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Цена 15 дин. ::Вестник на българите в Сърбия 1Е1ШДВШ у1ървият брои излезе на' г. !
Сърбия отхвърли предложението за Косово на Марти Ахтисаари Трансгранично българо-сръбско сътрудничество

На Земен 

и на Нишка баняИма място за нов диалог
Сръоският президент Бо- то на Държавния департа- ложението нарушава Хартата 

рис Тадич и премиерът Воис- мент да покдрепи плана за на ООН, конституцията на 
лав Кощуница изразиха пред Косово на специалния прате- Сърбия и международното 
заместник-държавния секре- ник на ООН Марти Ахтисаа- право и тъй като подкрепя

Ри- интересите само на едната, Българската община Земен е защитила проект за културен
В телефонен разговор с съответно на албанската стра- обмен с Нишка баня, една от петте градски общини в Ниш. 

Бърнс Тадич заявил, че "за на. Кощуница подчертал, че е Стойността на проекта е в рамките на 119 000 евро за всяка от 
Сърбия е неприемлива каква- уверен, че планът на Ахтисаа- участниците.
то и да било форма на незави- ри няма да мине в Съвета за Проектът получи добра оценка и ще се реализира през 
симост на Косово и че се следващите 12 месеца. Подписани са договорите с Европей-
опитва в контактите си със ската агенция за реконструкция и в местните самоуправле-
страните-членки на Съвета за ния вече са назначени хората, които ще се грижат за навре-
сигурност на ООН да изрази 
необходимостта от компро
мисно решение, до което 
трябва да се стигне с продъл
жаване на преговорите". Та
дич е посочил, че е убеден, че 
"има място за продължаване 
на диалога" и че специалният 
пратеник Ахтисаари "не е из
черпал всички възможности 
за преговори", се посочва в 
съобщение от кабинета на 
президента.

Борис Тадич Воислав Кощуница от своя
страна в телефонен разговор с сигурност и че след това ще 

тар на САЩ по политически- Бърнс ПОСОЧИЛ/ че Сърбия е започнат нови, истински пре- 
те въпроси Никълъс Бърнс ОХХВЪрЛИЛа предложението ГОВори с нов межународен 
недоволството си от решение- на Ахтисаари, тъй като пред- посредник.

по 119 000 евро

и целесъобразно осъществяване на заплануваните за
(На стр. 2)

Сесия на ОС в Босилеград ________

менно
дачи.

Ново местно 

самооблагане?
Воислав Кощуница На 16-ата сесия на Общин- от 160 хиляди динара за МО в 

ската скупщина в Босилеград, Любатски район е увеличена 
която миналата седмица се на 700 хиляди. Вместо пред- 
проведе в Долна Ръжана, об- видените 160 хиляди за Тлъ- 
щинските съветници приеха мински район, сега е 
решение за първото измене- рамо да се изразходват 300 хи- 
ние и допълнение на тазго- ляди динара. Ще бъде увели- 
дишния общински бюджет, с чена и сумата за реализация

плани-

бърнс: Ще последват консултации
Заместник-държавният секретар на САЩ Никълъс Бърнс оповести в 

квартирата на НАТО, че през следващите месец-два ще последват консул
тации със Сърбия, косовските Албанци и с други заинтересовани във 
връзка с решаването статуса на Косово.

"За нас ще е предизвикателство да вървим към независимост и да запа- 
отношенията със Сърбия, да покажем, че Съроия има бъдеще в ЕС и 

НАТО", каза Бърнс след срещата на Съвета на НАТО.
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зим 
връзки си '•
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Лавров: Рано е да се говори за 
гласуването в Съвета за сигурност

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров във вторник 
к се застъпи за "обективен анализ" за прилагането на Резолюция 1244 за 
( Косово преди Съветът за сигурност да разисква по предложението на спе-
“прГ4р~” иМ.'С»”рР.". —. «• р»ю Д. «-о.ор-»

«, външната „ониГЕ „а Руен,- а
държава се заканва със сериозни компликации по въпроса за европейска

Ш

От заседанието на ОС

което са намалени разходите заседанието бяха назна-
с 2,1 милиона динара. Първо- цепи и членове на Управи- 
начално тези средства са били телния и Надзорния съвет 
запланувани за доизплащаме на Здравния дом, чийто ос
на грейдера, който общината ''°®н,"ел от 1 Я"У“Я^ с'''\а'л“'п 
купи в края на миналата го- ева“исПр Аце

В дина, но както поясни Смил- костадипов, представите
ля Митова, представител на ли от редовете на заети- 
общинската служба за изра- и роше Александров,
ботка на бюджета, договоре- Миодраг Якимов и Йордан 
но е 1,9 милиона динара от та- Арсов, представители на 
зи сума да подсигури УНДП, ОС. В състава на Надзор- 
а останалите 200 хиляди об- ния съвет са: Лиляна еор
тмиптя Чятопа каза тя гиева от редовете па зас- щината. затова, каза тя, Драган Раденков и
предназначените пари за ’^2вк0 Глигоров, предста- 
грейдера ще бъдат пренасо
чени предимно за реализа
ция на проекти в местните

Албенаи Мак I
:

Албена Денкова и Мак
сим Стависки за втори път
спечелиха световната титла

фигурното пързалямевъв
при танцовите двоики.

вители на основателя.

проекти в Лисинскн ра 
общности. По този начин в й№ ^ кат0 ВМесто предви- 
местните общности Босилег- ден^те ^ хидяди динара, ще 
рад и Райчиловци през тази бъдат ПОХарчени 700 хиляди, 
година вместо предвидените 
400 хиляди ще бъдат вложени 
650 хиляди динара, а сумата

па

(На стр. 51
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В Регионалната занаятчийска палата в Ниш НС на малцинствата за електронния 
медии в мултиетническите средиПартньорство със съседите Обществен сервиз, 

а не приватизация
Програмата "Добросъседатво" предлага съдействат и експерти от Германия, ще се

възможности за установяване на по-тесни финансира от Европейската банка за
връзки и между занаятчийските камари от реконструкция
Ниш и София. В този контекст започна да се председателят на Регионалната занаятчийска 
изготвя проект за сътрудничество между камара в Ниш Благое Стаиисавлевич. Той 
самостоятелните занаятчии и бизнесмени от има огромно значение за членовете на Представители на съветите тронни медии, което пък е в
Ниш и София. Подготовката на проекта беше нашата асоциация, тъй като предлага на националните малцинства разрез със Закона за правата
договорена на срещата в Регионалната възможности за равнопоставено п Сърбия на срещата си в Но- на малцинствата,
занаятчийска камара в Ниш с представители партньорство с колегите ни от ЕС. Освен ви Сад отново се обявиха про- Същевременно съветите на
на Националната занаятчийска камара на материалната подкрепа от страна на ЕС, тип заДЪ/1ЖИТелната прива- националните
България и Регионалната занаятчийска която наистина ни е необходима, очакваме и ™заЦия на местните елек- настояват
палата в София, на която присъстваха и международна промоция на кадрите,
представители на съответната камара от уменията и природните ресурси, с които ще
германския град Кобленц. можем да конкурираме на световния пазар,

- Проектът, за чмето подготвяне ще ни уточни Стаиисавлевич.

и развитие, заяви

малцинства 
Републиканската 

тронни медии в мултиетни- агенция за радиоразпръсква- 
ческите среди. Те предлагат не да допусне местните елек- 
на правителството на Сърбия тронни медии в мултиетни- 
да задвижи в парламента из- ческите среди да получат чес- 
мепение в Закона за радио- тоти в зависимост от броя на 
разпръскването, с които мес- езиците, на които се излъчват 
тнитеЗемен и Нишка баня излъчващи програмите им. Това означа- 
програми на някой от мал- ва, че радио-телевизионните 
цинствените езици, да не се центрове в нашите общини 
приватизират, а да станат об- да разполагат поне с две чес- 
ществен сервиз за дадената тоти, за да могат да излъчват

на сръбски, и на 
език.

медии,

(От стр. 1) етап за регулиране на извора 
и коритото на Сува баня.

Освен този с Нишка баня, 
община Земен е защитила 
пред Европейската агенция 
за реконструкция още два 
проекта, чиято цел е подоб
ряване на инфраструктурата. 
Единият е с община Босилег
рад и обхваща пътя Зе- 
мен-Трекляно-Славчето, къ- 
дето някога се правеха прочу
тите събори. От босилеград- 
ска страна също трябва да се 
направи пътна инфраструк
тура, която да съединява две
те съседни държави. Крайна
та цел е да се направи соли
ден път, който да свързва Бъл
гария и Сърбия всеки ден, а 
не само веднъж в годината, 
когато бяха съборите. Дру 
въпрос ще се открие ли ГКПП 
на Славчето. Едва ли, защото 
нещата сега вървят натам, че

Община Земен е най-южна
та община в Пернишка об
ласт. Тя граничи с община 
Трекляно от Кюстендилска 
област. Населението в об
щината е 4200 човека в 18 
села и град Земен, като 
броят на жителите в гра
да и в селата е балансиран 
- половината са в града, а 
другата половина живеят в 
селата. Територ 
общината е 246 I 
километра. Основният по
минък на хората е живот
новъдството. Поради спе
цифичния климат и ин
фраструктура, общината 
разполага с едно от най-го- 

в Бъл-

среда, както Радио телевизия програми и 
Сърбия е за цялата страна, български е;
Това е необходимост, тъй ка- Освен до правителството и 
то едва ли ще се намери час- Министерството на култура- 
тник, който да купи електро- та и на медиите в Сърбия, 
нна медия при задължението писмо с такова искане е от- 
да излъчва програма на мал- правено и до Републиканска- 
цинствен език с оглед на чие- та агенция за радиоразпръс- 
леността на аудиторията и кване, Агенцията за привати- 
местоположението на наши- зация, Службата за човешки 
те малцинства. С други думи, и малцинствени права в Сър- 
ще се стигне до загубване на бия и до други компетентни 
съществуващите права в об- републикански и покрайнин- 
ластта на информирането на ски органи, 
майчин език, които им обез
печаваха общинските елек-

В Нишка баня и в Земен 
има почти еднакви църкви. 
Те са еднакви по стила на сте
нописа, но разликата в годи
ните е значителна. Земенски- 
ят манастир е най-стар в до
лината на река Струма, а не
говата черква предхожда Бо- 
янската с цели 50 години. Тя е 
изписана най-напред през XI 
в., а след това и през XIV век. 
Има запазени стенописи и от 
двата пласта. Една част от

ията на 
квадратни

средствата, запланувани в 
рамките на програма "Доб- 
росъседство", ще бъде израз
ходвана за тяхната реставра
ция.

В. Богоев
\редприятия 
добив на вар и гли-

лемите п 
гария за 
нодобивна мина. Глината 
се изнася и в Македония. 
Община Земен има няколко 
шивашки фабрики, които 
произвеждат предимно за 
Италия. Има и един ита
лиански цех, в който рабо
тят пад 120 шивачи, чия- 
то продукция директно се 
реализира в Италия, така 
че не може да се намери на 
българския пазар.

По повод конкурса за разпределяне на честоти
По-голямата част от сред

ствата, които ще получи 
Нишка баня, ще бъдат израз
ходвани за реконструкция на 
централния парк и втория

Необходима е обща стратегияг е

Миналата седмица в ежед
невника "Политика" бе пуб
ликуван конкурс за разпреде
ляне на честоти за местните 
електронни медии в Сърбия. 
Как ще се справят медиите в 

ГКПП-тата да се заличат след Димитровград с това нещо, 
време, но пътища трябва да търсим отговор от най-ком-

петентните.

