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Парламентът на Сърбия обяви днес републиката за суве
ренна държава след решението на Черна гора да се отдели от : 
общия съюз. 126 депутати единодушно обявиха по време на |! 
специалното заседание, че Сърбия е наследник на съюза Сър
бия и Черна гора, докато опозицията бойкотира вота. Сърбия 
като законен наследник на държвания съюз трябва формално |1 
да поеме или наследи това, което той създаде, заяви председа- (| 
телят на парламента Предраг Маркович. Парламентът ин
структира всички държавни институции да завършат процеса ; 
на сръбската държавност в близките 45 дни, включително да 
поемат заделженията и отговорностите, които преди бяха в ;| 
ръцете на федералната админситрация.
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*България Винаги ще 
оказва помощ на съна
родниците си в Сър
бия, каза посланикът 
Димитров и оповес
ти, че ще съдейства 
български бизнесмени 
да разширят дейнос
тта си в Босилеград-
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-Доколкото искате да създа- 

дете облекчения за гражданите 
от Босилеградско, тогава кон
сулство трябва да откриете в 
Босилеград, а не в Ниш, поне
же в нашата община проценту- 
ално има най-много българи в 
Сърбия, каза кметът на Боси- 
леградска община Владимир 
Захариев по време на разгово
рите с посланика Георги Ди
митров миналия петък в Боси
леград, който бе придружаван „ „ „
от Геопги Пейчинов съветник озния Цигулар Владимир Вла- то подчерта Иван Николов, еорги неичинов, съветник дигеров Да се открие българ. ПредСедател на Програмния и

ско консулство в Босилеград му съвет, това ще е от голямо

ш №
Президентът на Сърбия Бо- на международния статут, на 

рис Тадич изпрати писма до мястото в ООН и на предста-
/-■ няколко международни инсти- вителствата в политическите и 

туции, сред които ООН, за да финансовите организации. Та- 
ШШ ги информира, че Република дич изпрати тези писма ден 
|||1 Сърбия е наследникът на дър- след провъзгласяването на не- 

I жавното обединение Сърбия и зависимостта на Сърбия от 
I Черна гора в тези организации, сръбския парламент.

Писма са изпратени до гене- Знамената - синьо, бяло и 
ралния секретар на ООН Кофи червено, на държавното обеди- 
Анан, генералния секретар на нение Сърбия и Черна гора, ко- 
Съвета на Европа Тери Дейвис ито бяха издигнати пред ми- 

генералния секретар на нистерството на отбраната и
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Посланикът Димитров връчва награди на ученици

на министъра на външните ра
боти на България, Николай Ка- 
раколев, съветник в посолство
то, академика Антон Дончев, 
поета Иван Гранитски и вирту-

поискаха и представители на значение за българското мал-
босилеградския филиал на цинство.
КИЦ “Цариброд”, понеже, как-

Поклон пред запазения 

български дух и идентичност
* Българският посланик в Белград Георги Димитров посети на 5 1они 
Звонци, придружаван от председателя на Националния съвет на 
българите в Сърбия д-р Ангел Йосифов

По време на срещата с жите
лите на Звонци, на която при
съства и кметът на община Ба- 
бушница Миролюб Йовано- 
вич, г-н Димитров изрази въл
нението си от срещата ”със съ
народници, които по стечение 
на исторически обстоятелства 
са били откъснати от родина
та, но при всички случаи са за
пазили българския дух, бъл
гарската култура и идентич
ност, на което човек може са
мо да се поклони".

“Факта, че отделяте толкова 
внимание на образованието, на 
културата, на младите означа
ва, че във всеки случай този 
край (въпреки трудностите) 
има бъдеще. Аз се надявам, че 

с общи уси
лия на двете 
държави, на 
Национал
ния съвет и 
на вас лично 
ще намерим

ОССЕ Марк Перен дьо Брн- сградата на правителството на 
шамбо, се казва в съобщение общата държава, бяха свалени
на президентството. Конститу- на кратки церемонии.

В присъствието на сръбския 
държавата президент Борис Тадич днес в 

Сърбия и Черна гора през фев- Нюйорк, в Обединените нации,

ционната харта, приета при
създаването па

руари 2003 г., предвижда, че ще бъде издигнато знамето на
републиката, която напусне съ- Сърбия.
юза, оставя другата наследник

Черна гора поиска
членство в ООН

Черногорският президент Филип Вуяновнч поиска от гене
ралния секретар на ООН Кофи Анан Черна гора да бъде прие
та в тази организация, съобщи ТАНЮГ. В писмо до Аман, 
което Вуянович е приложил и приетата Декларация за незави
симост на Черна гора, черногорският президент посочва, че 
републиката ще се придържа към Хартата на Обединените на
ции и нейните принципи и ще изпълнява всички свои задълже
ния, съдържащи се п нея.

към
138Н 0350-8838

Димитров с председателя на НС и с кмета 
на Бабушница

ов.начин да помогнем развитието 
на този край,” заяви Димитре-

5*770350 88 3 00'
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Бо(ияег(шд<мни ж консулаво КИЬи»
(От стр. I) дух и идентичностIV?

Кметът Захариев, който из
рази голяма благодарност към (От стр. 1) трябва да се правят сега, неза

висимо дали ще започне да сс 
ползва веднага или по-късно". 

Поздравлявайки

представителите на българ-
На въпроса защо не бе полското посолство, които винаги

са оказвали помощ па българи- Мл писан договор за откриване на 
гранично-пропускателен пункт ГОСТ) кметът на община Ба
ири с. Пстачинци по време на бушница Миролюб Йованович 
срещата на президентите Та- 

| дич и Първанов в Димитров
град, посланик Димитров каза:

високияте от общината, поиска те да !
съдействат по въпроса за мо
дернизирането на граппч- изрази надеждата си, че посла

никът ще пренесе исковете на 
сънародниците 

“Въпроса за гранични пре- Край, за да могат двете държа-

но-пропускателння пункт Ри-
барци. Същевременно топ ос- от звонскияведомп гостите за затруднена
та стопанска обстановка в об
щината и поиска да окажат по
мощ в решаването па пробле
мите.

Бреме разделно", академик
Атон Дончев, който е канди
дат за Нобелова награда, под
черта, че българското общсс- 'тво е изправено пред редица
сериозни икономически и со
циални проблеми, които оказ
ват отрицателно влияние вър
ху духовната изява на нашия
народ.

-Българите от Босилеград-
ско са запазили националната
си идентичност и доколкото
продължи липсата на нацио-

Посланик Димитров посети обновената 
църква в Звонци

нално чувство в България, ще
Среща при кмета се окаже нужда да внасяме пат

риотизъм от сънародниците
-Ще направя всичко което ни визи. Надявам сс обаче, че и ни от чужбина, каза Дончев, 

мога, най-напред ще запозная Сърбия ще се приобщи към 
представители на български ЕС, така че няма да ни бъдат 
стопански асоцоации и бизнис- необходими визи.

ходи (нови) се поставя навея- ви да помогнат развитието му. 
къде, където ходим покрай

. границата (и в Сурдулица, и в пред медиите, основната цел
Иван Гранитски, които с и Босилеград...). В случая ние на неговото посещение не са- 

\ б— — - — «; м° на звонския край, но и на 
фия, дари 80 томи кити па ' 1,0 такова споразумение тъй Сурдулица, Босилеград и Вра- 
основното училище в Боси- като текста беше съгласуван, ня е да се запознае с българ- 
леград и 70 тома на КИЦ. В нямаше никакви разногласия ското население, с неговите 
дарението са включени про- ; по съдържанието и буквално в проблеми, особено в обучение- 
изведения на Ботев, Вазов,
Йовков и на други български 
писатели, както и истори
ческа и научна литература.

Както Димитров изтъкна

По въпроса за визовия ре-мени с възможностите да раз
ширят бизнеса си тук, обеща жим Георги Пейчинов заяви,

че в момента в ЕС се работи
По случай 130 години от 
гибелта на Христо Ботев, 
българската делегация и 
кметът Захариев положиха 
цветя пред паметника на 
Васил Левски в Босилеград. 
Цветя положи и делегация 
на КИЦ.

върху изготвянето на регла
менти за облекчено премина
ване на границата от хората от 
крайграничните райони. На 
въпроса защо българите от Бо

на то на майчин език. ”Аз зная, ченавечерието на срещата 
нас ни съобщи сръбската стра- това се дължи на обективни и 
на, че те поради технически, на субективни причини, но не-

силеградско изпитват затруд
нения, когато поискат българ
ско гражданство, той подчер- 

посланикът, а във връзка с опо- та, че политиката на България ски Декламира свои стихотво
рения, а майсторът на цигулка
та Владигеров, който е и ди-

На срещата в КИЦ Гранит-

вестеното въвеждане на визи за е да не пречи на сънародници- 
гражданите на Сърбия, когато те извън границите си да при- 
България влезне в Европей- добиват нейно гражданство. За РекТ0Р на Българския културен

център във Виена, изпълни 
композиции от известни бъл
гарски композитори. За пости-

да нямат проблеми, хората 
-Желанието на България е трябва лично да предоставят 

максимално да облекчи визо- необходимите си документи, а 
вия режим за гражданите на не това да правят чрез “пое- женията в овладяването на 
Сърбия, а за целта ще открием редници”. българския език, посланикът
и генерално консулство в Ниш. В помещенията на КИЦ, бе- Димигров връчи 1 рамо ги и по 
В това отошение особено ще ше организирана среща с из- еДна книга на гимнзисткиге 
настоим да облекчим положе- вестните български интелекту- Ирена Василева и Габриела 
нието на хората в крайгранич- алци Дончев, Гранитски и Вла- Банкович и на ученичките от

основното училище Сандра

ския съюз, каза:

дигеров, на която освен посла
ника Димитров и кмета Заха- Йорданова и Саня Димова.

ните краища, на които за ми
наване на границата да се изда
ват многократни и дългосроч- риев, присъстваха и босилег-

радчани. Авторът на романа
П.Л.Р.

I 1:_____Царибродският университет" остаб;
На предучилищната паралелка 

посланикът дари играчки

вътрешни, каквито и да било щата постепенно започват да 
причини, не са готови да го тръгват, Както разбрах от тази 
подпишат. По принцип то 
интерес не само на хората тук, силеград ще започне обучение 
а на хората от двете страни. А на майчин език, в Цариброд 
тъй като България (живот и също се забелязва оживление, 
здраве) от първи януари 2007 г. Що се отнася до посолството 
става член на ЕС, може да се 
случи сръбската страна да по- съвместно с Националния съ- 
иска да го подпише, а пък бъл- вет, с другите ръководители на 
гарската да не може или труд- малцинството, с КИЦ “Цариб- 
но ще може да го направи. Зна- род” проблемите да се реша- 
чи, ако се правят тези неща, те ват.” Л-''

ИНИСТЪ§ЬТ ОТСТОЯ НО 01ЩШ1ИСТ0II
Полемиката около Гимназията “Св.св. Кирил и ристически техник, докато търговската остава. 

Методий” в Димитровград полека утихва, след като 
окончателно бе прието тя да остане с непроменен Вуксанович отстоя на обещанието си, дадено на кме- 
статут, което ще рече, че остава гимназия, а не смесе- та на общината Веселин Величков и председателя на 
но средно училище. Националния съвет на българите в Сърбия Ангел Йо-

Полемиката би трябвало съвсем да спре след като сифов по време на срещата им в Белград преди 
тези дни от просветното министерство на Сърбия колко месеца. Тогава те поискаха от министъра да 
дойдоха най-новите изменения и допълнения на кон- разреши две гимназиални паралелки, а не само една 
курса за записване в средните училища в република- както първоначално бе обявено в конкурса.Така “Да
та. Следователно в Гимназията “Св.св. Кирил и Ме- рибродският университет”, както мнозина наричат 
тодий” могат да се запишат 60 ученици в паралелки гимназията, продължава да съществува и в него за 
общ профил т.е. гимназиални, вместо предишните 30. следващата учебна година има места за 90 първок- 
От тази година няма да има паралелка с профила ту- ласници. А.Т.

в Бо-С това министърът на образованието Слободан е в година в една паралелка

ня-
готов да съдействамаз съм
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Владимир Захариев, кмет на Босилеградска община: ЙШТ 'ГРеагиране К

Започва реализирането 

на няколко инвестиции
^Средства 3а всички проекти са подсигурени от републикански из
точници и общината няма да тегли банкови кредити

( гари томи 

нови дилеми
(Не е лесно от две възможности просветни 
да избереш една)

Студено зазвучаха в мен някои 
думи и словосъчетания, публику
вани в нашия вестник във връзка 
с разискванията за новата учебна 
година и обучението на първола
ците на майчин (български кни
жовен) език. Върнаха ме назад за 
почти половин век, когато се го
вореше за “принадлежащите към 
българското малцинство”, а не 
за българите в държавата ни, ко
гато също се разискваше за “бъл
гарски и сръбски паралелки” без 
оглед на това, че ставаше дума за 
българчета, които според кон
ституция и според документите 
на всемогъщата партия имаха 
право да се школуват на роден 
език. Обаче все понещичко пре
чеше да се реализират тези прек
расни заключения от времето на 
Тито и Ранкович, та до наши дни.
Идва ми на ум и аз да приглася 
на онази млада певица, която 
рязко кара своя пропулярен реф
рен “Све йе исто само ньега не- 
ма!”. Пене Димитров казва, “че 
преди била виновна държавата”, 
а аз добавям, че и предишната 
държава не се намесваше пряко,

През този месец и през вто
рата част от годината в Боси
леградска община ще започне 
реализирането на няколко про
екта, с което ще бъдат решени 
или облекчени проблемите на 
повече хора в икономически 
изостаналата община. Предсе
дателят на общината и депутат 
в Скупщината на Сърбия Вла
димир Захариев(ДСС) казва, че 
за целта ще бъдат изразходва
ни неколкостотин милиона ди
нара, подсигурени от републи
кански източници.

