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ЕР.ропл тържествено отбеляза 60-годишнината от победата над фашизма

■ВИЯТ брой излезе на 1 ШИ'НИ 1959 го

военен парад в присъствието на държавни и 
от цял свят, Москва отбеляза 60-го- 
нсд нацистка Германия и края на Вто- 

в Еваопа.
олизо 60 държавни и правителствени 

от цял свят. Сред тях бяха президентите на САЩ 
к Буш, на Франция Жак Широк, на Полша Александър 

севски, германският канцлер Герхард Шрьодер, китай- 
ръководител Ху Дзинтау, японският премиер Джуричи- 

,зуми и президентите на СЧГ и на България Светозар 
ч и Георги Първанов. Страните от бившия Съветски Сь- 
ещнаха с различни чувства Деня на победата, а две от

С'

в

парада участваха 7 хиляди военнослужещи и 2 600 вете- 
I. Президентът Владимир Путин определи 9-ти май като 

свещен ден, дата, която символизира победата на доброто над 
злото.

Краят на Втората световна война беше отбелязан и във Ва
шингтон и Лондон, както и в много други страни.
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В цяла България, руски и български ветерани, политици и общес
твеници почетоха 60-годишнината от победата над фашизма. 

гит , Вицепрезидентът Ангел Марин, министърът на отбраната Нико-
Държавните ръководители на Сърбия, на председателят на Скупщината на СЧ1 Зоран лай Свинаров и началникът на Генералния щаб на БА генерал Никола 

Черна гора и на държавната общност, както и шами. Колев поднесоха венци пред паметника на незнайния воин по повод
представители на местните власти, на войска- Президентът на Сърбия Борис Тадич положи 60 години от края на Втората световна война и Деня на Европа. На 
та и военните ветерани почетоха паметта на венец на гроба на Незнайния войн на Авала. церемонията имаше почетен караул от националната гвардейска 
жеотвите на Фашизма по повод 9-ти май. Цен- Премиерът Воислав Кощуница положи ве- част и стотици ветерани, участвали в първата и втората фаза на вой- 
твалиата паоява се състоя край паметника нец край паметника на пилотите, загинали в ната. Ветераните и военнопатриотичните съюзи поднесоха цветя 

фрРтт"вШив, « — отбраната »« „р„ 1941 г. « »=,П“" ” Д"" “

Български орден за 

посланика на СЧГ1М»вка Вапка;
а.с!. N18

Президентът на Република България Георги Първанов от- 
с орден "Стара планина" - първа степен посланика^ 

Сърбия и Черна гора в София Чедомир Радойкович, който 
наскоро приключва мисията си в тази страна.

Пай-голямото българско отличие за чужденци е връчено на 
Радойкович в знак на признание за изключителен принос 
укрепването на отношенията между двете страни през изми
налите четири години. _______________
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По повод 24 ллай в Ниш и Димитровград И за дарение си 

има процедура
По повод излъчените из- пратката вече се намира в село 

мислици по Българското на- Звопци. За другата част (става
дума за определени книги и ед- 
иин комшогьр) документация-

ционално радио в емисията 
"Хоризонт" се обръщаме към 
вестник "Братство", за да ка- та не е уредена, тъй като спо- 
жем какво наистина се случи с ред валидните закони на дър- 
последиата хуманитарна прат- жавата, в която работим, за 
ка-дарение, предназначена за внос на такава стока е необхо- 
чсрквата в с. Звонци, т.е. за димо съгласие от съответното 
Културния център "Дерекул" в министерство (както впрочем е 
споменатото село. и в България, за което дарите-

"Стиш- лите сами казаха, че е трябвало

Ш
* Принос към активизиране на диалога между кул
турите на България и Сърбия и Черна гора.

По повод 24 май - Деня на тия на XX век, емиграцията ка- 
българската просвета и култу- то изход от тях, завръщането и 
ра и на славянската писменост опита за друг възможен живот. 
Държавната агенция за бълга- На прожекцията ще присъс- 
рите в чужбина и нашето изда- тват режисьорът Румяна Пет- 
телство за първи път подеха кова, продуцентът Добромир 
съвместна инициатива за попу- Чочов, главният актьор Иван 
ляризиране на българската Иванов и кметът на град Вар- 
култура в Сърбия и Черна гора. на.
Мероприятието, което ще се С пиесата "Псета" отГеор- 
проведе под почетния патро- ги Велчовски ще се представи 
наж на кметовете на Ниш, Ди- театралната трупа на Драма- 
митровград и Варна, включва тичен театър "Стоян Бъчва- 
представянето на най-новия ров" от гр. Варна, също в сало- | 
български игрален филм "Дру- на на Кукления театър в Ниш, в ; 
гият наш възможен живот" и сряда на 18 май. "Псета" е един | 
гостуването на театър "Стоян спектакъл за кучетата и за хо- | 
Бъчваров" от гр. Варна с пое- рата, които забелязват залеза, 
тановката "Псета".

Филмът "Другият наш въз- отговорността, привързанос 
можен живот" ще бъде прожек- тта и търпимостта към "дру 
тиран в понеделник на 16 май в гня", тъжно-весел калейдоскоп 
салона на Кукления театър в на живота през очите на едно 
Ниш. В него се разглеждат жи- улично куче. 
тейски проблеми на млади хо
ра през последните десетиле- бъде прожектиран в салона на

Ш ПСЕТА
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театър

Частната спедиция 
пед" от Димитровград невед- да получат съгласие за износ).

уреждала документи за Да не говорим, че дарителят е 
стока, която влиза в страната бил длъжен да оформи ком- 

хуманитарна помощ или плектна документация, а не са- 
дарение. В този смисъл много мо квитанции от дарителите, 
пъти сме уреждали документа- Въпреки всичко по Българ- 
цията за дарения за черквата в ското национално радио е из-

информация, че от

нъж е

като

с. Звонци, което се реализира 
посредством КЦ "Дерекул".

С последното дарение, кое- ГКПП "Градина" е търсен под- 
то пристигна от България в съ- куп, пари и пр., за да бъде пус- 
бога в навечерието на Велик- ната пратката да мине грани- 
денските празници, нямаше да цата. Категорично твърдим, че 
има никакъв проблем, ако съ- това не е вярно! Истината е, че 
щото бе съпътствано с необхо- както сега и много пъти досега 

документация. КЦ уреждането на документацията 
винаги е било безплатно, което

лъчена
митницата и спедицията на

Вълнуващо представление з4

димата
"Дерекул" от нас вече е осве
домен, че с непълна докумен- могат да потвърдят и хората от

Звонци, т.е. от КЦ "Дерекул". 
да е стока през спедициите, т.е. Ние, както и митническите слу- 
през митницата, става доста жители, дори направихме всич- 
трудно, колкото и да си затва- ко възможно, за да намерим 
ряме очите. За това те са тряб- "малка вратичка" в законовите 
вали да осведомят дарителя, в разписания и да помогнем. До- 
случая Българското национал- ри обезпечихме необходимите

съгласия за хранителните сто- 
На хората от с.Звонци, т. е. ки, които се намираха в хума- 

от КЦ "Дерекул", навреме ка- нитарната пратка (което 
захме, че не е желателно даре- крайна сметка не е наша рабо 
нието да идва в събота, защото та).

тация минаването на каквато и
В Димитровград филмът ще

Центъра за култура на 17, а те- но радио, 
атралната трупа от Варна ще 
представи спектакъла "Псета" 
на 19 май.

Желаещите да видят филма 
и спектакъла в Ниш ще полу
чат безплатни билети в поме
щенията на Издателство 
"Братство" в Ниш, "Кей 29 де
кември", № 8 в понеделник | освобождаване от обмитяване, сме виновни, макар че 
преди пладне или на входа в Пратката все пак пристигна в нахме и пак ще помагам. 
Кукления театър. събота. Въпреки това ние нас-

в

Вината за случилото се е напо принцип митническата ад
министрация тогава не работи дарителя и на получателя 
и не издава каквито и да е ре- дарението и не е честно да ни 
шения, включително и тези за обвиняват в неща, за които не

помог

на

За спедиция 
"Стишпед" 

Иван Донков

тояхме и частично успяхме да 
уредим доста от нещата по те
лефона или лично, отивайки на 
място. Факт е, че една част от

В. Богоев

Европеизация по 

нашенски
Реагиране
Общинският съвет на Демокра- 
тичната партия в Босилеград

Едновременно с получаването на съгласие- ска община. Така е и в другите полупланински 
то, че нашата страна изпълнява основните общини в страната. За да изтеглят пенсията си, 
предпоставки за приобщаване към Европей- да речем пенсионерите от Караманица или 
ската общност, с първата част от пенсиите за Плоча, ще трябва да отидат не в Бистър или 
месец юли 2003 година земеделските пенсио- Долна Любата, а чак в Босилеград. Налага се 
нери получиха осведомение, че би трябвало да да загубят цял ден и да имат и допълнителни 
си открият текущи сметки при пощенската пътни разноски, за което ще си отиде поне по- 
спестовна каса. В противен случай за всяка бъ- ловината пенсия. Какво в сравнение с това са 
деща доставка на домашен адрес, почтальони- двата процента? 
те ще им взимат по 2 процента от изплатената

Против петиции, 

свързани е 

майчиния език
Общинският съвет на Демократичната партия в Босилег

рад осъжда петицията против обучението на български език, 
подписана от група родители, жители на Босилеградска об
щина.

В съобщението на партията се подчертава, че са "катего
рично против каквито и да било петиции, свързани с обучени
ето на майчин език". "Правото на обучение на майчин език е 
гарантирано и държавата трябва да обезпечи условия то да се 
реализира. Родителите не трябва нито във една форма да се 
изясняват за образованието на своите деца, понеже може да се 
стигне до абсурдни ситуации те да са против изучаването на 
математика или който и да било друг предмет. Нито едно на
ционално малцинство в Европа не се е отказало от своя май
чин език. Тази петиция е под достойнството на българското 
малцинство в СЧГ. По такъв начин се забавят интеграционни
те европейски процеси на държавата, в която живеем. От Ми
нистерството на просветата на Република Сърбия и от Нацио
налния съвет на българското малцинство търсим да отхвър
лят петицията като незаконна и нерегулярна", се казва в съоб
щението на Общинския съвет на ДС в Босилеград, подписано 
от председателя Миле Миленов.

Инициаторите са пренебрегнали и факта, че
постановлението за двата процента ще е ва
лидно за доставките от май 2005 година, сле-

сума.
Хубаво!
Оставили грубите земеделски оръдия, пен- дователно и за пенсиите, които е трябвало да 

сионираните селяни трябва сега с онемоще- бъдат изплатени преди почти две години, 
лите си ръце да хванат писалки и да пишат че- Европейски ли е закъсалият селянин-пенсио- 
кове. В духа на европеизацията и стремежа към нер само броени дни да не си издължи телефо- 
търгуване с чекове и платежни карти може би на или тока, пощата, т.е. електроразпредели- 
министър Динкич ще наложи и те да изкарат телното, незабавно да си добавят не знам си 
курс по компютърна грамотност, за да могат какви лихви, без да се мисли за лихва върху 
да търгуват по Интернет!

Прекрасно!!
За жалост, преди да вземат такова решение, 

инициаторите май са забравили само няколко 
дреболии. Преди всичко, в резултат на обез- 
людяването на се
лата, пощата закри 
или се готви да зак
рие пунктовете си в 
районните центро
ве на Босилеград-

двегодишното закъснение на земеделските 
пенсии?

В никакъв случай. Това си е чисто нашенски.

В. Богоев
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Български ветерани почетоха паметта на 
загинали антифашисти

Опакото на празниците

11 човек оставя диря 

подир себе си!Рейс на мира
В края на април група ветерани от Втората световна война 
тръгна с автобус от българския град Горна Оряховица на 
обиколка на паметниците-костници на загинали български 
воиници в схватките срещу фашизма извън Българ
Най-напред 

"Рейсът на мира" 
спря пред костни
цата в гр. Ниш, къ- 
дето беше положен 
венец и почетена 
паметта на погре
баните тук над 2 000 
български войници 
и офицери, паднали 
в борбите срещу 
германските 
шисти на територи
ята на бивша Югос
лавия от сепрември 
1944 до май 1945 го
дина. Петдесетина
та ветерани и по
томци на падналите български ан
тифашисти бяха приветствани от 
г-н Ранко Бабич, говорител на 
Градската организация на военни
те ветерани в Ниш. За сърдечното 
посрещане благодари ръководи
телката на групата г-жа Събка Сто
янова, член на Централния съвет 
на българските ветерани и предсе
дателка на Околийския съвет на ве
тераните в Горна Оряховица.

Стара традиция е пролетните праз
ници (и Великден, и Гергьовден, и дър
жавните празници...) димитровградча- 
ни да честват сред природата, а 
най-много от тях се определят за Ма- 
настирчето.

Тази година на 1 -ви май паднаха два - 
най-великият християнски празник Ве
ликден и празникът на труда. Без значе
ние е кой от двата бяха избрали тези, ко
ито дойдоха в двора на манастира “Св. 
Димитър” и манастира “Св.Троица”. 
Хубаво е да се празнува, но с мярка, а не 
безредно да се гуляе. За съжаление този 
път някои от празнуващите не почетоха 
нито светините, нито светите места, ни- 
то самата природа и с неморалното си 
поведение *и боклука, който оставиха 
след себе си, оскърбиха празненствата.

