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За щетите от наводненията в България

Г Първият брой излезе на 15 юни 1959 т~^

-——309 млн. евро е поискала България от Евро- 
| пейския съюз за преодоляване на щетите от на- 

водненията. Пораженията от първата вълна по- 
рои са оценени на 75 млн. евро, а за августов- 

д ското бедствие се очакват 234 млн. евро. Това 
Р съобщи Ана-Паула Леси, говорител на евроко- 
|| мисарката по регионалната политика Данут 
Р Хубнер, пред кореспондента на “Труд” в Брюк- 
| сел Бетина Жотева.
| Европейската комисия е задействала проце- 
| дурата по отпускането на помощите. Миналата 
Ц седмица от България се върнаха експерти, кои- 
| то огледаха на място щетите от пороите. Въз 
|| основа на техните доклади и на исканията на 
I България Еврокомисията ще решава каква сума 
И да даде. Парите идват от фонд “Солидарност” 
Д на ЕС. Процедурата е сложна и бавна, предуп- 
Ш реждават от Еврокомисията. България може да 

се надява да получи парите след около 6 месеца.
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Ознаменуван Денят на Община Бабушница

Гости от индия, 

България и Сърбия
С тържествено заседание на Общинската скупщина, изложба и ху
дожествена академия в Бабушница бе ознаменуван 6 септември - 
Ден на общината.' _____________________________

■ V-' ГЯ—1■, жШжШШШШж

От просветното министерство на Сърбия
(На стр. 7)ШШХ -

и и тетрадки за първолаците
* Димитровград ■ *Босилеград

Министерството на прос- посредничил при Министер- За всички първолаци в Димитровградска община Министерството на просветата и спорта 
ветата и спорта на Сърбия в ството за осигуряване на да- на Р Сърбия обезпечи ученически чанти, в които бяха сложени тетрадки, моливи и други по-
началото на учебната година рението. " ... ..... 7.... ТОШШЦ собия. '
подсигури ученически чанти и Министерството е предос- Ч|Р1 На малко тържество, орга-
учебни пособия за всичките 74 тавило общо 100 такива ком- . .....~.... Я низирано в библиотеката на
първолачета в Босилеградска плекта и освен тези за първо- основното училище, чантите
община. На първолаците в лаците останалите ще бъдат раздели председателят на

дадени на бедни ученици от Общинската скупщина в Ди-
ще подаръците връчи кметът горните класове в основното ; •. . I митровград д-р Владица Ди-
Владимир Захариев, който училище. ПЛ.Р. ЩШ&ЧШт; Г .......I ми гров, придружен от предсе-

_ 6РТ Ш Ш ГО ДмЦМИВ- И |.т88шЯ дателя на отборническата гру-
ЦщЩ $ .. >йздйЯ1 па на ДСС Синиша Рандже-

лов.

1
централното основно учили-

Уважаеми читатели
Малчуганите с въодушевле

ние приеха подаръка, а дирек
торката Катерина Симеонова 
изказа благодарност към ми
нистерството. Същите пода
ръци са получили и първола-

Срешение на Управителния съвет па нашето из- 
дателство цената на вестник 
“Братство” е увеличена от 10 на 
15 динара за брой. Надяваме се, 
че ще имате разбирателство за 

решение, тъй като “Брат- 
” и по нататък е най-ефтин 

седмичник в Сърбия.

..и:
» 4-*115ЯМ 0350-8838 шиК! у".'-

1това
ство га ците в подведомствените учи- 

Д лища в Желюша, Лукавица, 
9 Смиловци, Драговита...

9*7 70350 8 83 004 Редакцията А.Т.



вниманието2 9 сегггемири 2005 __ _Пт
Каква съдба може да сполети лековерните (наивните) момичетаРазгорещява се аферата за 

зделките с „Миле Драгич" 0? студентския град
ш С©фии до Косово

Тидич: Аферата не 

бива ща шш|крш 

па реформата
• ••

Умишлено или не п новините от Косово чес- бъдат издирвани. Публичните домове в Косово 
то се премълчава нещо, което пряко засяга (до- са най-вече по барове, частни къщи и кръчми, 
ри и само теоретично да е) и не малък брой на
ши момичета - студентки в България, най-често прекъсване, в Студентския град в София повече 
в София: Напливъг на проститутки от България от 17 години, реших да направя т.нар. разслед- 
в Косово!? Именно, от всички чужденки, които ваща журналистика - с цел да предупредя 
се занимават с “най-стария занаят в света”, в ки наши студентки, в България и най-вече тези в 
Косово най-много са тези дошли от България! София, защото както се оказва, освен красотата 

Момичетата пристигат и Косово най-често и уютността си един от най-големите студен- 
по канали, минаващи през Македония. Твърде тски градове в Европа, крие и една голяма огтае- 
чссто сред т ях има и студентки. “Специалисти” носг: Оказа се, че той е едва ли не и “регрутен 
в търговията е бели роби ти мамят е обещания, център” за проститутки!? 
чс ще работят нормална скъпоплатена работа.
Чак когато пристигнат, разбират каква “рабо- преди да се родят днешните им обитатели, са 
та” ги чака. 1! интерес па истината не са малко и нашарени с реклами и най-различни графити, а

около тях безбройни денонощни заведения. До 
всеки вход на пад 60-те блока в Студентски град 
“Христо Ботев” в София са направени кръчми, 
барове и ресторанти, и то какви! Тук човек по 
всяко време може да се сдобие с алкохол, нар
котици и преди всичко - с млада женска плът. 
Мизерията на студентите “споделят” и някои 
странни софийски мошеници, дали шикозните 
си апартаменти под наем и наели квартири тук, 
в Студентския град, за да въртят далавери. Кон
курират ги и разни чудновати техни “колеги” от 
други балкански държави.

Известното заведение “Айсберг” в блок 54 
винаги е пълно до дупка. Софийски “баровец” 
сяда на маса и чака. Две студентки питат дали е 
свободно. Той клима с глава. Черпи ги и пита: 
“Бихте ли работили в моя бутик в центъра? За
повядайте утре.” Дава им визитката си. Моми
четата утре вече са при него. Той им казва: “Ще 
работите тук, при мен, обаче - никакви гаджета!

, ' Аз ще ви запозная с едни хора, които могат да 
ви предложат страхотна работа в Македония. 
Ще ви намерим медицински бележки и ще пре
къснете следването си ”по болест". Какво, да не 
би като завършите факултета, да ви чака рабо
та?! В Македония можете за кратко време да

Тъй като аз - автора на този текст - живея, с
Президентът на Сърбия Бо- снабдяването па войската с 

рис Таднч каза, че аферата във “проблем на властвуващата 
връзка със снабдяването на коалиция” и добави, чс се очак- 
Войската на СЧГ с униформи и ва проблемъ т да бъде решем 
шлемове не бива да спре рс- “възможно по-рано”. 
формата, оборудването и мо- Таднч изтъкна, че се налага 
дернизирането й. “Реформите да се изяснят всички подроб 
във войската не могат да бъдат пости във връзка с аферата, но 
спряни и поради европейските неже “народа е изморен от афс- 
интеграции”, каза Таднч. ри и войската е под натиск”. -

Президентът на Сърбия Трябва да бъде ясно кой е ком 
подчерта, че тази съмнителна петентен да решава въпросите 
проява не бива, “по която и да на Войската, каза той и добави, 
е цена”, да загрози държавната че не бива да се позволява ня- 
общност Сърбия и Черна гора. кои други министерства да си 
Същевременно той заяви, че взимат пълномощия във пръз- 
случилото се във връзка сьс ка с това.

всич-

Панелните блокове, построени тук далеч

ИНИЦИАТИВИ НА. ПРОКУРОРА Ш 

ПРАВОЗАЩМТНМКА
От Министерството на вът- мове, които Министерството 

решните работи на Сърбия зая- на отбраната на СЧГ е подпи- 
виха, че специалният прокурор сало със зренянинската компа- 
за организирана престъпност е ния “Производство Миле Дра- 
наложил на това министерство гич”. Той изрази надеждата, че 
да започне да прибавя доку- Съветът на министрите на 
менти, които са от значение за СЧГ ще анулира решението си, 
сключване на договора между с което на Министерството на 
Министерството на отбраната отбраната е разрешил да склто
на СЧГ и фирмата “Произвол- чи договорите. “Доколкото те

не бъдат анулирани от двете 
Републиканският правоза- страни, тогава ние ще бъдем 

щитник Милан Маркович каза, една от страните в процедура- 
че от правителството на Сър- та пред Търговския съд, а вто- 
бия е получил иск да анулира рата, разбира се, ще бъде Миле 
два договора за снабдяването Драгич”, оповести Маркович. 
на войската с униформи и шле-

ь
мая****'»».***ство Миле Драгич”.

спечелите толкова пари, че като се върнете, да 
си наемете жилище в центъра на София, даже и 
кола може да си купите... После, ако искате - за
вършете си образованието."

В бара в блок 56 пък млад келнер казва на сту
дентка: “Един мой приятел познава бизнесмен, 
който си търси секретарка. Страхотно плаща! 
Ето номера на ГСМ-а му. Обади му се, няма да 

онези, които съвсем съзнателно са тръгнали и съжаляваш!” На следващия ден девойката вече
е в офиса на работодателя. Той я приема 

Търговията с бели роби изглежда е най-прив- най-любезно и я съветва: “Искам да ми станеш 
лекателната работа, с която се занимават огро- дясна ръка. Задължитлено е само да си атрак- 
мен брой хора в Косово, а публичните домове тивна. Ще ти плащам по преценка, но бъди си- 
там “функционират” почти легално. Най-често турна, че няма да те разочаровам, а ти, надявам 
момичетата “обслужват” войници на ЮНМИК се - ще ми отвърнеш подобаващо... Нали разби- 
и албански дивили. раш какво искаме? Хайде сега да се отбием в

Когато момичетата се “изхабят” (обикновено "Градината" (изискано заведение в Студентския 
това става след няколко месеца в зависимост от град) да вечеряме. Там ще бъдат мои приятели 
здравословното им състояние и броя

ере иска АНКЕТНА комисия
Бл. 35 - един от 60-те, з които живеят 
над 50 хиляди студентиЗаместник-председателят та в Министерството на отбра

на СРС Томислав Николич ната. Никой не е против фор- 
оповести, че сръбските радика- мирането на такава комисия, 
ли ще поискат от парламента Напротив, от депутатските 
на държавната общност на групи в сръбския парламент 
СЧГ да формира анкетна ко- идват изявления, че въпросът 
мисия, която да изучи всички за финансите във войската 
факти във връзка със събития- трябва да се изучи докрай.

знаят какво ги очаква.

Утре приключва изобразителния
пленер в Сичево____  ____ на от Косово, въртя бизнес с тях. Дръж се култур- 

моющериите”) те биват изхвърляни на улицата но, може да ти предложат работа, а там плащат 
или дори убивани. Впрочем, почти никоя прос
титутка не притежава документ за самоличност 
(взимат им ги преварително) и е невъзможно да

боовйво ни юбилея в хиляди долари и евро."
- Продължава -

Тодор Петров- Щастлив съм, че след две на Надежда Петрович - основа- 
десетилетия отново участвам в телката на първия изобразите- 
пленера в Сичево. Удовлетво- лен пленер на Балканите, 
рява ме най-напред съставът - Освен документалния филм за 
всички до един са отлични ху- нея, излъчен на откриването, и 
дожници и добри хора. Освен ретроспективната изложба в 
това, и програмата е добре об- Павилиона в Нишката крепост 
мислена и конципирана - всич- на най-значимите й произведе- 
ко е под знака на едновековния ния, кустосът на Модерната га- 
юбилей на първия изобразите- лерия в Любляна Игор Кранц 
лен пленер на Балканите. На- изнесе сказка за словенските 
дявам се, че ние ще се отдъл- живописци, членове на пленера 
жим достойно, като оставим през 1905 г. 
творби за една добра изложба.

Тези думи на сънародника вена монографията на пленера 
ни от Ниш Перица Донков, ка- “Сичево 1905-2005" и ще бъде 
зани на приема в Градската къ- изнесена сказката "Надежда 
ща, може би са най-добрата Петрович - основателка на Ко- 
оценка за тазгодишния изобра- лото на сръбските сестри", 
зителен пленер в Сичево. На
истина всичко беше посветено

Знаят се бш-аовталше за счупените дръвчета, но а о е

Млш кого и защо защитава?
Следкато непознати лица изпочупиха дръв- Истина е, че става дума предимно за непълно- 

чета по главната улица, отговорните в общината летни лица, но законовите предразписания в та- 
направиха големи усилия те да бъдат открити, кива случаи са ясни - отговорността поемат ро- 
Г,.-1П 0 е изтькнато на последното заседание на дителите. Ако и това е на лице, защо все още 

СЪВеТ’те са п°знати' но все още ни- случаят с дръвчетата стои на едно място или в 
г‘ е"РеДПрИеМа ®ъдаг наказани . някое чекмедже? Чии са невръстните “герои”,

какви Н3 °®щдната’ необяснимо е с изказали силата си върху дръвчетата? Акосеуд-
имената на СЕ с®лъскали дока7° узнаят ряме в гърдите и казваме, че сме (или се стремим
има и свгпртепиРпИТкЛИТе’ въпреки Факта> не към) правова държава, нима това не подразбира,
Уточняване цената Г° леми е имадо 11 около че пред закона всички сме еднакви? Или пак се 
уточнено изпъпт 6ДН0 дръвче’ ^ега и това е връщаме към времето, за което считахме, че е
все още, които^ябва^ продГлжа?'^та^в ЗВД НаС И НЯМа да върне- 
желаната посока, това не го правят.

Довечера ще бъде предста-

В.С.Б. А.Т.
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Възгледите на един коментатор от XIX 
столетие

Ново решение на ОС в Димитровград

Търг за превозвач на територията на общината. Това се налага 
понеже на заседанието на ОС стана ясно, че с 
АТП в момента няма подписан валиден дого-Ешврряшя Едно, все пак добро намерение на Общин

ския съвет май ще предизвика проблеми в 
градския транспорт на Димитровград.

Става дума за решението на Общинския съ
вет един от автобусите, получени като дарение 
от хуманитарната организация “Повлен”, да 
бъде даден за ползване на “Бленда турс” с цел 
да се подобри превозът на пътниците. Както е 
известно това решение предизвика нсгодуваие 
от страна на сегашния превозвач АТП от Пи
рот, който заплаши, че ще спре линиите към 
отдалечените села. Решението е преразгледа
но и поради съчетание на разни обстоятелства 
е прието друго, според което общината ще обя
ви търг за официален превозвач па пътниците

вор. Тъй като за рейсовете са заинтересовани 
две фирми, а има възможност да се яви и тре- 

челните хора в общинатата, то според 
най-правилно е да се обяви публичен търг, на 
който да кандидатстват всички заинтересова
ни. Който предложи най-изгодни условия и 
подпише договор с общината, не само че ще 
спечели правото да бъде превозвач на пътни
ците в общината, но ще получи на ползване 
един или двата автобуса. В общината се надя
ват, че по този начин ще бъдат разрешени мно- 
гобройните проблеми с превоза на пътниците 
и ще се подобри качеството на превоза.

Настоявания за обща, консистен- луостров, а още по-далеч на запад 
Испания с Португалия. Погледнете 
ли Европа по широчина съзирате 
Великобританските острови и 
Скандинавския полуостров; тук е и 
древна Галия, днешна Франция; 
равнините източно и североиз
точно от Франция са заели немци
те, подире поляците и в продълже
ние руснаците, всички простряни 
върху бескрайна шир.

И при всички именувани делове 
от Европа, първото, което ви попа
да в очите, е, че вътрешната или на
ционалната им кристализация е от
давна осъществена в определени

тна и кохерентна политическа фи
лософия, обещаваща приемичво 
бъдеще на всички балкански наро
ди, датират още преди османлиите 
да напуснат полуострова. Особено 
се засилили през следоосвобож- 
денческо доба, като продължават и 
днес макар в радикално изменена 
историческа обстановка и с измене
ни цели. Обаче този

А.Т.

/1згодно летуване в Българияпроцес, както 
по-рано, така и сега протича мудно, 
защото във всеки народ се намират 
сили, които оказват жилава съпро
тива срещу всеки опит за наднацио-

Г-н Петров, известно е че и през това ля
то, благодарение на българския парламент 
и Министерството на образованието и на
уката на Република България, където Вие 
сте старши експерт - международна дей
ност, летуваха БЕЗПЛАТНО не малко на
шенци. Колко души тази година се 
възползваха от възможността?

нални интеграции. бов, но това е друга тема... Иначе що се ка
сае до наградния конкурс мога да ви кажа, 
че тази идея възникна през пролетта т.г. на 
една среща в Димитровград. Решихме да 
организираме награден конкурс за най-ху

баво есе, стихотворение и най-хубава 
рисунка на тема: “Българското Чер
номорие”. Речено - сторено. В редак
цията на “Другарче”, както бях осве
домен, са били пристигнали огромен 
брой творби, а също така и при нас в 
МОН. Бяха избрани тримата най-доб
ри. За голямо съжаление и учудване е 
това, че само един ученик се възпол
зва от наградата, другите двама не 

дойдоха в определения период. Както нео
фициално узнах, родителите им не ги пус
нали!? Впрочем наградените, ако желаят 
могат да си използват наградата през зима
та, когато също така ще организираме по
чивки в планинските курорти или пък идва
щото лято на море...
- Предполагам, че не всичко е идеално - веро
ятно имате и проблеми?

- О, разбира се! Освен квотата на без
платни има и не малко нашенци които си 
плащат. Трябва да се знае, че и тези, които 
плащат са на преференциални цени. За да 
бъда по-ясен ще ви посоча пример, че край 
морето само нощувката в частните кварти
ри е по-скъпа от пълния пансион в нашите 
бази. Обаче нали знаете какви сме ние... Хо
рата понякога искат условия едва ли не ка
то в хотел от висока категория... Все пак ние 
се стараем да изберем най-хубавите почив
ни станици тъкмо за нашенци.

--

ГРЧКЕ МИСЛИ- 
0 ЕТНОГРАФИИ БАЛКАНСКОГ ПОЛТрСТРВА

- Стана традиция всяко лято в ба
зите на МОН на българското Черно
морие да почиват определен брой 
българи от СЧГ. Тази година те бяха 
над 300 души, от които 150 напълно 
безплатно. За 100 души летуването 
плати българският парламент. Те бя
ха настанени в базата ни в град 
Обзор, където прекараха 10 дни, а пък 
53-ма

од
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^АР— ПИАНИНЦА

Т. Петров
Факсимиле на заглавието на труда на Шарпланинец

В такъв контекст са дадени и пре
ценките на политическите настрое
ния, върлуващи върху балканската 
политическа сцена, от автор с псев
доним “Шарпланинец”, обнародва
ни в списанието “Отацбина”, кн. 26, 
стр.598-602, 1890, Белград. От об
ширния труд на Шарпланинец под 
заглавие “Гръцки размишления 
върху етнографията на Балканския 
полуостров” предаваме няколко 
по-интересни извадки:

“Всред по-крупните части от ев
ропейската суша Балканският полу
остров във всяко отношение заема 
особено място. Погледнете евро
пейския юг - между Черно и Адриа
тическо море - е нашият полуос
тров, малко по на запад Апенински- 
ят, понастоящем Италиянският по-

природни граници и че географски
те природни цялости се съвпадат с 
държавните или националните. 
Обърнете ли се към историята тя 
ще ви разкаже, че образуването на 
всички споменати цялости е 
осъществено без зачитане на който

души две седмици летуваха в лагер 
“Чайка” в Равда. Техните разноски пое на
шето министерство.
- Тази привилегия само за българите от 
СЧГ ли е или и за другите общности в чуж
бина?

- През това лято в почивните станции - 
собственост на Министергвото на науките 
и образованието, за пръв път летуваха без
платно и българи от още шест държави. 
Освен българи от Сърбия имахме гости и 
от Украйна, Молдова, Румъния, Македо
ния, Казахстан и Албания. И техните разхо
ди също пое МОН.
- Не е тайна, че Вие сте, както се казва - 
“наш човек”. Бяхте журналист в издател
ство “Братство”. Даже тази година органи
зирахте награден конкурс с детското списа
ние “Другарче”за 3 безплатни летувания?

- Да. “Другарче” и “Братство” си остана
ха моята най-гоялма журналистическа лга-

и да е етнически сантиментали- 
зъм... При всички тези случаи 
“мощната творческа сила на дър
жавното устройство е сплотила в 
едно и наложила една държавна 
размисъл всето попаднало в дър
жавния географски простор, прене
брегвайки същността на попадна
лото, откъде потича то, от кой род 
и племе е то.

- Следва -
Подготвил: Сп.Крумип

Р.Б.

размера и характера на това насилие и на отношени
ето на Европа към него.

Като членка на ООН Югославия е подписала дек
ларацията на световната организация от 1948 г., коя
то съдържа редица регламенти, определящи права
та на човека и задълженията на властите в страните 
в защита на тези права. Югославия е подписала и 
Женевската конвенция от 1949 г. Подписвайки тези 
международни документи, тя е поела и задължение
то да ги спазва и прилага. Но какво се случи? Черве
ното знаме - символ на новата власт, бе окървавено 
и то с кръвта на синовете и дъщерите на работници
те и селяните. Лозунгът “смърт на фашизма - свобо
да на народа” на практика бе извратен в “смърт на 
насилието - да живее насилието”.

Българското малцинство в Югославия стана една 
от иай-големите жертви на това насилие. Хиляди са 
невинните жертви, които без доказана вина, без съд 
и присъда, без право на правна защита бяха разкар
вани с години по затвори и концлагери. Дори деца, 
ученици на 15-16 години, бяха изкарвани от домове
те си посред нощ, бити и пребивани по занданите на 
политическата полиция, наречена Удба, слагани на 
електрически шок и в това състояние на полусъзна- 
ние “героите” от Удба слагаха писалки в треперещи
те им детски ръце да подписват предварително под
готвена писмена декларация, с която се задължават 
да сътрудничат на Удба. Арестуването, лишаването 
от свобода ставаше без каквито и да е правни проце
дури, по всяко време на денонощието, като по вре
мето на инквизицията. Немалко жертви на това на-

Писма силие не издържаха и починаха по затворите и кон
цлагерите в резултат на изтезанията, на които бяха 
подложени, а мнозина от ония, които се завърнаха 

заточението, бяха с трайни увреждания на 
своето физическо и психическо здраве. Когато 
вам това, имам предвид конкретни примери, които 
мога да докажа.

Всичко това не беше никаква тайна за Европа, за
щото насилието бе извършено в нейното простран
ство, на световен кръстопът, намиращ се на броени 
километри от столиците на най-влиятелните евро
пейски страни. Европа обаче го наблюдаваше 
койпо, а авторите на това насилие от Белград посре
щаше с почести и уважение!? Нещо повече, тя ги фи
нансираше с десетки милиарди долара!? Като че ли 
нормите за защита правата на човека, прогласени 
тъкмо от тази освободена Европа, не се отнасяха и за 
нас, като че ли сме хора втора категория, като че ли 
нямаме право на свобода и защита...

И днес, когато ние като равни с равните искаме да 
ползваме своите права и се обръщаме към съответ
ните правозащитни организации, за да получим 
справедливо обезщетение, посочват ни се правни 
клаузи като габопе Щтропз! Няма давност за такива 
престъпления, защото последствията от тях са трай
ни и за тях не важи принципът за “временска ненад- 
лежност”. Непризнаването на нашето искане за 
адекватно обезщетение е абдициране от задължение 
в полза на престъпленито.

Марии Каменов от София, роден в с. Луковица,
Царибродско

Няма давност за 

такива
престъпления

живи от
каз-

От началото на годината започнах да получавам 
вестник “Братство”, който прочитам с удоволствие, 
връщайки се към спомените си от моя роден край, от 
времето на своето детство и младост. Прави ми при
ятно впечатление съдържанието на вестника, защо
то отразява по-значителните събития, които фокуси
рат директно върху интересите на българите в Сър
бия и Черна гора и не само на тях, но и на хилядите 
такива, напуснали своя роден край по различни при
чини, често и независещи от тях. Напълно съм съп
ричастен по третираните във вестника проблеми, 
отнасящи се не само за настоящето, но и за минало
то и бъдещето, което все още е забулено в мъглите 
на миналото, обременено с нелепи спомени и раз
мисли по тях, за техните причини и последствия, за
сягащи хиляди човешки съдби.

Една от тези теми е за Голи оток - “нашата голго
та в Адриатика”, за едно безпрецедентно насилие, 
развихрило се в нашия роден край и то само три 
дини след като Европа се освободи от фашизма по 
цената на милиони човешки живота и огромни мате
риални щети. Тук искам да се спра на две неща: на

спо-

I
го-
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120 години от Съединението на Княжество България 
и Източна Румелия

Георги Първанов:

Днес на България е нужно Гергана Грънчарова запазва поста си в Министерството на 
външните работи. Бившият заместник-министър на икономи
ката Любка Качакова отново ще е заместник, но този път на 
минситъра на околната среда и водите.

Георги Кадиев, който представяше БСП в икономическите 
дебати преди изборите, става заместник-финансов министър.

Бившият червен кандидат-кмет на Кърджали Димчо Миха- 
левски ще бъде заместник на регионалния министър, а досе
гашният замесгник-спортен министър Феим Чаушев вече е 
заместник-министър на външните работи.На днешния ден преди 120 години България 

изживя един от най-честитнтс си мигове. Това 
каза в словото си на площад “Съединение” по 
повод 120-годишнината от Съединението 
Княжество България и Източна Румелия пре
зидентът Георги Първанов. Той припомни ду
мите от възванието, написано от Захари Стоя
нов, с което румелийско правителство е обяве
но за свалено и е провъзгласено Съединението 
под скиптъра на българския княз. “За броени 
часове след това въстаническите отряди н вой
ската успяват с един замах да ликвидират 
най-голямата несправедливост на Берлинския 
конгрес и по този начин не само да дадат шанс 
на процеса на Съединението, но и да отворят 
пътя на развитието на самостоятелна, незави
сима и единна българска нация”, подчерта пре
зидентът.

“Днес бихме могли да намерим много обяс
нения за това събитие, но за мен най-важното 
обяснение е в това, че в този момент ние бяхме

Активно в мисиите 

на НАТО
на

Президентът Георги Първнаов се ангажира пред главния сек
ретар на НАТО Ян де Хоп Схефер, че реформите ще продължат 
и България ще поддържа активната си роля в мисиите на Алиан-

“Бъдещето на мисиите в Ирак и Афганистан трябва да бъде 
решено преди всичко от българското правителство и парла
мент. България стана много силен съюзник с опита, който нат
рупа в Афганистан, Косово и тренировъчната мисия в Ирак. 
Премиерът Станишев беше съвсем ясен, че ще продължи поли
тическата линия на България като партньор, на който може да се 
разчита”, заяви генералният секретар на НАТО.

“В този смисъл смятам за важно да се реализират бързо онези 
подготвени промени в законодателството, които олекотяват 
процедурата при взимането и реализацията на решенията за 
участието ни в подобни мисии”, подчерта българският държа
вен глава.

са.

волята па България, защото тогава сме имали 
свидетели на едно невиждано единение на цяла- дишюмацня и армия, способни да защитят бъл- 
та българска нация - от селяните, занаятчиите, гаРсккия ш,теРес > каза Първанов. В тези миго- 
през учителите и свещениците до княза и прави- ве българският народ показва неподозирани 
телство”, подчерта държавният глава. В слово- ™°Рални’ политически и национални качества.

л Днес на нас ни е нужно едно ново съединение вто си той посочи още, че Съединението е една ^ 3 мл широкия морално-политически смисъл на ду-от малкото прояви на характер в международ- р 1 3^ Хг' мата, съединение, което е път към нас самите,ната политика на България. Съединението е ’~ г към преоткриването, към развитието и отстоя-наи-твърдата, най-мощната заявка за участието к г > к„ г: ването на нашата национална идентичност в го-на България в политическия живот на тогаваш- ~ V „с г ~ лямото семейство на Европа , каза в словото сина Европа, ясен знак за европейските политици, 44/^гг- а на площад Съединение в Пловдив президен-че тряова да се съобразяват със стремежите и „ ^ ~ ^ ~ кг кг тът Георги Първанов.

89 години от 

Тутраканската 

епопея
Според вицепрзидента Ангел Марин исторически събития 

като Тутраканската епопея, осемдесет и деветата годишнина 
от която бе отбелязана в миналата неделя, показват, че бъл
гарският народ със свои сили може да решава важни истори
чески задачи и това се съизмерва със сегашните усилия за ев
ропейското бъдеще на България.

“Днес пред нас стои друга историческа задача - духовното 
обединение на всички българи по света”, каза в речта си ви
цепрезидентът на проведения на военното гробище-мемори- 
ал край тутраканското село Шуменци национален възпомена
телен събор по случай осемдесет и деветата годишнина от 
битката за Тутракан на 5 и 6 септември 1916 година, известна 
в историята като Тутраканската епопея.

Възстановяването на инфраструктурата на 
засегнатите от наводненията обекти в с. Ориза- 
ре и Пловдивска област ще завърши по-рано от 
предвиденото, стана ясно по време на посеще
нието на министър-председателя Сергей Ста
нишев в Пловдив и областта. Това се посочва в 
съобщение на правителствената информацион
на служба.

Очаквам от вицепремиера Емел Етем доклад 
за състоянието на предприетите работи по въз
становителните дейности след наводнението, 
каза в пловдивското село Оризаре минис
тър-председателят Сергей Станишев. Той при
помни, че при наличния ресурс, задачите са раз
делени на три етапа. На първо място са обекти
те, където има риск от повторение на бедствие-

Правителствената комисия за защита па 
населението при бедствия и аварии решава 
за домовете на пострадалите при наводие- 

Председателят на Държавната 
агенция “Граждански защита” Никола 
Николов каза, че 10 фирми са подали вече 
оферти за извършване на ремонти на за
сегнатите домове и за изграждане на вре
менни постройки за настаняване на нуж
даещите се. Средната предлагана от тях 
цена е между 300 и 317 лв. за кв.м; от 
10-те фирми зце бъдат избрани три-чети- 
ри, уточни Николов.

Награди за мода, 

музика и сценично 

изкуство

и и ята.

Една пета от категории на наградите за мода “Ейрене” са без 
победители, съобщиха учредителите от Националната камара за 
мода. Отличия няма в седем категории - за модна фотография, 
за прическа, за бельо и бански, за работно облекло, за спор
тно-елегантна младежка мода, за най-добре представена чужда 
марка в България и награда на потребителя.

Модна къща “Ирида” спечели “Ейрене” за цялостен принос в 
развитието на българската мода.

За дизайнер на годината е обявена Фани Пападопулу.
Лили Иванова е победител в категория “Музика за авторски 

композиции”. Примата на попмузиката печели убедително пре
ди Слави Трифонов и “Ку ку бенд”, Владимир Ампов - Графа, 
Георги Томбашки и Митко Кърнев от “Д2".

Победител в раздел “Сценично изкуство” с най-много гласове 
е Деси Сукнарова от модна агенция “Джей моделс”.

Номер едно при мъжката мода е “Адели" - Хасково.
Най-добър спектакъл на национален подиум е дипломното 

ревю на специалност “Мода” в Национална художествена акаде
мия. Най-добър спектакъл в чужбина е този на Биляна Кирилова 
за ‘Вфопе” във Виена, Австрия.

то и училищата, пострадали от наводненията. В 
зависимост от доклада на министър Етем, съ
ществува вероятност част от неусвоените сред- 

от общините да бъдат пренасочени 
мощ на семействата, останали без подслон, до
пълни премиерът. Той посочи, че ще прави 

възможно за ускоряване на процедурите 
за изплащане на обезщетенията. Придружаван 
от областния управител на Пловдив Тодор Пет
ков и депутати от “Коалиция за България” и 
ДПС, министър-председателят 
място с хода на възстановяването на дигата на 
река Марица в района на село Оризаре. Дейнос
тите се извършват от 91-ви позиционен полк в 
Пловдив. Сергей Станишев посети и община 
Съединение, където на среща с общинския кмет 
Евгении Маринчешки се запозна с възстанови
телните дейности след пороя.

Гърция дарява 70 000 евро за подпомагане 
на районите, пострадали от наводнения
та в България.
Дарението ще бъде използвано за купуване 
на водни помпи за екипите на “Граждан
ска защита”, които работят в засегна
тите от наводненията райони. Двадесет 
хиляди евро ще бъдат разпределени за под
помагане на децата от пострадалите ра
йони за началото на учебната година. 
Заместник министър-председателят и 
министър на държавната политика при 
бедствията и авариите Емел Етем и ми
нистърът на труда и социалната полити
ка Емилия Масларова подписаха договори 
за дарение с гръцкия посланик в София 
Прокопиос Мандзуранис.

ства в по-

всичко

се запозна на
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УНДП подпомага на Босилеград За реконструкцията на долнолюбатската църква 
„Възнесение Господне" ___________________Наскоро 

водопровод 

Добри дол
За да се подобри снабдява- 1" приключва до края на този 

нето с питейна вода на жители
те в Добри дол, тези дни ще за
почне изграждането на нов во-

Събрани са към 300 000 дин.към
* По-голяма част от средствата са дарения на долнолюбатски пре
селници, а немалка е и сумата, събрана от домакинствата в село
то, които, според предварителния договор, отделят най-малко по 
1000 динара.

Долнолюбатани подсигури
ха една част от строителния 
материал за възобновяване на 
църквата “Възнесение Господ- 
ие” в селото си и тези дни пла
нират да започнат реконструк
цията на този православен 
християнски храм, построен 
преди 125 години. В Църковния 
съвет, който ръководи акцията 
за възобновяването на храма 
изтъкват, че вече са събрали 
около 300 000 динара чрез да
рения. По-голяма част от сред
ствата са дарения на долнолю
батски преселници, а немалка е 
и сумата, събрана от домакин
ствата в селото, които, според 
предварителния договор, отде
лят най-малко по 1000 динара.
Договорено е и всяко домакин
ство от селото да участва в ак
цията и с доброволна работа.

- Много сме благодарни на 
нашите преселници, които със 
своите дарения допринесоха да

месец, а УНДП разполагаше 
със средства, организацията 
застана на становище непохар- 

допровод от града към този чените да бъдат изразходвани 
квартал на дължина от 750 мет- за реализацията на вече изгот- 
ра. Проектът включва и рекон
струкция на една част от глав-

започне възобновяването на Костов от Враня са дарили по 
църквата, казва Кирил Иванов, 10 000, Кирил Иванов от Дол- 
касиер в Църковния съвет, на Любата - 8000 динара, Стои- 
Особено бих изтъкнал приноса мен Костов и Сокол Соколов 
на Миле Спасев, долнолюбата- от Враня по 100 евро, Дойчин

Дойчинов от Враня - 100 дола
ра, Славчо Костов от Враня -

вени проекти, които са от зна
чение за по-голям брой жители 

ната водопроводна мрежа в в общините, поясни Борис Зла- 
града на дължина от 350 метра, танов, представител на УНДП 
Реализацията на проекта, чия- в Босилеград, 
то стойност възлиза на над 20 * До края на септември ще
000 евро, изцяло ще финансира приключи и реализацията на 
УНДП. Извършител на рабо- последните 
тите

Църковният съвет откри 
собствена банкова сметка с 4000 динара, а Станиша Кос- 
номер 840-3780745-06, на 
която всички, които имат 
желание да помогнат въ
зобновяването на църквата 
в Долна Любата, могат да 
внасят средства.

тов от Крагуевац, Милча Мил
чев от Долна Любата и Славчо 
Костадинов, Раде Дойчинов, 
Крум Стоянов от Враня и дру
ги са дарили по 50 евро. Долно- 
любатанинът Асен Йорданов 
безплатно докарал от Влади- 

нин, който над четири десети- чин хан керемидите за покрива, 
летия живее в Съединените а съселянинът му Асен Милчев 
американски щати. Още мина- безплатно направил дограма- 
лата година той дари 1000 до
лара и беше главен инициатор

два проекта от
ще бъде комуналното програмата “МИРГ - рекон- 

предприятие “Услуга” от Боси- струкция на училищната сгра- 
леград, а предвидено е строе- да в Паралово и изграждане на 
жите да приключат в срок от резервоар за питейна вода в 
20 дни. Райчиловци. За реконструкция

УНДП е подсигурил допъл- на параловското училище ще 
нителни средства за изгражда-. бъдат изразходвани 564 298 ди- 
не на водопровода и те не са нара, а за изграждането на ре- 
включени в предвидените за зервоара в Райчиловци 3,5 ми- 
реализация на проектите в лиона динара. 80% от общата 

програмата стойност на тези работи е под
сигурил УНДП, а 20 процента 

П.Л.Р.

та.
Според изготвения проект 

за възстановяването на храма, за подменянето на покрива и 
а сега дари още 500 долара, външната мазилка на църква- 
подчерта Иванов. та, изграждането на нова кам-

Сред донорите са и Ванче банария, санация на оградата и 
Тошев от Босилеград, който е др. Са необходими 536 884 ди- 
дарил 25 000 динара, Славчо 
Велинов от Крагуевац и Коста

р,амките 
МИР”.

- Понеже програмата “МИР ОС.

на

П.Л.Р.нара.

Ученическото общежитие с години 
без кбартиранти___________ Трети аукцион за „Автотранспорт"

Нов собавеник или фалитИскат да се отделят
Отново е актуален въпросът Ученическото общежитие в 

за отделянето на ученическото Босилеград което беше соб- 
общежитие в Босилеград от ственост на Основното учили- 
състава на сурдулишкия Дом ще “Георги Димитров”, се пол
за ученици и за формиране на зваше за престой на ученици, а

през лятото там квартируваха 
За разрешаването на този бригадири от ОРА “Власина”. 

наболял проблем отборниците С намалението броя на учени- 
на ОС поискаха съдействие от ците общежитието остана без

След два безуспешни опита 
Агенцията за приватизация за 
29 септември насрочи трети 
публичен търг за продажба на 
босилеградското 
спортно предприятие. Предло
жената цена на 70% от общата 
стойност на капитала от стра
на на Агенцията е изчислена на 
19,3 милиона динара или 229 
702 евро. Сега началната цена 
за продажба на фирмата възли
за на 1 930 000 динара, а за 
участие в аукциоиа, заинтере
сованите лица и фирми трябва 
да заплатят на Агенцията депо
зит от 960 000 динара.

Новият собственик щс нас
леди и дълговете на фирмата. 
До края па миналата година те 
са били 17 884 000 динара, по 
сега тази сума е увеличена. В 
обявата за провеждане на пуб
личния тръг е определено, че в 
срок от една година от купува
нето, новия т собственик за но

ви инвестиции трябва да вложи 
най-малко 12 308 000 динара.

Дали ще се намери заинте
ресован купувач и каква ще е 
по-нататъшната съдба на фир
мата и на 79-те работници, кол- 
кото в момента наброява АТП, 
ще узнаем много скоро. Докол- 
кото и след третия аукцион 
фирмата не бъде продадена, 
съществуват релни заплахи тя 
да фалира.

Положението, в което АТП е

изпаднало през последните де
сетина години, е повече от ло
шо. Дълговете постоянно на
растват, банковата сметка вече 
няколко години е блокирана, а 
заплатите закъсняват. По ини
циатива на кмета Владимир За
хариев, през последната годи
на правителството отпусна на 
фирмата 4 милиона динара 
субсидии. Общинското ръко
водство през юни тази година 
предостави на предприятието 
4 автобуса втора употреба да 
ги ползва в срок от една годи
на. Возилата са дарение от Ми
нистерството на транспорта на 
италианската покрайнина Го- 
риция на Босилеградска общи
на. Поради проблемите при 
заплащането на разноските за 
обмитяването на автобусите, 
те все още не са регистрирани 
и не се ползват.

автотран-
самостоятелно заведение.

В момента в предприятие
то се провежда втория тур 
от социалната програма, 
който вече са приели 8 ра
ботници. В рамките на 
първия тур, социалната 
програма приеха двадесети
на заети, които получиха 
пари от републиканското 
правителство за доброволно 
напускане на работа.

П.Л.Р.

В основните училища в общинатаквартиранти. В края на девет
десетте години основното учи
лище предостави обекта си 
Дома за ученици от Сурдулица, 
който и днес е негов собстве
ник. След това на общежитие
то бе извършена цялостна ре
конструкция, така че сега раз
полага с 64 легла, съвременно 
оборудени помещения заучено 
и развлечение на учениците, 
собствена система за парно 
отопление и др. През послед- 

години въобще

Министерството на просвета
та и спорта на Република Сър
бия. На последното си заседа
ние те поискаха то да вземе ре
шение за отделяне на общежи
тието и формиране на самос
тоятелно ведомство за престой 
на ученици от босилеградското 
основно училище и гимназия-

- Министърът на просветата 
и спорта на Република Сърбия 
Слободан Вуксанович е съгла
сен с нашия иск, но предвари
телно Управителният съвет на 
ученическото общежитие в 
Сурдулица трябва да вземе ре
шение да отдели нашето обще
житие от състава си, заяви кме
тът Владимир Захариев след 
разговорите с министър Вукса- 
иович.

Намалява броят на учениците
В Босилеградска община 

продължава да намалява броят 
на учениците в основното учи
лище. През тази учебна година 
в централното основно учили
ще в града и в подведомстве
ните в селата щс се учат 760 
ученици, с 19 по-малко от ми
налата година. В първи клас са 
записани 74 деца, с 13 по-мал
ко от лапи. 50 първолачета се 
учат в Босилеград, а останали
те 24 в подведомствените учи
лища в селата.

И тази година в четириклас- 
ните училища в селата се учат 
малко деца. В повечето от тях

Покрай намаляването броя 
на учениците, един от сериоз
ните проблеми е и липсата на 
квалифицирани начални учите
ли и преподаватели по опреде
лени предмети. Някои предме
ти (български език, сърбски 
език, математика и др.) в гор
ните класове в подведомстве
ните основни училища в селата 
се преподават от неспециалис
ти, а вече години наред учили
щето няма пито един препода
вател по музикално възпита
ние.

има само по един, двама или 
трима ученици. По един ученик 
има в Бранковци, Назърица, 
Караманица и Църнощица-Две 
реки, а понеже няма деца зак
рито е началното училище в 
Дукат-Център.

та.

Че от година на година учеб
ните стаи остават без ученици, 
потвърждава и положението в 
горните класове в четирите 
подведомствени основни учи
лища - в Горна Лисина, Долна 
и Горна Любата и Бистър, къ- 
дето се учат едвам по 2-3-ма 
ученици в един клас.

ните няколко 
няма ученици, заинтересовани 
за квартируване в общежитие
то, и обектът се ползва един
ствено за престой на фолклор- 

ансамбли или други групи, 
които от време на време госту
ват в Босилеград.

пи
П.Л.Р.

П.Л.Р.
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Ще се възобнови 

шетникл на Нешково
Три паралелки първолаци

каза, че веднага след решение
то па ОС училището е предос
тавило на Министерството па 
просветата иск за регистрира
не на подведомственото учи
лище в Драговита. То още не е 
започнало с работа, понеже се 
очаква отговор от министер
ството, т.е. разрешение, че е 
съгласно да финансира това 
работно място. В централното 
училище поне засега няма из
лишък преподаватели.

От директорката узнахме и 
това, че родителите на първо
лаци ог две паралелки са из
пратили петиция до училище
то, с която търсят децата им от 
първи клас да учат английски. 
Спорът идва от факта, че спо
ред новата програма първола
ците трябва да учат испански. 
Директорката изтъкна, че това, 
че първолаците ще учат испан
ски, а не английски, нищо няма 

испан
ския ще се учи чрез игра, а ан-

С наближаването на 120-та риброд” възнамерява да орга- 
годишиииа от боевете в мес- низира среша на видни исто- 
тността Нешково между бъл- рици от двете страни. Неофи- 
гарски и сръбски войскови час- циално се споменават Милан 
ти през 1885 година, в Димит- Сг. Прогич от сръбска и Божи- 
ровград се предприемат крач- дар Димитров от българска 
ки за възобновяване на памет- страна.

В случая най-важното е, чепата костница па този хълм.
Както заяви кметът на Димит- след 120 години и в Димитров- 
ровград д-р Веселин Величков, град ще бъде отбелязана бит- 
вече е договорено с Института ката на Нешков връх, в която 
за защита на паметниците от според д-р Владан Джордже- 
Ниш да се възтанови костница- вич, написал “Историята на 
та, построена в памет на заги- сръбско-българската война от 
палите войници от двете враж- 1885 г.” и непосредствен учас- 
дуващи тогава държави — Сър- тник в събитията, (“Просвета” 
бия и България. Освен че ще 1908 г) са загинали от българ- 
бъде възобновен паметникът, ска страна 13 и ранени 45 вой- 
както го наричат царибродча- ници, а от сръбска страна 82 за
пи, до този символ на града ще гинали и 77 пленени, включи

телно и комендантът на батал- 
А.Т.

Новата учебна година дп- днньс гази година няма първо-
митровградското основно учи- лаци. 
лище започна с три паралелки Общинската скупщина прие
първолаци. За първп път в уче- решение за откриване на под- да им пРечи’ понеже 
нпческите скамейки ще седнат ведомствено училище в село 
само 83 първолачета. В цен- Драговита. Възобновена е една глийски ще започнат да изуча

ват от пети клас. Испански все

бъде прокаран и път.
По повод годишнината от ьона Катанич. 

битката на Нешково КИЦ “Ца-
тралното училище в града в класна стая, както и стая за 
първи клас са тръгнали 62 де- учителя п тоалетна. В момента 
ца, а в подведомственото в Же- ще има само един, но от след- 
люша - 18. По един ученик в ващата година ще има още ня- 
първи клас ще има в училища- колко ученици в това училище, 
та в селата Смиловци, Лукави- Директорката 
ца и Драговита, докато в Гра- училище Катарина Симеонова,

още пе се преподава, а се очак
ва да започне след заседание на 
Учителския съвет и среща с 
родителите.

Наскоро нов пазар
В момента мощни булдо- 

за последните 50 години ня- зери ровят земята и отстра- 
колко пъти е преселван, оба- няват хумусния слой. Очаква 
че наскоро започна да се се тези работи да приключат 
строи нов. Той ще бъде по- за десетина дни, след което 
местен между някогашния ще бъде сложена твърда ос- 
млин и електрическа центра- нова. 
ла на братята Царибродски и 
улица Пастерова, която во- около пет милиона динара се 
ди към болницата. Или точ- подпомага от ЦХФ, а оста- 
но срещу входа на ГИД в ня- налите необходими сред- 
когашните градини на дядо ства, около 11 милиона ди-

Пазарът в Димитровград
А.Т.на основното

п т ^

д

Изграждането на пазара с

Общинската управа и съот
ветните служби организираха 
конкурс за избор на най-хубава 
тераса и най-хубав двор в Ди
митровград и крайгардските се
лища.сх.

Както ни осведоми Горяна Г
Басова, дипломиран инженер по 
пейзажна архитектура и предсе- I

Най-хубавия двор на Ди- 
митринка Мадова

ента дават 
нът, живата ограда откъм ули
цата и беседката сред цветята.

Горяна Басова изтъкна, че 
има още много тераси и дворо
ве, които са прекрасно уредени и 
заслужават да участват, но соб
ствениците им не се явили на 
конкурса.

Наградените са получили ва- 
учъри на стойност от 2500 дина
ра, който могат да използват за 
набавка на нови фиданки цветя.

А.Т.

водата и шадрава-

Тодор Воденичарски. Спо- нара, ще обезпечи общината, 
ред проектантите това прос- Ако всичко върви с предви- 
транство ще бъде подходя- дените темпове би трябвало 
що да задоволи нуждите на Димитровград до края на го- 
града. Оттатък вадата до ре- дината да се сдобие с нов па- 
ката се предвижда да бъде зар. 
поместен сточният пазар. А.Т.

Ще се строи търговско-занаятчийски център_____

Вместо наем, дава два локалаНай-хубавата тераса на семейство Мицеви

дател на комисията за избор на най-добре уреден е дворът на 
най-тераса и най-двор, кандида- частната тъкачна фирма “Нена- Димитровградският бизнесмен Иван Донков приетия градоустройствен проект за бъдещия 
тите са били 13 на брой. Оценя- текс” на Димитринка Мадова. ое единственият кандидат, който се яви на кон- търговско-занаятчийски център. Общинският 
вани са цялостният изглед, из- На терасата на Мицеви има кУРса за временно ползване на явната неизгра- съвет прие предложението на бизнесмена спо-
борът на двне^я”(;те^®™чнна0р°сИ °а°л° Макар'чело принцип об™ не"и полмГне^Гтърговско^'° цел„игражда' ред което той вместо да плаща наем за площта,

комис3и0яСта°опрНедеТлеиИзаРшйРхИуИ рдотениТза Димнтщшка Мадо- да н^зТ^ч^рТвине^енът“"длъжендо а сямошГб зав^рш™ ц,ял°°™°:

бава терасата на Биляна и Ни- ва всички цветя са еднакво прив- финансира изготвянето на главен проект за из телни работи ПР°ВеДеНИ Т’ Нар' ГРубИ °ТР 
кола Мицеви от село Градинье, а лекателни. Особен чар на амби- граждане, който трябва да е в унисон с по-рано Р

тенията.

Б.Д-
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Гости от Индия, 

България и Сърбия
(от стр. 1) Трън, в резултат на което са 

запланувани съвместни проек
ти на стойност от 11

Заплатите 6 Пчински окръг все още изостават зад 
тези на републиканско равнище __________

Най-високи в Сурдулица, 

най-низки в ХанНа заседанието бяха пред
ставени стопанските, култур
ните, спортните и туристичес
ките потенциали на Лужниш- 
кия край. Между другите при
състваха първият секретар на 
посолството на Индия в Бел
град господин Рой, кметът на

милиона Обстановката в стопан
ството в Пчински окръг е 
тежка и тя пряко се отра
зява върху заплатите па ра
ботещите в този сектор. 
Средната заплата в сто- 

.. панството в окръга е 10 447
иятия и частни динара- Най-високи запла- 

ОСилеЗрадСките ти - 13 751 динара, имат
Заплатите на работниците в където повече от предприятия- работниците в сурдулишки-

те предприятия и частни 
работилници, а най-низки в 
Босилеград - само 3500 ди-

евро.
Гостите посетиха изложба в 

Художествената галерия при 
Центъра за култура в Бабушни- 
ца и присъстваха на тържестве
на академия, в която участваха

^Обстановката в стопанството в окръга е 
тежка и тя пряко се отразява върху запла
тите. Най-високи заработки имат работни
ците в сурдулишките преапр 
работилници, а най-низки в ос

стопанските и извъпстопаиски та относително успешно рабо- 
фирми и организации в седем- тят, средната юлска заплата е 
те икономически неразвити об- 23 113 динара. Най-низки зап- 
щини в Пчински окръг все още лати сред седемте общини 
изостават зад средно изчисле- имат съседите им във Влади
ките в републиката. Това по- чин хан

нара.

ците в двете най-изостанали 
— 10 880 динара. На общини в окръга - Търговище 

казват и статистическите дан- второ място се нареждат рабо- и Босилеград. Средната запла- 
ни за заплатите през юли, кога- тещите в Буяновац, които сред- та в Търговище е 13 493, а в Бо- 
то средният им размер в репуб- но взимат по 21 715 динара. Ра- силеградска община само 11 
ликата е бил 25 769 динара, до- ботниците във Враня, центъра 779 динара, 
като в окръга-16 688. В повече- на окръга, са на трето място и 
то общини обаче заплатите са са взели по 19 962 динара. След

Почти във всички общини в
окръга изчислените средни за-

по-малки от средното им ниво тях са колегите им от община работки са по-високи поради
Прешево, които през юли сред- заплатите на работещите в 

През последната година-две но са взели по 15 875 динара. банките и в органите и колек- 
наи-високи заплати в окръга са Далеч по-низки заплати от тивите финансиращи се от ре- 
взимали работниците в Сурду- средноизчислените на репуб- публиканския бюджет, 
лишка община. В тази община, ликанско ниво имат работни-

в окръга.

В.Б.

община Трън Александър Нен- ученици от основните училища 
ков със сътрудниците си, пред- и гимназията в Бабушница и 
ставители

На детската градина в Босилеград През тази учебна година е 
детската градина е Боси
леград и е подведомствена
та паралелка в село Райчи- 
ловци ще се възпитават 

В обучението на децата от пре- ка” на директорката на детската около 50 деца, на които НС
дучилищна възраст в детската гра- градина Любинка Глигорова. Кни- допълнително ще осигури
дина “Детска радост” в Босилег- гите са подбрани от Министер- книги. 
рад през новата учебна година ще ството на образованието и науката
се ползват и учебни помагала, кои- на Република България, а прилага- книжки - учебни помагала, чрез ко 
то се прилагат в съответни заведе- нето им в предучилищните заведе

ния в общините, в които живее пре- 
Делегация от Националния съ- димно българско население е раз- 

вет на българите в СЧГ начело с решило Министерството на прос- 
председателя д-р Ангел Йосифов ветата и спорта на Република Сър- 
предаде дарение от 25 комплекта бия. 
книги от поредицата “Ръка под ръ-

на братските общи- Любераджа, членове на КХД 
ни Оджаци и Бачки Петровац и от ОУ “Мота Пияде” в Димит- 
кметовете на съседните общи- ровград, танцов състав от Бела 
ни Димитровград и Бела Па- паланка и интерпретаторката 
ланка.

Бабушница има 
връзки с българската община

НС дари книги
на народни песни от Пиротско 

взаимни Снежана Спасич.
Д. Чирич

ито децата ще овладяват начални
те знания и ще развиват интерес 
към изучаването на български 
език, математика, музикално въз
питание, природознание и др.

В газостанцията край магистрал
ното шосе Е-80

ния в България.

П.Л.Р.Броят на клиентите 

нараства
Всеки комплект съдържа по 7

[1/1 н те #у.-шж
Бая царевица

Този стрък царевица ни предостави Виктор 
Йосифов от нивата си в с. Смиловци. Ако вни
мателно се погледне, ще се види, че той е ро
дил дори ОСЕМ плода. Установихме, че пет от 
царевиците са „залебили“, докато при остана
лите три този процес тепърва започва. Въп
рос е да не е изскубан този стрък няма ли и те 
да оцелеят. Разбира се, че всичките не са ед
накви по големина, но... Ако 0 нивата на Йоси
фов всеки втори стрък има поне по два плода... 
стига за прасетата и за - качамак!

Смешни истории с някогашните абитуриенти

Аз съм Рада Попова11
В димитровградската гимна- сгрешил, 

зия неотдавна отново се срещнаха
абитуриетните випуск 1931 г. и щата на абитуриентите набор 
1935 г. По време на срещите се 1931 г. Свилснка Петрова срещна- 
случиха няколко комични ситуа- ла в Димитровград някогашната 
ции. Драголюб Ангелов от с. Вла- си съученичка Рада Попова, с коя- 
си сгреши и вместо при своя ви- то ден преди това се чули по теле- 
пуск, той отишъл при тези, които фона и я поканила да дойде на 
гимназията са завършили четири срещата. На раздяла тя казала на 
години по-рано. Ангелов предло- бившата си съученичка: “Утре ще 
жил на абитуриентите от “пог- дойде и Рада Попова от Белград.” 
решния набор” да ги отведе в с. Събеседничката й я погледнала 
Власи, където жена му ще напра- учудено и отвърнала: “Свилеике, 
ви палачинки. От приказка на ами аз съм Рада Попова!" 
приказка в един момент той за
почва остро да спори с по-възрас- чават някои от спомените, 
тните бивши абитуриенти по въп
роса колко години са изминали от 
зрелостния изпит - дали 51 или 55.
Ангелов най-сетне проумял, че е 0 Димитровградската еимназия1

Оргаиизаторката пък на сре-поло-градско, докато другата 
вина са транзитните пътници. 
Броят на клиентите се увелича
ва, понеже все повече димит- 
ровградчани решават колата 
си да приспособят за ползване 
на газ. Газът е неколкократно 
по-евтин от бензина, в резултат 
на което и карането на кола с 

резервоар е по-рентабил-

Единствената газостанция 
край магистралното шосе от 
Ниш до границата с България е 
в с. Жслюша и е собственост на 
димитровградчанина Сърджан 
Денчев и партньора му Любо
мир Илиев ог София. Газос
танцията започнала работи от
преди няколко месеца. Двама
та делови партньори са дали 
по 50 на сто от необходимите 
средства за изграждането на 
обекта, а Денчев не пожела да 
ни открие неговата стойност.

Когато става дума за клиен
тите, Денчев изтъкна, че поло
вината от тях са от Димитров-

газов
но.

Газостанцията е оборудена 
и със съоръжения за видеонад- 
зор, а на работа в нея са наста
нени четирима димитровград- 
чани.

Явно годините минават и залн-

Рада Попова и Свиленка Пет

Б. Д.
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Четири стенописа за по-красив Димитровград
С участниците 6 пленера 6 Сичево: л
Ангел Герджпков:

Сичево излъчва вшмлНост
♦Рисуването е самотно занимание «Тази клисура, тези върхове нао
коло, просто излъчват някакво особено усещане, някаква витал- 
ност, която те кара да мислиш за нещо аруго, освен за ежедневни
те проблеми

ШШ: 1 Г

- Първите ми впечатления щото за първи път съм в Сър- на Балканите, проведен имен- 
от Сичево са наистина чудесни, бия. За мен тук всичко е иите- но тук. Имахме екскурзия и 
Да си призная не съм очаквал рссно и съм щастлив, че у час- разгледахме околностите и за- 
такова посрещане и толкова твам в отбелязването на стого- белсжителностите около Сичс- 
добро отношение към мен, за- Стспописите на Емил и Емии Рангелови, Алексан

дър Милошсв и Таня Басова
дишнипата на първия пленер во и град Ниш.

Природата тук наистина с 
прекрасна и ме вдъхновява. Та- През това лято Димитровград ние, изобразяващ жени, облечени в 

се сдоби с четири стенописа. На- костюми, които някога са били на 
рисуваха ги местни художници мода в Димитровград. Автор на 
върху една голяма стена на частна един от стенописите е гимназистът 
къща срещу хотел “Балкан”. Ху- Александър Милошев. Братята ар- 
дожникът Мичо Ми гич е автор на хитекти Емил и Емин Рангелови на 
най-големя стенопис, в който е своя стенопис изобразяват вижда- 
изобразена една легенда за града - нията си за сегашния изглед на 
българският цар Борис Михаил с града, 
група поданници преминава река
Нишава. На Митич помогнаха и реализирано в рамките на проекта

“Малка школа по комуникация” на

зи клисура, тези върхове наоко
ло, просто излъчват някакво 
особено усещане, някаква ви- 
талност, която те кара да мис
лиш за нещо друго, освен за 
ежедневните проблеми. И въ
обще тук всичко е много добро 
като организация. Рисуването на тези стенописи е
* Участвали ли сте в 
други пленери досега в 
България и извън нея?

- Досега съм участвал в пле
нери само в България, другаде 
не. Бил съм на морето - в 
Шкорпиловци, в Китен, неда
леч от Бургас и в още няколко.
* Колко пленерите мо
гат да допринесат за из- 
граокдането на един ху
дожник?

няколко талантливи младежи, кои
то през изминалите две години по- актрисата Паулина Манова. Про- 
сещаваха неговата художествена ектът финансово подкрепиха Ми- 
работилница в рамките на проекта нистерството на културата на Сър- 
“Малка школа по комуникация”, бия и ОС в Димитровград.
Таня Басова, която следва дизайн в 
България, е автор на другия стено- Б.Д.

Ангел Герджиков е художник на свободна практи
ка. Работи предимно в маслена техника. Роден е .. - ,
през 1969 г. в Пловдив. След художествената гим- аи д0 Ра1а стРана наг м м пленерите е, че човек се среща
назия за изобразително изкуство Цанко Ооренов с коленгн. Преодолява се тази
в Пловдив той завършва факултет за изобразител- изолираност, КОЯто по прип
ни изкуства във Въликотърновския университет. цип се приема кахо даденост в 
Досега е имал пет самостоятелни изложби и е учас- работата на един художник, 
твал в много общи. Герджиков работи с много бъл- Рисуването е едно самотно за- 
гарски галерии, а освен в България картините му се нимание - ти си сам в ателието 
пазят в галерии и в частни колекции и в Италия, и си правиш нещо, което ти е 
Испания, Швейцария, Австрия... на акъла. Обаче когато по пле

нерите се срещаш с колеги и 
виждаш какво правят те, общу
ваш с тях, ти самият се обога
тяваш и просто получаваш 
един по-широк поглед върху 
изкуството въобще.
* Какво е отношението 
на обществото, или 
по-точно на дърокавата 
към българските худож
ници?

Велимир КОСТОВ

Сред художемжщте
в Сичево „Дни на европейското наследство" 

в Димитровград________________
А тогаз започнах да потъвам 
в багрите на зрялата дюля и аромата 
на млечния орех;
в мравешката пътека на отсрещната 
черковна камбанария.

След това отправих поглед и
съзрях празната пеи;ера в нейните очи.
Нямаше ги вече ни невестулката, ни кукумявката. 
Прозря се опашатата катеричка.

Мигновено се проврях към лозята, 
отбих се в градината сред босилек и чубрица. 
Подуших лозов лист и пеоскубап бурен 
и почувствах уханието на гатопйа аегЬюа.

Ще летим заедно увенчани
над бездната над язовирния бент,
няма да се претоварваме с думи.

Представление, 

изложба и концерт- В България държавата 
просто е абдикирала от изкус
твото всичко е на пазарен 
принцип, всичко е частно и са- За втора поредна година в Ди- ради на авторите на най-добрите 

митровград ще бъде проведено литературни творби, участвали в 
мероприятието “Дни на европей- конкурса по случай “Дните на ев- 
ското наследство”, което ще орга- ропейското наследство”. Тази го- 

Народната библиотека дина зададената тема е била “Во- 
“Детко Петров”. Културните съби- дата - смисъл на съществуането”. 
тия ще бъдат няколко - тази вечер в Същата вечер в голямата зала на 
голямата зала на

мо хора, които се интересуват 
от изкуството влагат пари в не
го. Не мога категорично да 
дам мнение доколко това е 
добро, а доколко не, но по мое 
скромно мнение все пак мисля, 
че е добро. Защото частният 
предприемач, който решава да 
даде нещо за изкуството, си 
подбира художник, който той 
сам си харесва. Не се робува на 
шаблони, на имена и на минали 
величия, които все още се по
тупват по раменете и си казват 
“Ние сме най-великите!”, 
другите въобще няма 
Частникът сам 
харесва, а какво не. Това спо
ред мен е по-добрият вариант.

В. Богоев

низира

ЦК артистите от ЦК културни дейци от софийското 
театъра “Христо Ботев” ще изне- читалище “Искра” ще се предста- 

представлението си “Нишан”, вят с музикално-поетичен рецитал. 
В неделя в Градската галерия ще 
бъде открита изложба на грънчар
ско-керамични предмети от бъл- риятието “Дните на европейското 
гарския град Троян, в който съ- наследство” ще бъдат отбелязани 
ществува единствената в този ре- в още няколко градове в Сърбия.

на Европа Школа за грънчар- Републиканското министерство на 
ство и керамика. На изложбата ще културата и медиите финансово ще 
бъдат експонирани и предмети от подкрепи реализацията на култур- 
Музейната сбирка към местната ните прояви. В Европа мероприя- 
народна библиотека, фотографии тието ще се проведе в още няколко 
на оброчни кръстове от фонотека
та на сбирката/ както и творби на
димитровградския скулптор Ди- ската конвенция за културата, 
митър Илиев. След откриването на 
изложбата ще бъдат връчени

сат

Освен в Димитровград, мероп-

гион

а за 
място.Ще станем такива, каквито не сме. 

Сред художниците в Сичево.
Ще станем художници един на друг.

казва какво му
стотици градове в 50-ина страни, 
които са ратифицирали Европей-

Сичево, септември 2005 год.
Б.Д•

наг-
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Към 120-годишнината от съединението на Княжество България и Източна Румелия

Чардафон Велики първи обявил съединението
* 6.IX.1885 г. е един от малкото моменти на политическо единодушие в историята на българския народ

“На драго сърце ще го ушия,
Буйният характер на бъде- господине. Като българка, 

щия опълченец се проявил още когато виждам моите братя 
в детските му години, когато селяни да работят денем и но- 
заради непрекъснатите си па- щем, и то за кого - само да 
кости получил прякора Чарда - плащат тлъстите заплати на 
както наричали непокорните чиновниците на пашата.” Не- 
селски говеда. По-късно той дялка Шилева ушила знамето 
прикачил към името си части- за максимално кратък срок - 
цата фон, като подигравка с на- за по-малко от едно деионо- 

на милицията в Плов- щие. Тъй като нямало време 
див фон Дригалски. Чардафон да избродира и надписите, за- 
участвал в подготовката на едно с Чардафон избродира- 
Априлското въстание, а след ли думите: “Съединение на 
Освобождението станал при- България. Долу Румелия! Да 
върженик на Либералната пар- живее Н.В. българския княз. 
тия. Обявявал се открито про- Свобода или смърт. Напред, 
тив консерваторите, които на- юнаци!” 
ричал “черни души”. Заради
острите си изказвания бил при- новка събудила вниманието 
нуден да напусне княжеството на пловдивската дирекция на 
и да отиде в Източна Румелия, милицията и тя изпратила 
Когато започнала активната префекта на Пловдив Петър 
подготовка за съединението, Димитров да въдвори ред в 
той обикалял селищата с коня селото. На следващата сут- 
си Треперко паша, за да агити- рин след пристигането му

Чардафон заедно с двадесе- 
В с. Голямо Конаре Чарда- тина свои съратници отишъл 

фон организирал своя войска, а в двора на къщата, където бил Недялка Шилева 
по-късно събрал от своите съ- отседнал префектът, и развял
ратници пари за ушиване на ре- знамето. “Господин префект! - възгласил съединението на 
волюционно знаме. Ролята на извикал той. - В името на бъл- страната. Недялка Шилева би

лия. арестуван в конака, конвоиран 
и отведен от Чардафон в Голя
мо Конаре.

Този ден бил забележителен 
за него и с друго събитие - го- 
дежа му с Недялка Шилева. 
Скоро след това те се венчали, 
а на 12 октомври 1886 г. им се 
родила дъщеря, наречена Сво
бода, последвана от сина им 
Любен. По-нататъшната съдба 
на Чардафон, наричан от прия
телите си Велики, била отново 
свързана с войската. Той слу
жил в кавалерията и достигнал 
до чин капитан. Починал вне
запно на 22 ноември 1906 г. 
Съпругата му го надживяла с 
близо половин столетие. Тя ра
ботила като учителка в Плов
див, Ямбол и София. Малко 
преди смъртта си през 1959 г. 
завещала дома си в столицата 
на кметството в Голямо Кона
ре. Условието било от прихо
дите да се създаде фонд на 
името на децата й. Както би 
могло да се предположи, пари
те били използвани по далеч 
по-различен начин - за улесня
ване живота на партийните ръ
ководители. Така потънала и 
последната следа за жената, 
превърнала се в знаменоска на 
Съединението и за съпруга й, 
провъзгласил първи обедине
нието на България.

чалника

Революционната обста-

Чардафон Велики

Съединяването на Княжес
тво България и Източна Руме
лия е един от най-светлите мо
менти в българската история. 
Това е един от малкото момен
ти, когато политиците са проя
вили прозорливост и единоду
шие, оказали значителна роля в 
развитието на страната. Сред 
най-колоритните личности на 
Съединението е Продан Тиш- 
ков, известен с прозвището си 
Чардафон Велики. Той пръв 
обявил обединението между 
княжеството и Източна Руме-

ра населението.

Райна Княгиня била възложена гарския княз Александър обя- ла знаменоска на четата, която 
на Недялка Шилева - ученичка, вявам днес съединението на 
която завършила последния Източна Румелия с България!” към Пловдив, където се присъ- 
клас на гимназията. Чардафон Думите му са посрещнати с еди ни л а 
й дал зеленото сукно, на което възторжени възгласи от хора- БТЦРК начело със Захари Сто- 
Георги Данчов бил нарисувал та, събрали се там, и така Чар- янов. Генерал-губернаторът на 
златен лъв, а тя му отвърнала: дафон бил първият, който про- гРаДа Гаврил Кръстевич бил

малко по-късно се отправила

към членовете на

Млекоминци (2)Бребебница (2)

/ИШБразда ги 

от чумата
отървала

Няма писмени документи и 
устни предания, ог които да се 
разбере кой и кога е основал 
село Млекоминци. Има обаче 
предание за името му. Някога в 
това село били отглеждани 
много овце и кози, следовател
но имало и много мляко, от ко
ето селяните правели много ху
баво сирене и други млечни из
делия. Заради голямото коли
чество мляко, което стигало 
“дори и за миене”, хората за
почнали да наричат селото 
Млекоминци.

Йордан Захариев записал 
още едно предание за минало
то на това село. Двама турци 
минавали през Млекоминци, 
но по някаква си причина се 
скарали и единият убил другия. 
За да не платят кръвнина на 
властите, 
разбягали по околните села, 
оставяйки къщите и имота си 
на произвол. Някой вТшятелсн 
турчин-бег от Кюстендил оба
че се сетил как да върне селя
ните в селото им и сетне да ги 
експлоатира. Обещал им, че 
ще ги защити от властта, както 
и от друг похитител, но при ус
ловие всяко домакинство да му 
дава по 100 ока ечемик на годи
на. Селяните се съгласили и се 
върнали по домовете си, обаче 
не минали и пет години, когато 
се разкаяли за постъпката си: 
турчинът започнал да покачва 
количеството ечемик. Така че

“Св. Димитър”. Според една 
легенда пътят е направен по 
браздата, която била изорана, 
за да спаси хората и добитъка 
от чума! Бребевничапи и доби
тъкът им умира 
болест (“чума”), за която няма
ло лек. Тогава някой старец-яс- 

посъветвал

Бребевница е село от сбит 
вид - има само две махали: Гор
на и Долна. Къщите са групира
ни около селската чешма, край 
която в турско време се бръс-

ли от някакванел агата, господарят на село
то. Според една легенда, тъй 
като чешмата служела като 
“берберница” на агата, хората 
нарекли така и селото, а след 
време името му се трансформи
рало в Бребевница. Според дру
га легенда името на селото идва 
от бревенеци (бепевреци), а 
според трета - от бред; така се 
наричало дървото, по което 
бребевничапи преминавали За- 
бърдската река в старо време, 
когато селото им било па брега 
на реката, където сега са сел
ските градини. След прокарва
нето на Митхадпашиния път 
бребевничапи напуснали старо
то си селище и се заселили 
по-далече от турския друм. 
Източно от новото селище, на 
хълма Бучумет, петдесетина 
метра под сегашната гранична 
застава, се намирала кулата на 
агата, от която се виждало като 
на длан цялото Забърдис - от 
западната му врата Тепош до 
източната над Станянци, от Ко- 
зарица на юг до Видлич на се
вер.

дановидец 
впрегнат два вола-близнаци и 
да изорат с рало бразда около 
селото - болестта сама ще си 
отиде. Така и направили, уми
рането секнало, а по спапосна- 
та бразда по-късно било папра- 

“околовръстпото шосе”. 
Според другия вариант на 
гендата двама братя-близнаци 
изорали браздата с два чифта 
волове. Тръгнали от едно място 
в различни посоки и когато нап
равили кръг около селото, мал
ко преди да се срещнат, волове- 

и селото било

ги

вено
ле- сди11 ден селото станало бор- 

члия па бега. За да не ги дава 
под съд, селяните му дали имо
та и къщите си под “реим”, т. е. 
когато изплатят дълговете, от
ново да станат собственици на 
своя имот. Това обаче не могло 
да стане, тъй като турчинът 
събрал всички тапии и така 
Млекоминци станало кесимид- 
жийско село.

Селото не е богато на стари
ни. 13 местността Дъбйе (Гьо- 
рина махала) е намерен голям 
кюп, в който имало въглища, а 
близо до това място е намере
но и едно кандило. В левия 
склон на долината, в местнос
тта Ясен срещу Ковачева маха
ла, са открити останки от стари 
постройки - зидове, тухли, мо
нети и др. Вдясно от пътя Бо
силеград - Кюстендил, в мес

тността Орище, има оброчи
ще, на което се провеждат две 
селски служби: на Малка Бого
родица (21 септември) и на 
Кръстовден (27 септември). 
Има предание за службата на 
Малка Богородица. Някога 
много умирал едрият добитък 
на млекоминчани. Един ден 
през селото минала гледачка и 
казала на селяните, че от това 
бедствие могат да се отърват 
само ако цялото село “заслу
жи” Малка Богородица и за 
службата да коли теле или вол 
за курбан. Селяните я послуша-

млекоминчани се
те им пукнали 
спасено от чумата. Според тре
тия вариант браздата изорали 
двама братя-близнаци с два 
ла-близнаци. Единият брат 
орал, а другият водел воловете 
и преди да дойдат па мястото, 
откъдето тръгнали, 
паднали и умрели в ярема, така 
че кръгът не бил затворен.

За чумните епидемии сега 
свидетелстват отделните сел- 

гробища, в които били пог- 
ребвани умрелите от тази бо-

во-

воловете

ли, започнали да служат на то
зи празник и добитъкът им ве
че не умирал като преди, така 
че тази селска служба се про
вежда до ден днешен.

- Продължава -

Бребевница е особено село 
по това, че има околовръстен 
път, към който водят всички 
селски сокаци и от който тръг
ват всички пътища към полето, 
съседните села и манастира

ски

лест.
- Продължава -

Цветно Иванов Богослов Ядсв
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Нови успехи на лекоатлета Джордже Гогов Футбол Пиротска окръжна лига -1 кръг

Контузията минало, 

резултатите налице
Междуна
роден 

турнир в 

Китен

Новакът успешен 

на старта
ФК "Желюша" - ФК "Младост" (Мали Суво- 
дол) 4 : 2 (2 : 1)

Димитровград, 4 септември Петрович 6.5, Митич 6 и Накич 
2005 г. СЦ “Парк”, зрители - 7. 
около 100. Главен рефер: Саша 
Ристич от Пирот (8). Голмай- “Желюша” (8). 
стори: Гигов в 3, 34 и 72 и Кру
мов в 88 минута за “Желюша”, на лига стигна до победата 
а Накич в 16 и Нсшич в 77 ми- благодарение на ефикасността 
нута за “Младост”. Жълти кар- на нападателя Ненад Гигов, 
топи: Раичич, Милан Петрович който регистрира хет-трик. Ги- 
и Милош Петрович от “Мла- гов можеше още няколко пъти 
дост”.

ФК "Желюша": Димитров стрелците, но не използва шан-
6.5, (Георгиев -), Гогов 7.5, Ми- совете. Мачът между желюша- 
ладинов 7, Николов 7, Крумов ни и малосуводолци обаче по-
7.5, Стефанов 7, Гигов 8, Геор- каза, че и двата отбора не са на- 
гиев 7.5, Величков 7.5, Митов пълно подготвени.
7.5, Тричков 7 (Аранджелович 
-, Милков -).

Играч на срещата: Гигов отОт 22 — 28 август в черно
морския курорт Китен в Бълга
рия се проведе третият меж
дународен турнир по футбол 
за пионери, родени през 1988, 
1989 и 1990 г., под название 
“Нептун 2005”.

На турнира участваха 18 от
бора от Беларус, Русия, Грузия, 
Казахстан, България и Сърбия 
и Черна гора.

В категорията пионери, ро
дени през 1990 г. участва и от
борът на “Радиички” от Пирот, 
за който играха и няколко пио
нери от Димитровград, които 
всъщност са и носители на иг
рата на пиротския отбор. “Рад- 
иички” спечели първо място, а 
го последваха отборите на 
“Смена” от Минск, “Академик” 
от София, “Реал” и “Ботев” от 
Пловдив.За най-добър защит
ник на турнира бе провъзгла
сен Бранислав Васов^ а за 
най-ефективен играч Йордан 
Георгиев. И двамата са бивши 
пионери-футболисти на “Бал
кански” от Димитровград. Те 
получиха златни медали, пла- 
кети и грамоти.

Новакът в Пиротска окръж-

да се разпише в листата на

Във втория кръг от първен
ството “Желюша” посреща от- 

ФК "Младост": Ранчич 6, бора на “Локомотива” от Бело 
Джунич 6, Чирич 6, Николич поле в неделя от 16 часа в СЦ 
5.5 (Станкович 6), Милан Пет- “Парк”, 
рович 6.5, Милош Петрович 6,
Манич 6, Панич 6 (Нешич 6), Б.

Скок на Джордже Гогов в митинга по скокове в Ди
митровград през това лято

Младият димитровградски тви още един добър резултат 
лекоатлет Джордже Гогов не на състезанието за Купата на 
се състезаваше почти една го- Сърбия за юноши и се квали- 
днна заради контузия на коля- фицира за финала на купата на 
ното. През този период той не СЧГ. На същото състезание 
участва в нито едно състезание Гогов се сдоби със статута кан- 
и дори нямаше нито една сери- дидат за националния отбор на 
озна тренировка. Междувре- по-възрастните юноши за 
менно контузията бе санирана предстоящия “четворобой” на 
и Гогов започна да отбелязва няколко представителни юно

шески отбора от региона, кой
то ще се проведе в Сараево на 
12 септември, както и за Бал-

Д. С

Приятелски срещи на пионери и 
петлета
Пионери: "Ястребац-Пролетер" (Ниш) 
кански" 4:3 (1:0)

-"Бал-

Ниш, зрители 50. Голмайстори: Миленкович и Братислав Йо- 
вич (3) за “Ястребац-Пролетер”, а Николов, Н. Йосифов и Вел
ков за “Балкански”.

"Балкански": Д. Гогов, Станимиров, Йотев, Крумов, Соко
лов, Стаменков, Н. Йосифов, Миланов, Велков, Наков и С. Нико
лов. Играха още В. Петров, М. Николов, М. Гогов и В.Р. Петров.
Петлета: "Ястребац-Пролетер" - "Балкан
ски" 3 : 1 (3:1)

Голмайстори: Степич, Станкович и Стоянович за “Ястре
бац-Пролетер”, Неманя Иванов за “Балкански”.

"Балкански": Пейчев, Неманя Иванов, Б. Митов, Коцев, Ж. 
Димитров, В. Митов, Милев, М. Димитров, Петров, Гогов и Ни
кола Иванов. Играха още Велков, Ботев, Р. Иванов и Костов.

Младите селекции на двата отбора, които поддържат прия
телски връзки, в недостиг на мачове по това време изиграха по
между си приятелски срещи. Сега предстои реванш.

Гогов пак първи
Джордже Гогов тези дни 
триумфира във финала на 
юношеското първенство за 
купата на СЧГ, което се 
проведе в Крагуевац, като 
прескочи 195 см. Второ 
място зае Бойович от бел
градската “Цървена звезда” ди поправката на атлетическа-

та пътека. Но той беше на де-

Д.С.
канското първенство, което ще 
се проведе на 24 и 25 септем
ври в Катарина (Гърция). През 
последно време Гогов няма 
добри условия за подготовки в 
Спортния център “Парк” зара-

Босилеградските 
пенсионери 
отиват до Рилския 
манастирсъс 180 см, а трето - Ран- 

джелович от нишкия “Же
лезничар

сетдневни подготовки в края 
на август с националния юно
шески отбор в Крагуевац. 

добри резултати. През лятото в Треньорът му Александър 
Крагуевац на държавното пър- Марков за своя възпитаник 
венство за юноши той осъщес- между другото изтъква: “Той е 
тви своя най-добър резултат - истински състезател. Най-доб- 
201 см. На Балканското пър- рите си резултати постигна на 
венство за юноши до 18-го- най-значителните състезания.

Сдружението на пенсио
нерите в Босилеград за свои
те членове през средата на 
този месец ще организира 
еднодневна екскурзия до 
Рилския манастир. Екскур
зията включва и посещение 
в Благоевград, Дупница и 
Кюстендил.

Цената на билета е 400 ди
нара, а в пенсионерската ор
ганизация подчертават, че 
освен тях на екскурзия ще 
могат да заминат и други 
желаещи.

Босилеградските пенсио
нери планират тази есен да 
посетят и колегите си в Ди
митровград.

На държавното първенство на 
България по ветроходство
Марио Ставров втори

дишна възраст в гръцкия град Гогов е гордост на димитров- 
Триполис Гогов също скочи градския атлетически клуб и на 
201 см, с които спечели второ Димитровград като цяло.” 
място и сребърен медал. На 16 
август в Нови Сад той осъщес-

Б.Д. В началото на септември във Варна се проведе първенство на Бълга
рия по ветроходство. В класата “Ласер Радиал” се състезава и димит
ровградският ветроходец Марио Ставров и спечели второ място и сре
бърен медал. От селекционера на българския национален отбор по вет
роходство Радослав Марков Марио получи покана да участва в Балкан
ското първенство в класата “Ласер Стандрат”. Тъй като не е достатъчно 
подготвен за тази класа, Марио не прие поканата.

Следващото състезание, на което ще участва димитровградчанинът, 
е “Интернейшънъл регат София”, което ще се проведе от 16 до 18 сеп
тември на язовира Искър.

Втори кръг на ЮФД____________

^Младост” отстъпи 

на *6Ло>1инд*’
П.Л.Р. д. с.

Потребителско-услужна- I- Да няма законови препятствия 
I 1 11 за вършене на тази функция (углав-

та кооперация на пенсио- на отговорност и под.)
нерите „Босилеград" в
Босилеград обявавя

Босилеградска “Младост” загуби с 0:3 при гостуването си на 
“Леминд” в Лесковац в рамките на втория кръг от тазгодишното 
първенство на Южноморавската футболна дивизия.

Всичките 3 попадения във вратата на “Младост” лесковчани 
отбелязаха още през първата част на играта. Трикратен голмай
стор бе Иван Величкович (в 21, 25 и 38 минута).

- Домакините се възползваха от нашата слаба игра през пър
вите 45 минути и успяха да ни вкарат 3 гола, заяви след мача Ге
орги Георгиев, треньор на босилеградския отбор. През втората 
част на мача нашите футболисти играха много по-ангажирано, 
обаче не успяха да отбележат нито един гол, каза той.

"Младост": Г. Величкович, Д. Йованович (от 45 мин. Б. [33 Д1/1Р6КТ00 
Илич), И. Василов, Й. Глигоров (от 45 мин. М. Йоич), Д. Димит- ! ~
ров, Б. Воинович, Д. Стошич, Г. Игнятович, М. Георгиев, Л. Ди- | Освен общите условия, предвидени 
нов и В. Владимиров (С. Дамнянович от 45 мин.). : от закона, кандидатът трябва да

"Леминд": Н.Кръстич,Й. Бошняк(от60мин. ДЖивкович),И. ■ изпълнява и следните условия:
1. Да има виеше образование;
2. Тригодишен трудов стаж;

4. Да притежава организаторски 
способности и смисъл да ръководи и 
управлява.

Мандатът на директора е 4 годи
ни.

Заявки с необходимите други до
кументи ще се приемат в срок от 
15 дни след обявяването на конкур
са на следния адрес:

Потребителско-услужна коопера
ция на пенсионерите „Босилеград“

Добродолски поток 66 
18540 Босилеград

Конкурс

Джорджевич, Н. Митич, С. Милойкович, М. Димитриевич, Ж. 
Миленкович, Б. Николич (Д. Димитриевич от 60 мин.) С. Ста- 
менкович (от 45 мин. Д. Кочич), М. Илзи и И. Величкович.

В третия кръг “Младост” е домакин на “Пуста река” от Бой- 
Срещата ще се състои на 11 септември (неделя).ник.

П.Л.Р.
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Альинсълп
От далечен Измир дошъл Алия Бекир и станал субаша на 

Борово. Не бил лош човек, разбирал мъките и патилата на 
местната рая. По време на жетва не искал да вземе целия деся
тък, за да могат хората да прехранят семействата си.

Алия обаче имал една голяма махана: много обичал хуба
вите жени. Една пролет се разхождал из селото и минал край 
двора на Куля, която била едра жена с хубаво бяло лице и дъл
га черна коса. Щом я видял, Алия я пожелал. Влезнал в двора 
й, гледал я втренчено и само казвал: “Гюзел ханъм, гюзел ха- 
нъм!” (хубава жена, хубава жена). Куля избягала на кьошката. 
Той се изкачил по десетината стъпала, все повтаряйки: “Гю- 
зел ханъм, гюзел ханъм!” Когато стигнал до нея, пожелал да я 
заголи и... видял беляга си. Куля го хванала с лявата си ръка за 
яката, а с дясната за дирника, повдигнала го над оградата на 
кьошката и го хвърлила надолу с главата право в пресната го
вежда тор! Алия потънал до пояса и Куля се уплашила да не се 
задуши, затова бързо отишла в кошарата, взела желязна вила 
и го удрила по задника толкова силно, че той просто излетял 
от купа. Щом получил въздух, започнал да кашля, а ядосаната 
Куля продължила да го бие с вилата. Алия тръгнал да бяга, но 
на излизане от двора изпищял колкото го държи глас, понеже 
момата забила вилата в дирника му.

Турчинът продължил да бяга без да се обръща. Недалеч от 
неговата къща го срещнал съседът му и го попитал:

- Аго, защо си кървав?
- Ех, защо... Видях една много хубава жена, едра, бела чер

вена, с прекрасна коса, поисках да я намушкам, но тя била 
много лоша и яка, хем ме наби, хем ме намушка с железната си 
вила...

- Иди си дома, аго, а аз ще набера билки и ще дойда да те 
лекувам...

Съседът набрал листа от бял равнец и живовляк и лекувал 
турчина цели две седмици. Алия, когото боровци викали Аля, 
оздравял напълно и един ден тръгнал из полето. Стигнал до 
една хубава сенчеста падина източно от Борово и видял ог
ромна круша в средата на една голяма ливада. След като опи
тал зрелите й плодове, които били необикновено вкусни, той 
решил да си набере круши в торбата за вкъщи. Качил се във 
върха на крушата, защото там плодовете й били най-зрели, и 
тръгнал по един клон, за да обере крушите от по-високия 
клон, за който се държал. Отишъл далече и клонът, на който 
стоял, се откършил и паднал на ливадата заедно с Алия, който 
останал да лежи мъртъв. След обед го намерили козари, а на 
следващия ден боровци го погребали и на гроба му сложили 
слъпа, от който паднал. И казали: “Това е Альин сълп.” Сетне 
в падината се заселили няколко семейства и образували маха
ла, която била наречена Альин сълп.

И тази година в Димитров
градско, житото беше свърше
но с комбайни. Някога обаче в
Цариброд и. Понишавието се
вършеше с вършачки, както се
вижда на снимката.

Преди повече от половин
век повечето ог жителите на
Цариброд се занимаваха със
земеделие. Особено в махалите
Строшена чешма, Чуй петъл, Снимката е заснета па 5 август 1936 г. 
Иовшина маала, където бол
шинство от семействата бяха децата като най-изгодни къто

ве за детски игри.
По това време хората по се

лата вършеха с коне и говеда, а 
житото се отделяше от плева-

трупането на същата на кама 
земеделски. Вършитбата се ри и задруги работи. След вър 
провеждаше на специално оп- шитбата всеки домакин ус 
ределени места, така нарече- Тр0йвал богата трапеза на ела 
ните гумна. Такива гумна има- мата край вършачката за всич 
ше в целия град - край Гърци- 
на баня, или в Гошиното, над

та с помоща на вятъра и лопа-ки които са му помагали.
След вършитбата гувната с ти. Малко бяха семействата, 

останалата слама са били които имаха веячки.Учителската школа до липите, 
в Даскаловото над черквата, в „ай-посещаваните 
Камик днешен “Сателит”, Ве
лино гувно, Жольино гувпо,
Симино гувно и други. На тези им
места днес са построени къщи. | . ««

По онова време се жънеше
' т.-~

Срстеп Иговместа от

/^в

ръчно, а житото, вързано в 
снопи, се докарваше на споме
натите гумна. Тук снопите се 
слагаха в стогове, в две колони, 
като по средата се оставяше 
място за вършачката. Тя се 
раздвижваше с парна машина, 
захранвана със слама или дър
ва. Вършачката се обслужваше 
от машинист и техник, обаче 
всеки домакин обезпечаваше 
още десетина човека за повди
гането на снопите, развръзва- 
нето и слагането им във вър
шачката, след това за налива- 
нето на зърното в чували, отде
лянето на сламата и плевата,Драган Кузев

Ш/Мг 1 -
. Сьстазйл: д!атзи Петров; През юли месец 1955 г. младежта в Цариброд не знаеше за басейн, 

обаче имаше къде да ходи на плаж. Това е така наречения Савак. На 
I снимката с дадено най-хубавото място за къпане и поколението на 

най-добрите плувци. Отляво надясно са: Деско с прякора Биндз, живущ 
в България, до него Мило Зукето, покоен, следващия е Георги Гоцев - 
Маджа, днес пенсионер, живущ в гр. Уб. Следващия е Иван Цариброд- 
ски, който е израстнал край вода и е бил един от най-добрите плувци, 
днес е пенсионер и живее в Княжевац. Над Иван е Мими Мишката, жи
вущ в Димитровград. Пред него седи Бора Пържоин, следващия е Раш
ко Тотев - Жабата, живущ в Ниш. До Бора е най-добрият плувец от това 
поколение Георги с прякора Воткан, който днес живее в Хърватска. Пос
леден на снимката с покойния Георги - Таса, любимец на плувците.

В Цариброд по това време имаше няколко места за къпане и плаж, ка
то: Лукавашка река, Саставът, Гърцина бара и Язът. Най-предпочетени- 
ят бе Савакът, понеже пространството за къпане бе най-голямо, а плув
ците обичаха да се забавляват, играейки на гоненица, като се гмуркаха 
във водата и хващаха най-близкия. Тук се къпеха и през деня, и през нощ
та. След поредната прожекция в киното, младежите отиваха до Савака и 
се къпеха “радикалската”, което означаваше съвсем голи.

Снимката и текста са па Георги Гоцев и са посветени на 
спомените за покойния Георги - Таса.

ВОДОРАВНО: 1. Мюсюлман
ско име. 6, Който е получил 
изопачена форма. 13. Морски 17 
разбойник. 15. Преживял дос
та години. 16. Шестата нота. гг 
18. Нация. 20. Страна в Азия.
22. 15 и 11 буква. 24. Цел, ми- 
шена. 26. Призив за подкрепа, 
съдействие. 28. Дърво, заос
трено на единия край. 30. Име- 34 
то на актрисата Кидман. 32. 
Град във Войводина. 34. 
Открит, ясен (тур.). 36. Предсе
дателят на Република Сръбска 
Драган. 38. Подчинителен съ
юз. 39. 20 и 1 буква. 40. Радко 
Марков. 42. Строителен мате
риал. 43. Анастасия Мозер. 44. 
Страна в Азия. 46. Неизлечима 
болест. 47. Олгица (гальо.). 48.
Бал на маскирани. 50. Течност 
с кисел вкус. 51. Съд за теч
ности (мн.ч.). 52. Домашно 
животно. 53. Никола Иванов.

43

Интелектуалец от Ниш с доб
ро материално състояние иска 
да се ожени и търси девойка или 
свободна жена до 35-годишна 

^ възраст. Може да бъде и по-въз- 
растна и не трябва да е в трудо- 
во отношение. Основното усло
вие е да бъде здрава и да може 
да ражда. За запознаване и 
по-подробни информации на те
лефон (018) 40 760.

купен скоро. 44. Стройно и бързо животно от р
отвесно: 2. п.,-

нозелено плодно дърво. 14. олимпииски комитет (оъкр* * ---------------------- __
Името на сръбския философ 
Десимир. 17. Затваряне на

вич. 25. Който е

ЗЗЗЕВДЕ8ФШ-19ШШЯРешение на к,

предприятия.атоначинзаосу- 1. Маракана.8. Силен И.СкиИ

яаиавивв
име. 23. Името на сръбския 31 
партизански комендант Поло-
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Манчин рабушНашенски нсторийки А ЖКогато Партията Ми милиционер». \С<рмшаи& се 

^тя/и#рА4ша
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най-сетне си отишли. Отишъл си и кумът с ку
мицата, доволен, че и тази работа е завършена 
по волята на Партията. Невестата въвела мла
доженеца в предназначената за тях стая и започ
нала да се съблича, по той изскочил през прозо
реца и избягал при друга мома! Невестата пла
кала цяла нощ. Сутринта дошли кумът и куми
цата да видят ризата й и се стъписали, когато 
разбрали какво се случило. В качеството на пар-

Преди половин век Звонци беше администра
тивен център на община с 13 села. Общински 
кмет беше прословутият кожухар Бошко Ми- 
ленкович от село Стрелъц, а партиен секретар 
един “големец” от Трънски Одоровци. В селото 
имаше и станция на милицията с 40 милиционе
ра, военно поделение и основно училище с 500 
ученика и 35 преподаватели.

Това беше време, когато Партията се питаше 
за всичко и когато всички бяха длъжни да слу
шат Партията. Дори и при женитба. Така пар
тийният секретар решил да ожени един от звон- 
ските милиционери, родом от Иваница, за тъдя- 
вашна мома “миразчика” от заможно семей
ство. Няколко пъти викал милиционера в Коми
тета и го убеждавал да вземе тази мома 
му се обещал за кум. Милиционерът не бил 
ласен, защото не харесвал момата, но нали Пар
тията не признава такива оправдания, накрая 
склонил да я вземе, за да не загуби службата си.

Направили голяма сватба. Сватбарите 
пили и се веселили до късно

• • •

- Алал ти вера, Манчо, я кига нещо поначуйем гледам да 
те сретнем и да ти га кажем! А ти, кой бричи Дода Цану, 
она йе селска торокуша, кой знайе кико после че га пре- 
разказуйе...

- Чекай, Дода Цано, кво това я знайем, а не съм ти казал?
- Па за автобусите, Манчо, за автобусите!- исъска она.
- Па това не йе нищо ново, Дода Цано, и врапците разбра- 

ше дека не дооде навреме, дека съпру насред пут и по не- 
колко часа требе да гьи опрайе...

- Айде не се прайи на улав, не оратим за Транспортното 
от Пирот, ньиньите раздръндани автобуси поплашише и 
пилищата покрай путат, а често се и упуше, демек си ^ле- 
зал у пушницу. Не ти оратим за ньи, а за двата “нови’ ав
тобуса, що су гьи изпратили от Австрию ли, от Гьерманию 
ли, не знам!

- Жива ми ти, Дода Цано, еве съга от тебе чуйем за пръв 
пут!

- Тека ли? Па тъгай не си чул и за това кико су се скарали 
АТП и ония приватник, “Блента“ ли йе, ко ли йе, име не 
могу да му згодим.

- Не съм!
- Дебело се доватили кой че узне тия два аутобуса, оти 

нали общината нема транспортно, та требе да гьи даде на 
некога кой превози путници...

- Е-е-е, йедно време си имайомо, ама тъгай некой дебело 
подмазан гьи даде на Ниш, демек се спойише, напрайише 
и убаву гару, а после и нишлийе ни ударише ритникат...

- Знам, знам това! Ама чул ли си дека АТП-ето от Пирот 
запретило съглам дека вечимка нема да вози нашият на
род до селата, ако му не даду аутобусите...

- И-и-и?
-Кво “и-и-и”! Общината че гьи даде на оногова кой даде 

по-добри условия...
- На мене све това, Дода Цано, личи на онуя народнуту: 

“Сритала се магарища на чужда раншца!"
- А за старачкьият дом чул ли си?
- Кво па съга за ньега?
- Па оче да га затворе!
- Айде, де!
- Намуали се пирочанье у управленийето, сменили ди- 

ректоратога и си турили пирочанца за директора!
- Па слушай, Дода Цано, може и да йе за добро! Барем 

нема да се съплитамо из улицете с недъгави старци и ба- 
бичкье...

тисн секретар кумът гневно заповядал на ко
мандира на милицията веднага да доведе не
послушния милиционер в Комитета. Разбира 
се, командирът изпълнил заповедта, а партий
ният секретар и кметът Милсикович смъмрили 
милиционера толкова жестоко, че той веднага 
се върнал при невестата си!

Но тъй като насила любов не става, милицио
нерът никога не заобичал жена си, въпреки че 
им се родили две деца, и продължил да лудува 
по други моми и невести.

и дори 
съг-

Й. Милановяли, 
през нощта и

- Пушите ли?
- Не?
- Играете ли на карти?
- Не.
- Ходите ли по жени?
- Не.
- Нима вие нямате нито един 

порок?
- Имам само един!
- И какъв е той?
- Много лъжа.* * *
Двама пекли заедно ракия. 

Докато я пекли,често я опитвали 
и вдигнали гюрултия. След 
кавгата се сбили и разсипали 
ракията. На другия ден попитали 
единия от тях:

- Какво се случи снощи, бе?
- Спасение! Ако не бяхме

разсипали ракията, щяхме да се 
бием цяла зима!

* ♦ *

Починали двама красиви 
женкари и се явили при Свети 
Петър за разпределение.

- Ще ви пусна в рая, но за 
наказание ще ви дам по една 
много грозна жена, отсъдил 
светецът.

В рая срещнали един свой 
приятел, който бил много 
грозен, но се разхождал с много 
хубава жена. Попитали го 
насаме:

- Ти не беше по-малък женкар 
от нас, как успя да получиш тази 
хубава жена?

- Не съм я получил... тя 
получи мен за наказание!

Демократ решил 
разведе с жена си, която била 
социалистка. На делото съдията 
го попитал какви са мотивите му 
за развода.

Мъжът отговорил:
25 години безуспешни

усилия 
отношения в брака ни! * * *

за демократични

- Ти си пиян!
- Не съм!
- Ако не си, защо ходиш ту 

напред, ту назад?
- Защото вечерях раци!* * *
- Пиете ли?
-Не.

Смешни приказки

- Е, ама затова, да ме простиш, че сречамо курве, нарко
мани и другье отрепкье по нашият град....

- Кико може това?
- Па може, щом виде нещо по-добро у Цариброд, пиро

чанье му върлье око и га узну. Тека узеше границуту, а с 
ньу и безмитнуту зону, са че оберу и шпедицийете, а после 
не знам, йоще не съм разбрала кво им се све арексуйе у на
шиятМакедонец отишъл със съпругата град...

- А нийе? Кво прайе нашите големци?
- Нийе ли? Нийе че заприличамо дибидуз на село, само уз 

името че имамо град.
- Затова ли нече да промене Димитровград и да му вър- 

ну старото име Цариброд кико йе било от памтивек?
- Може и да йе затова! Ама мене ми се чини дека ич не им 

пуца кво че стане след време! А съга збогом, оти ти, Ман
чо, си нищо не знайеш!

си на сватба. Докато минавали адетите
той си попийвал добре и се веселил
мераклийски. По едно време обаче
настроението му се повишило до така
ва степен, че почнал да задява поред
дамите:

- Шаро ке лае тая вечер!
Докато изреди всички сватбарки, за

Манчада ги зарадва със своето любовно обе
щание, сватбата завършила и съпруга-

Моля, т ЪЬЪж Англичанита го забрала да си ходят вкъщи. Тъй
като чула как се заканвал на жените по

Е "време на сватбата, тя решила да се ОТвъзползва от случая и щом стъпили в Испанско селокъщата си, побързала към банята. български
произход

Добре се изкъпала и напрафюмирала,
Със заповед на министъра 

испанки език
облекла секси бельо и се запътила към
спалнята. Там обаче я чакала неприят на просветата 

става един от задължителните 
чужди езици в основните учи
лища.

За учениците в Царибродско 
и Босилеградско задължител
ният български език, въпреки 
че им е роден, все още е “ис
панско село!”

на изненада: мъжът й спал като заклан! Във връзка с изучаването на 
езици в училищата с предимно 
българско население положе
нието е “фифти-фифти”. Роди- 

- англий-

Жената не искала да се предаде тъй
лесно и упорито го събуждала. По ед
но време той се поразмърдал и сънли
во попитал:

тели пишат петиции 
ски да се учи задължително от 
първи клас, а български да не 
се учи!

- Шо е?
- Айде Шаро да лае!
- Ааа, Шаро не ги лае тия що ги поз

нава!
А.Т.

Издателство "Братство"
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