През този месец ще приклю- 
. чи асфалтирането на улици и 

пътища в Босилеград и Райчи- 
ловци, когато под асфалт ще 
бъдат сложени 21 хиляди мет
ра квадратни, а до 12 юли —
Петровден, и асфалтирането 
на отсечката на регионалния 
път Рибарци-Бранковци с дъл
жина от 2,7 километра. Захари
ев казва, че за този път и за ули
ците Републиканската дирек
ция за пътища и Министер
ството за капитални инвести
ции са отпуснали 77 милиона 
динара и оповестява, че наесен 
ще бъде сложен асфалт върху 
нови улици в двете селища, а е 
възможно да бъдат асфалтира
ни и по два километра от реги
оналните пътища Босилег- 
рад-Любата и Рибарци-Кара- 
маница.

- До края на месеца ще за
почне доизграждането на низ- 
котоковата мрежа към ТВ рет
ранслатора на Църноок, за ко
ето Телеком Сърбия подсигу
ри 2,6 милиона динара. Това 
предприятие ще даде още 4 
милиона динара за набавка и

Според решението на правителството на Сърбия Босилег
радска община е включена в списъка на 25-те иай-неразви- 
ти среди в републиката и Фондът за развитие ще отпуска 
кредити за инвестиции в стопанството срещу изгодни ус
ловия: едногодишен гратисен период, лихвата па годишно 
ниво е един процент, а кредитът се връща в срок от пет 
години. Заинтересованите бизнесмени исковете и проек
тите си доставят на Фонда. - Общината дава на бизнес
мените безплатен парцел за обект и безплатни комунални 
услуги, казва Захариев.

подчерта Захариев.
Той казва, че през 

ваканция ще започне подменя
нето на дограмата и на подна- 
та настилка в основното учи
лище в Босилеград, за което 
просветното министерство е 
дало 17 милиона динара, а през 
август и изграждането на спор
тна зала в града, за която 
Управлението за спорт към 
просветното министерство е 
подсигурило 16 милиона дина-

рад, до края на годината ще 
вложи 14 милиона динара за 
доизграждане на 35-киловол- 
тния далекопровод Босилег- 
рад-Жеравино. С това не само 
ще се подобри електрозахран
ването на селата в южната част 
на общината, но “силен” ток 
ще бъде от значение и докол- 
кото се открие мина за експло
атиране на оловно-цинковите 
руди в Караманица.

- За по-нататъшното изслед
ване на находищата и за откри
ване на мина са заинтересова
ни две фирми от Русия и една 
от Канада. Аз участвах в разго
ворите, които в Министерство
то за рударство и енергетика 
бяха проведени с представите
ли на “Интерсвяз ЛТД” от 
Москва и очаквам нашата об
щина и тази компания да фор
мират смесена фирма. Обаче 
още не е известно какво ще 
стане и на коя фирма, разбира 
се и при какви условия, прави
телството на Сърбия ще даде 
концесия.

За поддържане на селските и 
махленски пътища от общин
ския бюджет годишно се хар
чат по около десет милиона 
динара. Въпреки положените 
усилия и средства, унищожа
ват ги порои, така че те са пос
тоянно висящ проблем.

- За да ги поддържаме ре
довно, разбира се и през зима
та, необходим ни е грейдер, 
който струва около 15 милиона 
динара. Министерството за 
местно самоуправление преди 
месеци ни даде 3,1 милиона, а 
правителството на Сърбия - 
посредством Комисията за 
природни бедствия, сега ни от
пусна 3 милиона. Надявам се 
правителството да ни даде и 
останалите и да набавим ма
шината.

На въпроса обмисля ли мес
тното самоуправление да тег
ли банкови кредити за решава
не на някои от проблемите, 
кметът отговаря:

- Други общини теглят кре
дити и задължават население
то си, но аз не искам допълни
телно да обременявам хората в 
общината, мнозина от които 
едвам свързват двата края. За
това търся пари от всички ми
нистерства. В това отношение 
досега огромна помощ ни ока
за правителството на Сърбия 
начело с премиера Воислав 
Кощуница и съм убеден, че тя 
няма да изостане и занапред.

В.Б.

лятната а това “решаваха” родителите, 
които се декалрираха като 
“юголсавяни” по народност. Бо- 
силеградският кмет, каза, че 
днес било “гордост да бъдеш 
българин”, а паралелка българ
ска щяло да има “доколкото има 
определен брой деца” и никой 
няма “да ви се заканва, ако няма 
деца!” Понеже кметът Захариев е 
републикански “народни посла
ник” би трябвало такава реч да 
произнесе и в Скупщината в Бел
град! Неочаквано е изказването 
на г-н Йосифов (от НС), че някои 
деца ще “имат предимство при 
записване във висши училища”. 
Хубава работа! А педагозите го
ворят на децата, че техният нап
редък ще зависи от успеха им в 
учебната работа! А какво ще пра
вим с нулевия клас в детската 
градина, който става задължите
лен? Питат ли се компетентните 
имаме ли ние кадри за изпълне
ние на вариантите (сръбски или 
български) или ще караме мес
тния - шопски!!!

Марин Младенов

По следите на една преписка

Кой е прав?В. Захариев

-Ще започне ремонтирането 
на черквата в с. Райчиловци, за 
което Министерството на ве
роизповеданията даде 4 мили
она динара. Понеже тези пари 
няма да са достатъчни поисках 
3 милиона от Министерството 
за култура и съм убеден, че ще 
спасим храма от пропадане.

Министерството за работа и

След полемиката около статуса 
на Гимназията “Св.св. Кирил и 
Методий” в Димитровград отпре
ди двадесетина или повече дни по 
вълните на Радио Цариброд се 
пуска реклама за записване на ос
мокласници в това учебно заведе
ние. След като няколко екстра ус
пешни бивши нейни ученици се 
представят и кажат, че са завър
шили гимназията в Димитровград, 
чува се хубав мъжки глас, който 
казва: "Направи първата крачка, 
запиши се в гимназия!”

Рекламата стана повод за инте
ресна преписка между директорка
та на Гимназията и ИД главен и 
отговорен редактор на РТВ Ца
риброд.

Директорката иска да знае кон 
е поръчал рекламата за гимназия
та и от чие име е пусната в ефир.

“Тъй като не сте се консултира
ли с органите на училището, което 
рекламирате, обмисляме законо
вите последици за така обявения 
рекламен материал за един субект 
без знанието на органите на управ
ление в него”. По-нататък се казва:

“Изказваме голямо негодуваме 
от начина на обработка на темата, 
защото считаме, че не е нан-про-

фесионално и по най-съответен 
начин предадено посланието, кое
то издалите заповедта са желали.

Считаме, че никой не може да 
говори в чуждо име, съответно и 
да се рекламира, затова, защото 
това е в противовес с правата за 
осведомяване и правата на авто
номност на институцията.”

ИД главен и отговорен редак
тор на РТВ Цариброд осведомява 
директорката, че с личния си и 
професионален интегритет заста
ва зад кампанията “И аз завърших 
гимназия”.

“Също така ви осведомявам, че 
времената на поръчкови и инстру- 
ирани пропаганди са далеч зад 
нас, а независимите и обективни
медни са екстракта на съвремен
ното н плуралистично общество. 

РТВ Цариброд е независим су
бект.

Свободата в информирането и 
обективността са основните пос- 
таменти на новата редакторска по
литика в РТВЦ и съгласно с това 
длъжен съм с писмото да защита
вам автономността на институци
ята, която представлявам", се по
сочва в отговора на редатора.

социална политика е отпусна
ло 14 милиона динара за ре
монтиране на старата болни
ца, в която да се открие дом за 
стари и социално застрашени 
лица. - Ремонтирането, казва 
кметът, ще приключи до края 
на годината и с откриването на 
дома ще бъде решен един от 
наболелите обществени и се
мейни проблеми.

Електростопанството 
Сърбия, което за свои нужди 
строи делова сграда в Босилег-

монтиране на съоръжения за 
мобилната група “064", така че 
до края на годината почти ця
лата територия на общината 
ще бъде покриена със сигнала 
на този мобилен оператор. Те
лефонната мрежа в общината 
ще бъде разширена с още 350 
номера, а Телеком ще даде па
ри и за слагане на телефонен 
кабел от Босилеград до Рибар- 
ци, необходим и за планирано
то модернизиране на гранич- 
но-пропусквателния пункт -

А.Т.

Верзар без жители!на
Димитровградското село Верзар е напълно обезлюдено тъй като 

неотдавна сс помина и последният му постоянен жител Роска Гигова. 
Преди няколко седмици почина и съпругът й Мирча. И двамата бяха 
на преклонна възраст. В Димитровград пък преди броени дни при де
цата си почина 94-годишният Симеон Петров, за когото някои жите
ли на града по потекло от с. Верзар ни казаха, че местожителството 
му официално било в селото.

Както разбрахме, във Верзар сега идват синовете на Роска н Мнр- 
ча Гигови, Асен и Гроздан, които живеят в крайградското село Лука- 
вица. Те отглеждат добитъка на покойните си родители, но намере
нието им е да намалят броя на животните, след което да ги закарат в 
Лукавица. Във Верзар е и Стефча Младенов, който преди няколко ме
сеца се завърна в родното си село от Словения и започна да отглежда 
добитък. Стефча обаче е със словенски паспорт и както казват хора
та, неговото не се знае - още утре може да му хрумне да разпродаде 
добитъка и да си замине.

вят преспъпления и привличат лавни дела. Четирима малолстни- 
вниманието на обществеността, ци са направили нарушения рт об- 
Същевременно те потвърждават, ластта на движението, 17 “дела” 
че семействата им, училищата и са поради нарушаване на общес- 
държавните органи не са пред- твения ред и спокойствие, седем 
приели всички превантивни мер- поради кражби, а шест за побои, 
ки в борбата срещу деликвеиция- Съдът за малолетници и съдия из 

к за нарушения на един малолетния
В Центъра за социални грижи са наложили подсилен надзор 01 

Малолетни деликвенти в Боси- миналата година са регистрирани старателен орган, докато 14 са на- 
л«градско изостават зад “момче- 34 престъпления на малолетници, казали с предупреждение, 
тата на асфалта” в по-големите 2о от които са окачествени като 
сРеди, но от време на време пра-

Босилеград
Малолетните 
престъпници 
предупреждават та.

Г>. д.В.Б.
нарушения, докато седем за уг-
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Белгийски инвестицииВицешампионИзбор на 

най-великия 

българин за 

всички времена
||[Ц|ШнРШТП Белгийските инвеститори са открили общ0 

около 15 000 работни места в България, съобщи 
на бизнесфорум в Шумен белгийският посланик 
Филип Беке. За нас България е важна, зашото е 
транзитна страна, в която има пет транспортни 
коридора към съседни държави и други конти
ненти, каза Беке. Белгийските инвеститори имат 
намерение да удвоят производството си в Бъл
гария през следващите години, но очакват 
по-добра иифрастуктура, заяви посланикът. 
Той каза, че чуждите инвеститори очакват за
вършването на новото летище в София и из
граждането на нови пристанища и нови жп ли
нии. Първият извън столицата инвестиционен 
форум “Открийте Шумен” е организиран от об
щина Шумен и фимра “МЗ комюникейшън 
труп” на Максим Бехар.

14-годишпатн Марчела Делчева, възпитаничка на ар- 
тшколата “Колорит" в Плевен, спечели втора награда 
от световния конкурс за детски рисунки, посветен па Де
ня па околната среда - 5 юни. Това съобщи на БТА Мая 
Ананиева, художествен ръководител на школата при чи
талище “Съгласие” в областния г рад. Международното 
жури на конкурса, заседавало в Кения, е избрало карти
ната на Марчела сред 150 творби от цял свят. Те са били 
подбрани сред хиляди рисунки чрез предварителни кръ
гове по

БНТ започва огромна 10-месечна кампания, в 
която ще избираме най-великия българин на 
всички времена. Това обяви вчера шефът па дър
жавната телевизия Уляна Пръмова. БНТ е заку
пила лиценза на продукцията от ВВС.

Програмата “Великите българи” започва днес 
и се прави за първи път на Балканите. Хората са
ми ще определят кон е най-великият ни сънарод
ник.

континенти. Темата на конкурса тази година е 
“Пустините и опустяваието на света”. Малката худож
ничка от Плевен и нейната ръководителка са поканени 
за награждаването, която ще се състои в Алжир. Държа
вата е домакин па тазгодишното международно отбе
лязване па Световния ден на околната среда.Проектът “Великите българи” преминава през 

няколко етапа. До края на ноември всеки наше
нец може да номинира личности. След това, по 
време на грандиозно шоу, ще бъде определен 
топ 100 на велики българи. За всеки от тях ще се 
направи едноминутен клип, който ще се върти по 
БНТ.