Отец Войкан Радованович, който е в 
Димитровград на служба вече една го
дина, а в конака на манастира “Св. Ди
митър” със семейството си живее от 
септември миналата година, е ужасен 
от това, което се случваше в двора на 
Манастирчето. Той каза:

- Още преди 6 часа сутринта взеха да 
пристигат хора и продължиха през це
лия ден, а от пристигналите 100 едвам 
10 се отбият да влязат в черквата. Хора
та като че ли не ги интересуваше праз
никът, те са дошли на това прекрасно 
място в тази прекрасна природа да се 
наядат и напият. Но да е поне в грани

ците на културното поведение, а то отива 
много далеч от тях. Пускаха изключител
но силна музика, която не подхожда на 
божествения амбиент, крещяха и консу
мираха алкохол в огромни количества без 
различия в половете, хвърляха отпадъци
те кой където му е удобно, накрая дори 
имаше и такива, които се изпикаха пред 
самата черква.

И какво след това човек да каже. Ко
ментарът на отец Войкан бе: “Смаян съм 
от това, което се случваше”.

Ние в Димитровград с такова немо
рално поведение сме много далеч от 
Европа, към която се стремим. Забравили 
сме за духовното и възвишеното, за оно
ва, с което сме дарени, което ни крепи и 
ни помага в моментите на изкушения. 
След като сме забравили и не успяваме да 
се владеем на местата, които представля
ват къс от небето на земята и които тол
кова облагородяват, какво остава за ули
цата и другите места. Колко труд и колко 
време трябваше да се възстанови и да се 
уреди околността на манастира “Св. Ди
митър”, а за колко малко време може да 
се опетни и унищожи всичко и то в един 
толкова щастлив ден. Компетентните 
трябва да се постараят за празнуванията 
в околностите на светините, нека желае
щите си изберат някои други места за лу- 
дувания, а манастирите да запазят спо
койствието и благоденствието за нуждае
щите се от тях.

ия.

фа-

След Ниш българските военни ветера
ни и потомци на паднали антифашисти 
посетиха Белград, Будапеща и Виена, къ
дето също се намират паметници на бъл
гарски антифашисти.

На връщане гостите от България се от
биха в град Шид и присъстваха на цет- 
ралното тържество в Сърбия и Черна го
ра по случай 60-годишния юбилей от по
бедата над фашизма, състояло се на 9 
май. В.С.Б.

Годи оток: пакъл 6 морето - голгота край границата (15) ________
Богдан Николов: Спомени за едно смутно време то знаме. Един ден звънна теле

фонът, обади се Костич и ми за
повяда:

- Рашо, одмах доджи код мене!
След няколко минути се озо

вах при него и бях гръмнат от то
ва, което чух:

- Ие ли, бре, Рашо, какву то 
црну бугарску заставу скриваш у 
гимназийи?

Анатема за 

цял живот
едно бяхме и на Голи оток. Каква грешка може да бъде 
това, че съм нощувал в неговата квартира, в Звонци ня
мах по-близък човек от него...

Директорът мълча известно време, сетне промълви:
- Значи и този човек мъкне анатемата от Голи оток 

след 20 години...
Запис за успеха на звонския ученически хор сетне бе

ше излъчен и в рамките на ТВ-журнала за българското 
малцинство. Хората от комитета в Бабушница получи
ли информация какво е правил в Звонци екипът на те
левизионното предаване и веднага се обадили на ре
дактора Димитър Йотов:

- Можеш да пуснеш хора, но Спас Ставрев никак!
- Защо? - попитал Йотов.
- Защото е информбюровец, бил е на Голи оток...
- Другари, не мога да изпълня заповедта ви, понеже 

предаването вече е подготвено, отговорил им редакто
рът.

Патилата на Рангел Тошев
С Рангел Тошев поддържах дългогодишно приятел

ство. Когато беше тежко болен, често го посещавах в 
Белград и по цяла нощ си разказвахме преживелици от 
нашия живот. Тогава за първи път чух една негова пре
живелица от времето на неговото директоруване в ца- 
робродската гимназия.

Един ден през 1953 г. прислужникът се качил на та
вана на гимназията и там намерил българско знаме! 
Останало тук свито и забравено от всички. Казал на ди
ректора Рангел Тошев какво е намерил и от този мо
мент за Тошев започват драматични събития, чиито 
последици ще чувствало края на живота си през 1990 г.

"Веднага се качихме заедно на тавана и видях до 
шкафа черно българско знаме, покрито с прах и паяжи
на. Три дни и три безсънни нощи мислих какво да пра- 

иакрая реших да обадя на УДБА за знамето. Прие 
шефът Предраг Костич, известен в града като Хам

лет - високомерен човек, който рядко говореше с ца- 
рибродчани. Имаше мълва, че неговият баща бил убит 
от български войници по време на войната и затова 
имал лошо отношение към българите в Цариброд. То
зи път обаче Хамлет ме посрещна с усмивка и след ка
то му казах за знамето, спокойно ми каза:

- Добро, Рашо, па то йе прошлост...
Напуснах канцеларията на шефа на УДБА с извес

тно облекчение - разказва по-нататък Тошев. - Продъл
жих да си гледам нормално работата и забравих черно-

Минавам край Основното училище в Димитров
град. Група граждани излизат от училището и ядовито 
приказват:

- Това няма смисъл!
- Срам и позор за тези, които направиха тая глу

пост!...
Настига ме познат, който също излиза от училище-

- Какво се случи, защо са толкова ядосани хората? -

Разговорът ни беше кратък. 
Той беше много сърдит, показа 
ми вратата и добави:

- Иди и размисли ща си ура-
дио!

За мен започна период, изпълнен със страх от ут
решния ден. Нищо не казах на съпругата си Олга, ста
раех се да запазя самообладание вкъщи и да изпълня
вам нормално служебните си задължения, но това едва 
ли беше възможно. Прекарах много тежки дни на неиз
вестност, много безсънни нощи. Непрекъснато 
преследваше мисълта дали пак ще звънне телефонът и 
Костич ще ме изпрати на Голи оток!? Страхът ми беше 
още по-голям след околийската конференция на учите
лите, на която бе обсъдено политическото положение в 
Царибродско. Гост на конференцията беше народният 
представител на българското малцинство Иван Караи
ванов, който седеше в първия ред заедно с Предраг 
Костич. Като директор на гимназията и аз бях в същия 
ред. Краиванов взе думата и говори за международно
то положение и за партийните отношения между Бел
град и Москва, а когато започна да говори за положе
нието в Царибродско, той между другото каза:

- А има и такива, които още скриват черните знаме

то.

питам го.
- Е, как няма да бъдем ядосани?! В училището имах

ме малко тържество, следим програмата и отведнъж 
узнаваме, че от нея е изхвърлена една ученичка...

- Причината?
- Причината е за вестник, но няма кой да напише. 

Дядото на момичето бил на Голи оток!? Как може да 
бъде виновна за това неговата внучка?!

За съжаление в нашите краища това се случваше 
Анатемата "информбюровец" трудно се

ме

много често.
сваляше от имената на нашенците дълги години след 
завръщането им от пакълния остров. От нея страдаха 
не само те, но и техните семейства.

Една случка от Звонци
също говори за патила заради Голи оток. В това село 
бях в командировка и там заварих приятеля си СПАС 
СТАВРЕВ, който преподаваше рисуване и музика. Той 
ми разказа, че подготвя интересна програма с учени-

на...
Какво ще стане с мен, защо най-после не ми кажат 

присъдата, защо ме измъчват с тази непоносима неиз
вестност?..."

Изповедта на Рангел Тошев много добре отразява 
непоносимата атмосфера в нашите краища в периода 
на т. нар. антиинформбюровска борба. От нея се вижда 
какви методи използваха службите на държавната си
гурност за създаването и поддържането на атмосфера 
на страх сред българското население в Царибродско и 
Босилеградско и как бяха подлагани на тормоз или на
казвани с дългогодишно "летуване" на Голи оток хора, 
които нямаха никаква вина.

В следващия брой: Хамлет в Димитровград, 
Джунев в Г. Матеевац, Козич в Босилеград

ческия хор.
- Родителите дадоха пари, направихме униформи... 

Остани до утре вечерта и ще имаш възможност да чу
еш Бетовен в Звонци! - с възторг ми каза Паско.

Разбира се, това беше действително интересна тема 
за вестника и останах. В следващия брой на Братство 
излезе статията "Бетовен в Звонци!", но след няколко 
дни ме повика директорът Асен Лазаров.

- Обадиха се по телефона от партийния комитет в 
Бабушница и ми казват, че си нощувал при някои си 
Спас Ставрев, неблагонадежден човек...

Занемях! Когато се посъвзех, разказах всичко на Ла
заров. Със Спас Ставрев се познавам още от гимназия
та в Цариброд, след това заедно бяхме партизани, за

вя и
ме
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Решение на българския парламент25 Международен 

панаир в Пловдив В Ирак до края на годината
Българският батальон1 в Ирак да бъде нама- че то е взето под натиска на левицата. Това е 

лен до 400 военнослужещи и да изпълнява ман- класическо съчетание на популизъм и демаго- 
дата си до 31 декември 2005 г„ решиха депута- гия, заяви говорителят на БСП Ангел Найденов, 
тите. БСП и ДСБ гласуваха против решението. Мнозинството отхвърли предложението на 
внесено от правителството. В момента в Ирак ДСБ изпращането на петия батальон в Ирак да 
има 468 български войници. бъде обвързано с осигуряването на нови сред-

Парламентът възложи на правителството да ства за лична защита на рейнджърите, план за 
преговаря в рамките на коалицията за бъдеще- икономическото присъстиве на България в 
то участие на България в поддържането на ста- Ирак и позиция по уреждането на иракския дълг 
билността в Ирак при отчитане на резолюциите към страната. Отхвърлено беше и предложени- 
на Съвета за сигурност на ООН и на позициите ето на Ангел Найденов от левицата батальонът 
на ЕС и НАТО. да изпълнява мисията си до края на май тази го-

Димитър Абаджиев от ДСБ определи пред- дина. 
ложението като предизборно и обвини НДСВ,

Тази пролет международното изложение събира 
1332 фирми от 40 държави с новости в мебел
ния дизайн и строителството, битовата тех
ника и домакинството, химията, храните, 
текстила и модата.

В Пловдив премиерът Симеон Сакскобургготски откри 
25-тия Международен пролетен панаир за потребителски сто
ки и услуги. Той приветства и учаснтиците в Първия инвести
ционен форум "Общините - партньор на бизнеса", който се 
провежда в рамките на изложението.

При откриването на изложението премиерът Симеон Сак
скобургготски заяви, че подписаният преди дни договор с ЕС 
открива възможности за по-големи пазари, европейски стан
дарти в производството и опазването на околната среда, как- 
то и защита на потребителите.

В рамките на тазгодишния панаир, офисът на ООН в Бълга
рия за първи път ще представи в 6-та палата глобални иници
ативи за насърчване на бизнеса.

Погребани последните 

две български жертви
На изборите за народни представители * България погреба двамата български воини, които загинаха преди 4 дни в 

Мрак, Валентин Донев от Русе и Преслав Стоянов от Силистра бяха пови
шени посмъртно в звание офицерски кандидат и отличени с награден знак 
"За вярна служба под знамената" - първа степен.

Как ще се гласува в 

чужбина Жителите на гр. Ниш, ко
ито имат български пас
порт или лична карта мо
гат да подадат заявления 
за участие в изборите в по
мещенията на Сдружение
то за сръбско-българско 
приятелство "Рила", Ул. 
Вождова 104, тел. 520 632. 
Формулярите могат да се 
вземат от 9 до 15 часа 
най-късно до II юни.

"За съжаление най-постра- ражданин Преслав Стоянов.
Наесен Преслав трябваше

Валентин Донев бе погребан
в родния си град Русе близо до далото поделение от Българ- 
своя боен другар от първата ската армия сме ние. От десет да участва в маратонско състе- 
мисия в Ирак - Антон Петров, жертви свидни четири са от 68 зание във Вашингтон. Заради 
Петров загина преди година и бригада. Може и поради факта, добрите си постижения като 
половина в Кербала след теро- че задачите, които изпълняват атлет - колегите му в армията 
ристичната атака срещу база силите за специални операции, го наричаха "Синът на вятъра".

Последна част на офицерски 
На траурната церемония ос- риск", коментира полк. Пла- кандидат Преслав Стоянов от- 

вен близките на Валентин До- мен Торлаков, командир на 68 дадоха и колегите му от 68 бри- 
нев дойдоха висши офицери от бригада "Специални сили" - гада "Специални сили" в Плов- 
Генералния щаб, командирите Пловдив.

