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Според предварителните 
резултати от референдулла

Черна гора избра 

независимост па български език?предварителни резултати 55,5
процента, или 230 711 са гласу- Привържениците на съюза 
вали Черна гора да стане неза- между Черна гора и Сърбия 
висима държава. Европейският поискаха предварителните

резултати от референдума 
за независимост да бъдат

съюз постави праг от минимум 
55 процента гласували “за”, за 

Според резултатите от рефе- да бъде сметнат за валиден ре- пР°веРен“ « бюлетините
рендума, състоял се в неделя, ферендумът за независимост. отнпХппнебУп^н 
55,5 на сто от черногорските за запазване на държавната ^ ^
граждани са гласували за неза- общност са гласували 44,5 про- 
висимост на Черна гора, съоб- цента или 184 954 души. В рефе- 
щи Републиканската комисия рендума са участвали 86,49% 
за референдума. Председате- от 484 718 граждани, включени 
лят на комисята Франтишек в избирателните списъци.
Липка заяви, че според пълните

“На кой език родителите на останалите 13 родители, които 
първолаците искат от следва- не присъстваха на срещата, да 
щата година да им се учат де- се изяснят по въпроса, 
дата”, беше тема на родител
ската среща, която на 19 май щите първолаци и представи- 
основното училище в Босилег- телите на училището, на роди- 
рад организира за родителите, телската^ среща присъстваха и 
чиито деца от 1 септември тази Ангел Йосифов, председател 
година ще тръгнат в първи на Националния съвет на бъл- 
клас. От общо 76, на срещата гарите в СЧГ, Пене Димитров, 
присъстваха 63 родители, 12 от председател на Комисията по 
които се определиха децата им образование при НС, Влади- 
да се учат на майчин български мир Захариев, кмет на Босилег- 
език, а 51 поискаха и занапред радска община, и Ненад Джур- 
обучението да се провежда на джевич, съветник па министъра 
сръбски. В училището изтък- за човешки и малцинствени 
ват, че тези дни ще поискат и от права.

Покрай родителите на бъде-
гора означава поява на нова 
микро-държава на Балканите и 
окончателно разпадане на 
Югославия, отбелязват комен
таторите.Независимостта на Черна

Отзиви

Сърбия ще уважи 

напълно резултата - (На стр. 2)
-чадич: Първи ще честитя на 
победителите на референдума 
* Кощуница: Не бива да има ни 
най-малко сълшение

Съроия ще започне 
преговори с Черна го
ра, което и ЕС очаква
от нас.

Решението на мно-
Президентът на Сърбия Борис зинството в Черна го- „ ^ с

Тадич заяви, че приема предвари- ра за независимост същевременно КоЩУНИ1*а заяви, че Сърбия ще 
телните официални резултати на означава и начало на обновление- Уважи напълно изхода от референ- 
Републиканската комисия за рафе- то на сръбската държавност, посо- дума в Черна Г0Ра> н0 предупреди, 
рендума, според които необходи- чи Тадич и заяви, че в бъдещите от- че върху допитването не бива да 
мото мнозинство е избрало неза- ношения между двете страни няма има ни наи'малк0 съмнение . 
висимостта на Черна гора. да има никакви стени и бариери.

- Аз ще изпълня обещанието си На пресконференция Тадич 
и ще бъда първото официално ли- призова всички отговорни фактори 
це от Сърбия, което ще замине за в Сърбия и Черна гора да съдей- 
Черна гора, за да честити първи на стват Републиканската комисия 
победителите на референдума, ка- безспорно да утвърди резултатите 
за сръбският президент и добави, от референдума, 
че като демократична държава Премиерът на Сърбия Воислав

След разговорите си с пратени
ка на ЕС за референдума Мирослав 
Лайчак, сръбският премиер съоб
щи пред журналисти, че ще опо
вести своето становище за рефе
рендума, когато бъдат разгледани 
възраженията за редовността на 
допитването и когато бъдат съоб
щени окончателните резултати.

Заседание на ОС в Димитровград

Работа с тънко мнозинство По повод Св. св. Кирил и Методий
миналото заседание три. Кой 

или коя служба е виновна за това, 
попита той, но не получи отговор.

(На стр. 6)

наЕдва 17 отборници присъстваха практика на заседанията на скуп
щината да се приемат “на куп по КИЦ организира 

културна програма
на проведеното в понеделник по
редно заседание на Общинската няколко протокола от предишните 
скупщина в Димитровград. Въпре- заседания. Този път бяха четири, 
ки това отборниците се справиха с 
петнадесетината точки от дневния 
ред. Предвиденото приемане на 
решение за освобождаване от 
длъжност на сегашния Училищен 
съвет при гимназията бе извадено 
от дневния ред с обоснование, че в 
момента върви процедурата 
приемане на предложения за нови 
членове на Училищния съвет.

Награден димитровградският театър

Първо МЯСТО в 

Тополовград
По повод 24 май - Ден на песни. Хористите бяха съпро- 

славяиската писменост и бъл- вождаии от пианиста Емануил 
гарската култура и просвета, Манолов. В рамките на програ- 
КИЦ Цариброд - филиал Боси- мата хорът изпълни и няколко

по

леград организира културна руски народни песни.
Във втората част от програ-Заседанието започна с остра за

бележка па Божа Иванков от ради
калите към установилата се вече

програма в голямата зала на 
Центъра за култура, която из- мата, която беше подготвена от 
несоха изпълнители от София и отдел култура към Столичния 
Благоевград. общински съвет в София, се

Под ръководството на глав- представиха актрисата Димит- 
ния диригент Христо Кротев и рина Ангелова, китаристът Бо- 
колегитс му Любима Манолова би Мирчев и изпълнителите на 
и Мери Стоименова, Градски- спортни танци от софийския 
ят детски хор към Народното клуб “Гардеиия” - Лили Иопче- 
читалище “Никола Вапцаров” ва и Николай Йорданов, 
от Благоевград изпълни редица 
български народни и детски

Димитровградският театър “Христо Ботев" спечели първа награ
да като изнесе пиесата си “Хамлет в село Долна Пъскашия на Бал
канския фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и 
сатира, който се проведе в българския град Тополовград ог 15 до Л 
май. В проявата участваха театри от България, Сърбия, Турция и Ма
кедония, а изпълниха общо 23 представления. Димитровградските 
артисти Борис Лазаров и Делча Гигов бяха сред номинираните за 
най-добра мъжка поддържаща роля, т.е. най-добра мъжка роля.

След завръщането си от Тополовград някои от артистите споде
лиха, че компетентните въобще не се двоумили кому да присъдят 
главната награда. Определени членове на журито правили проверки 
дали димитровградските артисти са наистина самодейци или са про
фесионалисти. ____________________ Б. Д.
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Еврорегион 

“Стара планина”
Ще има паралелка на 

български език?
(От стр. 1) език. - По този начин ние прс- ски език. Вие, родителите, каза 

чим и на Сърбия, която първи той, трябва да се възползвате 
по пътя на присъединяването от таза възможност и да се оп- 
към ЕС. След няколко месеца ределите децата ви да се учат 
България ще стане член на обе- на майчин език. 
динена Европа и българският 
език щс бъде сред официалните представителите 
в Европейската общност. Деца- малцинства в Сърбия не 
та, които се обучават на май- да разберат защо българите не 
чин език, сетне ще имат прс- искат да се обучават на майчин 
днмство при записването в език. - Преди беше виновна 
средните, висшите или полу- държавата, обаче сега тя разре- 
висшите учебни заведения в шава и пи създава възможнос

ти, от които ние трябва да се 
възползвам. Сега държавата 
пряко пе се намесва, а дава въз
можност на родителите сами 
да се определят на кой език да 
им се учат децата. Това означа
ва, че доколкото не се въведе 
обучение на майчин език, дър
жавата ще си бъде "чиста", а 
вината ще е на самите родите
ли. Недейте да ви се случи, ко- 
гато вашите деца решат да про
дължат образованието си в 
България, да ви обвинят, че вие 
не сте' искали те да се учат на 
майчин език, предупреди той.

Кметът Владимир Захариев 
подчерта, че в Сърбия днес е 
гордост да бъдеш българин. 
Искам, каза той, да обясня на 

разреши внос и ползване на България, а НС ще съдейства родителите, че имат възмож- 
учебннци за първи клас от Ре- да им осигури и редица други ност да се определят на кой 
публика България, които изця- принадлежности. Йосифов из- език искат да се учат децата им 
ло са в унисон с плана и прог- каза голяма благодарност към и никой не може да ги накара 
рамата за обучение на първок- премиера Воислав Кощуница, насила за кое от предложените 
ласницнте в Сърбия. Нормал- който е и председател на Наци- решения да се определят. Ми- 
но е, каза той, всяко малцин- оналния съвет на всички наци- нистерството на просветата ви 
ство да си има обучение на онални съвети в Сърбия, както дава тази възможност и докол- 
свой майчин език и вие като ро- и към министъра на просветата кото искате децата ви да се 
дители трябва да се възползва- и спорта Слободан Вуксанович учат на български език, това ще

и към секретаря на Национал- стане факт и ще имате право да 
Ангел Йосифов подчерта, че ните съвети в Сърбия Петър получите и безплатни учебници 

българското малцинство в Ладжевич за разбирателство- от България. Никой обаче не 
Сърбия е единственото, което то, което те са проявили по може да ви се заканва, че ако 
не се възползва от правото си въпроса за възстановяване на децата ви не се учат на майчин 
да има образование на майчин обучението на майчин българ- език, няма да могат да продъл

жат образованието си в Бълга
рия. Доколкото има определен 
брой деца, ще се открие пара
лелка, в която първолаците ще 
се обучават на майчин език, не
зависимо от останалите учени
ци, подчерта кметът.

В речта си Ненад Джурдже-

Откривайки срещата, дирек
торът на училището Методи 
Чипев изтъкна, че Законът за 
основите на образованието и 
възпитанието в Сърбия дава 
възможност на родителите да 
се определят на кой език искат 
да се учат децата им. Той ги ос
ведоми, че Министерството на 
просветата и спорта на Репуб
лика Сърбия, начело с минис
търа Слободан Вуксанович,

Пепе Димитров каза, че
от другите 

могат

Участниците иа заседанието

Вече е известно, че няколко сдружението е, освен сътруд- 
общини от Сърбия и няколко ничество между общините, да 
от България са обхванати със сътрудничи с подобни сдруже- 
съвместния проект “Стара ния от другата страна на гра- 
планина — парк на природата”, ницата. За тази цел вече е дого- 
От сръбска страна това са об- ворено през юни новосформи- 
щините Кпяжевац, Зайчар, Пи- раното сдружение да подпише 
рот и Димитровград. За да мо- споразумение с българската 
же да се създават и реализират страна за създаването на Асо- 
съвместни проекти, необходи- циацията Еврорегион “Стара 
мо е да се намери правна фор- планина”, 
ма за сътрудничество. Затова 
на 18 май в Димитровград се ния център за жизнена среда 
проведе учредителна скупщи- -канцеларията в Пирот, на за- 
на на Сдружение за развитие седанието в Димитровград 
на региона Стара планина. На присъстваха Веселин Велич- 
заседанието присъстваха ос- ков, кмет на община Димит-

В организация на Регионал-

вен представители на непра- ровград, 
вителствени организации, об- на община Пирот Томица 
щинските туристически орга- Алексич, кметът на Княжевац 
низации и кметовете или за- Градимир Живкович и кметът 
местник-кметовете на споме- на Зайчар Бошко Ничич. 
натите общини. Целта на

зам.-председателят

те от това_ право. А.Т.

След почти три десетилетия 6 
Стрезиллировци______________

Иван Ефтимов, секретар в основното училище, запозна 
родителите със законовите разпоредби, за откриване на 
паралелка, с която първолаците да се учат на майчин 
език и подчерта, че за такава паралелка трябва да се оп
ределят най-малко родители на 15 деца. Законът пред
вижда и възможността министърът да разреши открива
не на паралелка, в която първолаците ще се учат на май
чин език доколкото се опоеделят и по-малко от 15 роди
тели. Той подчерта, че до 1-ви юни училището ще предос
тави на Министерството на просветата и спорта на Ре- необходими условия принадле- 
публика Сърбия протокола от проведената родителска 
среща и резултатите от определянето на родителите, 
въз основа на които то ще реши дали ще открие такава

§ТН0В0
международен съборвич каза, че държавата създава

жащите към националните 
малцинства да се обучават на 
свой майчин език.

Общините Сурдулица и Трън се договориха да възстановят 
някогашния международен събор, който допреди около три 
десетилетия ежегодно се провеждаше край граничната бразда 

Стрезимировци. Сформирана е смесена съборянска коми
сия от по седем члена от двете страни и е договорено съборът 
да се проведе на 1 юли. Съборът ще бъде открит в 8 часа сръб
ско, съответно 9 българско време и ще продължи до 18 часа 
сръбско, съответно 19 часа българско време.

