различни съдържания.

Собственикът на кабелната телевизия и на радиото 
Никола Стоянчов от Дукат, който живее и работи в 
Белгия, е оборудвал отделни студия за радиото и за 
телевизията в помещенията на хотела, който също е 
негова собственост.

П.Л.Р.

Съвременни български писатели Велин Георгиев
твоите деца са хора лични...И на старчето ка... Па мълчи над листа и въздиша. Като
му става лесно. Па започва гласно да ми Йово нямам си крака. И очи си нямам като
срича до сина любезното писмо. Слушам го. Йово. Но посяга дясната ръка към перото. 
Глава поклащам даже. Искам да му кажа, а Хора, нищо ново няма тук. Не идват тук 
не знам трябва^ ли, че станали са други на- писма, ни колети, нито телеграми. Искам да
шите деца. Той не позна раздавача, който се върна у дома, пощенската чанта пак да
сто услуги му е сторил. Мене не позна. Зна- грабна и да ви намеря до един, мили хора, за
чи паметта си е загубил. Пита ме: Голямата да ви докажа, че дори безног - не се седи.
война скоро ли ще свърши, брате Хубене? Още ми се ще да бъда гражданина на обез-
Бил съм Хубен, брат му, а не съм. Моя ми- людените селца, дето обикалях с бързи

Пиша ви от старческия дом, хора,на които лост на война не беше... Тук животът е от- стъпки... Знам, добре са моите деца. Зная, че
носех поща. В старческия дом и аз дойдох. В минал сън. Тук животът е далечно нещо... взаимно сме си скъпи. Зная, вече няма’ни
старческия дом сънувам нощем бързи те- Хиляди писма съм им раздал през живота си веднъж да премина стръмните пътеки отсе- 
леграми и писма. Само този дом си няма но- на тези старци. Ето ги сега - извън града. В га нататък в пек и дъжд, но ви пиша, за да 
мер, улица и град. За него май никой не се старческия дом - като да гният в карцер, ми олекне. Моето единствено писмо - първо 
сеща. Дом огромен с вдетинени старци. Ка- Всеки срича като първолак насаме писмото и последно - ще поеме още утре рано, мили 
то мен. Само този дом си няма близки и род- си последно, сякаш е птица без крила. Що от
нини. Всеки божи ден е досущ като позната туй, че го наглежда лекар, че подчас му да- Всички ний се раждаме и мрем. Но оста- 
приказка. ват и храна, иска да си спомни той адреса на ват нашите слова върху лист, дърво и ка-

Толкова безпеметен народ никога в живо- децата свои, ала на: Ще ги поздравя - ми каз- мък. Казва ви го пощальон това, който меж- 
та си не бях виждал. Всеки сам ръждивото ва - с песен... И запява старчето добро. Само Ду вас го вече Няма
перо върху пожълтели листа движи. Всеки песента на плач излиза. Раздавачът бързоног но бивш в старчес-
тук последното писмо пише до живота, без Мисля си: От моето перо думите все още се Кия дом отпуснал мощи с бял лист плик и 
надежда. А започва всеки: Сине мой... Или: изнизват паметни. Та казвам си: Пиши, до- молив се сдоби за да се превърне сам на по- 
Дъще...Па присвива вежди. Дълго мисли, като не си загубил всичко, че душата ще се ща. Тръгва вече мъничкият плик Той ще ви 
Точния адрес май на своите деца не знае. И задуши от тютюн, лекарства и от пикоч. припомни, че ме няма че животът е един- 
ме пита: Може ли и без улица и номер Раздавачът стар е свил крака и писмо ре- ствен миг.’И отлита като телеграма 
най-накрая... Отговарям: Може, бе човек, шава да ви пише. А на ум си казва: Как та- р

П ОСМФ

мои.
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Ценни книги и списания за димит- 
робградската музейна сбирка

Димитровградската музейна сбирка, която работи към 
местната библиотека “Детко Петров”, тези дни се сдоби с 40 
книги и списания от областта на археологията. Ценната лите
ратура е подарък от Археологическия институт с музей към 
Българската академия на науките (БАН). Главни инициатори 
да се направи този подарък са археоложката от посочения ин
ститут Снежана Горянова и директорът на института профе
сор д-р Васил Николов.

По думите на завеждащата димитровградската музейна 
сбирка Весна Николова, става дума за твърде ексклузивни и 
скъпи книги и ценни списания, които ще помогнат предимно 
на димитровградските гимназисти, посещаващи Археологич
но-етнографската секция. “Досега, по време на сказките, зна
нията от областта на археологията и етнографията на учени
ците предавах предимно устно, а сега, с помощта на книгите, 
които получихме от института към БАН, ще мога да им по
сочвам и съответни снимки, в резултат на което и придобити
те знания ще бъдат по-качествени”, изтъкна между другото 
Николова. Тя сподели, че е твърде приятно изненадана от на
чинанието на колегите от България и особено на Снежана Го
рянова, която преди известно време посети библиотеката 
“Детко Петров” и тукашната музейна сбирка.

От старите снимки, освен за определени събития от всекидневния живот, можем 
да черпим информации и за политическата обстановка и начина на управляване по 
онова време. Ето един пример:

На снимката, заснета през 1910 г., са окръжните съветници за Софийски окръг. 
Между тях са дори шестима от тогавашната Царибродска околия, в чийто състав са 
влизали села от Драгоманско, голяма част от Годечко, включително и самия Годеч, и 

Й|3 села от сегашната Пиротска община. Това са Еленко Панайотов от село Изатовци, 
гВЯ Георги Димитров от село Каленовци, Дончо Игов от Цариброд, Христо Шуманов от 

с. Туден, Цветко Петров от Годеч и Цветко Илиев от с. Ялботина.
Еленко Панайотов в Окръжния съвет на София е представлявал три тогавашни об- 

1 щини: Комщичка, Славинска и Каменишка. С останалите общини в района на За- 
1 бърдието, Бурела и Понишавието и общините от Годечко и Драгоманско, Цариброд 
I е бил околийски град. Администрацията е била поместена в сградата в центъра на 
I града, наречена “Околойското” (изгоряла в пожар през февруари 1983 г.). За послед- 
I но там бе поместена администрацията на земеделската кооперация “Сточар” и 
I “Търгокоп”. Еленко Панайотов от Изатовци тогава се занимавал със земеделие, а 
I бил е собственик и на кръчмарско-търговско и спекулативно предприятие.

На снимката, която сега е собственост на неговия внук Петър Еленков, Еленко Па- 
Н найотов е вторият отдясно в последния ред.

Б. Д.Сретен Игов
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шЩНашите села: Мъзгош (5)
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Първо училище в село Мъзгош е отркито вероятно в пос

ледното десетилетие на XIX век в къщата на Милан Ранеин. 
След Първата световна война в къщата на Гьера Мишев съ
що е работело училище. Не научих точно коя година е от
крито училище в селото. В "Държавен вестник" № 278 от 
25.10.1896 година, с "Приказ" № 1479 се "утвърждават из
браните на 18.8 и 1.9 училищни настоятели":

...21 Мъзгош — Мита Антанасов и Георги Илиев.
Това потвърждава, че в село Мъзгош е имало училище в 

края на XIX век. В селото е имало училище до 1980/81 учеб
на година. Според едно предание още по времето на тур
ското владичество в Мъзгош имало училище в помещение, 

мястото на Антанасовите градини. Първият 
запомнили мъзгошани е Савестакьия от

матика, Никола Иванов от Долни Криводол, 
учител по химия и биология, по-късно директор 
на училището, Васил от Криводол, предподавал 
география, Неделча Георгиев от с. Славиня, Ми
ла и Лиляна Йосифови, Любомир Йотов от 
Пъртопопинци, Милко Бошков Стефанов от 
Смиловци, Йоско Йосифов от с. Градинье (пре
подавал химия), Кирил Петров, преподавал 
български, и Милинка от Долни Криводол, пре
подавателка по рисуване и пеене, която в памет
та на мъзгошани останала с неповторимата си
красота.

Училището "отворило" очи на много мъзго- 
шаии, от които някои завършили виеше образо
вание и станали ценни специалисти в своите об
ласти: Ангел Васов — агроном, Будимир Делчев 
— професор, Борис Ранчев Антов — юрист, Ва- 

Първанов Симов — електроинженер, Велин 
Истатков — лекар, Венчеслав Антов — професор, Драган 
Михайлович - лекар-хирург, Душан Дончев - художник, д-р 
Иван Делчев — професор в Скопие, Иван Кирков - профе
сор, Кирил Симов - професор в София, Любка Заркова - 
архитект, Милко Станков - юрист, съдия за нарушения в 
Димитровград, Никола Костов — професор в Лссковац, Пе
тър Пешев — учител в Ниш, Свстлаичс Станкова — юрист, 
Сретен Васов — лекар в София, Трайчо Ранчев — стомато
лог, Цветан Христов — машинен инженер в Ниш и др.

Мъзгош е село на учители - над 30 мазгошаии са учител
ствали в Сърбия, Босна и Херцеговина и другите краища на 
Югославия. Да си припомним за тях: Александър Истатков, 
Блажко Стаменов, Василка Киркова, Венета Васова, Влади
мир Миланов, Воин Христов, Георги Атанасов, Графинка 
Петрова, Даница Георгиева, Димитър Андреев, Евдокия 
Секулич, Иван Атанасов, Иглика Андонова, Лука Стайков, 
Милованка Васова, Петър Крумии, Свиленка (Деска) Асе
нова, Славка Христова, Сретен Митов, Тодор Стаменов, 
Троян Истатков, Цветан Кирков, Цветко Алексов, Ягода 
Васова, Ягода Георгиева и др.

Сега в село Мъзгош няма черква, но както сочат легенди 
няколко. В местността Могила, където

построено на 
учител, когото са 
Северна България. Той е работил по време на Първата све- 

война, след него в селото е била учителка Невенка Га- 
цина от Калотина.

Пръв учител след присъединяването 
Кралство на сърби, хървати и словенци е бил Милан Радо- 
ванович от Шумадия, след него Лазар Милорадович от Яго- 
дина. Милан бил опърничав човек, често без причина биел 
децата, а Лазар бил добър учител и човек, които е внедрил 
много култура в селото. Във вестник 1 Наш исток бр. 1 
четеме, че на годишното събрание на учителите от Цариб- 
родско за секретар е избран учителят Милорадович от село 
Мъзгош. По това време в селото се учели около 70-80 деца 
преди и след обяд. Лазар се оженил за учителката от съсед
ното село Моинци, дори една година мешали децата и 
всичките учели в училището в село Моинци.

След Втората световна война мъзгошкото училище мно- 
го добре сътрудничило с училището в Станянци, учениците 
от двете училища често ходели на екскурзии и излети. а до- 
лината на Пъртопопинската река ехтяла от лозу •
то Сталин Димитров". Учениците свободно минавали гра
ницата и в Станянци купували тетрадки, гумички и моливи. 
В мъзгошкото основно училище са учителствали. “ик0™ 
(Кина) Мишева от с. Желюша, Мирко и^рса Джунови от 
село Славиня, Кръстина Иванова от с. Жал'0“а1™авли*!1 
Петрова, Спасен Станков от с. Желюша, Тодор’ [°1
Каменица и Лена Маркова от село Поганово, която бълТа- 
носледната учителка в селото. Във вестник Г‘ 
рите" брой 85 от 26.8.1950 г. пише че, в нашата‘ °бШи,'а “ 
работят 7 седмолетки, една от които а село М™г0“'1делата 
та 1957 голина). В това училище са учелг децата и о-г с<=лат
Моинци. Бребевница и Пъртогтопинцш Директорка на прю
гимназията в Мъзгош е била Вирма Стефанова, у 
били: Любомир Мишев, роден в Мъзгош, р

Спомен от една мъзгошка сватбатовна

на Мъзгош към сил Според едно предание, в местността Могила се намирала 
тракийска могила и по нея цялата местност получила името 
си. В селото, близо до Врелото, има няколко кръстове-обро
чища: Оброчен кръст Джурджовдън, където мъзгошани 
празнували Гергьовден. В навечерието на празника се орга
низирали най-различни спортни надпревари, от които е би
ло най-интересно надбягването с коне. Надпреварване с ко- 
не е организирано и на Тудоров ден. Воин Рангелов Здрав
ков е бил най-добър ездач в селото. Кръстът на Чука е пос
ветен на свети Йоан — Бильобер. Свети Илия — обречен 
кръст, който се намира над Врело, до пътя за Моинци, на 
който молитва изнасяли хора от родовете Джурджикьини, 
Коцини и Джякьиии. Кръст-оброк Свети Архангел в мес
тността Камик, посветен на Ранджеловдън, на който мо
литва изнасяли хора от фамилията Яначкови.

Сега мъзгошани са запланували да построят черква 
"Свети Георги" в местността Църквище до оброчния кръст 
на Гергьовден. През 1935 година Крум Стаин и други хора 
от селото решили на същото място да построят черква. 
Организирали младежта да съберат камъни, сложили ги на 
купища, но работата се провалила и черква не построили. 
Дано сегашният опит на мъзгошани бъде успешен. В мерата 
на селото има и няколко "миросана дървля": Крива круша, 
Кръстати дуб, Големи дуб, Света вода, Извор в Падина до 
един стар дъб и т.н.

в миналото имало 
сега са мъзгошките гробища, имало черква, по турците я 
разрушили и накарали местното население да я затрупа със 
земя Черква имало и в подножието на Могила, но силен по
рой я отнел заедно с други къщи от селото. Черква имало в 
местността Църквище, в близост до Джурджеоския кръст 
до Врелото, по някакви насилници я огрибили и разрушили.

- Следва -
Цветко Иванов
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Стартира пролетният полусезон 6 ПФДНФЗ - 20 кръг_____________

Категорична
победа

Босилеградчани напълниха 

мрежата на "Напредък"
"Младост" разгроми със 7:0 "Напредък" 6 Сурдулица 6 рамките на първия 
кръг от пролетната част на тазгодишното първенство в ПФД.

Босилеградските футболис-
В мама от 20 кръг от първен- “Младост”. Жълти картони: П. ти превъзхождаха домакините "Младост"успешно стар-

ството на НФЗ “Балкански” бе Георгиев и Стеванов от “Бал- си във всички елементи на фут- тира и в състезанията за
по-добрият ривал през целия кански”, а Джокич, Барабаш, болната игра и заслужено спе- Купата на Сърбия и Черна
мач и заслужено стигна до ви- Манасиев, Станкович и Радо- целиха победата,
соката победа. Резултатът мо- ванович от “Младост”, 
жеше да бъде още по-категори
чен, но вратарят на гостуващия 6.5, Бошкович 7 (Стеванов -), те". Гола отбеляза централни- диха с 2:0. Голмайстори бя- "Кондива". 
отбор Джорич през първото Христич 7, Милан Георгиев Ят нападател Саша Йованович ха Владица Владимиров и "Младост": Г. Величкович,
полувреме вардеше изключи- 7.5, П. Георгиев 7, М. Пейчев 7, в з§ минута.'След почивката Саша Йованович. В. Владимиров, И. Глигоров, Г.
телно успешно. Проливният Зекович 7 (Цонков 7.5), Гюров босилеградчани засилиха ата- Във втория кръг "Младост" Игнятович, Б. Воинович, Д. Ди-
дъжд ие позволи и на двата от- 8, Миодраг Георгиев 7.5, Васов китс си и на терена като че ли посреща "Радник" от Сур- митров, _М. Георгиев, Д. Сто-
бора да се представят по-доб- 7 (Станков 7) и Ценич 7. съществуваше само един от- ду лири. който се състезава шич, С. Йованович, Л. Динов и

ФК Младост : Джорич 7 бор. Победи телят беше познат в Нишка футболна зона. С. Дамянович.
Димитровград, 13 април (Радивоевич 6), Лазич 5.5, Джо- след новото попадение на Йо- "Напредък": С. Демирович,

2005 г„ СЦ “Парк”, зрители - кич 6, Кръстим 5, Хсклерович ваНович в 61 и гола на Блажа Дамнянович и вратарят Горан Б. Сачипович, Д. Байрмович,
около 500. Главен рефер - Са- 5.5, Барабаш 5 (Николич 6), Ви- Воинович в 77 минута. През Величкович, който вкара гол от С. Айрединович, Б. Аметович,
ша Ристич от Пирот (8.5). Гол- дойкович - (Живкович 6), Ма- последните петнадесетина ми- дузпа. ’ А. Демирович, К. Айдинович,
майстори: Зекович в 5, Бара- насиев 6, Тасич 6, Радованович „ути зелените успяха да вкарат "Младост" има чак 5 точки С. Реджепович, Д. Барчич, Р.
баш (автогол) в 40, Гюров в 44, 6 и Станкович 6. още 4 гола. Двукратен голмай- преднина пред главния си кон- Рамаданович и Я. Демирович.
Ценков в 79 и 90 за “Балкан- Играч на срещата: Баие По- Стор бе Даниел Сто шич, а по курент за титлата, отбора на 
ски”, а Тасич в 69 минута за ров (‘ Балкански ). един гол записаха Синиша

ФК „Балкански" - ФК „Младост" (Медошевац) 
5 : 1 (3 : 0) "Кондива", който мача от пър

вия кръг приключи наравно ка
то гост на "Младост" в Сувой- 
ница.

Утре ще бъде изиграно дер
бито на тазгодишното първен
ство, "Младост" ще гостува на

гора. В рамките на първия 
кръг босилеградчани като 
гости па "Павловац" побе-

Първото полувреме прик- 
ФК 'Балкански : Андонов ЛЮчи с 1:0 в полза ма "зелеии-

ре.

П.Л.Р.

АтлетикаXXI кръ^на_НФЗ Нова спортна 

асоциацияЗагуба от лидера Новини от АК 

^Балкан”ФК „Синджелич" - ФК „Балкански" 4:1 (3:1) На 12 април в Белград е форми
рана нова спортна асоциация под 
название “Спорт за всички”. Осно
ватели са 21 спортни организации 
от страната, а присъединяване към 
нея са оповестили още десет спор
тни организации, осведоми ни Не- 
бойша Йотов, който от името на 
Соколското дружество “Сокол” е 
присъствал на учредителната скуп
щина на новата асоциация. Сокол
ското дружество е една от органи
зациите-учредители. Самият Йотов 
е избран за член на надзирателния 
съвет на асоциацията. За председа
тел е избран някогашният известен 
баскетболист Жарко Вараич, а в 
председателството са известни спе
циалисти от областта на спорта. И 
докато Съюзът на спортовете се за
нимава с професионален спорт, но
вата асоциация ще се занимава с 
рекреативен спорт за всички.

В 21 кръг от първенството минута за “Балкански”. Жълти 
на НФЗ “Балкански” гостува на картони: Митич от “Синдже- 
лидера във временното класи- лич”, Милан Георгиев и Стоя- 
ране “Синджелич” в Ниш и за- нов от “Балкански”, 
губи с 1 : 4. Домакините бяха "Балкански" игра в следния 
по-добрият съперник и заслу- състав: Андонов 5.5, Д. Пейчев 
жено регистрираха висока по- 6, Христич 5 (Зекович 6), Ми- 
беда.

В неделя на 24 април отборът на АК “Балкан” от Ди
митровград започва тазгодишния НИПАЛ 2005 за млади 
пионери-начинаещи. Първият кръг ще се проведе в Ниш 
с участие на състезатели от Крушевац, Ниш, Димитров
град, Лесковац, Ягодина и Власотинци.

Димитровградчани се надяват на добри резултати отлан Георгиев 6, Стоянов 7, М.
Ниш, 17 април 2005 г., игри- Пейчев 6, Ценич 6, Гюров 7.5, 

щето “Цар Константин” в Бу- Йованович 5.5 (Дончев -), П. 
бан, зрители - около 200. Гла- Георгиев 6 и Иванов 6. 
вен рефер - Сърджан Лазаре- 
вич от “Свърлиг” (7). Голмай- ски” е домакин на “Будучност” 
стори: Стефанович в 5 и 35, Ка- от Първа Кутина. Мачът ще се 
личанин в 30 и Лазаревич в 80 играе в събота на 23 април в 
за “Синджелич”, а Гюров в 27 СЦ “Парк” от 16, 30 часа.

това състезание.
В сряда на 27 април “Балкан” получи покана от НАСА 

(Национална спортна академия) от София за тройна сре
ща на отборите от София (“Класа”), Ниш (“Железничар”) 
и Димитровград (“Балкан”). Спортистите ще се състеза
ват в дисциплините бягане на 100, 200, 400 и 4x100 м, как- 
то и в скокове на височина и дължина. В срещата ще учас
тват и пионери-начинаещи. Мероприятието ще се прове
де в резултат на успешните спортни отношения между 
споменатите три отбора. Джордже Гогов и Ивана Влади
мирова, състезавайки се на двойна регистрация, спечели
ха много титли за софийския отбор.

Втората среща ще се проведе в Ниш към края на май, а 
в Димитровград това ще стане през юли по време на ми
тинга по атлетика.

ъг “Балкан-В следващия кр

XI кръг на Пиротска общинска дига

Служебна победа д.с.А.Т.

ФК „Желюша" - ФК „Слобода" (Расница) 3 : 0
Здраве.ИПървенството на Пиротска общинска лига продължава по 

старому. Мачовете ту се играят, ту не се играят. Миналата неде- 
- - в СЦ “Парк” любителите на футбола бадява очакваха да за
почне мачът между “Желюша” и “Слобода” от с. Расница. След 
чакане от 30 минути гостите не се появиха на терена и мачът със 
сигурност ще бъде регистриран със служебните 3 : 0 за “Желю-

В следващия кръг “Желюша” гостува на “Падеж” в с. Петро- 
вац. Мачът ще се играе в неделя на 24 април от 16, 30 часа.

Масаж с лед помага при отекли кракаля

ша . След дългия ден и препускането по задачи ефектът, ако ледът е направен от отвара от 
краката обикновено тежат като олово и бо- лайка, коприва или липов цвят. 
лят така силно, че не се усещат от умора. Не • 
бива да се забравя, че често отеклите глезе
ни могат да бъдат симптоми за сериозни бо
лести, напомнят лекарите. При по-млади хо- * По-малко стойте изправени и повече се 
ра обикновено са сигнал за наличието на съ- движете. Ако работата ви налага дълго да 
довизаболявания. Друга причина за подоб- седите, периодично поставяйте краката в 
но неприятно състояние може да е сърдеч- хоризонтално положение.

Правилно избирайте обувките - да са : 
удобни, с твърди подметка и малък ток.Малък футбол ;

Покана за турнира "Сър
бия и диа<пората" ната недостатъчност, от която страдат пре- * Ако сте се вместили в схемата "кресло-ав-

томобил-кресло", то поне правете елемен- 
Най-простото нещо, което можем да напра- тарна гимнастика. След всеки 1 -1,5 часа се- 
вим, за да облекчим напрежението в крака- дене за 4-5 минути ходете нагоре-надолу по 
та ни, е вечер у дома да седнем на фотьойла стълби.
и да ги вдигнем на облегалката на височина * Срещу отоци помагат и ваните за крака. В 
над главата. По време на сън пък може да ТЯх може да добавите сода, морска сол или 
се поставят на малка възглавница, за да бъ- синап. Температурата на водата не бива да 
дат над нивото на тялото. Естествено има и е над 30-35 градуса С. Всички топли проце- 
други изпитани хитринки, които може да по
могнат при уморени и отекли крака:

димно по-възрастните.До ръководството на Спортния съюз на Димитровград тези 
дни пристигна покана за участие в турнира по малък футбол под 
название “Световна купа по малък футбол за Сърбия и диаспо- 
рата”, който се стягат да организират сдружението “Стара Сър
бия” и неправителствената организация “Университетски креа- 
тивен център” (УНИСЕТ) от Белград.

В поканата се посочва, че проявата подкрепят републикански
те министерства на спорта и диаспората, както и известни фубо- 

естрадни звезди - Душан Савич, Симон Вукчевич, Матея 
Кежман и др. Димитровград в този турнир би трябвало да учас
тва с един представителен отбор от 10 футболисти.

Димитровградчаните още не са изпратили своя отговор.

листи и
дури разширяват кръвоностните съдове и 
водят до застой на кръвта.

* Масаж с парченца лед. По-голям ще ед. с.
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III кръг за шах
матната купа на
СЧГ

През фотообектиба Ж§|ИК Бог нс е имал брат! Затова взе нашия мил и непрежалим

НОВИЦА НАЙДАНОВ 
(1966 - 2002)

"Не тъгувайте, мили мои, 
задето Бог ме успокои, 
не плачете на моя гроб, 
че тъй млад ме взе Бог.
На живота ми дойде край, 
за да украся Божи рай."

На 24 април т.г. се навършват ТРИ ГОДИНИ от смъртта на скъпия ни 
баща, син, брат, шурей, вуйчо и внук, която остави вечна рана в сърцата
ни.

От неутешимите: дъщеря Милица, баща Стоян, баба Цветанка 
и сестра Сунчица със семейството сиШК „Цариброд" - ШК 

„Власотинце" 3, 5 : 0, 5
Димитровград, 17 април 2005 г.
Шахматният отбор “Цариброд” 

се нареди сред осемте най-успеш
ни в състезанието за шахматната 
купа на СЧГ след като миналия 
укенд в помещенията на КИЦ “Ца
риброд” убедително победи отбо
ра на “Власотинце”. За димитров- 
градчаните на първата дъска игра 
един от най-добрите български 
гросмайстори Александър Делчев, 
който победи съперника си канди
дат-майстора Марко Маркович. 
Кандидат-майсторите в състава на 
ШК “Цариброд” Георги Петров и 
Сърбислав Минчич победиха пър- 
вокатегорниците Неделко Нешич и 
Влада Чирич, докато третият кан
дидат-майстор в състава на ди- 
митровградчаните Драган Илич 
ремизира с колегата си, притежа
ващ същата титла, Живан Шушу- 
лич.

тШ
Скръбна вест

На 18 април 2005 година почина нашата мила и незаб
равима

ВЕРКА ТОШЕВА
от Враня, родена в Д. ЛюбатаТази снимка е направена в Райчиловско поле, по такива 

диви денонии се срещат навсякъде в Босилеград. 
Несъвестпите граждани са глухи за апелите на комунал
ната инспекция и изхвърлят боклука в полето и покрай пъ
тищата.

Дълбоко в сърцата си вечно ще пазим от забрава твои
те благи думи и добрините, с които ни даряваше. Почивай 
в мир!

Скъпата ни покойница бе погребана на 19 април т.г. на Новите гроби-П.Л.Р.
ща във Враня.

Опечалени: дъщеря Круна, съпруг Стойне, племенник Ванчс със се
мейството си

На 20 април 2005 година изминаха 15 ГОДИНИ, отко- 
гато тъжат нашите души и сърца за нашата майка, свекър
ва и баба

IБОРКА ЕВТИМОВА 
(1930-1990) от Босилеград

Четвъртият кръг ще бъде изиг
ран на 24 април.

На 2 май 2005 година се навършва 
ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА от смъртта на 
нашия татко, свекър и дядо

Шахмат СТОЯН ЕВТИМОВ (1921-2004) 
от Босилеград, роден в село Бранковци

ц; >

Трудно е да разберем, че няма кой да ни посрещне, да ни се зарадва и
да ни посъветва.

Скъпи татко, ти ни обичаше безпределно, обичаше Църноок и горите, 
пишеше за тях до последния момент и те с нас ще ти бъдат благодарни.

Бяхте ни радост и гордост, незабравими мили родители. Почивайте в 
мир и нека да е вечна паметта ви.Паркът в центъра на Димитровград, след като бяха бут

нати гаражите, получи двойно по-голяма площ. За разли
ка от другата част, тази само бе засипана с пръст и нищо 
повече. По думите на кмета д-р Веселин Величков, пред
стои уреждане на празната площ между улица Найден 
Киров и жп линията почти до края на улицата. Празното 
пространство трябва да се направи като продължение на 
малкия парк в центъра.
Това трябва да стане през следващите един-два месеца, а 
как ще изглежда, остава да видим.
На снимката: празното пространство между улицата и 
жп линията.

На републиканското първен
ство по шахмат за основните учи
лища, което миналата седмица се 
проведе във Върнячка баня, учас
тва и отборът на основното учили
ще (пионерки) от Димитровград, в 
чийто състав бяха: Анита Накова, 
Кристина Тошева и Пелена Тодо
рова. Те се наредиха на седмо мяс
то, което може да се счита за успех.

Опечалени: дъщеря Василка, син Жарко, снаха Снежана, внук Бо
рис и внучка Таня

На 27 април 2005 година се навършват 10 ГОДИНИ от смъртта на мо
ята мила майка .... ----- -- дддд---------- -

пфЗОРКА ГЕОРГИЕВА 
(1926-1995)

На 26 април се навършават ТРИ 
МЕСЕЦА от смъртта на моя мил 
баща

А.Т.д.с.

10 11 '12 I
Съставил. Драган Петров

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ 
(1921-2005) 1

Болката нс е в думите и сълзите, но в сърцето, в което вечно ще живее
те, мили мои родители. Завинаги ще останете в спомените ми с вашата 
топла и блага усмивка, вашата любов, добрина и нежност, с която ни да
рявахте.

ВОДОРАВНО: 1. Производител 
на вино. 6. Нечиста сделка. 13. 
Голям тропически плод. 15. Гор
на камара на парламент в някои 
страни. 16. Химически елемент. 
18. Река в Хърватия. 20. Част от 
каруца. 22. Нация. 24. Северен 
елен. 25. Вид гориво. 27. Част от 
дреха. 29. Мярка за тръби. 30. 
Подарък. 32. Атака. 35. Дом, къ
ща. 37. Документ, подписан от 
монарх, президент и пр. 38. Лич
но местоимение. 39. Път в град. 
40. Мъжко име. 42. Египетски 
бог на слънцето. 43. Който се е 
абонирал за вестник, списание и 
пр. 45. Войскови части. 47. Пър
вият летец (мит.). 48. Естонски 
шахматист. 49. Част от игра на 
тенис.

19 1
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Нека всички, конто ви обичаха си спомнят за вас. Почивайте в мир! 
Вашата дъщеря Невена___________________________

На 24 април сс навършва ПОЛОВИН ГОДИНА от 
смъртта на

БОРИС КИТАНОВ 
от Дукат

Панихидата щс бъде отслужена на 24 април от 12 часа 
на гробищата в Дукат. Каним роднини и приятели да ни 
придружат.

Вечно в сърцата си щс пазим хубавите спомени за теб. 
Почивай и мир! Поклон пред светлата ти памет!

1_Ж] 146 .
т

Опечалени: синове Симеон и А нани и дъщеря Василка със семей
ствата си, многобройни роднини и приятели

■I
Възпоминание

На 29 април сс навръшват 18 ГОДИНИ от смъртта на 
нашия баща и дядо

ОТВЕСНО: 1. Дол. 2. Река в Авс
трия и Германия. 3. Южен плод. апарат. 29. Император (лат.). 31. ган в армията. 40. Стефан Нико-
4. Генералият секретар на ООН. воин, благородник в Среднове- лов. 41. Орган на обонянието. 44.
5. Радиолокатор. 7. Първенец. 8. ковиато. 33. Марка холандски Мярка за електрическо сълро- 
Лекарство, цяр. 9. Положителен ками0Ни. 34. Епоха от каменната тивление. 46. Лично местоиме

ние.

V
Х.Ч ■

БОРИС ПЕТРОВ _|ДуЧ
На 6 юни сс навършват 6 ГОДИНИ от смъртта на на- НГ^ 

шата майка и баба ^полюс на батерия. 10. Строите- ера. 35. Съдийски състав на със- 
лен материал. 11. Образец. 12. тезание 36. Ръководителен ор-

....................... и я, ,8 д..
«ХМлГет оД в «'«.ч !», и.а..
Народен представител в павла- Йерей. 25. Кобила. 27. Ерик. 28. Лопата. 29. Ар. 30. Мис 31. Бело- 
ментй26. Салони. 28. Летателен во. 32. Яма. 33. ЕИ. 34. Декори. 35. Орис. 36. Колега. 37. Имена.

-50 ЗАНА ПЕТРОВА
#•■1

9 от Димитровград
Я Вечно щс живеят в нашите сърца!
Щ Техните дъщери Цирка и Славка със семействата си
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Манчин рабушдо Димитрия бил болен, но излезнал на двора. 
Насред двора имало голям орех, на който кац
нал синигер и весело чуруликал. Между майсто
рите бил и Рангел Кьосин, голям майтапджия. 
Видял той, че Димитрия ходи из двора и решил 
да направи майтап: “Чуваш ли какво казва това 
непендек-пиле?” Дядото отвърнал, че не разби
ра пилето. “Как не го разбираш, когато тъй ясно 
говори?”, продължил да се майтапи майсторът 
и “превел” какво казва птичката: “Пратих Киро 
и Илия, сега ще изпратя и Димитрия. Там ще ги 
събирам и ще ги фотографирам.” Болният дядо 
Димитрия започнал да събира камънчета и да 
ги хвърля по ореха, за да изгони синигера. Пти
цата отлетяла с крясъци. “Какво се въртиш тук, 
прокобняку проклет”, промърморил ядосано 
дядото.

Нашенски историйки тттт
Киро и 

Илия, па 

Димитрия
Пареше торбе

-Е-е-е, Манчо, виде ли дека несмо мачешка 
кашлъица? - налендзил се от уше до уше Радостин 
Цветков.

-Не видим нищо да смо по-добри от ючера! - дочека
През февруари 1930 година починал дядо 

Илия Дилинеин на 98-годишна възраст. През 
април починал и дядо Киро. Дошло лято и ко- 
ситба. Дядо Димитрия Шолин решил да си нап
рави нов плевник. Събрал майстори и те започ
нали да го строят. Стигнали до покрива. Едни 
майстори вдигали мертеците, други ковали. Дя-

га я.
-Ту бре, Манчо, ти све видиш църно! Оти не погледаш 

по-розово? Малко ли йе това два премийера от 
две държаве да изберу баш нашето градче куде че се 
сретну и да си поорате. Цел свет разбра за това, разбра 
и за нас, а ти не видиш нищо по-добре от ючера...

-А-а-а, затова ли си цъвнул, дека доодише двата цара?
-Несу цареве, Манчо, а премиери, демек най-големе- 

те държавне главе!И това на двете наше държаве: на 
Българию и на Сърбию...

За йеднотога знам дека йе цар и ка беше най-лоше на 
българскьият народ он беше ватил по другье държаве, 
а колко и другьият се държи царскьи! Па Радостине, 
кво разбра целият свет за нас?

-Е-е бре, Манчо, нейе царска работа с теквейе дребо- 
лийе да се петляю! Договорите се гарата да буде йедна 
и за двете държаве, а влаковете с путници да се прегле
даш за половин час, а не кико съга по неколко часа...

-Значи нема да гледаю кой колко бокса цигаре носи?
-Ти па си се ватил за тея цигаре кико жаба за кал...
-Ватил съм се оти да не су тея цигаре млого народ би 

гладувал! Ама айде щом кажеш, че гьи оставим. Я ми 
тъгай кво друго ни донесоше у царскьете торбе?

-Кикве торбе и кво да донесу?
-Па сетикье, има кво! Нещо за тия народ що се трупа

малкоДраган Кузев

Разговарят двама стари ергени на 
"раскръсйето" в Босилеград:

- Спомняш ли си как преди боси- 
леградските улици бяха пълни с мо
ми?! -пита единият.

- Спомням си, обаче ние тогава 
бяхме деца, отговаря другият.

П.Л.Р. кажи

на дъжат да види некикъв кьар...
-Не се излагай, Манчо, у тея торбе се носе договорйе и 

обещания кико че станемо най-модеран прелаз що че 
ни одведе право у Иевропу...

-А-а-а, значи ретишляци! Па нийе Радостине, обеща
ния си имамо от неколко изборйе, купища обещания, 
ама еве толко године нищо конкретно не видомо...

-А ти кво би сакал? - ядоса се Радостин.
-Кво би сакал, нема да доживейем! А съга би сакал да 

знайем има ли ягнешко?
-Има! Пет ягншца отблаяше...
-А щом нищо не су донели, однесоше ли по некою 

плечку?
-Куде че понесу кига около ньи сто вълци!
-Е, боже, боже, коя влас и да дойде, ягнешкьете бри- 

гаде нема да се затрию...

Колко трябва•••
Говорят си двама царибродчани:
-Бае, ко мислиш колко требе време да 

се закърпе дупкьете по улицуту и да се 
очисти убаво градът?

-Един, най-много два дни!
-Не думай! Малко е!
-При друга обстановка е малко, ама 

стига да требе да дойду царат и Кощу- 
ница!

Манча

ЗдободневкаМалко по малко, напред-назад 
Малко по малко, па есе пак: 
Жиеотуеаме си спокойно 
Не караме се раздорно 
Ядем почти редовно.
Добре ние, добре ние!

Траизицията ни беснее 
Агонията ни бодрее 
Нередовното е редовно 
Бунтовното - без поддръжка 
Пъшка.
С душата на дупето 
С гримас на лицето 
С половинката от сърцето 
Все пак, все пак...
Слънцето ще ни огрее 
Добре ние, добре ние!

Студия за осъществимост
В едно село край Ариле дой- нер, измъчван от мисълта как- 

де време за орязване на овош- ва ли ще бъде студията за осъ- 
ките. Домакинът обаче повдиг- ществимост!

В един белградски апарта- 
- Първо... студия за осъщес- мент жена се опита да събуди 

заспалата страст у мъжа си, но 
Расова крава на един живот- той достойнствено се изправи 

новъд от Ужице напразно иска- на леглото и отсече: 
ше бик. По нейния въпрос сто

на ръка и важно каза:

твимост!

- За това, което искаш ти, на-
панинът не реши да предприе- лага се да имаме студия за осъ- 
ме нищо без предварителното ществимост! 
проучване, наречено студия за 
осъществимост.

Жената обаче бе упорита:
- А да опитаме със стандар- 

В плодородния Банат беше ти преди статуса...
- Това е неосъществимо!
На следващия ден, когато

време за пролетна сеитба.
Един земеделец обаче не из
карваше трактора си от гара- пред жилищния си блок съсе

дите коментираха студията за 
- Най-напред да видя какво осъществимост, някой каза, че 

ще каже студията за осъщес- жената е решила проблема си с 
! помощта на... свидетел сътруд-

жа.

твимост!
Дежурният екип на градско- ник! 

то комунално предприятие се
ди край препълнения контей- Ранко ПивлянинНовица Младенов
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