Агенцията за българите в 
чужбина осведоми български
те граждани, живеещи в други 
страни, за промените, които са 
приети в Закона за избиране на 
народни представители. Под
чертава се, че на изборите за 
народни представители, които 
ще се състоят на 25 юни 2005 
г., в чужбина ще се гласува са
мо за партии и коалиции без 
имена на кандидатите. Гласо
вете от чужбина не се разпре
делят по региони, а се добавят
към гласовете за партиите и списъците могат да гласуват, 
коалициите от страната. За от- като в деня на изборите се 
криване на избирателна секция вписват в отделен списък. 
трябва да има получени Подробности за предстоя- 
наи-малко 20 заявления за щите избори могат да се наме-

п^юни чпп лиг" Рят на сайтовете на Държавна- Централната избирателна раните партии и коалиции са
мо електронна поща или лич та агенция за българите в чуж- комисия (ЦИК) е регистрирала Движение за права и свободи,
но на адреса на дипломатичес- бина' девет партии за участие в избо- Коалиция за България, Нацио-

рите, съобщи на пресконфе- нално движение Симеон Вто-
ренция говорителят на коми- ри", Партия "Демократи за 
сията Александър Алексан- силна България", Коалиция 
дров. По думите му регистри- "Обединени демократични си-

"Индия". са с най-висока степен на

див и от шуменския гарнизон.
Стотици силистренци казахана загиналия командос и него

ви колеги от Пловдив и Ирак. последно сбогом на своя съг-ките представителства).
Избиратели, които не са 

включени предварително в ли", Народняшка земеделска 
партия "Никола Петков", Коа
лиция "Български народен съ
юз", Партия на свободните де
мократи, Коалиция "Федера
ция на свободния бизнес". 
Крайният срок за подаване на 
документи за регистрация на 
партиите за участие в изборите 
е бил до 19 часа на 9 май, а до 
16 часа документи са подали 25 
партии, съобщи Александров.

До 9 май регистрирани 

девет партии

"Върви, народе възродени" 
на 22 езика

платени от НЗОК, да са здравно осигурени в 
страните, в които пребивават и да са били пове
че от 183 дни през една година извън България. 
Депутатите позволиха и разсрочено плащане на 
здравните вноски за българите, които не са се 
осигурявали от въвеждането на задължително- 

Българите в чужбина няма да плащат здрав- т0 осигуряване и чиито доходи са под 200 лв. на 
ни вноски, реши парламентът при първото че- ЧЛен от семейството. Тези хора към момента 
тене на промените в Закона за задължителното дължат по 857,05 лв. Те могат да плащат раз- 
здравно осигуряване. Условията за сънародни- срочено до края на 2006 г. 
ците ни зад граница са да не са ползвани услуги.

Промени в Закона за 

здравно осигуряване
"Върви, народе възродени" бе изпълнен в Русе за първи път на 

22 езика, говорими в страните от Европейския съюз. Това стана 
в двора на училище "Христо Ботев", където през 1892 г. учите
лят по френски език Стоян Михайловски е написал текста му.

По текста на химна "Върви, народе възродени" е създадено и 
пано от графити върху стена от 100 квадратни метра. Те са нари
сувани от деца от Националното училище по изкуствата в Русе, 
графити райтъри и просто тийнейджъри, които искат да го пра
вят. Меглена Кунева също участва със спрей в доизрисуването 
им.

Кунева е водач на листата на НДСВ в Русе за избори 2005 г.
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11 800 са играли в хорото за Гинес, съобщи 

пред БТА Христо Станков, президент на фол
клорен център "Нестия", който е в организаци
онния комитет на инициативата. Досегашни
ят световен рекорд за групов танц е 5000 учас
тници и е поставен в Азия. Българският опит 
бе наблюдаван от 8 чужди и 10 домашни наб
людатели. Нарушения не са установени, ос
новното правило беше да не се прекъсва жива
та верига в продължение на минимум 7 мину
ти. Отговор от Гинес ще има до края на месеца.

№
■ ■>.V .V- чЯННв

,.|*ь.1 У.ч
и’

л-И1 ; й глаз Ш.<г\

^ /-4- ■' д-у



Ъосж&фадска хроника
ТЗ май 2Й0Й 5

щцЗГщИШЕМГь ш. 111Ч«ГиТП 1*Т\1»ТИТ ГТГ мТИГКтТ

Иванов спечели турнира
по чупене па яйца
Министерството на младежта и спорта, от Столичния общински съвет, 

етът на община Дупница Първан Дангов, делегации от общините Бан
ско, Карлово и др. Те победиха: Димитър Иванов и сестрата му Яна 

Иванова. Трето място разделиха Драгана Сречкович 
и Александра ГеоргиеваБосилеградският филиал на КИЦ “Цариброд” ор

ганизира от 29 април до 2 май тази година в Босилег- Спонсори на фестивала бяха Столична община, 
рад 12-ия Международен Великденски фестивал, която е осигурила 9,5 хилади лева за награди, 
Освен турнира по чупене на великденски яйца, в Министерството на икономиката, Министер- 
който участваха точно 600 деца в рамките на чети- ството на енергетиката, Министерството на 
ридневния фестивал бяха организирани и редица кул- младежта и спорта, “АЕЦКозлодуй”, “ТЕЦ 
турни програми Марица изток 2", ”Булгартабак", италианска

та повод своеобразния фестивал на детската па- та Неправителствена организация СООРГ с под- 
пост в Боси™ ГГ™™1 !! Р крепа на Европейската комисия, “Аец Козлодуй”, 
кпайнтя ня Гт.пЯи п Р ха Д Ц °Т Различни общините Босилеград, Дупница, Перник, фирми-краища на Сърбия, България и Мекедония и макар и те “Нестле” и “Данон” от София, частни 
за кратко дадоха чар на живота в заспалия” Босилег- фирми от Босилеград, гражданското сдружение 
рад. Навсякъде се чуваше детски смях, песни и весел- “Босилеградско” от Скопйе и др. Главният орга

низатор на фестивала Александър Димитров за
яви, че разноските за организацията на фести
вала възлизат на пад 12 хиляди евро и подчерта, 
че всички гости са били изключително доволни 
от организацията и още сега са потвърдили 
участието си за следващата година.

КХД “Рас” от Нови пазар. Същата вечер в препълне
ната голяма зала на Центъра за култура фолклорният 
ансамбъл “София 6" към Народното читалище "Ви
тоша" от София изнесе галаконцерт. Освен изключи
телните изяви на танцовия състав под ръководство 
на Нестор Несторов, представиха се и балетната гру
па “Криция”, певицата Рени Зарева многобройни ар
тисти и др. След богатата културна програма в къс
ните вечерни часове в училищния двор беше органи
зиран прекрасен фоерверк шоу.

Финалната част се проведе на 2 май в голямата за
ла в Центъра за култура. И тази година водещ на фи
налната част от турнира бе симпатичният клоун в ли
цето на артиста Панайот Цонев от София, който уме
ло забавляваше състезателите и публиката. В паузите 
на състезанието, в културната част от програмата се 
представиха фолклорният ансамбъл от Дулово, певи
цата Рени Зарева, артисти от Белград, а особен инте
рес предизвика представянето на кукерите (сурвака
рите) от пернишкото село Лесковец.

Победител на турнира стана Димитър Иванов от 
Райчиловци, ученик в седми клас в основно училище 
в Босилеград, който във финалния сблъсък бе по-ус
пешен от сестричката си Яна Иванова, ученичка в 
първи клас. На трето място се класираха Драгана 
Сречкович от Княжевац и Александра Георгиева от 
Босилеград.

Всички участници в състезанието получиха награ
ди. На всяко дете бе дадена по една тениска и значка с 
надписа на фестивала, сладкиши, фломастери... 
По-успешните състезатели, които се класираха за фи
налната част (64) получиха ученически чанти и при
бори, радиоапарати, топки, играчки, сладкиши и др. 
Най-ценни награди спечелиха първите четирима със
тезатели. Фондацията “Всичко за децата” от София за 
тях е подсигурила десетдневно летуване в Гърция. 
Победителите получиха специални награди от прези
дента на Република България Георги Първанов купи, 
медали, ученически чанти, ученически прибори, ра
диоапарати, касетофони, дискмени, играчки, следки- 
ши, топки и редица други награди. Първокласирали- 
те се Димитър и Яна получиха и велосипеди.

Наградата за най-оригинално яйце на турнира по
лучи Деян Митрев от Босилеград, а наградата за 
най-хубаво боядисано яйце бе присъдена на Йована 
Велкович от Княжевац.

би.

те “Лево” от Белград и “Тед” от Зайчар изнесоха теат
рални представления.

На 30 април за участниците във фестивала беше 
организирана екскурзия до Рилския манастир, Дуп
ница и Кюстендил.

Турнирът започна в неделя на Великден от 12 часа 
на бината в училищния двор. До знамената на СЧГ, 
България, Македония и Европейския съюз бе повдиг
нато и знамето на фестивала.

Приветствайки участниците и гостите, председа
телят на програмния съвет на КИЦ Иван Николов из
тъкна, че се радва, че и тази година на Великденския 
фестивал ни е събрала любовта към децата и вярата 
във високите ценности на християнството. “Нека с 
възкресението на Исус Христос да възкръсне и вяра
та ни в собствените ни сили и възможности, за да обе
диним усилията си и да превърнем Босилеград от зо
на на здрача, в център на детската радост на Балкани- 

Освен децата от Босилеград и от околните села, в те Но ние не искаме само да забавляваме децата - на- 
турнира по чупене на великденски яйца участваха и Шата цел е да им създадем нормални условия за жи- 
около 200 състезатели от Белград, Нови пазар, Ива- вот и да осигурим бъдеще на този град и този бъл- 

Ниш, Алексинац, Зайчар, Княжевац, Гърлян, гарски народ. Искам да вярвам, че времето на подоз- 
Лесковац, Враня, Сурдулица, София, Банско, Радне- ренията и недоверието е зад нас.” 
во. Кърджали, Дулово, Разград, Стара Загора, Драго- На този ден се проведе първият етап от турнира.

Карлово, Дупница, Перник, Кюстендил, Скопие, По системата на елиминация, след трите кръга оста- 
Куманово и Неготино. Децата бяха настанени в боси- наха 64-ма най-успешни участници, които се класира- 
леградски семейства.

Фестивалът започна на 29 април, когато пристиг- откритата сцена в училищния двор се представиха 
наха първите гости от вътрешността на Сърбия. Ве- танцьорите от фолклорния ансамбъл към Центъра за 
черта в голямата зала на Центъра за култура, театри- култура в Босилеград и артистите и танцьорите от

Милен Добрев връчва наградата на 
Димитър Иванов

НОВО

ман,

ха за финала. В рамките иа културната програма на

П.Л.Р.

Викторина за гимназисти Цветя и свещи 
на Кин станПобеди отборът 

от I] клас
Общинската организация 

на СУБНОР в Босилеград 
ознаменува 60 години от ос
вобождението от фашизма и 
61 година от битката на 
Църноок.

Делегацията, в която бяха 
Драган Тодоров, председа
тел на ОО на СУБНОР Боси
леград, представител на ОО 
на СПС в Босилеград, пред
ставители на тукашния от
дел на ОВР и няколко мес
тни жители, на 6 май тази го
дина посетиха паметника на 
загиналите партизани в мес
тността Кин стан на Църно
ок, където положиха цветя и 
запалиха свещи.

Босилеградската гимназия организира своеобразно ученичес
ко състезание под название "Музикална пързалка", в което освен 
че се състезаваха гимназистите изпълниха и културна програма 
в голямата зала на Цен търа за култура.

В рамките на квалификационните съревнования, които пред- 
варитлено се проведоха в училището, отборите от всички пара
лелки, съставени от по трима ученици, премериха знанията си по 
предмети, за които самите те се определиха. За финалната част 
се класираха 4 отбора, а най-успешен бе екипът от 1| клас в със
тав: Ивана Миланова, Миряна Стойнева и Деян Рангелов, които 
отговаряха на въпроси по изобразитлено изкуство. На второ изпълниха и песни, скечове, а бяха организирани и състезания по 
място се нареди отборът IV! клас, докато третото място разде- различни танци и игри. За иаи-успешиите участници, босилег- 
лиха учениците от ШI и Ш2 клас. радските частни предприятия осигуриха награди.

Викторината се проведе в голямата зала на Центъра за култу- Организатори на това мероприятие бяха гимназиалните учи- 
ра и предизвика голям интерес сред босилеградчани. В рамките телки Евгения Миланова и Митра Симеонова, 
на "Музикалната пързалка", оспен състезанията, гимназистите

П.Л.Р.П.Л.Р.
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Надежда Стоянович - 

и.д. директор на ЦК
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Заседание на ОС 6 Димитровград

Зоран Петров от ДС напом
ни, че наистина Г 17 плюс и 
ДСС са дали подкрепата кмет
ския пост, но недоразуменията 
идват след това, особено около 
директорския пост в Центъра 
за култура. "Те не искаха да 
гласуват Йованович (който е 
член на Г 17 плюс) да бъде ос
вободен от длъжност, а се оп
ределиха за нов директор. За
това ние решихме, че най-доб
ре ще бъде, ако кандидатът за 
ИД бъде от редовете на заети
те в ЦК, след което спешно да 
се започне с отделяне на теле
визията и радиото от Центъра. 
Ние и занапред предлагаме ди
ректорското място в Центъра 
за култура на Г 17 плюс."

На забележката, че Надежда 
Стоянович е кандидат на 
ДСБЮ, Ратко Манчев, под
председател  ̂на ОС, ( а преди 
него и д-р Йосифов) истъкна, 
че тя не членува нито в една 
партия и на практика е канди
дат от заетите и представлява 
преходно решение. Неговият 
опит да похвали Г 17 плюс, че 
има добри кадри и специалис
ти в редовете си нищо не по
могна и членовете й не учас-

Директорът на Центъра за 
култура в Димитровград Петар 
Йованович е сменен на послед
ното заседание на ОС с мно
зинство от 14 гласа "за" и един 
"против" от 21 присъстващи 
отборници. За изпълняващ 
длъжността директор на Цен
търа за култура е назначена 
Надежда Стоянович (по баща 
Каменова), която в момента е 
главен и отговорен редактор в 
РТВ Цариброд. За нейното наз
начаване гласуваха 13 отбор
ници, а никой не бе против ни
то въздържан.