Комисията реши достъпа на гражданите в района на събо
ра от двете страни да бъде позволен срещу представяне на до
кумент за самоличност и то само за граждани на двете държа
ви.

На основата на валидните закони на своята държава всяка 
от страните определя стойността и количеството на стоките, 
които гражданите могат да внесат или изнесат от района на 
събора.

Домакин на събора тази година ще е община Трън. Кмето
вете на Трън и на Судрулица Александър Нейков и Станислав 
Момчилович щс поздравят гражданите в 10 ч. сръбско време, 
след което ще бъде изпълнена културна програма с участници 
от двете страни.

Според Протокола, всяка от страните осигурява медицин
ска под.ощ, санитарни и други условия за функционирането на 
събора.

Възстановяването иа този събор е един от проектите, с кои
то тези общини конкурираха пред Съседската програма Бъл- 
гария-СЧГ. В.С.Б.

паралелка. П.Л.Р.
в

На 22 май Сурдулица отбеляза патронния си празник

В духа на
православните
традиции

За пети пореден път, след няколко десетилетия 
прекъсване, сурдуличани отбелязаха черковния си 
патрон Св. Никола.

Най-напред управителят на градската черква 
“Св. Георги” отец Никола отслужи утринната ли- 

чест на светеца и преряза обредния хляб. Култруно-художествено дружество “Власина” из- 
След това из улиците на града потегли тържестве- пълниха китка сръбски и български хора. Пред 
ното шествие. Начело па колоната бяха иконата на СЪГраждаиите си за първи път публично се пред- 
закрилника па Сурдулица Св. Никола и черковни стапнха п караткетите от мествия отбор, 
знамена. Поздравена от няколко стотици гражда- Празника на сурдуличани уважи и делегация на 
ни по улиците, тържествената колона отново се 0бщИНа Трън, водена от кмета Александър Нен- 

в двора на храма, където беше изпълнена кул- ков В.С.Б.
турна програма. Танцови състави към местното

тургия в

вля



Швмп и коментари

Публично разискване на Студията за замърсяването в района на село Било

ай*2006 326 м

Нова студия за експлоатиране на андезита
След събранието в Било и 

писмото, изпратено до компе
тентните органи, в Димитров
град се проведе публично ра
зискване на Студията за пре
ценка на влиянието на експлоа
тацията на андензит в находи
щето “Корито”, недалеч 
Било. Жителите на Било и дру
ги села в околността на карие
рата, както и хора по потекло 
от този край, запълниха малка
та зала на ОС, за да изразят 
мнението си по въпроса за за
мърсяването 
среда и да споделят проблеми
те за застрашеното си недви
жимо имущество. От 
фирмата “Вирком”, 
кплоатира камъните и която 
изготви посочената Студия, 
присъства директорът на фир
мата Драган Антич, докато от 
името на Министереството за 
защита на жизнената среда, т.е.

от Управата му за преценка на 
замърсяванията, Зоран Велко- 
вич.

тно да ни кажете, можем ли ние че ще се положат усилия занап- 
сега да изядем слива, която се ред да се върши т. нар. мокра 
роди там, можем ли окосената експлоатация на андензита, ка-

тоя начин ще има

затрупана къщата и в нея вече 
не може да влезе, че са му уни
щожени сливи... Кметът на с. 
Било Любиша Соколов акцен
тира върху факта, че в Студия
та са посочени неверни сведе
ния за изворите и кладенците в 
с. Било и ги наброи. Още реди
ца жители в застрашения ре- 
йон споделиха имуществените 
си проблеми след откриването 
на кариерата, а след това отно
во бе разисквано по темата за 
замърсяването. Денко Младе
нов изтъкна, че в застрашения 
район по-рано е имало над 100 
пчелини кошери, а сега са ос
танали 15-ина. Иван Димитров 
от с. Верзар, който след откри
ването на мината претърпял и 
щети върху имуществото си, 
наблегна предимно на еколо
гичните проблеми. Той отпра
ви конкретен въпрос към ди
ректора Антич: “Искаме чес-

Отправени бяха редица за
бележки към фирмата “Вир
ком”. Паднаха дори и обиди за 
сметка на директора Антич. 
Милена Цекич от Ниш споде
ли, че й е унищожена столетна 
гора в самото находище и нас
тоя да й се наваксат щетите. 
Директорът Антич отговори, 
че тя е една от малкото соб
ственици на площите в района, 
за които във фирмата не са 
имали сведения къде живеят. 
Той я повика да дойде при него 
във фирмата с необходимите 
документи от кадастъра, за да 
се решат спорните въпроси. 
Малинко Соколов попита ди
ректора: “Защо ни е път, кога- 
то ни разрушихте къщите?”

Той се оплака, че с пробива
не на пътя Корито-Белеш му е

трева да дадем на добитъка?”, то по 
Димитров следели, че жители- по-малко прахоляк. “Много 
те в района наистина страдат и вложихме в каменоломната и 
добави, че доколкото тормозе- скъпо би ни струвало сега да 
нето продължи, ще отправи направим погрешни^ крачки , 
повик да прибегнат към граж- изтъкна той, наблягайки на то- 
данско неподчинение. ва, че “Вирком” ще стори всич-

Директорът Антич убежда- ко по силите си да изготви доб- 
ваше присъстващите, че пътят ра студия, която да бъде одоб- 
е както в тяхна, така и в негова рена от компетентните репуб- 
полза. “И аз сега имам имот в ликански органи. Без нея “Вир- 
този район, така че и мен ме ком” не би можал да продължи 
интересува как там ще се живе- с експлоатиране на камъните, 
е”, каза той и допълни, че пъ- Подобни думи в края на събра- 
тят с дължина около 15 кило- нието изрече и Зоран Велко- 
метра струва 1 милион евро. вич, който апелира към потър- 
По думите му, той е изграден певшите да не се притесняват - 
така, че веднага може да се ас- доколкото “Вирком” не изпъл- 
фалтира. Освен че ще се поста- ни екологичните условия, ще 
рае да се уредят имуществени- му бъде забранена по-ната- 
те проблеми с потърпевшите тъшната експлоатация, 
хора от този край, Антич каза,

от с.

на жизнената

името на 
която ес-

Б.Д.

и>,6е безсилни жени 6 Горно Тлъмино живеят в мизерия и неизвестнос На Новосадския 
селскостопан
ски панаир 
участваха и 
босилеградчани
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По време, когато компютри 

пристигат и в довчерашните 
най-затънтени среди невероят
но прозвучава фактът, че някой 
още живее в къща със сламен 
покрив и газова лампа и която 
постоянно се заканва да се сру
ти. Седемдесетгодишната Олга 
Таскова и дъщерята й Койна 
(37) от Горно Тлъмино, махала 
Свиньорище, не само че живеят 
в крайна мизерия, но и в крайна 
неизвестност.

Не е известно кой на кого 
принадлежи: дали неволята и 
патилата на Олга и Койна или 
пък майката и дъщерята са об
речени да платят всички сметки 
за нечия проклетия или безотго
ворност. Майката едвам се дви
жи. След като преди тридесети- КЯ( 
на години станала вдовица, тя В* 
бйла принудена да носи целия Е 
дом на плещите си. През цялото ж 
това време от живота получава- I 
ла само плесници. Сега не успя- 
ва да се движи с помощта на ед
на тояга, а две са тежки за сла
бите й ръце. Дъщерята е още 
по-зле: още от ранно детство 
изостанала в менталното си 
развитие, така че не е в състояние сама да се грижи за домакин
ството им. Недоверчива е към хората, особено към непознати. 
Не иска да застане и пред фотоапарата.

- Най-тежко ни е през зимата, когато навалят снегове и когато 
скърца къщата, а кръвта се стяга в жилите ни... Свикнали сме без 
ток, сполай на Бога и газ да има. Не търсиме удобства. Жал ми е 
само, че къщата започна да пада и че ще дойде ден, когато няма 
да има къде да живеем...- казва Олга. Думите й спират и започват 
сълзите. А старческите сълзи сипват тежка мъка.

Патилата на двете жени са далеч от очите на хората. От Боси- 
. отдалечени над 40 километра, в Долно Тлъмино оти 
когато трябва нещо да си вземат в магазините. Махала 

километра от регионалния път Тлъми-
. Пос
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‘а й' , *•-ч р ,- ■ * И" 'г;; Около 2000 изложители 
от 60 страни участваха в I" 
73-я поред селскостопан- | 
ски панаир в Нови Сад, 1 
който от 13 до 20 май посе- ■ 
тиха 600 хиляди души.

В халето 4 свой щанд 
имаше и българо-турската 
фирма “Сартен”, която 1 
представи пластмасов и Й 
ламаринен амбалаж за си- 
рене, риба, кетчуп и други || 
вкусови изделия. Предста- ^ 
вителят на фирмата Милен (I 
Игнатов Шаракиев заяви, & 
че в Нови Сад излагат вече | 
4 години и са съвсем до- Й 
волни.

Заводът за селско сто- | 
ПаНСТВО ОТ ПирОТ ИЗЛОЖИ $ 
пиротска порода овце, за 
което получи Златна купа 
за качество.

В халето 3 на съвместен 
щанд на повече чуждес
транни организации и 
агенции (ШАШ, ЗЩ 
Мегсу Согрз и др.) с мед и 
други пчелени изделия се 
представи Обща селскос
топанска задруга “Цвет” от 
босилеградското село Рай- 
чиловци. Славчо Владими
ров и Тиме Трайков казаха 
за нашия вестник, че с про
изводство на мед се зани
мават от 2004 година и вече

V.!'I & ц
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I-■ покривът от слама. От няколко години той 
I започнал да пропада. Вътре има две поме- 
I щения. В едното има "всичко“ и - нищо. В 
I него са поместени и кокошките, понеже пос- 
I тоянно ги дебнели лисици и орли. В другото 
I помещение се намира останалото “богат- 
I ство”: три стари кревата, една разклатена 
I маса, няколко столове... Стените никога не 
I са белосвани и по нищо не се различават от 
1 черните греди от тавана. В стаята има три 
| прозореца, но бабата не знае защо толкова 
1 са малки, едвам 40 на 60 сантиметра. Пред- 
у полага, че те защитават по-добре от виели-
П ви-Босилеградският свещеник отец Йоан 

преди месеци поискал от общинските влас
ти в Босилеград да помогнат на безсилните 

жени, които живеят от социалната помощ на Койна.
- Едва ли има някой в Босилеградско така да се измъчва като 
Нямат близки, роднините им се отселили в Македония и във

нап-

I 1

и. N8т
Олга Таскова - НАКЪДЕ?

тях.
вътрешността на Сърбия. Дано държавата им помогне и им 
равят къщичка, надява се свещеникът.

Кметът на общината Владимир Захариев изпратил строител
ни инжинери, които констатирали, че къщата не е годна за живее
не. Предложили да се построи нова, на около километър от се
гашната: там мястото било на Олга, а и веднага до пътя и елек- 
тромрежата. Икономически изостаналата община нямала пари, 
но кметът се надява, че ще ги подсигури от републикански източ
ници и ще построят нова къща.

-Разбрах за тази работа. От хора обаче научих, че някои си пла
нирали да ни откарат в старчески дом! Ма, какъв дом, нашият 
дом и нашето богатство са тук!- сърдита е бабата.

На въпроса ни за какво богатство говори, когато къщата всеки 
час може да падне, тя отговаря, че спомените и корените са я за
ковали за този дом и за Свиньорище.

- Нямах сили да спестя сама да си построя къщичка, понеже 
животът ме бичуваше през цялото време. Сега нямам сили и да 
плача. Сълзите изтекоха отдавна.

леград са 
ват само
та е отдалечена към пет
но-Караманица. Към нея може да се върви с воловска кола

никаква следа от път. Така останало от памтивека и доле няма
къщата им край буковата гора се върви пеша около километър. 
Някогашните им съседи се отселили, а те останали сред дивите са лауреати на златен ме

дал.животни и орлите под планината.
Бабата не знае колко е стара къщата. Предполага, че татко и я 

строил преди един век. Върху каменните основи, които на места 
започнали да изпадат, били направени “зидове“ от дърво и кал, а

И. Й.Васко Божилов
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Георги Първанов за 
преодоляването на проблемите 
от докалда на ЕК

По случай 24 май V

Награди за принос в културатаНеобходим е 

нов закон за 

съдебната 

власт

Министърът на културата Стефан Данаилов във вторник връчи тра
диционните награди за принос в културата и изкуството на изтъкнати 
български творци.

Наградите на МК включват грамота и парична премия и се връчват 
в навечерието на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на 
славянската писменост. Отличени са 40 творци и дейци на културата - 
писатели, художници, музиканти, композитори, танцьори, кинотвор- 
ци, режисьори, актьори, вариететни и циркови артисти, библиотечни 
дейци. Тази година за първи път министърът на културата награди по 
случай 24 май и десет изявени млади български таланти. Други десет 
награди Данаилов връчи на известни читалищни дейци от София и 
страната. Директори на училища по изкуствата и културата са отличе
ни с грамоти за постигнати високи резултати в учебния процес.

