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» * Цена 15 дин.Вестник за българите в СЧГ Първият брой излезе на 15 юни 1959 Г-,

Президентите Първанов и Тадич се срещнаха в София Посланикът Димитров на 

посещение в БосилеградПодкрепа на резултатите от 

референдума в Черна гора На официално посещение в Босилеград днес ще пристигне 
посланикът на Република България в Белград Георги Дими
тров. След приема при кмета Владимир Захариев, заедно с 
представители на общинското ръководство посланикът ще 
посети няколко предприятия в общината, а във вечерните ча
сове ще присъства на литературната среща, която по повод 
Деня на гибелта на Христо Ботев - 2 юни, организира босилег- 
радският филиал на КИЦ “Цариброд”. Очаква се на срещата 
да присъстват известните български писатели Антон Дончев и 
Иван Гранитски.

Георги Димитров в понеделник ще посети Звонско.

Президентът Георги Първа
нов се срещна в резиденцията 
Бояна в София с президента на 
Сърбия Борис Тадич, съобщи
ха от прессекретариата на дър
жавния глава. След разговори
те при срещата им през април 
в Сърбия сега двамата прези- 

. денти са направили кратка 
равносметка на предприетите 
от тях конкретни стъпки за из-

П.Л.Р.

пълнение на поетите ангажи
менти пред обществеността на 
Димитровград. Георги Първа
нов и Борис Тадич са изразили 
подкрепа на резултатите от 
проведения референдум в Чер
на гора, се посочва в съобще
нието. Те са определили до
питването като демократичен 
израз на волята на гражданите 
на тази страна за независи- 
мост. Българският президент е време на посещението в Димитровград 
изразил очакване, че европей
ските стандарти,които са били 
водещи при провеждането на 
референдума, ще бъдат и в ос
новата на бъдещите отноше
нията между Сърбия и Черна 
гора. Това’ ще бъде в интерес 
не само на двете страни, но и 
ще гарантира стабилността в 
целия регион, подчертал Геор
ги Първанов.***

Президентите Георги Първанов и Борис Тадич по

нов се се срещнал и с прези- дипломатически отношения на 
дента на Черна гора Филип Ву- ниво посолства. Черногорски- 
янович, като българският дър- ят президент е благодарил за 
жавен глава е поздравил чер- последователната и принцип- 
ногорския си колега за резул- на подкрепа на България за 
татите от състоялия се рефе- провеждането по европейски 
рендум. Българският държа- на референдума в Черна гора, 
вен глава е уверил, че Бълга- както и за изразената от бъл- 
рия, водена от историческите гарския президент готовност 
си връзки и близкото съсед- двете страни да развиват ин- 
ство, не само ще признае нова- тензивно своите отношения 
та държава, но и ще съдейства изцяло в духа на европейските 
за скорошно установяване на принципи и ценности.Президентът Георги Първа-

Мдаденобич вече не е собственик на АТП Босилеград
В парка Кирил и Методий в Белград днес ще бъде открит па

метник на основоположниците на славянската писменост со
лунските братя Кирил и Методий.

Бронзовият монумент, висок четири, а с постамента пет мет-
* Републиканското министерство на стопанството отпусна на №
АТП нова субсидия от 3,5 милиона динара. Та академия на науките и изкуството (ману).

Държавната агенция за приватизация прекра- обе^^говоря^ на
“Автотранспор?’ нТлюбишТ Млад” от от капитала^/оито притежаваше МладРенович, САНУ, и Цветан Гроздано, председател на МАНУ, както и гра- 
ЗайчарРпонеже не е притежавал необходимата стана Акционният фонд на Република Сърбия, доначалиикът на столицата Богдан Богданович. 
банкова гаранция от 12 милиона динара. С Поради «притежаването «I задължителна 
най-новите изменения в Закона за приватизация, байкова гаранция, Агенцията ' Р
собствениците на фирмите задължително трябва ратила общо дог в р< р 
да притежават банкови гаранции на стойност, ко- ми в републиката.

Анулиран договорът за продажба

Пак за името на града

Цариброд- в чекмедже!: Надежда;Утре 6 Ниш По повод празника нашенката 
на гр. Ниш - Св. Цар Цветкова, ученичка в 
Константин, в събота музикалното училище 
на 3 юни в залата на “Любомир Пипков” в 

симфоничен София, която ще бъде 
съпътствана от профе-

Минаха почти десет години от първата инициатива за връ
щане на старото име на града, поднесена на Общинската 
скупщина от Богдан Николов, Слободан Василев и Стефан 
Николов. ДОС-овата скупщина дори прие решение за това и 
го изпрати до съответния отбор на Скупщината на Сърбия. 
Според анонимен източник инициативата тогава не е приета, 
а причината била, че “Цариброд звучи много български”!

Сегашната ОС също прие такава инициатива по предложе
ние на Демократичния блок в управляващото мнозинство. По 
реда на нещата и тя би трябвало пак да бъде изпратена до съ
ответния отбор на републиканския парламент. Мина обаче 
доста време, а никой нищо по този повод не казва.

В града вече има Телевизия Цариброд, Радио Цариброд, 
шахматен отбор “Цариброд", кафене “Цариброд”... Пък и хо
рата помежду си по-често споменават името Цариброд, от- 
колкото Димитровград. А.Т.

:

Ншпкия
оркестър от 21 часа 
концерт ще изнесе но- сорката си Лидия на-;

ка- дионова. Диригентът е 
също гост от София -

:
восформираният 
мерен струнен оркес- „

“Константинус”, Андрей Андреев.
Цената на билетите е

:

тър
съставен от студенти 
и професори в нишка- 100 динара, а парите
та Авдеши по муш-
кално изкуство. 

Солист на цигулка е:
М!шШд18 3004 __
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Българският посланик посети Пчински окръгПравителството на Сърбия
Солидни потенциалиСърбия поема дърх 

континуитет на СЧГ
жавно-правовия

със солидни потенциали в областта на 
дървопреработвателната и хранител
но-вкусова промишлености, в металур
гията, селското стопанство и животно
въдството. На срещата във Враня беше 
подчертано успешното трансгранично 
сътрудничество между общините Сур- 
дулица и Трън.

Посланикът на Република Бълга
рия в Белград Георги Димитров със 
сътрудниците си посети пъп втор
ник Враня и Буяновац, където дома
кините го запознаха със стопанските 
възможности па Пчински окръг.

Началникът на Пчински окръг 
Тихомир Милосавлевич подчерта, 
че този район на Сърбия разполага

Правителството на Сърбия констатира, 
чс слсд решението на председателя на Ре- ма в Черна гора потвърди в сряда, че рсфс- 
публиканската комисия за референдума в рендумът за държавния статут, проведен на 
Черна гора Франтишск Липка, Република 2! май в Черна гора, е изпълнил условието 
Сърбия поема държавно-правош1я конти- на Европейския съюз, т.с. 55 процента от 
нунтст и става прнсмствсник на държавна- гласувалите избиратели са подкрепили пе
та общност Сърбия и Черна гора.

Републиканската комисия за референду-

зависимостта па тази република.

Анулиран договорът за продажбаПодкрепа за 

разширяване на 

ЕС на Балканите
(От стр. 1)

Младснопич стана мажорита
рен собственик на фирмата на 29 
септември м.г., когато на третия а- 
укцион купи 70% от капитала й за 1 
930 000 динара. Тогава той насле
ди и дългове от около 35 милиона 
динара, които, както неофициално 
узнаваме, досега въобще не са по
гасявани. Останалите 30% от капи-

Австрийската външна минис- 
търка Урсула Пласник изрази сил
ната си подкрепа за бъдещо прие
мане на балканските страни в ЕС, 
въпреки тревогите на западните 
европейски държави от ново раз
ширяване на съюза, предаде Асо- 
шийтед прес.

“Не смятам, че ще бъде полезно 
да натиснем силно спирачките, да 
кажем ”Стоп, стига вече" и да на
чертаем нови изкуствени граници, 
които няма да послужат на нико
го", каза Пласник, чиято страна е 
ротационен председател на ЕС до 
края на юни.

Изправени пред общественото 
мнение и застоя около европейска
та конституция, някои европейски 
политици заговориха за прекратя
ване на разширяването на ЕС, след

присъединяването на България и 
Румъния, предвидено за 1 януари 
2007 г.

Пласник подчерта, че Западни
те Балкани също имат място в ЕС.

“Обединението на Европа не 
може да стане, без Западните Бал
кани да се присъединят към ЕС”, 
каза Пласник на среща с европей
ски законодатели.

“Западните Балкани трябва да 
имат възможността да се присъе
динят към съюза по някое време в 
бъдеще, не днес, не утре, но някога 
в бъдещето”, каза външната ми- 
нистърка на Австрия.

Тя допълни, че заслугите на вся
ка държава, която иска да стане 
член на съюза, ще бъдат оценява
ни индивидуално и няма да се при
лага “групова преценка”.

тала на предприятието са разпра- 
делени чрез безплатни акции на се
гашните и бивши работници в 
АТП.

По предложение на Общинския 
съвет в Босилеград и на синдикал
ната организация в АТП, Акцион- 
ният фонд даде временно пълно
мощие на Стойне Николов, зает в 
АТП. Той всъщност ще “управля
ва” със 70% от капитала на фирма-

АТП в Босилеград (от архива на7/Братство")

с осигурената субсидия са създа
дени условия за нормална работа 
на фирмата и за редовно изплаща
не на заплатите на заетите.

продажба на тези акции не е пред
видено организиране на аукцион.

Кметът каза, че веднага след 
прекратяването на договора за 
продажба на АТП разговарял с 
министъра на стопанството на Ре
публика Сърбия Предраг Бубало, 
от когото поискал спешна субси
дия за АТП. Министерството за 
стопанство тези дни отпусна суб
сидия от 3,5 милиона динара, 
предназначени за купуване на го
риво и части за поправка на авто
бусите.

Въпреки че по-голяма част от 
работниците са недоверчиви към 
всичко, което се случва с предпри
ятието им, Захариев подчертава, че

та.
По инициатива на кмета Влади

мир Захариев тази седмица в АТП 
се проведе събрание на заетите, на 
което той ги запозна с решението 
на Агенцията за приватизация за 
прекратяване на договора с Люби- 
ша Младенович. Захариев изтъкна, 
че със 70% от капитала на фирмата 
сега разполага Акционният фонд, 
обаче доколкото има заинтересо
вани купувачи, държавата ще про
даде акциите и АТП ще получи нов 
собственик. Той подчерта, че за

Каква ще е по-нататъшната 
съдба на фирмата и на 72-та й ра
ботници е въпрос, на който в мо
мента едва ли някой може да даде 
отговор. Съвсем е сигурно, че до
колкото не се намери купувач за 
70% от акциите, държавата ще 
обяви фалит в АТП. След това мо
же да се случи Босилеград да оста
не без транспортна връзка с вът
решността, а работниците без ра
бота. П.Л.Р.

|уденти и преподаватели от Ниш посетиха 
ждународния панаир за архитектурата в Соф

Ст
Ме ия

Участваха в кръгла масаСтуденти и преподаватели от 
Ниш гостуваха във В. Търново В организация на гражданското сдружение 

за сръбско-българско приятелство “Рила” от 
Ниш, около стотина студенти и преподавате
ли от Факултета за строителство и архитекту
ра в Ниш и от нишкия клон на Факултета за 
вътрешен дизайн от Нови пазар, заедно с 
представители на строителни фирми от Ниш 
неотдавна посетиха Международния панаир 
за архитектурата, под название “11-то светов

но триенале за архитектура” в София. Мероп
риятието, в което участваха представители от 
всички континенти, е проведено под патронаж 
на президента на Република България Георги 
Първанов.

Представителите от Сърбия присъстваха на 
кръглата маса “Глобализацията и ценностите 
на архитектурата”.

“Свое и чуждо”
30 студенти и преподаватели от Университета в гр. Ниш гостуваха 

на катедра Славистика към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” във Вели
ко Търново. За 5-а поредна година гостите от Сърбия посетиха ста
рата столица в рамките на традиционните вече славистични срещи. 
Това съобщи г-жа Ценка Иванова - преподавател, д-р по филология и 
доцент по сравнитлено езикознание.

Акцент в програмата т.г. беше представянето на съвместния сбор
ник със статиите на преподаватели от двата университета със загла
вие “Свое и чуждо”.

Това е третият поред тематичен сборник, след издадените два във 
В. Търново и Ниш. Предишните две издания представят трапезата в 
културата на българи и сърби и представите за комичното у двата на-

П.Л.Р.

Литературни таланти от димитровградски те училища

Ива Симеонова втора на конкурс на ЧК
Ученичката в трети клас на ди

митровградската гимназия Ива 
Симеонова получи втора награда 
за литературна творба от конкур
са, който обяви съюзната органи
зация на Червения кръст. Темата 
на конкурса, за който литературни 
и изобразителни творби изпратиха 
над 1400 ученици от цялата страна, 
бе “Кръвта означава живот”. Мла
дата димитровградчанка регис
трира още няколко успеха на лите
ратурното поле. Тя стана член на 
организацията “Литературна об
щност на СЧГ”, а неотдавна бе из
брана да участва в Поетичната 
школа, която до 5 юни т.г. ще се 
проведе в Белград. Темата на шко
лата е “Културата на запаметява
нето от колективната несъзнател- 
ност до креативното - всичко, кое
то влияе върху запомянето и от ко
ето се ражда дарбата”. Лекции по

турните си творби, които е изпра
щала на конкурси. Освен Ива, тази 
година още няколко ученички от 
Димитровград бяха избрани да 
участват в проявата, която се про
вежда под покровителството на 
Министерството на просветата - 
Мая Гюрова от първи клас на гим
назията и ученичките от Основно
то училище “Моша Пияде” - сед- 
мокласничките Ивана Стоянова и
Саня Любенова и петокласничката
Таня Илич.

Успехи с литературни творби 
неотдавна осъществиха оше две 
димитровградски гимназистки 
третокласничките Ивана Стоиме- 

.. Марина Дончева. Те граб
наха първите две награди за хубаво 
написани творби на български 

обявен от едн1 
войводи*1'

темата ще изнесе известният уни
верситетски професор д-р Владета 
Иеротич, а в Поетичната школа ще 
участват и известните, литератур
ни дейци Александър Йерков, Лю- 
бивое Ръшумович, Гроздана Олу- 
ич и др. Симеонова няколко пъти 
досега е участвала в Поетичната 
школа, благодарение на литера-

Талантливият лекоатлет 
Джоржде Гогов, ученик в 
трети клас на 
димитровградската 
гимназия, ще участва на 
републиканско състезание 
по лека атлетика. Той ще 
бъде петият ученик от 
това учебно заведение, 
който през тази година ще 
участва на републиканско 
състезание за ученици от 
средни училища.

рода.
В “Свое и чуждо” са събрани интересни статии на 20 автора от 

България и Сърбия. Една от тях е монографията на проф. Йордана 
Маркович, която прави сравнение между речта на хората, които жи
веят във В. Търново и в Ниш. Професорката е направила своите изво
ди на базата на проучванията на езика на болярите. Ползвала е и из
следванията на френския лингвист Пол Луи Тома, който няколко го
дини е работил в Ниш. Г-жа Маркович обясни, че речта на болярите е 
близка до книжовния български език, докато говорът на жителите на 
Ниш се отличава от официалния сръбски. Според нея народният го
вор в изследваните от нея райони в течение на времето се приближа
ва до стандартите на езика в двете страни. Тази еволюция на речта у 
двата народа се дължи на влиянието на масмедиите.

“Сленгът” - жаргонът при младите българи и сърби непрекъснато 
се приближава, забелязала е и преподавателката от Ниш Даниела 
Костадинович. Според нея това се дължи на факта, че младите пол
зват все повече думи от анпГ^йския език. Англицизмите навлизат не нова исамо в ежедневието, но и в речта им чрез музиката, телевизията и ин
тернет.

По време на представяването на сборника “Свое и чуждо” студен
тите от специалността Славянски филологии изнесоха артистични

Л. Лозанова
език на конкурс, 
културно ведомство от 
ския град Тител.хумористични етюди. Б.Д-
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ОпЗЛ^Р^^НП^!110 в българското посолство в Белград С Китан Китанов - реставратор 
______ от София:__________Достойно н по съседски ОТтшасшт и 

Ма1$11$ са 

чудесни
Традиционният ^коктейл, изтъкнати радетели на култур- 

които по повод 24 май - Праз- ното поле и на дипломатичес- Маестро Владимир Владиге- 
ника на българската култура и кото тяло в столицата на Сър- 
просвета и на славянската пие- бия, особено посланиците на 
меност се организира в посол- Русия, Беларус и Украйна - 
ството на Република България 
в Белград, тази година надско-

ров е от десетина дни в 
столицата на Сърбия. Ка
то гостуващ преподавател 
в Белградското музикално 
училище той провежда 
майсторски клас.
На 25 май Бисер Киров из
несе концерт и в Руския 
център в Белград. “Судо
волствие го правя, защото 
Русия е страната, която 
разпространи кирилицата 
чак до Тихия океан”, посо
чи Киров.

страни в които кирилицата, 
грандиозното дело на светите

С младия реставратор Ки
тан Китанов от София се 
срещнахме в Издателството 
в Ниш, където бе дошъл с ху
дожника Миодраг Анджел- 
кович от Института за защи
та на културно-исторически
те паметници в Ниш.

- Като колега от София, 
който е на гости в нашето ве
домство, намерих за необхо
димо да го запозная със съ
народниците му, моите при
ятели от “Братство”, казва 
Анджелкович.

Запознаваме се. Докто
рантът Китанов е завършил 
специалността консервация 
и реставрация към Нацио
налната художествена акаде
мия в София, след което е 
специализирал стенна живо
пис в един център във френ
ския град Соасон, който се 
занимава с антична живопис. 
Осем години той е бил пре
подавател по стенна визан
тийска живопис във Велико-

Владимир Владигеров, племен
ник на най-великия български 
композитор Панчо Владиге
ров, изпълни на цигулка по ед
на творба от български и нем
ски автор, а след това се пред
ставиха двамата истински доа
йени на българската и на сръб
ската естрада - Бисер Киров и 
Мирослав Илич, които за пър
ви път пяха и в дует.

От името на българския вън
шен министър Ивайло Калфин,

братя Кирил и Методий, е офи- “™ 'ХГ ?
сърбин и голям приятел на 
България”, икона на Светите 
братя Кирил и Методий.

Китан Китанов
ъчи на 

големиячи строгите и често скучни • 
дипломатически сбирки и пре- циално писмо, 
растна в културно събитие.

С приветствено слово бъл- настроение предизвикаха учас- 
гарският посланик Георги Ди- тниците в подбраната програ- 
митров поздрави гостите си - ма. Най-напред композиторът

от Костолац. Това е чудесно 
находище, откъдето успях да 
взема микропроби, които ще 
анализирам в Париж. Надя
вам се да получа ценна до
пълнителна информация, ко
ято много ще ми помогне за 
изготвянето на доктората

Духовна наслада и добро

В.С.Б.
търновския университет, а 
въз основа на договор с Ми
нистерството на културата 
сега проучва три тракийски 
гробници в България. Пово
дът да посети Сърбия е док
торатът, който прави към 
Сорбона в Париж и е свър
зан с проучване на материа
лите и техниката на изпълне-

Помощ от Центъра за социални грижи
МИ.

Град Ниш (Наисус) също 
привлича вниманието на на
уката, защото е бил важен 
център на византийската 
култура и история. И тук са

Когато бракът се разклати
В семейния живот не винаги грижи в Босилеград са поиска- поради “субективни причини” 

и не всичко е като преди женит- ли 53 семейства — бройка, коя- на съпрузите, но атмосферата 
бата или по време на регистри- то за относително малката об- на напрежение и разочарова- 
рането на брака, когато младо- шина изобщо не е малка. Пред- ние е подсилена и с тежката 
женците се кълнат на любов, полага се обаче, че броят на икономическа обстановка, 
доверие, взаимопомощ... След разклатените бракове и семей- 
години, често и след медения ства е много по-голям, понеже жи казват, че екипът им за опаз- 
месец, започват недоразумения не всички са готови да поискат ване на брака и семейството 
между съпрузите, а любовта се съвет и помощ за решаване на полага усилия и често успява 
превръща в нетърпение, недо- проблемите си. да изглади отношенията между
волство или изневяра. За да Помощ търсят съпрузи на съпрузите. Обаче, когато раз- 
спасят разклатения брак и се- различна възраст. Идват мла- мириците надминат границите 
мейството си, съпрузите, ди, както и хора с дългогоди- на толерантността, тогава и съ- 
най-често един от тях, търсят шен семеен стаж. Различни са дилищата едвам излизат на 
помощ. причините, довели до влошава- край с тях.

Миналата година такава по- не на отношенията. Някога и 
мощ от Центъра за социални някъде недоразуменията идват

разкрити няколко много ин
тересни гробници със стено- 

ние на стенописите в гроб- пис> който заслужава да се 
циците в Тракия и Дакигц ко- ИЗуЧИ Комплексът Медиана 
ето включва части от Сър
бия, България, добружанска- 
та част от Румъния, Северна Нишкия институт 
Гърция и част от Македония.

е чаровен! Щастлив съм, чеВ Центъра за социални гри-
се запознах с колегите си от 

за защита
на културно-историческите 
паметници и дълбоко съм 

- Благодарен съм на про- им благодарен за отзивчи- 
фесор Миомир Корач, които востта и времето което ми 

посветиха, казва младият 
учен.

ме прие така сърдечно и ми 
предостави възможността 
да посетя древноримския 
град Виминацуим, недалеч В. БогоевВ.Б.

“Не можем да се справим с това явление, това все3,50 лева на страница. Така например за дипломна
работа от 60 страници, желаещите трябва да пригот- повече се усъвършенства”. Това заявиха в най-рено- 
вят поне 210 лева. мираното виеше учебно заведение в България - Со-

Вече съвсем лесно студентите могат да поръчат фийския университет, 
необходимата тема и чрез 5М5. Цената на едно съоб- Според тях подобни обяви се разпростаняват дори 
щение е 2,40 лева.

На сайта геГегаб.сот се предлага набор от есета,
курсови и дипломни работи, “пищови” (така в Бълга- не виждам как можем да контролираме нещата, едва 
рия студентите наричат листчетата за преписване) и ли бихме могли да ги спрем”, допълват от учебното 

Наближава краят на учебната година и много сту- теми за кандидат-студенти. Много от тях са предста- заведение, в което се учат не малко нашенци, броят 
денги сред които и тези от нашите краища, свършват вени за безплатно сваляне. “Любезните домакини" на които така или иначе не можахме да установим, 
образованието си, което ще рече, че им остава само обясняват, че все пак трябва да покриват разходите За утеха един професор, пожелал анонимност, ни 
още написването на дипломната работа. Тъкмо на Си и част от материалите могат да се поръчат срещу обясни, че явлението - електронна продажба на кур- 
тази тема решихме да “поровим” тези дни. Какво ус- заплащане. сови и дипломни работи е разпространено масово и в
тановихме? Г-жа Ева Иванова, чието име беше посочено в сай- други страни. От него е застрашено дори елитното

Около 250 лева са необходими на един студент, за та, Ни отговори по телефона, че темата на дипломна- английско образование. В Англия например един от 
да си поръча бързо и лесно по интернет дипломна та работа не е никакъв проблем и материалът може най-посещаваните сайтове за курсови работи е: 
работа, с която да придобие заветния документ за да се получи срещу 2,50 лева за страница. Ьау.сот, който предлага есета, специално написани
виеше образование. Това установихме, след като по- Реферати, есета, различни казуси, дипломни и кур- за обучаващите се в Кеймбридж. Всеки студент в 
паднахме на някилко сайта, които предлагат такива СОви работи се предлагат и на сайта «что.Рарегз Рас- Англия можел да се сдобие с тях срещу скромната су- 
услуги.. Югу.сот. Уточнено е, че екипът обслужва всички ико- ма от 50 британски фунта. Един от продавачите на

Цените варират според обема на материала. За из- номически специалности, както и политология, соци- подобен род продукти от Охайо, САЩ, продава есета 
готвена по поръчка дипломна работа студентът ология и информатика. И всичко това само за 3,50 ле- за всякакви цели срещу 50 долара, 
трябва да се бръкне в джоба и да извади - по 2,50 или ва на страница!

Опакото на въпроса

Дипломна работа 

по интернет и в самия университет.
“Понякога самите ние късаме обяви от стените, но

Т. Петров
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] 1Е8Я * Правителството ще разгледа проект 3а 

официалното въвеждане на единна система 
3а транслитериране на българските соб
ствени имена на латиница

Министерството на държавната администрация и адми
нистративната реформа и Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството ше внесат в Министерския съ
вет предложение за приемането на нормативен документ за 
официалното въвеждане на единната система за транслитери
ране на българските собствени имена на латиница. Това каза 
минситърът на държавната администрация и администра
тивната реформа Николай Василев след съвместно заседание 
на членовете на Съвета по стандартизация на географските 
имена и преставители на МДААР и БАН. Документът ще бъде 
задължителен при изписването на всички географски имена. В 
него ще има и санкционираща част, която ще гарантира из
пълнението на приетите норми по преокта Разбираема Бъл
гария” от всички ведомства.

- 9*Шя
Сто и трийсет годишнината от гибелта на и двеста български революционери, преобле- 

Христо Ботев (1848-1876) ще бъде отбелязана чени като градинари. Предвожда ги восводата 
с филма “Свобода или смърт” (1968) на Нико- Христо Ботев, 
ла Корабов.

Прожекцията е днес в кино “Одеои” в руб- вобождснисто на България от турско робство, 
риката “Български екран", научи БТА от принуждават капитана да спре на българския 
филмотеката. Ще бъдат показани и три доку- бряг.
менталнн филма - “Ботсвата епопея” и “Ботс- Пътят на четата към Врачанския Балкан е 
ви тържества" (1929 и 1936 г.) низ от битки и сражения с турските войски.

Милен Пенев, Коста Цонев, Вссволод Са- Бунтът във Враца е потушен и никой не се 
фонов, Стефан Илиев, Кирил Господинов, присъединява към четниците. Думите “Сво- 
Апостол Карамитев, Васил Михайлов са сред бода или смърт”, извезани на знамето, се 
актьорите в “Свобода или смърт”, който прос- превръщат в символ на тяхната вяра и жертво-

готовност. В последното сражение загива и го- 
През 1876 г. на австрийския параход “Ра- лемият пост и революционер Христо Ботев, 

децки” заедно с останалите пътници се качват Я. Момчилова

Четниците, чиято цел е да се включат в ос-

ледява съдбата на Ботевата чета.

На 26 юни шение, съобщи за БТА говорителят на Минситср- 
ството на външните работи Димитър Цанчсв, Ли
бийските служители бяха оправдани по обвине
нието, че са използвали насилие срещу сестрите Деца от Беслан ще 

летуват в Слънчев бряг
ВС на Либия по делото 
срещу офицерите, 
провели следствието за 
епидемията от СПИН

по време на предварителното следствие през 
1999 г., разследващо причините за епидемията от 
СПИН в Бенгази, с решението от 6 май 2004 г. на 
Наказателния съд в Бенгази. Сестрите и палести
нецът, които твърдят, че в резултат на насилието 
са подписали самопризнания за умишлено зара
зяване на стотици деца с ХИВ, обжалваха тази 

На 26 юни Върховният съд на Либия ще прове- присъда и на следващата година Криминалният 
де следващото заседание по жалбите на българ- съд в Триполи отново потвърди оправдателното

решение. След поредно обжалване от страна на

25 деца, пострадали от терористичния акт в Беслан, северна 
Осетия, пристигнаха на лагер в курортния комплекс “Слънчев 
бряг”. Това съобщиха от пресслужбата на Българския Червен 
кръст.

Лагерят е организиран от БЧК и ще продължи до 10 юни. Де
цата са на възраст от 9 до 15 години. За тях ще се грижи екип от 6 
души - специалист и доброволци на БЧК, подпомаган от петима 
колеги от Руския Червен кръст. Летният отдих се финансира със 
средства, събрани по време на националната кампания на БЧК в 
помощ на децата от Беслан, както и със съдействието на соб
ственика на хотел “Котва” - домакин на проявата. За децата е 
подготвена програма, в която са включени занимателни игри и 
спротни състезания. Вечер има тематични програми, карнавал, 
Нептунов празник, дискотеки.

ските медицински сестри срещу оправдатлените 
присъди на деветима либийски офицери. На медиците, Върховният съд предстои да произне- 
предстоящото заседание съдът ще произнесе ре- се окончателното си решение.

Безработицата е 

най-ниска от
Професионална армия 

ще има през 2008 г. ВреметоМг, досега* Новият началник на Генералния щаб - ген. 
Златан Стойков заяви, че пълната професио- 
нализация на армията може да завърши в края 
на 2008-ма година.

Професионализацията във воен- годишно. За да можем да попълним 
номорските и военновъздушните тази цифра от 2 800 трябва да се явят 
сили може да завърши и по-бързо, 8 - 10 000 души. Освен това учеб
но процесът в сухопътните войски е но-материалната база не позволява 
по-труден. Генерал Стойков каза, да бъдат обучени качествено тези 
че за да може и този вид войски да хора, за да поемат задълженията на 
стане напълно професионален, до- наборните военнослужещи”, каза 
година тябва да бъдат приети над 2 ген. Златан Стойков, 
хиляди и 800 кадрови военнослуже
щи,
по-малко желаещи.

“Опитът ни показва, че през пое- генерал Стойков посочи и усъвър- 
ледните години в Сухопътните вой- шенстването на системата за запла- 
ски се явяват по около 2 000 желае- щането на военните, както и тяхното 
щи. Преминавайки през тези проце- жилищно и здравно осигуряване, 
дури ние приемаме по 700 войници

Това съобщиха от со
циалното министерство. 
Данните на Националния 
статистически институт 
показват, че безработни
те лица са 9.7% от иконо
мически активното насе
ление. Коефициентът на 
безработица е с 1.6 про
центни пункта по-нисък 
спрямо първото триме
сечие на 2005-та година. 
Спадът се дължи изцяло 
на наетите лица в частния 
сектор.

Най-восоките температури нормалната, която в равнините 
през юни ще бъдат между 29 и е между 60 и 90 литра на квад- 
34 градуса, по Черноморието - ратен метър, по Черноморие- 
около 28 градуса, а най-ниски- то и долината на река Струма - 
те - между 9 и 14 градуса. Това между 40 и 60, а в планинските 
съобщи за БТА Латин Дати- райони - от 90 до 140 литра на 

в квадратен метър. ОтносителноОсвен професионализацията и 
но обикновено се явяват модернизацията на въоръжените си-

метеоролог
НИМХ-БАН. Средната месеч- повече валежи се очакват в За- 
на температура през юни ще падна България. През първото 
бъде близка до нормалната, десетдневие на юни времето 
която за равнинната част на ще бъде променливо с прева- 
страната е между 18 и 21 граду- дявания предимно в часовете 
са, по долината на река Струма след пладне, а температурите 
- около 22, за високите полета - около и по-ниски от нормални- 
между 16 и 18, а за планините - те за сезона, през второто и 
от 10 до 15 градуса. Месечната третото десетдневие се очаква 
сума на валежите в повечето по-често да бъде предимно 
райони на страната се очаква слънчево, 
да бъде около и по-голяма от

нов,

ли, сред основните си приоритети

ж?,етуване на българското Черноморие

Евтино на море през юни
Ч-, '

* Юни е периодът, в който може да се прекара евтина почивка на 
българското Черноморие.

Между 20 и 40 лева на човек из- почиващите могат да се възпол- \V^V\V.а1Ьепа.Ъ§. 
лиза нощувката, като разликата в зват от по-ниски цени, а името на По-малко претенциозните мо- 
цените е във включването само на хотела, в който ще отседнат науча- гат да прекарат почивката си още 
закуска или на цели 3 яденета на ват в момента на пристигането си. по-евтино, като наемат бунгало 
ден (т.н. а11 тс1и81Уе). Допълнител- Ако семейство възнамерява да или квартира в някоя къща по мор
ното се налага да платят туристите прекара почивката си там - децата ските градове. От 10 до 25 лева из- 
без придружител, които искат да се ползват от отстъпки. лиза нощувката в частни квартири,
бъдат настанени в самостоятлена Например настаняването на де- а в бунгало с 3 или 4 легла може да 
стая, така че да допускат в нея са- те от 2 до 12 години в стая с двама отседне цяло семейство 
мо одобрени посетители.

Изгодни оферти за първите сед- второ почивката е наполовина, 
мици на летния сезон са достъпни 
както в хотелите и къмпингите в отишъл с двете си деца, за едното българското Черноморие могат да 

-малките морски градове, така и дете се плаща 50% от цената за бъдат многото сайтове за резерва- 
във водещите курорти като Албена възрасътен, а за другото - 25%. ции. Такива са ]оигпеу.Ь§.бг81.пе1 и 
и Слънчев бряг. Възрастни, настанени в двойна други, в които могат да бъдат

В Албена и през тази година за стая на допълнително легло, може сравнени рзаличните оферти и да 
летовниците е налице специална да ползват 20% 
оферта “Хотел без име”. При

срещу
възрастни излиза безплатно, а за 20-30 лева на вечер.

От голяма полза за желаещите 
Ако пък само единият родител е да прекарат лятната почивка на

по

намаление от це- се направи най-правилния избор, 
посочени в сайта ^ п1. Петров

нея ните,
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Д-р Асен Тодоров от Женева дари медицински 
апарати на Здравния дом в Босилеград_______

^:ййгж90 места 

първи
Й

Помощ за оънарояниците§ №1
.ЛИЕ5._____ „ , ерството на просветата и

спорта на Сърбия през учебната 2006/2007 година в двете 
средни училища в Босилеград в първи клас ще могат да се за 
пишат 90 ученици. Както да се за

ЬЯЙ»
2

и миналата и сега 60 места са опре
делени за две паралелки на гимназията - общ профил и 30 - за 
трикласовата електротехническа паралелка - профил механи
ци за термични и разхладителни уреди. Тази паралелка, която 
беше открита през учебната 2005/2006 година 
Средното техническо училище във Враня.

Основно училище в Босилеградско тази година ще завър
шат 99 ученици - 77 в централното училище в Босилеград и 
22 в осмокласовите училища в Горна Лисина, Бистър и Горна 
и Долна Любата. За всички осмокласници, които възнамеря
ват да продължат обучението си, основното училище и тази 
година ще организира подготвително обучение за класифика
ционния изпит за записване в средните училища. Класифика
ционните изпити по сръбски език и математика, които ще бъ
дат държани в основното училище, са насрочени за 21 и 22 
юни.

Д-р Асен Тодоров, специа
лист по вътрешни болести и 
кардиология, инак българин от 
Женева, дари на босилеград- 
ския Здравен дом апарати за 
оборудване на кабинет по вът
решни болести и кардиология. 
Дарението включва рентгенов 
апарат, доплер, лабораторни 
машини “Култер” с три меди
цински легла, апарати за бе
лодробни изследвания, за тре
тиране на болни от астма и па
циенти с белодробни уврежда
ния и пр. Въпреки че са втора 
употреба, става въпрос за съв
ременни медицински апарати, 
предимно американско произ
водство, с които до миналата 
година е бил оборудван каби
нетът на д-р Тодоров в швей
царската столица.

Д-р Тодоров над 30 години е 
притежавал кабинет за вътреш
ни болести и кардиология в 
Женева. След като през юни 
миналата година се пенсиони-

е в състава на

П.Л.Р.

В Центъра за култура

Концерт на народни 

песни и танци Йорданка Тодорова, Дияна Янева, д-р Асен Тодо
ров и Мария Синева

В края на миналата седмица трите състава на фолклорния 
самбъл към Центъра за култура в Босилеград в голямата зала на рал и закРил частната практи- 
босилеградския културен дом изнесоха концерт на народни пес- ка’ със съпРУгата си Йорданка 
ни и танци, в който участваха над 70 изпълнители.

Пред публиката, която беше запълнила залата до краен пре
дел, 70-те изпълнители под ръководство на хореографа Саша 
Радованов изиграха народни хора от Босилеградско и от раз
лични краища на България и Сърбия.

Особено впечатляващи бяха изпълненията на членовете на 
певческата секция към Центъра за култура. В програмата бяха

ан- получил дарението от д-р То-Смятам, че тези медицин-
доров, те решиха, апаратите даски апарати ще помогнат

решили да предоставят цялото при лекуването на българи- бъдат предоставени на Здрав- 
оборудване на Червения кръст те в Босилеградско, понеже ния дом в Босилеград, 
на България, който го пренасо- с тях Ще се създадат Със съпругата си Йорданка,

по-добри технически усло- която над 30 години е работила 
вия за работа на службите 
за лекуване на вътрешни 
болести и кардиология, зая
ви Тодоров. Той подчерта, 
че наскоро в Босилеград ще 
изпрати техник, който да

чил към босилеградския Здра
вен дом. Решаваща роля за като икономист в известни

швейцарски фирми и с предста
вителите от БЧК, Мария Сиче- 
ва и Дияна Янева, д-р Тодоров 
тези дни посети босилеград
ския Здравен дом. След среща-

осигуряването на това изклю
чително ценно дарение за боси-
леградското здравно ведом
ство оказаха българският Чер
вен кръст и Министерството на монтира апаратите и да 
здравеопазването на Република предостави съответна тех- та с кмета Владимир Захариев и 
България, които изразиха ог- ническа документация на с ръководството на здравното 
ромно разбирателство към ис- български език. ведомство начело с управителя
ка на кмета Владимир Захариев МУ Д"Р Крум Накев, дарителят
за техническо оборудване на пазването на България Радос- запозна персонала с начина на 
кардиологичен кабинет в Боси- лав Гайдарски и с председате- работа и с техническите въз- 
леград През януари тази годи- ля на БЧК Христо Григоров, от можности на апаратите, 
на кметът Захариев се срещна в които поиска помощ. Понеже 
София с министъра на здравео- БЧК по това време вече беше

включени и скечове, в които ролите изпълниха ученици от ос
новното училище и гимназията. П.Л.Р.

П.Л.Р.

От Сдружението на пенсионерите

10 идшн м балнеолечение отГорци
пенсионен семейни пенсии от Фонда на зае-Републиканският

фонд на заетите отпусна 121 000 ди- тите, а на безплатно балнеолече- 
нара за балнеолечение на пенсионе- ние ще заминат онези чиито ме
рите от Босилеградска община. Спе- сечни принадлежности не над- 
циално оформената комисия при минават 70% от средната пенсия 
Общинското сдружение на пенсио- в републиката (до 8600 динара) и 

Асен Митрев от Райчиловци, бота, започнал интензивно и да го неритС1 която разгледа предоставе- които притежават лекарски удос-
ните 19 иска, взе решение 10 пенсио- товерсиия, че им е необходимо 

Макар че от този занаят колеги- НСрИ от Босилеградско през тази го- лечение в баня. 
те му в туристическите центри дИиа да заминат на безплатно десет-
осъществяват значителни прихо- дневно лечение в баня: 4 души във доколкото има заинтересовани 

За изработка на сувенирите си ди, Митрев няма възможност да Вранска и Буяновашка, а по един в пенсионери за балнеолечение в 
Митрев използва специално изгот- продава своите сувенири, 
вени инструменти, които сам си 
прави - различни триончета, шила, 
длета, ножчета... Идеите за ръко- расни ръкоделия, 
делията му са лично негови, а са
мостоятелно рисува и образите на 
светците върху дървото, без да си 
служи с някакви шаблони.

- Чувствам се особено удовлет
ворен когато правя икони, полю- 
леи и други украшения от дърво.
Въпреки че тази моя работа изис- стари

Правителството на италиан
ската покрайнина Гориция тези 
дни предостави на Босилеград
ска община дарение от дрехи, 
обувки, електрически печки, 
детски играчки и др., по-голяма 
част от които са нови.

Най-голяма заслуга за по
редното дарение, отново има 
Еди Минин, министър на тран
спорта и връзките на Гориция, 
който през последните 2 години 
на нашата община осигури 6 ав
тобуса. Съдействие при осигу
ряването на пратката, която те
зи дни пристигна с камион в Бо
силеград, съвместно оказаха 
Драган Весич, подпредседател 
на Сърбско-италианската сто
панска камара и кметът на Бо
силеградска община Владимир 
Захариев.

Общината ще предостави 
дарението на Центъра за соци
ални грижи, който в съдействие 
с ръководствата на местните 
общности ще разпредели съ
държанието на пратката на со
циално най-слабите жители в 
общината.

който вече десетина години ръчно упражнява, 
изработва полюлеи и други укра
шения от дърво, неотдавна започ
на да прави и икони.

В сдружението изтъкват, че

Соко баня и Пролом баня. Пенсио- някоя от баните в Сърбия, те 
- В Босилеградско много хора НСрИТе ще поемат само транспор- имат възможност да го органи- 

се занимават с изработка на прек- 
но за съжаление зират с определени отстъпки втните разноски.

Право да кандидатстват са имали цената, която ще могат да платят
П.Л.Р.не можем да си намерим пласмент 

за тях. Затова апелирам към ком
петентните в общината, да се пог
рижат да създадат условия за 
пласмент на ръкоделията от на
шия край. Освен украшенията от
дърво, някои хора изработват и По повод 24 май - Ден на славян- пенсионерите в Райчиловци да 

дървени инструменти, ската писменост и българската кул- носи името “Св. св. Кирил и Ме- 
ква пълна*концентрация и особена най-различни плетени и тъкани из- тура и просвета, ръководствата на тодий”. 
прецизност изработката на суве- делия и др. Доколкото се намерят местните пеисионерски организа- По същия повод представите- 
пирите ме успокоява и в това нещо начини за продажба на нашите ръ- ции от Босилеград и Райчиловци ли на общинската организация на 
просто намирам себе си, казва кодслия и други хора би можали да организираха среща в клуба в Боси- пенсионерите посетиха пенсио- 
Мигрев. започнат да се занимават с изра- леград, на която присъстваха и пен- нерската организация в Сурдули-

Тъй ни разказа, че още като ма- ботка на подобни сувенири, смята сионери от околните села и пред- ца. 
лък изпитвал интерес към този Митрев. ставители на местното самоуправ-
своеобразен занаят. Преди десети- П.Л.Р. леиие- Беше приета инициативата в
на години, когато останал без ра- бъдеще местната организация на

пенсионерите, както и ползващите и на вноски.

Срещи на пенсионери

В. Стоименов, 
секретар на пенсионерите П.Л.Р.
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Изложба на 
Димитър Илиев 
в София

■впкшрршЩМН „Инициатива" за сваляне
Велика акци)а прикуплала потпй<:в з4', 1 НЗ диЛЛитров2р<ЩСкиЯ

ОПОЗИВ ГРАДОНАЧЕЛНЙкЦ0*1 ^мет____________________

ДИМИТРОВГРАДА1 ; |ЩН
За ноае локолме изборо за моое и лоштонв л>уде! ^^.НСМЖИЛЯНМ®

Гласа]те за ОПОЗИВ и за смену група луди ко)и суЦ политически
самодоприноса, против сиромоштоа и ^моумл>а -кол|

памфлети
■ На народ ]е:;Вече,мукв|^ положението.

—_---- .-----------------— Впрочем, ако творците на този афиш ( а ве
роятно и на неотдаана появилия се във вързка 
е полемиката около статуса на гимназията) са 
толкова “загрижели" за хората в общината, ако 
имат аргументи за това, което пишат, защо не 
се покажат, защо просто не си сложат подписа 
отдолу? Или защо това, което искат, не го ка
жат чрез медиите? Истинско “геройство” е 
скрит в миша дупка да разпространяваш по 
тъмно афиши, разчитайки на това, чс никой ня
ма да се досети кой си. Но не с така, защото 
някои са забелязали лепещите афишите, така 
че те все пак ие са непознати. Но въпреки всич
ко те си остават анонимуси и едва ли някой 
ще им се довери, дори и да падне сегашното 
ръководство. Защото, ако сега действат като 
анонимуси, те и въп властта ще са същите - на 
вреда на хората, които все пак са оказали дове
рие на сегашните управляващи по единствения 
възможен начин — изборите.

Състезание на 
машинните 
училища 6 
Сърбия___
Дамир Тончев 
- трети

Известният димитровградски 
художник Димитър Илиев експо
нира в Столичната библиотека 
София 25 свои скулптури и 20 ри 
сунки. Изложбата откри Бисер 
Йосифова, завеждаща междуна 
родния отдел към Националнат 
художествена галерия. Присъс 
тваха много български художни 
ци и изобразителни критици, как 
то и хора по потекло от Димит 
ровградско, живущи в българска 
та столица.

Изложбата ще продължи до 7 
юни, след което творбите на 
Илиев ще могат да видят и люби
телите на изобразителното из
куство в град Велико Търново.

Тези дни в Зсмун бе про
ведено републиканско със
тезание на машинни учили
ща за ученици с тригодиш
но образование. В конкурен
цията па учениците, бъде
щи автомеханици, Дамир 
Тончев от пиротското сред
но Техническо училище зае 
зрето място. Той получи 
диплом, медал и купа.

Един от десетината афиши

Не е нищо ново в Димитровград да се раз
пространяват разни афиши. В края на минала
та седмица обаче за пръв път се появи афиш, с 
който се оповестява акция за събиране на под
писи за свалянето на сегашния кмет! Дсмск 
той и хората около него са виновни за това, че 
Димитровград се намира на последно място в 
републиката... Споменават се самооблагане, 
плячки, сиромашия и едноумие. Егати “твор
ците” на афиша! За какво едноумие може да 
става дума, ако в града има 22 партии, а в 
Общинската скупщина са поне половината! 
Най-голямата пък глупост е “вината за пос
ледното място на общината в републиката”! 
Димитровград се намира там още от времето 
на Милошевич и сегашното ръководство ня
ма нищо общо с това, а се напъва да подобри

Б-Д.Б.Д.

Залата ще бъде 

готова до октомври
А.Т.

Ден на предизвикателството
* Седми Ден на предизвикател
ството се проведе на 31 май в 
Дтмитровград.

Проявата е от световен мащаб и на това ниво 
е дванадесета поред. Димитровград е включен № 
от самото начало, но не участва по време на 
прословутото югоембарго. Участвал е и в Д 
международна конкуренция с подобни по вели- Н 
чина градове от Германия, България..., а тази В|

I гя,\-
1,

ий
.. гшт

По време на гостуването на пенсионери от България, за
местник-кметът на Димитровградска община Васа Алексов 
каза, че спортната зала в Димитровград трябва официално да 
бъде открита през септември или октомври т.г. Той сподели, 
че окончателната стойност на обекта ще възлиза на около 6 
милиона евро. Предстоят работи около тока, уреждането на 
околността на залата и др. Обектът заема площ от над 8000 
квадратни метра.

ц

Участва и “конницата” със 
специална програма

Б. Д.
година партньор му бе градчето Маратон от 
Гърция. В рамките на Сърбия партньор-конку
рент на Димитровград бе Бараево.

Целта на проявата е колкото е възможно по
вече хора - работещи, безработни, млади и ста
ри, мъже и жени, да вземат участие с някакво 
физическо упражнение. Досега участието на 
димитровградчани винаги е било над 60%.

Фотооко
*

В Деня на предизвикателството 
имаше и “пътни произшествия” А.Т.

Помощ за частния магазин в с. Смиловци Ш
На “Дача” 1000 динара месечно Ч

’ ■'. ■Общинският съвет в Димит- то му оцеляване. “Магазина ственици на магазини в Димит
ровград неотдавна реши да от- открих със собстени средства ровградските села, които се 
пуска финансова помощ на без да взимам каквито и да е обърнат за помощ. В някои ди- 
стойност 1000 динара месечно кредити или помощи. Вешето митровградски села, които 
на собственика на магазина в положително решение факти- почти напълно опустяха и в ко- 
забръдското село Смиловци чески ще има двоен ефект - ще ито няма магазини, мъката на 
Давор Свекел. Търговецът от- помогне на селяните и на мен, малобройните останали във 
прави писмо до общинския ор- като на млад човек, който ще връзка със снабдяването им с 
ган, в което между другото на- реши проблема е назначаване- основни битови изделя е ог- 
помни, че субсидията му е не- то си на работа”, се казва в ромна. Ролята на “снабдите- 
обходима за зареждане на ма- молбата на собственика на ма- ли” превзеха частни лица, кои- 
газина с изделия. Той напом- газина “Дача”, 
ни, че в селото живеят предим
но стари и бедни хора, че в ма- тните общински органи по-ра- чително по-високи цени, от- 
газина се прави малък оборот но взеха решение да се отделят колкото в магазините, 
и е под въпрос по-нататъшно- по 1000 динара за всички соб-

&

Хоро на площада
Димитровградският Съюз на пенсионерите миналия петък 

посрещна пенсионери от българските градове Монтана. I о- 
деч, Димитровград и Своге. Гостите посетиха Градската га 
лерия, залата в СЦ “Парк”, новия пазар, манастира “Св. Йоан 
Богослов”... А на централния градски площад веселите гост> 
и техните домакини се хванаха на хоро. Б. Д.

то с коли идват там и им про- 
Да отбележим, че компетен- дават изделия, но по (не)зна-

Б.Д.
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Новото мнозинство в местния парламент 
_____ в Сурдулица пое властта _______

Голямо признание за специалист 
от „Тигър"__________________

Златен барелеф за 

Слободан СотировЗа утихване на 

напрежението Изпълнителнят директор за качество в “Тигър” АД Слобо
дан Сотиров получи Златен барелеф от съюзното Сдружение 
за качество и стандартизиране ЮСК. Сдружението всяка го
дина на един специалист и на една фирма, оказали принос в 
подобряване на качеството на изделията, присъжда такава 
награда. Фирмата, която тази година се сдоби с признанието 
е компанията “Родич МБ” от Нови Сад. Б. Д.

Кметът на Сурдулишка об
щина Станислав Момчило- 
вич и доскорашният предсе
дател на Общинския 
Драган Стеванович (СРС) 
обявиха на пресконференция 
във вторник, че ще спазват

съвет

Жителите на Било и Верзар за 
Студията за експлоатиране на 
камъните 6 „Корито"________

препоръката на мннистър- 
ството на държавно управле
ние и местно самоуправле
ние, според която на новото 
мнозинство в общинския Неуважаване на

конституционните
принципи

парламент се дава легитими- 
тет. Това означава, че реше
нията от 8 май, когато беше 
сформирано новото мнозин
ство са валидни. С други ду
ми казано, Мая Митич е но
вият председател на Общин
ската скупщина, вместо досе- ств°то за местно самоуправ- Общинската скупщина в Сур- 
гашния Драган Стеванович, ление на Сърбия не е доку- дулица Мая Митич (ДСС) ка-

мент, който има силата на за-

- Писмото на Министер- Новата шредседателка на

за пред журналистите, че скоято занапред ще свиква и 
ще ръководи заседанията на Дължителност, защото тако- писмото си от 25 май Минис-

да бъде само реше- терството за местно самоуп-
Жителите на Димитровград- ние за употреба на миньорски 

ските села Било и Верзар тези обекти. Заключва се, че повър- 
дни отново разискваха по Сту- хностно са обхванати биологи- 

нието на компетентен право- равление е потвърдило за- дията за преценка на влияние- ческите фази на рекултивация- 
признават и решенията, с ко- съДен орган и на съответния конността на сесията от 8 то на проеката за експлоатира- та, че няма данни за обема и

ито са освободени от длъж- отбор в Републиканския пар- май и всички решения на но- не на андезита в находището качеството на вече проведени-
ламент, каза Момчилович и вото мнозинство. В съзвучие “Корито” край село Било и те работи в находището, че не е 
подчерта, че като кмет, той с това нов секретар на стигнаха до заключение, че са анализирано до каква степен
ще направи всичко, за да не Общинската скупщина е Ду- застрашени основните консти- транспортът на андензита по
се усложнява обстановката в шица Станкович, която пое туционни принципи. В допие- пътя Корито-Белеш причинява

длъжността на 29 май. И.Д. ката. която ръководителите на вреди на жизнената среда и т.н. 
__________________________ МО Било изпратиха до Управ-

общинския парламент в Сур
дулица. В този смисъл се

ва може

ност директорите на някои от 
ведомствата в града на об
щинска издръжка и на техни 
места назначени временни 
ръководители. общината.

Бабушница Щ11 • Становище на жителите налението за защита на жизнена
та среда на Сърбия, до Минис- селата Било и Верзар е, че 
терството за капитални инвес- предложението на Студията е 
тиции и до Службата за еколо- изготвено по нечия поръчка, че 
гия към ОС в Димитровград се авторите не са съобразили с

Първият човек на бабушнишкото конфекци
онно предприятие “Лисца” Петър Йончич опо
вести, че заводът до няколко седмици ще нас
тани на работа още 30-ина работници, което

щ „.„.и оценява, че изготвената от параметрите за влиянието на
страна на предприятието силициум-диоксида в местни- 

ще е от голямо значение за Бабушнишка общи- “Вирком” Студия за защита на те общности и че прахолякът 
на, имайки предвид голямата безработица, жизнената среда е с много не- по целия път Корито-Белеш 
Йончич казва, че за “Лисца” е от изключител- достатъци - не са набелязани отрицателно влияе върху здра- -

параметрите за качеството на вето на хората. Недопустимо е 
жизнената среда преди започ- в Студията нищо да не се спо-но значение в предстоящия период да реализи

ра годишния си план и да повиши производи
телността на труда с 5 до 7 процента. ване на експлоатацията, дока- менава за двата извора в само

то техническата документация то находище, а камо ли за оста- 
Понастоящем в конфекционното предприя- е некомплектна - липсват раз- налите извори, герени и бари в

решение за провеждане на този район, се казва в дописка- 
строителни работи и разреше- та.

Б. Д.тие работят 340 работници.
Б. Д.

ш2чШ'ма на наш читател В двете 
училища в 
БабушницаЦарибродските хубавици

ти няма период от време, в 
който да не се споменават 
хубави жени, живяли в Ца
риброд. Подкрепа на споме
ните дават и старите фотог
рафии. На тази, заснета през 
тридесетте години на мина
лия век, свободно може да 
се каже, че е елитът на ца
рибродските дами от това 
време.

На снимката отляво на
дясно са Данчето Таратаи- 
цино, Мика Ламбаджиска,

Общо 90
свободни
места

В двете училища в Ба- 
бушпица - Гимназията и 
Техническото 
има общо 90 свободни 
места за записване в първи 
клас. В Гимназията ще мо
гат да се запишат 30 уче
ници, докато в Техничес
кото училище има 30 мес
та за машинни техници с 
четиригодишно образова
ние, 15 - за автомеханици и 
15 - за мсталоработници с 
цифровоуправляеми 
шини с тригодишно обра
зование.

училище

третата непозната, след нея 
Старите хора, когато говорят за своята Любка Гацина и Борка Спасова. С тях са из- 

младост, винаги си припомнят за хубавите вестните царибродски мъже от това време - 
жени, живяли в някогашния Цариброд. Споме- униформеният е Стоян Касалович, известен 
иите за тях не се забравят. Те са дълбоко вря- постановчик в царибродския театър, и Жорж 
зани в паметта на всеки възрастен мъж, опит- Гайдаров, цигулар от Цариброд, 
вал се да придобие техната наклонност, въз-

] дишал след тях или пък изживял прекрасни любимото място за разходка на тогавашните 
: мигове е някоя от тях.

Всяка генерация си има свои хубавици. Поч-

1

Снимката е направена край река Нишава, ма-

Н. Цветков, Актжители на града.
Б.Д.Сретсн Игов
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Премиера на филма „Само още миг" 6 Димитровград „Нишавски хоровод"

Голямата наградаНякои посетители
за Каварнаплакаха

На 26 и 27 май в Димитровград се проведе поредният “Нишавски
хоровод”, културно мероприятие ■ преглед на фолклорни състави 
певчески групи и солисти от България и Сърбия.В изпълнената до краен пре

дел голяма зала на димитров- 13 течение на две вечери пред димитровградската публика в двора 
на основното училище се представиха 450 участници от Драгоман 
Годеч, Своге, Цонево и Каварна от България и Ковин, Ниш, Алексан

Център за култураградския
преди броени дни се състоя

дровац, Ресавица и Димитровград от Сърбия. Техното представяне 
журираха почетният председател Михаил Тодоров, Димитар Гюров

премиера на документално-иг
ралния стнофилм “Още само Ана Лскова и Митрушин Паунов. Те имаха исключително трудна за

дача - да излъчат най-добрите. В силната конкуренция те решиха да 
наградят - за хорово пеене певческата група от с. Цонево, община 
Дълго пол-България; за най-добър солист - Саня Любенова от Ди
митровград; най-добър инструменталист бе Росен Димитров от Дра- 

Сред фолклористите до 14-годишна възраст журито избра те
зи от Ковин - Сърбия, а сред възрастните - Фолклорния състав “Би
зони” от черноморското градче Каварна.

Голямата награда на “Нишавския хоровод” грабна читалище 
“Съгласие“ също от Каварна, чийто кмет, известния Ценко Цонев

миг” на автора Владимир Ма
нии от Ниш. Манич по худо
жествен начин обработва една
от горещите теми на нашата |
действителност - постоянното гоман.
угасване и изчезване на селата.
В центъра на вниманието е 93-
годишният старец Нацко Ни
колов от височкото село Иза- (миналата година избран за мъж на годината в България), присъстватовци. Той е последният жив на хоровода.

Организирането на проявата спомогнаха Община Димитровград, 
Националният съвет на българите в Сърбия и Министерството на

свидетел на старите времена и

културата на Сърбия.
А.Т.

Публиката с голям интерес изгледа филма

Липи”в Босилеградипост. Някои от тях са център Деян Дабич, етнологът
композирани за филма, от Пирот Драголюб Златко-
Докато при останалите вич, музикантът от Димитров- _ м] . глепихя п пколо тгшаесетина не
малко е изменен аран- град ШпираТричков и др. Пое- Мюзикъла следиха и ОКОЛО триу у

на традицн- тпродукцията на филма е под- ца ОГП Горна и Долна Люоагпа.ЖИМСНТЪТ

Главният герои -
дядо Нацко

на някогашния живот в плани
ната. С кончината на този чо
век ще изчезне един начин на
живот, една богата култура и
традиция. Авторът на филма с В края на миналата седмица зиката Дора Драганова, бяха 

в организация на босилеград- деца на възраст от 5 до 15 го- 
филиал на КИЦ “Цариб- дини. Освен малките актьори 

род”, детският музикален теа- от “Пипи”, в спектакъла учас- 
тър “Пипи” при Народното чи- тваха и балерини от балетното 
талище “Д-р Петър Берон” от студио на Красимира Колда- 
София в голямата зала на Цен- нова, която е и хореограф.

изключително драматургичес-
ко умение успява да отрази ския
борбата на дядо Нацко да про
дължи живота си и благодаре
ние на невероятната си жизне
ност да поддържа своя дом.
Оттук произтича и заглавието 
на филма “Още само миг”.

изнесе мюзи-търа за култура 
къла за деца “Пипи дългото чо- По повод 80-годишнииата 

от създаването си Народио-Владимир Манич е по по- рапче”. Проявата бе организи
рана по повод 24 май - Св. св. читалище “Д-р ПетърВисок. По професия тотекло от Берон” е обявило конкурси 

за стихотворения, есета, 
детски рисунки и фотогра
фии на тема “България ■ 
Поканени са да участват а 
ученици от Босилеградско.

учител. Това е четвъртият му 
документален филм, който е 
снимал три години. В него сег.п.„тт яптистите Бооис техническата и организацион- на сцената се качи дядо Нацкопроявяват артистите ъорис л „ мон. Николов Разен музикално-театраленЛазаров от Димитровград и ната част па филма носят мои пиколов. спектакъл чийтп пржигъпп е
Ана Станкович от Ниш. тажистът на музиката от Ниш Филмът ще бъде представен ^^кръсте™ а автоо на муЗоран Джорджевич, филмови- в Ниш през есента. нцлия Кръстева, а автор на му

ят критик от Нишкия културен

Кирил и Методий и 1 юни - 
Международния ден на детето. 

Изпълнители в този своеоб-
Аплодисменти за автора и сътрудниците му

30-ината музикални компози
ции за филма са истинска цен-

малчуга- 
имат

Босилеградските 
ни, които много рядко

следят детска 
театрални представления, 
въодушевление поздравява^ 
изпълненията на малките а 
тьори, които чрез диалози, п 

умело им разказизвестна*1

Б.Д.

Рила - Дунав възможност да
Дейности на димитровградските художници-любители н

артКолективни и самостоятелни изложби Преди седмица приключи 
художественият пленер “Ри
ла - Дунав арт”, който за 
14-и пореден път се органи
зира от известният българ
ски художник Петър Бърчев. 
В пленера на планина Рила 
участваха 
България, Македония и 
Сърбия. Сръбското изкус
тво бе представено от Звон- 
ко Павличич и Богдан Анто- 
ниевич, които по-рано учас
тваха и в Международния 
художествен пленер “Пога- 
новски манастир”.

ни и танци, 
приказката на 
шведска авторка ШАстрарепубликанския преглед на ския внос могат да се потушат 

Сдружението на художници- изобразителн0то творчество само разходите за поддържане 
те-любители в Димитровград на самодейните художици от на помещението, както и да се 
през тази година е амбицирано 0ърбИЯ] койхо ще Се проведе в купи определено количество 
да организира няколко колек- 5елГрад материали за рисуване,
тивни и самостоятелни излож- За организиране на изложби- Поради липса на финансови 
би. Запланувано е колективни ^ както и за печатане на ката- средства Сдружението на ху- 
изложби да се организират в лози сдружението се нуждае от дожниците-любители през из- 
Димитровград, княж в ц, финансови средства и за целта миналите 4-5 години почти не 
Ниш и в един български град. настоява от общинския бюд- работеше. Да припомним, че 

излож жет да ПОЛуЧИ зо хиляди дина- преди 7-8 години то организи
ра. Ръководителите на органи- раше редица изложби в страна- 

ровград. Няколко художници зацията изгькваТ] че от член- та и в България, 
ще се представят с картини на

Д С този мюзикъл музика^ 
ят театър “Пипи” е спеч нц 
редица награди от прес*^ ,с- 
фестивали в България- 
че е подготвил пиесата -е.

на
лин, която, както заяви Р ^ 
ьорът Юлия Кръстева. н,

бъде представена
Босилеград-

ЖИВОПИСЦИ от

биян” по делото

Две самостоятелни
бъдат подготвени в Димит ро ще 

сцената в пЛ{-ще
Б. Д.
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В гимназията 6 БосилеградД-р Джордже Игнятович: Вук Ст. 
Караджич и Спиридон Н. Палаузоб (1) Промоция на две книги на 

Александър МладеновПостоянни 

връзки с много 

българи * Книгата за босилеградската гимназия бе представена от Еленка 
Владимирова, а 3а сборника с народни умотворения говори Пене

*В писмо от 11 октомври 1852 гоаина Па- 
лау3ов поискал услугите на Караожин, яа 
да разпространи 30 ек3емпляра от ма
гистърската си дисертация Век Болгар- 
ского царя Симеона.

Димитров
Миналата седмица 

Матицата на българи
те в Сърбия и босилег
радската
съвместно организи
раха промоция на две
те нови книги на Алек
сандър Младенов “Бо- 
силеградска гимназия 
1941 - 2001” и “Народ
ни обичаи и умотворе
ния от Босилеградско- 
то Краище”. Промоци
ята беше организирана 
по повод Св. св. Кирил 
и Методий - Деня на 
славянската 
ност и българската 
просвета и култура.

За най-новото произведение на 
Младенов, посветено на дейността 
на гимназията в Босилеград в пе
риода 1941 - 2001 година, което не
отдавна излезе от печат със съдей
ствието на Университетското из
дателство “Неофит Рилски” в Бла
гоевград, говори Еленка Владими
рова, дългогодишна преподава
телка по български език в гимнази
ята.

ри на науките, както и 
за онези, които със 
своя труд са допри
несли за популяризи
рането на училището 
и на целия Босилег- 
радски край.

Говорейки за кни
гата, авторът посочи, 
че тя е възникнала ка
то опит за връщане на 
моралния дълг към 
всички онези, които 
няколко години или 
целия си живот са 
вградили в това ве
домство. “Книгата е и 
плод на желанието ми 
да оставя на поколе-

гимназия

=§== Ш=гГ«
дал с Г. С. Раковски, Найден посветено на руския учен 
Геров, Сава Филаретов. Зубрицки. който отпечатал 
Поддържал е връзки и с мно- История Галицкой 
го българи в Русия, с богати- (Львов, 1852). 
те одески търговци Иван Ни- В писмо от 11 октомври 
колаевич Денкоглу, Николай 1852, пратено на Вук Карад- 
Миронович Тошков и други, жич във Виена, Спиридон 

От всички български уче- Палаузов поискал неговите 
ни„ ®УК се е дописвал услуги, за да разпространи 
наи-много със Спиридон 30 екземпляра от магистър- 
Николаев Палаузов (1818 - ската си дисертацияВекБол- 
1872). Спиридон е син на из
вестния възрожденски деец (СПб, 1852), изпратена му с 
Николай Христофоров Па- писмо на 9 юни същата годи-, 
лаузов, родом от Габрово, на. След един месец получил 
руски държавен служител в писмо от посредника - отец 
Одеса от 1848 г. Автор е на Натанаил, вероятно руски 
редица произведения: Жиз- свещеник в австрийската 
неописание на Юрия Ивано- столица, от когото бил уве- 
вича Венелина ((Одеса, домен за предаването на не- 
1851 ),Неколко мисли заради говия труд, но Вук не могъл 
болгарското правописание да му отговори веднага, тъй 
(Цариградски вестник, В, 80 - като се готвел да отиде в 
81, 29. III - 12. IV 1852), Бол- Черна гора и нямал време да 
гарска писменост (Цариг- му пише. Едновременно му 
радски вестник, III, 99, 6. IX обадил, че използва и нова 
1852) и други. възможност да му изпрати

Одеските българи са изиг- писмо по Иван Николаевич 
рали важна роля в българ- Денкоглу, софиянец, който 
ското народно възраждане, много отдавно живеел в Ру- 
Николай X. Палаузов е имал сия, но не забравил отечес- 
още един син - Владимир, твото си. Негова заслуга е из- 
професор в одеския Универ- даването на История Бол- 
ситет, познат само по съв- гар от Юрий Иванович Вене- 
местния превод с Ф. К. Бра- лин. При минаването си през 
ун на известното произведе- Виена Денкоглу си е поста- 
ние на Константин Иречек вил като задача да се запоз- 
История болгар (Одеса, нае с Вук. Спиридон помо- 
1878). Спиридон е знаменит лил своя сръбски приятел да 
много повече със своите ис- приеме радушно достойния 
торически работи. Учил се в старец, който е така добро- 
Ришелевския лицей в Одеса желателен към своята роди- 
и следвал право в Москва, на. Същевременно се опла- 
Хайделберг и Мюнхен, а кал, че не е получил Српски 
след това бил просветен и руечник (Виена, 1818) от рус- 
финансов служител в Одеса, кия учен Николай Иванович 
Варшава и другаде. Автор е Надеждин, който миналата 
на много важни трудове с ис- година записвал предчисле- 
торическа тематика: Авст- ници. Вероятно е забравил да 
рия со времени революции запише и него, както се уве- 
1844 г. (СПб, 1852), Синодик рил след справката 
царя Бориса (Москва, 1855), пляра, изпратен от Вук на 
Политическое и етногра- Руската академия на науките. 
фическое состояние народ- Затова го помолил да му на- 
ностей Австрии (СПб, 1861) бави неговия речник и бъл- 
идр. гарската граматика на Дра-

Но и най-пълната библи- ган Цанков (Виена, 1852) и да 
ография на възрожденските му ги изпрати или чрез Рус- 
книги (Маньо Стоянов, Бъл- ката академия на науките 
гарска възрожденска книж- или чрез руския славист 
пипа, I, София, 1957) няма Измаил Иванович Срезнев- 
всички произведения на Спи- ски. Накрая Спиридон се ин- 
ридон Н. Палаузов. Към по- тересувал какво мисли Вук 
сочените там издания трябва да направи с изпратените 30 
Да се прибавят и следните екземпляра от неговия Симе- 
заглавия, останали досега он, дали те са любопитни за 
неизвестни на българските живеещите във Виена бълга- 
библиографи: Историчес- ри и сърби и го моли да из-
кий очерк сербскаго госсу- прати визитната му картичка 
дарства до конца XV стола- на словенския учен Франьо 
тия (Москва, 1845), Славян- Миклошич. 
ский елемент в Греции - Продължава -

Руси

Две значителни произведения за 
Босилеградско: Момент от промоциятаписме-

нията документ за първите шест 
десетилетия на бурната и плодот
ворна дейност на Гимназията. Тя 
е институция, без която културна
та история на Босилеградското 
Краище със сигурност би изглеж
дала съвсем другояче”, изтъкна 
Младенов.

Слово за книгата “Народни 
обичаи и умотворения от Боси
леградското Краище” изнесе Пе
не Димитров, преподавател по 
български език в основното учи
лище в Босилеград и председател 
на гражданското сдружение Ма- 
тица на българите в Сърбия, кое
то е и издател на книгата. Тя съ
държа значителна част от богато
то културно наследство на бълга
рите от Босилеградско, събрано

царя Симеонагарского

Книгата представлява своеоб
разен сборник с исторически мате
риали за 60-годишната дейност на 
гимназията. Покрай данните за 
просветното дело в Босилеградско 
преди откриването на гимназията 
и събитията,свързани с откриване
то и работата на гимназията от 
1941 до 2001 година, книгата съ
държа и списъци с имената на всички ученици, от Александър Младенов, 
учители, директори и административни и по- “Моето желание е читателят, а особено мла- 
мощни работници в гимназията през този пери- дежта, чрез тази книга да се запознае с голямата 
од. В съдържанието са включени и данни за бив- стойност на нашето народно творчество и сила- 
ши ученици на гимназията, сетне станали докто- та на народа за художествено изобразяване чрез

речта”, каза авторът. Обръщайки се към учени
ците, той ги призова да събират и да съхраняват 
народното творчество на българите от Босилег
радско, с което ще бъде запазено ценното ни ду
ховно наследство и идентичността ни.

В рамките на промоцията ученици от гимна
зията и от основното училище четоха откъси от 
двете книги на Младенов.

Присъстващите на промоцията единодуш
но подкрепиха инициативата на журналис
та Вене Велинов, който предложи тази го
дина по повод Деня на общината — 21 сеп
тември, Общинската скупщина в Босилег
рад да удостои Александър Младенов с 
най-голямото общинско признание. П.Л.Р.

В босилеградската гимназия след 51 години
Среща на десетия випуск

На Св. св Кирил и Методий в босилеградската гим
назия се събраха абитуриенти от десетата генерация, 
положили зрелостния си изпит през далечната 1955 
година. На тази вълнуваща среща след 51 години при
състваха 16 някогашни зрелостници. Бяха дошли от 
Щип, Велес, Скопие, Куманово, Белград, Зайчар, Со- 
кобаня, Ковин, Предеяне, Сурдулица и Враня, за да 
възкресят заедно със съученици от Босилеград свидни 
спомени за хубавите години в любимата гимназия, да 
обменят информации за житейския си път през изтек
лия половин век и да си пожелаят здраве и късмет за 
много години.

За десетия випуск на босилеградската гимназия мо
же да се каже, че е просветителска генерация, понеже 
чак 40 от общо 67 някогашни абитуриенти са станали 
просветни работници - 11 с факултетско образование,
15 полувисшисти и 14 начални учители. Трима са за- подарък от своите съученици Александър Младенов 
вършили медицински факултет, петима са станали аг- от Сурдулица, родом от Долна Добата и Стоянчо 
рономи, от които 1 е доктор на науките, трима са Анастасов от Велес, роден в Паралово. Младенов им 

КаКТ° И ТС"ерИ ° РаЗЛИЧ‘ ДаРи по екземпляр на книгата си “Народни оби- 
„ Д "° СТеЧе_ чаи и Умотворения от Босилеградското Краище”, а

раб^Гм^я^^^сГЖГ шноСзаСтмиМсрадаИШблеШ’ К0“Т°енаправил специ'

дишна Ю™ияа “ "РЪСНаЛИ П° ГРаД0“еТС ”а "РС' На Радяла босилеградските абитуриенти от 1955 г. 
ДТчааст„иц„Лте в абитуриентската среща получиха “ Договориха за нова среща през 2010 година.

в екзем-

ние

Г. К.
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Международен турнир 
по малък футбол

Голям успех на лекоатлетката на 
„Нишки маратон"

Спортна стрелба

Пионерките 

първи в Сърбия!
VСтоицевае повикана 

в националния отбор т
* Голям успех на Светлана Пей- 

Снежана Николова и Диана
На 30 май п дпора на основното училище 

в с. Желюша се проведе първият междуна
роден турнир по малък футбол с участие на 
три отбора от България - Правец, Годеч и 
Драгоман и домакините. Състезаваха се 
момчета, родени през 1992 година и 
по-малки.

Първо място спечели отборът на Желю
ша, който победи всичките си съперници: 
Драгоман с 3:0, Годеч е 4:2 и Правец с 5:1. 
На второ място се класира Правец, трети е 
Годеч, а четвърти - Драгоман.

Голмайстор на турнира е Нснад Петров 
от желюшкия отбор стри гола, а най-добър 
вратар Мартин Иванов също от Желюша.

На най-добрите бяха връчени награди и 
признания. Организатор на турнира бе ФК 
“Желюша” и Местната общност на селото.

Младата нишка лекоатлетка борното първенство на Сър- 
Мнлена Стоицсва, чисто по- бия за млади девойки тя побс- 
текло е от димитровградското ди в гонката на 800 м с резул- 
село Скървеница, през послед- тат 2:17,2 и изненада всички, 
ннте месеци наниза големи ус- включително и съюзния селек- 
нехи, които й отвориха вратата ционер за млади Ивица Можек, 
на националния отбор. На от- който я повика в националния

младежки отбор.
На митинга за олимпийски-

чич,
Соколова, какшо и на треньора Ру
жица Алексова.

В рамките на олимпийските училищни игри в 
гр. Панчево на 27 май се проведе републиканско 
първенство по стрелба с въздушна пушка. Учас
тваха над 150 стрелци от 35 основни училища от 
цяла Сърбия.

Пионерките от основното училище в Димит
ровград спечелиха първо място с 526 точки, кое
то е изключителен успех за тях.

Резултатите: Светлана Пейчич -182, Снежа
на Николова - 175, Диана Соколова 169 точки.

Пионерите се класираха на 13 място.
Специално признание получи треньорът на 

стрелците Ружица Алексова.

ге надежди в Белград в гонката 
на 1500 м младата лекоатлетка 
спечели второ място и сребъ
рен медал с много добър ре
зултат 4:43,00. Това бе пръвият 
медал за Стоицева в тази дис
циплина. Дотогава тя тичаше 
само крос.

На 16 крос на РТС в Срем- 
ска Митровица нашенката по
беди в конкуренция на старите 
пионерки на 800 м. Това бе ней
ната четвърта поредна победа 
на този престижен крос. Досе
га на него по-добри резултати 
от Стоицева са осъществили 
само Соня Столич и Милица 
Мацанович, които са вече 
афирмирани лекоатлетки.

ДС.ДС.

ЮФД - 28 кръг: „Младост" - „Ябланица" 5:0

Три гола на Даниел Стошич
крайното 5:0 в полза на зелените 
оформи Владица Владимиров в 75 
минута.

Гостите пропуснаха да отбеле
жат почетен гол в 57 минута, ко- 
гато не успяха да реализират дуз-

Доколкото играта на един от- 1 
бор се оценява с числата от 1 до ; 
10, то изявите на “зелените” в ма- | 
ча срещу “Ябланица” от Медвед- ] 
жа абсолютно си заслужават да 
бъдат оценени с “чиста десетка”. 
Не само, че вкараха пет прекрасни | 
гола в противниковата врата, но с 
убедителната си игра през целия | 
мач футболистите на “Младост” 
просто царуваха на терена.

Въпреки отличната игра на 
всичките момчета със зелени фла
нелки, все пак централна фигура в 
мача беше младият вранянец Да
ниел Стошич, който вече втори 
сезон е член на “Младост”. С три
те си попадения и великолепните 
си изяви Стошич за пореден път 
потвърди становището на боси- 
леградските фенове, че той отдав
на е “надраснал колегите си от 
Южноморавска дивизия”. С из
ключителните си дриблинзи Да- | 
ниел просто омайваше защитни
ците от Медведжа, които не успя
ваха да намерят начини да му от
немат топката.

След двата гола на Даниел 
Стошчич в 15 и 35 минута, през 
първото полувреме се разписа и 
другият вранянец Синиша Дамня- 
нович, който отбеляза гол в 41 ми
нута. В 65 минута Даниел Стошич 
отбеляза и третия си гол в мача, а

д. с.
па.

Окръжно и междуокръжно състеза- 
ние по лека атлетика за ученици

Феновете на “Младост”, които 
бяха изпълнили трибуните на ста
дион “Пескара”, през целия мач 
шумно подкрепяха своите любим
ци и просто им вдъхновяваха до
пълнителни сили да изиграят 
най-добрия си мач от началото на0У “Моша Пияде” на 

републиканското първенството.
"Младост”: Г. Величкович, М. 

Васев (от 79 мин. С. Стойков), И. 
Григоров, Б. Илич, И. Василев, Ж. 
Насев, М. Георгиев, Д. Стошич, В. 
Владимиров (от 75 мин. Б. Стоя- 
нович), Л. Динов и С. Дамняно- 
вич.

В рамките на олимпийските гюле - Сандра Миланова (VIII) 
училищни игри в Пирот се 8,05 м; щафета 4 х 100 м - Йова- 
проведе окръжно и междуок- на Йованович, АндреаТодоро- 
ръжно състезание по лека ат- ва, Александра Петрова и 
летика за ученици от основни- Александра Андонова 57,92; 
те училища. Димитровград- бягане на 300 м - Неманя Нова- 
ското основно училище “Моша кович (VIII) 46,00; бягане на 
Пияде” представяха 7 пионер- 800 м - Милош Бранкович (IV) 
ки и 3 пионери. Ето и резулта- 2:40,00; висок скок - Андрей 
тите им: бягане на 100 м - Еленков (VII) 157 см. 
Александра Андонова (VII На републиканското учи- 
клас) 14,52; бягане на 300 м - лищно първенство в Нови Сад 
Александра Петрова (VII) димитровградското училище 
49,77; бягане на 600 м - Саня ще се състезава в конкуренция 
Станкович (VI) 2:05,00; висок на отбори, както и в някои по- 
скок - Андреа Тодорова (VII) отделни дисциплини.
140 см; дълъг скок - Йована 
Димова (VII) 3,57; тласкане на

"Ябланица”: А. Стоянович (от 
46 мин. Д. Мосич), М. Илич (от 46 
мин. Н. Новакович), А. Димитрие- 
вич, Г. Ачимович, Б. Джорджевич, 
А. Радович, Е. Адемович (от 85 
мин. Н. Стоилкович), Д. Джор
джевич, Б. Здравкович, С. Стойко- 
вич и 3. Анджелич.

В рамките на предпоследния 
; кръг от тазгодишното първенство 
| на 3 юни (събота) босилеградчанн 
■ гостуват на “Радник” в Сурдулица.

Д. с. Малък футбол

Важна победа за “Желюша” Гимназията четвъртаДимитровград, 28.05.2006 г. ти картони: Денков от “Желга- 
СЦ “Парк”, зрители 70, съдия ша” и Радованович от “Напре- 
Саша Ристич от Пирот (8). дък”.
Голмайстори: Рангелов в 15,
Гигов в 42, Крумов в 59 за митров 7, Величков 7, Денков 
“Желюша” , а 3. Велькович във 7, Крумов 7.5, Георгиев 7.5,
2 минута за “Напредък”. Жъл- Гигов 7.5 (М. Ставров 7), Гогов

7 (Стефанов-), Рангелов 7.5, 
Митов 7, Цолев 7 ( А. Ставров 
7). Играч на мача: Рангелов от 
“Желюша” 7,5.

Желюшани стигнаха 
важна победа срещу един от 
най-силните отбори в лигата. 
Макар че гостите поведоха 
още във втората минута, дома
кините не се изплашиха и тръг
наха в офанзива, която даде 
резултат.

На 21 и 22 май в гр. Тръстеник се проведе първия мач димитровградските гимназисти 
финалният турнир по малък футбол, на който бяха победени от домакините, Гимназията т 
участваха девет най-добри отбора от Сърбия. Караджич" с 6:4, а във втория мач бяха по-ДО& 

Отборите бяха разпределени в три групи. В ри от отбора на Електротехническото училиш
от Ниш с 12:6. През втория ден ДИМ1ГГ 
ровградският отбор осъществи оше Д® 
победи - 6:4 срещу Транспортно-тех1Н 
ческото училище от Прищина и 3:0 ср^ 
щу Машинно-техническото училише 
Чачак. Така с три победи и едно пора*^ 
ние димитровградските гимназисти3 
ха четвърто място. В областта на ото V 
ните спортове това им е най-добрият^ 
пехдосега. Най-заслужилизанег(!?‘11,0ц| 
над Милчев, Миодраг Георгиев, Мил 
Костич, Никола Димитров и ИорДа" 
оргиев. Най-добри състезатели н , 
майстори в отбора са Миодраг Ге°Р ^ 
и Милош Костич. Състезателите Р, 
вождаше преподавателят по Физк^с. 
Миладин Симов.

“Желюша": Стоицев 7, Ди-

В осмия кръг на окръжна
та лига пионерският 

бор на “Желюша” по
беди “Йединство” от Бе
ла паланка с 5: 1. “Бал
кански” изигра предвари
телно своя мач от съ
щия кръг с “Лужница” 
2:2.
До края на първенството 
остава само още един 
кръг, в който ще се срещ
нат “Желюша” и “Бал
кански". И двата отбора 
са във върха на временно
то класиране.

от
ДО

В следващия кръг желюша
ни гостуват на “Гнилан”.

Д-С.
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По повод С6. сб. Кирил и Методий клас); момчета (1100 м): 1. Вла- 

_ дица Владимиров (III клас) 2. 
Миланова; момчета: 1. Бобан Ивица Стаменкович (II клас) 3. 
Рангелов 2. Милан Ангелов 3. Перица Зарев (III клас). 
Владица Динов. „ Сениори - мъже (1300 м): 1.

Четвърти клас (400 м)-мо- Стефан Стойков 2. Мирослав 
мичета: 1. Йована Йованович Георгиев 3. Игор Василев.
(АК “Балкан”) 2. Теодора Тримата първокласирани 
Кръстева (АК “Балкан”) 3. Са- състезатели във всички групи 
ня Крумова; момчета: I. Ми- бяха наградени с медали и гра- 
лош Бранкович (АК “Балкан”) моти- Наградите бяха подсигу- 
2. Димитрие Пенев 3. Югослав Ре™ от ОС в Босилеград, а на 
Иванчов наи-успешните състезатели ги

Пети клас (600 м)-момиче- ВРЪЧИ кме,тът на °бщината™ '• кр-”"* 1 ггжгг:
фан Стойков изтъкна, че е при
ето решение надбягванията по 
улиците на Босилеград по по
вод Св. св. Кирил и Методий 
да станат традиционни.

Спаска Владимирова 3. Драга
на Станиславова; момчета: I. 
Драган Венков (АК “Балкан”) 
2. Стефан Голубов (АК “Бал
кан”) 3. Александър Миланов.

Шести клас (600 м)-момича- 
та: 1. Невана Вуичич (АК “Вож- 
д”) 2. Саня Станкович 3. Ради- 
ца Димитрова; момчета: 1. Да- 
либор Николов, 2. Милиян Го-

„ ... _ гев, 3. Жарко Димитров (АК
Над 350 лекоатлети от АК мица в Босилеград. Организа- впечатляващо беше надбягва- "Балкан").

Младост от Босилеград, АК тор на проявата бе босилег- 
“Балкан” от Димитровград и • радският клуб 
АК “Вожд” от Ягодина учас- ка. 
тваха на състезанията по бяга-

П.Л.Р.

Обява
„Поречието на Дразо- Й 

Зищица“, Гражданско 
сдружение по етногра
фия 6 Босилеград - Сър
бия, подготвя цикъл от 11 
10 книги на тема „Съвре- || 
менна история - Босилег- ' 
рад и неговите села в по- -) 
речието на Драговиица“, ; 3 
чийто автор е Васил К. )
Станчев, известен кул- !
турен деец, публицист и н 
изследовател, историк и ; 
бивш съдия и адвокат.

Подробна информация ; | 
за цикъла и начина на : 

абониране може да полу- !;
чите по телефона - ;

017/877-190 и 063/707-14-51. !:

-

Седми клас (600 м)-момиче-нето на гимназистите, в което 
участваха около 30 момчета от та: 1. Пелена Милошевич (АК 
босилеградската гимназия.

по лека атлети-
“Вожд”) 2. Александра Петро
ва (АК “Балкан”) 3. Йелена Ди
мова (АК “Балкан”); момчета:

В зависимост от възрастта и 
не, които бяха организирани по пола, лекоатлетите бяха разде- 
повод Деня
писменост и българската кул- тях се състезаваха по петнаде-

Резултатите:
Предучилищна възраст (150 

м)-момичета: 1. Миляиа Йова- ■ Бобан Михайлов 2. Саша Ди- 
новска 2. Кристина Василова 3. МИТР0В 3. Анани Христов. 
Радица Божилова; момчета: 1. Осми клас (800 м)-момиче- 
Даниел Иванов 2. Християн • '^ае_кст‘1?дРа Кръстич (АК 
Христов 3. Ивайло Димитров. Вожд ) 2. Югослава Алексан-

Първи клас (300 м)-момиче- дРова 3. Александра Атова; 
та: 1. Даяна Ефтимова, 2. Ива- момчета. 1. Деян Миланов 2. 
на Владимирова 3. Матилда ?лаволюб Василев 3. Димитър 
Богословова; момчета: 1. Ни- Йорданов, 
кола Станоев 2. Нинослав Гри- Гимназисти 
горов 3. Братислав Стошич.

Втори клас (300 м)-момиче- 
та: 1. Любинка Митова 2. Ли
ляна Стоева 3. Иелена Котева; 
момчета: 1. Любиша Божилов 
2. Йован Котев 3. Синиша Или-

лени в 21 групи. Във всяка отна славянската

тура и просвета миналата сед- сетина лекоатлети, а особено

момичета 
(1000 м): Саня Стефанова (II 
клас) 2. Александра Ангелова 
(III клас) 3. Мария Генова (III

=61

Тъжен помен
На 5 юни 2006 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА 

от смъртта на нашия мил съпруг и баща
МИЛУТИН ГАЦЕВ
машинен инженер от Димитровград

ев.
Трети клас (400 м)-момиче- 

та: I. Кристина Петрова 2. 
Ясна Стойнева 3. Александра

Оставаш завинаги в сърцата ни!
Съпругата Дафинка и синът ВеселинЗСрътклеЩа 287

Съставил: Драган Петров

ВъзпоменаниеВОДОРАВНО: 1. Мъжки 
певчески глас. 5. Столица
та на Румъния. 11. Една по
сока. 12. Черноморски ку
рорт в България. 14. Подна 
постилка. 16. Крал в произ
ведение на Шекспир. 18.
Банкрут. 20. Съд за вода.
21. Един от трите основни 
литературни родове. 23.
Село в Босилеградско. 25.
Най-известният естонски 
шахматист. 26. Градинско 
цвете. 28. Безалкохолна 
напитка. 30. Авто-знак за 
Ниш. 31. Един спорт. 33.
Марка японски автомоби
ли. 36. Алкохолно питие. 38.
Вид хляб. 40. Името на ак
тьора Пачино. 42. Сръбски 
изобретател. 43. Период, в Модел камиони и автобуси ните. 32. Град в Хърватия. 
който се повтарят явления. 0т Словения. 15. Гръцката 34. Модел японски фотоа- 
44. Писалка. 46. Кон (поет.), богиня на театъра. 17. Мар- парати. 35. Запушалки от 
47. Данък. 48. Първият ле- Ка автомобили от Великоб- корк. 37. Полуостров в | 
тец (мит.). 49. Малка кре- ритания. 19. Държава в Се- Украйна. 39. Небесно явле- 
пост. 50. Генералният сек- верна Африка. 22. Член на ние след дъжд. 41. Цяр.ле- 
ретар на ООН. сенат. 24. Един хищник. 27. карство. 45. Египетски бог
ОТВЕСНО: 1. Морски бо- Гръцката богиня на побе- на слънцето. 47. Дума за 
зайник. 2. Държава в Афри- дата. 29. Животно в пусти- отричане, 
ка и Азия. 3. Част от каруца.
4. Подводна скала. 5. Село 
в Босилеградско. 6. Съзву- ■) Меню. 4. Абат. 7. Хор. 10. Бик. 11. Барут. 13. Кобе. 14. 
чие, пълно съгласие. 7. Ра- Ят 15 Динар. 16. Калем. 17. Мила. 18. Язовец. 20. Сире- 
зум, памет. 8. Стил в музи- не 22. Апарат. 24. Йерей. 25. Кобила. 27. Ерик. 28. Лопа- 
ката. 9. Ек, ехо. 10. Името та 29. Ар. 30. Мис. 31. Белово. 32. Яма. 33. ЕИ. 34. Деко- 
на тенисиста Едберг. 13. ри. 35. Орис. 36. Колега. 37. Имена.

На 8 юни 2006 г. се навършват 18 ГОДИНИ от смъртта на
МИХАИЛ МИЛЕВ - Мика 
дърводелец от Димитровград

На 26 март се навършиха 10 годи
ни от смъртта на съпругата му
ПАВЛИНА МИЛЕВА

Поклон пред паметта им!
Семейство Ташкови

Възпоменание
На 10 юни 2006 г. сс навършват 25 ГОДИНИ от смъртта на 

нашата мила майка, свекърва и баба
ЕЛЕНА НАЙДЕНОВА - Лена 
плетачката от с. Изатовци 

Винаги ще те помним!

Дъщерята Павлина, синовете Георги и Пе
тър, снахите Живка и Светлана, 

внуците и внучките

Скръбна вест
Осведомяваме роднини и приятели, че на 19 май почина на

шата мила майка, свекърва и баба
ВИКТОРИЯ ВАСОВА - Тора 
от с. Долни Криводол

Скъпата ни покойница бе погребана на гроби
щето в Долни Криводол.

Живя тихо и скромно. Така си и отиде от нас. 
Поклон пред паметта й!

Решение на кръстословица 286 - Водоравно: 1*1

Семейство Басови
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Манчин рабушГ??ТСТСТ?Ж?ЙТ!е по икономика Шк КтммшшРуска корпорация: Имате две крави. Броите 
ги и научавате, чс имате 5 крапи. Броите ги от
ново и научавате, че имате 42 крави. Пак ги бро
ите и разбирате, чс имате 12 крави. Спирате да 
броите крави и отваряте друга бутилка водка.

Швейцарска корпорация: Имате 5000 крави, 
но пито една не е ваша.

Иидуска корпорация: Имате две крави. Обо
жавате ги.

Китайска корпорация: Имате две крави. 
Имате 300 човека, които ги доят. Претендирате 
за пълна заетост и висока волска производител
ност и затова арестувате репортерите, които съ
общават точните данни.

Балканска корпорация: Нямате никакви кра
пи, по твърдите, чс сте експерт в гледането им. 
Наемате гръцки консултан т да ви напише про
ект, с който кандидатствате да получите две 
безплатни крави по ФАР и едно теле по 
САПАРД. След тригодишни мъки получавате 
само двете крави, които веднага давате на гръц
кия консултант като разплащане за услугите му. 
Тон обаче твърди, чс му дължите още две крави 
и едно теле и ви съди в Брюксел.

Традиционен капитализъм: Имате две кра
ви. Продавате едната и купувате бик. Стадото 
вн се умножава и отбелязвате икономически 
растеж. Продавате стадото и се пенсионирате с 
дохода.

Американска корпорация: Имате две крави. 
Продавате едната и насилвате другата да дава 
мляко за четири крави. Изненадани сте, когато 
кравата пада мъртва.

Френска корпорация: Имате две крави. Стач
кувате, защото искате три крави.

Японска корпорация: Имате две крави. Про
меняте дизайна им така, че да са една десета от 
големината на обикновена крава и да дават два
десет пъти повече мляко. Тогава създавате спо
лучлив анимационен филм с крави и ги пласира
те по целия свят.

Германска корпорация: Имате две крави. Ре
конструирате ги така, че те живеят по 100 годи
ни. ядат веднъж на месец и се доят сами.

Английска корпорация: Имате две крави. И 
двете са луди.

Италианска корпорация: Имате две крави, 
но не знаете къде са. Правите кратка почивка, за 
да обядвате.

V

ЧУ Среча ме онядан Периш Пламенов 
^-м7 Паликлечката, а от очите му сева огьнь- 

- Йедна работа не може да се завърши люд. 
скьи! А зине некой да каже нещо паметно, одма стоти. 
на се яве против и закоче работуту. У главуту им се 
мотаю клубетия съплиткье! Айде, кажи ми кико мо
же да будемо народ и да идемо напред кита на свакога 
се падаю булюк кочничаре, а?!

- Олаби малко Перише, я и не знайем за кво ора- 
тиш...

- Ти не знайеш, друг не знайе, или се свити праите 
да не знайете, оти тека йе по-лъсно: нема каранье, не- 
ма оканье, све ни йе потамън...

Реши да га путцим да се издува, па после че ми каже 
кво га йе толко налютило.

- Не могу да разберем и тия що си кьуту! Све виде, све 
чую, све знаю, а се прайе нищо не виде, нищо не чум, 
нищо не знаю! Айде, кажи ми кви су тия човеци, а? ’

И най-после се стовари на тия що су га дебело наядо- 
сали:

- Кочничаре! Не знам само кико си легаю и ко спу. Не 
сепаю ли се ночам?...

- Айде, айде, не га узимай толкова навътре... - опиту- 
йем се да га посмирим. - А може тия и да немаю много 
съвес!

- Ма ква съвес! Не могу да гъи разберем защо спирам 
некойе работе кита нити им иде у джеп, нити ш 
джеп...

- Добре-де, че ми кажеш ли койи су тува кочничаре, 
кво коче?! - издава ме и мене търпенийето.

- Койи ли? Епа това су тия що су се клели дека пър
ви че мисле за тия народ и тека су га лъгали да гласу- 
йе за нъи!

- Аа, ти оратиш за одборниците?
- За нъи! И за свите ония що се подмазую на народат, 

а кита требе да дигну два пърста за ньега, или гъи 
крию под масуту кико змия ногье, или па почну тек- 
вея да гьи расправляю да ти стане мука. Тека га заку- 
кулье и замумулье, та триста паметни човека не мо
же да га распреду...

- И, кво йе било?
- Нищо не йе било и изгледа нема да буде! Сам зна

йеш лани, а и пролетоска кво напрайи Нишава. Излез- 
ни у Градинско полье и че видиш: повече от полови
ната непоорано и непосеяно... Повече од месец се рас- 
шетува реката, нали вой йе широко польето. Ама не 
йе реката виновна...

- Па тъгай кой йе винован?
- Епа тия твои одморници. Иду само да се одморе на 

заседанията!
- Е съга баш ми ншцо не йе ясно!
- Че ти се изясни! Нашли човеци паре по банкье и не 

знам куде йоще, с тея паре Нишава би се регулисапа 
до границуту и вечимка не би се раешетувала кико бе- 
лосветска из польето...

- Па що не гьи узну, кита су нашли, а?
- Ее, тува су кочничарете! Та не може да се заборчу- 

йемо, нали требе да се уведе и месни самодопринос, а 
народат йе и без това оголел, и не знам кво све дробе, 
демек мука им йе за народат, а това що польето еве 
две године пърди празно, това не виде или нече да ви-

- Брей Перише, па ти се ядосуйеш за народне работе, 
а я мислее тебе те йе некой наступил...

- Не су, Манчо, народне, наше су. Ама изгледа тия 
усуканите не су наши. Море я да се питам, узел оя 
йедну од онея тоягье, нали знайеш кве, па би гьи наю- 
рил!

- Айде, айде, щом йе почело, че се опрайе работете. • 
давам кураж на ньега, ама и на мене.

.

Ядосани коткиОпасна реклама
На котка стара оди Божица 
побегло мишле оди паница. 
Посрамила се котката наша 
и изпила една отровна наша.

Казват, че е просто и ново: 
ВЛИЗАШ, ИЗЛИЗАШ и - ГОТОВО! 
Така де, тъй беше и лани - 
ама кой бебето ще храни?

Тъжно епиграмче На котка стара оди Желюша 
мишле побегло оди нейна гуша. 
Ядосаната наша котка 
изпила бутилка люта водка.

Краставици на търкалета - 
ми каза снощи Николета.
Аз й дадох любов - обяснение, 
а тя на мене - уволнение. Марин Герин

Извадки от съдебни 

жалбиЗаконите на Мърфи
‘Предупредете го, защото аз се страхувам от 

живота си.
‘Господин прокурор, помествам в молбата 

си личните мои дърва, които съм ги насякъл от 
гората, около пет кубика и които на девети този 
месец ми се откраднаха от гората.

* Аз имам пълно право да си потърся правото.
‘Възмущавам се как може той ерген, а да взе

ме жена с пет деца на трети етаж. Жена ми с нер
вите не е добре, а той използва момента, отива и 
се оженва за нея.

‘Имах две деца - син и дъщеря, по семейни 
недоразумения.

‘Моля вещото лице да изследва на коя пишу- 
ща машина е написан представения ръкопис. д***

‘Господин съдия, не съм извършил никаква ЦЦ

‘Усмихни се, утре ще бъде по-лошо. 
‘Никога не спори с тъпак, хората може да 

не забележат разликата.
‘Всичко хубаво в живота е или незаконно, 

неморално, или води до надебеляване. 
‘Количеството зло във всяка система е

или

постоянна величина.
‘Две неща не бива да виждаш как се пра

вят, за да ги консумираш - саламите и зако
ните. ШнЦ‘Нациите и хората започват да действат 
разумно едва след като са изчерпали всички 
други възможности.

‘Количеството интелект на планетата е 
константа, а населението расте.

‘Няма значение колко трудно и колко

.. тш
който трябва Д» 

на бъДе
Въпрос към Радио Ере- 

“Какво трябва да се 
промени, за да могат бал- 

О канските държави да дос- 
Т, тигнат стандартите на Евро- 

пейския съюз?”
Ц; Отговор: “Стандартите 
ГЛ на Европейския съюз!”* * »
С0 Бременна жена отива при

астролог, 
състави хороскоп 
щото й дете.

- Под какъв знак беше ■> 
бебе? -

Ами... не беше п0]1 
Беше под табела 

е забранено!”

ван:
измама и моля да ме оправдаете, защото адвока
тът на противната страна се оказа по-голям лъ
жец от мен.

"“Ръководителят на земеделската кооперация 
вършеше големи злоупотреби: раздаваше храна 
на общинските функционери, а ощетяваше дру
гите животни.

скъпо си купил нещо, защото когато го ку
пиш, веднага ще го видиш по-евтино в друг 
магазин.

*3а да получиш заем, първо трябва да до
кажеш, че не се нуждаеш от него.

ченато вашето
астрологът.

«ПГзнак...
шенето
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