Иначе сменяването на дир- 
ктора на Центъра за култура 
предизвика доста разправии 
между демократичния блок 
(ДСБЮ и ДХСС) и ДС от една 
и Г 17 плюс, ДСС и радикалите 
от друга страна. След като д-р 
Ангел Йосифов в образложе- 
нието си за сменяване на Йо
ванович изтъкна, че сегашната 
власт е показала демократич
ността си, не сменявайки за 24 
часа всички назначени от пре
дишната власт директори. Ки
рил Младенов от Сръбската 
радикална партия каза, че сега 
ще настъпи тотално помраче
ние на телевизията, понеже и 
досега само ДС и ДСБЮ са 
имали достъп до тази медия.

От името на Г 17 плюс Дра
ган Стефанов обвини демокра
тичните сили, че не спазват ко
алиционния договор, даже 
ДХСС и ДСБЮ не са искали да 
се подпише такъв договор и 
той не е подписан. Съгласно 
този (устен) договор директор
ското място в Центъра за кул
тура е трябвало да бъде даде
но на Г 17 плюс. Затова той по
кани челните хора от демокра
тичните сили да се определят 
дали и занапред ще зачитат не
подписания коалиционен дого
вор, от което ще зависи по-на
татъшното им участие в рабо
тата на скупщината.

други училища. В съобщението им обаче се зала
гат за смесено училище с гимназиални паралелки, 
което все пак не е едно и също. Имайки тъкмо това 
предвид, Зоран Петров от ДС потърси отговор
ност от такива отборници, както и от тези, които 
са членове на Училищния съвет, където са взели 
противоположно становище. Най-конкретен и 
най-реален (някои казаха и жесток) бе подпредсе
дателят на ОС Ратко Манчев, който направи ана
лиз на всичко случило се досега около гимнази
ята. Между другото той направи забележка на 
ДСС, че на първата неформална среща, на която 
се разискваше за статуса на гимназията, те изпра
тили не председател на ОС, не председател на от- 
борническата група, а направо провокатор в ли
цето на Драган Манчев, който се изказа от "нацио
налистически позиции". Според Ратко Мначев, чл. 
34 от Закона казва, че всяко средно училище мо
же да има подведомствени паралелки и извън 
своето училище и тази практика в димитровград
ската гимназия вече съществува 5 години и ще съ
ществува и след нас. Той се запита, защо никой не 
поставя въпроса за търговската паралелка, която 
е открита за девет ученици, която е незаконно от
крита и дипломите на практика са невалидни, за- 
щото паралелката съществува без съгласие на ми
нистерството. "Никой не се пита защо е намален 
броят на паралелките в основното училище, което 
не е оправдано нито от педагогическа, ниго от 
която и да е гледна точка - "за да се открие търгов
ска паралелка за девет ученици ". Той нарече ма
нипулация цифрите, които се споменават в основ
ното училище, според които от направената анке
та само 38 са се изказали за гимназия. Манипула
ция е затова, защото не са питани родителите, а 
само учениците. А кога го вече става дума за циф
ри той посочи, че в момента в гиманазията има 
53-ма ученици в гимназиалните паралелки и още 
само 17 в останалите, дошли от основното учили
ще. Не напразно и случайно съществува така на
речената положителна дискриминация към мал
цинствата, според която могат да съществуват в 
малцинствени и крайгранични училища и пара
лелки с по-малко ученици. Според Ратко Манчев 
очевидно е, че проблемът е най-вече в нас самите, 
в нашите глави и поданическото отношение към 
някои. Защо се срамуваме да кажем кой ни е май- 
чинит език? Къде е просветният инспектор да ка
же, че майчин език не може да се намери на анкет
ните листета? Ролята на интелектуалците е да 
виждат поне малко по-напред от обикновения чо
век - родител, а не с евтина демагогия да ги убеж
дават какво е по-добре за техните деца.

Предраг Димитров беше най-жесток и направо 
потърси от компетентните да се смени сегашната 
директорка на гимназията, "която за решаване на 
един толкова важен въпрос, какъвто е статусът на 
гимназията, свиква заседание на учителския ко
лектив по време на голямата почивка. С това се 
омаловажава над стогодишната традиция на гим
назията. И членовете на Училищния съвет, които 
представляват местната самоуправа, а са се опре
делили за смесено училище, трябва да бъдат сме
нени".

Председателят на ОС д-р Владица Димитров, 
като отборник (който преди гласува за гимназия с 
подведомствени паралелки), изтъкна, че "в съста
ва на смесеното училище има и гимназиални па
ралелки. А вие от ДС говорите едно, а работите 
друго. Вие форсирате само високообразовани хо
ра. И дали гимназиалното образование е условие 
за виеше образование. Ето аз съм завършил сред
но медицинско училище и съм следвал. (Но то е 
четиригодишно училище, а не тригодишно, какво- 
то е смесеното - заб. А.Т.)

Началникът на общинската управа Велин Ни
колов подчерта, че гражданите трябва да знаят, че 
вината за закриване на гимназията е на предишна-

Седмото редовно заседание на Общинската 
скупщина в Димитровград ще остане запомнено 
не само по това, че едната част бе проведена пре
ди Великденските празници, а другата след Гер
гьовден, но и по това, че информацията за статуса 
на гимназията предизвика най-много разисква
ния, набити с доста емоции.

Сесията започна на 28 април с дневен ред от 22 
точки, който бе допълнен с още две. След като бе 
обсъден отчетът за работа на историческия архив 
от Пирот и приет заедно с плана за тази година, 
първият парлив въпрос от дневни ред бе върна
тият от шестото заседание отчет на Центъра за 
култура. След доста разисквания отчетът пак бе 
отхвърлен и бе сформирана комисия по въпроса.

И освобождаването от длъжност на директора 
на Центъра за култура също предизвика доста 
разправии и се завърши със сменяването му.

По въпроса за освобождаване от длъжност и 
назначаване на членовете от името на местната 
самоуправа в Управителния съвет на основното 
училище се стигна дотам, че д-р Ангел Йосифов, 
който бе предложен за член на УС револтирано 
припомни, че по отношение на нкои членове от 
Демократични блок ДСБЮ-ДХСС постоянно се 
нарушава протоколът, било затова, че все още не 
се доставят материалите на български или пък за
това, че кандидатите не се приемат. "Оттеглям 
всички наши кандидати, а за случилото се ще ос- 
ведом всички релевантни институции", заяви той.

След паузата, вероятно като резултат на опре
делени консултации, бе прието решение, с което 
досегашните членове, представлващи интересите 
на местната власт в УС на основното училище, 
бяха освободени от длъжност, а на тяхно место 
назначени нови. Това са : д-р Ангел Йосифов, Ире
на Соколова и Даниела Миладинова.

Остра полемика предизвика и предложението

тваха в гласуването, както и ра
дикалите (но не напуснаха за
лата).

Що се отнася до финансовия 
отчет на Центъра за култура, 
който бе върнат на предишно
то заседание, поради неясноти- 
ите в изразходваните средства 
и този път не бе приет. Прието 
бе предложението на отборни- 
ка Драгица Ангелова да се 
сформира комисия, която да 
направи обстоен анализ на фи- 
насовата дейност на Центъра 
за култура през миналата годи
на. В състава на комисията са 
Драгица Ангелова, Ратко Мна
чев, Цветко Иванов, Слободан- 
ка Цветкова и Иванчо Стоянов.

С 13 гласа "за", 2 "против" и два въздър
жали се отборииците на ОС в Димитров
град рстиха съпругата па убития премиер 
па Сърбия Ружица Джинджич да бъде 
провъзгласена за почетен гражданин на 
Димитровград.
С два гласа повече - 15, без въздържани и 
против, площадът в центъра на града, 
който сега се нарича площад "Освобожде
ние", се преименува и получава името на 
д-р Зоран Джинджич. А.Т.

за освобождаване от длъжност на УС на Спор
тния съюз. Предложението не получи необходи
мите гласове и така се стигна до констатаци, че 
Съюзът на спортовете е сдружение на граждани и 
респективно общината няма никакви задължения 
да отделя пари за спортните колективи, понеже 
според закона и не притежава това право. Тъй ка
то тази точка не мина, то и разискването по плана 
и програмата на Съюза на спортовете стана без
предметно и отборииците не го обсъдиха.

Трябва ли на Димитровград туристическа орга- 
низаци или не, въпрос, по който също имаше раз
ногласия. Всъщност кметът предложи сформира
не на такава, поради факта, че част от общината е 
в състава на парка на природата "Стара планина", 
който завзема територия от двете страни на гра
ницата. От друга пък страна една от развойните 
насоки на общината е туризмът - транзитен и 
обикновен. Членовете на Г 17 плюс обаче бяха 
против с мотивация, че "ще се настанят на работа 
нови лица, а няма предвидени средства в бюдже
та". От ДСС изказаха скептицизъм, а радикалите 
поздравиха идеята, като напомниха, че трябва да 
се радваме, ако се настаняват хора на работа. С 16 
гласа "за" от 21 присъстващи решението за сфор
миране на туристическа организаци бе прието.

В продължение на сесията, което стана на 10 
май, най-ожесточени разисквания се водиха във 
връзка с информацията за статуса на гимназията. 
Както бе изтъкнато, в основното училище (поради 
предстощото записване в средните училища) е 
стигнала дописка, в която гимназията официално 
се назовава смесено средно училище. Очевидно 
това предизвика отборииците още веднъж да си 
кажат мнението и да се разкритикуват помежду си 
за двуличното поведение на някои, като отборни
ци и като членове на определени партии. От ДСС 
подчертават, че са гласували за статукво, а това 
значи гимназия с подведомствени паралелки на

Ще <е учреди туристическа 

организация
ОС в Димитровград прие 

предложението на Общинския 
съвет да се сформира местна 
туристическа организация.

Според решението за сфор
мирането на организацията, 
основател на Туристическата 
организация в Димитровград 
(ТОД) ще е ОС. Между другото 
ТОД ще провежда следните 
дейности: даване под наем на 
автомобили и плавателни съ
дове; събиране на база данни; 
изследване на пазара и на об
щественото мнение; организи
ране на панаири; оказване на 
услуги, целенасочени към рек
ламирането и пропагандиране
то на туризма; помагане на ту
ристите; търговия на едро и 
търговия на дребно в специа
лизирани магазини; печатане 
на книги, брошури, и проспек
ти...

ни донорства, дейности, които 
ще провежда, както и от други 
приходи.

ТОД ще има следните орга
ни: Управителен съвет, Надзи- 
рателен съвет и директор. Ди
ректор на организацията ще 
назначава и освобождава от 
поста основателят. Мандатът 
ще му е четири години и ще 
може отново да бъде назнача
ван за директор. За директор 
на ТОД ще може да бъде назна
чавано лице с виеше образо
вание (специалност туризъм, 
икономика, право), което има 
най-малко три години трудов 
стаж в своята специалност и 
което владее един от, както се 
казва в проекторешението, све
товноизвестните чуждестрани 
езици.

Вътрешната организация на 
ТОД ще бъде уредена с Пра
вилник, с който между другото 
ще бъдат определени работни
те места и условията за назна
чаване на работа на заинтере
сованите лица.

та власт, която е позволила да се стигне до свър
шен чин, а всичко е станало с благословия на Учи
лищната управа от Ниш. Има определена тенден
ция и с проблема с изучаване на българския май
чин език и се запита защо никой във вътршността 
на Сърбия не пита родителите искат ли техните 
деца да учат майчиния си език (сръбски) или не. 
Димитровградската гимназия той нарече "Ца- 
рибродски университет", с чиято загуба се губи 
идентичкоста на града и малцинството.

Тъй като ставаше дума само за информация, 
отборииците не се определяха по въпроса.

Средствата, с които ще се 
финансира, ТОД ще обезпеча
ва от следните източници: так
сата за пребиваване на туристи 
в общината, бюджета на ОС 
(въз основа на програмата за 
развитие на туризма), различ-А.Т. Б.Д.
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Едногласно решение на ОС

Кому пречи гимназията? Да ее открие утаяще 

в & Драговита!
Идентичността на една нация (малцинство) 

се разпознава най-добре по езика, образование
то, културата, обичаите и традицията. Всяко 
сегателство срещу тези, определящи национал
ната принадлежност и националното самосъз
нание, е опит да се заличи историческата памет 
и да се обезличи дадена нация (малцинство).

Царибродската гимназия е с над стогодишна 
традиция. От нейните скамейки 
десетки, а стотици и хиляди високообразовани 
хора на изкуството и професионалисти, достиг
нали най-високи изяви във всички области на 

дейност. Неведнаж професори 
Белградския, Скопския и други университети са 
разпознавали студентите, идващи от Цариб
родската гимназия. Гимназията бе 
разпознаване и на драматични прегледи, кон
цертни състезания, поетични срещи, спортни 
манифестации...