* Президентът Георги Първанов очерта необходими мерки, 
свързани с преодоляването на проблемите от доклада на Евро
пейската комисия 3а напредъка на България.

На пресконференция във емане на внесените б парламен- трудно ще може да бъде В РодОПиГПв
Варна държавният глава посо- та промени в закона за мерките измерен с количествени --------- ^---------------
чи, че е необходимо да бъде срещу изпиране на пари и в На- показатели. Не можем да 
приет в съкратени срокове из- казатления кодекс. Прсзидсн- си позволим действия, ко- 
цяло нов закон за съдебната тът отново заяви, че е необхо- ито напомнят някои стари 
власт, който да уреди детайлно димо създаването на независи- отживели форми, револю- *
правомощията на министъра ма служба за борба срещу ко- ционни трибунали, “лов „
на правосъдието и да не допус- рупцията, като акцент в работа- на вещици”, които могат Родопите откриха НОО храм, които носи името на 
не намеса от негова страна при та й трябва да бъдат хора по ви- да се тълкуват като опит двамата светци. По същото бреме 8 София беше ос- 
функционирането на съдебната соките етажи на властта. Геор- за саморазправа с опонен- бетена католическата катедрала „Свети Йосиф“, 
власт. В диалог с ЕК трябва да ги Първанов каза, че държи на та, Не трябва да има дей- 
се прецени дали това е доста- тази идея не от самоцелно ствия, прескачащи грани- Около 5000 души от България и съседна Гърция присъстваха на ос- 
тъчно, за да се разсеят съмне- упорство, а защото е очевидно, ците и нарушаващи чо- вещаването на параклиса “Свети равноапостоли Константин и Елена

и не трябва да ни го казват от- вешките права, но трябва край Златоград.
Храмът е построен само на пет метра от граничната бразда, за да 

свързва двата православни народа. Иконостасът на параклиса е дело 
на резбаря Петър Лазаров.

властта се намират те, по- В Параклиса ще се пазят и мощите на една от най-големите христи-
сочи президентът. янски светици-лечителки Текла, донесени от Сирия специално за този

Държавният глава зая- храм от археолога Николай Овчаров, 
ви, че трябва да се внесат В същия ден бе осветена и новата катедрала “Свети Йосиф”. Пър

вият камък беше осветен от покойния папа Йоан Павел Втори по вре-

Открит нов храм
В Деня на свети Константин и Елена - 21 май, в

нията, свързани с независимос
тта на съдебната власт, посочи вън, че със старите методи да е ясно, че не може да 
Първанов. трудно може да се постигнат има недосегаеми от зако

на, независимо къде във
Президентът Георги Първанов обяви доходите и имущес
твото си в декларация до Сметната палата. В деклараци
ята президентът обяви, че за 2005 г. няма промяна в при
тежаваните от него и от съпругата му недвижими имоти 
в сравнение с предходни години. Държавният глава и съпру
гата му притежават заедно апартамент в София от 
61.29 кв.м. Георги Първанов притежава по наследство 1/4 
част от 48 кв. м от къща в Перник и 1/2 от 0.5 дка дворо- 
но място с къща в с. Косача, община Ковачевци. Зорка Пър
ванова притежава по наследство 1/6 част от 0.5 дка двор
но място а от 52 кв. м вила в м. Манилов дол, с. Мално Бу- лируемо 
чино, община “Овча купел”, София. Тя притежава 
автомобил Фолксваген голф, модел 1988 г. За 2005 година 
президентът Първанов декларира 6 400 лева налични сред
ства от заплата, както и 7 650 лева по разплащателна 
сметка на съпругата му и 2 500 лева в акции на нейно име.
Общо президентът има от спестявания 20 400 лева, 5 700 
евро и 1 200 щатски долара.

законодателни промени за 
дейността на политичес- ме на посещението му в България. На 21 май беше отслужена и пър- 
ките партии, които да ог- вата литургия. Пет хиляди са католиците в София. Повечето от тях 
раничат и направят пуб- бяха дошли да чуят държавния секретар на Ватикана Анджело Сода- 

но и да се помолят. Катедралата впечатлява с височината си - 23 мет- 
| финансирането ра, с електронните камбани, които се управляват с компютър 

им. Необходими са мерки, 7-метровото дървено разпятие на Исус Христос.

лично, открито и контро-
и със

и лек
които да не допускат прев
ръщането на партиите в т.аКратки новинизаложници на корпора
тивни интереси. Според След почти 17-годишно прекъсва- Първата дама на Република Бълга- 
президента е необходимо не на традицията в град Смолян се рия - Зорка Първанова е тазгодишни-
по закон партиите да бъ- състоя четвъртият международен се- ят носител на “ЗрцЦ оГВеаШу АшгсГ,

нови резултати. Той очаква във дат задължени да публи- минар “Университетски четения и из- т.е. най-ценния от призовете, които
обходимо по закодателен път времето, което предстои до куват финансовите си от- следвания по българска история”. по света са известни като “Оскарите
да бъде потвърден принципът следващия доклад на ЕК, да -и "■ Д°бре би билодасе 1^3 „Тгоди^
дщщта^което би^създало до- нГоб^одимо да има^арантира- на Сметната палата по фи- ™ ™ГХбГденк”
пълнитлени мерки за гаранти- на независимост на онези, кои- нансовата дейност и уп- ция Израел САщ русИя, Канада, Че- Ставийски. 
ране на независимостта на съ- то ще действат спрямо инсти- равлението на имущес- ХИЯ] Австрия, Великобритания, Пол- ***
дебната власт, както и да пре- туциите, и независимост от твото на партиите. Необ- ща, Дегестан, Германия. 90 обекта в смолянското село Ши-
дотврати прилагането на ко- онези, които ще продлежат на ходимо е също да има *** рока лъка са обявени за паметници на
рупционни практики контрол. Президентяът посочи, максимална публичност Почти два пъти са нараснали пре- културата. Около 850 са жителите на

Според президента решими че сега това не е така. за доходите на политици- ките чуждестранни инвестиции в Бъл- селото в момента, което означава,«
са задачите свързани с борбата Първанов каза, че борбата с те на всички нива и те съ- гария през тгьрвото тримесечие на та- почти всички сгради са ^ектуР"са задачи 1 , р н у _ тпабт т Бт.пчт пРшпр- зи година (755 млн. евро), спрямо паметници. Селото се посещава о
с изпирането на пари. В таз корупция „ ^ първите три месеца на миналата го- туристи през цялата година.

властта е проблем, които ни. дина (392 млн. евро).***

Той отбеляза също, че е не-

връзка е важно ускореното при- на Т. Петров

училище “Света София” в Чикаго. По ду- Сигналът на програма Хоризонт ще Станчева.
й обединението трябва да обхване се разпространява и в Северна Америка, 

училища в Чикаго, Бостън, Питсбърг и най-вероятно от 1 юли тази година, зая- Конкурс на българските медии по све- 
Вашингтон, които да имат единни обра- ви генералният директор на БНР Поля та, наречен Алеко Константинов, ш 
зоватлени стандарти, единна система на Станчева. Тя обясни, че разпространени- оценява журналистическите материал 
администриране и контрол и оценка на ето ще става чрез местен оператор. Засе- на българските медии в чужбина в ра 
обучението. Подготвя се обща харта, ко- га се преговоря с оператор, който има лични категории. Това съобщи генерал 
ято трябва да помогне и за запазването честота на средни вълни 750 за Чикаго, ният директор на БТА Максим Мияч 
на идентичността на българските деца, Хоризонт ще излъчва на живо двучасова при закриването на Втората саетов0 
които само в Чикаго според Иванова са програма, която ще включва вечерния среща на българските медии в Чика• 
около 12 хиляди. Тя призова за единна осведомителен бюлетин от 19.00 часа и Идеята за конкурса е на Юрий Водени ( 
образоватлена политика към българче- програмата след него до 21.00 часа бъл- ров, издател на парижкия вестник за о 
тата в чужбина и от страна на българска- гарско време. Идеята е в Чикаго да има гарски емигранти Алтернатива, какт ^ 
та държава. В момента свидетелствата едно малко студио, което след новините на сайта България-франс. Целта е Да 
за завършен клас на българските учили- от България да прави и местни новини, отрази и поощри приносът на медии * 
ща в САЩ носят печата на Република каза Поля Станчева. В момента програ- изграждането на образа на Българи*' 
България и подписа на посланика на мата на БНР се приема в САЩ само на зултатите от конкурса ще бъдат оояв^ ^ 
България в САЩ. Те се издават след ус- къси вълни, и то само Радио България, по време на Третата световна сРеирдЯо 
пешно представяне на стандартизирани- Последните ни проучвания показват, че българските медии през май 2007 г. **

Обединение на всички български учи- те тестове и дават възможност за про- българската общност в Чикаго иска да от отличията е за медиа - пазител наи ^
лища зад граница искат сънародниците дължаване на образованието в България слуша Хоризонт, защото това, което тотата на българския език, както " „
ни в чужбина. Това обяви на Втората све- без полагане на приоритетни изпити. вълнува българина в България, вълнува публикация, избрана от читателю
товна среща на българските медии ьоян- • и сънародниците ни зад граница, добави слушателите,
ка Иванова, координатор на българското

Чикаго - САЩ ** *мите

Втора 

евотовна 

среща на 

българските 

медии
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ЕПС ще финансира доизграждането на далекопровода 
Босилеград - Жеравино___________________________

В Босилеград ще се открие 
______старчески дом_____

Отпуснати 

средства за обекта
Ще се подобри 

електрозахранването
бове и прокарани кабели на 

“В тазгодишния си план по-голяма част от далекопро- 
лесковското Електроразнре- ВОда, обаче работите не били 
делително е включило и 
подменянето на дървените 
стълбове с бетонни на да
лекопровода в местната об- 
щност Милевци, както и на ското Електроразпределител

но, изтъкна, че сега далекопро-

Електростопанството 
Сърбия тази година ще вложи 
около 14 милиона динара за 
доизграждане на 35-киловол- 
тния далекопровод от Боси
леград до Жеравино, чието 
прокарване е започнало преди 
двадесетина години. Дължина
та на цялата мрежа ще бъде 
около 90 километара и към нея 
ще бъдат включени всички се
ла от южната част на община
та. По този начин ще бъдат 
премахнати честите аварии на 
мрежата, поради които жите
лите от този район често оста
ваха без ток.

- Реализацията на проекта 
изцяло ще финансира ЕПС, за
яви кметът на Босилеградска 
община Владимир Захариев, 
подчертавайки, че осигурява
нето на финансовите средства 
е договорено на срещите му с 
директора на ЕПС Владимир 
Джорджевич и с републикан
ското правителство. Той доба-

на

Републиканското министер
ство на труда, трудоустроява
нето и социалната политика та
зи година ще вложи 14 милиона 
динара за реконструкция на 
обекта на старата болница 
Босилеград, в който ще бъде 
открит дом за стари, социално 
застрашени и бездомни лица от 
общината. Бъдещето 
ство, в което ще бъдат осигуре
ни подходящи условия за жи
вот на 40 лица, ще работи 
състава на министерството.

Решението за финансиране 
на ремонта на старата болница 
е прието след срещата на кмета 
Владимир Захариев с министъ
ра на труда, трудоустрояване
то и социалната политика Сло- 
бодан Лалович и замес
тник-министърът Владимир 
Илич, която се проведе през 
миналата седмица в Белград.

- Запланувано е през лятото 
министерството да обяви тен- 
дер за извършител на строи
телните работи, които да се ре
ализират тази есен, заяви Заха

риев. Той добави, че едновре
менно с ремонта ще се пред
приемат и необходимите 
готовки за регистриране на ве
домството, в което определен 
брой незаети ще получат рабо-

Проектът за реконструкция 
на обекта, който включва 
лостно подменяне на покрива, 
ремонтиране на вътрешните и 
външни стени, подменяне на 
дограмата и прочие, са изгот
вили съответните служби в об
щинското управление в съдей
ствие с представители на сдру
жението “Босилеградско” от 
Скопие.

В реализацията на проекта 
ще участва и Общинската скуп
щина, която ще финансира 
включването на обекта към во
допроводната, канализацион
ната и електромрежата. Мина
лата седмица в двора на Здрав
ния дом, където се намира и 
обектът на бъдещия старчески 
дом е сложена асфалтова нас
тилка.

завършени докрай.
Саша Миланов, шеф на бо-

силеградския клон на лесков-под-

мрежата от Караманица 
до Жеравино. Планирано е 
и подменянето на дървени
те стълбове в Босилеград, 
на мрежата с дължина от 
1,2 километра ” оповести 
Миланов.