Кратки новинир

ШИ Я НИШИ и 1ММ5ГО
ните на Националния дво-

Невиждан дефицит на кадри за хотелите по Черноморието рец на културата”, бе про- получи България за опера- 
щс наложи внос отвън, алармира Благой Рагин, председател на ведена международна фол- тивната програма “Конку- 
Българската хотелиерска и рссторантьорска асоциация в ку- клорна панорама. Тя се ор- рентност на българската 
рорта Албена. ганизира за шеста поредна икономика 2007-2013 годи-

Не могат да се намерят готвачи за под 1600 лв. месечна зап- година и събира танцови, на”, заяви заместник-ми- 
лата, не достигат сервитьори, администратори за хотелите и певчески, инструментални нистърът на икономиката и 
дори спасители за плажа. Причината е голямото търсене на те- и други състави на деца и енергетиката Нина Радева, 
зи кадри в чужбина. По-голямата част от тях си намират ведна- юноши до 19 години от ця- Общата сума, която ще по

ла България. Тази година лучи България след присъ- 
За да се подсигури, браншът планира центровете за обуче- участие взеха и гости от единяването към ЕС е 6 ми- 

ние на готвачи, сервитьори и други туристически специалисти Сърбия, Черна гора, Румъ- лиарда евро. 
да сключват с кандидатите предваритлено договор за работа в ния, Македония, Гърция,

Турция, Молдова, Испания

Един милиард евро ще

От 100-тицата хората с гласуване ще опреде- 
10, а след това и най-великия българин на 

всички времена. Номинирането ще става чрез те
лефон, 5ГП8, на сайта уеНкйе.Ь§, с талони във вес
тниците, включително и от страниците на в. 
“Стандарт”.

Нямаме намерение да пренаписваме история
та и да печелим от този проект, идеята е да про
верим самите себе си - кой какво цени, обясни 
Уляна Пръмова. Тя допълни, че на най-великия 
българин ще бъде издигнат паметник. Във Вели
кобритания №1 е Уинстън Чърчил. Там се раз
вихрил скандал заради попадането в топ 10 на 
лейди Даяна. В крайната класация тя е заела тре
то място.

В топ 10 на Германия са Карл Маркс, Бах, Гьо- 
| те, както и роденият там Алберт Айнщайн.

В САЩ класацията е оглавена от Роналд Рей- 
гън, в Южна Африка - Нелсън Мандела, във 
Франция - Шарл де Гол.

лят топ

га работа зад граница.

***
България най-малко за 4-5 години.

Обмисля се и внос на готвачи и други дефицитни кадри за и др. 
туризма с българско потекло от Молдова, Украйна и други *** чуждестранни инвестиции
държави. Миналото лято в хотелите край морето вече работеха Обучението до X клас е в предприятията от нефи- 
готвачи, сервитьори, камериерки от Румъния, ОНД, Македо- задължително, ще бъде за- нансовия сектор в Бълга 
ния и Китай. писано в Закона за народ-

Общо 120 841,4 хиляди 
щатски долара са преките

рия за първото тримесечие
5,5 милиона са очакваните тази година чуждестранни турис- ната просвета на Републи- на 2006 година. Бум беле- 

ти. През 2005 г. в България са почивали 5 млн. души. Туристи- ка България, решиха депу- жат операциите с недвижи- 
ческата база всяка година нараства с 10-20 на сто, но инфрас- татите от ресорната парла- моста и бизнес услуги, съ- 
труктурата не помръдва. Ако този проблем бъде решен, Бълга- ментарна комисия. Задъл- общиха от Националния 
рия има потенциал да осигури отдиха на 10-12 млн. туристи го- жително образование до 
дишно, твърди Рагин.

I

статистически институт.
Т. Петров16-годишна възраст е запи

сано сега само в Конститу-

Репортаж _ По време на посещението на Георги Първанов и 
Борис Тадич в Димитровград на двамата прези
денти зададох въпроса:
“Защо не подписахте единствения документ, 
който трябваше да подпишете - за бъдещия 
ГКПП при село Петачинци?” Отговорът им бе: 
“Скоро ще бъде подписан... ”

Река Ерма - туристическата мъченица
Неотдавна по Българската национална телевизия, 

по-точно по време на излъчването на най-старата ТВ 
викторина в България, наречена “Минута е много”, бе 
зададен въпрос: “Коя река два пъти пресича Бълга
рия”. Състезателят се “уплете като пиле в кълчища” и 
не знаеше отговора. А отговорът е - Ерма.

Това ми даде повод да обходя река Ерма, но на те
риторията на България, защото едвам ли има наши- 
пец, който да не е бил край тази река на територията 
на Сърбия, а съвсем малко са онези, които са я посети
ли в България.

Самата Ерма е странна река. Малка, дива и с харак
тер. Както знаем, изворът й е в Сърбия, после влиза в 
България и като че ли е харесала ролята си на “контра
бандист” отново се връща в Сърбия. И през Сърбия, и 
през България минава през скалисити и гористи тере
ни. Бреговете на места стискат реката в каменно мен
геме, а на нея “кръвта” й кипва и от време па време 
прави поразии и в двете държави.

Руй планина извисява ръст над региона, а Ерма ка
то настойчив свърдел пробива яки скали, докато бър
за за срещата с Нишава.

Това, което е сторила границата, е уникален при
мер за идиотската роля на политиката в много сфери - 
икономика, демография, търговия... Но в случая мен 
ме интересува сферата на естетиката, и по-точно ней
ните туристически измерения. На няколко десетина 
километра се разтяга ждерлото на Ерма, в което ма 
сръбска територия се намира известният Погановски 
манастир, а на българска - дивното село Банкя и 
Ябланишкото ждрело. Та нали ждрелото на Ерма е 
накарало Алеко Константинов да възкликне: “Какво, 
Швейцария ли?” и по-нататък да изпадне в захлас от 
хубостите.

Днес, за да стигне турист от България до Поганов- 
ския манастир трябва да влезе в Сърбия откъм Ди
митровград, а да мине през Трън, София, Сливница, 
Калотина... Тоест да измине около 200 км, за да се ока
же на няколко килиометра от изходната си точка - 
ждрелото на Ерма при село Петачипци. Абсолютно 
същото важи и за обратно - от Сърбия!?

ност на несвикнали и нетренирани хора да се насладят 
на гледката. Идеята да се ходи свободно по поречието 
от двете страни на границата е не узряла, ами презря
ла. До дъното на душата може само да ни боли, че при 
последното посещение на президента на България в 
Сърбия, въпреки подготвените документи и от двете 
страни, не бе подписан документ за откриване на 
ГКПП при село Петачинци. Все някакви доуточнения 
липсват това да се реализира!?... А от тази реализация 
полза ще имат ВСИЧКИ. И община Бабушница, и Ди
митровград, и Пирот, и Трън, и Перник... И България, 
и Сърбия. А най-вече туристите, които искат да видят 
Звонска баня, Погановския и Суковския манастири, а 

тези, които идват от Сърбия подобни тъкива 
България.

Наскоро чух едни туристи от Нови Сад, дошли 
Звонска баня, да си мечтаят следното: “Да бях пиле, да 
хвъркна през хълма и да видя българското ждрело, за 

казват, че било също така красиво като това 
тук”. Разказах им, че зад баира се намира град Трън- 
разположен в котловината Знеполе на 703 м надмор
ска височина. (Едно от най-студените места в Бълга
рия). Казах им, че край града още стоят запазени мо
гили, които са очертавали пътя от Дубровник и АдРи‘ 
атика към Сердика (старото име на София) т.нар. Зне- 
полски друм.

Не мога, а да не спомена още една хубост на ждре' 
лото от българската страна - дългия около 300 метро 
тунел, прокопан от военнопленици, в който се чув
стващ, като че ли си попаднал на ендеми в Постои 
нската пещера в Словения. И накрая, когато нР1101^ 
нете в близкото селце Банкя, ще видите надпис, коит® 
може би ще помните завинаги: “Пълното изтрезнявз

пък

в

което

не води до внезапна смърт”.
А туристите ще продължават да се надяват, че на 

коро ще бъде открит ГКПП при Петачинци.
Т. Пстр1*Иначе откритата на българска територия през 2002 

година екопътека е добре поддържана и дава възмож-
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Тежка е съдбата Около 1200 души са безработни

Ангажирани 

15 стажантиО обезлюдените босилег-
.Орадски села живеят 

много стари и изнемощяли хо
ра, които не са в състояние са
ми да се грижат за себе си и да 
се справят с проблемите, пред 
които са изправени. Тази реал
ност е принудила децата, кои
то поради школуване и работа 
отдавна са напуснали бащини
те огнища, сега да се грижат за 
родителите си.

Един от примерите за това е 
и 86-годишната Корна Вели
нова от горнолюбатската ма
хала Колчина гарина. Под 
бремето на годините и селски
те патила днес тя едвам се 
движи с две тояги и не е в със
тояние да се грижи за себе си.
Не получава пенсия, нито со
циална или друга помощ от 
държавата.

Миналата година синът й Р 
Михал, който над 35 години 
живее в Пула, Хърватско, я за
вел при него, обаче тя не мо- 
жала да свикне с живота в 
градската среда и се върнала в 
Колчина гарина. С нея бил 
принуден да дойде и той.

- Въпреки че и аз имам 
проблеми, тя ми е майка и съм

длъжен да се грижа за нея. Не 
ми е трудно да меся хляб, да 
готвя и да поемам останалите 
домашни задължения. Аз не
доволствам от това, че майка 
ми, която постоянно се

Въз основа на конкурсите, 
оганизирани от босилеград- 
ския филиал на Национална
та служба по заетостта, от на
чалото на годината 15 ста
жанти в общината са ангажи
рани на работа. Петима от 
тях са на постоянна работа в 
частната фирма “Ибер”, а ос
таналите 10 са приети като 
стажанти-доброволци 
срок от 6 месеца до една го
дина, в зависимост от степен
та на образованието им. Сед
мина от стажантите са в ин
ституциите и ведомствата, 
чийто основател е Общинска
та скупщина, а трима ще из
карат стажа си в частни пред
приятия. За всички стажанти 
службата осигурява по 6000 
динара на месец.

Босилеградският филиал 
посредством Националната 
служба и тази година органи
зира конкурс за отпускане на 
безвъзвратни средства за са- 
моустрояване на работа. За 
тази цел службата дава от 80 
до 150 хиляди динара, в зави

симост от възрастта на кан
дидатите и от това с какъв 
бизнес планират да се зани
мават. Подадени са 12 иска, 4 
от които вече са решени по
ложително. Два иска са били 
за откриване на строителни 
фирми, а другите два за про
изводствено-занаятчийски 
работилници.

В момента списъкът на 
безработните в общината 
включва имената на около 
1200 души, от които двадесе
тина са с виеше, около 50 с 
полувисше и над 600 със 
средно образование. Почти 
половината от общия брой на 
незаетите са без квалифика-

нуждае
от лекар, не само, че не й раз
решават пари за чужда по
мощ, но не може да получи и 
здравна книжка, споделя Ми
хаил Велинов, който неотдав
на се пенсионирал.

Той казва, че опитите му да 
реши тези проблеми се оказа
ли безрезултатни.

- Казаха ми, че, за да взема 
здравна книжка на майка ми 
трябва да платя 40 000 динара 
за съответни осигуровки, кои
то заплащат селскостопански
те производители. Просто се 
питам, как може една баба на 
86 години да бъде селскосто
пански производител. Обръ
щах се за помощ и в Центъра 
за социални грижи, където ми 
казаха, че може да й бъде раз
решена социална помощ само

на

ция.
Около 500 заети в “Кобос”, 

“Здравле”, “Бор”, “АТП” и в 
други фирми през последните 
години приеха социални 
програми за доброволно на
пускане на работа и заминаха 
на трудовата борса. Това пов
лия значително да се увеличи 
броят на незаетите в община- 

П.Л.Р.

■ ЯЙ ...

: Ч- № '

доколкото предостави целия 
си имот на общината, недо
волства Михал.

та.П.Л.Р.

К1/1Ц организира почивкиПромоция на книгата 

на Воислав Шешел 50 деца ще летуват безплатно
Посредством Народното съб

рание на Република България 
босилеградският филиал на КИЦ 
ще организира безплатно летува
не за 50 деца в черноморския ку
рортен център Обзор от 21 юли 
до 1 август. Всички разноски за 
престоя и храната за децата, кои
то ще бъдат придружавани от ръ
ководители, ще поеме Народно
то събрание. Служителите в 
КИЦ изтъкват, че и тази година 
предимство за безплатна почив
ка ще имат ученици в тежко фи
нансово положение, както и деца

яйца КИЦ и тази година 
осигурява безплатно лету
ване в Кушадасъ, Турция, 
в периода от 30 юни до 9 
юли. Заедно с победители
те на почивка в известния 
турски курорт ще могат да 
заминат и други желаещи, 
но срещу заплащане. Це
ната на осмодневния пъ
лен пансион е 230, а на по- 
лупансиона 185 евро.

Общинският отбор на СРС в Босилеград миналия петък 
организира промоция на книгата на д-р Воислав Шешел 
"Свидетел на отбраната на Слободан Милошевич в хагския 
процес”.

Покрай Зоран Стоянов, председател на ОО на СРС в Боси
леград, и подпредседателите Иван Алексов и Иван Христов, 
слова за книгата и за политическата дейност на Шешел и на 
СРС изнесоха и други представители на тази партия: Неманя 
Шарович и Сулейман Спахо, депутати в републиканския пар
ламент, Ядранко Вукович, член на тима за отбрана на Шешел, 
д-р Станислав Момчилович, кмет на Сурдулишка община, 
Филип Стоянович, член на Централната отечествена управа 
на партията, и Светислав Стоименович от Буяновац.

със здравни увреждания, които 
се нуждаят от морски климат.

В периода от 31 юли до 10-и 
август КИЦ ще организира лету
ване срещу заплащане за деца и 
възрастни в хотел “Гея” в Китен. 
Цената на пълния пансион за въз
растни, в която е включен и тран
спорта е 280 лева, за деца от 12 до 
18-годишна възраст - 240, децата 
под 12 години ще плащат по 220 
лева.

За четирите първокласирали 
се състезатели на тазгодишния 
турнир по чупене на великденски

П.Л.Р.П.Л.Р.

Г битупиентски веселби1

Абитуриентите от тазго- лостници
дишния випуск на босилеград- тържеството присъстваха и 17 водители, както и 
ската гимназия миналата сед- ученици от търговската пара- част от преподавателите, 
мица организираха традицион- лелка, които тази година за- В деня, когато официално 
ния си абитуриентски бал в хо- вършиха трикласово средно приключиха учебните занятия 
тела “Дукат”. Покрай 52 зре- училище. По традиция на бала на абитуриентите, в хола

гимназията беше организира
на културно-забавна програма, 
в която освен вече завършили-

от гимназията, на присъстваха и класните ръко-
по-голяма

на

те гимназисти, участваха и уче
ници от по-ниските класове на 
това учебно заведение.

От 52-мата зрелостници, 
24-ма завършиха с отличен ус
пех, 14 с много-добър, 9 с до
бър, а двама със задоволите
лен успех. Двама ученици са на 
поправителен изпит с една, а 
един с две слаби бележки.

От 17 ученици в търговската

Абитуриентите от 4/2 паралелка с класния 
ръководител Станислав Тодоров

хотел. Тържества бяха органи- 
И 77 ученици от осми клас в зираии и в останалите осмок- 

паралелка, двама са отлични- цеитрали0то основно училище ласови подведомствени учили- 
ци, трима завършиха с много “ре0рГИ Димитров” в Босилег- ща в Бистър, Горна Лисина и 
добър, а четирима - с добър ус
пех. От 8 ученици, които ще се

***

рад, придружавани от класни- Долна и Горна Любата, в кои- 
ръководители и от една то осми клас са завършили об

явяват на поправителен изпит, част 0т преподавателите, в що 20 ученици.
4 са с по една, а 4 с по две слаби 
бележки.

те си

П.Л.Р.края на миналата седмица ор
ганизираха своя бал в местнияЧаст от атмосферата на абитурснтския бал 

на гимназистите
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Д-р Йосифов участва 

в шестия конгрес на 

радиолозите на СЧГ

Заседание на Общинския съвет

Всички искат пари
Напоследък па заседанията би (също не получи, защото от колко пъти са получавали па

па Общинския съвет в Димит- една страна му предстои от- рични помощи, 
ровград повечето от точките в Деляне от Пирот, от друга пък Разбира се, има и дру/и 
дневния ред са искове за па- - част от оборудването (ком- въпроси, по които разискват 
рична помощ — дали от мсс- пютъри) вече са им предоста- членовете на съвета. На пос
тни общности, дали от отдел- вени); един гражданин иска ледното заседание приеха из
пи лица, групи граждани, пари за поправка на къщата менения в комуналната прог-

си, друг - еднократна помощ, рама, приеха решение подве- 
И заседанието, проведено за да изплати погребални ус- домственото училище в с. Же- 

миналия понеделник, не бе из- луги за член на семейството люша и детската градина там 
ключение: Градиш,е търси па- си... да бъдат свързани с водопро-

Някои смятат, че Общин- да, за да се предотвратят ня-

ри-радиолози. Йосифов гово
рил по темата “Рсцидивиращо 
възпаление на лицевия нерв и 
диагностичен 
алгоритъм". Макар и устно, из
ложението представлява приз
нание за ведомството, в което 
съм зает, за моя град и за меп 
лично, подчерта д-р Йосифов. 
Това е признание за упоритата 
ни работа е д-р Томов от Ме
дицинския факултет в София. 
Представеното там предизви
ка голям интерес сред колеги
те и показа, че класическата 
радиология е основата, върху 
която се потвърждава работа
та на всяка клиника, изтъкна 
д-р Йосифов.

От 31 май до 4 юни в Горни 
Милановац се проведе шести
ят, най-вероятно последен кон
грес на радиолозите на Сърбия 
и Черна гора. В работата на 
конгреса,като представител на 
Медицинския център от Пи
рот, участва и доктор Ангел 
Йосифов от Димитровград, 
който работи в това ведом
ство.

радиологичен

сдружения...

ри за ограда и каптаж па ре
зервоара за вода (получи само ският съвет е заведение за со- 
за ограда); МО на Радейна - за циални помощи. Дори и много ледици. Приети бяха и искове- 
поправка на сградата на учи- от ползващите бюджета, ма- те на някои местни общности 
лището (но мс получи, защото кар и получили заплануваните за почистване на локални и 
сградата е собственост на ре- средства от общинската хаз- махленски пътища, както и 
публикаиската дирекция за на, за всяко нещо търсят до- предложението новопострое- 
стопанисванс); Здравният дом пълнителни средства. Често нияг зелен пазар да се даде на 
иска средства за набавка на пъти исковете се повтарят от стопанисване на “Комуна- 
съоръжения за отделни служ- едни и същи, въпреки че ня- лац”.

кои възможни нежелани пос-
Както ни осведоми д-р Йо

сифов, конгресът е бил с меж
дународен характер и пред
ставлява потвърждение на 
факта, че радиологията в Сър
бия се движи по възходяща ли
ния. На конгреса се представи
ли голям брой млади лска- А.Т.А.Т.

След 50 години купон за незабраваакция по защита на 

окопната ервда Сплотени до края на живота
Напоследък зачестиха юби

лейни срещи на бивши ученици 
от гимназиите в Босилеград и 
Цариброд. Една такава се със
тоя на 3 юни в Цариброд. Учас
тниците я нарекоха, не съответ
но официалната лексика “ви
пуск на зрелостници”, но прос
то възпоменателен порив на хо
ра, родени около 1937 година и 
прекарали вкупом четири, осем 
или дванадесет години. Навре- 
мето и те са минали като една 
от многото вълни девойки и I 
момчета в дългата история на I 
царибродката гимназия. !

Не им беше важно кого каква 
съдба е сполетяла, какво обра- !
зование са получили, каква ка- Една от паралелките през 1953 година 
риера са направили, какво се
мейство са оформили. Всичко
това за един ден “забравиха” и се върнаха през им бъде Цариброд, а не Димитровград, 
времето на 1944-1956, което прекараха заедно и
когато бяха млади и хубави и набираха първи ление ученици бе тържественият обед 
сериозен жизнен опит. Животът тогава им ми- кан”, който се превърна в невиждан - както днес 
наваше, подложен па всевъзможни изпитания.

В началото на срещата, в чиновете пак седна- ръдкн, песни, танци и хора...
Седемдесет години вързастнпте “бабки” и 

“дядкн” се бяха преобразили в палави деца, 
След това “учениците” се помолиха в черква- сплотили се за цял живот. Наблягаме като ва

та. Много задушевно бе посещението им в Ца- жен факт и това, че тоя ден в Цариброд празну- 
рибродската библиотека, което спонтанно се ваше последното поколение ученици, което се 
превърна в литературно матине. школуваше на български език по всички пред-

Извънредно сърдечен се оказа и приемът при мети. След тях бе въведено обучението па сръб- 
кмета на Цариброд. По молба на гостите той скн. Сп. Кр.
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обеща, че при следващата среща домакин ще

Преди началото на акцията най-малките 
изпълниха подходяща програма по екология

Акцията бе проведена в 30 
митровград и основното учи- града в Сърбия с участие на 
лище на 5 юни отбелязаха Све- около 3000 ученици. По този 
товния ден на околната среда, начин участниците отправиха 

По време на акцията на уче- послание за необходимостта 
ницитс бяха дадени ръкавици от опазване на околната среда 
и найлонови торби за събира- и за пагубните последици от 
не на боклука в двора научили- небрежното отношение на хо- 
щето. Никой от родителите не рата към природата, 
се отзова на призива в акцията 
да се включат и те.

Последна точка от програмта на това поко-
в “Бал-

Народпата канцелария в Ди- се казва, купон от 14 до 19 часа. Целувки, прег-

ха деветнадесет ученици, а край тях се намери и
един от малкото живи техни преподаватели.

А.Т.

|ГЯГГН1Яи1отообективаУспешна изява на обновения 
духов оркестър към ОУ

В ОО на ДС

1епосредетвеш
избори

ПубликаПърво място 

във Вършац
Традицията на футбол

ните мачове между “Тън
ки” и “Дебели” в Димит
ровград е от много отдавна 4 юни се проведоха редовни 

избори в Общинската организация 
на Демократичната партия в Ди
митровград. Това са първите не
посредствени избори за общинско 
ръководство на партията, тъй като 
досега го правеше скупщината.

За председател е преизбран Зо
ран Петров, а за членове на посто
янния състав па Общинския отбор 

избрани: Лиляна Момчилова, 
Верица Христова, д-р Тошко Лю
бенов, Борис Адамов, Ирена Цвст- 

Соколова, Михаил Иванов и 
Джордже Димов.

на.
Но днес нито “тънките” 

са тънки както преди, нито 
“дебелите “ са толкова де
бели. Това обаче като че ли 
не му е ясно иа този малък 
зрител, който в деня на 
предизвикателството сле
деше мача. Може би много 
по-интересно му бе мага
рето, което се намери сред 
футболистите. Както и да е, достатъчно бе да заинтригува фотообектива.

Неотдавна с помощта на спонсори бе възобно
вен духовият оркестър към основното училище в 
Димитровград, който пред публиката се предста
ви в Деня на училището.

На 26 май в град Вършац се проведе състезание 
на духови оркестри на основни училища от Сър
бия. Сред 17 участници бе и този на димитров
градското основно училище с ръководител Алек
сандър Ранчев. Това е първото съревнование, в 
което участват 22-мата димитровградски музи
канти и съответно печелят първо място. Първо, 
па мъжко, казва нашият народ. Браво!

са

кова А.Т. Л-ТА.Т.
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общинската скупщи- 
на в Бабушница пак се 

разиграват драматични съби
тия във връзка с въпроса коя 
политическа групировка има 
мнозинство. Всичко започна
ло, когато съветникът от дви
жението “Силата на Сърбия” 
Зоран Стефанович подал неот
меняема оставка. В началото 
на една сесия на скупщината, 
на която председателствал Ни- 
колайча Стойкович, била 
статирана оставката, както и

Пак крамоли 6 ОС 6 Бабушница Поради гюрултиите в ОС, 
Радио Бабушница чиито по
мещения са в сградата на 
Дома на културата прекъс
на прогрмата си. Директо
рът на това ведомство 
Властимир Николич, кого
то на този пост назначи 
групировката начело с д-р 
Драган Костич, каза, че 
радиото не излъчва програ
мата поради ремонт на 

ганизации и институции”. В съ- предавателя па Бердуйски 
общението посочили, че “ни- връх. Кметът на общината 
кой няма правото, по какъвто и 
да било начин, особено не чрез 
заключване на помещения или 
с ангажиране на служба за ох
рана, да пречи на съветниците 
да вършат работата си”. По 
време на разбиването на бра
вата охраната не реагирала,за 
да не се стигне до по-голям ин
цидент.

Кой има мнозинство?
та. В отговора, който пристиг- на Д"Р Миролюб Йованович 

министерството, между ангажирали частна фирма за 
другото се казва: “Имайки охРана, която от няколко сед- 
предвид, че съветникът Зоран мици се грижи за реда в сгра- 
Стефанович ясно е изказал же- дата на общинското управле

ние. Охраната не позволява на

Бабушнишка община, всичкинал от държавни и други органи, ор-
кон-

Миролюб Йованович каза, 
че това е измислица и че 
изявлението на Николич е 
само претекст на предста
вителите на противопо
ложната политическа оп
ция да нахлуят в помеще
нията на радиото, да изго
нят работниците и входна
та врата на медията да 
запечатат с червен восък.

това, че новият съветник е Не- 
бойша Панчич. Както пред
“Братство” изтъкна Стойко
вич, на заседанието Стефано
вич поискал думата и казал, че
не е подал оставка и че подпи
сът му е фалшифициран. Спо
ред Стойкович, Стефанович в 
края на изказването си между 
другото казал и това: “Докол- 
кото пък някога съм подписал 
нещо, сега го отричам”. Ко
ментирайки по-нататък диле
мата кой е съветник Стефано
вич или Панчич, Стойкович 
добави: “Административната 
комисия е компетентна да ре
шава по статусните въпроси на 
общинските съветници и тя 
уважи оставката на Стефано
вич. Междувременно Изборна
та комисия предостави удосто
верение на новия съветник Не- 
бойша Панчич. Стефанович 
имаше право решението на ко
мисията да обжалва пред съда. 
Когато ми предостави присъ
дата, в която се казва, че той е 
съветник, ще призная, че поли
тическата групировка, към ко
ято принадлежи има мнозин
ство и ще се оттегля от поста, 
който изпълнявам на добро
волни начала. Ще уважа всяка 
изпълнителна съдебна присъ
да, без оглед дали ми харесва 
или не.”