за бъдещето на местните ме
дии, като се има предвид, че 
малцинството живее пре
димно в Димитровград и Бо
силеград. Въпросът за финан
сирането ще бъде по-ясен, 
ако след декември 2007 годи
на бъде сложен префиксът
"малцинствена".****има.

проекти не Емил Томов, ид директор 
трябва да надхвърлят 20 000 на Радио телевизия Царио- 
евро - като цена за подготовка род: 
на документацията. След ка
то минат документите, няма 
съмнение, че ЕС ще се наеме Щипа в Димитровград взе ре
да обезпечи средства и за шение да отдели РТВ Цариб- 
прокарване и възстановава- Р°Д от Центъра за култура и 
нето на пътя, което струва медията да стане Обществено 
много повече. В. Богоев информативно предприятие.

В унисон с това са предприе
ти необходимите мерки, но 

________ все още тя не е регистрирана

Отделните
Д-р Ангел Йосифов, пред

седател на Националния съ
вет на българите:

- Становище на Комисията 
за информиране при Нацио
налния съвет, а и на самия 
орган беше на ниво на Наци
оналния съвет, кметовете на 
общините и на медиите в об
щините да се договори обща 
стратегия за малцинствените 
медии. Не ми е известно точ
но докъде се е стигнало с това 
нещо в нашата община, но 
моето впечатление е, че се

- Както е известно минала
та година Общинската скуп-

По повод Световния ден на водите
^ гв Агенцията за стопански ре-

Изложба “По долината на Ерма” ™^.рн«ГпгГд“^‘
ментите и Агенцията трябва- върви към нещо друго - при

ватизация ли... РТВ Цариб
род в момента е Обществено 
информативно предприятие. 
Струва ми се, че за разлика от 
Босилеград тук се настоява тя 
да стане независима медия и 
няма настроение за малцин
ствена. Сред останалите 
цинални съвети също преоб
ладава мнение, че решението 
е в малцинствените медии, 
които утре ще получат тер
мин в рамките на Обществе
ния сервиз РТС.

Що се отнася до общината, 
тя е изказала становището си 
с решението медията да бъде 
основана като Обществено 

А.Т.

По повод 22 март - Световния на природата Наташа Д. Панич, ан- 
ден на водите, секцията по биоло- драгог, Братислав Грубач, орнито- 
гия при Гимназията “Св. св. Кирил и лог, и Данко Йович, херпетолог от 
Методий” организира изложба на Ниш. Присъстваха още републикан- 
снимки под название “По долината ският инспектор за защита на при- 
на Ерма”. Снимките са направени родата Биляна Ратомир, директор- 
от членовете на секцията през но- ката на основното училище в Ба- 
ември миналата година, когато те бушница Радмила Младенович и 
си направили екскурзия по долина- преподавателят по география в Ба- 
та на тази красива река. По време бушница и с. Звонци Игор Ракич. 
на екскурзията учениците видели Тъй като изложбата има транегра- 
застрашени видове птици, между ничен характер, присъства и про- 
тях и сивия орел, от който са регис- фесор Боян Бояновски, хидролог от 
трирани само две двойки. София, иначе роден в Димитров-

Изложбата бе поставена в Град- град. За съжаление събитието ува- 
ската галерия, а на откриването го- жи само една преподавателка от 
вори преподавателят по биология гимназията и никой от местната 
Слободан Цветков. Сред гостите,

миньора”, заснет през далечната 
1929 година, когато е работила ми- ше ни осведоми по въпро- 
ната в с. Ракита и е прокарвана тес- са в сРок от пет дни. Това оба- 
нолинейката. Бяха показани и слай- че стана след 76 дни. Разбира 
дове за животинското и растително се, имаше и други пропуски, 
разнообразие на долината на Ерма, предимно от типа "докумен- 
най-застрашените видове, както и ти".

Въпреки това ние ще кон-тези, които съществуват само тук.
Професор Бояновски говори за ре- курираме за честота като об- 
ка Нишава и начина водите й да се

на-
информативноществеио

запазят от по-нататъшно замърся- предприятие Радио телеви
зия Цариброд, чийто основа- 

От Братислав Грубач присъства- тел е Общинската скупщина, 
щите узнаха, че е подготвен и наско- Нека да изтъкна, че това е ед- 
ро трябва да бъде приет проект за 
провъзгласяване на Ерма и опреде
лена площ около нея за защитена 
зона. Гостите от Белград дариха на 
гимназията книги за редките птици 
и дискове с материали за защита на 
природата.

ване.

на от двете възможности - 
втората е приватизация.

Има идея и за един вид 
малцинствена телевизия, но 
би трябвало преди това да се 
установи общинска стратегия

власт.
които уважиха с присъствието си След изложбата, събитието се 
труда на учениците, бяха предста- пренесе в гимназията, където бе 
вителите на Института по защита прожектиран филмът Щастието на предприятие.А.Т.
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Парично възмездие за членовете на 
Общинския съвет в Димитровград

II ,ецата на голооточани говорят: д-р Симеон Васов

Стената с години остана 

неваросана2000 динара за 

заседание и 6$М *На предсмърното легло Владимир 
Нл ппглм»™ , ■ Васов завещава на сина си Симеон,

на Общинския съветД 3оран Петров от ДС каза, ако някога дойде време, да търси
митровград бе решено члено- 1инат ДД™ от 10 хил*ди реабилитация в негово име. Д-р 
вете на, този орган занапред доколкото ^нициТтив^Гсе СиМеон изпълнява завета на баща 
да получават по 2000 динара реши положително тогава СИ' ПО'Л.аваики ИСК ВЪЗ основа на 
за,, всяко заседание, на което трябва да получават по една новоприетия Закон за реабилитация
купи пТелшГгчГ 4" ИМ Се дневна' което ^практика и в «а голооточани. 
купи по един С5М, които ня- парламента на Сърбия "Лгл
ма, да връщат след изтичане Д-р Ангел Йосифов от /1ПК Л 4 днешен помня, и докато съм жив
на мандата. През изминалите потешпм«Г2^,!,ДПБ ще П0МНЯ тази дата “ 15 май 1951 г/'- започва
три години те са работили на дели: "Т ДвДДсеДажамт СВ°ЯТа "пРиказка,/ Д'Р Симеон Васов,

, „ и- 1ряова да се уважават наи-малкият син на Владимир Васов,
доброволни начала. БреМе' " “те голооточанин от с. Пъртопопинци."Татко се

Въпроса задвижи Милча ,^2хато 3оРан Ни‘ подготвяше за честване на "Св. Никола" и
Марков Мича от ПСС, който 5?ло.в от ДХСС изтъкна, че в току що бе варосал половината на едната 
предложи всеки член на'Съ- еър°ия има само три общи- стена на "ижуту". Тази стена дълги години 
вета да получава по 10 хиляди в които членовете на след това си остана варосана само до 
месечно: "Ако парично въз- ^ощинските съвети не полу- половината. Аз тогава бях осемгодишен и 
мездие може да получава чават парично възмездие, ед- бях нещо болен, лежах си в леглото. Само чух 
председателят на Общинска- наТа°т тях е Димитровград. когато мама писна. В двора влязоха двама
та скупщина, който е в Ниш, “а засеДанието бе казано, милиционери и казаха татко да "се спреми".
както и заместник-председа- че миналата година в общин- По това време се знаеше какво означава това. зает в Института ‘Винча ' 

скупщината, тогава ския бюджет за председателя Отведоха го значи на 15 май 1951 г., а се върна 
можем и ние", каза Марков. и членовете на съвета са били на 29 ноември 1959 г. или след седем години,
Идеята на Марков подкрепи запланувани 350 хиляди ди- шест месеца и две седмици.

ЗЗЙЯКТормозът до съдебния процес
съветниците не трябва да се оюДжета 33 2007 г. е заплану- Съдебния процес, който бил с няколко 
притесняват от възмездие и вана същата сума. Доколкото заседания, аз не посещавах, ходиха майка ми 
добави: "Ако могат да полу- тези сред0™ не бъдат доста- и брат ми Троян, който по това време бе 
чават парично възмездие за тъчни 33 реализиране на ре- ученик в учителската школа в Пирот. Но 
ангажирането си членовете ш?нието 33 паричното въз- присьствах,когато произнасяха присъдата, 
на различни съвети и коми- ^здие на членовете на Спомням си, че имаше много народ и аз Помилване 
син, формирани от органите Оощинския съвет, общинска- чаках отвън с останалите, които не бяха „ж 
на местното самоуправление, та администрация ще се пое- успяли да влязат в залата. След 0жИцаДЛно Друга^ТитТпомилва баща ми 
защо тогава ние /ихме се сра- «амеРи *°™нител- произнасянето на присъдите, хората питаха и той" а този ден™
мували. Все пак изпълняваме „Р д ' излизащите от залата какви са те. Спомням излезе от захБОра"

} , Нека да отбележим, че ла- си как някой каза, че г _една отговорна функция. . -__ ' _ У? ' _______________________________________ За седем години и
Хората ни спират по улици- НИ „ртДДД ^ован Каменович е , ? • 'У“"™ УУ половина семейството
те, за да ни питат за нещо, а ™ Дп,™ °?ДеН на 20 години, I ПреД СУД У Пи^Оту изведена нямало
често пъти ползваме собстве- н . д р д а Владимир Васов на | .група бугарских шшпуиа осъществи какъвто и да е

около 4 часа. 12 години... В този ЯИ. др*апиа сигурност;«вчано ]> нзгра1,иаапа м»;» контакт с Владимир.
Б. Д. момент аз започнах Г обамшт.д. След приСьдата На

да^плзча . $*, аДЙЖЙЙ тогавашния Окръжен
войник когато татко ГК- « к-» *•*•—•> съд в Пирот, за коетовиушик, 1401 спи кянчи Кр^ивд Од 1ми СУ «утарсм .шийв м.-. Звдяом лосьйком саггакку Я.«и свидетелства СТаТИЯТа

излезе от ВДВДШГ&Щ ЗЗДОЗ&ПВЛК във вестник "Политика" 
&ЯЮЛ3343Я 2Ж? ^ '■ от 17 ноември 1951 г„ от

Й..Г.Ж. н «ЯЛ! следствения арест Васов 
*Х.^ЙГй»Т.Кт.»«.н- бива преместен в 

*!**:•**** г‘ “ п,р“? а Сремска Митровица,
здорг*«1то> 0вс 11ШН}уиске гцупе «чи '■»)* оттам в Билеча, "където
.ояо' к Вугарвм Владимир Геори1]0» КяиеиоимЪп к Насоча. « и се 1о оч* „ ,,
МмГ**«ац-п» с«л* Претопиш- ювра »**> му ЦИЛО НЗИ-ТвЖКО , а

след това на голи оток,
Арляо даопласхпкп, у бугпрекои се*' 0«а -дча ощлид Ь^терехв држамм 
ю Врд.1оиш1 езпао сз прг..1мна Бу* сШуриоеш щн-шдз гу у иниу зсмл-у КЪДеТО

В самките на проекта "Еко- територията на Пчински ок- разказвали, че_ по {»* най-много от присъдата,
логическо мнение като начин ръг, излиза и ученическото време на ф„тш1шо„, "По^шикУ, 17 „ог,шр„ 1951"Там преживял тормоз,
на живот" който вранската списание "Еко-магазин", пое- процес, а той бил какъвто днешните хора
нрппякмтрлгтпрна оиганиза- ветено на защитата на окол- през ноември 1951 ие МОгат и да си
пия^АВТТ - пентьо^за мир ната среда. Печатането на г., баща ми имал само 42 кг. Добре помня, че Представях. Но разказвал ми е, че най-тежко
сигуоност^и толеоанция" ве- списанието финансово под- Каменович от с. Извор е осъден като в°Дач ”а му било, когато трябвало да бъде участник
чр^Гня гплигп прялизиоа на крепя Европейският съюз групата, а татко като организатор. е прочут,.,,, туне,, ох хора, през който и самият

А А Р Р посредством Европейската признавали всичко, само за да се отърват от то[- минал< кохахо пристигнал на Голи оток.
агенция за реконструкция, тормоза. Понеже татко отказал да потвърди, Колко тежки са били мъките и

Досега са печатани два че познава Иован Каменович и не знае къде изхезаиията( които затворниците понасяли,
броя на двумесечника, а той живее, те го откарали нощем в село ГОВОрИ и фактът, че много души са се опитали

___ гппвият брой е излязъл Извор, за да му покажат къщата на да се сам0убият. И татко направил един такъв
през декември 2006 година. Каменович. На следващото заседание иасада опит .