Това въведение бе необходимо, за да уточ
ним традицията и едновременно да се запита
ме: кому пречи гимназията? Кой има интерес 
да въведе третостепенно образование и да 
ши ежегодно по триестина и повече среднош
колци да продължат образованието си във вис
ши училища, факултети, академии?!

Да конкретизираме: атаките срещу гимназия
та започнаха с въвеждане на т. нар. "двуезично 
обучение", когато обучението в гимназията от 
български език полека премина на сърбохър
ватски език, за да остане българският език само 
като предмет, а броят на часовете умишлено се 
намаляваше, за да стане два часа седмично и то 
факултативно!

Вероятно на определен кръг или кръгове то
ва не им се нрави. Най-добрият начин да се пре
сече тази традиция е да се закрие гимназията 
(преди години имаше такъв опит), в случай да 
не може напълно то поне да се изтласка и да 
стане второстепенна, а когато се укаже възмож
ност и да се заличи.

Решението на Общинската скупщина е гим
назията да запази досегашния си статус. Учи
лищният отбор с 5 : 4 гласа решава училището 
да бъде "смесено". Тук бихме задали въпроса: 
чие решение е по-силно - на Общинската скуп
щина или на Училищния отбор, който е задъл
жен да провежда на дело решенията на ОС в 
образованието.

Следователно, интересите на определени 
кръгове са намерили поддържници в училищ
ните органи и сред част от учителите в учили
щето, както и подкрепа от директорката. Тук 
може влияние да окаже и екзистенционалният 
страх да не се загуби работното място и пр. 
Питаме: може ли пет-шест души да решават 
съдбата на една такава жизненоважна институ
ция и да определят съдбата на десетки и стоти
ци редници и според "свои" мнения да запечат
ва в тристепенно обучение бъдещето им? Спо
ред мен гражданите са гласували доверието на 
общинската скупщина и само и единствено от- 
борниците имат правото да говорят от името на 
гражданите. Ако друг това прави, значи се из
дига над легитимния орган и представителното 
тяло.

по-

След като училищата в отдалечените села на територията 
на Димитровградска община бяха (масово) закрити, понеже 
нямаше ученици, звучи невероятно решението на Общинската 
скупщина и то едногласно, в село Драговита да се открие под
ведомствено училище на училището в Димитровград!

Изхождайки от факта, че в момента в селото има 11 малки 
дечица, някои от които следващата учебна година стават пър
волаци, Демократичният блок ДСБЮ-ДХСС предложи от
криване на четикласно основно училище в селото. Сградата 
на някогашното училище е сравнително добре запазена и в 
нея може да се организира обучението. По повод предложени
ето за откриване на училище, от централното училище пред 
отборниците е прочетена дописка, в която се казва, че има из
лишък даскали. Основната нишка в дописката е, че те са про
тив. Но отборниците не зачетоха техното мнение и единодуш
но подкрепиха и приеха предложението. Решението на Скуп
щината ще бъде доставено до просветното министерство, от 
което се очаква да даде съгласие.

са излезли не

човешката на

еталон за

ли-
А.Т.

Дали българският език напълно ще бъде 
заличен или и занапред ще се изучава само с 
два часа е отделен въпрос, но не и най-маловаж- 
ният. Защото още в началото казахме, че езикът 
е основният белег на дадена нация (малцин
ство).

Акция на ОО на ДСС 6 Димитровград

Осъществимо е!В заключение да кажем, че и "намесата" и 
"ангажирането" на "Вечернье новости" и "Да- 
нас" са част от стратегията, защото поне досега 
не съм забелязал да са се загрижили за пробле-

2 . ^ 5
т ч

мите и трудностите на малцинствата, а винаги 
се явяват, когато се породят парливи въпроси и 
допълнително внасят суматоха и раздухват не
доразумения сред хората.
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Как са харчени парите 6 Центъра за култура

Общината дала 10.0 

милиона динара
-

град, 53 242 динара за пребивава
нето на членовете на КХД във Ве
лико Търново, 149 745 за пребива
ването на КХД в Гърция, 182 400 
динара за превозването на члено
вете на КХД и театъра по време 
гостуваиията им, 74 616 дин. за го
риво за нуждите на културата и 54 
150 дин. са разходите за работата 
на членовете на КХД от всички 
възрастови категории).

Що се отнася до текущите поп
равки и поддържането на съоръ
женията, най-много ЦК е отделил 
за озвучението на киното и театъ
ра и то 188 100 динара, 163 хиляди 
динара са възлизали разходите за 
кабелно-дистрибутивната систе 
ма, 90 431 за поправка на киноапа 
ратурата и подобряване на рабо 
тата на киното, 78 847 дин. за под 
държане на служебните автомоби

На последната сесия на ОС в изразходвани по следния начин: 
Димитровград съветниците не 618 735 динара са вложени за услу- 
приеха допълнителния финансов гите на културата, 488 530 за услу- 

Центъра за култура през гите на информирането, 127 957 
2004 година. Този отчет отборни- динара за услугите на комуника

циите и доставката, 115 778 дина-

Членовете на Общинския съвет на ДСС в Димитровград, в
понеделник в центъра на града, проведоха акция под название 
“Осъществимо е!”. Те на димитровградчаните разделяха афи
ши, които пропагандират Предварителното проучване (Сту
дията за осъществимостта), както и подготовките за разгово
рите на СЧГ във връзка със Споразумението за стабилността 
и присъединяването към ЕС.

отчет на

ците изискваха на по-миналата се
сия, когато от предоставения тога- ра за текущите поправки и под- 
ва не успяха да разберат напълно държане на съоръженията и 25 761 
къде са отивали средствата, от- дин. за потушаване на разходите 
пуснати от общинския бюджет. По за платежния оборот, 
инициатива на отборническата Когато става дума за услугите 
група на ДС скупщината взе реше- на културата и средствата, получе- 
ние да сформира Анкетен отбор, ни от републиканското министер- 
който да установи как са разпеде- ство, нека отбележим, че посоче- 
ляни средствата в ЦК. нитс 350 хиляди динара са разпре-

От финансовия отчет на ЦК, делни по следния начин: 150 хиля
ди за пленера “Погаиовски манас-

Б. Д.

Държавно първенство по шахмат 
заучени ци______________________

Солидно представяне 

на босилеградчани
както и от някои сегменти на до
пълнението му, става ясно, че ве- тир” (за осигуряване на храна за 
домството през 2004 година е по- участниците), 150 хиляди за Лят- 
лучило от общинската хазна 10 902 ната школа на Паулина Манова 
989 динара, а от републиканското (от които 100 хиляди за хонорари- 
министерство на културата и ме- те на актрисата и нейните сътруд- 
диите - 350 хиляди динара, ници и 50 хиляди за уреждане на
Най-много средства от общин- сцената и храненето на участници

те -младите актьори) и 50 хиляди

.. 100 Босилеградските шахматни надежди Митко Александров и
компютрите!“ 2 650 динара за поп- ДРаган Божилов участваха в Държавното първенство на СЧГ за 
равка на техниката о студиото и 24 ученици, което се проведе от 28 април до 4 май във Върнячка Ба- 
хиляди динара за поддържане на ня.
канцеларските съоръжения, Митко се състезава в категорията момчета от 16 до 18-годиш-

За текущите поправки и под- на възраст и сред 26-имата участници успя да се класира в среда- 
държането на съоръженията ми- та на табелката. В изключително силна конкуренция, сред 2-ма- 
иалата година ЦК е изразходвал та ФИДЕ майстори и 12 кандидат-майстори, той спечели4точки 
общо 611 217 динара, 495 439 от в д изиграни кръга. Поради отличните си резултати срещу 
които са бюджетни срсдстпа. най-добрите състезатели в своята категория Митко осъществи
стщне АнкетнияГотбор къмО™ мад 2 200 “Ел0 точки” и дсжолкот° »а два турнира успее да 
Димитровград след разглеждане- потвърди този резултат ще осъществи правото да участва на 
то па финансовата дейност на ЦК Европейското първенство, което през есента ще се проведе в 
ще бъдат в унисон със сведенията, Херцог Нови.
които са предоставили във фииан- Драган се състезава в категорията момчета на възраст от 10 
совия отчет и в допълнението на до 12 години. Той спечели 3,5 точки в 9 изиграни мача и в конку- 
отчета на служащите о ЦК, остава реиция от 44-има състезатели се класира в средата на табелката, 
да се види.

ския бюджет в ЦК са отделени за: 
заплатите и добавките на заетите - динара за провеждането на регио- 
7 091 966 динара, облаганията за калното мероприятие Нишавски 
ПИО - 793 980, тока - 449 088, об- хоровод” (за осигуряване на храна

за участниците).
Както вече посочихме, лапи за 

ЦК е израз-
лаганията за здравното осигуре- 
ние - 394 980 динара и др. За т. нар.

г: 2“м.~,
собствени приходи на стойност 1 386 053 динара за Реализа«ия™ “а
376 763 динара и то: 995 258 дина- театралните п~™.
раотКЛС 165 152 от услугите, ко- ро село накрай света и Чипол 
итоса оказвали радиото и телеви- но", 354 362 динара за пленера 
зията, 193 019 динара от кинопро- Погаиовски маласгиР ' «Ни_ 
жекдиите и изявите на театъра и фолклорното м<:р Р 
КХД и 23 333 динара от даването шавски х°ров°д . 26 246 за уча 
йод наем „а помещения. Собстве-

Б. Д. П.Л.Р.
ните средства ггрез 2004 година са
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В градската галерия и на театралната сцена 6 
Димитровград___ ______ _________________

Гостуваха студенти 

от софийски академии т ООН■

В градската галерия в Димитровград тези 
дни бе открита изложба на художествени твор
би на студенти от Националната художествена
та академия в София. Представиха се студенти 
от три страни - България, Македония и Сърбия. 
Единственият художник от Сърбия, който ек
спонира творбите си, бе димитровградчапинът 
Александър Деиков, студент в трети курс на 
академията, специалност графика.

Изложбата бе част от проекта на група млади 
хора от трите страни, който има за цел да попу
ляризира произведенията на модерното изкус
тво и тенденциите в областта на културата, съз
дадени в големите градове и в малките и мулти- 
етнически среди.

Втората част на проекта реализираха студен
тите от Националната академия за театрално и 
филмово изкуство в София, които в голямата 
зала на димитровградския ЦК изнесоха пиеста 
“Портретът на Дориян Грей”, по текст па Оскар 
Уайлд. Това класическо дело на Уайлд умело и 
ученически точно на сцената постави Елица 
Михайлова, студентка в пети курс на режисура, 
докато интересната, функционална и на момен
ти изключително атрактивна сценография под
готви Елица Андреева. Ролите в пиесата убеди
телно изпълниха Игор Тодоров, Мартин Гяуров 
и Иван Глигоров, студенти в трети курс на ака
демията.

Димитровградска община е първата малка и 
мултиетническа среда, в която бе реализиран 
проектът на студентите от двете софийски ака
демии.
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Наградената картина на Искрен Петров

Тринадесетгодишният Женева. Международният кон- 
Искрен Петров от град Сливен курс за деца е организиран от 

европейска Програмата на ООН за окол- 
награда на Програмата на ната среда "Вауег АС" и япон- 
ООН за околната среда в Меж- ската фондация "С1оЬа1 Реасе 
дународния детски конкурс за апб ЕтчгоптепГ". Конкурсът е 
рисунка на тема "Зелените гра- за деца от 6 до 14 години и се 
дове". Творбата била избрана организира от 1990 година. До- 
сред 3 хиляди и 500 рисунки от сега в него са участвали над 
цяла Европа. 160 хиляди деца от повече от

Наградите са били обявени в 100 страни. За пръв път тази 
година световният конкурс е 
предшестван от регионални 
предварителни кръгове. Всеки 
регионален офис на Програма
та на ООН за околна среда 
(Банкок, Женева, Мексико си
ти, Вашингтон, Бахрейн и Най- 
роби) избра по един региона
лен победител и още 100 твор
би, които да участват на све
товния финал. Финалистите ще 
бъдат опредлени на 5 юни 2005 
година по време на междуна
родното тържествено отбеляз
ване на Световния ден на окол
ната среда в Сан Франциско, 
САЩ. Домакин на тържество
то ще бъде губернаторът на 
Калифорния Арнолд Шварце- 
негер. Всички регионални по
бедители ще получат по хиляда 
долара, а световният победи-

спечели голямата

Б. Д.
Графика на Александър Денков

Нови Сад
Предсташшжш ®(В
войводммщш

Двама_новосадски художници по потекло от Димитровград,
Георги Йосифов и Бранислав Бошкович участваха в 10-ата 
международна изложба "Арт експо" в Нови Сад.

Георги Йосифов се представи с рисунки, картини в маслена 
техника, акварели и пастели. Бранислав Бошкович, член на ху
дожествената работилница при Сръбския народен театър в Но
ви Сад, се представи с десетки картини (предимно акварели) с 
войводински мотиви.

Трябва да се отбележи, чена 17май Йосифов ще има самос
тоятелна изложба на 35 мащабни картини в Галерията Лаза ■цаст от картините на Йосифов на "Арт експо" 
Костич" в гр. Сомбор, а две негови картини са приети за биена- 
лето в гр. Зренянин през юни.

лет ще получи още две хиляди 
Т. ПетровИ. Иеленкович долара.

Дейности на димитровградските те- 
атрални трупи

Децата в 

възрастните в

Изложба в Босилеград
Пейзажи на Захариев и Тодоров

лица,
ополовград

По повод Великденските и Първомайските ските художници-любители Александър Захариев и 
празници Центърът за култура в Босилеград Станислав Тодоров.
организира изложба на картини на босилеград- Двамата нашенци се представиха предимно с

пейзажи с мотиви от природните красоти на 
Босилеградско. В хола на голямата зала на
Центъра за култура бяха представени 21 рисун- Детската сцена към димитровградския театър “Христо Ботев” в понедел- 
ки -12 на Захариев и 9 на Тодоров. Почитатели- ник изнесе представлението си “Буболечка” в третия междуокръжен преглед 
те на изобразителното изкуство, които рядко на детските сцени към самодейните театри в Сърбия, който се провежда в 
имат възможност да присъстват на подобни град Сурдулица. Освен димитровградския в прегледа участваха и детски теат- 
събития в Босилеград, бяха впечатлени от Ри от Лебане, Алексинац, Власотинце, Лесковац и Прокупие. 
творбите на двамата художници. Журито, в чийто състав бяха известният театрален критик и театролог от

В речта си по повод откриването на излож- Белград Милутин Мишич и актьорите Йовица Велкович и Веролюб Богдано- 
бата директорът на Центъра за култура Славка вич> °бяви младите димитровградски актьори Сърджан Христов и Татяна 
Накева подчерта, че поредната изложба на То- Анджелкович за артисти на вечерта. Те ще бъдат в конкуренцията за главните 
доров и Захариев е още едно потвърждение за награди в прегледа, които ще бъдат присъдени тази вечер след изпълняването 
доброто взаимно сътрудничество между ху- на всичките представления. Димитровградските деца в Сурдулица придружа- 
дожниците и Центъра за култура. ваше постановчикът на пиесата “Буболечка” Наталия Гелебан от Пирот.

-Надявам се, че в бъдеще ще се интензивира Театърът “Христо Ботев” утре ще изпълни представлението си “Нишан” 
взаимното ни сътрудничество, понеже Центъ- на международния театрален фестивал в българския град Тополовград. В 
рът ще подсигури средства за сформиране на проявата участват театри от пет страни - България, Македония, Турция, Гър- 
секция по изобразително изкуство, чрез която ция и Сърбия. Димитровградският театър традиционно се завръща с награди 
ще се стараем да привлечем и младите таланти от този фестивал. Миналата година за актьорските си умения бе наградена ак- 
от общината. трисата Надица Иванова, а по-миналата Славчо Димитров.

Б. Д-П.Л.Р.
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Дъждът, който валя през це
лия ден, все пак не успя напълно 
да развали събора на Умни пе
тък в Босилеград. Умни петък е 
с подвижна дата и тази година 
съвпадна с Гергьовден.

По традиция на този ден, как- 
то и на Малка Богородица, кога- 
то също се провежда събор, в 
града, освен босилеградчани се 
събират и съборяни от всичките 
села в общината, които идват да 
си пазаруват и да се срещнат с 
роднини, близки и приятели.
Движението по долната улица 
бе спряно, а от двете страни на 
пътя бяха монтирани сергии, от 
които любезните търговци 
предлагаха най-различна стока.

По-възрастните хора разказ
ват, че преди години на съборите в Босилеград 
са се виели по няколко хора, но за съжаление 
тази година те изостанаха. Дали само дъждът

;
:

I

г 'или и някои други обстоятелства тази година и 
негативно повлияха върху традицията?

П.Л.Р. п

От албума на наш читател

Сладкаршгьт Сали
Открай време царибродчани са приемали мюсюлманин. Царибродчани впрочем 

дошлите да живеят в техния град като свои, никога не са се делили по вяра или нация, 
независимо откъде са, коя вяра изповядват и 
каква националност са. С тях са споделяли ра- човек, дружелюбие и винаги готов за ше- 
достни, обаче и трудни мигове. Радушно са га. Затова е и канен и приеман във всички 
приемани във всички компании, на гости, уве- компании. Известни са неговите шеги, ко- 
селения, тържества, дори и на най-интимни ито и до ден днешен се преразказват. Но 
семейни тържества.

За това свидетелстват и старите снимки. На ка, особено по адрес на "булата" му, която 
тази са хора от шивашкия еснаф. Известният почти не е излизала от къщи. Но шегите 
майстор-шивач Санда Ненин, седнал отляво, винаги са били с мярка и без да го обидят. 
Влатко Влаев е първият от същата страна зад 
него, Васко Пейчев - Шушня стои в средата и неговата смърт продължили неговите си- 
други. С тях е и Сали Турчина, както го нари- нове Ибраим и Синан, а след тях внуците 
чали царибродчани, горанец, дошъл от Косо- му. На главната улица в Цариброд и днес 
во в Цариброд, където дълги години е рабо- има сладкарница, която поддържат вну- 
тил като сладкарин. Как е уважаван този чо- ците на Сали. 
век, седнал до известния царибродски шивач, 
си личи от мястото, което му е дадено - до 
видния еснафлия, въпреки факта, че той е бил

Сладкаринът Сали е бил добродушен

не са изоставали и шегите на негова смет-

Сладкарския занаят в Цариброд след

Сретен Игов Снимката е заснета през 30-те години от миналия век

■& Ли и . 1Нашите села (1) Питейна вода в изобилие
Характерно за Голеш е то
ва, че вода за пиене има в 
голямо изобилие и е твърде 
хубава. Махала Село взима 
вода от чеишите Вирове и 
Деда Рашковата чешма. 
Сред селските ниви е чеш
мата Вир, от която след 
жетва пие целият селски 
добитък. В местността 
Честак в южния край на 
Сарафските ливади е 
най-пълноводната селска 
чешма - Голема чешма. От 
нея се възползват и хората 
от съседните села Жерави- 
но, Караманица и Горно 
Тлъмино, които имат лива
ди в полето. Всички чешми 
имат дървени корита за во
допой на добитъка.
В селото има още две чеш
ми - Падинска чешма и Бог
данов извор, и няколко кла
денци. Под кладенец селя
ните подразбират слаботе- 
чащ извор.

Голеш (днес македонско) село Голема 
Църцория. След като граница
та между България и Турция я 
откъснала от селото, махалата 
постепенно се оформила като 
отделно село. На върха Сюле- 
маница бил турският граничен 
пост.

* Махалите се намират 
6 стръмните поли на 
връх Голеш, а под тях 
се простира доста го
ляма равнина, заета от

Голеш е доста оголено село, 
но има и гъста букова гора по 
северните склонове на връх Го
леш и по западните склонове 
на Камеиита чука. Махалите се 
намират в стръмните поли на 
връх Голеш, а под тях се прос
тира доста голяма равнина, за
ета от (мочурливи) ливади. Та
зи равнина се нарича Сараф
ските ливади, но днес е по-из
вестна като Голешко поле. То е 
по-ново образуване и неговите 
води се изливат някъде под
почвено, а на повърхността се 
оттичат към Горно Тлъмино - 
началото на Тлъминска (Бран- 
ковска) река чрез Бобенов дол. 
Дължината на Голешкото поле 
е 1000, а широчината му 500 м. 
Намира се на 1255 м надмор
ска височина и е

(моч)т>ливи) ливади. Та
зи равнина се нарича 
Сарафските ливади, но 
днес е по-известна ка
то Голешко поле. То е __ __________________
единственото плато в Всяка година на Петровден на Голешко поле се
Босилегоааска община. провежда събор, а миналата година за първи път оосилеерауска туК бе организирана петровденска среща на насе-

С повърхнина ОТ 5 квадрат- лението от общините Босилеград, Кюстендил и Кри
ва паланка.ни километра Голеш е едно от

най-малките села в Босилег- къснато от България и присъе- нянов, първият кмет на община 
радска община. От центъра на ено към Кралството на Босилеград след 9 септември 
общината е отдалечено 48 км, а сърбите хърватите и словен- 1944 г. "Оттогава Голеш е в 
надморската височина при ма- ци!ре от 1941 до 1945 г. то е би- състава на околия Босилег- 
хала Село е 1260 м. Селото е ло в състава на община Крива рад", разказваше Дъмнянов, 
разположено по източните и 
югоизточните голи склонове 
на връх Голеш с височина 1467

рамките на българ- който до пенсионирането си 
след това в работеше като адвокат.

ски склонове. Цялото село е из
ложено твърде много на ветро
ве. Много силно духа западни
ят вятър, който докарва дъж
дове и мъгли. Както ни разказа 
71-годишният Радисав Мана- 
сиев от голешката махала Чал- 
минска, южният вятър често 
разкривал сламените покриви 
на плевните и кошарите.

- Следва -

паланка в
ската държава, а

,, същата община, но в рамките
м. На изток граничи със селата т ЮГОСлавската република Махала На ГОЛвМа 
Жеравино и Горно Тлъмино, Македония. В 1945 г. Околий- ЦЬШ|ппИя 
на север и запад е с. Карамани- ският нар0ден отбор в Боси- ч нч м
ца, а на юг е границата с Макс- леград образувал комисия за Ето още няколко историчес- 
дония. решаване на спорните въпроси ки данни за село Голеш. Както

По планинските разклоне- аа границата между републики- посочва Йордан Захариев в 
ния към юг и запад до 1913 г. те ^ърбия и Македония. Фор- книгата си "Каменица" (изда- 
минавала българско-турската м на е и съответна македон- ние на Българската академия 
граница, а през 1918 г. българ- ска' комисия. Председател на на науките, София, 1935 г.), до 
ско-сръбската граница. От 6осилеградската комисия, коя- освобождението от турците то 
1920 г. това село, заедно с це- то е работила по задача на НР е било махала на съседното 
лия Босилеградски край, е от- с бия е бил Владимир Дъм-

единственото плато в 
Босилеградска община.

Една част от "полето" вла 
деят другоселци, така че зем 
лището на голешани не е голя 
мо. Техните ниви са по източ 
ните и югоизточните планин

Александър
МЛАДЕНОВ
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Три кръга преди края на първенството„Младост" се класира за полуфинала в състезанията 
за купата на СЧГ ^Младост" е на 

крачка до титлата^Зелените” побеждават
В 5-ия кръг от пролетната част в ПФД босилеградска “Мла

дост” като гост победи отбора на “Джерекарце” в Търговище сБосилеградска “Младост” спечели с 5:0 сре- нути по-късно защитникът на гостите Милян 
щу “Челик” от Бело поле в рамките на 3 кръг от Ристич уцели собствената си врата. Крайния 
тазгодишните състезания за Купата на Пчински резултат 5:0 в полза на “зелените” оформи вра

тарят на "Младост" Горан Величкович, който 
И в този мач “Младост” потвърди, че в мо- реализира оправдано отсъдената дузпа от стра- 

мента разполага с много силен състав, готов да на на главния съдия на срещата Марко Тодоро- 
побеждава и отборите от по-висшата дивизия, вич от Враня.
От самото начало на мача “зелените” непрекъс-

4:1.
Въпреки че домакините откриха резултата още в 9-ата минута 

Марян Стоянович, до края на първото полувреме напа- 
— “Младост” Горан Игнятович вкара два гола и обърна

окръг.
с гол на 
дателят на
резултата в полза на босилеградския отбор. През второто полув
реме същият футболист успя още един път да се разпише в 
60-ата минута, а четвъртото попадение за “зелените”, с което бе 
оформен и крайният резултат, отбеляза младият нападател Вла- 
дица Владимиров.

Три кръга преди края
дост” е водач в крайното класиране с 2 точки преднина пред 
рокласираната “Кондива” от Жбевац. В следващия кръг, на 15 
май (неделя) от 16, 30 на стадиона “Пескара”, босилеградчани 
посрещат отбора на “Пчиня” от Търговище. П.Л.Р.

“Младост” напълно си заслужава мястото в 
нато атакуваха и създаваха изгодни голови по- по-висша дивизия, тъй като спечели убедителни 
ложения пред вратата на гостите. Първата част победи срещу “Радник” и “Челик”, които са от 
на мача приключи с 2:0, а головете отбеляза по-висшата дивизия. На полуфинала босилег- 
младият халф Даниел Стошич от Враня, който радските момчета ще посрещнат “Раднички” от 
през този сезон се състезава за “Младост”. Враня, докато другата полуфинална двойка е 

През второто полувреме “зелените” отбеля- “Динамо” от Враня и “Кондива” от Жбевац. Все 
заха още три попадения. В 70-ата минута 17-го- още не е определена датата за полуфиналите, 
дишният Владица Владимиров с филигрански Носителят на Купата от Пчински окръг ще се 
точен удар прехвърли топката зад гръба на гос- класира в състезанията за Купата па Сърбия и 
тинския вратар Славиша Аризанович, а 10 ми- Черна гора. П.Л.Р.

на тазгодишното първенство “Мла-
вто-

Шахмат - купата на СЧГ

"Цариброд" загуби 

финалната среща
Балкански" се прости от финала за купатаи

след това се поокопитиха, от- майстори: Ценич в 36 за “Бал- 
криха играта и в 36 минута на- кански”, а Иеличич в 10 и 87, 
малиха резултата. В заключи- Нацков в 12, Петкович в 55, 
телната част от срещата “Рад- Манчич в 74 и Джурджич в 89 
нички” отбеляза три гола и на- минута за “Раднички”. Жълти 

Домакините влязоха в мача с пълно заслужено се класираха картони: М. Пейчев и Гюров от 
много респект към гостите, за финала.
Играчите на “Раднички” се
възползваха от това и вкараха 2005 г., СЦ “Парк”, зрители - 
два “бързи" гола в 10 и 12-ата около 1000. Главен рефер - Са- дър Нацков от “Раднички” 
минута. Димитровградчаните ша Ристич от Пирот (8). Гол- (7.5).

ФК „Балкански" - ФК 
„Раднички" (Пирот) 1 : 
6 (1 : 2) Когато шахматният отбор от Димитровград се класира меж

ду четирите най-добри в рамките на състезанията за купата на 
СЧГ, едва ли някой предполагаше, че ще стигне и до финала. Но

“Балкански”, а Милош Нико- 
Димитровград, 27 април лич и Велкович от “Раднички”.

Играч на срещата - Алексан-

и това се случи.
След като победи отбора на ШК "Кондива" с 3 : 1 и се класира 

между четрите, съревноваващи се за купата на СЧГ, ШК "Ца
риброд" с 3 : 1 победи и отбора на Пожаревашкия шахматен клуб 
на втория ден на Великден. Победата бе осъществена в малката 
зала на Центъра за култура в атмосфера на 
съревнование от най-висок ранг. За пръв път в полуфиналната 
среща зрителите имаха възможност да следят мача на демон
страционни табла. Под покривителство на кмета на общината 
д-р Веселин Величков и спонсорство на застрахователната ком
пания "Дунав" димитровградските шахматисти срещу отбора на 
"Ясеница" се класираха за финала, който се проведе в Смедерев- 
ска паланка. Макар че загуби и двата мача (като гост с 3,5 : 0,5 
точки и като домакин с 1,5 : 2,5 точки) ШК "Цариброд" заедно с 
"Ясеница" се класира за финалния турнир, който ще се проведе в 
Херцег Нови т.м.

Ако се има предвид, че съперникът на димитровградските 
шахматисти е многократен шампион на бивша СФРЮ и че в не
го играят състезатели с най-високи титли, може да се каже, че 
това е най-голямият успех на отбора. Ето и резултатите от двата 
финални мача:

Първия мач в Смедеревска паланка 3,5 : 0,5:
Първа дъска: Радослав Симич (гросмайстор) - Драган Илич 

(мк) 1 : 0; Втора дъска: Слободан Мартинович (гм) - Георги Пет
ров (мк) реми; Трета дъска: Ненад Ристич (им) - Иван Стоиме
нов (мк) 1 : 0; Четвърта дъска: Боривое Вуячич (им) -Сърбислав 
Минчич (мк) 1 : 0

Втория мач 1,5 : 2,5:
Д. Илич - Р . Симич реми; Георги Петров- С. Мартинович 0 : 

1; С. Минчич - Б Вуячич 1 : 0; И. Стоименов - Н. Ристич 0:1.

истинско шахматно

Двадесет и трети кръг от първен 
ството на НФЗ Желюша" ■ 

"Лмомотива
I!

Още една загуба
„Ястребац-Продетер" - „Балкански" 4:1 (2:0)

“Балкански” продължава да губи срещите на гостуващи тере
ни. Много по-силно от поражението боли лошото съдийство на 
Голубович от Алексинац, който почти целия отбор (8 играчи) на 
“Балкански” наказа с жълти картони. На повечето димитров- 
градчани получените картони в този мач ще препятстват в игра
та в някой от предстоящите два мача от първенството.

Ниш, 30 април 2005, игрището в Долна Врежина, зрители - 
около 100. Главен рефер - Владица Голубович от Алексинац. 
Голмайстори: Милош Иованович в 70 и 89 и Любоевич в 3 и 36 
минута за “Ястребац-Пролетер”, а Ценич в 82 минута за “Бал
кански”. Жъти картони: Тодорович, Любоевич и Стоянович от 
“Ястребац-Пролетер”, а Васов, Иванов, Ценич, Гюров, Милан 
Георгиев, Йовичич, Христич и М. Пейчев от “Балкански”.

На 8 май в СЦ "Парк", пред 
около 150 зрители и съдийството 
на Андриян Джорджевич от Пирот 
- 8, се срещнаха отборите на "Же
люша" и лидера на таблицата "Ло
комотива" от Бело поле. В първата 
част играта бе равностойна, за ко
ето свидетелства и резултатът. 
Чак през втората част с влизането 
на Георгиев домакините превзеха 
играта и осъществиха важна побе
да. Резултатът можеже да бъде и 
по-убедителен, ако домашните на
падатели не пропуснаха редица го
лови положения.

Голмайстори: Гигов в 15 (авто
гол), Г еоргиев в 69 и Г игов в 87 ми
нута за "Желюша", а Лилич в 5 ми
нута за "Локомотива". Жълти кар
тони: Нацков и Николов от "Же
люша", Гигов от "Локомотива".

В рамките на дванадестия кръг от 
състезанията в Пиротска лига "Же
люша" като гост победи "Падеж" с 5 
: 2 (1 : 2). Гостите през целия мач бя
ха по-добри от домакините и напъл
но заслужиха победата.

Висока победа в слаб мач д.с.

"Балкански" - "Оллладинац" 8 : 1 ( 3:1)
7 май 2005, споретен център "Парк", зрители 200, съдия Ми

лан Кръстич от Пирот-7.
Голмайстори: М. Иованович във 2 и 61 минута, Гюров в 11 

мин., Ценич в 40, 71 и 85 минута, Глигориевич в 82 и М. Пейчев в 
89 мин. за "Балкански", а Васкович в 29 минута за "Омладинац".

Жълти картони: Бошкович, Васов и Йованович при "Балкан
ски", а Васкович, Владица Велькович, Ведран Велькович и Трай- 
кович при "Омладинац".

Играч на мача: Милош Йованович 7 от "Балкански".
В една слаба футболна среща, в която се сблъскаха два отбо

ра, борещи се за оцеляване в дивизията, за отбелязване са само 
головете. Гостите не показаха почти нищо, а домакините не из
ползваха още десетина голови положения, особено Ценич, който 
можеше да бъде най-резултатен играч на мача.

Шахмат

София домакин на 

наи-силния турнир
* Ще участват шестима от най-добрите шахма
тисти в света

София ще бъде домакин на най-силния международен турнир 
по шахмат за тази година.

Състезанието ще се проведе от 11 до 22 май. В него ще учас
тват шестима от най-добрите шахматисти в света: Весилин То
палов (Бълг.), Вишванатан Ананд (Инд.), Владимир Крамник 
(Рус.), Майкъл Адаме (Анг.), Юдит Полгар (Унг.) и Руслан Пана- 
марьов (Укр.). Техният среден коефициент ЕЛО определя из
ключително високата категория на надпреварата - 20.

Наградният фонд на турнира е 300 хиляди евро. Регламентът 
предвиджа два кръга със седемчасов контрол. По този начин 
всеки участник ще играе по два мача срещу останалите. При ра
венство в крайното класирене ще се играе тайбрек, за да бъде оп
ределен победителят. Контролното време за игра е по правила
та на класическия шахмат - 40 хода за 2 часа, плюс 20 хода за 1 

и още 30 минути за завършване на партията.
Както ни осведомиха от организационния комитет, на турни

ра е поканен и легендарният световен шампион по шахмат Боби 
Фишер, който вече е исландски гражданин.

Успешно представя
не на Анита Накова

В началото на май във Върнячка баня се про
веде тринадесетият фестивал на младите шах
матисти на СЧГ във всички категории. Млада
та димитровградска шахматистка Анита Нако
ва, в конкуренция на момичета до 16 години в 
ускорен шахмат, спечели трето място и брон
зов медал, а в класическия шахмат тя се класи
ра от 4-8 място.

час
д.с.

т. п.
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Предание от шопските краища НЦ Скърбна вест
На 1 май 2005 г. в Кавадарци (Македония) почина скъ

пата ни сестра, зълва и леляГ : :Осман Колчар 

■■ Никола 

Петрович
Младите
успешни

||Ш|Ш МИЛАНКА АР АНГЕЛОВА, 
Ж Ж по баща СтайковатаШ родена през 1931 г. в мах. Ваклиини, Горна Лисина, жи

вяла в Кавадарци 
Милата ни покойница е погребана на 2 май в Кавадарци.
Дълбок поклон пред светлата й памет!
Скърбящи: брат Тоша със семейството си и племенниците й Ми
линка, Драган и Верка със семействата си

На нишкия стадион “Чаир” 
бе проведен първият кръг от 
отборното състезание за 
дите пионери, известно под 
названието НИПАЛ. Състеза
нието ще продължи в три кръ
га. Най-добри резултати в пър
вия кръг отбелязаха пионерите 
от Димитровград и Пожаре- 
вац. Когато става дума за със
тезателите от Димитровград, 
Андреа Тодорова победи 
дисциплината скок на височи
на със 135 см, Александра Пет
рова победи в хвърляне на гю
ле с резултат 7,51 м, докато 
Стефан Лукич победи в скок на 
височина с 135 см и в хвърляне 
на гюле с 8,27 м.

През 1790 година в Цариград били много разтревожени пора
ди силното хайдушко движение в шопските краища. За да разбие 
и потуши това движение, султанът изпратил в тези краища своя 
най-способен и любим юзбашия (полковник) с два полка 
най-добре обучена и снабдена войска. Юзбашията Дели Осман 
бил жесток и безмилостен човек. Имал намерение да накара 
всички християни да се потурчат, понеже смятал, че щом населе
нието

мла-

На 17 юни преди б ГОДИНИ останахме без на
шата скъпа и незабравима майка и леля

ЛЮБИЦА ВАСИЛЕВИЧ, по баща 
Николова
от Ниш, родена в с. Врабча

На 24 април 2005 г. се навършиха 11 ГОДИНИ от 
смъртта на нашия скъп и незабравим баща и тетин

стане турско, хайдутите лесно ще бъдат открити и унищо
жени. Обаче не било така. Едва ли някой искал да се потурчи. Ра
зяреният Осман заповядал да се съберат хора от селата и от гра
да и да се закарат в пиротското кале. Там неговите палачи ги на
бивали на колове и после ги изнасяли и нареждали около калето. 
Юзбашията наредил да свири музика пред бедните жертви и 
войниците да играят "чочек". Всеки ден хора отивали при хайду
тите и се оплаквали от свирепостите на Осман, когото нарекли 
“колчар”.

Тръгнал младият Иван Войвода с неговата дружина от село 
до село, от орач до орач, при жътвари, овчари и дървари и всич
ки ги молил да се съберат в определен ден и в определен час. 
Обиколил той Бабушнишко, Трънско, Драгоманско, Белоград
чишко и Пиротско. Отбил се при Вълчан Войвода и при войвода
та Старина Новак. В определения ден се събрали над 150 хайду
ти и над 4000 селяни и ловджии. Гората между селата Ръсница и 
Блато се напълнила с хора, готови за борба срещу Осман. Влия
телните селяни и ловджии отишли при войводите и поискали 
веднага да нападнат калето. Иван Войводата се възпротивил на 
това решение, казвайки: “Братя, ние не сме се събрали тук, за да 
ни избият край калето. Ако ги нападнем открито, те ще имат за
щита от крепостните стени, а ние ще останем на открито. Не, 
братя, ще ги нападнем, когато преценим, че е настъпил подхо-

в

ДРАГОЛЮБ ВАСИЛЕВИЧ 
от Ниш

Скърбта ни по вас е все тъй голяма. Обичаме ви 
и вечно ще ви помним. Дълбок поклон пред светлата ви памет!

Опечалени: син Влада и племенница Лилия със семействата си

На 19 юни преди 6 ГОДИНИ престана да тупти любящото сърце на 
нашата мила и непрежалима съпруга, майка и леля

АНКА СОКОЛОВА, по баща Николова 
от Нови Сад, родена в с. Врабча

С много обич и признателност пазим спомена за 
твоята житейска мъдрост и безкрайна доброта. Почивай в 
мир и светлина!
Скърбящи: съпруг Люба, дъщеря Нада и племенница 
Лилия със семейството си

Спортна стрелба
Пионерките 
на "Граничар11 
най-добри

На турнира по стрелба в Пи
рот участваха и пионерките от 
СК "Граничар" от Димитров- ! дящ момент. Предлагам да се разделим на две части. Когато 
град. В конкуренция на връс- I мръкне, едната част ще отиде в гората над калето и ще се при- 

от Ягодина, Враня, I таи. Другата половина ще отиде долу между върбите и там ще се 
Княжевац и Пирот, те бяха I скрие. Около полунощ аз и моите другари ще отидем да убием 
най-успешни и с 508 точки спе- \ нощните пазачи. Когато ги убием, над калето силно ще завие 
челиха първо място, пред Пи- I вълк, докато под калето ще започне да лае лисица. Когато чуете 
рот с 507 и Ягодина'с 492 точ- | тези викове, всички ще дойдете до калето и тогава всички ще

постъпваме по хайдушки - леко стъпвай, безшумно убивай.”
Вълчан Войводата и Старина Новак подкрепили Иван. След 

полунощ Дели Осман се събудил и отишъл да назоби своята ко
била Бедевия. Тя била едно прекрасно животно, най-бързо от 
всичките коне в двата полка. След като нахранил кобилата, 
Осман тръгнал пак да си легне. На вратата на конюшнята нас- 
малко не се сблъскал с нахлуващите стотици хора в калето. 