Групата съветници начело с 
д-р Драган Костич, който се 
смята за легитимен председа
тел на ОС в Бабушница, изпра
ти писмо до Министерството 
на държавана управа и местно
то самоуправление, в което ин
формирал за спорния съветни- 
чески мандат. В писмото си 
Костич напомня че съветникът 
Стефанович в писмена форма 
и устно, преди да започне 
спорната сесия на ОС офици
ално осведомил Николайча 
Стойкович, че оспорва остав
ката си, така че тя не била кон
статирана в началото на сесия-

Останки от бившия 
режим!

дела в поведението на конкрет
ни лица”. Кметът добави, че 
“общинските органи ще започ
нат да размислят и за Деян 

„ Кметът на общината д-р Ристич”, като по тоя начин на- 
Иованович оцени, че “става ду- мекна, че общинските органи 
ма за вандалщина на нефор- ще дадат отрицателно мнение 
мална група хора, предвожда- за работата на прокурора, 
на от един вечен студент, вечен ^ Противопложната на кмета 
синдикалист и вечен секретар Йованович и председателя на 
на една партия”. Според него, ОС Стойкович 
като остатък от бившия режим, групировка се събира предим- 
тази групировка се бори за ин- но в помещението на ОО на 
тересите на отделни хора, но СПС в сградата на Дома на 
намеренията им няма да се културата. В нея тези дни зава- 
осъществят, защото това е не- рихме и съветника от редовете 
възможно тъй като и времена- на СПО Деян Лазаревич, който 
та и волята на избирателите са сподели, че групата на съвет- 
се променили”. Йованович из- ниците, към която той принад- 
тъкна, че хората, разбили вра- лежи, би задвижила инициати- 
тата на помещението и сложи- ва за смяна на кмета Йовано-

политическа

Сградата на ОС в Бабушница

ланието си и по-нататък да бъ
де съветник, както и това, че 
оспорил оставката си преди тя 
да бъде констатирана на сесия
та на ОС, не съществуват при
чини за прекратяване на ман
дата му”. Министерството по
искало от Николайча Стойко
вич протокола и другите доку
менти от тази сесия. От друга 
страна Стойкович твърди, че 
Костич и съмишлениците му 
излъгали министерството и за
това отговорът бил такъв ка
къвто е. По думите му, доку
ментите от спорната сесия ще 
покажат на компетентните в 
министерството как нещата 
наистина са се разиграли, дали 
оставката на Стефанович била 
констатирана или не.

противоположната политичес
ка група да влиза в залата на 
ОС и да провежда сесии. Тя ня
ма достъп и до останалите за
ли и помещения в сградата. 
Групата, която счита че има 
мнозинство (седем отборници 
от СПС, четирима от СРС, 
двама от СПО, трима от ДСС, 
двама от Г 17 плюс и един от 
“Силата на Сърбия”) дори про
веде една сесия в хола и то в 
присъствие на бодигардовете. 
Тези дни неколцина съветници 
от посочената политическа 
групировка заедно с група ба- 
бушничани, влезли в сградата 
на местото самоуправление, 
разбили бравата на вратата от 
офиса на председателя на ОС 
Николайча Стойкович и сло
жили нова, след което я запеча
тали с червен восък. На врата
та те залепили събщение, с ко
ето “от името на 19 съветници, 
т.е. мнозинството в ОС в Ба
бушница, се обърнали към об
ществеността, гражданите на

ли червен восък, ще отговарят вич, но това не е възможно тъй 
за углавно дело. Кметът ко- като подписите на гражданите, 
ментира и изявлението на об- които са против кмета трябва, 
щинския прокурор Деян Рис- да се събират на определени 
тич, който по въните на ТВ със закона формуляри, които 
“Пирот” заявил, че мнозин- ги има в помещенията на сгра- 
ството е на страната на поли- дата на местното самоуправ- 
тическата групировка начело с ление, но те не могат да влязат 
д-р Драган Костич. “С изявле- вътре. Лазаревич отправи кри- 
нието си, в което се казва, че 19 тики за сметка на кмета Йова- 
е повече от 17, Ристич направи нович и сътрудниците му зато- 
още по-голям смут, тъй като в ва, че от общинската хазна от- 
ОС в Бабушница има 37 съвет- делят средства за плащане на 
ници”, каза Йованович и про- охранителна фирма, вместо за 
дължи: “Озадачен съм, той от- развитието на общината. Сла- 
крито застана зад онези, които вица Милич, която също зава- 
олицетворяват миналото и рихме там, на въпроса ни смя- 
фактически стана подстрека- та ли се и по-нататък за секре- 
тел да се разбият вратата на тар на общинското управле- 
помещението. Не е негово за
дължение да говори какво “Разбира се!” 
трябва да се работи, а да сези-

Бодигардове в 
Скупщината ние, даде лаконичен отговор:

Николайча Стойкович и 
кметът на Бабушнишка общи- Б.Д.ра има ли елементи за углавни

Сурдудица„Д-компани" разгърна дейност та си

Драган Чирич купи тухларница
цията на пътищата в Сърбия. След под
мяната на асфалтовата настилка на 
по-важиитс градски улици, дойде редът 

и на регионалния път М 1/13 
към Владичин хан, който 
свързва града с вътрешност
та на страната. Мощни фрези 
свалиха горния слой на почти 
двокиломстровата отсечка 
през индустриалния квартал 
Бело поле и се чакат асфал
тиращите машини и тежките 
валяци.

Оттук машините ще про
дължат към Власинското 
плато и граничния конт
ролно-пропускателен пункт 
Стрсзимировци, къдсто след 
десетилетия прекъсване на 1 
юли ще се проведе пограни
чен събор.

Продължава реализацията на програ
мата по ремонтиране на пътищата в 
Сурдулишка община, сключена с Дирек-

Преуспяващият бабушнишки бизнесмен Драган Чи
рич Бели, собственик на фирмата “Д-компани”, неот
давна купи тухларница в град Владичин хан, която раз- 

260 работници. Тухларницата работи добре, 
именно както и фирмата му за производство на метал- 

съоръжения за каучковата промишленост в Бабуш
ница, в която са настанени на работа стотина души. От 
години Чирич отчита добро делово сътрудничество с 
фирмите “Тигър” и “Мишлен”. По ииицаитава на биз
несмена в бабушнишкото средно техническо училище 
през следващата учебна година ще бъде открита пара
лелка за 15 металоработници с цифроуправляеми ма
шини. Но не за всичките, които завършат тригодишно
то специализирано образование, ще има място във фир
мата му.

Това, което напоследък бие в очи, е все по-изящният 
външен вид на фирмата му. Чирич е вложил доста в 
уреждането на фасадата, поставянето на ограда, уреж- 

| дането на малък парк с фонтан. Много новини е внесъл 
интериорите на деловите помещения и производ-

Б. Д.
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Хуманитарен концерт 6 Ниш &8>усе( Ноте СМса^о - дневник
I I реди 4 години Лидия Радионова, професор ь 

ЛХелитиото Национално музикално училище 
“Любомир Пипков” в София, забсляза невероятния 
талант на тогава 9-годишната Надежда, която на
рече “нешлифован диамант” и изрази желанието и 
готовността си да работи с нея. От следващата го
дина те вече са заедно, В момента Надето се учи в 
шести клас на това реномирано музикално учили
ще, Редовно участва в културни събития в София, 
но не забравя и родния Ниш, който даже и не проя
ви интерес да й помогне по някакъв начин и да я за-

До Чикаг© и назад••

ТТ..„,р... се на място, за което с него по-късно ще се разхо- рът от Молдова. Между 10 милио- 
Л само бях сънувал. Чикаго. В Дим из блус клубовете и ще водим ни жители на Чикаго на връх рож- 
11 преди обяд аз съм пред летище- интересни разговори. дения ми ден да срещна българка в
то и пуша първата цигара след Темата на сегашната среща е 8.30 сутринта.
8-часовия полет от Амстердам... “Гражданин на света или българин В два часа слсд обяд хващаме 

БТА, заедно с български медии и чужбина. Параметри на иацио- самолета за Амстердам, сега всич- 
от Чикаго, организира от 18 до 22 налната идентичност". ки п него знаят, че имам рожден
май Втора среща на българските Започва да ми става досадно от ден, получавам и дребни подаръ-

демагогския речник и изказвания в ци. Влизам последен в самолета.
Трябва да се издържи 7-часовиятмедни от цял свят, година слсд

първата такава в София по същото стил от времето на Милошевич. 
време. Излизам да изпия една бира в полет...

Чикаго е избран защото тук е пъба на хотела. Бирата е с вкус па Вторник, 23 май 
най-голямата българска колония шоколад, шоколадът е с паста на Пе знам вече дали е ден или 
извън България - около 100 000 негрите... а аз по рождение съм нощ и не мс интересува. Пристига- 
имигранти. Сърбите са доста по- блусмсн мс в Амстердам и оттам летим за
пече около 500 000 Кметът на Чи- На обяд отиваме в Къщата на София. Чикаго е ветровит град, а в 
каго е Стив Благоевич блуса. Там обаче няма места и слу- София с истински тропик, 34 гра-

В Чикаго българите имат пет майно на 20 метра от пея откривам дуса.
“Рсдфиш” - нюорлиански ресто- Юри Лазаров, заместник-ди

ректор на БТА, ми осигурява тран
спорт до полите на Витоша в Боя
на, където са апартаментите на 

среща. Председателстват я местни БТА за гости. В стаята с хладно и е 
българи, темата е интернет. Има изпълнена с песните на птиците от 
какво да се чуе. С един от говоре- близките дървета. Не знам какво 
щите от Австалия ще разменим да направя първо. Свалям обувки- 
линк в сайта на Братство, той с те, които ме убиваха през целия 
млад човек който най-добре осъз- път. Да тръгне човек на толкова 
нава и използва интернет техноло- дълъг път с нови обувки е наисит-

на неразумно.
Разглеждам всичките вестници,

вестника, един сателитен канал, 
два сайта и един местен ТВ канал. Рант с типична луизианска кухня. 
Тук има и българско училище, две Неделя, 21 май 
български църкви, много българ- б)т 10 започваме с редовната
ски ресторанти и магазини.

Мотото на срещата е “нацио
налната идентичност и ролята на 
медиите за изграждане образа на 
България”.

Аз съм пратеник на Новинар
ско-издателска къща “Братство” 
от Ниш, единствената на българ
ски език в Сърбия. Поканен съм от 
БТА, както и медиите от Австра- сорите. материали и дискове които си ку-
лия. Канада. Франция, Ирландия, Използвах следобеда да отида пих... така и заспивам рано и се съ- 
Гърция и България, начело с Мак- Д° легендарното някога студио буждам късно на другото утро. 
сим Минчев Ое1тагк Кесогс1$ и в невероятния Сряда, 24 май

Настанен съм на 18 етаж в хотел магазин напазарувах много диско- Днес е Националният празник
ве. Най-доволен съм за албума на на България - Денят на светите 
Но\уНгГ \Уо1Га - 1Ье Васксюог \Уо1Г. братя Кирил и Методий - почивен 

След обеда е закривнаето на ден. 
срещата. Речта в края на срещата е
на Максим Минчев, човек който следя освещаването на паметника 
има някаква харизма. За организи- на Кирил и Методий пред цен- 
рането на такава среща човек тралната библиотека в София.

Реч държи кметът Бойко Бори
сов и няколко професори. Факт е,

гиите.
На обяд сме поканени от спон-

Проф. Лидия Радионова 
и Надежда Цветкова

Радисън в центъра на града (“даун- 
таун”) заедно с бесарабския бълга
рин Николай Червенков.

Той е ректор на университета в 
Кишинев, Молдова - духовит чо
век на около 60 години.

Новинарите от Чикаго са от _
вестниците “България”, “България трябва да има способности и стил 
21 век”, “България сега”, “Злато- " т°й п0 Рождение си ги има.
рог” “Старт БГ”, интернет порта- Прощалната вечер е в българ- че през последните пет години на 
ла ЕигоСЬшаво, Радио България, ск™ ресторант С1са§о_Ву МгЬ!.
ТВ България, ТВ-шоуто Рпйау ^“^50 Вчера съм имал книгата. Там се срещам

Надвечер влизаме в българска- Р°жДен ден в Сърбия, а днес в литературни деици и мои прияте-
авославна църква “Света Со- Америка. _ ли- НДК е ВП^а7Л™“Ш^"Р^п„“р С човека, с които делих една центъра на София с осмоъглна

в хотела, излизаме навън мал- форма. Нищо особено в сравнение

пази тук, а тя пък, както правят само великите хора, реши да му 
помогне. Надето се отказа от хонорара си за участието в хумани
тарния концерт за помощ на нишкия родилен дом, който бе изне- 

по повод патронния празник на града Св. цар Константин и 
царица Елена.

Концертът бе организиран от новосформирания камерен ор
кестър “Константинус”, в чийто състав са две генерации творци - 
най-перспективните студенти във Факултета на музикалното из
куство в Ниш и техните преподаватели и видни членове на Ниш
кия симфоничен оркестър. В събота вечерта на сцената на това 
заведение Цветкова и Радионова концертираха, съпътствани от 
“Константинус”. Само на 13 години, а с грациозен подход като 
световноизвестните музикални изпълнители, Надето застана са
моуверено на сцената и от сигурната й ръка и струните на цигул
ката й пръхнаха прекрасни звукове, докосвайки сетивата и разга- 
ляйки душите на посетителите, изпълнили залата. Трите парчета 
на Бах от Концерта за цигулка и оркестър изпълни тя сама, а пос
ле двете цигулки от Концерта на Вивалди изсвириха с професор- 
ката й. От началото до края на концерта за великолепното съче
тание на звуците се грижи световноизвестният диригент Андрей 
Андреев.

Както преценяват специалистите, а го потвърждава невероят
ното напредване и многобройните успехи на Надежда, наскоро 

да очакваме диамантът да заблести от най-забележител- 
ните концертни зали в Европа и света.

По националната телевизия
сен

този ден не вали дъжд.
Отивам в НДК до салона на 

с няколко

та пр
фия”. Домакините ни очакват, но и
под етикецията личи разединение- стая тт „ _ „„„ „„„
то между българската религиозна *° Да се поразходим наоколо. Не с Чикаго, но все пак тук се откроя- 
общност на двата синода. съм МУ казал'че имам Р0ЖДен ден- ва балканската традиция.

След това имаше детски песни имах намерение да пием сутрешно Четвъртък, 25 май
кафе и да го полеем символично с Вече съм си вкъщи. Трябва да 
уиски. С бавен ход се озоваваме ходя на работа. Вчера са празнува- 
пред сградата на чикагските по- ли в “Батство”, нося им няколко 
жарникари от 1887 г. Няма никой дреболии да ги почерпя, 
по улиците. Купувам скара за хапване, и се

Докато се намествахме за сним- замислям. Опушената вешалица 
ка, отнякаде се появи една девойка, при Марта е нещо несравнимо. 

Срещата се ръководи от Георги аз й казах “минавай” а тя на чист Мисля да спра цигарите от нача- 
Лозанов, главен редактор на “Его- български ми каза: “Кво? Добре! лото на следващата седмица. 
ист» Не знам кои се изненада повече Велимир Костов

- аз, българката Рени или професо-

и развлекателна програма.
Вслушах се в съвета на моя при

ятел Игор и както повечето амери
канци в 11 часа бях в леглото. 

Събота, 20 май 
Началото на срещата е в 9.30 в 

хотел Радисън. можем

Д.Х.

По повод премиерата на филма „Само още миг"Димитровград

За общуването на хората и природа ..V.тис тЩки1* Приобщаването към природата е сливане със светлината, докосването и 
отдаването на любовта е тъга и надежда

Ансамбълът на димитровградския 
театър “Христо Ботев” в началото на 
този месец замина в България, където с 
представлението си “Хамлет в село 
Долна Пъскашия” гостува в няколко 
града. Димитровградчани на 2 юни бяха 
в Севлиево, а след това в Каварна, къде
то от 3 до 5 юни бе проведен традицион
ният Национален театрален фестивал, в 
който участваха и театри от чужбина. 
След Каварна димитровградчани посе
тиха Хасково, където за първи път взеха 
участие в тамошния Международен 
фестивал на професионални театри.

Младата театралната трупа от Ди
митровград, която преди месеци под- 

представлението “Кафене шмеке
рия”, гостува в началото на този месец 
на международен фестивал на младеж
ки театри в българския град Берковица 
и в конкуренцията на 20-ина театри спе
чели първо място. Артистите Милан 
Андреевич и Сърджан Христов разде- 

за най-добре изпълнена

Лш
С тези думи бихме обобщили хората и природата, която бихме нностната система: принципите, 

впечатленията си след прожекци- казали е нещо свещено и свидно правилата и пътя за възстановя- 
ята на новия докумеитарно-игра- за хората от нашите краища, ване на добродетелите на дедите Дядо Нацко 
лен филм “Само още миг” на Считаме, че тъкмо в това е клю- ни... когато обичта към природа- ните сехива Считаме, че 
Владимир Манич в Димитров- чът за тълкуването на послания- та, към хората и животните е би- това от очихе на някои зрители потс 

та на филма, които също са мно- ла основна система на живеене и коха сълзи . предизвикани от силна 
Още по време на прожекцията гозначни и универсални: че живо- достойнство... възбуда и естетическа налсада-

филмът бе съпътстван от сълзи и тът протича в съзвучие с приро- Чрез образа на Нацко Нико- . Жизнеността и мъдростта - Д® 
емоции, дни след това хората дата и затова е живот, че посве- лов, авторът на филма е предста- чеоти които характеризират наШ« 
приказваха за него, някои само за щаването на природата означава вил съдбата и живота на нашене- чов’ По свой начин присъш <»**_ 
главния герой Нацко Николов, осъзнаване, че проникването и ца, който е изпълнен с изтезания на ч * ка в планината най-Добре г 
други за прекрасните природни докосването до другите и до при- и теглила, но и с предизвикател- е ппесъзлал дядо Нацко Нико*0 ' 
предели, трети за музиката, но родата е същевременно и радост, ства и воля да се устоява и оцеля- Тяка както той сам си зане и Умс
всички бяха доволни. и болка... ва, и най-важното да се зарежда к “ 0„ без опит във филм0*

Емоционалната тъга и естети- Владимир Манич е очарован и душата с енергия, кяото щедро тп „зЛгткп но с опит във воДО« 
ческата наслада, с които се заре- трайно вдъхновен от родния си предлагат природните даденос- Актьор без гр«>
дихме по време на прожекцията край, от Стара планина, от живо- ти и сърдечните хора. А когато се Актът с вдъхнови
на_ филма, свидетелстват та и хората в тези краища... И за- почувства хармонията между хо- жизнена сипа и огън за обич и 
наи-добре за неколкогодишните това всичко във филма е насите- рата и природата, когато се про- „ГтчПа петната височка зем*^. 
успешни усилия на изатовчанина но с чувственост, с лирически никне в техния бит и в обичаите петовсичкое слятосприР0»^- 
Владимир Манич да проникне и нюанси и образност... Той не са- им, се получава картината, която „ето всичко е свещено и въз»»^
пресъздаде хармонията между мо че разказва, но и показва це- вълнува хората и разтърства тех- всичко е свещ

/] %

ТЪКМО 33'

град.

готви

лиха наградата 
комедийна роля. Б.Д.
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Д-р Джордже Игнятович: Вук Ст. 
Караджич и Спиридон Н. Палаузоб (2)

На Възнесение Господне 6 Долна Любата

Богата 

преписка при 

трудни 

условия Гости на тържеството бя
ха Иван Желев, директор 
на Дирекция “Вероизповеда
ния” към Министерския съ-*3а съжаление не всички писма, коишо са 

си разменили славните съвременници, са 
Запазени.

На 12 декември 1852 годи
на Спиридон Палаузов с 
удоволствие, на български, 
уведомил Вук, че е получил 
чрез И. И. Срезневски него
вото писмо от 30/12 октом
ври, както и писмото на Йо- 
зефина Урбанчич Турног- 
радска (1833 - 1854), първата 
словенска писателка. Тя е 
била интересна за българ
ския учен като автор на исто
рически разкази с български 
мотиви, например Во1рагзк.1 
сагВопз, побългарен от Кон
стантин ГТеткович (Борис, 
първи христиански цар на 
българите, Цариград, 1853).

Спиридон благодарил от 
все сърце на Вук за неговата 
ревност, с която се стараел 
да разпространи магистър
ската му теза. Но понеже и 
Денкоглу поискал няколко 
екземпляра от тезата, пора
ди пощенските затруднения 
пак ги изпратил на Вук Ка
раджич. Едновременно се 
оплакал, че не получил 
Српски р]счник от Надеж- 
дин, а имало още много же
лаещи да придобият това из
дание, но не знаели как и къ
де да го намерят. Спиридон 
помолил Вук да му намери, 
макар и в антикварници, и 
някои издания за подвизите 
на ускоците, защото отдавна 
имал желание да напише ис
торията им, която останала 
неизвестна дотогава и попи
тал Вук дали той има някак- ти. 
ви източници за тази тема, а 
може да се намери много и в 
народните песни. И накрая 
пише: “... И аз душевно ще ви 
бъда благодарен 
общите
Далматински Запорожци.”
Изглежда, че Вук или не е 
имал желание, или лично е 
бил заинтересован за темата, 
затова написал на плика:
“Тежа дара од масла”. Все 
пак поръчал исканите книги 
и вероятно някои е изпратил 
на Палаузов. Между гях е и 
известният епос Осман на 
далматинския поет Иван 
Гундулич, без да знае, че то
гава още нямало печатно из
дание. (Мимоходом: едно 
интересно изказване на Гун
дулич
Орфей бил български пе
вец!).

С писмо от 17 май 1855 го
лина Палаузов уведомил Ка- 
раджич, че е получил писмо
то му от 13/25 април 1854, но

вет на България, Росица 
Станимирова от Комисия
та по правата па човека и 
вероизповеданията към На
родното събрание, Тодор 
Костов, учител в Софий-

го приел едва в декември, ко- 
гато се завърнал в Петербург 
от Дунавските княжества 
Влахия и Молдавия, гдето 
прекарал почти една година. 
Към това писмо е било при
общено и писмо от “уважае
мата госпожа Урбанчич”, за 
изпращането на което изка
зал своята обязност. Изпол
звайки неговата благосклон
ност, той помолил виенския 
си сръбски познайник да 
улесни изпращането на ня
кои книги по пощата или 
чрез руското посолство в ав
стрийската столица. Ако А. 
Ф. Хилфердинг, който веро
ятно се е запознал с него, все 
още е във Виена, то той може 
да ги изпрати в Петербург, а 
ако това не стане, и сам да се 
потруди. Обаче адресът обе
зателно да бъде: Чиновнику 
Минист. Народ. Просвеще
ния. След това дава сведения 
за Сергей Раевски, Н. И. На
деждни и И. И. Срезневски. 
Накрая казва, че насмалко не 
попаднал във Виена, но може 
следващото лято да му се из
пълни желанието и той още 
веднъж да бъде щастлив да 
се прегърне отново с него.

И по-късно Вук изпращал 
книги на Палаузов чрез Н. И. 
Надеждин, когото помолил в 
едно писмо от 1854 година 
да предаде пакета с книги на 
Палаузов, но и при друга 
възможност, ако пак изпра-

ската духовна семинария, и 
Лозан Митев, председател 

Национално о,вижениена
“Западните покрайнини’’ 
от София. Делегацията от 
България беше придружена 
от председателя па Прог
рамния съвет на босилег-
радския филиал на КИЦ 
“Цариброд ” Иван Николов 
и други представители на 
филиала.

ГПрадиционната църковна и селска служба на Спасовден в Долна 
Л Любата тази година беше особено тържествена, понеже като 
подарък 3а празника долнолюбатани получиха възобновената черква 
„Възнесение Господне“.

В центъра на селото праз
ничната атмосфера се чувства
ше още от сутринта. Навсякъ
де беше видимо голямо ожив
ление - организаторите на тър
жеството бързаха да извършат 
последните подготовки, а от 
махалите започнаха да прииж
дат селяни. Църковният двор 
се пълнеше с хора, които се въ
одушевяваха от новия блясък 
на духовния храм. Пристигнаха 
и гости от София и Босилег
рад, а от местното осмокласно 
училище дойдоха всички уче
ници и учители. А когато мощ
ният камбанен звън обяви на
чалото на тържеството, долно
любатани и техните гости влез
наха в църквата на първата 
празнична литургия след ре
монта й, която след водосвета 
отслужи босилеградският све
щеник Михайло Станчев.

След обреда в църквата спа- 
совденското тържество про
дължи в сградата в църковния 
двор,
най-напред освети курбана на 
тазгодишните домакини на 
службата - Славчо Велинов, 
преселник в Крагуевац, и Доб
ри Зарков от махала Шуглевци, 
преряза службарските колани 
и благослови софрата. Дома

кините бяха приготвили обяд скупщина в Босилеград са по
за всички службари, но по тра- лучени 20 000 динара. Долно- 
диция и останалите долнолю- любатани изказаха голямата си 
батски семейства бяха донесли благодарност към Дирекцията 
ястия и питиета. Накрая дома- за вероизповедания на Репуб- 
кинството на службата в 2007 лика България, която отпусна 
година приеха Георги Глиго- 8000 лева, както и към Светия

За съжаление не всички 
писма от тази богата пре
писка са запазени. Не е из-

където свещеникътвестно дали те се намират в 
книжовното наследство на 
Палаузов, доколкото то съ
ществува. От един регистър 
на Вук узнаваме, че му е пи
сал на 18. 1X1851 и на 13/25. 
IV 1854 година. Палаузов 
споменава и едно писмо на 
Вук от 30. 1Х/12. X 1852. Не 
са запазени и някои писма на 
Спиридон Н. Палаузов до 
Вук Караджич. Палаузов 
например споменава едно 
писмо от месец юни 1852. 
Може да се предположи, че 
те са си разменили и други 
писма, за които не се знае. 
От казаното обаче се вижда,

ако ми со- 
що-ти-годе за тезе ров и Станиша Стоев от маха

ла Клисура.
Тържеството на Възнесение 

Господне в Долна Любата пре
мина под знака на една голяма 
радост и на една голяма благо
дарност. Радваха се местните 
хора заради ремонта на цър
квата, за който и те имат заслу
ги. Всяко домакинство е отде
лило най-малко по 1000 дина
ра, а немалка сума пари са съб
рали и преселниците от селото 
в Босилеград, Враня, Ниш, 
Крагуевац, Скопие и други гра
дове. И този път беше подчер
тан особеният принос на дол- 
нолюбатанина Миле Спасов, 
който над четири десетилетия 
живее в САЩ. Той беше един 
от инициаторите за възобновя
ването на църквата и за целта 
отдели 1300 долара. Нека да 
добавим, че от Общинската

синод на Българската правос
лавна църква, който подсигури 
1000 долара. Дарението беше 
реализирано 
КИЦ в Босилеград, към който 
Църковният съвет на Долна 
Любата се обърна е молба да 
подпомогне набирането на 
средства за ремонта на черква-

Църковният съвет е поискал 
финансова помощ и от Минис
терството на вероизповедани
ята на Република Сърбия, как
то и от Вранската епархия, но 
тези ведомства не са отпусна
ли пито динар. Долнолюбата
ни бяха неприятно изненадани 
и от това, че на тържеството не 
присъстваха представители на 
министерството и епархията, 
въпреки че са поканени.

посредством

Църквата “Възнесение Гос- 
дне” в Долна Любата е 

осна преди 126 годи- 
рамките на ремонта, 

който извърши частната 
фирма “Дияна” от Боси
леград, е подменен покри
вът, направена е нова фаса
да, сменена е дограмата, 
сложен е нов под, построе
ни са тротоари около цър
квата и е реконструирана 
камбанарията. От Църков
ния съвет оповестиха сани
ране на подпорните камен
ни стени и ремонтиране на 
сградата за помени па 
пипалите.

по
постр 

■ В
та.

ни

че при тогавашните трудни 
условия двамата славни съв- 

имали богата

класическият поет

рсмеиници са 
преписка, която и днес може 
да служи като пример.

по-
- Край - П. Рангслов
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Състезание за Купата на ФС РИС -1 кръг

“Балкански” - 

“Радник-Роса” 2:0Един месец в 

царството на футбола През целия мач домакините 8, Глигориевич 8, Васов 7.5, 
бяха по-добрият съперник. Милан Георгиев 7, Марков 7, 
Двукратният стрелец Иванов Пейчев 7.5, Миодраг Георгиев 
можеше да вкара още няколко 7 (Потич -), Гюров 7,5, Йовано- 
гола, но нямаше късмет. Гос- вич 7 (Димитров-), Нацков 7.5, 
тите се представиха добре и Иванов 8 (Ценков -).

ФК “Радник-Роса”\ Радуло-

*Футболните запалянковци в Сърбия, която без собствена заслуга 
стана независима сгьржава, ще „навиват“ ча представителния от
бор на несъществуващата вече страна СЧГ, но нека да не съжаля
ват - дано това бъде край на поредицата от такива абсурди! създадоха няколко голови по

ложения, но вратарят Велич- вич 7, Станкович 7, В. Игнято- 
ков не позволи да опънат вич 6.5 (Костич), Петричевич

6.5 (Йоцич 6.5), Велкович 6.5 
Димитровград, 31 май 2005 (Джорджевич -), Стоянович 7, 

г. СЦ “Парк”, зрители - около Г. Игнятович 7, Алексич 7, 
500, рефер - Душан Нонич от Стошич 6.5, Спасич 7.5, Анд- 
Пирот (7). Голмайстор: Ива- желкович 6.5. 
нов в 25 и 76 минута.

ФК “Балкански”: Величков Иванов.

мрежата зад гърба му.

Играч на срещата: Бане
Д.С.

Новини '
* ФК “ЖЕЛЮША” 

КАТАСТРОФИРА в пред-
края на миналия месец в Но
ви Сад. В дисциплината ви-

последния кръг от първен- сок скок димитровградският 
ството на ПОД в Гнилан, къ- гимназист преодоля 193 см. 
дето загуби от местния от- Андрей Еленков от Основно- 
бор с 0 : 9. В последния кръг то училище “Моша Пияде” 
от първенството желюшани прескочи 150 см и зае място 
посрещат “Задругар” от Кру- в средата на подреждането, 
пъц. Мачът ще се играе утре 
от 17, 30 часа.

* “БАЛКАНСКИ"

* ОТ СТРЕЛЧЕСКИЯ 
КЛУБ “ГРАНИЧАР” съоб
щиха, че е открит тото мага- 

ЗАГУБИ срещата от 29 кръг зин на Държавната лотария 
на първенството в Първа Ку- на Сърбия под название 
тина от отбора на “Будуч- 
ност” с 2 : 4 (1 : 2). Домашни- улица “Вук Караджич” номер 
те играха грубо и вършеха

“Шампион”. Магазинът е наНАПРЕД, “ПЛАВИ”: За последен път с името Сърбия и Черна гора

2 и работи всеки делничен 
ден - от 9 до 12 и от 14 до 19На тържествена церемония ра, той е, както се казва в един та, сиромашията... Навярно ще 

на 9 юни вечерта на новия ста- виц, министър на финансите, бъдат принудени да “навиват” 
дион “Алианс” в Мюнхен пре- Футболът е и един от най-доб- за репрезентацията на несъ- 
зидентът на Германия Хорст рите психотерапевти - с негова ществуващата вече страна 
Кьолер ще открие осемнадесе- помощ там, на стадионите, или Сърбия и Черна гора, но нека 
тото Световно първенство по вкъщи, пред телевизорите, да не съжаляват - дано това бъ- 
футбол, което ще приключи с стотици милиони, че и милиар- де краят на поредицата от та- 
финалния мач на 9 юли в Бер- ди хора ще се отърват от се- кива абсурди! Първата въз- 
лин. Според списание “Шпи- мейните, личните и професио- можност за радост е мачът с 
гел”, на откриването световна- налните си проблеми, ще им Холандия на 11 юни, която е 
та купа ще бъде изнесена на те- съмне от политиката и полити- стар длъжник на “плавите”. Ще 
рена от легендарния крал на ците, ще отпушат вентилите на последват двубои с Аржентина

на 16 юни и с Брега на слонова
та кост на 21 юни, в които мом
четата в сини фланелки имат 
реални изгледи да си извадят 
“виза” за втория етап на финал
ния турнир. Тогава може би ще 
имаме повод и за колективна е-

постоянен натиск върху ре
фера, в резултат на което той часа, както и всяка събота от

10 до 15 часа. Представители 
на клуба споделиха, че част

отсъждаше в тяхна полза. 
“Балкански” имаше повече

от вноските за тотото ще 
отива за този клуб.

* В ПОСЛЕДНИЯ КРЪГ 
от първенството на пионер
ската окръжна фуболна лига

шансове, но реализира само 
два чрез опитния Бане Гю
ров. В състава на димитров- 
градчани бяха: Величков,
Бошкович (Зекович), Васов,
Милан Георгиев, Марков
(Йованович), Пейчев, Глиго- състави на “Балкански” и 
риевич, Гюров, Димитров 
(Потич), Нацков и Иванов. В завърши 4 : 1 в полза на ди-

митровградчани. С този мач

се срещнаха съответните

“Желюша”. Местното дерби

последния кръг от първен
ството “Балкански” домакин- двата пионерски състава от 
ства на бабушнишката “Луж- Димитровградска община 
ница”.

* ДЖОРДЖЕ ГОГОВ бе 
втори на републиканското 
първенство по лека атлетика реждане ще бъде известно 
за основни и средни училища след като бъдат изиграни 
в Сърбия, което се проведе в всичките мачове.

Прогнозата на Христо Стоичков приключиха състезанието, 
заемайки места във връха на 
таблицата. Крайното под-Холандия и Аржентина 

ще се провалят уфория. Топката е кръгла, на
ли? К. Г.Селекционерът на българския национален отбор по футбол 

Христо Стоичков прогнозира, че традиционно силните тимо
ве на Холандия и Аржентина ще се провалят на световното 
първенство в Германия.

Най-добрият български футболист на всички времена 
предрича ранно отпадане и на двата състава. Според него 
възпитаниците на Марко ван Бастен и Хосе Пексрман дори 
няма да успеят да излязат от група Ц, определена като “група 
на смъртта”. Стоичков е на мнение, че въпросните тимове ще 
загубят двубоите срещу националните отбори на Сърбия и 
Черна гора и Брега на слоновата кост.

ЮФД - предпоследен кръг
й Младост” загуби в Сурдулица

След пет мача без пораже- Крайния резултат в мача - 3:1 в Георгиев, Д. Стошич, Б. Воино- 
ние “Младост” отстъпи с 1:3 полза на сурдуличани, оформи вич (от 72 мин. С. Димитров), 
при гостуването си на “Радник” младият нападател на “зелени- Л. Динов и В. Владимиров, 
в Сурдулица в рамките на пред- те” Владица Владимиров в 80

Т. П.

Кръг преди края на първен 
“Радник”-. Г. Панайотов, Н. ството “Младост” заема 9 мяс 

Станкович, В. Игнятович, Ф. то с 44 точки. В последния маЧ 
През първото полувреме до- Петричевич (от 75 мин. М. Кос- “зелените” ще посрешнат 

заслуга стана независима дър- макините осъществиха солид- тич), А. Величкович, М. Стоя- “Племетина” от косовското се 
жава, най-сетне ще получат ху- на преднина от два гола, които нович (от 65 мин. Г. Йоцич), Г. ло Племетина край Обили4 
бава възможност да отдъхнат отбелязаха от дузпи. Реализа- Игнятович, Н. Алексич, А. Сто- Гостите отдавна загубиха всич 
от тежките държавни пробле- тори бяха Никола Спасич в 9 и шич, Н. Спасич и В. Йоцич (от ки шансове за оцеляване в 0 

- от Космет, Хага, черно- Милан Стоянович в 30 минута. 46 мин. С. Джорджевич). визията и в “Младост” са У°е'
горския референдум, дългоо- В 64 минута Никола Спасич се “Младост": Г. Величкович, дени, че в този двубой ше «« 
бещаваната конституция, пар- разписа за втори път и увеличи Б. Стоянович, Й. Григоров, б! челят нови три точки, 
тийните разпри, безработица- преднината на своя

последния кръг от тазгодиш- минута, 
ното първенство на Южномо- 

Футболните запалянковци в равска футболна дивизия.
Сърбия, която без собствена

футбола Пеле и германския 
топ-модел Клаудия Шифър.

Въпреки че не всички хора 
на земята са футболни запа
лянковци и че само 32 държави 
имат свои отбори на първен
ството, в предстоящия период 
от един месец нашата планета 
ще бъде царство на Негово ве
личество футбола. Защото той 
е не само най-популярната иг
ра на света. Той е повече от иг-

емоциите си...

ми

плр-отбор. Илич, И. Василев, Ж. Насев, М.
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ВЛАДИМИР 
МИЦОВ 
(1921 - 2006)

Скръбна вестг. почина
С дълбока скръб съобщаваме, че на 2 юни 

2006 год.починаТодорка
Сотирова

МАРИКА ПЕТРОВА ГЕРОВА 
от гр. Ниш, родена в село Сенокос, където 
бе и погребана на 3 юни

Времето никога няма да заличи прекрасните 
ни спомени за теб. Дълбок поклон пред светлата 
ти памет!

Опечалени: съпруг Славко, сестри Любица, Цена, Кена и 
Тапа, брат Гроздан, снаха Вера, зетове Гоила, Мики и 

Серж, племенници и роднини

от Долна Лисина

Беше добър съпруг, ро
дител, вуйчо и съселянин. 
Винаги беше

(1932 - 2006)
В гр. Пирот неотдавна почина Тодорка Сотирова, 

вателка по руски език и дългогодишна директорка на осмолет- 
ката в Звонци.

Сотирова е родена в с. Славиня, където учи до IV клас. В Ка
меница завършва прогимназия, а в Цариброд учителска школа 
през 1951 г. Започва да учителства в Ясенов дел и с добрата си 
работа в училището, както и с ангажирането си в обществения 
живот спечелва обичта на ясеновделчани. След 3 
ва в с. Борово, заедно със съпруга си Васил Сотиров. В това се
ло младите съпрузи работят неуморно и като преподаватели, и 
като обществени дейци. След 7-8 години се преместват в Сми- 
ловци, откъдето идват в Звонци.

Тодорка Сотирова задочно завършва за преподавателка 
руски език, а през 1975 година бива избрана за директор на 
звонското основно училище “Братство”. На директорския пост 
изкарва три мандата - период, когато в тази осмолетка учат и 
до 400 деца и когато се построяват нови училищни сгради 
Пресека, Звонци, Ясенов дел и Вучи дел. След това отново ра
боти като учителка в Звонци и Берин извор. В 
през 1990 година.

Сотирова беше работлива жена и в свободното си време ве
зеше много хубави гоблени. За успешната работа в просветното 
поле и за завидния обществен ангажимент получи няколко от
личия и награди.

Нейните някогашни ученици и колеги, както и жителите на 
Звонския край ще пазят спомена за нея с дълбока почит, приз
нателност и уважение.

Вечна памет!

в първите ре
дици на 
всички ак
ции за по
добряване
то на жи
вота в се
лото. Беше 
дългогоди
шен отбор- 
ник

Общинската скупщина в 
Босилеград, както и пред
седател на Местната об
щност на Д. Лисина. Не 
пестеше труд и време да 
помогне всекиму. По доб
ро го помнят и много май
стори от други села, които 
като млади момчета оти
ваха на печалба с неговата 
компания и учеха майсто
рия от него.

Почивай в мир, скъпи 
вуйчо! Поклон пред свет
лата ти памет!

препода-

На 2 юни 2006 г. загубихме нашата приятелка
МАРИКА ПЕТРОВА ГЕРОВА 
от гр. Ниш, родом от димитровградското 
село Сенокос

Винаги ще те помним по добрината и щедрос
тта, които раздаваше на всички. Почивай в мир! 

От семействата Рангелови и Зареви от Ниш

години мина

ло

Тъжен помен
На 10 юни 2006 год. се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА от 

смъртта на нашия мил съпруг, баща, свекър и дядо
СВЕТОЗАР КРАСИМ 
от Димитровград, по потекло от Градище

Панихидата ще се състои на гробището в село 
Градище в 11 часа.

Поклон пред паметта му!
Опечалени: съпруга Любинка, син Зоран, дъще

ря Зорица, снаха Радмила и внук Александър

в

пенсия излиза

■йЩ..

Твоят сестриник Славко 
Велинов със семейството 

си от гр. Ниш

Тъжен помен
На 15 юни се навършват ШЕСТ ТЪЖНИ ГОДИНИ от 

смъртта на нашия мил и незабравим син, брат, шурей, вуйчо, 
девер и чичко

Йордан Миланов

ТОМИСЛАВ СТОИМЕНОВ 
(1974 - 2000) 
от Босилеград

С много обич и признателност пазим спомена 
за твоята житейска мъдрост и безкрайната ти 
доброта.

Почивай в мир и светлина!
Скърбящи: майка Борка, баща Иван, сестра 

Вера, зет Григор, племенник Винко, снаха Сунчица, пле
менници Сандра и Иван и многобройни роднини 

от страната и чужбина

На 17 юни 2006 г. се навършват 
9 ГОДИНИ от смъртта на Нека всички, които я познаваха, си спом

нят за нея. В нашите сърца тя остава завина
ги.ш ЛЕПОСАВА СТАНОЕВА 

от Димитровградш Опечалени: съпруг Никола, син Петър и 
дъщеря Иванка със семействата си

КрътемеЩ* 288
Съставил: Драган Петров

Възпоменание
ДВАДЕСЕТ И ЕДНА ТЪЖНИ ГОДИНИ без нашата майка, 

свекърва и баба
ЛЮБА ВЕЛИНОВА СТОЯНОВА 

(1922 - 1985) 
от Долна Лисина

ВОДОРАВНО: 2. Известен 
холандски шахматист. 7. 
Песен на държава. 10. 
Единствено произведение. 
12. Американска поппевица 
и актриса. 14. Планина в 
Сърбия. 15. Стан на войско- 

бивак.
ДЕСЕТ ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от смъртта 
на нашия татко, свекър 
и дядо

16.ва част,
Авто-знак за Ниш. 18. Мяр
ка за тегло. 19. Горна кама
ра в някои парламенти. 20.
Примитивно
средство. 22. Град в САЩ.
25. Част от каруца. 27.
Сръбско име. 28. Права 
черта. 30. Позиция в шах
матната игра. 32. Дума за 
отричане. 33. Свещен бик в 
древен Египет. 35. Сръбска 
авио-компания. 36. Манас
тири. 39. Името на френ- изводство на млечни изде- ци. 31. Марка южнокорей
ския тенисист Ноа. 41. Град лия. 13. фуражно растение, ски автомобили. 34. Полу- 

България. 42. Народ. 44. -|5 река в Русия. 17. Модел течна маса във въздушни 
Телефонен повик. 45. Ради- русКИ самолети. 19. Спът- мехурчета. 37. Лично мес- 
кална политическа партия в Ник. 20. Мъжка рожба. 21. тоимение. 38. Италия 
България. 46. Река в Бълга- високо дърво. 23. Небесна (съкр.). 40. Нечистотия по 
Рия и Гърция. синина, лазур. 24. Един тялото или по дрехите от
ОТВЕСНО: 1. Кръстник. 2. хищник. 26. Столицата на пот и прах. 43. Мъчително 
Област в Австрия. 3, Домо- Афганистан. 29. Орляк пти- душевно настроение. 
Управител. 4. Спортна сре- 
Ща. 5. Кон (поет.). 6. Вещи,
«сито се носят при пътуване _ 5 Букурещ. 11. Юг. 12. Китен. 14. Мокет. 16. Лир.
с чанта, куфар, вързоп и др. 3фалРит'20. Кофа. 21. Епос. 23. Мусул. 25. Тал. 26. Не- 
'■ Певчески състав. 8. Река Тоник 30Ф Ни 31 Тенис. 33. “Нисан". 36. Ракия.
СъобияРИ1Я1' и Манаотир 8 38. Симид. 40. Ал. 42. Тесла. 43. Цикъл. 44. Перо. 46. Ат.

КРУМ ВЕЛИНОВ 
СТОЯНОВ 
(1921 - 1996) 
от Долна Лисина

плавателно

Ще ви помним винаги с много любов и тъга. 
Поклон пред светлата ви памет!

Синът Вене със семейството си

■ Изминаха ТРИДЕСЕТ ГОДИНИ, откакто останахме без на
шия мил и незабравим син, брат, племенник и братовчед
СПАСЕН СОКОЛОВ - ПАКЕ 
от Нови Сад

Ако можехме с думи да те върнем, 
най-нежните за теб бихме избрали.
Ако можехме със сълзи да те върнем, 
море от тях бихме събрали.

Почивай в мир и светлина!

Вечно скърбящи: татко Любо, сестра Нада, 
вуйчо Тошко и вуйна Ветка със семейството 

си и братовчедка Лилия със своето семейство



Сатира - Забава
Манчин рабуш
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«еа: предложи да командироват младите но- 
винари, които да питат гражданите коя 
опция предпочитат. Всички се съгласи
ха, а междувременно някои се хванаха 
на бас.

Младите новинари се пръснаха по 
градските улици и се върнаха привечер 
с голяма анкета. Главният редактор, 
който беше за република, с нетърпение 
попита:

- Значи, република, нали?
- Не, господин главен - отговориха с 

притеснение младите новинари.
Монархистите цъфнаха като лалета.
- Значи, народът иска монархия! - 

тържествуваха те.
- Не, не искат и монархия - казаха 

младите новинари.
- Па какво искат тогава?! - изкрещяха 

редакторите.
- Според резултата на анкетата, искат 

по-добър живот и хич не им пука нито 
за монархия, нито за република!

[Злободнебка Щт пРепублика
или 

монархия?
СлщмауфтV4

Има и теквия човеци: нищо не арек- 
сую, не им йе по табийетат чак и тъгай ки- 

га нещо се прайи да се некико измъкнемо от хали
щето, у койе затъньуйемо откико рекомо дека смо 
за промене. Нещо си мислим дека и погрешно раз- 
брамо тея промене. Требеше да се сменяващ човеци
те на йедну систему кою окайомо комунистическа, 
а да ви кажем искрено, далеко беше от комунисти- 
ческу! Мнозина сакайоше само да им се дава, па ки- 
га не им се даваше они си сами узимайоше.

Е, дойдоше променете, а нийе пак си мислимо, 
щом су промене, са нийе че гребемо оди държавуту 
- доста су гребли другьи! Ама се излъгамо: ударите 
се катанци на вабрикьете, поче некикво распрода- 
ванъе койе млого личи на грабеж. Народ остаде без 
работу, а не работи ли - нема и паре и лъка полъка 
затънумо... И що йе най-чудно: за све су ни виновни 
другьи, а нийе със скърстене рукье чекамо да се оп- 
райе работете. А и най-мънечката деца знаю дека 
със скърстене рукье нищо не може да се опрайи и 
напрайи...

И йоще нещо: кита рекомо промене, рекомо нема 
да владейе само йедна партия, а че прайимо повече 
партийе. И кво стану? Съберу се неколко човека и 
те ти цел а партия! Я не знам точно колко су парти- 
йете, ама ако веруйемо на веениците - у държавуту 
су преко триста, а при нас преко двайесе. Шиляв 
кико овъс смо нийе народ, почемо да се гледамо не 
кино човеци, а кико йебанджийе, да не кажем кико 
душманье. А са ми кажете кво може да напрайе ро
гове у вречу, а?

Е, оъш за тия рогатите що само муваю там и овам, 
подбутую това или онова, сакао да ви кажем. Я гьи 
окам смутаджийе! Тия дни разлепили некиква лис- 
тетия - траже да се смени кнетат на Цариброд, ама 
не кажу защо. Само чули дека и другьи сменявам 
кметове, демек чула жабата кове се конят, па и она 
дигла ногу. Бъш ме интересуйе защо еъга смутад- 
жийете надизаю джеву? Нейе ли им ясно дека на 
народат писну само да се претака на изборйе, да 
слуша правна обещания и да се нада кико лисица
та на ярчевата... А и нещо ми дзебне около сърце: 
кво че стане с тия народ, ако се напрайи коалиция 
на смутаджийе, кочничаре, одумджийе...? Нема ли 
да напипамо тиньуту на калището, а?

Кита се радуеемо на променете, не мислеомо дека 
с променете че исплива свакикъв шлям, дека некой 
че те чека у тъвното и че ти копа гроб за нищо. Е, 
засъга он се поприкрива, пуща балони да види дали 
народ може да се подведе, а от теквия предводници 
бог да те пази. Сигурно си имаю некикви свои тай
ни планове, оти они без планове не работе.

Колко по-убаво можеше да ни буде, ако засучемо 
рукаве и свак да прайи онова що най-добре умеие. 
Тъгай чини ми се нема да има место за бунджиие, 
смутаджийе и не знам кикви йоще. Тъгай нема пое- 
тояно да кукумявчимо дека смо на последньо место 
и дека друг ни йе винован за това...

След около сто години Сърбия пак 
стана независима държава. Но възник
на една голяма дилема: република или 
монархия?

В редакцията на един вестник нови- 
нарите и редакторите се разделиха на 
два блока. Привържениците на монар
хията казват, че трябва да вземем при
мер от Англия, Холандия, Испания... 
Другите твърдят, че това е застарял об
ществен порядък и се застъпват за ре
публика. Тогава един стар редактор Радослав Тилгер

«1»\ тбо, ши пазговопи !

У
- Знаеш ли къде се намира Кот д’ Ивоар?
- Какво?!
- Абе държавата, която наричат Брегът на 

слоновата кост?
- Ама че си прост! Намира се в нашата група 

за световното футболно първенство в Герма
ния.

* + *

- Защо се е разпаднала Византийската импе
рия? - пита учителката по история.

- Защото най-добрите й футболисти са отиш
ли да играят в чуждестранни клубове! - отговаря 
Иванчо.* * *

- Каква е разликата между вечерен футболен 
мач и секса?

- Чукането няма нужда да бъде прекъснато, 
ако бъде спрено захранването с електрически 
ток!* * *

- Чух, че си се омъжила за футболист. Довол
на ли си?

- Много! Отсега нататък ще се омъжвам само 
за футболисти.* * *

- Какъв футбол бе, атлетиката е царица на 
спортовете!

- Атлетиката може да е и царица, ама футбо
лът е министър на финансите!

* + *
- Защо женският футбол е толкова слабо раз

вит?
- Защото трудно могат да се намерят 11 жени, 

които са съгласни да излязат на терена в едно и 
също облекло.

* + +- Вярваш ли, Лили, че когато гледам по теле
визията световното футболно първенство, аз 
забравям всичко наоколо!

- Вярвам... Аз се казвам Мери!
* * *

- Не мога да разбера защо биковете не пона
сят червения цвят?

- Побесняват от злоба! Мислят, че ги смятат 
за футболисти и им показват червен картон!

Маича

ЯЖГгДК" 1 Откъде лизнае?
Кодекс на шопа

вратата на колата, тогава или е 
нова колата, или е нова жената. _?§
*Колкото по-добре се вижда де- 
колтето - толкова по-трудно се 
помни лицето.
♦Ако на излизане от помещението 
се закачите за дръжката на вра
тата, обезателно ще се върнете.
♦Ако сте пили добре, утрото ще е 
лошо. Ако утрото е добро, пили 
сте лошо!

♦Най мразим да мислим.
♦Кога ми се приработи, сед

нем и чекам да ми мине.
♦Кога съм гладен, не ми се 

работи. Кога се наручам, прис
пи ми се.

♦Не помним да е имало дън 
да ми се е работило и да не ми 
се е пило.

♦На работа да си починем.
Че си го отработим дома.

♦Они ми плащат колко да не 
умрем, ама я работим колко да
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не заспим.
♦Най обичам да съм змия 

ем си лежим, ем си одим.
*Я че си запалим къщагз,плевня-По време на юбилейната среща на по

колението царибродски гимназисти от 
1956 година една бивша ученичка, сега 
на 70-годишна възраст, ходеше от един 
до друг бивш съученик и ги питаше:

- Кой ти прави зъбите?!
Отговорът обикновено гласеше:
- Ама откъде знаеш, че имам изкустве

ни зъби?!

да изгори на комшията

<1 та. у трамвая®’♦И сам да съм 
пак че се бутам. „

♦И сам да съм на остров-, 
пак че се заградим. е

♦Какво е законо? „
ез не*-тесна врата у широко 

удавите минуят прсамо