в водът се нуждае от цялостен 
ремонт, понеже не само, че ка
белите са изхабени, но са пад
нали и стълбове. Освен ремон
тирането на вече поставените 
стълбове и подменянето на ка
белите, планирано е да се из
върши и доизграждане на мре
жата. “С новия далекопровод 
не само, че ще бъдат премахна
ти честите аварии, но много 
по-ефикасно ще можем да из
вършваме поправките, понеже 
мрежата ще бъде разделена на 
няколко клона, което ще ни да
ва възможност бързо да лоци- 
раме евентуалните аварии”, 
сочи Миланов.

та.

ця-
ведом-

ви, че съществуват реални 
шансове, тази година ЕПС да 
финансира и електрификация
та на всички къщи на терито
рията на общината, които все 
още са без ток.

Изграждането на 35-кило- 
волтния далекопровод от Бо
силеград до Жеравино е започ
нало в края на осемдесетте го
дини на миналия век. Тогава 
били поставени бетонни стъл-

в

П.Л.Р.

Възстановена линията 

през Бесна кобилаП.Л.Р.

Ветеринарната станция 
е изправена пред проблеми Частното

“Автотранспорт” от Босилег
рад миналата седмица възста
нови автобусната линия Боси- 
леград-Враня през Бесна коби
ла. Решението за възстановява
нето на линията, която е от из
ключително значение за жите
лите на селата от Любатски ра
йон, прие специално оформена 
та за тази цел комисия, съставе 
на от представители на АТП 
общинското управление и път 
ната полиция към ОВР в Боси 
леград. Екипите на предприети 
ето за поддържане на пътища 
от Враня в началото на този ме
сец почистиха високите снежни 
преспи на участъка през Бесна кобила, с което 
се създадоха необходими условия за възстано
вяване на движението по този път.

По този маршут автобус на АТП ще движи 
три пъти седмично. В сряда и петък рейсът от 
автогарата в Босилеград ще потегля в 5 часа, а

предприятие

Пет месеца без 

заплати
* Сред домашните животни няма зарази
телни болести. Работниците пет месеца не 
получават заплати. Липсва им поне една ко
ла 3а работа по отдалечените села

пети месец не получават запла
ти. Но, както казва директорка- 

не затова че не работят, а че 
“не могат да заработят”.

- Съществуват две основни 
причини за тежкото материал
но положение на станцията и 
на нас работещите. Първата е, 
че животновъдите в общината, 
които отглеждат все по-малко 
добитък, едвам свързват двата 
края, така че и не помисляме 
услугите 
действителната, икономическа 
цена. Втората е, че за някои 
оказани услуги ни дължи и 
държавата, подчертава Алек
сандрова.

Сред домашните животни в 
Босилеградска община няма 
заразителни болести, казва ди
ректорката на Ветеринарната 
станция в Босилеград Оливера 
Александрова. - Покрай оста
налото това потвърдиха и про
бите, които досега направихме 
за бруцелоза, туберкулоза, леу- 
коза... Но съществува опасност 
от свинска чума, понеже хора 
от вътрешността, включител
но от Сурдулишко и Владичин 
хан, където е регистрирана та
зи болест, без какъвто и да е 

на бо-

от Враня ще се завръща на същия ден в 14 часа. 
В неделя от Босилеград ще тръгва в 14 часа, а 
от вранската автогара в 5 часа в понеделник.

Линията ще бъде поддържана до началото 
на зимата, понеже с идването на първите снего
ве спира и движението по пътя през планината.

П.Л.Р.

та,

__________ 1Горна Дюбата
си да изчисляваме по еж жот® ®фда яж шшмга® чшшщконтрол продават свине 

силеградския пазар. Затова се 
налага да има контрол, преди 
всичко от инспекцията по паза-

От чешмата в центъра на Горна Любата 
отново потече вода. Съветът на местната 
общност тази седмица организира акция, в 
която развалените цинкови търби на во
допровода бяха подменени с пластмасови.

Под ръководството на Владимир Стой
нев, секретар на МО, членовете на Съвета, 
придружавани от някои местни жители, из
вадиха старите и сложиха нови тръби с 
дължина около 600 метра. Остава един
ствено с машината на общинската Дирек
ция за строителни площи и пътища да бъ
де изкопан канал в реката, в който да бъдат 
поместени пластмасовите тръби. Стойнев 
изтъква, че МО планира през тази година 
да ремонтира чешмата и да построи стрс- 

-ае!-. ха пад нея. П.Л.Р.

Един от по-сериозните 
проблеми, пред които е изпра
вена станцията, а същевремен-ра.

Докато здравословното със
тояние на добитъка е задоволя
ващо, тревожно е положението 
на работещите в станцията. 
Поради редица причини, сред 
които са и големите разходи, 
които те правят когато отиват 
по отдалечените села, ветери
нарите се озова в тежко поло
жение. Колко е тежко показва и 
фактът, че седемте работещи, 
сред които двама лекари, че- 
гирма техници и един адми
нистративен работник, вече

но и животновъдите в селата, е 
липсата на возила.

-Имаме само една кола, та
ка че понякога не успяваме да 
оказваме услуги в отдалечени
те села, казва директорката. 
Общинската скупщина е запла
нувала тази година да ни от
пусне 500 000 динара, но кога 
средствата ще бъдат събрани и 
кога ще набавим колата засега 
не е известно.

В.Б.
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Работа с тънко мнозинство По повод 60 години от първите 
младежки]трудовиакции

(От стр. 1) така: един милион в текущия те, който определя краен срок 
резерв, а I 318 533,36 динара за това 31.12.2007 година, 
за обекти в селските местни Управителният съвет на Цен- 
общности. търа за култура, зачитайки по-

От 23 май 2006 година соченото, още през юни 2004 
РТВ Цариброд и кабелната година прие решение да се 
система вече не са в състава направят предложения за ста
на Центъра за култура, реши- тусни промени. Докато не се 
ха отборницитс. Те също ре- приемат всички необходими 
шиха да се сформира Общес- актове за учредяването на но- 
твсно предприятие РТВ Ца- вото предприятие и докато то 
риброд, в състава на което са не се регистрира в Търговския 
Радио Цариброд и кабелната съд, запазва се сегашното ста- 
система. Обоснование за та- тукво. 
кива промени в Центъра за
култура и сформиране на ново решение за начина, по който 
предприятие са намерени в могат да се разпореждат ко- 
законите за обществените шери с пчели, 
предприятия, за местното са
моуправление, както и в Зако- с 12 гласа от 15 присъстващи, 
на за приватизация на медии- се регулира контролът при

размножаването на говедата 
при частните стопани и фир
мите. Определено е, че раз
множаването може да става 
чрез изкуствено оплождане 
или природно - расови бико-

Отново се събират 

бригадири от 

Димитровградско?

Без разискване отборници- 
те приеха отчета на общин
ската хазна за миналата годи
на, както и окончателната 
равносметка. През миналата 
година са осъществени 218 
198 042,94 динара приходи. 
Разходите са били с 3 684 
788,58 динара по-малко. Този 
излишък е разпределен така, 
че 151 800,00 динара са оста
вени в постоянния резерв, 1 
214 455,00 са задълженията в 
постоянния резерв, а 2 318 
533,36 динара са пренесени в 
2006 година. Според приетата 
окончателна равносметка 
пренесените пари от минала
та година са разпределени

Без разисквания бе прието

С отделно решение, прието

На дневен ред на заседанието бе и предложение на проек
торешение за непосредствено изясняване на гражданите 
искат ли или не да продължи местното самооблагане, ко
ето е прилагано седем пъти през изминалите 35 години, 
тъй като срокът на сегашното изтича с края на юни.
Въпреки факта, че са малко заетите и малко пари се съби
рат, идеята беше самооблагането да продължи, понеже 
тези финансови средства са основа за получаване на кре
дити или донорства.
В момента на гласуването от 17 присъстващи отборници ха приети отчетите и планове- 
в залата бяха останали 16, от които 14 бяха “за ”, а два- те на Спортния съюз и дет- 
мата отборници от Сръбската радикална партия “про
тив", така че предложеното проекторешение не бе прие- 

Остава неясно защо радикалите бяха против, макар 
че с това нещо не се прилага ново самооблагане, а става 
дума само за решение, което би овъзможило непосредстве
но изясняване на гражданите искат ли или не местно са
мооблагане.

ве.
Първата група бригадири 

от Димитровградко 1946 г.
На едно от предишните за

седания на скупщината не бя-

Изминаха 60 години, откакто първите бригадири от Ди
митровградско са участвали в трудови мледежки акции в бив
ша Югославия. Първите две бригадирски групи били съста
вени от работници и гимназисти и те работили върху изграж
дането на жп линията от Бръчко до Бановичи в Босна. Едната 
група заминала на 1 април 1946 година и се завърнала два ме
сеца по-късно. Втората бригада заминала на 1 юни и работи
ла също два месеца. В Димитровградска община е останал 
малък брой бригадири от това време. Градинчанинът Станул 
Нацков, който през 1946 г. заминал с втората група, в която 
били гимназисти, казва, че днес са живи само няколко от ня
когашните бригадири. Той е главният инициатор димитров
градските бригадири да се срещнат отново.

ската градина поради опре
делени недостатъци. Сега те 
бяха приети без разискване, 
тъй като са направени необхо
димите корекции.

то.

А.Т.

Малка анкета: Как диллитроварадчани коментират 
________ независимостта на Черна гора? .________

От "СномвмГ до Ти пи еГ Б.Д.

“Нов дом” за 

Секцията на женитеТодор Тодоров:щI Мирославка Донкова:“Трябваше да ос
танем заедно. 
Сърбия доста от
деляше за тях."

у г ' >

Секцията на жените към ди- който похвали и критики се по- 
митровградския Съюз на пен- лучават твърде лесно, но все-

“Имаха право да решат 
дали ще бъдат независи
ми и от това право се въз- сионерите неотдавна получи ки, който иска да работи за раз- 
ползваха. Нищо спорно.” помещения за работа в старата витието на града и за обогатя-

сграда на пощата в центъра на ването на духовния му и об
градя. Председателката на ществен живот има възмож- 
Секцията Божана Давиткова ности да го направи, 
благодари на водещите местни Секцията на жените през из- 
политици, които положиха миналите няколко години са- 
усилия помещенията да се пре- мостоятелно или в сътрудни- 
доставят на организацията, чество с други субекти органи- 

_ както и на спонсорите, които зира множество културни про- 
“Кеф ми е! Това трябва- помогнаха оборудването им. яви в общината. Неотдавна 
ше да се случи още в на- На тържество по случай откри- пенсионерска певческа група, в 
чалото на 90-те години, ването на “новия дом” присъс- която членуват предимно 
а не да бъде според она- тва и кметът Веселин Велич- ни, в студиото на Радио Цариб- 
зи народна “Ще те хра- ков. Давиткова заяви, че Ди- род засне компактдиск с 16 на- 
ня да ме обичаш.”

В Щ
..-У-

В ’ ч
Зоран Николов:

У'“Това беше един 
процес, който 
щеше да се слу
чи, когато и да е. 
По-добре е, че се 
случи сега, от- 
колкото след три 
години.”

____ ; йГ

Ааца Панайотов:

же-

Б.Д.митровград е малък град, в родни песни.
Милан
Тодоробич:

Помощ от “Копо на 

сръбските сестри”
“Приветствам реше
нието за независи
мостта. Жалко е оба- Драган Басов:

“Съжалявам, не дър
жавната общност се 
разпадна. Българите 
казват “Съединение! 
то прави силата”. 
Пожелавам им щас
тие.”

че това, че досега за 
съдбата на 8 500 000 
жители на Сърбия 
решаваха 400 000 хи
ляди души в Черна 

се мисли

Клонът на организацията “Коло на сръбските сестри” 
подари на клиентите на димитровградския Дом за стари и 
пенсионери дрехи, обувки и спалнв бельо втора употреба и 
други дребни неща за бита. Ръководителката на Дома Катица 
Джорджевич благодари на организацията и сподели, че всяка 
хуманитарна помощ, която се дава на ведомството, е добре 
дошла. Б. Д-

гора. За това трябваше да 
по-рано, тъй като още в началото на 
90-те години беше ясно, че съвместна
та държава не функционира.” Б.Д
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Приключва възстановяването на Паметника-костница на жертвите от I св. война в Сурдулица

С пиетет към жертвите - без реваншизъм
След повече от половин сто

летие жертвите от I световна 
война в Судрулица отново

лямо число.
През II световна война Па- 

ще метникът е бил разрушен от
имат достоен паметник, тъй ка- български войници. Идеята за 
то приключиха строителните възстановяването му задвижи- 
работи на Паметника-костница ха монархистите в Сурдулица и 
и продължава вътрешната де- гражданското сдружение “Ста- 
корация. Живописецът Бранко ра Сурдулица”, подкрепени от 
Радович от Белград рисува ор- Сдружението 
наментите, след което ще бъ- освободителните 
дат обновени и някогашните 1912-1918 
три икони. Същевременно се томци, 
работи и върху възстановава- 
нето на паметната плоча с име

на участниците в 
войни от 

година и на техни по- 
а в реализацията се 

включиха министерствата на 
културата и на труда и социал- 

ната на жертвите, подарена от ната политика на Сърбия.

някога и сега
Небойша Дойчинович:

се учим от грешките
ваме за отмъщение и реванши- янно повтаря пред 
зъм, подчерта Дойчинович ка- ците на СТУ “Никола Тесла” в сърби, и българи, и деца от 
то допълни, че това той поето- Сурдулица, сред които има и ДРУГИ националности.

В. Богоев

възпитани-

Накратко
ч:-"1®ирш|а в (доущя Ж'.

крал Александър през 1924 го- Директорът на Средното 
дина при откриването на пър- техническо училище “Никола

Тесла”, в чийто двор се намира 
на Паметникът, Небойша Дойчи- 

жертвите от I св. война в Сур- нович подчертава, че възстано- 
дулица е построен през 1924 го- вяването му не трябва да се 
дина срещу входа в двора на злоупотребява.

Тази есен в Сурдулица ще бъде открит фи
лиал на Факултета за мениджмънт от Зайчар 
към Университета “Мегатренд”. Информации 
във връзка с постъпването и следването в него 
могат да се получат в Информационния цен
тър, открит на ул. “Войвода Мишич” бб в Сур- Ш 
дулица.

Бъдещите студенти ще слушат лекциите в 
помещенията на павилиона към Пазарния 
център.

вата костница.
Паметникът-костница

шь

- С оглед на факта, че сърби 
и българи са двата най-близки

градската черква, лепната о 
сградата на Средното техни
ческо училище “Никола Тесла”, по дух, култура и вероизповеда- 
по проект на архитекта Петар ние славянски народа, този па- 
Попович. Стенописана е от метник трябва да предупреж- 
Влахо Буковац. На паметната дава сегашните и бъдещи поко- 
плоча са били посочени имена- ления и преди всичко нашите 
та на 400 души, макар че исто- управители, да не повтарят 
риците продължават да спорят грешките на някогашните си 
около точния им брой. Докато предшественици. Длъжни сме с 
едни твърдят, че жертвите са пиетет да се отнасяме към 
между две и три хиляди, други всички свидни жертви на вой- 
говорят за десеткратно по-го- ните, но не и да ги злоупотребя-

трирани и категоризирани обекти ще могат да 
се приемат гости през туристическия сезон.

Оганизацията оповестява редица облекче
ния за собствениците на регистрираните обек
ти. За да привлече възможно повече туристи, 
тя ще организира конкурси за най-добре обза- 

Туристическата организация в Сурдулица ведени обекти и подредени балкони, дворове и 
призовава собствениците на туристически 
обекти край Власинско езеро и в други краища 
на общината да ги регистрират. Само в регис-

Регистрация на 
туристическите обекти

цветни градини.
Д-М.

шшшЗаписки за соъбско-бъдгарските отношения 6 миналото ^т
Пътуване е Ориент-експрес 

през България 1888 г.
“Ориент-Експрес, в който се качихме на 31 юли ще усещаме неговата окрепителна студена вода, коя- 

тръгна от Белград в 11,30 часа вечерта. то ни спомогна да потушим жаждата, предизвикана
Пътя през Сърбия до Ниш, където пристигнахме от 32 градуса топлия въздух във ва! оните. 

заранта наР1 август, изминахме през нощта. След кра- Родопите и Рила планина, с покритите със сняг 
тък неколкоминутен престой, влакът хвъркна към Пи- усои, въпреки че на вид бяха досезаеми, никак не на- 

Цариброд и по-нататък към София, където се “ —а“Ш

След нощувката*^'столицата на България, на 2 ав- В София целувахме мощите на Свети Крал Милу- 
гует около 8 часа сутринта продължихме пътя. Ми- тин и се възхищавахме от забележителния напредък 
нахме Пробит Камик Вакарел, Ихитман, Белова и на българската столица.
Пазарджик и преди пладне стигнахме в Пловдив, ста- Сливница, която добре познавах и я споменавах и 
рия Филиполис столицата на източна Румелия, по-раио в творбите си, преди нейната сегашна широ- 
Пловдив напуснахме същия ден около 6 часа подир ка известност, струваше ми се, че и в наши дни е пре- 
обед у допределена на сърбите и българите с кръв да нало-

...Пловдив, този хубав древен Филиполис, облегнат жи историческото послание: 
върху четиои скалисти тепета в широката и плодо- “Народи Балкански! Нищо не предприемайте един 
Родна равнина на Марица, дълго ще запазя в паметта без друг, ако не желаете да се превърнете в нови роби

на нови турци!
Драгоман и Цариброд понастоящем изглеждаха

рот и

си.
Татарпазарджик със своите оризища и мътната 

Марица която толкова дълбоко се е врязала в съзна- много по-другояче, отколкото в близкото минало, ко- 
нието на нашите хора, че ние дори и днес в поговорки- гато минавах там. През първото селище тогава биво- 
те постоянно я споменаваме, представлява обратната лите едвам с мъка теглеха коли, а днес там минава та

зи желязна машина. Другото беше малко селце, а сега Френски и немски специалисти, участва
щи в изграждането на железопътната ли
ния Ниш-Цариброд в Сичевската клису

ра около 1884 година.

страна на прекрасната картина на Пловдивско.
Ихтиман и неговото разхубавено поле, през което е градче, разцъфнало като китка!"

1389 г. мина Мурат в поход към Косово, днес се гор- (Ивадки от труда на М. Г. Миличевич "Сичевска 
дее с красивите си моми и момичета. Ние пък дълго клисура", 1888 г., превел от сръбски С. Крумип)
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Алманах „1/1рин Пирин“ и фондация 
^ „Мелнишки вечери на поезията“

____________организират Награди от
българското
министерство

Международен 

конкурс за поезия
За първа година в МВП участват дър- на в отделен плик, на който да пише: 

жавите на Балканите като Македония, „Хайку".
Сърбия и Черна гора, Хърватска, Гърция и Срок за изпращане на творбите
др. Във всяка една държава има определе- „п___„„
но жури, което събира и определя 30 |оли 2006 809ина
най-добрите стихотворения, пристигна- На адрес: 
ли чрез предварителна разгласа в преса- 2800 Сандански 
та в съответната държава. Номинира- Ул. Илинден“ N9 24

поети журират изпратените стихове. ./
Конютсът е анонимен на сВпбппна Участващите в конкурса от Сърбия=&ЙВ=В’-

отделен малък плик, да бъде отбелязано н 
името на автора, адрес, телефон, ОЗМ, 
е-таН. Ще бъдат раздадени парични и 
предметни награди и голямата награда 
„Мелнишки вечери на поезията“.

Ще бъде връчена и награда за най-доб
ро стихотворение за виното - „Горчиво 
вино“.

За първа година ще има награда за 
хайку. Хайку-поезията да бъде запечата-
~п~п ммм |1мтшй«1^ди»гти111т,-^г-д7.1 дтвздзнш

"ИЯИ 111' Ш;ГЛП- Щ«,< И

:;

}Издателство „Братство“ 
Редакция на сп. „Мост“ (за конкурса) 1 

Кей 29 декември №8, 18000 Ниш ■
>

п!иЬ@тесЛап15. пе1
За конкурса „Мелнишки вечери на пое

зията“
За допълнителна информация - тел.: 

0746/2 68 57
С5М: 0889/261 295 или 018 246 845.

Милица Тодорова, диркторката на ОУ, Митев и 
Ина ПановаТеатър от Севлиево се 

представи в Димитровград
По повод 24 май - Деня на Ина Панова от осми и Мили- 

светите братя Кирил и Мето- ца Тодорова от седми клас. 
дий, основоположници на ела- Както изтъкна Мирослав Ми- 
вянската писменост, Българ- тов, първи секретар на посол- 

_ ското просветно министерство ството на България в Белград,
Театралният състав Разви- качества. Преплитат се хумор, театър “Христо Ботев”. и посолството на България в наградите са символични -

тие от българския град Сев- драма и много страсти. Някои Театралният състав от Сев- Белград за пръв път установи- грамоти и книги. Грамотите са
лиево изпълни на Димитров- от сцените са груби, почти бру- лиево е основан преди 135 го- ха награди за владеене на подписани лично от министъ-
градската сцена представлени- тални, а други са топли, лирич- дини, през които се е сдобил с български език от ученици в ра на просветата на България
ето Една за всички, всички за ни. много признания. Последните българските общности извън Даниел Вълчев,
една” от Недялко Йорданов. В ролите се проявяват 9 ар- са от Прегледа на театралната България и всички други, кои- 
Действието се развива по вре- тисти, от това 8 актриси. Пред- самодейност в Тополовград и то изучават български език. 
ме на хиперинфлацията в Бъл- ставлението е режисирал ста- от Националния фестивал на

Награди получиха и две уче
нички от димитровградската 

Награди на просветното Гимназия “Св. св. Кирил и Ме- 
гария, преди 10-ина години, в рият познайник на димтиров- любителските театри с между- министерство сред учениците тоднй” - Ива Симеонова от 
една банка, в която изчезват градските любители на театъ- народно участие в Каварна.
100 германски марки. Изслед- ра Кирил Ангелов от Велико 
ва се съвременният човек, не- Търново, който преди години 
говите ценности и нравствени режисира и пиеси на местния

от основното училище в трети и Мая Гюрова от първи 
Димитровград са спечелили клас. А.Т.

Б.Д.

На общобългарския младежки 
фолклорен събор 6 КаварнаНа конкурса

„Витезова
пролет"

В Драгоман и Димитровград

“Нишавски хоровод” Участваха ансамбли
от Босилеград и ВраняНаградени 

ученици от 
Димитровград

Първият фолклорен ансамбъл към димитровградското КХД 
миналия уикенд участва в първата част па 6-я пореден междуна
роден фолклорен спектакъл “Нишавски хоровод”, който се про- Първият и вторият състав на Въпреки че съборът нямаше 
веде в град Драгоман. Участваха общо 47 ансамбли от Сърбия, танцовия ансамбъл към Центъ- състезателски характер,
ьългария, Македония и Гърция. Димитровградчани не бяха в ра за култура в Босилеград най-успешните ансамбли бяха 
„°“7?.генЦИЯ за нагРади' ™ кат0 са организатори на втората участваха на третия общобъл- представени и по няколко бъл- 
митпппгт пЯ]л1а’ К0ЯТ0 в съб°та и неделя ще се проведе в Ди- гарски младежки фолклорен гарски телевизии. Свои прояви 
лвопя Н1Р<ПУ “М^м^гт2 ЩС.^ъда,1 изнесени на лятната сцена в събор “С България в сърцето”, по телевизията имаха и двата
участие ансамбли от Общините ГодеГсвоТе^Ка^арнГсоТиТ К°ЙТ° °Т ‘2 Д° ‘4 МаЙ “ ПР°Ве" босилегРадски танцови СЪ1;таз

вторият димитровградски танцГви^тав!ГДСТаВЯТ " ПЪрВдЯХИ Рай фолклорните ансамбли от В организация на Матицата
ави' Б. Д. Босилеград, Димитровград и на българите в Сърбия, като

Иваново, на събора участваха и гости на фестивала за пръв път 
голям брой танцови състави от участваха и членовете на фол- 
България, както и ансамбли на клорния ансамбъл “Аска” от 
българите от Украйна, Молдо- Враня, под ръководство на хо- 
ва, Румъния, Македония и от реографа Света Джорджевич. 
други европейски страни, в ко- Свое място в ансамбъла, приД" 
ито има български общности, ружаван от Иван Григоров.

Организатори на фестивала член на УС на Матицата, има- 
бяха община Каварна, начело е ше и кеменджията Крум Стоя- 
кмета Цонко Цонев, продуцен- нов, преселник от Долна Люба- 
тска къща “Пирина”, Минис- та във Враня, който в рамките 
терството на финансите, Ми- на програмата изпълни някол- 
нистерството на образование- ко хора от Босилеградско. 
то и науката и Министерството 
на културата на Република Бъл
гария.

Кристина Джорджевич, 
Марко Тодоров и Нина 
Истаткова от Основното 
училище “Моша Пияде” в 
Димитровград бяха сред 
500-те наградени ученици в 
основните училище в Сър
бия и Черна гора, които с 
изобразителни и литератур
ни творби участваха в кон
курса “Витезова пролет” на 
детското списание “Мали 
Витез” от Белград.

Наградените 
дипломи и книги. На финала 
на културното мероприятие 
с учениците се срещнаха 
детските писатели, 
същевременно бяха и члено
ве на журито - Миня Субота, 
Добрица Ерич, Тоде Нико- 
летич и други. Б. Д.

Най-краткото
южнославянско
стихотворе

ние
получиха

ЛАЗ
ЛАкоито АЗ
А?

Марин Младенов 
(по Ели Сигел)

П.Л-Р■
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Срещи с нашенци: Любен Атов, 
горнолисинчанин 6 Скопие

Виден
електроинженер и 

успешен бизнесмен
*На 11 май 1851 г. Най
ден Геров и негови съ
мишленици организи
рат първото чества
не на празника на Св. 
св. Кирил и Методий, 
почитани като пър- 
воучители на „вси 

словене“.
Въпросът кои са всъщност 

Кирил и Методий мъчи и до 
днес науката, но никога не е сто
ял пред българския народ.
Светлите им образи не се нуж
даят от историческа плътност, 
защото поначало са неземни в 
съзнанието на един народ, кой
то до такава степен се иденти
фицира с езика си. Ето защо тук 
няма да става дума за детството 
и младостта на Константин Ки
рил Философ, нито за админис
тративните успехи на брат му 
Методий, нито за спора с трие- 
зичниците, нито за хазарите, ни
то за моравските князе. Ще ста
не дума за онези безплътни Ки
рил и Методий, които живеят в 
страстите български, откакто 
Паисий пише за тях в своята 
“История славеноболгарская”.
Ще споменем само един папа - 
Йоан Павел II, който през 1981 
провъзгласи двамата равноа- 
постоли на славянските народи 
Кирил и Методий за съпокровители на Европа 
заедно със свети Бенедикт. И още двама братя - 
Найден и Константин Герови. Именно по тяхна 
инициатива, с участието на д-р Стоян Чомаков 
и други родолюбиви българи, за пръв път в Бъл
гария 11 май (24 май по новия стил - б.р.) се 
празнува като Ден на Кирил и Методий в Цен
тралното епархийско училище в Пловдив. Са
мото училище е основано пак от Найден Геров в 
предходната година и уместно именувано “Ки
рил и Методий".

Това все пак не е нито първото, нито послед
ното училище, което ще вземе солунските братя 
за патрони - новото тук е превръщането на пат
ронния празник в светско събитие, спояващо 
българите в боледуващата империя. Найден Ге
ров си спомня: “Щом училището се нарече ”Св. 
св. Кирил и Методий", трябваше и празникът му 
да се празнува. Училището въведе този празник, 
който си остана да се празнува и занапред. 
Кримската война ме пропъди из Пловдив. На 
мое място за учител остана брат ми Костадин. 
И той продължи въведения обичай."

Но откъде тръгва българският култ към све
тите солунски братя?

За тяхното дело пръв в новата българска ис
тория напомня отец Паисий в своята изстрада
на история и по-точно в главата “За славянските 
учители”. Светогорският монах разполага с от
къслечна и легендарна информация, която из
под перото му се заплита в неразрушимата тъ
кан на едно всенародно обожание. От “История 
славеноболгарская” българският народ попива 
всяка дума - как сам Методий, говорейки на 
български, покръстил цар Борис и гордия му 
народ, как първи българите приели книгите от 
братята Кирил и Методий, затова те били “бъл
гарски книги, както и досега гърците знаят”. 
Оттук до идеята, че солунските братя са всъщ
ност светци закрилници на всичко българско, 
крачката е малка, а народът ни я превръща в ис
тински духовен скок - през борбата ни за просве
та, църковна самостоятелност и най-сетне сво
бода двама отдавна мъртви гърци се превръщат 
в най-силните водачи на българите срещу чуж
дото влияние. Към усилията на Паисий за изди
гане на делото на светите братя като знаме на 
българското осъзнаване скоро се включват Ва
сил Априлов със своята книга “Българските 
киижники или на какво славянско племе соб-
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(рЯНашенецът Л1обен Атоб, дипломиран 
електроинженер, дълги години е бил ръко
водител 6 няколко трудови организации 6 
Македония, а сега е собственик на фирма
та ЕЛМОС Любен ДООЕЛ в Скопие.

Й&А.' {ч}

& &
$§§Й §

Атов е роден 1944 година 
босилеградското село

11 :ш щ
В

Горна
Лисина, в земеделското семей
ство на Миле и Васка. В родно
то село завършил осмокласно 
основно училище, а в Босилег-

ч >Шкщт I V:
И:■рад първи гимназиален клас. 

Останалите три класа завър
шил в Скопие, където вече жи
веел брат му със семейството 
си, който му осигурил кварти
ра, храна и добри условия за 
учене. Следвал електроенерге- 
тика в Електромашинния фа
култет към скопския универси
тет “Кирил и Методий” и като

$ у УШШШ■X па жтт, I
8 сг е

А-!шш Шк ч
1^-'отличен студент получил сти

пендия от кабелната фабрика в 
Светозарево (днес Ягодина). 
Пръв се дипломирал в генера
цията си и веднага бил поканен 
за асистент във факултета, но 
той отказал, защото искал да 

пахме, е дипломиран маши- изпълни дълга си към фабри- 
нен инженер и един от ръ- ката която го стипендирала. В

"Каблови" започнал да работи 
Ирена е завършила за елек- като стажант и за кратък пери- 
троинженер, а след това е од напреднал до професиона- 
защитила докторска дисер- лен сътрудник. По това време 
тация на тема Преносни се оженил за нашенката Иван- 
мрежи и системи” в Уни
верситета в Мелбърн 
(Австралия). Сега работи 
като професор в този уни
верситет.

■

■■ . ■'

Любен и Иванка Атови 
имат две деца. Синът им 
Горан, когото вече споме- ствено принадлежи кириловската азбука” (1841) 

и Константин Фотинов чрез първото българско 
списание “Любословие” (1846). Априлов се зае
ма научно да докаже българския произход на 
Кирил и Методий (теза, която днес е компроме
тирана), а и Фотинов не пести жарките думи, 
описвайки съвършенството на славянския пре
вод на Светото писание: “Един природний грек 
може ли да посегне и да преведе в совършен- 
ство такова едно дело?”

През 1863 Европа чества 1000 години от съз
даването на славянската писменост. А българ
ският народ, все още под турска власт, се вдъх
новява от нейната съдба и от непреклонната ре
шимост на създателите й, вижда се като про
дължител на тяхната мисия. Героизмът на Ки
рил и Методий пред папата и немското духовен
ство се превръща в притча, чиито алегории са 
ясни и срещат горещ отклик сред българите. 
Красноречив пример е една прокламация на 
Българския революционен централен комитет 
от 1871, която гласи: “Братя българе! Молете се 
на нашите светли равноапостолни братя Кирил 
и Методий и приготовлявайте се за бой! Нека 
солунските братя ни дойдат на помощ, нека ни 
покрият със своите крила и нека ни научат щото 
е за нас добро и полезно! Братство и дружба, 
правда и любов, искреност и топлосърдечие, 
споразумение и свободолюбив!”

Но може би най-разтръсващият пример за 
любовта ни към солунските братя и нейното 
значение за българското единение откриваме в 
дописка във вестник “Век” от 1874: “Ние всички 
тук, в Диарбекир находящи се заточеници бъл
гари, събрахме се на едно място, дето размис
лихме върху начина на празнуването, откато 
събрахме помежду си една доброволна скромна 
помощ. И тъй, между черните и високи диарбе- 
кирски стени, край брега на река Тигър и в сре
дата на някогашния рай, а сегашния пъкъл зем-

ка Тасева, професорка от Гру- 
инци.

Щом “отработил” стипен
дията, Любен Атов напуснал 
Светозарево и започнал да ра
боти във фабриката ФЕМ в ма
кедонския град Неготино. Две 

години бил технически директор и оттам минал за директор 
на един цех в скопската фабрика “Пластика”. През 1978 г. бил 
създаден “Макметал-инженеринг” - организация, която обе
динила цялата македонска оператива в металната, рударска- 

| та, машинната и електронната промишленост, за да бъде 
улеснено построяването на големи промишлено-енергийни 
обекти. В тази организация Атов бил назначен за главен надзо
рен електроинженер, а след известно време станал директор 
на Сектора за електрика, енергетика и автоматика. Тук дал го
лям принос за развитието на промишлеността и енергетиката 
в Македония, за който получил много признания.

През 1991 г. Атов напуснал “Макметал-инженеринг” и сред 
първите в Македония основал частна фирма - ЕЛМОС Любен 
ДООЕЛ, занимаваща се с производство, продажба и монтаж 
на електроуреди и електроматериали, както и с внос и износ 
на кабели, светилки, трансформатори, изолатори и др. Самият 
той изработва електропроекти. Освен него, ръководители във 
фирмата са и съпругата му Иванка и синът им Горан. Вече 5 

ЕЛМОС работи твърде успешно, благодарение на 
способности на г-н Атов.години

професионалните и организаторски 
Неговата фирма си е завоювала голям авторитет, понеже е 
построила качествено и срочно важни електрообекти в Ско
пие, Виница, Дойран и други македноски градове.

Любен Атов казва, че е доволен от досегашните си пости
жения в частния бизнес и изтъква, че е станал добър бизнес
мен, защото работи неуморно и честно, а неговата фирма от
говорно изпълнява договорите с пратньорите си. В този дух 
съм възпитаван в семейството и в родния ми край, така съм 
работил и като ръководител в обществените предприятия, в 
същия дух работя и в частния бизнес, подчертава Атов. Той 

: казва, че никога не се е срамувал и страхувал от българското 
1 си потекло и редовно е поддържал и поддържа връзка с род

ното си село Горна Лисина.

ни - далече от милото ни отечество, родители и 
сродници, с божие благоволение и с царска ми
лост отпразнувахме и ний светлия ни народен 
празник Св. св. Кирил и Методий за слава и чест 
на народното ни име и за утешение на нас 
страждущи - разумява се дотолкова тържестве
но, доколкото ни обстоятелствата допущаха.”

Нима ще позволим на обстоятелствата няко
га да ни попречат!

Богослов Янев Мария СПИРОВАI
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тлетически митинг за млади „Балкан 2006ГД’*

Над 100 участници
По повод откриването на ат- ■ 

летическата писта и останали- I 
те терени за “кралицата на И 
спортовете”, в Димитровград- I 
ския спортен център "Парк” бе ■ 
проведен атлетически митинг I 
за млади, в който участваха 1 
над 100 състезатели от Сърбия 
и Черна гора и България. Орга
низатор на проявата бе димит
ровградският АК “Балкан” със I 
съдействието на Общинската Г 
скупщина и няколко спонсори.

Ето и резултатите при 'I 
пионерките:

Бягане на 400 м: 1. Йована 
Йованович от Димитровград. ■
(1:14,36) 2. Кристина Йованов- ; 
ска от Босилеград. 3. Алексаи- Е 
дра Георгиева от Босилеград; | 
бягане на 100 м: Катя Иванова Г
от Червен бряг (13,86) 2. Алек- *, _ , „
сандра Андонова от Димит- Кметът на Димитровградска община д-р Величков 
ровград (13,93) 3. Йована Йо- връчва награди на най-малките

Изглед па атлетичсската писта и другите атлетичес
ки терени

м) 3. Ани Ангелова от Червен
бряг (1,20 м); дълъг скок: 1.
Александра Клементинова от
София (4,75 м) 2. Катя Иванова
от Червен бряг(4,49 м) 3. Алек
сандра Андонова от Димит-

щафста 4 х(4,35 м)ровград
100 м: Димитровград (първи
състав) 57,92; 2. Червен бряг
1:00,70; 3. Димитровград (вто
ри състав) 1:02,64. „ _ , „

Резултатите при пионери- Наи-многоброини ояха състезателите от Ьосилег- 
радско, които бяха и най-шумните запалянковците:

Бягане на 400 м: 1. Милош
Бранкович от Димитровград Тодорович от Ниш (10,20) 2. нов от Босилеград (37,90). 
(1:13,40) 2. Владан Велков от Михаил Станков от Правец По трима най-добре класи- 
Димитровград 3. Стефан Гер- (10,04) 3. Кристиян Наков от рани състезатели във всяка 
гинов от Босилеград; бягане Босилеград (7,03); висок скок: дисциплина получиха дипломи 
на 100 м: 1. Андрей Еленков от ) Деян Георгиев от Червен и медали. За най-добра пио-
Димитровград (12,67) 2. Весе- бряг (165 см) 2. Даниел Илиев нерка бе провъзгласена Алек-
лин Симеонов от Плевен от Плевен (150) 3. Андрей сандра Клементинова от АК
(12,72) 3. Тодор Колев от Пра- Еленков от Димитровград “Чендини” от София, докато
вец (13,66); бягане на 300 м: 1. (150); дълъг скок: 1. Веселин най-добър пионер бе Веселин

ванович от Димитровград бряг (7,83 м) 3. Сандра Мила- Неманя Новакович от Димит- Симеонов от Плевен (5,32) 2. Симеонов от АК “Спартак” от
(14,92); бягане на 300 м: 1. нова от Димитровград (7,79 м); ровград (44,36) 2. Андриян Даниел Илиев от Плевен (5,02) Плевен. Те получиха специал-
Александра Петрова от Ди- бягане на 600 м: Теодора Петров от Правец (45,41) 3. То- 3 Деян Георгиев от Червен ни дипломи и купи.
митровград (49,64) 2. Йована Кръстева от Димитровград дор Колев от Правец (46,55); бряг (4,99); щафетно бягане: 1.
Димова от Димитровград (2:03,29) 2. Югослава Алексан- бягане на 800 м: 1. Владица Правец (56,41) 2. Босилеград брой зрители. Най-многоброй-
(53,16)3. Кристина Йовановска дрова от Босилеград (2:07,76). Владимиров от Димитровград (57,51) 3. Димитровград ни участници в митинга бяха
от Босилеград (53,92); тласка- 3. Саня Стефанова от Босилег- (2:24,86) 2. Милош Аврамович (56Д5); хвърляне на копие: 1. членовете на неотдавна сфор-
не на гюле: 1. Андреа Тодоро- рад (2:13,86); висок скок: 1. 0т Ниш (2:29,48) 3. Деян Тодо- Небойша Ловре от Ниш (41,00) мирания АК “Младост” от Бо-
ва от Димитровград (9,30 м) 2. Александра Клементинова от ров от Босилеград (3:12,11); 2. Роберт Маркулев от Димит- силеград - около 50.
Василена Иванова от Червен София (1,60 м) 2. Василина тласКане на гюле: 1. Младен ровград (38 60) 3 Христо Ива-

Иванова от Червен бряг (1,40 г к 4 ’ ’ ' к

Детайл от многобройните бягания

Състезанието следиха голям

ДС.

спирането на играта той удари по лицето Даниел 
Стошич от “Младост”.

В “Младост” особено подчертаха, че през цялото 
време на срещата босилеградските футболисти са 
били подложени на прекадено остри стартове и 
вербални провокации от страна на крайно нелюбез- 
ните домакини.

"Младост": Г. Величкович, М. Васев, С. Стойков, 
И. Василев, Б. Илич, Й. Григоров, Б. Стоянович (от 
84 мин. Д. Димитров), Д. Стошич, В. Владимиров, 
П. Зарев и С. Дамнянович. _

БСК: М. Стоянович, М. Арсич, Д. Чукович, Ь. 
Стоянович, И. Стефанович, Р. Станкович, Н. Или 
(от 84 мин. А. Протич), С. Чукович, 3. Михайлович, 
Д. Кръстич и С. Димич (от 60 мин. Н. Милич).

В 28 кръг на 28 май (неделя) “Младост” посреш 
_ , _ на на своя стадион “Ябланица” от Медведжа. Д
Босилеградските футболисти спечелиха поредна края на първенството босилеградчани ще гостуват 

точка като гости, тъй като в 27 кръг от тазгодишно- На “Радник” в Сурдулица, а в последния кръг ше 
то първенство в Южноморавска футболна дивизия посрещнат “Племетина”, която отдавна е загуби® 
играха наравно - 2:2, срещу БСК в Буяновац. всички шансове за оцеляване в дивизията. П.Л.Р-

Домакините откриха резултата още във втората 
минута с попадение на централния нападател Зоран 
Михайлович. Босилеградчани бързо консолидираха 
редовете си и в 15 минута Владица Владимиров из
равни резултата. Първото полувреме приключи с 
2:1 за буяновчани, понеже в 28 минута бе точен хал
фът на домакините Бобан Стоянович. Второто 
падение за "Младост”, с което беше оформен и 
крайният резултат в тази среща, отбеляза левият за
щитник на босилеградския отбор Стефан Стойков 
15 минути преди края на двубоя. Домакините завър
шиха мача с човек по-малко на терена, понеже в 88 
минута Саша Чукович получи червен картон. След

ЮФД - 27 кръгНФЗ - 27 кръг_______

„Младост“ - 
„Балкански“ 1:2

„Пърчевац“ 
- „Желюша“ 

4:2 ‘‘Зелените”
“Желюша” загуби сре

ща от първенството като 
гост на “Пърчевац” в Пи
рот, който се бори за тит
лата. Една от причините за 
поражението е, че желю- 
шани играха с няколко 
млади футболисти - Цолев, 
М. Ставров, Анджелкович 
и Димитров. Мачът се игра 
на 20 май на игрището 
“Црепана” пред около 50 
зрители. Рефер бе Душан 
Нонич от Пирот.

“Желюша” игра в след
ния състав: Стоицев, Ве
личков, Димитров, Нико
лов, Крумов, Анджелко
вич, Гигов, Гогов, М. Став
ров, А. Ставров и Цолев.

В следващия кръг же- 
люшани ще домакинстват 
на “Задругар” от Крупъц. 
Мачът ще се играе в неде
ля от 17 часа.

донесоха 

точка от 

Буяновац
Димитровградските футболисти реали

зираха две контраатаки чрез отличния Бра- 
нислав Иванов. Отборът на “Младост”, 
който заема 5 място на таблицата, успя да 
отбележи само почетно попадение. “Бал
кански" игра без четирима титуляри - Нац- 
ков, Джуров, Потич и Ценич.

Медошевац, 21 май 2006 г. Игрището на 
“Младост”, зрители - около 300, рефер Би
ляна Петкович от Ниш (7). Голмайстори: 
Тасич в 89 за “Младост”, а Иванов в 12 и 88 
минута за “Балкански”.

ФК “Младост”: Димитриевич 6.5, Д. 
Живкович 6 (Б. Живкович -), Хетлерович 6 
(Джокич 6), Василев 6.5, Стефанович 7, Ве
личкович 6, Станкович 6, Видойкович 6, 
Тасич 6.5, Радованович 7, Николич - (Ла- 
зич 6).

ФК “Балкански”: Величков 6.5, Димит
ров 7 Басов 7, Милан Георгиев 7, Мар 
75 м Пейчев 7.5, Бошкович 7, Ценков 7, 
Иванов 8, Глигориевич 8.5 и Зекович 7.

Играч на мача: Бранислав Иванов (8).

Накратко
* В 12 кръг от окръжното пионерско първе 

ство по футбол съставите на “Балкански” и * 
люша” гостуваха в Пирот. Димитровградча 
победиха “Йединство" с 4:1, а желюшани - ото 
ра на “Раднички" с 5 : 2. В следващия кръг Ь. 
кански” е свободен, докато “Желюша” ше п 
рещне отбора на “Йединство” от Бела паланк •

по-

ков

Д.СД- С.
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Приказка от шопските краищаДържавно пионерско първенство 
__________ по стрелба

Гюле

Българин
постави
световен
рекорд

ДелиградГолям успех на СК 

“Граничар”
На север от Ниш имало големи ливади, а сред ливадите стърчала 

огромна липа. Всяка година под липата се правел събор на Св. Троица, 
на който идвали бозаджии, халваджии, бонбонджии, фурнаджии и 
много други занаятчии. Стотици чифта волове теглили коли, натоваре
ни със стоки за продан. Ви га Видрата помолил войводата си да го пусне 
на този голям събор и той го пуснал, като му казал: “То е далече, но 
иди, щом си решил. Само внимавай да не направиш някаква кавга с 
турците.” Вита се сбогувал с дружината, яхнал коня и тръгнал по поз
натите му пътеки. Когато наближил липата, съборът вече бил в пълен 
разгар. На над сто места свирели свирджии, около които се виели хора. 
Вита ходил от едно до друго хоро и недалеч от липата видял гол до по
яс турчин, чиято кожа се сияела на слънцето. Пипнал кожата му, за да 
провери дали е хлъзгава. Турчинът се обърнал назад като попарен. “За
що ме докосна бе, гяурин проклет!” - изревал той с грозна гримаса на 
лицето. “Прощавай, аго, рекох да видя дали кожата ти е хлъзгава” - 
казал Вита. “Да, да, хлъзгава е, но ти скъпо ще платиш, задето ме до
косна. Аз съм най-силният пеливан в Анадолия и най-големият юнак и 
там, и тук, в гарнизона. От заран три гяура вече убих, ти ще бъдеш чет
въртият, но ми кажи кой си, за да знам кого съм убил аз, силният Дели 
Муса!” Вита обаче не се уплашил: “Аз съм Вита Видрата от Ракита. Но 
ти, аго, много се хвалиш, а си тромав като костенурка. Какви ли са би- 

бил по-силен?”

В град Панчево на 20 и 21 май се проведе държавно първенство по 
стрелба в класата серийна въздушна пушка за всички категории в Б и 
Ц програма. Участваха и състезатели от димитроврградския “Грани
чар и постигнаха отлични резултати. От общо 25 отбора димитров
градският пионерски състав спечели 3 място с 529 точки. В поотдел- 
ната конкуренция Дияна Соколова бе четвърта със 182 точки. И вто
рата състезателка от “Граничар” Снежана Николова се представи 
добре, като спечели 13 място и си осигури участие в къмпинга за пер
спективните стрелци през лятото в Караташ.

На международните лекоат- 1 
летически състезания в герман- « 
ския град Хале българинът Ро- и 
сен Карамфилов постави нов |1 
световен рекорд в тласкането I 
на гюле за юноши (до 18 годи- Н 
ни), като изпрати уреда на 22,05 В 
метра! Предишният рекорд бе 0 
21,45 м.

Карамфилов спечели първо- Я 
то място и на диск с резултат Ш 
65,35 метра, който е нов нацио- I 
нален рекорд.

Младият български лекоат- | 
лет е бронзов медалист от све- I 
товното юношеско първенство I 
в Маракеш миналата година. I

Д.С.

Шахмат

Трима босилеградчани 

на “Опбн София” ли другите, от конто си
Турчинът се намръщил още по-страшно, лицето му се изкривило от 

гняв, изревал колкото го глас държи и се втурнал към Вита с изпруже- 
ии ръце, за да го блъсне в гърдите. Вита обаче се измъкнал встрани и 
когато турчинът отлетял в празно, той го хванал отзад за пояса, завър- 

Участисто на Митко Алексан- тял го около себе си и го хвърлил далече. “Аллах!” - изохкал пелива- 
дров бе спонсорирано от ШК път, но Аллах не го чул и той се изплощил на ливадата. Тогава Вита 

леград, участваха на турнира “Младост”, докато спонсор на стегнал краката му под мишниците си и въртейки го около себе си, 
Гви опей София”, който минала- участието на Драган Божилов бе- пристъпвал към липата, а когато бил близо до нея, напънал всичките 

та седмица се проведе в залите на ше Никола Григоров, водещ на 
Архитектурно-строителния фа-

Новица Божилов, Митко Алек- награда от 100 лева. 
сандров и Драган Божилов, чле
нове на ШК “Младост” от Боси-На 30 май 6 

Желю ш а
си сили и го завъртял толкова силно, че главата на турчина се разпръс- 

известното телевизионно преда- нала от дървото. Силният Дели Муса останал да лежи мъртъв, а Вита 
култет в София. На турнира с наг- ване “Сите българи заедно”. Но- свирнал на коня си. В този момент изревал друг турчин и с ханджар в 
раден фонд 10 000 лева се състе- вица Божилов сам е поел разнос- дясната си ръка полетял да убие хайдутина, но той хванал ръката му, 
заваха 137 шахматисти от 6 стра- ките за участието си в престиж- извил я с голяма сила и я счупил в лакътя, а след това взел ножа и го за- 
ни, сред които 4 гросмайстори и 9 ния турнир. бил в гърдите на нападателя.
международни майстори. Побе- На турнира в София участваха След дълго яздене по горските пътеки все на север Вита Видрата 

Във вторник в с Желюша ще се дител стана българският грос- и няколко млади шахматисти от пРегазил Морава и започнал да препуска все на юг. На един висок 
проведе международен турнир по майстор Владимир Димитров, Сърбия - Милан Ристич от Враня, хълм пУснал к°"я ла пасе " огледал околността. Видял турска потеря, 
малък футбол за пионери Ще учас- който спечели 7 точки от 9 пар- Радос Ирижанин от Чачак, Ми- "° 1шмал0 "Рич‘"1а аа страх, понеже тя отпрепускала към Свърлиг.

отбори от Желюша и българ- тии- “1"ВИ опен София” се прове- лан Щърбац от Зренянип, Влади- След като си отпочинал добре, яхнал коня и продължил на юг, а когато 
ските градове Етрополе Правец и де едновременно със Супертур- мир Симович от Долни Милано- стиг,,ал л0 Власотинци, завил на изток и по познатите пътеки се запъ- 
Драгоман ^ ’ Правец и ..мГтел мастерс вацр Ирнжанин ус“ да завоюва 6 тилкъм дРУ*и"а™ ™ в РУ "ля,,и,,а- „ м_Г__ ___ ___ г . ____’ „ г „ „е Осмап паша побеснял, когато му казали, че Дели Муса е убит от гя-

Сътрудничеството между тези които участваха в момента точки, които му бяха необходими който да па пот’рята. “Това„яма да мине така - из-
отбори започна миналата година, наи-добритс шахматисти в света, за титлата международен май- ,р|'мжал той/. у щс съ6ереч ХИЛНЯДН гяури да ра6отят кулук и там, 
когато отборът от Желюша учас- В 9 изиграни кръга Н Божилов стор, докато Ристич, които мина- ^дст0 е загш1ал „ашият делия, ще построим град, който ще наречем 
тва в предколеден турнир в Етро- спечели 4,5 точки - 4 победи, 1 рс- дата година се състезава за боси- Делиград> за да се помни кой е бил Дели Муса.” Хиляди хора работели 
поле и спечели първо място. Жела- ми и 4 загуби; Александров спече- лсградския шахматен отбор, по- месеци наред и построили голяма крепост и около нея къщи за войни- 
нието на ФК “Желюша” и МО Же- ли 4 точки (4-5), докато Д. Божи- лучи парична награда от 100 лева ците н други постройки. Осмап паша се похвалил, че целият гяурски 
люша е турнирът да стане тради- лов завоюва 3 точки (3 - 6). За спе- за спечелено 16 място в крайната свят да се вдигне, няма да може да го победи и изгони от крепостта. То- 
ционен и в него да участват повече челеното второ място сред учас- класация на турнира, 
отбори.

Пионерски 
турнир по 
малък футбол

тват

гава и не подозирал, че турците ще избягат от нея чак в Одрин, където 
П.Л.Р. ще ги приеме Шукрит паша да защитават града. А от крепостта ще ос

тане само името - Делиград.
______ Когато турската войска била прогонена, Вита Видрата се завърнал в

:ита и се оженил за хубава мома. Първият син на Вита се 
а внук на Велко бил Ига. Днес в Ракита живее внук на 
Васил Игов.

тниците до 12-годишна възраст 
Д. С. Драган Божилов получи парична
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ВОДОРАВНО: 1. Списък с 
ястия в ресторант. 4. Като
лически свещеник. 7. Пев
чески състав. 10. Домашно 
животно. 11. Взривно ве
щество. 13. Град в Япония.
14. Сръбска авио-компа- 
ния. 15. Парична единица в 
Кувейт. 16. Пръчка за при
саждане на дърво. 17. Име
то на актрисата Йовович.
18. Подобно на куче диво 
животно; борсук. 20. Млеч
но изделие. 22 Сложен 
уред. 24. Сан в православ
ната църква. 25. Женско 
домашно животно. 27. Чуж
дестранно име. 28. Земе
делско сечиво. 29. Мярка за 
земна площ. 30. Най-краси
вата девойка на състеза
ние. 31. Град в България.
32. Ров, окоп. 33. Една ниш
ка фабрика. 34. Украса на -'г” ' 15 отвесна като цапано. 29. н,-
театрална сцена (мн.ч.). 35. стъл^чгреда 16. Част от хо- ма на молитва. 31. Изобре- 
Съдба, орисия. 36. Които отркн” някои ЖИВОтни. тателят на телефона. 32.
работи съща работа. 37. Миризма 19. увеселе- Малкото на коза. 34. Първа-
Названия. ния забавления. 20. Поре- та нота. 35. Мярка за елек-
ОТВЕСНО; 1. Легенда, пре- ДИцИ. 21. Който се занима- трическо съпротивление. 
Дание. 2. Ехо, екот. 3. Кръг
ла годишнина. 4. Вид пъс- 
тропери южноамерикански 1. Дон. 3. Белот. 7. Дюза. 11. Ек. 12. Талаш. 13. Магер. 14. 
папагали. 5. Силен вятър. 6. Кочан. 16. Вагон. 18. Ти. 19. Апел. 20. Съвет. 21. Кос. 22. 
Кон (поет.). 7. Заразна бо- Шифър. 24. Рибар. 26. Минус. 27. Равин. 29. Мат. 30. Те- 
лест при хората. 8. Украса рен,32. Дата. 34. ИЩ. 35. Годеж. 36. Солун. 37. Танюг. 39. 
за ухо. 9. Митичен основа- "Нисан". 41. Бо. 42. Обем. 43. Комик. 44. Хан.

На 15 юни 2006 г. ще се навърши ЕДНА 
ГОДИНА, откакто ни напусна милият ни син и 
брат

СТОЯН ДИМИТРОВ 
от Димитровград

На 27 май ще посетим неговата вечна къща в 
димитровградските гробища, ще я залеем със 
сълзи и ще положим цветя, 

ше и брате, тежки и тъжни са дните ни без теб.
Гтаменка и сестра Милка със семейството си

2006 г. се навършват 2 ГОДИНИ от смъртта на

СТЕВЧА РАШКОВ 
от Димитровград 
по потекло от с. Скървеница

По този повод на 5 юни ще отслужим панихи
да на гробището в Димитровград.

Има болка, която не стихва, има мъка, която 
времето не лекува.

Майка Деса и баща Драган

2006 г. ще се навършат ДВЕ 
ТЪЖНИ ГОДИНИ от преждевременната смърт 
ма нашия мил брат, вуйчо и дядо

СТЕВЧА РАШКОВ 
от Димитровград

Липсваш ни. Живеем с болката и спомена за 
теб. Осиротели те носим в сърцата си, ще си с 
нас и чрез нас, докато ни има.

Опечалени: сестра Руса и зет Новица със семейството си

На 5 юни

IРешение на кръстословица 2в5_^Водо^авно^_
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Манчин рабушМъката на едни войвода щяшшш

хайдутин, ем бунтовник, 
но без да внасяш смут - 
потеклото ми е от Белут! ”
“Не се наплитай - 
ти не си от наща класа, 
ще те отстраня на друга маса! ” 
Седи войводата 
и се разхлажда с бира, 
а там, в кошарата, 
добитъка на празни ясли 
му гледа сеира...
Най-сетне вкъщи се прибира,

В една бусиловска кръчма, 
червен като КОС, 
влезе ВМРО-бос.
Висок, е “некерман” костюм - 
дарение от Тони 
и неговите полтрони, 
с кожна чанта в ръка, 
без страх от школската УДБА, 
той седна до Цветкович 
студена бира да кърка.
“Това твоето е циганщия 
по системата бла-бла”, 
упрекна своя компаньон 
с типичния си баритон, 
“системата е друга: 
имаш добра тактика 
и я прилагаш на практика!” 
“Войводо, я ми кажи 
как да стана хайдутин,

Д/ Откико се ааорати за некикви брендове, 
народ пощурв да мисли кикво да измисли, та 
чуйе името и първ да му лепне марку. Йедно 

на теквея маркье им думайомо “тантел-марка”.
да му се 
времеИмаш ли тантел-марку, свак ти се кланя одалеко.

Елем, тия дни дойде абър от Кусу врану дека 
училището превърнули у овчарник. Аферим, помисли 
си я тия абър нейе просто абър, а требе да йе некихва 
гьаволия, требе да су се досетили кусовранци кико че 
претупаю другьите и че напрайе свой бренд!

Йедно време комунистите укаруваше говеда и коньи у
тъгай беше лъсно отицъркве и манастири, ама 

държавата беше рекла “Нема бог!”, а ужкьим църквете 
и манастирите били места за замаюванье на народ, та 
по-лъсно да га мълзу и стрижу поповете и другьи там 
църковни човеци. Народ ко народ, накуде га покараш - 
натам иде. Е, имаше и теквия кои се опирайоше, ама 
сила бога не моли, поизправе им ребрата и они си легну 
на брашно.Съга пак тия пребоядисани комунисти се претичаю 
да обнове манастирйете, събирам паре и засукую 
рукаве, може да мисле с това че си оперу съвесту и Бог 
че им опрости, ама я не знам дали за теквия грейове 
Господ йе предвидел прошку... „

Запути се я, та у Кусу врану. Иедва берем душу у 
гърло уз върлото и си мислим: брей колко знам 
държавата нейе против училищата, кико йедно време 
беше против църквете, та ми се лъжа чини абърат дека 
училището йе стануло овчарник. Училищата открай 
време су на цену и се 
кусовранци праише това училище. Е тъгай из дворат 
търчеоше деца, рипкайоше кико джурджевска ягншца 
и пискайоше. После през годинете източил се младият 
свет къмто градищата, замрели и гласовете на децата, 
и училището остало празно...

За училището у Кусу врану не требе да питуйеш куде 
йе: личи си одалеко.

Кита нагази у дворат, дочека ме трава до пояс. 
Повърте се налево-надесно, нема никой и реши_ да 
улезнем вътре. Почука на йедна врата и кико никой не 
ми одговори, отвори вратата и йедва се задържа на 
ногье. По чиновете наседале овце, до нъи кротую 
ягненца, оне ме само погледаше и пак наведоше глаяе 
над кньигьете. Кво да прайим, че питуйем:

- Куде йе учителят?
- Има овчарин, учитель нема! Ако питаш за 

овчаратога отиде сено да събира! - застану насред 
йедън овън.

- Гледам немате прозорци, нейе ли промая?
- Видим: чудиш се защо смо унутра! Нали смо и нийе 

животинкъе, да дзебнемо ли под сайванье, а ко що 
видиш училището празно дибидус...

- Па да си признайем малко ми йе чудно...
- За кньигьете ли? Ако на Андрешка воловете може 

весници да чету у яслите, защо нийе овцете да не 
прочетимо понекою кньигу у чиновете. Сетикье^нещо 
че понаучимо. А нийе не смо обичне овце, нийе смо 
ученолюбива порода... - изпъчи се овънат.

Излезо на дворат, питам се сънувал ли съм това или 
не съм. Има свакиква чудеса по светът, защо да нема и 
порода овце, коя иде на училище, а?

Овчаратога и тека не затеко да га питам кико му не 
текнуло на акълат да укара овцете у училището, ама 
мислим дека се досечам: требе некоя важна овца ш® 
важан овън да су му дали благословиклу!

сменя некермана със синя куртка, 
влиза в кошарата и дисциплинира 
гладните добичета на сръбски, 
а сетне им дума на български: 
“Имай търпение, стоко рогата, 
щото с Тони и неговите полтрони 
е много тежка борбата! ”

Драган Цветкович

1111III11 т •\Г-Необикновени исто]
сечам с колко муку и потПапагал в затвора лечния контакт. Получило се късо съедине

ние, което засегнало кабела на лампичката в 
съда. Пластмасовият край на щепсела се 
разтопил върху коженото канапе, което из
веднъж лумнало в огнени пламъци. Много 
бързо пожарът се разраснал и обхванал ця
лата дневна стая. За щастие противопожар
ната аларма събудила хазяина, който мо
ментално изприпкал до квартирантите си на 
горния етаж - жена с две дъщери, и им по
могнал да се евакуират. За къщата обаче ня
мало спасение.

Папагалът Пепо прекарал пет дни в един 
аржентински затвор заради остър спор меж
ду двама съседи. Тъй като Мачадо и Вега не 
могли да се разберат кой от тях е собственик 
на говорещата птица, потърсили помощ от 
съда, а съдията решил папагалът да остане в 
затвора, докато сам не каже кой е неговият 
стопанин. Едва след петия ден Пепо произ
несъл името на Мачадо и дори изпял химна 
на любимия му футболен отбор.

Запалил къщата 

си заради комар
Дядо Жоро се пита■■■

...ХАГА ПРОДЪЛЖАВА АА
ТЪрси МИ^Д

Японецът Тацуо Ониси (22) от град Мацу- 
яма запалил къщата си в опит да се справи с 
досаден комар. Той решил да подремне в 
автомобила си, паркиран недалеч от дома. 
Комар кървопиец започнал да му налита и 
японецът го атакувал с аерозален препарат 
против насекоми. След това обаче запалил 
цигара и предизвикал взрив. Пожарът се 
разпространил и върху къщата.

><1

Басейн като фризьор
Каролина и Франциско Вергас прекарва

ли медения си месец в курорта Куинта (Чи
ли), когато настъпило неочаквано “преобра
жение” на невестата. Русите коси на чилий- 
ката моментално добили зелен оттенък, 
след като скочила в басейна на хотела, къде- 
то тя и съпругът й били отседнали. Той се 
опитал да я успокои с някоя и друга шега, но 
тя не се побирала в кожата си от гняв.

Манча

_____
*В килограм лимони има 

повече захар, отколкогпо о 
килограм ягоди.%РаоЗИ

*Най-силният мускул в човешкото тяло е езикът.
*Презервативът „Рамзес“ носи името на египет

ския фараон, който имал 160 деца.
‘Вкусовите рецептори на пеперудата са разполо

жени върху задните й крачка.
‘Няколко капки алкохол, поръсени върху скорпиона, 

го принуждават да се самоубие като се прониже с о 
ровното си жило.

Сом подпалил къща
- Тая Хага, Хагалина де, требе да е 
много серт и инат жена, щом е толко 
запела за генералатога... А има “мла
дини” и по-убави, и по-млади оди 
Ратко!

Малък сом в домашен аквариум предиз
викал голям пожар в Дорсет (Великобрита
ния). Предполага се, че борбата му с други
те обитатели на аквариума е довела до раз- 
плискването на вода, която намокрила неда- М. М.

и,яааа. г=..д Г 1Г»Издава. ^°;,?ърен ДИЗа,ЙН)- Да™вла Христова (лвктор?корвРктар)^ТелефОНИ- дим^ор (тел..