1_-35ь..| !:&'■■■ ''"ДШгД.ТШВЯ Типажът на списанието, татко трябвало само с да или не да каже за тормоза на семейството не само докато 
нощ , ,|Л “ '„„л кпнв-ипл което се печата на сръбски, знае ди къде живее Каменович.. Отговорът В/1адимир бил на Голи оток, но и след това,

ъ ^жж бт агарски албански и ром- на баща ми, разбира се, оид да . като белязано семейство на голооточанин,
Т ски език е 3000 бройки. Доколкото си спомням, когато направиха най.малкИят син д-р Симеон казва, че това

------------ ^ —,к—М/ г тпудниии на списани- обиск на къщата ни нищо не намериха, само не може да се изкаже, а само може да се
ето саРученици от всички един стар нож-байонет, които по това време преживее » Как?...
средни училища в окръга, имаше почти всяка къща. Д-р Симеон не притежава никакъв
сред които е и Владан Дра- рВИлетеЛИ документ, присъда обвинение :за. баща си
гяпов третокласник от бо- ЬВИДе1ели ___ Но в съда със сигурност съществува такова
силеградската гимназия. След кратка пауза, за да се пребори със нещ0/надява се той. Единственият документ, 
Гляпри и отговорен редак- силните емоции, Васов продължава. и изявлението на "свидетеля от Горна Невля,
1давер Сузана НПопович, "Зная, че са били двама свидетели . се губи в административните лавиринти след 
ппрлгелттел на УС на Единият Веско - Веселин Стефанов от свадянет0 иа Александър Ранкович, когато 

, "дкп"Длокато в състава на Пъртопопинци, който много го тормозил в много ГОЛОоточани се надявали, че нещо ще
НИШ 7 пренията са изкдючитед- затвора, дори му скубал косите и му псувал се сдучи Сред тях и Васов, които с писмо до
И«кВичоАУ. Р“да^ най-малкия сии (мене), казвайки, че никога "Маршалата" изпраща и това изявление.

НВМ^ но ученици. няма да Ме види. Вторият "свидетел бил ^ Л.Т.
Александър Петров от Горна Невля. Един

Владимир Васов с внуците си:
Отгоре Тошко Любенов, сега лекар в 
Димитровград, (от ляво) Александар Васов, син 
на д-р Симеон вет. лекар, и Владан Любенов,

телят на
дребен, но за мен много велик човек. Велик, 
защото, когато татко се върна от затвора, той 
му бе дал собственоръчно написано 
изявление, че е свидетелствал по принуда от 
тогавашната УДБ-а. Те двамата преди това не 
са се познавали."

Иначе официалното обвинение е, че Васов 
с още десет лица, от които трима българи, са 
били шпиони в полза на България."

начин да

ните си телефони да завър
шим някоя обществена рабо
та..."

В рамките на проекта “Екологическо мнение 
като начин на живот” в Пчински окръг____

СИ
затвора."

Това
първата ми мисъл, 

разбрах 
години ще 

лежи баща ми в 
затвора.

После са ми

беше

Ученическо списание 

^Еко-магазин"
когато
колко

излежава

в

гтя
I д.,

^ ■ч, \
ИСКАМ ^
ДИ.АЗ,...,.1_________
Кориците па списанието 

същи за всички 4 езика



Новини, от България4 30 март.2007_________________________________________

Президентът Георги Първанов присъства на тържествата по случай 
50-годишнината на Римския договор_____________________

България - Великобритания

Меморандум за 

разбирателствоОтново е повдигнат въпросът 

за българските медици в Либия Меморандум за разбирателство подписаха 
представители на сдружението "Българска от
бранителна индустрия" (СБОИ) и Британската 
асоциация на производителите на отбранител
ни продукти. Подписването на документа беше 
в рамките на форума по въпросите на българ
ско-британското сътрудничество в областта на 
отбранителната промишленост, в който учас
тваха британски и български компании и офи
циални представители.

Съпредседагелите на СБОИ проф. Стефан 
Воденичаров и Николай Ибушев изразиха на
дежда подписаният документ да стимулира 
българското производство и участието в раз
лични проекти. При откриването на форума за
местник-министърът на отбраната Симеон Ни
колов посочи, че българската отбранителна 
промишленост има какво да предложи на све
товния и преди всичко на европейския отбрани
телен пазар.

Европейският съюз е най-големият и най-успеш- ските медицински сес- 
ният политически проект не само на Европа, но и в три, осъдени в Либия, 
световен мащаб, заяви президентът Георги Първа- Президентът Първа
нов пред българските журналисти в Берлин след нов посочи, че е бил 
приключването на официалната част иа тържества- заявен ясен ангажи- 
та по случай 50-годишнината от подписването на мент и от германска и 
Римския договор. британска страна за

Той е имал възможност да разговаря с федерал- решаването иа проб
ния президент ХорстКьолер, с британския премиер лема. Тази тема също 
Тони Блеър, както и с повечето от участниците във остава в дневния ред 
форума. Основната тема е била съдбата иа българ- на Европейския съюз,

чиито ангажименти са 
категорични и после
дователни, още пове
че, че предстои среща
та иа високо равнище 
ЕС-Африка.

Поела н икътна САЩ Джон Байърли:

Българските
медицински
сестри
да се завърнат 

в родината си
! • т-1 у \ *1лг\: ? > ; ■ . ЛГ.1

с&о&здГнщрон елехвша ивеяте имвтдо огсОяиж им ^ ^ рквнегг

Европа трябва да помогне 

на осъдените на смърт в Либия

Посланикът на САЩ Джон Байърли изрази уве
реност пред журналисти в Добрич, че българските 
медицински сестри, осъдени несправедливо от Ли
бийския съд на смърт, през тази година трябва да се 
завърнат у дома си. В СА1Ц правим всичко възмож
но да способставаме за завръщането на сестрите, за
яви негово превъзходителство на пресконферен
ция, съобщава БТА.

По думите му България сега има много голяма 
подкрепа за справедлив изход на процеса от Евро
пейския сьюз като негов член. Аз съм убеден, че ли- 
бийците вече си дават сметка за това, че отношени
ята, които биха искали да имат със САЩ и Европа, 
не са възможни, докато медицинските сестри са в 
затвора, допълни Джон Байърли. Посланикът има 
среща с кмета на Добрич Детелина Николава. Той 
посети областната администрация и Международ
ния колеж - Албена.

От осем години либийският режим си играе с 
живота на пет български медицински сестри и на юз, но какво прави Европа в този случай, пита 
един палестински лекар, пише германският "Та- изданието. Във Франция парламентът отложи 
геецайтупг". Очевидно свегьт все още чака да стане ратификацията на данъчни облекчения с Лн- 
чудо и Кадафи да освободи затворниците. След ка- бия, докато не бъдат освободени медицинските 
то смъртните присъди бяха произнесени два пъти, сестри и лекарят. В Белгия парламентът взе три 
сега е насрочен нов съдебен процес срещу меди- решения, а други страни изразиха своето възму- 
цинските сестри и те са обвинени в клевета срещу щение по други начини, но достатъчно ли е то- 
техните мъчители.

България вече стана член на Европейския съ-

ва, пита отново "Тагесцайтунг".

Елена - българската "даскалоливница"
Както повечето старопланински градчета в Бъл

гария, и Елена е с възрожденско сърце - калдъръ- 
мени улици в стария град, стари къщи и църкви. 
Възрожденските майстори и тук са зидали къщите 
и дуварите па баир, за радост па окото. Тесни улич
ки, пестеливи на цветове: кафяво - от огромните 
сгобори и опушените греди, бяло - от варосаните 
фасади, керемидено-червено и зеленина. Архитек
турният ансамбъл е следния: часовникова кула, 
старата църква "Свети Никола" и по-новата с пос
ребрени куполи. Преди век и половина в това мяс
то са били фокусирани доста прагматични и целе
насочени усърдия: български даскали, образовани 
в руски университети, обучавали малките човеци в 
класното училище, отворено тук от Иван Момчи
лов през 1841 година. Понеже Еленското школо

] Като пресечете Еленска река, която раз- 
| половява града, и минете покрай още ед- 

хубава стара църква с посребрени ку- 
поли, започват тихите по-нови улици. В 

КЙ1 Елена няма високи сгради.
През боровата гора прозира белият фа

сон на един хотел, а преди години набли
зо работело училище за лечение на белод
робни заболявания, което подсказва, че 
въздухът е съвсем чист. Навремето, казват 
хората, Тодор Живков решил тук да се 
строи завод за стъкло, та затова" днес до 
Елена стига жп линия, по която никога ие

. Хо-

[ ма

и ЕУ

са превозвани хора или материали., 
рата не позволили построяването па заво
да, колкото и чудно да звучи това днес.

"произвеждало" учители за цяла България, Пет- Ако някога посетите град Елена, непре-
ко Славейков, един от неговите възпитаници, го менно се отбийте до първата еленска църква "Спе- 
нарекъл "даскалоливкица" и названието си оста- ™ Никола", която е построена още през XVI век. 
нало до днес. През 1800 година била опожарена от кърджалиите

В стария град, освен край часовниковата кула, (турчите). Четири години по-късно елепчани съб- 
се влиза от още няколко страни. Един от павира- ряли пари, за да я възобновят без да искат разре
шете сокаци например излиза на площада пред шенне. Когато ръководителят на строежа Иван 
Попйордаповата къща. В огромната дървена пое- Кисьов научил, че търновският аянин идва на про- 
тройка с 3 етажа (всеки горен е с еркер, подобен веРка по плъзналия слух за начинанието, наредил 
на нашенските т.нар. къошки) днес сс помещава ваРта/ с която трябвало да се измаже черквата, да 
Музеят по палеонтология и учебната база па Со- се омеси с дървени въглища, за да прилича на 
фийскня университет. Някога тук е живял Петко обикновен харман за сено. И заблудил инспекция- 
Попниколов, кореспондент на английския вее- та-
тник "Дейли шоз" около Освобожеднието и пре- В Елена можете да отседнете в едно от няколкото 
водач на другия кореспондент, американеца хотелчета или в туристическата спалня на улица 
Макгахан. От" това площадче се вижда като на "Христо Момчилов". В първия случай е по-скъпо п 
длан целият отсрещен хълм, където е просната по-спокойно, във втория - по-евтино и по-скромпо. 
югозападната страна на градчето. Т. Петров

Част от панорамата на градчето

щ.

Nг

1щ ЩршИШ де

Ш
Никола”, най-старата църква в гр. Елена“Свети
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Продължават разговорите между 
политическите партии в БосилеградНово местно самооблагане?

(°'" стр. 1) то чрез подпис. То ще се ось-
На заседанието на ОС в ™ ^ А° ^ апРил и ще На сесията в Долна Ръжа-

Долна Ръжана беше прието и Ръков°Дено от Комисия- на, която се проведе в сгра-
ново решение за въвежланр , провеждане на референ- дата на подведомственото 
на местно самооблагане на която формира на
цялата територия на общи я лаиието си/ проведено на
ната за пегжола от 1 мяг> тппт 8 септември 2006 година. За ние, присъстваха и жители
до 1 май 2112 година В о Л? председател на комисията то- от Горна Ръжана. След за- 
до 1 май гл година. В оощи- гава беше назначен гтшрнт седанието кметът Влади-
ната планират чрез местното Пенев пенсионео от Кп™ “ миР 3ахаРиев вРъчи комп<о- 
самооблагане да бъдат събра- паГа тъР> п
ни 15 милиона динара, които д 3 11егов заместник „а пре
да се изразходват за изграж- ,Р' . птДЖ.тЛИН°В' земе" с,елот° Милан Иванов. Уре-г делец от долно 1лъмино. дите са поставени в едно

от помещенията в учили
щето и ще могат да ги пол
зват всички мсители па се
лото. В рамките па проек
та, който съвместно реа
лизираха ОС и СНГ, такива 
уреди са осигурени за всич
ките 37 МО в общината.

Ще готвят 

декларация 

за проблемите
четирикласно училище, 
покрай местното населе-

ринтер и телевизор 
дседателя на МО в Разискването по проектодекла- и в България, както и Европейска- 

рацията за сътрудничество между та общност, 
политическите партии и неправи
телствените организации в реша- пред които са изправени гражда- 
ването на основните проблеми, ните в Босилеградско, в деклара- 
пред които е изправена общината, цията са посочени: голямата без- 
беше тема на състоялата се неот-

Като най-сериозни проблеми,

работица, изолацията и визовият 
давна трета поредна среща на режим, систематичното нарушава- 
представителите на общинските не на човешките и малцинствени 
съвети на политическите партии в порава и свободи, отнемането на 
Босилеградска община. Покрай майчиния език в образованието, 
Владимир Захариев, кмет на общи- администрацията, правосъдието, 
ната и председател на ОО на ДСС, медиите и в обществения живот, 

9ППА който за първ път участва в срещи- лошото здравеопазване, нездра-
отчети за 2Шо г., както и прог- те> ПрИСЪСТваха и представители вословната питейна вода, масово- 
рамите за тазгодишната ра- на ДСБ, които са инициатори на то и незаконно унищожаване на 
бота на Общинското управле- заседанията, както и представите- водните и горските ресурси, лип- 
ние и на Общинския съвет и ли на ЛДП, СРС, ГСС и НСС. По- сата на градоустройствен план, 
на ведомствата и организаци- ради обективни причини на засе- кадровата политика, която на уп- 
ите, чийто основател е Даниет0 не присъстваха предста- равленските места е довела верни 
Общинската скупщина - Цен
търа за култура, Народната 
библиотека "Христо Ботев",
Центъра за социални грижи,
Фонда за солидарно жилищ
но строителство, Дирекцията 
за строителни площи и пъти
ща, Комуналното предприя
тие "Услуга", Черве 

Право -да участват в изказ- кръст, ФК "Младост", 
за водопроводи и ването за местното самообла- "Младост", АК "Младост", 

канализационни мрежи, за гане ще имат не само онези детската градина "Детска ра- 
пречистване на замърсени во- граждани, които постоянно дост , Фонда за средствата, 
ди, както и за телефонизация живеят на територията на об- които общината получава ка- 
и строеж на ретранслатори в щината, но и хората, които то компенсация за ползване 
селата. тук притежават недвижими на природните ресурси и

Отборниците приеха и ре- имоти Дружеството за опазване на
шение за лично изказване на Отборниците приеха отче- природата и защита на реки- 
гражданите за самооблагане- тите за работа и финансовите те Драговищица .

Иванов и Захариев след връчването - приемането на 
уредите ният

ШКдане на местни и махленски 
пътища,

13За училищата 

в Ръжана по 200 

хиляди динара

вители на ДС, Г 17 плюс, СПО и и послушни на властвуващата пар- 
СПС, а отсъстваха и представите- тия хора, а не доказани специалис- 
лите на ПУПС и ПСС. Освен тези ти и пр. 
на КИЦ, на срещата нямаше пред
ставители на други неправител- тъкна на заседанието, че не е съг- 
ствени организации. ласен с някои части от предложе-

Съгласно договора от втората ния документ. Той смята, че опре- 
среща, която бе проведена мина- делени предложения, с 
лия месец, представители на ОО принципно е съгласен, трябва да 
на ДСБ представиха изготвеното бъдат преформулирани. Във връз- 
предложение на декларацията на ка с това той предложи на 2 април 
политическите партии и на непра- в помещенията на КИЦ да бъде 
витслствените организации в об- организирана нова среща, на която 
щината, без оглед дали те са били общинското ръководство ще пре- 
участници в предишните разгово- зентира свой документ за решева- 
ри. В него са посочени най-наболе- не на най-сериозните жизнени 

проблеми в общината и мер- проблеми. Предложението на кме- 
ките, които се очаква да предприе- та приеха всичките участници в 
мат

..'‘А

Кметът Владимир Захариев из-
;

По време на сесията на Общинската скупщина, ко- ииниЯ 
бе проведена в Долна Ръжана, кметовете на Дол 
Горна Ръжана - Милан Иванов и Драган Велич- ЩН 

ков, поискаха от ОС финансова помощ за ремонтира- 
не на училищните сгради в селата. Те изтъкнаха, че ШШ 
обектите са в окаяно състояние и доколкото спешно ИМ| 
не бъдат ремонтирани, преди всичко покривите им, Ц* «ц 
съществува заплаха да се срутят. В момента в горно- Н 
ръжанското четирикласно училище се учат три деца,
докато това в Д. Ръжана вече отдавна е без ученици. училището в Долна Ръжана 

Отборниците приеха предложението на кмета
Владимир Захариев и в рамките на първия ре аланс чешмата и ПрИ МОста. „
на общинския бюджет за 2007 година отделиха 400 захарИев обеща, че пътят от Горна Лисица до Дол- 
хиляди динара за ремонт на двете училища. на ръжаиа, който продължава към Горна I ъжапа и

Долноръжанският кмет поиска от Захариев и от Плоча ще 5ъДС ремонтиран щом позволи времето.
ОС да му окажат помощ и при налагащото се ремон- Той тТъкна че ВЪз основа па договора с общината 
тиране на главния път от Горна Лисина до Долна Ръ- з тази пролех автобус на предприятието Тасе 
жана с дължина от 5 километра. Иванов посочи, че е щезапоч„е да върви един път седмично до Кьо- у-ч Г-
пътната настилка е в окаяно състояние, а от двете ^ „0деници и че с общински пари на спирката в ОГНбООрЦИТб 
страни на трасето са надвиснали буки и храсталаци, д0;|На Ръжа,|а ще бъде направен подслон за пъ™вав' А
така че возилата едвам минават между тях. Той поис- ^ въпроса за уличното осветление Захариев отговщ ТЛ Г) р ДУПО е>КД «ТВ ДГ 
ка през тази година в селото да бъдат монтирани иб тазгодишния план на общинската ДирекцияноГи крушки зТулично осветление-в Джонина маха- ^’ телни площи и пътища е предвидено в селото
ла при дъскорезницата, в Джокина махава’в “Д“™ да бъдат монтирани две крушки.
Гузобии и три в Мишалкина махала - пр ’ _________

КОИТО

ято
тГ*" Г Iна и тщ-.мш

)• .'..VI','
•Л •

Ш
лите

официалните власти в Сърбия срещата.

Пожарите в общината като повод

В последно време в Босилеградско са регистрирани седем пожа
ра - в Мусул, Буцалевска планина, Груинци, Милевска планина над 
местността Манастир, в Млекоминци над махала Шупарци, както и 
два пожара в Долна Любата в местността Шипковица. 74-годишни- 
ят Димитър Трайков от Мусул в пожара получил сериозни изгаря- 

Предполага се, че пожарите са последица от невнимание на хо-
- и тръна-ния.

ра, които след почистване на ливадите палят сухата треваУченици от 
дище и от
двор боядисаха с пъстри цветове * 
смет, които в рамките па проекта

гимназията тези дни в ците.
Благодарение на бързата намеса на огнеборците от босилеград- 

противопожарна защита, на които някъде помагали и 
жители, пожарите били потушавани. По този начин е пре

захванат боровите и 
на бедствията.

ския отдел за 
местиите

опасността огнените стихии дадотвратена
други гори, разположени близо до местата

Надлежните в босилеградския отдел за про тивопожарна защита
да проявяват по-голяма

организация "Оптиимист и враг 
равителствена организация АЬЦ 

и толерантност .мир, сигурност
ще бъдат поставени в града

апелират към гражданите да внимават и 
отговорност при почистването на ливадите.

танииита ппдептаи П Рингелоо
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"Вирком" ремонтира 

покрива на училището
Инвестиции, които 

видоизменят града
След спортната зала, ваие с тази работа. Много от 

най-голямата инвестиция в досегашните 
община
реконструкцията на главната ират улицата, но никой не го и производствените фирми, 
улица, която в момента е раз- направи. Пък и то не е само Тези дни 115 работници за
копана от Здравния дом до да вдишеш паветата и да ги почват работа в единотцехо- 
центъра и по нея сравнител- наредиш по друг начин. Па- вете на тукашното конфекци- 
по трудно се движат и ветата ще са онова, което нак- онно предприятие с план 
МПС-та, и пешеходците.

Тези и други инвестиции 
управляващи видоизменят Димитровград. 

Димитровград е обещаваха, че ще реконстру- Дано пак започнат да работят

рая ще остане видимо. Без- наскоро да бъдат приети още 
.Гражданите различно ко- спорно най-голямата работа толкова. Предстои да бъде 

ментират тази дейност. За ед- е под повърхността на улица- продаден и ГИД и там в един 
ни това е добре, за други та, където се поместват, под- от цеховете да се настанят оп- 
"крайно време беше", за тре- менят и оставят места за бъ- ределен брой работници. В 
ти "това така ще си остане и дещи инсталации и пр. момента, когато драстично
едва ли ще се завърши", за Когато говорим за влага- намалява трафикът на 
четвърти "това ли беше ния, не можем, а да не се спо- ТИР-ове през границата и от- 
иай-важното", за пети "перат менем новия пазар, рекон- там намаляват приходите в 
пари", за шести "защо изва- струкцията на главната ули- общинската хазна, не може 
диха дръвчетата", за седми... ца в Белещ и разширяването да се отрече куражът на се- 

Колкото хора толкова мие- иа моста над Лукавашка река, гашните управляващи да се 
реконструкцията на пречис- захванат с такива работи! 

Факт е, че след повече от 50 твателната система, която ед- 
години някой реши да се зах- ва сега работи както трябва...

В края на миналата седми- ката на основното училище 
ца в двора на основното учи- Катарина Симеонова, мате- 
лище в Димитровград бе из- риалът е обезпечен, на фир- 
дигнат кран, с помоща на мата, спечелила конкурса, е 
конто ще се ремонтира рав- дадена зелена светлина и ра- 
ният покрив на едната част ботите трябва да започнат, 
от сградата на училището. Ра- Срокът за завършаване е 60 
ботите започват само три сед- работни дни. 
мици след подписването на

пия!
А.Т.

"Решен" 

ко наленЗаседание на Общинската скупщина
Да напомним, че основно-

договора за помощ от япон- то училище е едно от трите,
спечелили доверието на по- 

Конкурса за извършител солството на Япония в Бел- 
на работите спечели частната град за финансова помощ. На 
строителна фирма "Вирком" конкурса са се явили общо 
от Пирот, в чийто състав е и 150 училища, а дарението е 

строи- на стойност от 72 579 евро.

Отчетите приети 

без разискване
СКОТО ПОСОЛСТВО.

ректорът д-р Боян Давитков даде 
обоснование и отговори на някол
ко отборнически въпроса, свърза
ни с работата на ведомството.

Освен с отчетите, отборниците 
се съгласиха и да се продаде об
щинският булдозер, тъй като “да- 
рата е по-голяма от маслото”, т.е. 
поддържането и честите поправки 
са по-скъпи от работата, която 
върши.

С оглед на някои пропуски при 
подготвянето на документация за 
конкурса за честота на РТВ “Ца
риброд” бяха приети и определени 
поправки в решението за създава
не на Обществено предприятие 
РТВ "Цариброд”.

Тридесет и първото редовно за
седание на Общинската скупщина 
в Димитровград, с осамнадесет 
точки на дневния ред, завърши за 
само час и половина, въпреки фак
та, че на дневен ред бяха шест от
чета за работа и също толкова пла
на за настоящата година на ве
домства, ползващи средства от об
щинската хазна.

Без разисквания бяха приети от
четите на Общинската управа, на 
Народната библиотека, Туристи
ческата организация, Хидрометео- 
рологическия институт от Бел
град, Центъра за социални грижи, 
Центъра за култура, Радио Телеви
зия Цариброд и на Здравния дом. 
Единствено за Здравния дом ди-

димитровградското 
телно предприятие "Град
ил". Както изтъкна директор-

А.Т.

Центъра за социални грижи

Постоянна парична 

помощ за 174 лица
ляни по 16 637 динара.

31 лице са се възползвали
Посредством 

градския Центъра за социла- 
ни грижи лани между 44 и 67 
семейства в общината са пол
звали материална помощ. В 
края на годината семействата 
били 67 с общо 174 членове. 
През този период броят на 
семействата варирал в резул
тат на шестмесечното прераз
глеждане на посоченото пра
во, т.е. дали отделно лице или 
член на семейството междув
ременно не е станал трудос
пособен. Материалната по
мощ всеки месец се съгласува 
с индекса на увеличението на 
битовите разходи. От 174 ли
ца, ползвали този вид соци
ална защита, 78 са били не
пълнолетни, 87 са от катего
рията "възрастни", а 9 от ка
тегорията "стари лица".

Добавъчни за чужда грижа 
лани са получавали около 50 
души. Броят им е варирал в 
резултат на признаването 
или преустановяването на 
правата на нови ползващи то- 

вид социална защита. 
През декември м. г. добавъч- 

са възлизали на около 5 
200 динара.

От правото за придобива
не на професионална подго
товка за бъдеща работа, пред
назначено за деца и младежи, 
са се възползвали две лица, 
настанени в ученическо об
щежитие в Ниш. За плащане 
на общежитието им са отде-

На едно място на улица “Дет- 
ко Петров” в Димитровград ме
сеци наред извира вода. Тукаш
ните жители не могат да разага- 
даят откъде идва тази вода. 
Особен проблем тя представля
вала през зимните месеци, кога
то по стръмната улица замръз
вала. Хората се хлъзгали, а случ
вали се и пътни произшествия... 
Иван Ацков, който живее набли
зо до “извора” се досетил как да 
реши проблема. На улицата нап
равил каналче и насочил водата 
към най-близката шахта. Водата

димитров-
А.Т.от правото за настаняване във 

ведомство за социална защи
та и всичките са били пълно
летни. Подадени са и 8 нови 
молби, 5 от които са решени 

Най-голям

В ловните резервати - 

пътни знациположително, 
брой от ползващите това пра
во са настанени в Дома за ста
ри в Димитровград - 27. За 
настаняването на пълнолет-

В ловните резервати в Димитровградско, където се случва ди
ви животни да излизат на околните пътища, ще се поставят под
ходящи пътни знаци, които ще предупреждават водачите на 
МПС-та. Местното самоуправление ще помогне на ловното дру
жество “Видлич” при изработката на знаците.

Очаква се след поставянето им да се намали броят на дивеча, 
който загива след сблъсък с возилата.

1ните лица са отделяни между 
13 300 и 24 680 динара, в зави
симост от категорията на 
ползващите правото и ведом
ството, в което са приютени.

В чужди семейства са били 
настанени 6 непълнолетни 
лица. През 2006 г. не са регис
трирани нови семейства, за 
които е било необходимо да 
се изготви преценка за бдаго- 
надежността им за приютява
те на социално застрашени 
непълнолетни или пълнолет
ни лица.

Лани центърът е приел и 
451 решение за даване на ед
нократна парична помощ на 
обща стойност 1 779 612 дина
ра. Парите са давани най-чес
то за купване на храна. Обез
печени са от общинския бюд
жет. От същия източник Цен
търът е получил още 52 471 
динара за реализиране на 
програмата си за разширени 
видове социална защита в 
Димитровградска община.

и по-нататък тече, но сега вече 
не прави проблеми.Б. Д.

Б.Д.

Съобщение за медиите

ДПБ ли е наследник на ДСБЮ?
По повод статията "Събрани подписи за 

регистрация на ДПБ", публикувана във в. 
"Братство" от 23 март 2007 година, и изнесе
ното твърдение, че тази партия се счита за 
"наследник" на ДСБЮ, Демократичният съ
юз на българите издава следното съобще
ние:

ледници" на ДСБЮ, когато през изтеклите 
пет години под тяхно ръководство съюзът не 
прояви почти никаква политическа актив
ност, освен безпринципни коалиции с раз
ни сръбски политически партии. По това 
време проблемите на българското малцин
ство се увеличиха, а възможните решения се 
отдалечиха още повече. Не е честно да се 
присвоява политическото наледсгво на една 
организация, която беше носител на нацио
налните стремежи на българското малцин
ство и съпротивата срещу режима на Мило- 
шевич и то от хора, които направиха непоз
волени компромиси с интересите на българ
ското национално малцинство.

Председател па ГС иа ДСБ 
Драголюб Иваичов

зи

ните Без да оспорва правото на политическо 
организиране на който и да било, Демокра
тичният съюз на бългрите протестира про
тив това някой да се обявява за "наследник" 
на ДСБЮ, защото ДСБЮ не е преставал да 
съществува. Той продължава да съществува, 
само че от абревиатурата му е отпаднало 
"Ю"-то поради независими от нас обстоя
телства.

Интересно е защо основателите на новата 
партия бързат да се провъзгласят за "нас-

Б. Д.
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Цехът за пластмасови изделия в Звонци

Цялата 

продукция
за Германия

Пчеларите на “Матица” в Сурдулица

Ще даряват мед 

на децатаШШЖ:'

Сдружението на пчеларите "Матица" в Сурдулица занап
ред ще положи усилия да защити запазената марка "Власин- 
ски мед", ще предприеме мерки за подобряване на пчелар
ството в общината и ще продължи да сътрудничи с други 
сдружения. Това беше посочено на редовното заседание на 
Изпълнителния съвет на сдружението. Същевременно беше

През 2003 година загребската фирма "Хе- 1М1 
дера откри в Звонци цех за производство па Т 
пластмасови изделия, собственици па който [ 
са Чедомир Игмятов от Загреб и неговият Е 
оратовчед Часлав Игнятов от Звонци. В цеха I 
има шестима постоянни работници, а - 
нужда се ангажират и бащата и братът 
Часлав - Мирча и Милян.

- Произвеждаме само по поръчка от Заг- ЦЦ-
реб, а цялата ни продукция се пласира оттам НИ иг—пд-’ ____ _ _
в Германия. Само през миналата година сме ■ ***»» яхИ усъвършенстване и за омбеи на опит.
произвели между 600 и 700 хиляди различни ■ НШ* апПИ (Ш11 Сдружението "Матица", формирано през 1985 година, и
продукти и всичко отиде за Германия заяви ~ ™ м 1 което сега има към 85 членове, е готово да оказва и хумани-
Мирча Игнятов. Основни продукти'са ни готови изделия, подчертава Часлав Игнятов тарна помощ. Председателят на неговия Изпълнителен съвет 
дребна галантерия от пластмаса а се готвим След закриването на хлебопекарницата в ДРаган Николич оповести, че пчеларите в общината ще зад- 
и за производството на кутии за развеждане 3вонЧи' Часлав се готви да открие собствена. вижат акчия П°Д название "Буркан или повече мед за хуман
на електрически ток. Най-важното за нас е че Сметката е проста, казва той, защото хляб ня- ни цели'/ а медът, който по този начин подсигурят, ще бъде

' -- да се докарва чак от Пирот. предоставен на детския отдел към сурдулишкия Здравен цен
тър, на старческия дом и на предучилищните заведения в об
щината. Д.М.

;
: |Ж|:1.

...*
ноуа-Пх

при ВО В1 констатирано, че сурдулишките пчелари успешно сътрудни
чат със сдруженията в Босилеград и Църна трава. Споредна 1 подписаните договори за сътрудничество, занапред пчелари
те от тези три общини ще организират съвместни срещи за

мамашините не се включват без да се знае край
ният потребител, така че нямаме ДС.залежали

Продължава уреждането на р. Лужница Подготовки за събора в Гуча

"Власинско лято" 

от 5 до 8 юли
Уреждането на коритото на река 

Лужница, която протича през Ба- 
бушница, ще бъде една от приори
тетните комунални дейности в об
щината през тази година. Работите ^ _
започнаха лани и би трябвало да за- Тези дни Отборът за тазго- Договорено бе главното жу- 
вършат до края на тази година, дишния събор на духовите ор- ри в Гуча и тази година да ос- 
Проектът е залегнал в програмата кести в Драгачево проведе тане в същия състав, докато за 
на общественото предприятие първото си заседание в Сурду- журитата на предварителните 
“Сърбия-воде” за 2007 г., заяви на- лица. Разговаряно бе за орга- срещи ще решават домакини- 
чалникът за стопанство към мес- низацията на предварителни- те. Освен в Сурдулица предва- 
тното самоуправление Владан Са- те съревнования на духовите рителни срещи, на които се 
вич. Той добави, че това предприя- 0рКесХрИ 0т Югоизточна Сър- излъчват участници във фи- 
тие ще отдели и финансови сред- ^ които се провеждат в налния събор в Гуча, се про- 
ства за реализирането му, докато ите на мероприятието веждат и в Чайетина, Болевац
задачата на органите на местното У »т>\___т,
самоуправление е да уредят иму- лято • Власинско 1 Р • <
ществените отношения със соб- лято 2007 ще се проведе от 5 Заседанието на отбора в 
ствениците на площите. ДО 8 юли, докато съборът в Гу- Сурдулица се ръководеше от

След регулирането на реката, ча ще започне на 8 август. кмета на община /1учани Сло-
градът ще получи по-привлекате- Тъй като количеството не бодан Иолович, а в работата 
лен вид, но по-важното е, че след определя и качеството, отбо- му участваха председателката 
силни и продължителни дъждова- рЪТ и Тази година ще допусне на Общинската скупщина в 
лежи тя няма вече да прави щети. само най-добрите 9 мъжки, 5 Сурдулица Мая Митич, ди-

младежки и 2 детски духови ректорът на Центъра за Култу- 
оркестра от съревнованията на ра Найдан Стоянович и дирек- 
Власина, независимо от факта, торът на Фестивала в Гуча 
че тук ежегодно се увеличава Адам Тадич. 
броят на състезателите.

Б. Д.

Нашенски срещи: д-р Георги Костов Д. Мирчев

Бабушничани 

са гостоприемни хора
1145 книги

доктор Гоша и само с хуоави думи говорят за ( 0 ^ другата му Миленица живеят в
него. По принцип наи-напред го хаРак™Р , 0рТНа и хубаво обзаведена къща. "Мио- През миналата година На- Книжният фонд в края
зират като добър човек, а след това и като до _ Ц, СТ)М Уриет и от колегите ми, и от родната библиотека в Бабуш- миналата година наброявал 
бър лекар, домакин.^. Роден е преди 59 годи А оре^ на рБабуШ1.1ИЦа. Никога не ст.м „Ица се е сдобила с 1145 нови 34 528 книги. От това число в
ни в село Лукавица. В Димитровград е завър Р някаква неприятност", казва Кос- книги, чиято обща стойност е библиотеката в Бабушнищ
шил гимназия, а в Пловдив медицински ф - подчертава, че бабушничани са пре- над 505 хиляди динара. 1135 са поместени 22 688, а в тези
култет. Не му се удало да постъпи на работ гостоприемни хора, не са скъперници 0т тях са във ведомството в Ба- селата Звонци и Ракита
Димитровград и отишъл^в с. Звонци, къд Д готови даРПОМОгнат. На въпроса как диес бушница, докато на това в с. 894 книги, от които пот_
работил 6 години. Службата го отвела вижда Бабушнишка община и нейното бъде- Звонци са изпратени 10 кии- новината са на бъл <р

нашиЯт домакин казва: "Както и остана- ги. Според отчета за работа, език. гп.„„а
^ите мадки крайгранични общини в тази най-много книги са получени През изминалата ~34 
част на страната, така и Бабушнишка община от Министерството на култу- библиотеката се е сд°™
пропила Рухват фирми, хората остават без раха „а Сърбия - 674. Бабуш- няколко Десетки списания и
работа... Не предвиждам светло бъдеще на цичанинът Аца Андреич, периодични и д , шница
Р,- „гптп лпкплкото нещо ме се промени... който от години живее и ра- домството с У "Пп
° Д-р Гошо от време на време идва в родната боти в белградската община ^"^„^^^Вечер.п.е 
си Лукавица, за да види майка си, братята, Калуджерица и се занимава с литика , ^
приятелите Пред вестника ни сподели въз- издателска дейност, и пода- новос пппивредник".
мушенията си и от икономическата обстанов- рид 68 а белградчаиката Рад- ни ката в Рс. звонци е
ЛГпплпия си кряай. "Преди време говорих с мила Траикович - 35 книги. Ьполиотекс пРСТ1Шците

Ш един приятел от Димитровградско, който ми 0ще 137 книги ведомството е аЦшртна “,Ве^рньеЦ,10_

никой изработи. Шистина^грудью11нмявиА- б^ГиГка^Ж-бщигш.
11о положение, а това иееединегпен случаи^ упи» 23.

над 105 хиляди динара.

В Народната библиотека в Бабушница

Лани набавени
на

■тш
ШИШ'ПГ",

ЧВ - -шУ шщЩШЖ
п. д.



Култура тт?тттштш^8
Пеоииа Донков лауреат на наградата на УЛУС “Златна палитра” Нови изданията живота и творчеството _ к а-о---------- ^-------------и----------------------- -- - на Емануил Попдимитров
Най-много радват 

признанията от колегите Писател за деца 

и художник"Братство".
Понеже им е 

известно, че Пе- 
рица Допков го
вори винаги то- гарски писател, учен и фило- гата са представени очерците 
ва, което мисли, соф Емануил Попдимитров, на Емануил Попдимитров за 
помолихме го чисто потекло е от босилег- български художници, теоре- 
да коментира радското село Груипци, Свет- тични постановки на живо-

ова подготви писта, които са открити в ар- 
аща си, които хивите в ръкопис, изесени ка- 

конкуренция и неотдавна бяха печатани в то лекции, радиосказки или 
за традициоп- България. Едната носи пазва- публикации в периодичния 
пата награда на пие "Слънчевата сесгра" и в печат. Книгата се състои от 
вестник "Поли- нея са поместени стихове и пет раздела: Поетът-худож- 
тика", по не я поеми за деца. Повечето от ник, Литературни очерци и 
получи. Според стихотворенията отдавна са бележки за български худож- 

'4| него журито се влезли в златния фонд на ници от първата половина на 
е определило българската класика. миналия век, Теория на изоб-
да награди рет

роспективна, а не ав
торска изложба на 
пови картини.

"Журито присъди 
наградата като че ли 
става дума за жизне
но дело на един ху
дожник, а не за ори
гинална годишна из
ложба и това на млад

Известният художник Перица Донков е 
лауреат на наградата "Златна палитра" за 
живопис, която на традиционната пролет
на изложба в павлиона "Цвиета Зузорич" 
в Белград, Съветът на Сдружението па ху
дожниците в Србия (УЛУС) присъжда за
едно с наградите "Златно длето" (за скул
птори) и "Златна игла" (за графици).

Имайки предвид, че досега е получил 
десетина награди, разбираемо е защо се 
интересуваме от това, какво за него пред
ставлява най-новата.

"Наградите, които присъждат колегите,

& г
-• ! ! Дъщерята на великия бъл- циално на живописта. В кни-

факта, че той бе ла Попдимитр 
в най-сериозна две книги за оа

.

Съ

автор, какго се казва в 
първия член на пра
вилата за тази награ
да. Време е да се про
менят правилата или 
да се разлъчат неща
та, така че да същес
твуват две отделни 
награди", каза Дон
ков. Названието на втората разитленото изкуство според 

Художникът е до- книга е "Поетът и художни- неговите виждания, Поетич- 
волен и от успеха на Ците". Публикацията има и на антология и Биографични 

изложбата СБОКУ ВОХ, която през втората подзаглавие - Емануил Поп- данни и статии за Емануил 
половина на септември миналата година Димитров за изкуството и ху- Попдимитров. В изложение-
привлече вниманието на кртитиците, колеги- дожниците . 
те му и обществеността. Попдимитрова в нея раз- при откриването на 35 самос-

"Една такава изложба се готви по-дълго крива големите познания на тоятелни изложои на худож-
баща си в областта на плас- ници, както и оценки в пери- 

както и дичния печат. Голяма част от

Част от С1огу Ьох в галерията на УЛУС

радват най-много. Не име лесно да се опреде
лят, но все пак те го правят въз основа не на 
една картина, не на една изложба. Просто 
става дума за познаване на делото на един ав
тор, художник", сподели нашенецът пред

то са включени и негови слова

време, т.е. тя е продукт па повечегодишен
труд, който остава скрит за публиката. Но тя тичните изкуства, 
и не трябва да знае как се твори, най-важното творчеството на художници- тези материали са намерени 
е дали ще приеме определена творба. Аз пак те от първата половина на в Централния исторически 
съм най-щастлив когато творя, не само с чет- миналия век, които факт е архив и в Народна оиолиоте- 
ката, боите и палитрата, но и с ума си, с та- майко известен на днешните ка Св. св. Кирил и Методий 
ланта си " изследователи. Тя също пре- в София, в което ведомство се

‘ За СБОКУ ВОХ са заинтересовани и в чуж- доставя сведения, че баща й е съхранява и личният архив на 
бина, преди всичко в Македония, но Донков бил талантлив самобитен ху- Попдимитров. 
напомня, че е твърде трудно и доста скъпо да дожник, теоретик на прооле- 
се организира изложба на картини в чужби- мите на изкуството и по-спе-

Нашенци 

в чужбина
Привлече ми внимание факта, че вашият 

вестник публикува и вести за успехи на 
нашенци в чужбина. Аз ви изпращам 
именно една такава информация. 
Ученичката Урса Вукман от гр. Трогир в 
Хърватия, под ръководството 
педагожката-органист Ерма Сотирова 
(родена в Цариброд), спечели втора награда 
на държавното първенство за млади 
органисти в Загреб.

Преди това Урса Вукман, която се учи в

Б. Д.

на.
Момир Тодоров

Върза печалба, бърза загуба
уьлгарска народна приказка щерка ще ме съгледа от чардака и ще ме хареса. Е, 

па щом ме заиска царевата щерка - и аз ще я взема. 
Един човек тръгнал на пазар и понесъл кошница Хя ще ми роди мъжко детенце и ще го кръстим Бог- 

яйца да ги продава. На кошницата наврял тоягата данчо Кога ида на пазар, ще му купя ябълки. А като 
си и я носел на рамо. дойда дома, ще изтърчи Богданчо да ме посрещне

Вървял си човекът и си думал: от Вратата д аз ще протегна ръце да го прегърна и
- Сега нося триста яйца. Ако ги продам по пара, ще ^у река. 

ще взема триста пари, ако ги продам по две - ще взе- . Е'аими/сиие Богданчо, ела тате да ти даде ябъл-
ма шестотин пари. С тези пари ще си купя една сви- ЧИца|
ня, па ще си я храня, тя ще ми опраси дванайесет Като шдумад хова ЧОвекът забравил, та протег- 
прасета, все женски. Тия дванайсет прасета ще по- нал да покаже как ще прегърне Богданча; и то- 
раснат и всяко ще ми опраси още по дванайсет и, ко- гава\„зпусиал тоягата от рамо, и кошницата с яйца
та погледнеш, ще се сдооия с голямо стадо свине. То- та _ пля' на земЯта! Яйцата се изпотрошили, а той 
ва стадо ще водя на гоене в гората - да ядат, да се ох
ранят хубаво. Па ще ги откарам на пазар, та всички
те ще ги продам и ще взема за тях незнайно имане.
Ще си купя тогава един бял ат. Ще се обръсна и из
гладя, ще се пременя, па като се кача на коня, па ка
то си накривя калпака, чак при царевите двори, като 
вятър ще изфуча. Па там, заран - вечер ще препус
кам около царевите порти, та цялото поле атът ще 
изкопае с нозе, като кога свине го рили. А царевата

У

простенал:
- Е отиде ми всичкото богатство!
Като се навел да пробира по-здравите яйца, ви

дял един друг човек, вървял след него, хванало го 
срам и попитал:

- Побратиме, отдавна ли вървиш по мене?
-От кога запечели, доде всичко загуби, все потеое 

съм - казал човекът.

трети курс при проф. Ерма Сотирова, 
спечели първа награда на регионалното 

композиции на Бах, Регер исъстезание с 
Бьолман. Мавро Божичевич
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В босилеградския КИЦ

Златото Подготовки 

за Великденския 

фестивал
на древните
траки

По време на тазгодишни
те великденски празници в Според регламента на 
Босилеград ще се проведе турнира, право да се със- 
14-ият пореден Междуна- тезават ще имат деца 
роден детски великденски '!а възраст от 5 до 12 го- 
фестивал, на който по тра- дини■ И тази годш,а»»»■.«ф-»-*™?- г
ема турнирът по чупене на награди> а в рам/ите на 
яйца. Фестивалът, чиито турнира ще бъдат избра- 
организатор е босилеград- ни най-красивото и 
ският филиал на КИЦ "Ца- най-оригинално боядиса- 

„ риброд" ще продължи 4 ното яйце.
Илиада , негърски лица и други изобра- дена-от 6 до 9 април, а пок- 

жения. __ рай турнира, който ще се
Безспорно най-голямото съкровище е проведе на 8 и 9 април, ще могната и от Министер- 

открито в с. Рогозен, в днешната североза- бъдат организирани теат- ството на културата на Ре- 
падна част на България. Както всички голе- радни представления, кон- публика България, ЦАБЧ, 
ми находки, на него се попада случайно церти, фойерверк шоу и Държавната агенция на 
при изкопни работи. Заровено някога в два друГИ прояви. Турнирът, младежта и спорта на Ре- 
чувала, то съдържа 165 сребърни позлате- какхо и останалите съпът- публика България, общи
ни съда от края на V - първата половина на схващи го културни мероп- ните Босилеград, Кюстен- 
IV в. пр. Хр. Общото тегло е 20 кг, а форми- ия и /ази' \ОАт^ ще дил, Дупница, Перник, 
те са основно на чаши и кани. Много от тях ^ъдах организИрани в учИ. Благоевград, Пловдив и др„

лищния двор и в голямата както и от неправитедстве- 
Центъра за култура, ни организации от Бълга- 

Организаторите
щиха, че освен от Босилег- Босилеград и пр. 
радска община и тази годи- За участниците във фес-
на в турнира ще се състеза- тивала и за техните ръково- 
ват деца от редица градове дители от вътрешността на 
от България, Сърбия и Ма- Сърбия на 7 април (събота) 
кедония. Те подчертават, че ще бъде организирана ед- 
съществуват шансове този нодневна

фестивала да учас- Рилския манастир и Благо- 
тват и деца от Черна гора, евград, където ще се срещ- 
Хърватска и Гърция. нат с участниците от Бълга-

Покрай Столична общи- рия и Македония, откъдето 
София, която години на- заедно ще дойдат в Боси-

*Панагюрското съкровище 
злато, с тегло 6,164 кг и представлява 
царски сервиз за пиршества. *Най-го- 
лямото съкровище е открито в с. Рого- 

съдържа 165 сребърни позла- 
съда, а общото му тегло е 20

е от чисто

зен - то
тени кг.

Тракийските съкровища отдавна Апликация от некропола 
при с. Равногор, Пазарджишко, 

сребро с позлата, I в. пр. Хр.

пре
дизвикват възхищението на целия свят и в 
редица изложби са показвани 
континенти. Някои от тях са особено 
ни и

на много 
важ-

дават изключителна информация за 
древното изкуство. Вече стана дума за Въл- 
читрънското съкровище, което е най-ранно 
и се датира около XV - XIV в. пр. Хр. Всички 
_____________ останали са

от доста 
по-късна епо
ха, IV и нача
лото на III в.
пр. Хр.

Най-попу
лярното от
крито съкро
вище несъм
нено е Пана
гюрското. То 
е от чисто

са украсени с прекрасни митологични сце
ни, сред които изпъкват подвизите на Хе- 
ракъл, образът на Бендида и изображения
та на фантастични животни.

От началото на IV в. пр. Хр. са още две 
съкровища - Врачанското и Боровското.
Първото е намерено в няколко погребения 
под могила в чертите на съвременния град 
Враца. Централна е гробницата на тракий
ска принцеса, положена със златен венец, 
прекрасни златни обици, огърлица и огле
дало. Заедно с нея са погребани слуги, 
и колесница, роднини. Сред находките из
пъква сребърният и позлатен параден на
коленник с образа на богинята Артемида и 
златното съдче с изображения на състеза
ващи се колесници. Втората находка е от- ред е главен спонсор на леград. 
ново сервиз за пирове иди за свещенодей- фестивала, тази година 
ствие. Това са три ритона, широка плоска проявата ще бъде подпо- 
ваза и амфоровидна кана. Ритоните са ...х _ _
оформени като кон, сфинкс и бик. По дру- НЗ 9 ЗПрИЛ 2007 ГОДИНЗ В ДИМИТрОВфЗД

^Великденска 

перашка 2007”

зала на
съоб- рия, търговски магазини от

злато, с тегло 
6,164 кг и 
представлява 
царски сер
виз за пир
шества. Със
тои се от 9 съ
да с ориги
нална форма 
и украса. То
ва са ритони 
във вид на 
животински 
фигури и гла
ви на богини. 
По каните, 
амфорите и 
фиалите пък 
са скулптира
ни сцени от

екскурзия до
път въвконе

на

П.Л.Р.

гите съдове се виждат митологични същес- 
- сатири и грифони, както и сцени от 

циклите на Дионис и Херакъд.
Към богатите открития трябва да се при

бавят съкровищата от Летница и Кралево. 
Едното е набор от 23 сребърни позлатени 
апликации за конска сбруя с миогобройни 

воини-конници, борби

тва

За единия от май-го- 
лемите
празници - Възкресение 
Христово или в народа 
по-известен като Велик
ден, в Димитровград за
почнаха подготовки на 
специално мероприя
тие под название "Ве- 

кденска 
2007".

Сред тези, които ще 
организират проявата, 
са общината, Туристи
ческата организация, ос
новното училище, Етно- 
център "Руй" от Погано- 
во, Далибор Миланов, ци, конкурс за учениците за
собственик на птицеферма, в най-хубаво боядисано яйце,

-- "кълцане на 
избор на

християнскиизображения на 
между животни, фантастични същества. 
Кралевското съкровище е най-късно от 
разглежданите тук паметници и единстве
но е открито при редовни археологически 

могила е погребан 
с необходимото за

разкопки. Под 
тракийски аристократ 
задгробния живот. Сред тези предмети са 
златните украшения на благородника и на 
сбруята на коня му с общо тегло 300 г.

голяма

перашкали

- Продължава -

която отглежда и декоратив- състезание по 
ни кокошки и други птици, перашки" и 
Соколското дружество и Асо- "най-благ козунак".

По замисъла на организа- 
приемачи. торите, проявата би трябвало

Идеята е мероприятието да се проведе на пазара, 
да се проведе в няколко сег- Мероприятието ще се про- 
мента: подготовка и дегуста- веде за пръв път, а организа
ция на традиционни за този торите се надяват да стане 
празник ястия, както и други традиционно, 
местни специалитети, из
ложба на декоративни

циацията на частните пред-

Част от съкровището в с. Рогозен, 
Врачанско, сребро с позлата, IV в. пр. Хр.

А.Т.
пти-
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В Пирот играха младежките репрезентации на Съ|^ия_и_България Щрихи за портрет: Александър Андреевич 
баскетболист

»

Българите доминираха, 

сърбите победиха Водач < голям 

стрелчески активта чрез Босанчич, а само 2 минути 
по-късно Душан Тадич им донесе 
победа. Александър Андреевич вече 16 пъти за трети спортист на града.

Слекционерите на двете млади години е титуляр на баскетболния Казва, че това са големи призна- 
Звонко Живкович отбор “Димитровград”. Роден е ния за него и добавя: “Заслуга за

В приятелската ри среща на 26 Сърбия - България 2:1 (0:1) 
март в Пирот младите селекции Градски стадион в Пирит, зрители 
(играчи до 19-годишна възраст) - 550, глаеси рефер: Горан Марий
ка Сърбия и България се прелета- ковач (Сока баня).г ^ г СьпОия: Киежевич, Лоамович,
виха с хубава игра. И двата съста- зм^оич, Каришик, Радованович, 
ва създадоха по няколко ГОЛОВИ Вукобратович, Фейса, Маринкович, 
положения. Българите поведоха в Мтовац,
14 минута с попадение на Дарин вуЯкяия и Восанчич,
Тодоров И макар че имаха терито- Кълвания: Колев, Виданоа, Лефте- 
риален превес почти през целия ро«, Иоанов, Василев, Дюлгеров, 
мач, не успяха не само да увели-
чат, но и да запазят преднината Александров, Ламперов, Ангелов, 
си. Сърбите изравниха в 87 мину- Събев, Павлов и Петков.

репрезентации
и Борис Ангелов използваха прия- през 1978 година. Още като 1 З-го- този успех имат и съотборниците 
телската среща на стадиона край дишно момче започнал да играе за ми, защото баскетболът е колек-

съответните състави на Димитров- тивна игра.” 
градския отбор. На младини тре
нирал и футбол, но бързо разбрал, град” е уверен, че отборът му ще 
че не този спорт е за него. Една го- оцелее в лигата, макар че през пос- 
дина играл и за БК “Пирот”. В Бел- ледно време отбелязва само пора

жения: “Вярно е, че загубихме пос
ледните 7 мача от първенството,

Нишава, за да проверят с какви 
сили разполагат. Общо е впечат
лението, че техните избраници не 
разочароваха любителите на фут
бола в Пирот.

Капитанът на БК “Димитров-

Слободаи Йованович
но това се случи по стечение на ня
колко злощастни обстоятелства. 
Първо, три срещи загубихме зара
ди некоректно съдийство. Второ, в 
отбора имаме баскетболисти от 
3-4 града и е много трудно да орга
низираме съвместни тренировки. 
Трето, като домакини играем в Пи
рот. С нетърпение очакваме завър
шването на залата в СЦ “Парк”, 
след което ще можем да разчитаме 
и на подкрепата на нашите фено- 
ве.”

гШрщПървенството на НФЗ -17 кръг

Вратарят 

с шупли, 

нападателите 

с празни 

пушки

ФК "Напредък" - ФК "Балкански" 2 : 
1 (1 : 1) АШ

В мача срещу “Напредък” от Алексинац димит- I 
ровградските футболисти нямаха достатъчно късмет. I 
Вратарят Петрович допусна катастрофална грешка в | 
самия финиш на мача, от която се възползваха алек- г 
синчани. Той сгреши и в 10- минута, когато “Напре- I 
дък” вкара първия си. гол. . I

През целия мач димитровградчани имаха превес. Г 
“Напредък” се бе барикадирал й от време на време I 
чрез контраатаки застрашаваше гола на Петрович. I 
Нападателите на “Балкански” не използваха няколко I 
изгодни положения за отбелязване на голове.

Въпреки поражението, “Балкански” продължава р 
да оглавя временното класиране.

Отборът на “Напредък” е наказан и домакинските град, където следвал ВИФ, се про
си мачове играе в Ниш. Мачът между този отбор и явявал в няколко студентски бас- град. Надявам се един ден Димит- 
“Балкански” бе игран миналата събота на стадиона кетболни тима. ровград да има отбор, който ще
на “Ястребац” пред около 300 зрители. Съдеше Саша През изминалите няколко годи- играе в по-висок ранг”, казва капи- 
Маркович от Ниш, а головете отбелязаха Ивкович в ни Андреевич два пъти бе провъз- танът на БК “Димитровград”.
10 и 89 за “Напредък” и С. Васов в 25 от дузпа за “Бал- гласяван за втори и също толкова 
кански”. Жълти картони бяха показани на: Стоилков,
Д. Йованович, Матеев и Стоянович от “Напредък”, и 
Костич, Гюров и С. Васов от “Балкански”.

За “Балкански” играха: Петрович, Чирич, С. Васов,
Георгиев, Б. Васов, Пейчев, Нацков, Гюров (Бошко- 
вич), Иванов, Алексов (Йованович), Костич (Ценич).

В следващия кръг “Балкански” домакинства на ФК 
“Раднички” от Чаплинац. Мачът ще се играе утре от 
15,30 часа.

:1

Андреевич е на 29 години. Каз
ва, че баектболът за него представ
лява всичко и ще играе все докато 
е полезен за отбора. Намерението 
му е след завършъка на кариерата
си като баскетболист да се обърне 

Щь*.-. я' Уг :*У,1 към работата с младите. “Предпо-153 3 3317ВЛЬКЛ!Ч8К1 36 п1 читам да работя с млади таланти, 
каквито ги има много в нашия

162 36435 17 11Л1.ЦМ1М1ГЦ-Ч2
163 4434 17 10 41А8ТКЕВАС РКО!..3

17 II35431 9 4МЛРККПЛК4
206 41110МЬЛ 1)081 31 1"5

т;оиС>ю$т 3242I31 17 10 66
1.1.2.МСЛ 188 5 4 3429 17 д. с.7

242929 217 9 6Г1Ю1.ЕТЕК8
32 317.28 17 9 Iзешкугуо (Р)9 Втора сръбска лига - група юг219 0 3027 17 8МКАМОК110

илом^К! зг 441019 17 I6;п
44 Победа за оцеляване!241117 5 I1ЧЖОУЛС 16•12
48 т 1!ЧЛ$А КШЬА 11 23515 1713

-1Ри^ЕУАС 10 3313 17 4 1 I214
БК "Димитровград" - БК "Власотинце" 81 : 55 
(24:9; 20:25; 14:12; 23:9)

Д.с.53 -413 248 17 4 0омьлшмлс:15
6215 156 17 2 01ЕШ1Ч8ТУО (ВР)16

Пирот, 24.03.2007 г., спортна зала “Кей”, зрители 100.
В мача за оцеляване във Втора сръбска лига димитровград

ските баскетболисти показаха характер и с най-добра игра през 
сезона успяха да победят убедително отбора на “Власотинце”, 
който също е кандидат за изпадане от лигата.

“Димитровград”: Милошевич, Стефанович, Вельовд Петров, 
Станимирович, Мишев, Андреев, Еленков, Андреевич, Йоветич и 
Радованович.

Най-резултатни бяха: Радованович с 21, Андреевич със 17 и 
Андреев и Станимирович с по 10 .

В следващия кръг “Димитровград” играе с БК “Пирот”.

ЮФД -17 кръг: “Железничар” - “Младост” 0:0

"Зелените" насмалко 

да фазят лидера
* Към края на мача Мирослав Георгиев излезе "на четири очи" с вратаря на 
банчани, но не успя да се разпише.

След равенството (1:1) срещу попадения, двата отбора показаха 
“Единство” в Бошняце, в рамките качествена игра. Домакините има- дателят Мирослав Георгиев излезе 
на първия кръг от пролетната част ха превес в играта, но босилеград- .• “на четири очи” с вратаря на дома- 
на първенството в ЮФД, босилег- ските футболисти твърде умело се кините Джокич, но не успя да се

Накраткограбне всичките три точки: напа-
*В дербито на опашкарите до- 0:3 пред около 100 зрители, 

макините заслужено стигнаха до
трите точки: “Желюша” - “Мла- че с всеки мач съставът играе 
дост” (Полска Ръжана) 2:0. През по-добре и натрупва опит, благо- 
първото полувреме гостите про- дарение на който в близко бъдеще 
пуснаха 3-4 изгодни положения, а ще постига по-добри резултати.

финиша “Желюша” откри ре- “Балкански”: Пейчев, Димит- 
зултата. През втората част от ма- ров, Митов (Ставров), Боянич, Ни- 
ча, когато напълно имаше терито- колов, Соколов, Вучков, Гогов, Ко- 
риален превес, желюшкият тим от- цев, Николов и Кирков (Манов). 
беляза още един гол. *На 25 март и петлетата на

В 31 минута нападателят на до- “Балкански” загубиха от“Власина ’ 
макините Денков си счупи ръка и с 0:3.
спешно бе закаран в болницата, “Балкански”: Б. Милошев (Вел- 
където му бе сложена гипсова пре- ков), Гогов, Л. Милошев, Вукчевич 
вързка. (Ставров), Костов, Д. Иванов, Н-

Димитровград, 25 март 2007 г. Иванов, Тодоров, Д. Петров, Н- 
СЦ “Парк”, зрители - около 300, Петров, Йованович (Ставров). 
рефер - Далибор Велкович от Пи- В следващия кръг на 31 март

рия пролетен кръг: “Манойловце” МИТ°В “ 4° ДВеТе “Т“™ “БалкаНСКИ” ^
“Единство” 0-3- “ГЪачанииа” - Г 50 минУта- Жълти карто- играят в Куршумлия.

1 -1 • '“ГП/г-гп пА~а» ни: Пешев> Дончев и Ангелаков от *В събота в Бела паланка тряб 
“КГК” 9-9- “Ряпян” . “ ялппитлто” “Желюша”, а Джорджевич и Кита- ваше да се играе изостаналият мач 
3-1-“Бобише” - “Леминп”4-П-“Жи- нов от “Младост”. от есенната част на първенството
топалжа” “Ягтпебяи” 3-3 и ’“Гпо Играч на срещата: Саша Пешев, на Окръжната пионерска лига, но
га” ЧРадних” 5 1 В 11 кръг в неделя “Желюша” домакините не се появиха на своя

В рамките на'18 кръг на I април ™с„У,ува иа бед°п°лския “Локомо- терен!? Пионерите «а “Желюш» 
(неделя) “Младост” посреща отбо- ИВ*йп 95 мппт п ггт »гт » спечелиха мача без игр ,
ра на “Слога”от Лигавица На 25 “арт в СЦ„ Пар* пи°- ланчани ще бъдат наказани.нерите на Балкански загубиха от 

връстниците си от Власотинце с

Въпреки загубата, радва фактът,

радчани се завърнаха с повдигнати защитаваха и организираха кон- разпише.
глави и от гостуването си на есен- траатаки, от които създаваха голо- “Железничар”: С. Джокич, М.
ния шампион на дивизията “Же- ви положения пред вратата на бан- Паунович, Д. Младенович (от 70

чани. В последните минути на ма- мин. И. Стоилкович), И. Трайко-: 
Въпреки че мачът завърши без ча “Младост” пропусна шанса да вич, М. Миланкович, И. Алексов,

А. Антич, Н. Младенович, Н. Вои- 
нович, С. Живкович и Л. Цекич (от 
65 мин. Н. Йованович).

“Младост”: Г Величкович, М. 
Васев, Марко Николич, Милорад 
Николич (от 65 мин. С. Дамняно- 
вич), И. Василев, Д. Димитров (от 
72 мин. Б. Воинович), В. Тасич (от 
88 мин. Й. Глигоров), Б. Арсич, М. 
Станимирович, В. Владимиров и 
М. Георгиев.

Останалите резултати във вто-

лезничар” във Вранска баня. във

Таблицата на ЮФД след 17 кръг
ппб. рав. заг. гол-раз. точкимач.

17 12 3 2 33:6 39
38:13 37 
39:22 35 
54:27 30 
39:26 30 
33:24 28 
36:37 24 
25:24 23 
24:30 23 
33:33 20 
29:29 20 
28:36 19 
22:39 19 
14:42 14 
25:44 14 
16:48 9

1. Железничар
2. Радан
3. Злочудово
4. БСК
5. Единство
6. Радник
7. Слога
8. Леминд Ливница 17
9. Бобище
10. Ябланица
11. Младост
12. Житораджа
13. Ястребац
14. Манойловце
15. Пуста река
16. Грачаница

417 11 2
11 2 417
9 3 : 517
9 3 517
9 1 717

3 7717
827

5 6617
92617
75517
101617
84517

2 11
5 9

417
317

123217 Д.с.
П.Л.Р.
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Тъжен помен

сестра, оаоа и прабаба г} ' евекъРва/

Траурна жалейка 
На 23 март т.г. на цариброд- 

ските гробища, в присъствие на 
роднини, приятели и съседи, се 
простихме с нашата сестра, леля 
и баба

Тъжен помен
На 1 април 2007 година се навършват 40 ДНИ от ранната 

смърт на нашия мил и непрежалим съпруг, баща, свекър, 
тъст и дядо

СТЕФАН АНДОНОВ
(1942-2007)
от село Бресница

ЛЮБИЦА СТАВРОВА - ЛЮБА 
от Димитровград ВАСИЛ КА-ВАСА

КРЪСТЕВА
-ДИМОВА1ТГ

Панихидата Ще бъде отслужена на 
димитровградските гробища от 10 
Каним роднини и приятели да

Каним роднини и приятели да ни придру
жат на панихидата, която ще отслужим на 1 
април от 11 часа на бресничките гробища. 

Твоята доброта и усмихнат лик вечно ще помнят всички, 
които те познаваха, а най-много внуците ти.

Поклон пред светлата ти памет. Почивай в мир!

Опечалени: съпругата Василка, синът Бранно, дъщерята 
Миряна, снахата Жаклина, зетът Иван 

и внуците Теодора, Ана, Стефан и Драгана

■ ч часа. 
ни придружат.

три, орат, внучета,
Измъчена от тежка болест, тя 

почина на 22 март на 80-годишна 
възраст.

Безграничната й
правнучета и многобройни 

роднини привърза
ност и всеотдайност към нас ос
тават светиня, която ще тачим 
довеки.

Изказваме благодарност към 
всички участващи в погребална
та процесия.

Тъжен помен
На 3 април се навършват 40 ДНИ, 

нахме без скъпата ни
откакто оста- На 2 април 2007 година се навършват ДВЕ ГОДИНИ от 

смъртта на нашата мила майка, сестра и леля
__, СЛАВКА И. СТОИЧКОВА

(1933-2005)
Кя учителка в пенсия от Босилеград, 
ша по потекло от Белут

Вечно ще пазим от забрава хубавите споме- 
щ! ни за теб. С много обич и признателност свеж- 
Цр даме глава пред светлата ти памет! Почивай в 

мир!
Опечалени: синът Драган, сестрата Лиляна 

и племенникът Боян със семейството си

сестра
!%

ЛЮБИЦА СТАВРОВА 
I / от Димитровград

иБратът Никола, племеннички- 
те Весна и Борислава и племен

никът Тодор 
със семействата си МНяма думи, само обич и тъга! Почи

вай в мир и светлина!
Братът Димитър и сестрите Павлина

и Милица

Състрадание
Възпоменание
На 1 април 2007 г. се навършват 5 ГОДИНИ от 

смъртта на
На нашите близки Кола, Весна, 
Боба и Дорко и на семействата 
им изразяваме съчувствие и се 
придружаваме към заупокои- 
телните молитви за душата на 
сестрата, лелята и бабата им

Тъжен помен
На 30 март (петък) 2007 г. се навършват 

ЧЕТИРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на 
непрежалимата ни майка

ДУШАН ВАСЕВ 
от Горна Любата

ЕВДОКИЯ МИЛЧЕВА ИВАНОВА - 
ТРОЯНКА ИОВШИНА

ВАСА
КРЪСТЕВА-ДИМОВА 
от Цариброд

Вечно ще пазим хубавите спомени за 
теб. Почивай в мир!

Опечалени: съпруга Дафинка, дъщери 
Сладжана, Ясмина и Оливера, зетове 
Иван, Слободан и Борчо и внуци Ми

лош, Катерина, Марияна, Дияна, Йована, Бояна и
Неманя

от Димитровград
На тоя ден ще посетим нейния вечен дом на димитров

градските гробища и ще положим цветя.
Годините минават безспирно, но никога няма да из

тръгнат от нашите сърца твоя лик и доброта. Ако любовта 
можеше да връща живота, нашата любов би ти подарила 
вечност!

Твоите скърбящи деца: Лиляна, Любка, Георги, Ангел,
Любомир и Слободии

Семействата Давиткови, Геор
гиеви, Петрови 

и Вецкова 
-Крумин

108 97653 421Кръстословица 323
13 Възпоменание

На 20 март 2007 година се навършиха 9 ГОДИНИ от 
смъртта на нашия баща

ЕСТА ЙОТОВ 
(1897-1998)
от Димитровгтад, по потекло 
от с. Пъртопопинци

Нашата болка за теб никога няма да стихне, 
а спомените за благата ти усмивка и за добри- 

ще останат завинаги с нас. