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Бизнес форум 6 Босилеград Трябва ли печатът на община 
Димитровград да е двуезичен?Очакват се конкретни поговори Чиновническа 

ревност или 

нещо другопа^скияхотел^Лукят" ™ Вла.9имЧР 3ахаРиеВ на 27 май в босилег- 
радския хотел Дукат се проведе Бизнес форум" В който участваха представители от Сърбия, България”АдЬнияИ Италия.

На форума присъства ми
нистърът на стопанството и 
приватизацията на Република 
Сърбия Предраг Бубало със 
сътрудниците
ник-министрите на икономика
та на Република България Ев
гения Колданова и Радослав 
Бозаджиев, министърът на 
транспорта на италианската 
покрайнина Гориция Еди Ми- 
нин със сътрудниците си, пред
седателят на Италианско-сръ
бската търговска палата Джо- 
вани Даниели, българският 
посланик в Белград Яни Мил- 
чаков, както и представители 
на общини и бизнесмени от Со
фия, Кюстендил, Перник, Вра
ца и др. В работата на форума 
участваха и бизнесмени от Ма
кедония по потекло от Боси- 
леградско, както и представи
тели на обществени и частни 
фирми от Босилеград.

Целта на форума е, както из
тъкна Захариев, участниците 
да се запознаят с природните и 
стопански потенциали на об
щината. Освен презентацията 
чрез видеозапис, за природни
те и стопанските потенциали 
на общината и на предприяти
ята накратко говориха кметът

Неотдавна 8 Димитровград пребиВаВа ин
спектор за контрол на работата на Общин
ската упраВа. Намерил е и определени про
пуски 8 работата, които не са от същес
твено значение. Обаче...

СИ, замест-

Между нередностите според прилага, а това е материалите 
инспекторката Радмила Цвет- да се доставят и на български 
кович е и това, че текстът на (протоколите също да се пре
печата на общината е изписан веждат на български).

В протокола на началника наи на български език! Това, спо
ред съставения протокол, не е Общинската управа е дадена 
в унисон със Закона за печата препоръка да прибави съгла-
на държавните и други органи сне за ползване на двуезичен 
и Пепоръката на Правител- печат в унисон с посочения За- 
ството за ползване герба, зна- кон. 
мето и химна на Р Сърбия! Следователно, ако държава- 

В Закона за печата на дър- та, в която живеем е позволила 
жавните и други органи (Сл. да се сформира Национален 
вестник 1 1/91, 53/93, 67/93 и съвет на малцинството, ако в 
48/94) в чл. 3 ал. втора пише: неговия Статут е записано, че

“Текстът на печата се изпие- разискванията там се водят на 
ва на сърбохърватски език с български, ако той има печат и

на български, ако правител- 
В алинея 3. от същия член се ството постоянно говори за ле- 

казва: “Текстът на печата на гализъм и за демокрация, защо 
органите в Автономната пок- тогава с препоръка отменя ед- 
райнина и органите на опреде- но право на малцинството, ко
лена териториална единица в ето то е имало от освобожде- 
Автономната покрайнина се нието насам?! Защо от една 
изписва на сърбохърватски страна държавата се определя 
език с кирилица, а може и с ла- като демократична, зачитаща 
тиница и на езика и писмото на правата на малцинствата по 
народността, в унисон със За- европейски стандарти (“дори и

повече от това”), а от друга 
От друга страна печатът на страна съкращава вече достиг- 

община Димитровград е двуе- патите права. Защо поставя 
зичен съгласно Статута на об- неравностойно 
шината, който също е двуези- малцинствата в държавата, т.е. 
чен. Според конституцията на един е аршинът за малцинства- 
СЧГ печатът може да бъде дву- та във Войводина, а друг 
езичен. Общинската скупщина зи в Сърбия без покрайнините? 
има свое решение, което от- 
борниците от ДСБЮ постоян-

Захариев, и.д. директорът на бало похвали общинското ръ- 
“Кобос” Никола Крумов и Лю- ководство за организацията на 
бен Захариев, инжинер по мин- бизнес форума, 
ьорство при общинското уп- - Вие сами трябва да се анга- кирилица.равление. жирате и да си намирате пар-

- Общинското ръководство тньори, а ние от Белград ще ви 
ще положи максимални усилия окажем помощ, 
да осъществи контакти за де
лово сътрудничество, чрез кое- Министерството ще подсигури 
то да намерим начини и въз- допълнителна социална погра- 

Босилеградска об- ма и доколкото искате, ще ока- 
щина да тръгне напред, каза же помощ при 
Захариев.

Поздравявайки присъства
щите министърът Предраг Бу- леградска община са в произ

водството на екологична хра
на, понеже на 150 километара

Примерно, ко- 
гато става въпрос за “Кобос”,

можности
отделяне на 

предприятието от състава на 
“Юмко”. Шансовете на Боси-

кона”.

От Ниш до Димитровград внаоколо няма тежка промиш
леност, изтъкна министър Бу
бало.

положение

Пак с влак Еди Минни, министър на
за те-транспорта на италианската 

покрайнина Гориция, заяви на 
форума, че това министерство 
след една седмица ще подари 
на Босилеград 4 автобуса вто
ра употреба. Миналата година 
то подари на общината два ав
тобуса втора употреба, които 
са предоставени на АТП. Ита
лианците, които заедно с оста
налите гости посетиха боси- 
леградския завод “Кобос”, 
подчертаха, че за всичко, което 
са видяли в Босилеград, ще ин
формират бизнесмените в Го
риция.

;-===»=“ 

19 моста по трасето. - коките
Както съобщиха от управлениет Р г„ад

железници, международните влаков 10ча-
ДО София и обратно ще тръгват в 8.40 и в 21Л6 ча 

Местните влакове от Ниш до Ди Р

на коридор номер Ю бяха фи Р които
на Европейската инвестиционна банка, за кои 
Цели общо са изразходвани 670 милиона динара

Европа май много е далече 
А.Т.по настояват да започне да се от нас.

са.

(На стр. 3)

I
|\||вка Запка а.с1. N13

То1о»оп1: 018/524-000, 354-688 
<ШС 018/49-760,354-472 

«тж.п1акаЬапка.со.уи 
о-тяП: оН»св@п!акаЬапка.со.уи

183М 0350-8X38

1$000 N1*
{

21770350 883004 «ияян*с»«



Уд центъра па вниманиетоУгШЩч3 юни 2005

Миграцията и бялата чума опустошават 
Клисурски край ъШшшШшЯШ

За образованието на учениците 
от нашето малцинство

И гимназия, 

и майчин език
Няма кой да ражда деца
*В основното училище в Клисура, което "покрива" десет села край 
границата, се учат само единадесет ученици

Страшните последици от 
някогашната миграция днес 
твърде силно се чувстват в се
лата на Клисурски край. В три 
местни общности край грани
цата, към които принадлежат 
десет села, много къщи са рух
нали, в други няма обитатели, а 
в трети живеят предимно стари 
хора. Колко голяма е катастро
фата показват и следните при
мери: днес в село Паля живеят 
само три баби, в повечето села 
няма кой да ражда деца, така че 
в основното училище в Клису
ра се учат само единадесет уче
ници!

Освен в Клисура, в другите 
села няма училища. Понеже 
нямало ученици, училищата са 
закрити. Но и в клисурското 
училище много помещения са 
празни, а в училищните стаи 
има само по едно-две деца. В 
първи, трети, четвърти и осми 
клас има по двама ученици,

Манчев: "Да се 
поправят 
тежките 
грешки от 
миналото".
Д-р Йосифов:
"Анкетата е 
незаконна".

Въпросът за стату
са на димитровград
ската гимназия и въп
росът за обучението 
на българския език в 
димитровградските 
училища и по-нататък предиз- “На министъра е съобщено и 
викват внимание. Тези дни по това, че анкетата, която се 
тях говориха подпредседателят провежда в основните учили- 
на ОС в Димитровград Ратко ща в Димитровград и Боси- 
Манчев и председателят на На- леград във връзка с въпроса 
ционалния съвет на българско- на кой език да се учат децата с 
то малцинство д-р Ангел Йоси- български произход, е неза

конна и че в случай тя да не се 
Манчев каза, че не разбира отмени, Националният съвет 

защо отборническата група на ще се обърне към Съвета на 
ДСС и Г 17 плюс в местната Европа, който може да уста- 
скупщина напоследък подкрепя нови постоянен мониторинг и

Ратко Манчев Ангел Йосифов

В клисурското училище не учители и всичките са принуде- 
само, че няма учници, но все ни да преподават и предмети, 
по-малко има и преподавате- за които не са квалифицирани, 
ли. Сега тук работят шестима В.Б.

Спорът за водата в Грознатовцифов.
Изпълняващата длъж
ността директор на учили- още не е решен
ще то Верка Тошева с удо
волствие подчертава, че ос- 
мокласиичката им Тамара 
Станчева е пълна отлич
ничка и ще стане носител 
па Букова грамота. Ученич
ката, която казва, че оби
ча да помага па хората, се 
готви да се запише в средно 
медицинско училище.

Едни жадуват за вода, 

други за профит
злонамерените и невярни при- то не само по отношение на 
казки за мнимите натисци в мес- езика, на който ще се образова 
тните училища, според които българското малцинство, но и 
образованието да е изцяло на по отношение на други въпро- 
български език и добави: “Бих си, които се касаят за осъщес- 
припомнил, че през февруари твяването на националните 
т.г. бе проведено заседание в ос- права на малцинството”, каза 
новното училище, на което при- Йосифов, 
състваха представители на На
ционалния съвет, гимназията, местното средно училище той 
основното училище, училищни- сподели: “След обяваването 
те съвети от двете учебни заве- на конкурса на републикан- 
дения и други релевантни фак- ското министерство на прос
тори. На това заседание всичко ветата всичко стана ясно. В 
бе много добре договорено и Сърбия само едно средно учи- 
след това написано. Не зная за- лище, това в Димитровград, 
що някои хора сега злепоставят уж може да стане смесено. То- 
написаното и фабрикуват про- ва на практика означава, че то 
вокации от типа, че сега някой е трябвало да послужи за ек- 
настоява за цялостно обучение спериментиране.” 
на български език. Истината е, 
че никой не настоява за това, а 
настоява да се изправят тежките 
грешки от миналото, които до
ведоха до това българският език 
да се третира почти като факул
тативен, което не е наред. Зара
ди хирове или зли намерения не 
трябва да се подкрепя една не- 
вярна приказка”, сподели Ман
чев.

Водата не може да се Води от Грознатовци 
във втори, пети и шести само в Преслап, тоест от Сурдулишка 6 Църнот- 
по едно дете, докато в седми равска община, и незабавно трябва да се 
клас няма нито едно! Само три Върне и да тече там, където е текла с веко- 
деца са от Дервен, центъра на де _ казва председателят на Сурдулишка об- 
,К,“Г; шика д-р Станислав Момчиловци.
някои от които и на пет кило-

Във връзка със статуса на

Спорът за водата в село Гроз- щност Драинци. Колко голяма да-
метра. Освен от Стрезимиров- натовци, която преди две години лавера е направена потвърждава и 
ци, откъдето второкласникът отведе в Преслап известният Раде фактът, че един от основните до- 
Славко Симов бие по седем ки- Джурич, още не е решен. Жители- кументи, въз основа на които е из- 
лометра в една посока, от оста- те на местната общност Драинци, дадено разрешителното, е тъкмо 
налите села край границата ня- която включва и селата Грозна- посоченият “протокол”.

товци и Стрезимировци, отстоя- “Становището на новата об-Б Д. ма ученици.
ват интересите си и изискват от щинска власт по въпроса за тази 
държавните органи, включително вода е съвсем ясно — тя не може 
и от съдилищата, водата да тече да се води от Сурдулишка в Цър- 
там, където отвеки е текла. Без ог- нотравска община и незабавно 
лед обаче на факта, че Върховният трябва да се върне и да тече там, 
съд на Сърбия по-миналата годи- където е текла с векове”, категори- 
на застана на страна на местната чен е председателят на Сурдулиш- 
общност и анулира решението на ка община д-р Станислав Момчи- 
Министерството за селско и водно лович. Той подчертава, че в това 
стопанство, което беше дало съг- отношение трябва да се спазват 
ласие бизнесменът да отведе вода- законите на държавата, 
та в Преслап, Църнотравско, и там 
да построи цех за бутилиране, во- нуждаят не само хора от трите се- 
дата от грознатовския извор още ла за напояване на добитъка и за 
тече по водопровода към Преслап. поливане на градините си, но тя е 

Жителите в трите села подчер- необходима и за водоснабдяване 
тават, че не са се съгласили водата на Стрезимировци, включително и 
да бъде отведена в Преслап и са на службите на гранично - пропус- 
убедени, че тя им е незаконно от- кателния пункт. Кметът пояснява, 
нета. Те поясняват, че на 3 юли че съществува проект за водоснаб- 
2000 година в местната общност дяване на домакинствата в това 
не е проведено никакво събрание и село, както и на ГПП “Стрезими- 
че те не са се отказали от водата. И ровци” и подчертава, че тези два 
от протокола от “събранието под проблема могат да бъдат решени 
крушата” се вижда, че са присъс- само с водата от Грознатовци. 
твали само седем души, някои от

24 май като повод

Кой празник чествахме?
24 май България ознаменува като Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост. По този повод в организация на 
Агенцията за българите в чужбина, Варненския драматичен театър 
“Стоян Бъчваров”, КИЦ “Цариброд" и Центъра за култура в Димит
ровград, а под патронажа на Кирил Йорданов - ■кмет на Варна, Смил- 
ко Костич - градоначалник на Ниш и д-р Веселин Величков - кмет на 
Димитровград, на 19 май пред димитровградчани бе изнесена пиеса
та “Псета”.

На 24 май димитровградската гимназия “Св.св. Кирил и Методий” 
ознаменува патронния си празник и Деня на славянската писменост. 
В емисиите по местното радио и телевизия се говореше само за Ден 
на славянската писменост!

Като числещи се към българското малцинство в Сърбия и Черна 
гора, което настоява да засили връзките си, културните и икономи
ческите преди всичко, с държавата майка, логично би било да се праз
нува същия празник, още повече, че там не се празнува само, така да 
кажем, българската част (Ден на българската просвета и култура) от 
празника, а и другата (славянската писменост). Не прилича ли това на 
вече познатото отказване от езика, от идентичността и другите белези 
на малцинството?

Поредната “наша работа”! Защото настоянията ни да влезем в 
Европа неотменно водят чрез зачитане правата на малцинствата. 
Ако ние самите не ги зачитаме или не искаме да ги зачитаме, пак пра
вим грешка в настоянията си да се подмазваме на държавата, в която 
живеем. При това забравяме, че по този начин вредим на същата тази 
държава, но най-много на себе си.

Коментирайки повторното 
гласуване на Училищния съвет 
в местната гимназия и решение
то му това учебно заведение и 
занапред да има статут на гим
назия с подведомствени пара
лелки на други специализирани 
училища, Манчев между друго
то изтъкна, че “човешки е да се 
греши и човешки е да се признае 
грешката”.

Д-р Ангел Йосифов пред 
представителите на “четвърта
та власт” припомни, че Нацио
налният съвет е отхвърлил пе
тицията на група родители с 
българска националност от Бо- 
силеградско, които са настоява
ли децата им в тамошното 
основно училище да се учат на 
сръбския език и добави, че с ре
шението на НС е запознат прос
ветният министър на Сърбия.

От водата в Грознатовци се

“Налага се незабавно да про- 
които са се преселили и живеят дължи акцията за водоснабдяване 
във вътрешността. Само трима са на селото. Доколкото това не ста- 
подписали протокола и са се съг- не, проблемът допълнително ще 
ласили водата от извора да бъде се изостри и поради това, че е зап- 
бутилирана, но при условие обек- ланувано граничният преход да се 
тът за бутилиране да бъде постро- разшири и да се модернизира”, 
ен на територията на местната об- казва кметът. В.Б.А.Т.
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Очакват се конкретни договори Наблюдател

Предотврамелна мярка или...
*Кой реши да се отреже електрозахранва- Ц 
нето в необитаваните постоянно къщи в | 
Босилеградските села и защо?

В навечерието на летния сезон мнозина нашенци бяха 
неприятно изненадани и обезпокоени от слуховете, че род- ;§ 
ните им къщи по селата в Босилеградско са останали без р 
електрозахранване. Парите за море или други почивни мес- ;; 
та не стигат, а електричарите отрязали бащините им домо- й 
ве от мрежата!

- Как без ток през 21-ви век?! Още един начин на принуда р 
да се откажем напълно от родния си край!?! - негодуват те. й

- Никак даже, категоричен е ръководителят на босилег- 
радския филиал на електроразпределителното в Лесковац [] 
Александър Миланов. - Мнозинство от къщите из нашите I 
села са строени преди повече от половин век и то от лесно | 
запалим материал. В резултат на обезлюдяването на села- | 
та, трасетата на мрежите не се поддържат редовно, а обрас- щ 
тват с дръвчета, чиито клонки, при лошо време - вятър и | 
сняг - предизвикват къси съединения, което може да доведе 
дори и до пожар. Да не говорим за опасностите от гърмоте- 
вици. Докато комшията забележи, къщите ще бъдат изпе- : ? 
пелени - пояснява Миланов.

- За да не бъдем обвинени в пристрастие, извикахме на ? 
помощ компютъра: домовете, в които през 2003, 2004 и до | 
май тази година не е бил изразходван нито един киловат | 
електроенергия, като при това не е даден нито един динар | 
за предишните сметки и редовните такси, са отсечени от г: 
мрежата. На вратите на всички такива къщи сме оставили ■ •; 
афиш със сведения, кой и кога е отрязал мрежата и какво е | 
нужно за възстановяването й. Монтьорите ми са готови в а 
срок от 24 часа да пуснат тока във всеки такъв дом, без ог- | 
лед на отдалечеността му от Босилеград, твърди той.

(От стр. 1) Евгения
Изключително е важно органи- в Европейския съюз, но това не 
зирането на такива форуми на ни ограничава да развивам

Колдапова: ция и прочие. Ние ще влезнем
Участниците във форума бя

ха запознати и с някои пробле- регионално ниво, които да двустранни икономически от
ми, които пряко или косвено сближават български и сръб- ношения със Сърбия и с всички 
пречат на икономическото 
развитие на общината. Иван 
Николов, председател на 
Програмния съвет на тукаш
ния филиал на КИЦ “Цариб
род”, изтъкна, че инфраструк-

ски фирми. От друга страната- останали страни, които не са 
кива срещи са полезни за нас, членки на ЕС. Разбира се, че ще
хората, които управляваме има някои технически препят- 
икономиката в България и в ствия, но в момента се разра- 
Сърбия, понеже можем да се ботват механизми за улеснено 
запознаем с реалните пробле- и бързо издаване на визи, осо- 
ми. Смятам, че интересът бе беио в граничните райони, по- 
неочаквано голям, което е мно- неже съществува интерес и от 
го показателно и означава, че двете страни.

турата е неразвита, като посо
чи необходимостта от създава
нето на съвременна и либерал
на митница на Рибарци. Нико
ла Стоянчов, собственик на хо
тел “Дукат” и на кабелната те
левизия “Кодал”, който понас
тоящем работи в Белгия, под
черта, че е трудно да се говори 
за икономическо развитие на 
общината, докато не се либера
лизира границата на Рибарци, 
докато не се открие родилен 
дом в Босилеград и фамилните 
имена на женските деца от об
щината, които се раждат в ро
дилния дом в Сурдулица, 
записват с буквата “а” накрая и

не се

др.
Казаха пред “Братство” след ; 

форума:
Предраг Бубало: - Впечат

ленията от форума са ми из
ключително позитивни. Мес
тното самоуправление активно 
се включва в решаването на 
проблемите от областта на ' 
стопанството. Участниците в хората имат една активна пози- 
събранието имаха възможност ция и търсят възможности за 
да си разменят идеи и инфор- развитие на двустранно сът- 
мации и от такива срещи вина- рудничество. България има 
ги могат да се направят кон- опит и би могла да помогне в 
кретни договори. Смятам, че тази област. Една реална първа 
въпреки неразвитата инфрас- стъпка е проектът по ФАР, кой- 
труктура, която ще напредва то ще стартира в най-скоро 
заедно с икономиката, някои време и ще обхване и района на 
стратегически партньори ще Босилеград по отношение на 
си намерят интерес за капита
ловложения в Босилеградско, 
преди всичко в областта на 
производството на екологична 
храна. Държавата ще осигури 
макроикономически условия, а 
гражданите сами трябва да си 
намират възможности за ико
номическо развитие чрез от
криване на фирми и търсене на 
партньори вън от Босилеград.

:■

;1В. Богоее

Разхубавяват
Власина

Радослав Бозаджиев: - Ще 
предам на българските бизнес
мени за това, което видях тук и 
се надявам, че те ще изберат 
Босилеград като добра област 
за инвестиране. Това, което ви
дях тук много ми наподобява 
на България преди петнадесе
тина години, когато се прес
труктурираше държавният сек
тор и безработицата беше го
ляма. Българската и сръбската 
държава трябва да направят 
усилия, за да може да се ускори 
взаимният обмен - чрез инвес
тиции в модернизация на гра
ничния пункт и развитието на 
инфраструктурата, което ще 
даде възможност за развитие 
на бизнеса и за задържане на 
хората тук.

развитието на малките и сред
ни предприятия и трансгра- 
ничното сътрудничество. При
съствието на представители от 
България може да помогне при 
осъществяване на обмен на ин
формации и търсене на пар- 
тньорства, което е много важ
но в някоя от маркираните об
ласти - преработка на билки, 
транспорт, търговия, конфек- П.Л.Р.

Власина, която с Власинско- 
то езеро представява туристи
ческа красавица, започна да се 
разхубавява и в екологично от
ношение, така че гостите през 
настъпващия туристически се
зон няма да се срещат с боклу
ка още при самото си присти
гане. За това се погрижиха 
Общинската скупщина в Сур
дулица и нейното комунално 
предприятие “Водовод”. След 
много години те раздвижиха 
акция по събиране на боклук, 
който остава след туристите и 
власинчани, на които екологи
ята не е много при сърце.

-Посредством сурдулишка- 
та Младежка кооперация вече 
един месец осем души събира
ме боклука от бента на езерото 
(в Църнотравско) до Власина - 
Промая. Напълнихме няколко 
стотина чували и сега може да 
се каже, че Власина и в еколо
гично отношение е по-привле
кателна за туристите, казва Са- 
ша Мустафич от Сурдулица.

Литературен преглед 6 Колари

Първа награда за Теодора Соколова
I —§§='' й

първа награда в своята катего- тица). В момента е изпратила 
рия — V клас. В прегледа са свои поетични творби на коп- 
взели участие над 1000 деца от курса “Българското черномо- 
цяла СЧГ. Соколова е пред- рис”. Теодора пише и на сръб- 
ставигел на поетичната рабо- ски, и на български език и е от- 

при Народната библи- личничка. От конкурса в Кола-
впечатле-

тилиица
отека “Детко Петров” с ръко- ри носи прекрасни 
водител Елизабета Георгиева, пия. Освен поезията, 

Теодора Соколова е родена обича музиката и спорта, 
през 1993 г„ а с поезия се запи- Стихотворението “Забраве- 
мава още от първи клас. Казва, ният пес’, с което спечели наг- 

На 33-я преглед на литера- че „е знае колко стихотворения радата е печатано в сборника
на наградените поетични и

I$| ДИПЛОМУ
§ , й»

. Тшрр»- Сокшоъ ----- $
$ «л-ййЗИч**.. «Зядаииргг 
!•; Г ......*гя***л«....*«•*/•« ♦,*

много

8туриото творчество на учени- гСЬф«м>*>«-ЖС'Л»А-е написала, много от тях са пе- 
ците от основните училища в чатани на страниците на дет- прозни творби на участниците 
СЧГ, кой го се проведе в град- ското списание “Другарче”, а в конкурса, 
чето Колари под название една и ц книжката, издадена от Покровител на прегледа е 
“Извор на живата реч”, Теодо- Народната библиотека под об- Министерството на просвета- 
ра Соколова от основното учи- щ0 заглавие “Дъгата, която та и фондацията "Илия Миле
лите в Димитровград спечели хваща сънищата” (Дута снохва- савлевич Коларац”. А.Т.

1К.Х М Г(»Ц1г « 1(р"Г 2Н?ВОР ЖИМ Р«ЧИ §

Ш» 1оо 6. у.*.,..

В същия конкурс трапа награда в конкуренция на седмокласниците спечели и Тамара Янкова, съи/о член 
на поетичната работилница при Народната библиотека в Димитровград. В.Б.
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България пред парламентарни избори

Съдбата на медиците 

неизвестна до ноември
Върховният касационен съд на Либия в миналия вторник отложи за 

15 ноември произнасянето на своето решение по обжалването на смър
тните присъди на петте белгарски медицински сестри с мотива, че му е 
нужно допълнително време за запознаването с материалите и изготвя
нето на решението.

Председателстващият съдебиния състав уточни, че до 
няма общо становище на съда за окончателното решение.

Пред сградата на съда над сто родители на заразени със СПИН деца 
в Бенгази отново са протестирали с викове за смърт на българите.

Над 300 избирателни 

секции в чужбина
На 25 юни в България ще бъ

дат проведени 40-ти парламен
тарни избори и ще бъдат из
брани 240 народни избраници 
за следващите 4 години.

Освен с предизборни обеща
ния в последните седмици пре
ди изборите, българското об
щество е постоянно атакувано 
и от социологически сондажи.

Борбата за гласове става все 
по-ожесточеиа. Дори и Минис
терството на външните работи 
ще отвори 300 секции за гласу
ване в 78 страни по света. В то
ва число и в СЧГ. По искане на 
споменатото министерство са 
предвидени 3 милиона лева - за 
гласуване на българите в чуж
бина. Като се има предвид, че 
правителството е отпуснало от 
бюджета общо 15 милиона ле
ва за провеждане на предстоя
щите парламентарни избори, 
става ясно, че сумата предви
дена за българите в чужбина 
никак не е малка.

За нас, българите в СЧГ, не е ните документи. Ако целта за гарски 
маловажно коя партия ще уп- спечелване на абсолютно мно- ВМРО.
равлява в България. Напротив! зинство не бъде изпълнена, ня- Данните показват, че парти-

Нима "случайно” бившият кой ще трябва да обясни защо е ята на българските турци - 
президент на България Петър заложена нереалисточно и кой Движението за права и свобода 
Стоянов навремето започна е виновен да не излязат предва- (ДПС) също намалява резулта- 
предизборната си кампания не рителните сметки, 
откъдето и да е, а от Димит- Във все още управляващата Пак според политически наб- 
ровград. Също толкова бе партия Национално движение людатели, срещу тази форма- 
“случайно” и посещението на Симеон Втори много добре ция са предприети доста стъп- 
бившия премиер Иван Костов знаят, че еуфорията от 2001 го- ки най-вече по линията на Сак- 
и плеяда други български по- дина трудно може да се повто- скобургготски и десницата, за 
литици, които най-редовно по- ри. Тогава Симеон Втори стар- да бъде орязан техният резул- 
сещават нашите краища в на- тира със 70% доверие и с под- тат.
вечерието на избори в Бълга- крепата на 22% твърди монар- Твърде интересна ще е но- 
рия. Да споменавам ли неот- хисти. Днес рейтингът му е вината за читателите на “Брат- 
давнашното посещение на ца- спаднал с две трети, а монар- ство”, че не малко сръбски ме- 
ря-премиер в Димитровград, хическото ядро се е свило 10 газвезди ще помагат (пеейки на 
което също така имаше прив- пъти! Сега, в края на мандата митинги) български фолквели- 
кус на предизборна кампания, на кабинета “Симеон” мнозина чия да спечелят на партиите 
Между другото не трябва да ни в България се питат каква ще повече гласове на изборите. По 
изненада, ако до изборите от бъде съдбата на неговия титу- неофициална информация ня- 
България ни посети още някой ляр. Привържениците на колко блъгарски партии водят

НДСВ биха искали пак да го преговори със сръбските ме-
А как стоят нещата в основ- имат за премиер. Носи се слух, газвезди Индира Радич, Весна 

ните политически сили в бъл- че и запандите държави го Змиянац, Лепа Брена, Неда 
гарското предизборно прос- предпочитали. Само че вместо Украден, Бобан Здравковци, 
транство?

Левицата е във възход. Това царското бъдеще на Симеон 
твърди националното предста- Сакскобургготски. Дори и пър- От няколко месеца насам 
вително проучване за полити- воначално тихата доскоро почти всички партийни цен- 
ческите нагласи в България. На Българска православна църква трали се обсаждат от предста- 
въпроса “За кого бихте гласу- се произнесе, че царят не бил вители на всевъзможни медии, 
вали?” 27 на сто твърдо обявя- абдикирал(!).
ват, че ще подкрепят левицата. В момента “царската пар- ни предизборни клипове.
През ноември 2004 година тия” събира около 14% подкре- 
Българската социалистическа па. 
партия събираше около 23%. Предизборните изследвания спечели предпочитанията на 
Очевидно левицата е във фаза показват, че Съюзът на демок- избирателите ще разберем в 
на нарастване, въпреки че до ратичните сили трайно се е за- нощта на 26 юни. 
неотдавна се шумеше около котвил на нивото от 6% и не 
конфликти за номинациите за мърда оттам, дори има тенден- 
депутати. Според политически ции резултатът им да спада. За 
наблюдатели - социалистите разлика от тях партията на 
вече достигат един от най-ви- Иван Костов Демократи за 
соките си резултати от 2002 - силна България отбелязва си- 
2003 година, веднага след по- лен ръст. Социолозите не из- 
бедата на Георги Първанов на ключват и възможността кос- 
президентските избори (Пър- товистите да задминат като 
ванов е бивш председател на резултат Съюза на демокра- 
БСП - б.а). Освен това левица- тичните сили (СДС) на Надеж- 
та в България има и още потен- да Михайлова, 
циал пред себе си, защото като Като особено тежко полити- 
леви се самоопределят 33% от ческите наблюдатели опреде- 
българите.

Социалистите не крият, че та на кмета на София Стефан 
ще правят-струват да имат 121 Софиянски. Според компетен- 
души в следващия парламент, тни именно тази партия (ССД) 
което означава пълно мнозин- в момента дърпа много назад 
ство. Задачата постави лично коалицията Български народен р§Ш . 
лидерът Сергей Станишев и

този момент

Георги Първанов:
Обнадеждваща новина

Президентът Георги Първанов оценява решението на Върховния ка- 
сационен съд на Либия като обнадеждваща новина и изразява надежда, 
че това открива пътя към пълно изясняване на истината за трагедията и 
справедливо решаване на случая с нашите сънародници,

сме убедени. Това съобщиха на БТ А от прессекретариата на бъл
гарския държавен глава. Президентът ще продължи усилията си за оси
гуряване на скорошен и справедлив завършек на този мъчителен процес.

Симсой Сакскобургготски:
По либийската тема - с дискретност

в чиято невин
ност

Премиерът Симеон Сакскобургготски смята, че по либийската тема 
трябва да се работи с дискретност. Той каза това след среща с президен
та Георги Първанов.

“Винаги, когато има възможност за премисляне на нещата или за 
включване на други среди или източници в разглеждането на подобни 
теми е добре... Познавам не малко хора от арабския свят и другаде, но 
дискретността във всичко и най-вече в дипломацията е ключова, посочи 
премиерът.цифрата е залегнала в конгрес- съюз, в която влизат още Бъл-

земеделски съюз и

След прекъсване от 15 години

Международна писателска 

среща „София 2005“та си - те събират около 5%.

Вчера в София започна седмата поред международна писателска 
среща, в която участват около 80 писатели и поети от над 30 страни в I 
света. След прекъсване от близо 15 години този творчески форум се - \ 
възстановява отново.

I В срещата участват световноизвестни 
! редит, Евгений Евтушенко, Чингиз Айтматов, Валентин Разпутин и 

др. Във форума са поканени и такива светила като Вислава Шимбор- 
ска, Гор Видал, Джон Ъпдайк, Е.Л. Доктороу. Исмаил Кадаре, Джули- 
ан Барне, Луис Алберто де Куенка, Иван Драч, Нил Гилевич и др.

Предмет на писателския диалог е: “Новият свят и неговите проти- 
вуречия и проблеми”. Ще се говори за ролята на литературата и сло
вото, за облагородяване на човека, за хуманизиране на съвременното 
общество. Всички писателски изказвания на форума ще бъдат събра
ни в отделен сборник, който освен на български, ще бъде издаден на 
английски, френски, руски и испански език.

писатели като Уилиям Ме-

Т.П.

виден политик... Два български 

апарата в космосапремиерското, актуално стана Шабаи Шаулич и Цеца Ражна-
тович.

Двата български прибора са ре-На руски изследователски спът
ник “Фотон М2" по програма на зултат от спечелен в ЕКА конкурс 
Европейската космическа агенция и са нови варианти на утвърдените 
(ЕКА) на 31 май полетяха два бъл- в света космически дозиметри 
гарски апарата, създадени в Цен- “Люлин”, 
тралната лаборатория по слънче
во-земни въздействия ”Акад. Ди- ните, които по време на полета ще 
митър Мишев" при БАН. Спътни- мерят радиацията постоянно - 
кът ще лети 15 дни и 20 часа и на 16 през една минута. Първият е пра- 
юни капсула от него ще се върне на вен съвместно с екип от Ерланген, 
Земята, за да достави данните, съб- Германия, бългрите са изработили 
рани по време на полета, съобщи апарата и софтвера към него. Той 
директорът на ЦЛСЗВ Цветан Да- ще бъде затворен във външна

платформа Биопан и ще участва в 
експеримент за мерене на радиа
цията, която се натрупва в спори, 
поставени зад защити с различна 
дебелина. Задачата е оценка на 
риска за биологични обекти (вклю 
чително хора) при бъдещо пътува 
не до Марс и други далечни цели 
Вторият уред е изцяло български 
ще измерва по физичен път облъч 
ването, за да може неговите данни

които искат да излъчват плате-
Българските уреди са единстве

на изборите отиват общо 22 
формации, а резултата - коя ще

Тодор Петров че в.

да се сравнят след това с тези от 
ЩЛ биодетектори.
НН Българските учени са спечелили 
ЧНн конкурса в ЕКА заради малките 
.1^5) размери и тегло на дозиметрите 
д.щ| (от 129 гр. до 330 гр. с батериите) и 
1И88 сравнитлено ниската цена (5 до Ю 
' Д хил. евро). С 2 батерии уредите мо- 

гат Да работят непрекъснато 100 
дни.

лят състоянието на формация-
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Малка анкета сред абитуриентитеЗаседание на ОС

Накъде след
средното
образование?ОС извърши кадрови промени в управителните и надзорните съве

ти във всички ведомства и предприятия, чийто основател е тя.
Отборниците на Общинска- тите. Дойчинов подчерта, че съветниците освободиха от 

та скупщина в Босилеград на при предлагането на новите длъжност досашния и.д.дирек- 
четвъртото си заседание, което членове комисията е спазвала тор Горан Стоянов, бивш 
се проведе на 29 май тази годи- принципа за професионалните председател на ИО на ОС, и за 
на, приеха решение за измене- качества и политическата неут- нов директор назначиха Милча 
ние Статута на общината, въз ралност на членовете, 
основа на което Общинският

След завършването на средното си образование 55-те абиту
риенти от босилеградската гимназия се намериха на един, може 
така да се каже, жизненоважен кръстопът. Попитахме някои 
от тях, какви са им плановете за бъдеще:

Борислав Божилов - Понеже от всички предмети 
най-много обичам математиката, бих искал да стана 
преподавател по математика. Още от малък мечтая 
за тази професия. Подготвям се сериозно за канди
датстудентския изпит и се надявам, че ще успея да се 
запиша във факултета по математика, но все още не 

Ниш или в София.

Стоичков, строителен инжинер 
Воислав Божилов, отборник в общественото предприятие 

съвет вместо досегашните 7, от опозиционната Демокра- “Изградня”. Стоичков ще из- 
ще наброява 9 члена. Съветни- тична партия, не се съгласи с вършва директорската фун
иите приеха заключителната изказванията на Дойчинов и кция като волонтер. Назначени 
сметка на общинския бюджет и изтъкна, че при предлагането са и нови членове на управи- 
на резервния фонд на община- на новите членове въобще не е телния и надзорния съвет на

този Фонд, понеже на досегаш-
съм решил дали ще следвам

- Иванка Чипева - Желанието ми е да следвам пси
хология или физическо възпитание в Благоевградския 
университет. Кандидат-студентският изпит няма да 
бъде лесен, но ще се постарая да постигна добър ре
зултат, който ще ми даде възможност да се запиша.

- Мирослав Александров - Въпреки че съм 
отличник,'от всички предмети най-много обичам би
ологията. Планирам да се запиша във факултета по 
молекулярна биология в Белград. Смятам, 
науката на 21 век, която предлага големи възможнос
ти. Любовта ми към тази наука дойде и от майка ми,

ните членове са им изтекли 
мандатите. Извършени са и 
частични промени в управи
телните съвети на Общинската 
дирекция за строителни площи 
и пътища и в Центъра за соци
ални грижи.

Освободени са от длъжност

пълен

че това е

и досегашните членове на учи
лищните съвети в основното 
училище и в гимназията, пред
ложени от ОС.

Общинските съветници да
доха пълномощно на кмета 
Владимир Захариев да пред-

която е ветеринарен лекар.
- Зорица Тасева - Бих желала да следвам в полувис- 

шето туристическо училище в Белград. Избрах тази 
специалност понеже много обичам да пътувам, да 
опознавам нови страни и градове и да науча чужди 
езици.

- Марян Якимов - Възнамерявам да се запиша в ня
кой от перспективните факултети, каквито в момента 
са медицината или някой от факултетите в областта 
на просветата.

- Анета Ангелова - Понеже изпитвам особен инте
рес към обществените науки, намерението ми е да се 
запиша в юридическия факултет в Ниш. Сериозно ще 
се подготвям за приемния изпит и се надявам от тази 
есен да бъда студентка по право.

- Лазар Стойнев - Планирам да следвам във факул
тета по физическо възпитание в Ниш или в някой от 
университетите в България. Наясно съм, че конкурен
цията ще бъде много силна, но не се обезкуражавам и 
се надявам, че ще постигна целта си.

Съветниците приеха Ети
чески кодекс за поведението приема конкретни стъпки за

реализацията на проекти в об
ластта на комуналните дейнос
ти. За тази цел в тазгодшния 
бюджет са запланувани 3 600

на функционерите в мес
тното самоуправление, 
както и кодекс за поведени
ето на заетите в общин
ското управление и в общес- 000 динара. 
тесните служби.

та през 2004 година. Миналата 
година в бюджета е осъщес
твен суфицит от 4 421 669, 05 

Миналогодишнитединара.
приходи в бюджета са били 57 
719-009, 69-динара, а са израз
ходвани 53 297 340,64 динара. 

ОС извърши кадрови проме-

ОС прие предложенията на 
съветниците Горан Петков и 

спазван принципът за профе- раде Александров в скоро вре- 
сионалните качества, както и за ме да се проведе ново заседа- 

неутрал- ние на местния парламент, на 
ност, понеже всичките новоп- което да бъде разискван отче- 
редложени членове са от ДСС тът на Общинския съвет за сел- 
или са в изключително близки

политическата имни в управителните и надзор
ните съвети във всички ведом
ства и предприятия, чийто ос
новател е тя. ско стопанство, възможности- 

връзки с управляващата пар- те за преодоляване на труднос- 
тия в общината. Божилов от- хите с телефонните връзки в 
прави критики, че при предла- Тлъминския район, положени- 
гането на членовете на управ- ет0 в “Напредък”, в АТП, във

- Промените в съставите на 
управляващите органи са из
вършени заради съгласуването

=.™Г..н6ор.°...оД„н: 1‘Г; ““ к°“”
ски съветници или заемат пос
тове в общинското ръковод
ство, изтъкна д-р Любен Дой- ТОрешението за измененията и 
чинов, председател на Мандат- допълненията за формиране на 
но-имунитетната комисия към 
ОС. Втората причина за кадро
вите промени е, че на някои 
членове са им изтекли манда-

П.Л.Р.

Стоп на търговията с хора!
ята за утвърждаване на щетите 

наясно за кои хора става дума. от природните бедствия в Дол- 
След приемането на проек- иа лисица] Дукат, Църнощица 

и в другите села в общината 
след проливните дъждове и 

Фонда за солидарно-жилищно градушките през тази пролет, 
строителство и приемането на 
финансовия отчет на Фонда,

Неправителствената организация “Съвет за чо
вешки права” от Враня, в сряда в Босилеград, ор
ганизира трибуна под название “Търговия на хора 
- робство в 21 век”, на която присъстваха учени
ците и преподавателите от гимназията.

- Целта на проекта е младите да се запознаят с 
този сериозен проблем, понеже не малко хора, осо
бено жени от страните в транзиция, често биват 
подведени и стават “бели роби”, подчертаха Суза- 
на Антич Ристич и Сладжана Трайкович, коорди
натори на Съвета. Те изтъкнаха, че с проекта са 
обхванати всички средни училища от територията 
на Пчински окръг.

П.Л.Р.

Театрално представление за толерантността

"Моето сърце 

бие силно"
П.Л.Р.

Решение на ОС
Двадесетина гимназисти, в края на миналата сед

мица в голямата зала на Центъра за култура в Боси
леград, изнесоха своеобразно театрално представле
ние под название “Моето сърце бие силно . Пред
ставлението е организирано от Центъра за противо- 
военни дейности от Белград със съдействието с ита
лианската неправителствена организация СООР1 и 
Центъра за драма и обучение в изкуството от Бел-

Помощ за заболели от карцмном
Раковоболните от Босилеградска община ще получат еднок

ратна парична помощ от ОС на стойност от по 10 000 динара. 
Това решение бе прието на последното заседание на местния 
парламент.

За да осъществят правото си на тази помощ, заболелите от та
зи тежка болест трябва да подадат иск до кмета и да предостават 
доказателство за местоживеене на територията на босилеград
ска община, както и диагноза за болестта.

За реализацията на решението, с което се цели да се помогне 
на болните от рак, в тазгодишния общински бюджет са предви
дени 50 000 динара. Общинските ръководители подчертават, че, 
доколокото се окаже нужда, средставата ще бъдат увеличени.

П.Л.Р.

град.
Изпълнявайки роли в случки от всекидневния жи

вот, младите артисти отправяха остри послания сре
щу омразата, нетърпеливостта, алкохолизма, нарко
манията и другите проблеми, пред които е изправена

Павловия, които идваха от Белград и подготвяха мла
дите артисти в помещенията ма КИЦ.

С това представление младите босилеградски ар-
младежта днес. ___ ел.ип.тяп се пе- ТИСТИ ще участват в театралния фестивал “Битеф по-

Целтана проекта, койтоосв I Р = Р лифония”, който в рамките на “Битеф театър” ще се
бяването*на^младите*'да гледат поз“0Р^м бъде- проведе в Белград през септември т. г. ояването на младите да гледат ни На представлението присъства и главният коорди

натор на проекта Александра Маркович от Белград.щето и да решават проблемите, спазвайки принципа 
за толерантност.

За подготовките на представлението се грижеха 
координаторите на проекта Весна Варичск и Мирела П.Л.Р.
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•еренцията на ДССРеагирания по повод п
В „Коплуналац“ не назначаваме

ти по изграждането на колек
тора, канализацията в с. Желю- 
ша, подменянето на водопро
водната мрежа в ул. “Борачка”, 
част от пътя към границата, 
други пътища на територията 
на общината и т.н.

Във връзка с ползването на 
приходите от граничния пре
ход Йованович сподели след
ното: ““Комуналац” умее да 
работи въз основа на доходния 
или икономическия принцип, 
но затова е необходимо да съ
ществуват и икономически це
ни. В момента фирмата допъл
ва негативното си стопанисва
не с 40 до 50 милиона динара 
от приходите, които се осъщес
твяват от граничния преход. 
Следователно, 
преход предоставя приходи не 
само за “Комуналац”, но и за 
целия град, т.е. представлява 
помощ за гражданите.”

Йованович изтъкна и това, 
че “Комуналац” има определе
ни технически проблеми, както 
и проблеми с липсата на ра
ботна ръка и особено с липсата 
на квалифицирани шофьори на 
машините. Той каза, че фирма
та ще се постарае да премахне 
тези проблеми и изрази увере
нието си, че гражданите в ско
ро време ще получат по-качес
твени услуги.

_ _ Неотдавнашната прескон-
В края на миналата седмица ло в интерес на гражданите, не е в България с цел обезпечаване на . ереНцИЯ на 00 на ДСС, на ко- 

пресконференция проведоха об- било отхвърлено от каолиционни- 70 глави едър добитък за тукашни- 1гп гтаит пума и за дейността 
щинските отбори на ДС, ДХСС и те партньори и ДС, и Демократич- те скотовъди; предприемат се мер- ап “Кпмуняпяи” бе повод 
ДСБЮ в Димитровград. Лидерите пият блок максимално са зачитали ки за възстановяване на скотовъд- на ли комунал ц, 
на партиите Зоран Петров, Зоран членовете на ДСС. Впрочем те ното производство и откупването към обществеността да се 
Николов и д-р Ангел Йосифов ко- имат членове в Общинския съвет, на малини, изготвени са и проекти обърнат и хора от тази фирма, 
ментираха становищата на ДСС, училищните съвети и в управител- за екстракция па лечебните билки... Това го направи инженерът 
които бяха изнесени на пресконфе- ните съвети.” ДСС може много да ж От името на ДСБЮ д-р Ангел Мича Йованович, който, ко- 
ренцията на тази партия преди помогне за решаването на пробле- Йосифов каза, че си правят илизга- монтирайки изявленията на во- 
15-ина дни. мите в Димитровградска община, ии тези, които мислят, че в Дими- дачите на ОО на ДСС във връз-

Лидерът на демократите Зоран имайки предвид, че е на власт на тировградска община може да се ^ с „азначаванет0 на работни- 
Петров изтъкна, че съжалява зато- републиканско ниво и подчерта, че въведе принудително управление и 4 гЬипмата каза' “Не са
ва, че вместо за конкретните резул- е най-лесно да се бъде опозиция и добави: “Ние в никакъв случай пя- ци Ф Р •

к 1 3 верни твърденията, че “Кому-
в ие-

тати и реализирането на предиз- да се критикува. ма да позволим да се случи нещо, м
борните обещания, партиите, кои- Председателят на Общинския което бе видяно преди няколко го- налац” приема^раоотници
то образуват мнозинството в съвет на ДХСС Зоран Николов пя- дини, когато пред сградата на ОС определен брой. Истината е, че
Общинската скупщина, сега тряб- кои становища на общинските съ- се свиреше “Интернационала” и се четирима работници са напус

нали фирмата, докато само 
трима са новоназначените и то 
двама работници и директо
рът. Истината е, че сме назна
чили на работа и определен 
брой младежи и то в навечери
ето на посещението на сръб
ския и българския премиер в 
Димитровград, когато трябва
ше да се проведе акция по 
уреждането на града. Истината 
е и това, че имаме много въз
растни работници, които са в 
отпуск по болест. Взимаме и 
работници за определено вре-

ва да опровергават своя все още 
официален коалиционен партньор. 
Той разкри, че още в старта на сът
рудничеството с ДСС е имало 
проблеми, тъй като тази партия е 
поставяла неразбории условия. По 
думите на Петров, ДС е отстъпил 
на ДСС поста председател на ОС, 
въпреки че според изборните ре
зултати този пост е принадлежал 
на ДС. Когато става дума за сле- 
дизборния коалиционен договор, 
Петров каза, че той не е изготвен, 
тъй като ДСС е започнала да пос-

граничният

тавя нови условия, едно от които е 
на Движениетоп р едста в ител ите 

“Силата на Сърбия” да не бъдат в 
тази коалиция. Настояването пък 
на ДС, подчерта Петров, е било да 
се запази предизборната и следиз- 
борната коалция.

За челния пост в “Комуналац”

еменно настанениме, те са 
на работа”.

Йованович каза, че “Кому
налац” своя максимум ще по
каже в предстоящия период,

,вр

вети на ДСС и Г 17 плюс оцени ка- сееше нещо, което тази среда раз-
то несъстоятелни и ги призова да дели на две части”. Той изрази уве- след като са създадени опти- 
не дават повече такива оценки, а да рението си, че новата власт ще уп- малните условия. Той сподели,

1" еьщ ™ ■■ ф"р“" р*60'
тигнало и от ДСС “Ние имахме мократична власт, като тази че до дини и не сториха нищо. За първи 
повече кандидати и настоявахме няколк° седмици цялата община път в Цариброд имаме демокра- 
да изберем най-добрия от тях. Но 
от ДСС отново започнаха да ни 
обуславят. Ние тогава препоръчах
ме всичките челни постове да бъ
дат за определено време, т.е. на 
срок от 6 месеца. След това се ока
за, че ДСС има кандидат и за ди
ректор на Центъра за култура. И 
това не беше спорно, все докато не 
излязоха с предложението само 
ние да гласуваме за отстраняване 
от поста на тогавашния директор, 
докато те по-късно ще гласуват за 
назначаването на новия директор, 
който е от техните редове. Това в 
политиката не се практикува и ние 
не можахме да убедим нашите от- 
борници да приемат такова предо- 
лежение”, изткъна Петров.

Той сподели, че нито едно пред
ложение на ОО на ДСС, което е би-

лндерът на демократите изтъкна, 
че след като неговата партия е из
лязла с предложение за канди- Б. Д.

Още една 

провокация
ще бъде покрита с мобилна мрежа тична власт. ДСБЮ подкрепя тази 
(досега е поставен ретранслатор власт, защото смята, че тя ще бъде 
на сградата на ОС и в района на просперираща за общината. Тази 
Висок, докато в скоро време ще бъ- власт оправя нещата по принципа 
дат поставени и на Асеново кале и крачка по крачка. Позитивните 
Басара); на републиканската Ди- крачки вече се виждат.”

Лидерът на ДСБЮ каза, че не се "Качествени" и "некачестве- каква цел? Не е ли това вече ви- 
ии" ученици", "Братство" от дян (прилаган) метод на зап- 
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рекция за пътищата е предоставен
проектът за асфалтирането на пътя съмнява в твърденията на ОО на 
от село Д. Криводол до село Иза- ДСС, според които те искат да по- 
товци с дължина 4 км и той би могнат на общината, но добави, че 
трябвало да бъде завършен до края усилията, които полага тази пар- Принуден съм в интерес на 
на годината; установен е контакт с тия не са достатъчни. Затова той истината да отговоря по повод 
министъра на селското стопанство отправи молба към ОО на ДСС статията, публикувана във вес
на Сърбия Ивана Дулич Маркович по-активно да се включи в решава- тник “Братство” брой 2049, за 
и се очаква реализиране на проек- нето на проблемите в общината. да “разберат гражданите кой 
ти; подготвя се среща на сръбски и Всички участници в пресконфе- ги лъже и измамва” както каз- 
български бизнесмени в Димит- ренцията апелираха към ОО на д Манчев
ровград, с цел обсъждане на въз- ДСС да се завърне в коалицията. с ^ „ослепното засе-
можностите за капиталовложения Те заявиха, че са готови с предста- именно на последното засе

вителите на ДСС да дискутират и дание на Общинската скупщи
на по повод статуса на гимна
зията казах, че съгласно норма
тивните акти на ОС Драган 
Манчев няма правото да тъл
кува мненията и становищата 
на отборническата група на 
ДСС и Г 17 плюс, както и това, 
че неговата дискусия е била 
провокираща с призвук на на
ционализъм. Питам защо той

лашване в нашите краища, че 
на всичко, свързано с тачене на 
идентичността и зачитане на 
различията, винаги му се при
лепва етикет на национали
зъм?

Следващата 
Драган Манчев прави много 
осмислено, дори перфидно, 
слагайки под кавички думите 
“качествени и некачествени” и

провокация

в тази среда; осъществени са кон
такти с определени министерства по телевизията. Б.Д. по този начин насочва читате

лите към извода, че тези думи 
съм казал аз.

На споменатото заседание 
на ОС аз дискутирах за пара
лелки с различни специалнос
ти, за качеството на придоби
тото образование и за влизане
то в полувисшите и висши учи
лища, а не за качеството на уче
ниците. Също така аз “изобщо 
не съм оценявал колегите си, 
знанията и качествата им”, още 
по-малко съм имал намерение 
да ги обиждам. Всичко, което 
казах, е заснето на магнетофон 
и може да се провери. Моите 
ученици и колеги ме знаят мно
го добре и не им е нужно пояс
нението на Драган Манчев. 
Изказаните провокации и неис
тини говорят много повече за 
него, отколкото за мен.

Началникът на общинското управление Велин Николов:

Не е 1/шлало нищо незаконно
Началникът на общинското уп- та Детска градина, той каза, че то- това нещо. В края на краищата той 

равнение в Димитровград Велин ва е било законно и допълни: “Ко- е решен така както е решен, но на- 
Николов съобщи, че от идването гато директор си подаде оставка, родният представител, който е и 
на новата власт в общината не се е нормално е Управителният съвет председател на Съвета за просвета присъстваха представители на 
случвало хора да се назначават на да назначи и.д. директор. След ка- към скупщината, е можал да ни ин- Министерството на просвета- 
работа без конкурси. “Без конкурси то измине определен период от формира какво се случва от аспект та и спорта? На дискусията на 
са приемани само хора, които време се обявява конкурс и работ- на републиканските определения . проф. Слободан Цветков, че 
трябваше да заместят временно ното място се попълва в унисон с По въпросите за стопанската
отсъстващите работници, с цел да законовите разпоредби. Аз заета- сфера Николов каза следното:

определени работи, вам зад това становище и твърдя, “Министерството на стопанството 
което е в унисон с валидните зако- че всичко е било законно." и приватизацията принадлежи на
нови разпоредби”, изтъкна той. Николов каза, че ДСС е можал ДСС, така че представителите на

За назначаването на работници да даде и по-голям принос за ре- тази партия в Димитровград са кои малцинствени права, което 
шаването на проблемите в общи- можали максимално да ни помог- трябва да се има предвид при 

равнение Николов каза, че предно- ната, още повече, че има депутат в нат, а не хората от местното управ- окончателното определяне на 
женията са обсъждани по време на Народната скупщина и добави: ление да се измъчват да решат оп- статуса на гимназията, което 
заседанията на коалиционните “Народният представител е можал ределени проблеми, примерно във законът особено зачита, Дра- 
партньори и там не е имало нищо да ни помогне, когато става дума връзка със "Свобода", по начин, по

за въпроса за статуса на средното който се наложи да го решават.”

не посочи какво каза на сре
щата в залата на ОС, на която

нашата гимназия се различава 
от тези във вътрешността по 
някои специфичности, отнася
щи се до задоволяване на ня-

се завършат

в органите на местното самоуп-

Ратко Манчев, преподавател 
по физика в гимназията 

"Св.св. Кирил и Методий” и 
подпредседател на ОС

ган Манчев веднага реагира с 
коментар, че това е национали- 

Б. Д. зъм. Той пръв използва тази 
тежка дума, а не аз. Питам се с

спорно.
Във връзка с назначаването на училище. Аз смятам, че не трябва- 

работа на и.д. директора в местна- ше да има толкова суматоха около
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За някогашните работещи 6 „Свобода" Снабдяването с питейна вода в 
селатаОсигурени пари за трудовия стаж Проблеми с 

водопроводитеПрез миналото десетилетие 
много заети се сбълскваха с производството

С настоянията да се задвижи трудовия стаж, това да отпад- 
чрез даване не. В момента трудов стаж 

един проблем, който им пречи под наем на един цех от кон- липсва на около 600 заети. Как- 
да се пенсионират или пък да фекцията, сегашното общин- то изтъкват в конфекцията, от 
се регистрират в трудовата ско ръководство помогна да се общината им оказват подкре- 
борса. получи кредит от Фонда за раз- па, за което те са им благодар-

Става дума за неплатените витие на стойност от около 86 ни и се надяват с техна помощ

В най-много села на терито- предизборно направиха такива 
рията на Димитровградска об- водопроводи, които нямат до- 
щина снабдяването на хората с ри никакъв каптаж или резер- 
питейна вода е належащ проб- воар, а тръбата направо е 
лем. В повечето от тях същес-

пъх-
пенсионо-инвалидни или милиона динара, с едногоди- да завършат успешно започ- 
здравни осигуровки за по ня- шен “грейс” период и срок за натите активности за съживя- 
колко години трудов стаж. връщане от 4 години. Сред- ване на производството. 
Проблемът е възникнал поне- ствата ще бъдат използвани на От Демократичния блок и 
же фирмите, ако са и давали заетите да се платят неплате- Демократичната партия пот- 
някакви минимални заплати, ните пенсионно-инвалидни върдиха, че наемателят на це- 
не са плащали осигуровките, осигуровки и то за периода от ха, в който да се настанят'150 
Ако това не е ставало, то годи- 1 януари 1999 до 31 юли 2004 работещти в конфекцията, 
ните, за които те не са платени, година, а за здравни осигуров- изобщо няма намерение да се 
не се зачитат и не се вписват ки от 1 януари 1999 до 30 де- отказва от постигнатия дого- 
като трудов стаж. Така човек, кември 2003 година. вор. Това, че не става доста-
осъществил условията за пен- Макар че в момента е пред- тъчно бързо има обективни 
сия, не може да се пенсионира, виден срок за връщане на сред- причини и хората не трябва да 
защото му “недостигат” опре- ствата, очаква се, както ни ос- се подават на слуховете, 
делен брой години трудов ведомиха от “Свобода”, с прие- 
стаж, все едно не е работил. мане на Закон за свързване на

ната под или в самия извор, 
които Резултатът е, че тези водопро-твуват водопроводи, 

навремето са строили самите води постоянно се затискат от 
местни общности или пък с тиня и пясък, а за хлоринатори 
помощта на общината и “Ко- не може и да се говори, 
муналац”. В някои пък, колкото 
и малки да са, съществуват по ние предприема определени 
няколко водопровода — за все- мерки, за да реши проблема, 
ка махала отделен. Такъв е но предвидените средства не- 
случаят в с. Гоин дол, където в достигат, пък и невъзможно е 
момента един от водопроводи- всички водопроводи да се оп- 
те е забранен за употреба, а на- равят едновременно, 
селението се снабдява с питей- С появилите се проблеми 
на вода от цистерни на “Кому- отново изпъква и фактът, че 
налац”. новооткритата вода в района

Повечето от тези махленски на село Лукавица по времето 
на ДОС-овата власт трябваше 

включи във водоснабдя-

Сегашното местно управле-

А.Т.

водопроводи не са проектира
ни от специалисти, а от местни да се 
хора. Затова сега, когато спо- ването на общината. Сега това 
ред най-новите законови раз- най-вероятно ще бъде направе- 

водопровод но, но поради суетата на някои
Ще се уреди пространството около 

акумулациите в Смиловско поле всекиписания
трябва да се контролира и да се бивши общински ръководите- 
следи качеството на водата, да ли напразно са загубени ня- 
е снабден с хлоринатор, в тях е колко години. Да напомним, че 
невъзможно. Причината е съв- от новооткрития тогава водо- 
сем проста — в каптажите или ем трябваше да се снабдяват 
импровизираните резервоари селата Лукавица, Желюша и

Гоин дол - всичко това в рам-

Общинският съвет прие ре
шение да започне изработка 
на общ план за уреждане на 
пространството около мик- 
роакумулациите “Сават 1” и 
“Сават 2” в Смиловско поле.

Целта на плана е да се 
уточни предназначението на 
определени площи (около 90 
ха), да се определят условия за 
уреждане на площите, посо
ките на коридорите за пътна, 
енергийна и останалата ‘кому
нална инфраструктура, както 
и да се уточнят зоните с под
ходящите условия за строеж.

Средствата за изработка на 
плана обезпечава общината.

няма място за хлоринатор.
Че снабдяването на населе- ките на единна водоснабдител- 

нието с питейна вода често се на система на общината, 
използва предизборно,говори 
и случаят с последните изгра- близките до града села все ще 
дени водопроводи в някои ви- имат проблеми с водоснабдя- 
сочки села. Там някои от чаро- ването.

Но докато това не се реши,

деите на предишната власт А.Т.

Проект на К1/1Ц „Цариброд"

Шансове за и в Димитровград
КИЦ “Цариброд” направи усмихнати, а проектът е само 

презеитация на свой проект част от тяхната визия. "Но ако 
под название “Активно търсе- базата никой не види, тогава 
не на шансове за и в Димит- човешките ресурси, които са в 
ровград — съвременен под- нея остават мъртъв капитал.

Базата трябва да се разширява, 
Целта на проекта е да се по- но бихме били щастливи ако 

добри положението на млади- едновременно намалява, т.е. 
те незаети в община Димит- ако броят на незаетите драс- 
ровград, респективно създава- тично се намали”, казаха авто- 
не на компаративни предим- рите на проекта по време на 
ства на младите незаети и на презентацията в помещенията 
общината. Проектът съдържа на КИЦ на 26 май. 
база данни за незаетите в града 
според образованието им.
Авторите на проекта Саша на цивилното общество Евро- 
Костов и Йосип Глишич Ди- пейската агенция за рекон- 
митровград виждат като мяс- струкция а се финансира от 
то, в което хората са весели и Евросъюза.

С този план двете изкустве
ни езера стават, може би пре
тенциозно казано, вилна зона, 
защото има огромен интерес 
за този' район, въпреки че до 
разрешителното се стига мно
го трудно. От друга страна 
като се има предвид, че езера
та са само на 12 км от града, 
че водата в тях е чиста, при то
ва са пълни с риба, ето го оп
равданието да станат люби
мо място за почивка през уи
кенда или в следобедните ча- 

А.Т.

[ Предстои изработка на нов ГУП
| Членовете на Общинския съвет в Димитровград взеха решение 
I да започне изработката на нов градоустройствен план на Димит- 
I ровград.

Всъщност, както изтъкна архитектът Иван Георгиев от Инсги- 
! тута за урбанизъм в Ниш, новият ГУП няма много да се различава 
I от досегашния, но поради факта, че периодът, за който според за- 
' копа е трябвало да се направи планът, е минал, то трябва да се 
I поднови. Целта на новия ГУП е да се уточнят предназначенията 
I на площите, да се определят условията за строеж и уреждане на 

площите в града до 2025 година. С ГУП ще бъдат обхванати почти 
970 ха площ. Планът ще се финансира от общината, а след ::г 
бъде направен проектоплан, той ще бъде даден на публично об- 

срок от 30 дена. След това ще бъде приет от Общинска-

ход .

Проектът е реализиран с по
мощта на Фонда за подкрепакато

съждане в 
та скупщина.

сове.

А.Т.
Пърба^частна туристическа агенция

д-р Ангел Йосифов:„Моби Дик“ очаква клиенти „Никой от ДСБЮ не е 

заплашвал Младенов“
В Димитровград неотдавна бе открита първата 

туристическа агенция с название “Мобй Дик". 
Собственикът Зоран Николов Джони е сключил дого
вори за сътрудничество с множество туристически 
агенции в Сърбия, които предлагат на клиентите си 
летуване и отдих в Турция, Гърция, България и още 
много други страни. Офертите са нагласени “за всеки 
джоб”.

Тъй като с тази дейност започна да се занимава не
отдавна, Николов каза, че е още рано за даване на 
оценки за работата. Пред нашия вестник той сподели 
впечатслението си, че димитровградчапи имат навик 
за летуването си да взима т решение в последния мо
мент. Николов добави че неговата агенция ще се за
нимава и е организиране на ученически екскурзии.

Седалището на агаицията е в Търговския център и 
Димитровград.

частна

По повод изявлението на водача иа димитровградските ради
кали Кирил Младенов, че представител на ДСБЮ неотдавна е 
заплашвал него и членовете на семейството му, изявление даде 
лидерът иа партията ДСБЮ д-р Ангел Йосифов. Той каза, че 
“нито един представител на ДСБЮ ие е отправял заплахи към 
Младенов и семейството му”. Йосифов апелира към Младенов 
да посочи лицето, което го е заплашвало, ако въобще такова съ
ществува. Съе същия апел лидерът на ДСБЮ се обърна и към 
местното подразделение на ОВР. “Няма нужда да се правят ин
циденти там, където ги няма”, констатира Йосифов.

Б.Д. Б.Д.
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Пореден успех на димитровградския театърСофия
„Христо Ботев“ на 

републиканския преглед
1 Димитровградският театър “Христо Ботев” регистрира още един 
впечатляващ успех, като се класира за републиканския преглед на само
дейните театри, който ще се проведе в началото на този месец във вой- 
водииския град Кула.

Димитровградчаните се класираха за този преглед след като пред- 
“Нишан” бе провъзгласено за най-добро на междуок

ръжния преглед на самодейните театри, който се проведе миналия ме
сец в град Лебане. В този преглед режисьорът на представлението “Ни
шан” Слободан Алексич бе провъзгласен за най-добър режисьор.

шен панаир на книгата
НИШ»#

издатели от предишните и от 
очакваното. Както споделят 
самите издатели, малко са те
зи, които успяват да възстано
вят парите, дадени за участие. 
Допълнително неудобство за 
тях внесе и внезапната провер
ка па касовите апарати по щан
довете от страна на ревизори.

Освен като на една голяма 
книжарница, в която могат да 
се намерят най-новите загла
вия на по-значимите издател
ски къщи в България, па Пана
ира па книгата може да се гле
да и като па истински голямо 
културно събитие. Доказатсл-

ставлспието им

Б.Д.

X
I| Първата вечер след отркииапето беше представен и най-новият брой 

пишкото литературно списание “Градина" посветено па съвремен- 
българска литература. За “българската градина" от Ниш говори 

Велимир Костов, съставителя на пипа чист от списанието.

' на онаша сп>>
XАсоциация ство за това са многото лите- 

дворец на културата в “Българска книга” Раймонд ратурни премиери, предстоя
щото Училище по творческо

На 25 май в зала 3 на Нацио- ководителят 
налния
София беше открит пролетния Вагенщаин и заместник-ми- 
Панаир на книгата. На церемо- нистърът на културата Ина Ки- писане, литературното кафене 
нията по откриването поздра- лева. “Хеликон и другите съпро-
вителни слова поднесоха ше- В тазгодишното издание на вождащи събитието мероприя- 
фът на НДК Христо Данов, ръ- Панаира участваха по-малко тия.

на
П
X
з со

со ок-е-
® 3 о-и 
е о
з>2Награда за българския куклен 

великан проф. Атанас Илков
§ з
3 гоТ а.гй о 
X <У„Малкият принц 

за жизнено дело
ГО 1—

Тези дни нашият утвърден град Сан Луис в Аржентина бе от- 
Георги Йосифов, кРита изложба на рисунки от албу

ма на^Нови Сад, чийто автор е Ге
орги Йосифов.

На откриването на изложбата 
присъстваха много художници, жи
вописци, ученици от тамошните 
средни училища, а бе почетена и от 
градоначалника на Сан Луис. 

Покрай рисунките от албума на 
различни техники - масло, рисун- Йосифов, бяха представени и фо- 
ки, акварели и пастели. Изложбата ТОГрафии и видеозаписи от Сърбия 
бе открита от Мича М. Тумарич, и церна гора, а отделно от Нови 
който в каталога за изложбата за
творчеството на Йосифов е напи- Изложбата бе организирана от 
сал: “С настоящия подбор Иоси- Омар Хозе Тодорович, аржентин- 
фов е изтъкнал творческата си раз- ски телевизионен продуцент, кой- 
новидност, профеисоналното си т0 повече Пъти е пребивавал в Сър- 
умение и високо качество...

I Изложбата бе хубаво приета както

художник 
който живее и твори в Нови 
Сад, се представи с две самос
тоятелни изложби.

Първата бе открита на 17 май в 
галерията на Културния център 
“Лаза Костич” в гр. Сомбор. За нея 
Йосифов е подбрал 30 картини вНа 12-ия международен фес- изкуство в Прага и Санкт Пе- 

тивал на куклените театри в гр. тербург през 1959 и 1967 г.
Суботица проф. Атанас Илков През 1960 г. съвместно с Нико- 
от България, заедно с Милена лина Геор 
Йевтич^Ничева Костич и Жи- такъла “Петя и вълкът” по му- 
вомир Йокович, стана лауреат зиката на Сергей Прокофиев, 
на наградата “Малкият принц”, горещо акламиран на между- познато в целия свят. Държал е 
която за жизнено дело се при- народния куклено-театрален квалификационни курсове и из- 
съжда от 2000 година. фестивал в Букурещ и отличен насял лекции в Югославия,

Атанас Любенов Илков е ро- със златен медал - първото Германия, Франция, Испания, 
ден на 27 декември 1924 г. в Со- международно отличие на бъл- Япония, Куба, Финландия, Ру- 
фия. Завършва виеше икономи- гарския куклен театър. През сия, Люксембург. Реализирал е 
ческо образование през 1951 г., 1962 г. създава първия куклен над 100 продукции в България 
а след 5 години и театрална ре- спектакъл за възрастни в Бъл- и в чужбина, някои от които се 
жисура, но творческата му дей- гария - “Съкровището на Сил- играят над 25 години. Отлича- 
ност започва през 1948 г. в вестър” от Анжел Вагенщайн, ван е с награди за режисура от 
Държавен куклен театър, къде- който все още се смята за едно редица национални и междуна- 
то постъпва като музикант и от най-големите постижения в родни фестивали, както и със 
актьор. Специализира куклено кукления театър. Заедно с

проф. Николина Георгиева и те прегледи на куклените теат- 
архитект Иван Цонев стават ри. Наградата “Малкият 
основатели на образованието принц”, която преди броени 
за куклен театър в Национал- дни получи в Суботица е 

академия за театрално и най-новата му в тази поредица.

гиева създават спек-
Сад.

бия - страната на своите предци. 
Трябва да се изтъкне, че това е 

от художествената критика в меди- втората ИЗЛОжба на Йосифов в та
ите, така и от ценителите на изоб
разителното изкуство в гр. Сом- 
бор.

зи далечна страна. Първата бе ор
ганизирана преди две години и по
ловина в мястото Обера.На 18 май в Националния музей 

ООКА ОНОА ИА МАЗКАМСЖ в Д. Р.

Как 1/1 кому ще бъде меренозлатни медали от национални- ■ ■■

Черквите в Паля, Клисура и Стрезимировци, които са исторически 
паметници в горната част на Знеполе, изживяват последните си дни. 
Те са напуснати, плячкосани и изоставени от всички, а камбаните им 
отдавна не се чуват. Спомените, следите и времето, което се измерва 
с векове, изчезват. Черквата в Паля е стара около 12 века и е сред 
най-старите храмове на Балканите и в Европа. Безотговорността на 
хората обаче допринесе да бъде унищожен пламъкът в душата на 
обикновения човек. Личи че сегашният “пламък” на рушителите е 
по-силен от любовта и волята на някогашните строители на храмове-

Храмът в Паля пропадна, но днес като че ли никой не иска да раз
бере какво се е случвало в долината на Палянска река, кои хора са ос
тавили следи за своето съществуване в този прекрасен край. И чер
квата в Стрезимировци е в окаяно състояние. Тези, които са я спася
вали от пропадане, толкова добре са я “ремонтирали”, че покривът й 
не издържа ни първите снегове. Ограбена е и отвътре, и отвънка. И в 
нея, както и в черквата в Паля, всичко ценно е ограбено. Къде са сега 
тези ценности!? Преди десетина години и черквата в Клисура беше 
“ремонтирана”, но по време на боядисването е унощоженана написа
ната истина: “Така както мериш, така ще ти бъде мерено”.

Може би тези три светини ще бъдат спасени и ще служат на хора
та. Но може би спасяването им ще остане само желание и блян на хо
рата, които обичат своя край.

ната
филмово изкуство.

Името на Атанас Илков е М. Т.

Проф. Атанас Иликов е режисьор па “Свепиюсипият Пе
тър” едно от най-новите представления на Кукления теа
тър в Ниш. По този повод директорът на театъра Мило- 
рад Берич каза, че българската куклена школа е една от 
първите в света. Нишките кукленици години наред сът
рудничат с режисьори и други български специалисти за 
куклен театър. В момента се подготвя представлението 
“Косе Босе”, в постановка на Тодор Волев от София и по
мощта на сътрудниците му за сценография, костюми и 
кукли.
-До края на годината ние ще подготвим още други три 
премиери, но сътрудничеството с българските си колеги 
ще продължим. Надявам се, че ще участваме и па Фести
вала на куклените театри в гр. Варна, а в ход са и догово
ри за други паши гостувания в България и на български 
кукленици в Ниш.

те.

Шарж от Мирослав 
Цветанов М-р Никола Аврамов
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Нашенци 6 света на наукитеСреща с Олег Димов от Казахстан

Стипендиант на ЮНЕСКО вБългарин от степите край река Иртиш
“Това е втората ви роди

на. Не бягайте оттам!”, ка
зала баба Ванга на българи
на Олег Димов, родом от 
далечен Казахстан. Той е 
председател на Българския 
културен център в столица
та Астана и е съветник по 
етническите въпроси на 
президента Нурсалтан На- 
зърбаев.

Димов е юрист, полито- 
лог, автор на книги и е пър
вият българин - депутат в 
Казахстанския
(парламент). Създател е на 
вестника за българите в аз
иатската република - “Сла
вяни”.

Неотдавна излезе от пе
чат българското издание на 
книга, написана от прези
дента на Казахстан - Назърбаев. По повод 
нейното представяне Олег Димов беше в 
София, където се запознахме с него и из
ползвахме момента да му разкажем за бъл
гарите в Сърбия и Черна гора. Той пък ни 
разказа за българите в Казахстан.

През 1908 година по идея на руския ми
нистър Столипин хиляди българи били из
селени от Бесарабия (“Братство” неотдавна 
писа за българите в Молдова) в степите на 
Казахстан. Когато дядото на Олег, Кон
стантин Димов, стигнал там, ахнал от прос
тора на новата земя. Полетата били обрас
нали с трева, която скривала от погледа 
всичко живо. “Само рогата на воловете се 
виждали” - преразказва Олег дядо си. В не
бето летели огромни, невиджани птици 
-дрофи.

Първите заселници основали две села на 
50 км в степата, източноют~река~Иртиш7 
Третото кръстили Болгарка, а то било в

Актюбинска област.
Сталинските 

репресии по време на Вто
рата световна война проку
дили още българи от Украй
на в Казахстан.

На българските прала- 
ментарни избори през 1994 
година
българин в Казахстан бил 
изпратен в България като 
международен наблюдател. 
“И през ум не ми минаваше,

етнически

Проф. д-р Владимир 
Златанов Йорданов е 
най-младият доктор на 
науките, чието потекло е 
от босилеградското село 
Райчиловци. Роден е през 
1963 година в град Доб
рич, България. Неговият 
баща Златан, стомато
лог-хирург, е роден в Рай
чиловци и е син на извес
тния райчиловски учител 
Крум Йорданов.

Владимир 
основно образование в 
родния си град, където 
сетне завършва средно 
училище на немски език 
като най-добрият ученик 
на своя випуск. Благода-

. наи-издигнатият

че е възможно да отида и 
при баба Ванга” - сподели 
г-н Димов. Намерили се ня
колко приятели, които заве- 

Олег при баба Ванга (при 
която между другото са хо
дили и незнайно колко на
шенци...).

До пророчицата стояла 
Библия, завита в кърпа с национално везмо.
Олег Димов целунал ръка на ясновидката и
предал поздрави от името на българите в рениенатози изключите- 
Казахстан. “Знам, че не искаш да ме питаш | лен успех безпроблемно 
за себе си, а само за бъдещето на държавата 
ви” - рекла Ванга. След кратко вглъбение тя

меджилис

ли получава

Олег Димов

се записва в Берлинския 
университет. Следва еле-

занареждала послание само до президента 
на Казахстан Нурсалтан Назърбаев, а за 
всички хора от огромната държава казала, 
че се отварят светли перспективи и стабил
ност на обществото.

Иначе самият Олег Димов е автор и на ен
циклопедичната книга “Ние, народът на Ка
захстан”, в която между другото може да се 
прочете, че българите, живеещи в тази бив
ша съветска република, според официалната 
статистика от тоталитарно време, наброя
ват около 10 хиляди, но според българина 
Димов те са много повече...

специалност 
Като

ктроника, 
микроосветление. 
отличен студент става 
стипендиант на ЮНЕС
КО. Предсрочно се дип
ломира с висок общ успех
и веднага става асистент___________________
във факултета. Продъл- Пр0сь д.р Владимир Йорданов със 
жава да се образовава — съпругата и дъщерята си 
магистрира и защитава 
докторска дисертация.

Понастоящем проф. д-р Владимир Йорданов е преподавател в един 
институт в германския град Илменау. Същевременно се занимава ин
тензивно с научна и новаторска дейност.Тодор Петров

Александър Младенов

Писмо от Америка Ш111611 е Мдея з« етигронтитеНа този празник всички бълга- 
! ри чуваме гласа, който ни вика 

в родината
Тук, в самото сърце на американския Среден За

пад, без съмнение най-годемите празници са 4 юли 
- Денят на благодарността, и Коледа. За около сто
тина човека, живеещи в околността, обаче няма 
по-значим ден от 24 май. От години празникът на 

писменост събира българите от близ

на самия ръб на въздишката. Всички пристигнахме 
и оставихме прелестният й глас да грабне душите 
ни и да ни отведе обратно към търкалящите се ро
допски хълмове, към най-синьото небе на този гре
шен свят.

До ден днешен не съм чувал по-прекрасна песен, 
но въпреки това нямаше ръкопляскания. Надявам 
се тази чудесна жена да ни с простила за това. Дано 
да е разбрала колко опустошително силна е била 
песента й.

Да, има неща на този свят, пред които времето и 
разстоянието са безсилни. Може би затова всяка 
година намерим начин да се върна в България. За 
да не забравям точно откъде съм дошъл и на кого 
дължа всичко, което съм постигнал. За да почерпя 
сили от земята си. За да науча децата си на несрав
нимия български език. За да даря и тях с възмож
ността да осъзнаят саможертвата на Левски, Ботев 
и всички останали български мъченици. За да пре
гърна родителите си. И, разбира се, за да посетя 
сърцето си, което завинаги ще ме чака на летище 
София.

24 май е голям ден за българите тук. Дори тези, 
които не успяват да дойдат на езерото, за да праз
нуват, намират начин да го отбележат. Някои отно
во отварят отдавна прочетена българска книга. 
Други спретват ръкави, за да омесят любимата ба
ница. Трети канят приятели, за да отворят дълго 
пазеното шише с люта ракия. Познавам дори един 
широкодушен българин, който на този ден поправя 
колите на сънародниците си без пари.

Ето че тази година аз също намерих начин да от
бележа 24 май по своему. Завършвайки цялото то
ва писание, без да използвам нито една чуждица.

Иво Иванов 
Канзас, САЩ

Българинът е орисан да го чува независимо кол
ко океани и планини застават между него и отечес
твото му. Който веднъж е имал възможността да се 
гмурне в прелестите на Родопите, да чуе песните 
на Тракия или да остави мързеливо падащия рил
ски сняг да се топи върху лицето му, е обречен за
винаги да носи България със себе си по света. Ни
кога няма да забравя студения януарски ден през 
1990 година на летище София. Въпреки че отелтях 
през океана в търсене на нов живот, част от мен от
каза да се качи на самолета. И остана завианги в 
България. Това беше една болезнена раздяла със 
самия себе си, която продължава да ме терзае до 
ден днешен. Независимо от обстоятелствата всяко 
лято и аз, и децата ми намриаме начин да посетим 
родината. Дъщеря ми Алина е на десет години, но 
вече е била 11 пъти в България. Това в никакъв слу
чай не е изключение. Повечето българи, които поз
навам, правят всичко възможно да се връщат, кол- 
кото се може по-често и да възпитават обичта към 
България в поколението си. Тъжно е, че толкова 
много млади сънародници дори днес имат за цел 
да напуснат страната си. Човек рядко осъзнава 
какво има, преди да го е загубил. През годините в 
странство съм срещал много българи тук, които 
съществуват в състояние на постоянна безтеглов
ност. Вечно неспокойни, вечно търсещи. Дори те
зи, които са намерили успех и благополучие, про
дължават упорито да търсят нещо. Може би някак
ва истина, а може би просто себе си. Преди някол
ко години около Коледа през града ни мина Ваня 
Костова и около 50 блъгари веднага се събраха в 
дома ми, за да се запознаят с великолепната певи
ца. В даден миг Ваня сякаш усети някакво силно, 
нсизречено желание в претъпканата гостна и вне
запно запя “Облаче ле, бяло”. Така, както само тя 
може - хем силно, хем нежно, без никакво усилие. И

славянската
I ките градове в една от най-красивите местности, 
| на ръба на живописно езеро. Много са погрешните 

убеждения и предразсъдъци за нашенци в чужбина. 
Истината е, че животът е сложен за всеки човек, от- 

; къснат от корена си. Не е вярно сляпото обобще
ние, че българите в чужбина се срамуват от народ- 

I ността си и са разяждани от завист към успехите на 
. Някои от най-щедрите, благо-сънародниците си 

намеренни и родолюбиви българи, които съм сре- 
; щал, живеят именно тук. Може би духът на Стран- 

джата е намерил своите достойни наследници сред 
стотиците хиляди хъшове на XXI век.

Много неща се промениха през последните 15 
I години. Светът сякаш се смали, границите се раз- 
! паднаха, зелените карти заваляха и броят на бълга

рите в Америка нарасна няколко пъти. Това 
хора от най-различни поприща, произходи и заная- 

Учудваща е лекотата, с която българите нами
рат общ език помежду си. Строители, учени, лека
ри и шофьори остават завинаги свързани благода
рение на невидимата нишка с Родината. За съжале- 

ежедневието, грижите и рабо-

I

!

са все
I
; ти.

ние малко по малко 
тата като че ли все повече ни отделят един от друг. 
На 24 май обаче съотечествениците ни тук оставят 

; всичко останало, за да почетат всичко, свързано с 
; България. В този ден около езерото гърми българ- 

блъска в родния трибагре- 
. Това еI ска музика, вятърът сс 

| ник, а по моравите се носят диви ръченици 
| денят, в който се отдаваме на спомени и мисли за 

вълшебно парче земя, което ще ни вика да сстова
върнем до края на дните ни.

I____
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Христо Стоичков:Иир* {шш в Ниш рш ри
*В последния кръг зелените разгромиха "Младост" от Сувойница с 
6:1 и триумфално завършиха шампионския си поход.

майстор бе Горан Игнятович, а по 
едно попадение отбелязаха Игор 
Василов, Синиша Дамнянович и 
Даниел Стошич. Единственият гол 
за сувойничани вкара Драган 
Стойкович от дузпа.

По време на мача на трибуните 
бе много весело. Духовият оркес
тър непрекъснато увсселяваше фе- 
новстс. Те съвместно бурно поз- 
дравляваха головете и всичките 
изяви на “майсторите със зелените 
фланелки”.

След края на срещата на “Пес- 
кара” бе организирано тържество.
Присъстпащите на стадиона с ова
ции поздравиха момента, когато
“Младост" официално бе провъз- Д° късно през нощта, 
гласен за шампион па Пчинсга В последния мач от тазгодиш- 
футболна дивизия. В центъра на ното първенство Младост игра в 
стадиона председателят на Фут- състав: 1. Горан Всличкопич, 2. Дс- 
болния съюз на Пчинсхн окръг Де- ||ис Йованович, 3. Стефан Стои- 
ян Иванович връчи шампионската Йордан Глигоров (Саша
купа на капитана на зелените Ела- Йованович), 5. Дарко Димитров, 6. 
жа Воинович. Футболистите и ръ- Блажа Воинович, 7. Даниел Сто- 
ководството на "Младост" си наз- “ич' 8- ГоРа" Игнятович, 9. Игор 
дравнха с шампанско и се хванаха Басалоа (Владица Владимиров), 
на хоро Ю. Любомир Димов (Сладжан Ди-

‘ Празненството бе пренесено и МИТР0В) и “• Синиша Дамнян°-

&1А, С1лЛ)с)$-^01 
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изпуснаха всички тези положе
ния срещу “маджарите”, защо 
се стигна до корнера преди го
ла. Не искам да се оправдавам 
със съдията. Играчите не из
пълниха указанията ми, така че 
сме си виновни сами. Трени
рахме едно, а стана друго. Това 
е неуважение към отбора и към 
прекрасната публика.

* Казахте прекрасна публи
ка. Знаете ли, че на всички 
мачове на националния от
бор идват и не малко запа
лянковци - българи от Сър
бия, за да ви подкрепят. 
Очаквате ли отново пълен 
стадион на 4 1они?

- Още след двубоя с Швеция 
аз благодарих на феновете. Не 
се съмнявам, че “Васил Лев
ски” отново ще бъде пълен. 
Когато усетят атмосферата, 
играчите може и да надскочат 
възможностите си.

“Младост” спечели и тит
лата за фер-плей е ПФД, 
понеже е тазгодишното 
състезание пито един фут
болист не е бил наказан с 
червен, а незначителен е и 
броят на жълтите карто
ни. Представителите на 
ПФД преди началото на 
мача присъдиха на босилег- 
радчаии купа и футболна 
топка - награди за 
най-дисциплиииран отбор в 
дивизията.

Босилеградска “Младост” е 
шампион на ПФД за сезона 
2004/2005 и от тази есен ще се със
тезава в Нишката футболна диви
зия. Зелените напълно заслужено 
спечелиха шампионската титла, 
понеже в 16 изиграни кръга спече
лиха 15 победи и допуснаха само 
една загуба. През целия сезон бо
си леградчани играха много силно 
и постоянно заемаха челната пози
ция на таблицата, не позволявайки 
на останалите конкуренти да им се 
доближат.

Това е исторически успех. Лю
бителите на футбола и въобще на 
спорта в Босилеград са въодуше
вени от постижението на “Мла
дост”. След 27 години градът от
ново ще има отбор, който ще се 
състезава на междуокръжно рав
нище, понеже още през далечната 
1978 година “Младост” беше член 
на тогавашната Южноморавска 
футболна дивизия. За отбелязване 
е и фактът, че успехът на босилег- 
радските футболисти съвпада с 
30-годншнината на отбора.

Въпреки че за завоюването на 
шампионската титла зелените 
трябваше да спечелят само още 
една точка в мача от последния 
кръг срещу “Младост” от Сувой
ница, който се игра на 28 май, те 
разгромиха противника си с 6:1 и 
триумфално приключиха шампи
онския си поход. Трикратен гол-

Христо Стоичков

Българският
футболен селекционер Христо 
Стоичков даде пресконферен
ция във връзка с предстоящия * Какъв е вашият отговор 
(за мнозина решаващ) мач на въпросите, които иска- 
между България и Хъватска на те да зададеше на момче- 
4 юни. От разговора с него ста- тата? Не виокдате ли и

че футболистите са свои грешки за негативни
те резултати?

национален

вич.

1 г иа ясно,
“изпортили” мачовете с Шве
ция и Унгария.щк - Ако Митко Бербатов си бе

ше вкарал положенията, няма
ше да говорим за тези неща, но 
това е футбол. Колкото до мо
ите грешки, вероятно не тряб
ваше да викам тези, които 
сбъркаха при головете. Може 
би съм сбъркал, като заложих

ш
Безплатни билети за 
нашенци1 4шI Българският футболен съюз 
е отпечатал 40 хиляди би-№ лета за световната квали
фикация България - Хър
ватска на 4 юни, съобщи 
главният финансист иа 
централата Тодор Пеев, от мачовете, щях да го направя по 
които има определен брой 
безплатни за българи от 
Сърбия.
От Хърватска искат 2 хи
ляди билета за техни фено-

на по-опитните, които не оп
равдаха доверието ми. Ако мо
жехме да изиграем още веднъж

Преди началото на мача предна босилеградските улици. Футбо
листите, придружавани от многоб- ставителят на босилеградския фи 
ройни фенове в тържествено шес- лиал на КИЦ подари на “Младост” 
твие, преминаха от “Пескара” до футболна топка, 
центъра на града. Веселбата про
дължи в ресторанта “Больи живот”

същия начин.

* Има ли с какво да ви изне
надат хърватите?

- Има. Наша работа е това 
да не стане. Познавам добре 
отбора им. Балканският манта
литет е един и същ. Чест прави 
на техния треньор Златко 
Кранчар, че признава, че изли
зат за точка. Тя ще им е напъл
но достатъчна, докато ние 
трябва да гоним задължителна 
победа. Ясно е, че ще упраж
ним натиск, а те ще мислят по
вече за дефанзивните си дей
ствия. Аз вярвам в момечтата 
си. Трябва да изиграем мача 
мъжки, а не да падаме за дузпи 
и да си простим картони.

П.Л.Р.
ве, по е възможно тази 
бройка да нарасне. Двубоят 
ще започне в 18 часа бъл
гарско време. На 3 юни е 
м ал д еж кат а квал ифика ц ия 
между отборите на двете 
страни. Входът за нея ще 
бъде свободен.

Зелените отстъпиха купата на „Динамо“
Отличните си изяви през изтеклия сезон “Мла- свободен удар той улучи напречната греда, както и 

дост” потвърди и в състезанията за купата на Пчин- изключителното голово положение, което петнадесе- 
ски окръг. Въпреки загубата във финалния мач (0:2) тина минути преди края на мача, при резултат 0:1 за 
срещу отбора на “Динамо” от Враня, който се състе- вранянци, пропусна да реализира младият Владица 
зава в Сърбска дивизия, със самото си класиране за Владимиров.
финала босилеградският отбор отбеляза изключите- Въпреки всичко “Динамо” заслужено победи, а 
лен успех. Зелените за втори път бяха финалисти в то- двете попадения отбеляза нападателят Игор Стойко
ва състезание. Преди двадесетина години във финала вич в 30 и 81 минута, 
играха също срещу “Динамо”, тогава в Босилеград, и 
загубиха с 1:3.

* Г-н Стоичков, готова ли е 
България за мача с Хър
ватска?

- Готови сме, но до каква 
степен, ще се разбере в деня на 
срещата. Аз направих своите 
изводи за загубата от Швеция и 
равенството с Унгария. Ще по
питам футболистите защо се

Да припомним, че до финала зелените стигнаха 
след победите срещу “Челик” от Бело поле, “Радник” 

Босилеградчани се добре представиха във финал- от Сурдулица и “Раднички” от Враня - отбори, които 
ната среща и имаха шансове да стигнат до равенство се състезават в по-висша дивизия от ПФД. 
в този мач. За отбелязване е изстрелът на Синиша 
Дамнянович в самото начало на мача, когато от пряк П.Л.Р.

Ученическа олимпиада по атлетика
Андонова спечели четвърто място

Т. Петров

Победа за оцеля
ване в НФЗ Приятелска футболна среща

Местното дерби наравнофК "Балкански" - фК 
"Буковик" (Ражан) 5 : 0 
(5:0)

Крагуевац, 24 май 2005 г.
На стадиона “Чика Дача” в стотни, Саша Милев в скок на 

Крагуевац на 25 май се проведе височина с резултат 155 см раз- 
финалът на републиканското дели 6 място, докато Александра 
първенство по лека ателтика в Петрова в бягане на 300 метра 
рамките на ученическата олим- осъществи резултат 50 сек. и ед- 
пиада. Над 300 ученици се състе- на стотна и се нареди на девето 
заваха в отборна и поотделна място, 
конкуренция. От ОУ “Моша Пия- 
де” участваха пет състезатели и зателите от ОУ “Моша Пияде” 
постигнаха забележителни резул- са сравнително по-малки от ос- 
тати. Най-добри бяха Алексан- таналите и че имат правото да се 
дра Андонова, която в дисципли- състезават в същата конкурен- 
ната бягане на 100 с резултат 13 ция още две години можем да 
сек. и 45 стотни зае четвърто заключим, че от Александра 
място. На четвърто място се Андонова и Андреа Тодорова в 
класира и Андреа Тодорова в бъдеще можем да очакваме ме- 
скок на височина, като прескочи дали.
150 см. Горан Делчев на 100 м бе

шести с резултат 12 секунди и 12

ФК "Балкански" - фК "Желюша" 3 : 3 (1 : 1)В Димитровград бе изигран един 
необикновен мач защото гостите от 
Ражан дойдоха само с 8 играчи. Дома
кините решиха срещата в своя полза 
през първото полувреме, когато отбе
лязаха всичките пет попадения. “Бал
кански” от 59-ата минута до края на 
срещата игра с 10 футболисти, тъй ка
то сериозно се контузи вратарят Иови- 
чич. На вратата вместо него застана П. 
Георгиев.

Димитровград, 28 май 2005 г., СЦ 
“Парк”, зрители - около 400. Главен 
рефер - Боян Йованович от Алексинац. 
Голмайстори: Васов в 7, 12 и 39, Ива
нов в 22 и М. Георгиев в 42 минута.

Димитровград, 25 май 2005 г., лаков, Д. Денков, Г. Денков, Стефа- 
СЦ “Парк”, зрители - около 500. нов, Митов, Нацков, Соколов, Ми- 
Главен рефер - Слободан Митов от ланов, Величков и Николов. 
Димитровград. Голмайстори: Гли- 
гориевич в 47, Д. Пейчев в 22, Ива- “Ден на предизвикатството” фут- 
нов в 53 за “Балкански”, а Г. Ден- болистите на “Балкански” и “Же- 

17 и 67 и Митов в 77 минута люша” изиграха среща-ревю и за
доволиха многобройните зрители. 

“Балкански”: Йовичич, Въпреки че и двата отбора бяха в
Бошкович, Д. Пейчев^ Зекович, смесен състав, желюшани прояви- 
Алексов, М. Пейчев, Йованович, ха по-голяма сръчност и заслуже- 
Глигориевич, Рангелов, Васов и но стигнаха до равен резултат. 
Иванов.

Ако се има предвид, че състе- В рамките на мероприятието

ков в 
за “Желюша”.

ФК

Д. с.д. с. ФК “Желюша": Стоицев, Анге-



Педант - Ф'ошо - Пиетет 113 юни 2005

♦1пТ1^ЯЯЯСТ!ЯТ1ШТРЩ|Я?Ти^Предание от шопските краища ш

Старина Новак 

и Л. Ш кюрунии
Колоездачи

Да имаш колело преди половин 
век в Цариброд е било голяма ра
бота. И докато днес в общината са 
регистрирани над две хиляди ав
томобила, тогава в града е имало 
тридесетина велосипеди и съвсем 
малко в околните села Градинье, 
Лукавица, Желюша и Гоии дол. 
Популярното возило по това вре
ме са притежавали най-заможните 
царибродчани - търговци, чинов
ници и по-видните занаятчии. Ако 
днес престижът се цени по Марката 
на притежаващата кола. тогава то
ва е било по марката на негово ви
сочество КОЛЕЛОТО! Ако пък то 
е имало динамо и фенерче за ос
ветление. кефът е безкраен. Малко 
са били тези, които са знаели да ка
рат колело поради простата при
чина, че не са имали на какво да се

През 1793 година в Звонци диш това зло пиле от липа- 
дошъл много зъл турчин за та.” Алия учудено питал защо 
субашия. Името му било Али трябва да пропъди птицата. 
Кюрувия. Осилил се Алия “Дядо ми казва, че това пиле 
толкова много, че дори и са
мите турски закони не зачи
тал. Той често пъти казвал:

е прокобняк и където то за
почне да пее, някой ще умре,” 
казало детето. Алия го попи- 

“Аз съм турчин, аз съм власт, тал какво птицата казва в мо- 
аз съм закон.” Когато дошло мента и то му отговорило: 
време за жътва, хората му да- “Че убият Кюрувия, че убият 
вали десетата част, но на Кю- Кюрувия...”. Турчинът нер- 
рувия му било малко. Чакал вно извадил двете си кубури и 
той да мине жътвата, след то- стрелял към липата. Птицата 
ва отишъл в Трън и се върнал си отлетяла с крясъци. “Вие 
в Звонци с голяма група зап- много вярвате на глупости, 
тиета. Идвали турците от къ- Това е обикновена птица, пък научат.

В Цариброд преди години пое- на града. Последното колоездачно ците в един от поредните 
тоянно са организирани прегледи надпреварване е проведено преди дачни пробези. Между другите на 
на колоездачи и най-различни ви- четри десетилетия от Цариброд до нея са и Васил Манов^Ица Попов, 
дове състезания с велосипеди. Ни- Долна Невля и обратно. Риста Сергии, Стойча Мицин,
то една манифестация не е минава- Тази снимка е заснета през 1942 Тошко Градинарски и други, 
ла без участието на колоездачите, година пред къщата на Брезничан- 
Те са играели видна роля в спорта ьете, преди да стартират участни-

ща до къща и взимали почти вие сте глупави и вярвате до- 
цялото количество жито от ри и на горските пилета. Пти- 
бедното население. Хора, ко- ците са свободни и пеят свои- 
ито добре познавали горски- те песни, а човешките съдби 
те пътеки всеки ден отивали са в ръцете на Аллах”, казал 
при Новак Войводата и се оп- Алия на малкия Велко, 
лаквали от злия субашия.
“Няма да имаме хляб за деца- Кюрувия се запътил към своя 
та. И за вас, хайдутите, тряб- дом. Домашното куче залая- 
ва малко да имаме”, говори- ло и булата отворила входна- 
ли селяните на Новак. Хайду- та врата на къщата, за да го 
тинът ги успокоявал, като им посрещне. Тъкмо когато би- 
казвал: “Ще се реши този ли пред входната врата, 
проблем. В много села вече гръмнали две пушки мечкар- 
няма субашия. Ще го махнем ки и Алия и булата паднали 
и този.” мъртви. На следващия ден

Велко Игов от Ракита, дете селяните ги погребали в един 
на десетгодишна възраст, дол, който нарекли Кюруви- 
отишло в Звонци да се поиг- ин дол. Новак Войводата ка- 
рае. Насред селото имало го- зал на хората от Звонци, че 
ляма липа. На липата кацна- могат да вземат житото, кое- 
ла една вуга и си чуруликала то Кюрувия им откраднал, 
весело. Из селото се разхож- До края на игото в Звонци ве- 
дал един турчин. Това бил че не е идвал нито един тур- 
Алия. Велко дошъл до него и чин за субашия. 
му казал: “Аго, ти си голям и 
силен, можеш ли да пропъ-

колоез-

Сретен Игов
Започнал да пада мрак. През

фотообектива
Магистралното шосе към грани

цата често пъти през уикенда се 
задръства и колоната от ТИР-ове 
става километрична. Тогава се зат
руднява движението за пътнически
те автомобили и рейсовете към гра
ницата.

За да се стигне до Градинье и 
границата, използва се паралелни
ят местен път между линията и ре
ката, който допреди няколко дни 
беше в окаяно състояние, без ас
фалт. Неотдавна обаче положение
то се промени, тъй като по инициа
тива на общината пътят е насипан и 
уплътнен със стръготините на ас
фалта от магистралното шосе. На
истина това не е “истински “ ас
фалт, но пътят е равен, няма кал и 
си върши работата, особено когато 
се задръсти магистралното шосе.

А.Т.

№
Подготвил: Драган Кузев

Х&пяюшр 
................ «—.*>»*■ Тъжен помен.

Измина ЕДНА ГОДИНА от смъртта на поетесата
ВОДОРАВНО: 1. Къща, жилище. 
3. Летателен апарат. 7. Отвор за 
пропускане и регулиране на газ. 
11. Ехо, екот (син.). 12. Тънки 
стърготини от дърво. 13. Манас
тирски готвач. 14. Плод на царе
вица. 16. Превозно средство, 
теглено от локомотив или мотри
са. 18. Лично местоимение. 19.

ДЕНИЦА ИЛИЕВА НИКОЛИЧ

Уличните светила но цяла нощ блещукат 
н майките бдят е тях 
в безброй непросънуванн нощи.
Опечалени: баща Рашко, майка Криса, брат Перица 
Илиев —Перо и дъщеря Марина

Зов за помощ. 20. Общински ор
ган. 21. Пойна птица. 22. Тайно 
писмо с уговорени условни зна
ци. 24. Въдичар, риболовец. 26.
Тире в математиката за отрица
телна величина. 27. Еврейски 
свещеник. 29. Позиция в шах
матната игра. 30. Ограничено 
място върху земната повър
хност. 32. Точно календарно вре
ме. 34. Иван Щерев. 35. Уговорка 
за женитба. 36. Град в Гърция.
37. Телеграфна агенция в Сър- 6ор от Солун. 12. Столицата на Държавен строй. 28. Църковен 
бия. 39. Марка японски автомо- Естония. 13. Подбуда, причина, закон. 29. Данък, който се плаща 
били. 41. Името на актрисата ^ Особняк, странен човек. 17. при внос и износ на стоки. 31. 
Дерек. 42. Мярка за геометрии- Бунар, кладенец. 20. Комшия. Марка френски автомобили. 33. 
ни тела. 43. Който изпълнява ко- 21 изкуствен воден път. 23. Съд за вода. 35. Висок метален 
мически роли във филм, в театър |-рад във Войводина. 25. Съд за съд с тясно гърло и дръжка за 
и пр. 44. Владетелска титла при течнооти. 26. Отношение на ли- вода или мляко. 36. Спортна чан

та. 38. Дума за отричане. 40. 
27. Седмата нота.

Тъжен помен
На 11 юни 2005 г. сс навършват ПЕТ ГОДИНИ от

смъртта на

ЦАНКО РАНГЕЛОВ
от Димитровград

Панихидата щс се състои на 11 юни от 14 часа на гро
бището в Димитровград.

Никой не умира завинаги, докато го помнят и обичат!]
Опечаленото семейство Рангелови

Тъжен помен
гттп На 8 юни 2005 г. се навършват 11 ГОДИНИ от смъртта 

на нашия мил син, брат, чичо и девер

АЦА КОЛЕВ 
студент от Димитровград

Казват, че времето лекува.
Не - с времето сърцето боледува.
Казват, че мъката минава.
Не - мъката сърцата ни стопява.

Панихидата щс бъде отслужена в 10 часа на димитровградските гро-

.V1ниите на карта или чертеж към 
ОТВЕСНО: 1. Управител на фа- действителните размери, 
култет. 2. Яма, ров. 3. Българска 
академия на науките (съкр.). 4.
Името на актьора Пачино. 5. Вид ■)_ Макадам. 7. Сироп. 11. Език. 12. Васил. 14. Бас. 16. Ром. 17. Та- 
дърво, дафина. 6. Изсушени пло- рац. 18. Роза. 19. Ат. 20. Корал. 21. Горан. 22. Дания. 23. Хумор, 
дове за зимата. 7. Ден (сръб.). 8. 24. Зодия. 25. Палат. 27. Намек. 28. Дюкян. 29. Ка. 30. Елит. 31.
Една от посоките. 9. Марка чеш- Шурей. 32. Таз. 33. Сън. 34. Ролер. 35. Дини. 36. Колело. 37. "Ика- 
ки трактори. 10. Баскетболен от- ру0\

източните народи.

-га“ ■•'ЧИта
Решение на кръстословица 244 НЗодоравно^

бита.
Опечалени: майка Яника, баща Милчо, брат Емил, снаха Биляна, 
братовчеди Боян и Катя
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, Манчин рабушДобросъседско поп-фолк „сътрудничество" | тКражби" без сърдня Сувнье време..

Ч’от българите я изпълняват.
Тоталният хит “Тежка диагноза” на гаджета

та Райна и Константин е заимстван от “Додже 
ми да врисием” на Яна и Саша Митич. С шлаге
ра на Беки Бекич “Боя мастила” се е почерпила 
чаровната Камелия. В нейния вариант се пее 
“Няма изход". Парчето на Цеца “Београд” заха
па певицата Бони. Тя го е кръстила “Ако повяр
вам в теб”. Приятелките Весела и Екстра Нина 
гушнаха дружно песента на Сузапа Иованович 
“Судбина”. Българските певци са й лепнали заг
лавието “Блондинка”...

Неотдавна Томислав Николич, заместник 
председател на СРС, от трибуната на сръбския 
парламент обвини Младжан Динкич за “шверц” 
на пиратски дискове от България в полза на Ле- 
па Брена, собственичка па “Гранд продукция”...

Въпреки че интелектуалците обявяват чалга- 
та за “помиярска музика”, изпълнителите от 
двете балкански страни не се стряскат от това, а 
продължават да се крадят взаимно и да трупат 
милиони, без да се сърдят едни на други.

Чалгата, чиито привърженици и в България, 
и в Сърбия предпочитат да я наричат поп-фолк, 
през последните години стана изключително 
доходен бизнес за певците от едната и другата 
страна. Фолкпевиците упорито продължават да 
пълнят репертоарите си с комшийски хитове.

Пиратите на компактдискове в България до
ри си направиха труда да сглобят компилацията 
“Юго оригинали”. В нея са включени авторски
те сръбски песни и срещу всяка е написано кои

^#7 -Е-е Манчо, изгледа дошло ни йе суднье 
време! - заступи ме онядан Мана Жалопой- 

кьата. -Най-после и Господ диже руку на нас.
-Ти съга ли видиш дека йе Господ дигъл рукье от 

нас. И нейе само Господ дигъл, а сви су дигли рукье 
от нас. Нийе, Мане, смо ти проклето семе, и племе...

-Ма я ти оратим дека йе дигъл руку НА нас, а не 
ОТ нас...Не видиш ли Манчо, не чуйеш ли?

-Кво да видим и да чуйем?
-Па първо притисну със снег, па после с водурля- 

ци...Ти помниш ли другу пролет с толко дъж, еве юни 
дойде, а ньивете не може да се поору!

-Айде де, на нас па много ни йе жал за ньивете, Жа- 
лопойкьо.Ньивете нийе затримо кига рекомо йоще 
на децата: "Учете да не орете и копате!” Децата ни 
послушаше, изучише и се пърснуше на све стране, а 
ньивете остадоше да пърду с търнице, шипък, глог и 
павитляци...

-Ма я не ти оратим за бузалъците, Манчо! Оратим 
ти за тея убавете уз Нишаву...

-Е, ако беомо регулисали рекуту, това чудо немаше 
да ни сполети!

-Право кажеш: сполете ни чудо! Еве некня ни раз
мърда и земльотрес...

-Па земльотреси има по цел свет...
-Има, нейе да нема, ама текъв земльотрес, Манчо, 

нема: размърда се само под Цариброд, издълбин, ко
ка се сурину нещо. Я съм слушал кико дете от стари 
човеци, дека землята че се раствори и нийе че потъ- 
немо...

-О-о, одавна смо ти нийе потънули, Мане. Първо, 
потънумо кига на вабрикьете оклембесимо ланци и 
катанци. По-бърже че се затрийемо ако скърстимо 
рукье и нищо не работимо! После потънумо кига се- 
домо и почемо да чекамо друг некой да ни дигне пре- 
турената кола. А тия Некой никико не дооди. Е-е, до- 
одише разни политици, министри, па преседници, 
чак и царат, поизслушаю ни кико завикуйемо кико 
жене на задушницу, пообещаю ни нещо да не се раз- 
ровемо дибидуз - и си отиду. А я мислим, Жалопой- 
кьо, дека они си мисле:”Джабе ви йе завикуваньето, 
засучете рукаве и работата че ви потъргне!" Тека си 
мисле, ама нече у очи да ни га кажу, сигурно верую 
дека че се сетимо и размърдамо главете!

И да ти кажем йоще нещо: Господ истина се огре- 
шил за нас, оти размърдуйе земльуту под ногьете ни. 
Може би сака само да ни подсети дека истинскьи 
требе да се размърдамо: доста смо седели и чекали. 
Природата си, Мане, има белье: наводнения, суше, 
пожари, градобийе, земльотреси...Ама за сваку от 
ньи има лек, не може да се излечи, ама може да се по- 
залечи. Най-страшнете белье не иду от природуту, а 
от акъ лат. Ако ни йе збрал акъ лат Господ - тъгай не
ма “Боже помози”. Ега измисли некой земльотрес, 
та да се ватимо истинскьи за работу!

Бедствия
Не стига ли суша, 
не стига ли глад, 
дойде ни до гуша 
от луди с мандат!

Кръстю Дамлнов

Вековат дебат Т. п.

Нашенски историйкиЗа кого ли — още шумно 
спорят родни патриоти — 
Ботев казал нявга умно:
“А вий, вий сте идиоти!”

Баксуз работа
Когато работеше каучуковата фабрика в Ди

митровград (Гумарата), в отдел “Алатница” на 
металния цех се изработваха инструменти (ала- 
ти) за гумарската промишленост. За съжаление, 
всеки алат се доработваше и поправяше, понеже 
не беше направен както трябва. Ръководител на 
“Алатница” беше майстор Гьора от село Лукави-

Как мисли...
Как ли мисли тая нария? 
Още дълго тя ще пати 
и от крехка демокрация, 
и от тлъсти демократи.

ца.
Тъй като проблемът “гълташе” доста пари и 

време, директорът на Гумарата събрал ръково
дителите на цеховете и отделите да обсъдят по
ложението в “Алатница”. Докато бай Гьора си 

пиел кафето, неговите колеги 
разгърнали голяма дискусия, в 
която всеки изтъквал, че не е ви
новен за лошото положение. 
След като му писнало от това 
бягане от отговорността, бай 
Гьора взел думата:

- Директоре, кратко и ясно — 
баксуз работа! Ка инжиньерите 
нацъртаю некой алат кико тре
бе, нийе у “Алатницуту” погре- 
шимо и га упропастимо, а ка 
они погреше у църтаньето, нийе 
ко за баксуз га направимо по 
църтежат!

Иван Велин

Цвстко Иванов

зъбите”1“1
*Демокрацията дойде, 
но демократите още
не.
*Най-мноао погазват 
законите тези, които 
ги заобикалят.
*Тези политици не мо
гат да се купят. Защо- 
то се продадоха.
*Защо сме непрекъсна
то гладни, след като не 
спираме да се ядем по
между си.
*Наистина е за оплак
ване - взима една зап
лата, а яде за трима.

Сергей ТРАЙКОВ

Манна

Вицове
Жена пресича улицата, но не внимава, а зяпа към небето. Един 

шофьор набил спирачките заради нея и изкрещял:
- Госпожо, гледайте къде вървите, за да не отидете там, къде- 

то гледате!
* * *

Пиян човек влиза в такси:
- Бързо към гарата!
- Но, господине, ние сме на гарата! — отговаря шофьорът. 
Пияният му подава банкнота и прави забележка:
- Друг път не карай толкова бързо!
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