Край в следващия брой

Навършва сс ПОЛОВИН ГОДИНА, откакто ни напусна нашата обича
на и незабравима майка, свекърва, тъща и бабаничките си
МАГА СТОЙКОВА 
(1916 - 2004)
от с. Бресница, Босилеградско

Панихидата ще бъде отслужена на 14 май (събота) от 
11 часа на гробищата в Бресница. Каним близки и прияте
ли да ни придружат.

Майко, ти продължаваш да живееш в сърцата ни оби
чана и скъпа. Почивай в мир. Дълбок поклон пред светлата ти памет!

КИ.
Поотделно първо място спе

чели Йелена Тодорова от Пи
рот със 179, пред Дияна Соко
лова от Димитровград със 177 
точки. Снежана Николова улу
чи 173, а Светлана Пейчич 158 
точки.

Дъщерята Лиляна и синът Стефан със семействата си

д.с. Тъжен помен
На 10 май 2005 година сс навършиха 9 ГОДИНИ от 

смъртта на
Подготвил: Драган Кузев

' . .....
9 Г~!

СТЕВАН БОЙКОВ 
от Д. Любата

Нека всички, конто го познаваха си спомнят за него. 
Поклон пред светлата му памет!ВОДОРАВНО: 1. Най-разпрос- 

транените билки по света. 5. 
Град във Войводина. 8. Част от 
денонощието. 10. Хищник от ро
да на кучето, диво куче. 12. Изо- 17 
лиран електропроводник. 14. 
Площадка на жп гара. 15. Вул
кан в Италия до Неапол. 17. Дър
жава в Азия. 18. Успех. 19. Сгра- ^ 
да за съхраняване на зърно. 21. 
Салон. 22. Мярка за земна площ.
23. Столетие. 24. Утайка на дъно- 27 
то в бутилка с вино. 26. Стена от 
камъни. 27. Река в Австрия и 
Германия. 28. Името на изобре
тателя Тесла. 29. Героиня на Ва
зов от “Под игото". 30. Град в 
Босна. 31. Препаска. 32. Цел, в 
която се стреля с оръжие. 33. 34 
Госпожи. 34. Женска дреха, на
родна носия (мн.ч.). 35. Държа
ва в Южна Америка.
ОТВЕСНО: 1. Лично местоиме-

ц
Семейство Бойкови

Навършиха сс 20 ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и I
незабравим тетин и дядо [

БЛАГОЙ СТОЯНОВ - Бата Блашко 
от Димитровград

Изминаха 5 ГОДИНИ от смъртта на 
нашата мила и незабравима тетка и баба 4;4Iфг ВЕРА СТОЯНОВА 
от Димитровград

Поклон пред светлата им памет!
Техните: Душан и Дивна със семействата сиV т

Възпоменание
На 11 май сс навършват ТРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ от 

смъртта на добрия ни съпруг, баща и дядо

Г *

на творба. 15. Превозно сред- дена част от море в сушата. 28. 
„ _ , „ ство. 16. Държава в Азия. 20. Вдлъбнатина в стена. 29. Цига-

ние. 2. Житно растение. 3. Съд п Норми. 22. Опера от Вер- ни. 30. Река в България. 31. Раз- 
за течности. 4. Които рисува ико- * 23 Дъ;боко място в река. 25. мекната пръст. 32. Третата нота.
ни. 5. Модел руски самолети. 6. §акопчалка катарама. 26. Вда- 33. Първата нота.
Японско изкуство за подрежда- к
не на цветя, 7, Животно в тропи
ците, подобно на сърна, което 
бързо бяга. 8, Знак на хороскопа.
9, Иглолистно дърво (мн.ч.). 11.
Модел руски самолети. 13. Вър
ховен бог при китайците и япон
ците. 14. Музикална или лоетич-

БРАНКО ПЕЙЧЕВ 
(1931-2002)

На 14 юни сс навършват ПЕТ ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от смъртта на нашня обичаи чичо и дядо

СОКОЛ ПЕЙЧЕВ 
(1923-2000)

Решение не кръстословица 241 ■ Водоравно:
1. Масон. 5. ферибот. 11. Дата. 12. Ириг. 14. Лула. 15. ИЩ. 16. Бо
таник. 19. Шер. 20. Набор. 22. Пипер. 24. Ли. 25. Обител. 27. Ше
риф. 29. Лагар. 31. Темида. 33. Ар. 35. Жокер. 37. Мазут. 38. Вие. 
40. Навици. 41. Ин. 42. Ъгъл. 44. Ред. 45. Дукат. 48. Радомир. 49. 
Забави.

С много обич и признателност сс прекланяме пред 
светлата ви памет.
Семейство Пейчеви



%умф - Сатира - Заба/к
Манчин рабуш
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Нашествие на сръбски фолкзвезди в България ■

Шабан 

Шалмии в 

" Шоуто 

на Слави"
Т

Откико решише че гледаю кой двор най-добре йе 
подреден и чие и после че га даваю на телевизиюту, 
народ се диже, награба габрове метле и поче да изка- 
руйе боклукат от свата кьошетия. Комшията ми 
Ставрия диже текво турлище, та засипа ижете и дво
ровете, йедва се разпознаваомо, а Манаси не вишъл 
басамаците и се изтъркалял на плочете, кажу ногу си 
строшил.

-Кво бре праиш, Ставрийо, че ни подушиш? - реко 
да га подватим. - Откуде толкова боклук.

-Откуде ли? Па мойта ороспия, Манчо, с године 
върля боклук зад ижуту. Напрайила йе целу камару: 
шишетия пластична ли нечеш, продупчене тенджаре, 
изгорели тиганье, само от попа уше нема ...Овия дни 
от двор на двор иде некикво момчище и каже дека 
требе и тротоарите да се очисте от ръджасалата 
таксета и приколице. Добре ка не надзърну у дворат, 
там сам завърльил йедън прогорел кавтор на дърва и 
йедън дибидуз изгорел електрическьи...

-Тека ли?! Я се чудим защо вадете, за койе орате де
ка пак че потече вода из ньи, се напълните със сва- 
кикви отпадъци.

-Я, Манчо, не знам кой гьи пълни, ама съм напъл
нил приколицуту на култиваторат...

-А на "Козарицу" ли че га караш?
-Тамън работа! Млого йе далеко и не знам дали че 

може да изпъпли на върат...
-Па кво че му праиш?
-Че га изкарам у польето, ял къмто "Къндину бару", 

ял къмто "Кьеремиджилницу", ял на "Паскапшскьи 
пут"... Или пойдем ли на ньиву че га изтресем негде 
успут...

-Алал вера, Ставрийо, ти си бил прав чисник!
-Кво да се прайи, Манчо. Очу ка ми улезне човек у 

дворат да зине кико съм га средил...
-Убаво йе това, Ставрийо, щом су решили да намере 

убав двор...
-Море да знайеш, тува у петак бабата накупува не- 

кикве петунийе и мирку не ми дава. "Пази петунийе- 
те на басамаците, гявол че те узне ако само йедну 
обориш!", на свако излазенье ми ока, па съга, Манчо, 
слазим из басамаците на сът, кико боровъц...

-Арно, арно, ама кво че кажеш кига се затрупа 
польето с боклуци и напълне вадете?

-Епа Манчо, ти па тражиш под бика теле. Ако си

Легендата на сръбската му
зика Шабан Шаулич сащиса 
зрителите на 6ТВ по време на 
гостуването си в "Шоуто на 
Слави". Това се повтори и 24
часа по-късно, когато певецът 
с бездънния глас събира в со
фийския Зимен дворец, в Сту
дентския град, иад 8 хиляди фе- 
нове. Сред зрителите имаше и 
не малка агитка млади нашен
ци, които следват в София.

Тупне на Индира Радич 
Само няколко дни след Ша- Слави. ще бъде невиждано (ако не

бан в България дойде и Индира Ие1<а "'с' 11ее_на_сптдион броим това преди петнайссти-
Радич, която направи турне из Сдавената като икона в Сър- па години на Лепа Брсна),
страната заедно с българската бия ДеЧа Ражнатович тепърва твърдят организаторите. Пре-

ще пристигне в София, за да движда се сцената да бъде 250 
изенсе 3-часово грандиозно кв.м. На самия стадион ще бъ-

Ивана (вляво) и Индира Радич

си колежка Ивана. Най-извес
тният български шоумен Сла
ви Трифонов покани и Индира Ш0У на еДин от стадионите в дат монтирани огромни екра- 
да му гостува. Тя изпя два биса, българската столица. ни, а Цеца ще бъде подпомага-

Зрелището, което подготвя на от екип от над 70 човека! 
скандалната вдовица на Аркаи,

вместо планирания един и тан
цува разкошно, заедно със

ЗШЕШЗЯЬ_
Крадци на 

череши

■в Ъ#Нашенски петоршшп
Дете, върни парете!

Петък бил, пазарън дън у Цариброд, а деда Лада 
из Градинье цел дън пил меку ракию у Гациното. 
Преди да си пойде окне конобаратога:

- Дете, да ми донесеш йедну яку ракию, ама толко 
яку да може до Градинье да ме однесе!

Донел конобарът, деда Лада си платил целуту 
сметку, испил якуту и си пошъл къмто селото.

Дошъл пак петък, деда Лада пак улезъл у Гацино
то и йоще од вратата почел да ока:

- Дете, да си ми върнеш парете за якуту од ония 
петък! Киква ти яка ракия, това йе била патока, вър- 
льи ме у Костин дол...

Един куц и един сляп отишли да крадат 
череши. Когато стигнали до черешата, ку
цият казал:

- Сляп, аз не мога да се катеря, затова ти
ще се качиш на дървото, ще опипваш чере
шите с ръце, ще ги береш и ще ги пускаш 
долу. Аз ще ги събирам накуп и когато 
слезнеш, ще ги изядем заедно.

Качил се слепият на дървото и започнал 
да пуска череши. По едно време отдолу 
чул:

Младен Колев

- Хруп, хруп, хруп...
Слепият извикал отгоре:
- Куц, недей да ядеш черешите сам!
Но долу хрупането продължило.
- Куц, недей бе, ще скоча върху гърба ти! 
Хрупането обаче продължавало. Слепи

ят се ядосал и скочил право на гърба на... 
мечката, която хрупала черешите! Тя се из
плашила и хукнала да бяга. Слепият се ядо-

Царят и царибродчани 
и пиротчанци

Когато през 1941 година царибродско и пиротско 
се намерили в границите на България, царибродча
ни и пиротчанци решили да отидат заедно на покло
нение при цар Борис. За да зачетат договора цариб
родчани чакали, чакали..., а пиротчанци минали и за
минали при царя без да се обадят на комшиите. След 
като пристигнали царят веднага ги попитал къде са 
царибродчани, на което един от пиротската делега
ция казал:

-Честити царю, те винаги закъсняват, мамката им 
сръбска!

Пред самото посещение на премиера (и цар) Си
меон в Димитровград, една стара царибродчанка, 
съвременник на случката с бащата на сегашния цар, 
пита къде ще дочакаме царя:

-В общината или на границата - казвам.
-Водете сметка, защото пиротчанци, ако трябва 

ще го посрещнат и в Драгоман само да ни прецакат!

очистим дворат, не съм дължан да чистим околната 
путигца и польето! За ньи нека му мисле тия от общи- 
нуту или от "Комуналац".

"Брей, ама па чисници!" - реко си на ум и се запути 
къмто польето да видим кой йе начъска изтресал

Манча

сал още повече:
- Куц, куц, ама бягаш като кон!
Мечката се шмугнала в един храсталак

да се скрие, но оттам изскочил куцият и се 
развикал:

- Сляп, сляп, ама караш мечката право 
на мене!

нов куп боклуци.
Н. Т.

Жш/й! Шмж ДемокрацияМъдрости
Вече бившият директор на 

Центъра за култура преди да бъде сменен "си призна": "Аз дой
дох с помощта на полиция и само тя може да ме смени".

Не позна - смениха го само 14 гласа на отборниците от демок
ратичния блок. Дори и отборниците от неговата партия не гласу
ваха против смяната му.

-Всички мъже се раждат свободни, но
някои се оженват.

-Мъжете се женят от скука, жените от 
любопитство. И едните и другите остават 
разочаровани. Записал А.Т. А.Т.Оскар Уайлд

Да се ожениш значи на половина да на
малиш правата си и двойно да увеличиш 
задълженията.

Победа или капитулация?Пресен виц
Две десетилетия след победата над фашизма, на 9 май 1965 

година бившият директор на нашето издателство г-н Венко Ди
митров подписва акт за сключване на граждански брак. Както си 
му е редът - 40-годишният юбилей от това събитие беше отбеля
зан в семейна обстановка: съпруга, деца, внучка и приятели.

Неизяснен обаче остава въпросът кой от двамата съпрузи е 
подписал акт за победа, а кой - капитулация.

Разговарят двама драговитчани: 
"Бае, тази година ще жадуваме!" 
"Защо бе, бае, така мислиш?" 
"Времето ще преебе сливите!"

Шопеихауер
Ергенът е лъв, годеникът - паун, а съп

ругът истинско магаре.
Испанска

-Всички трагедии завършават със 
смърт, всички комедии с брак. Записал: Б. Д. В.С.Б.

вмаииящр^


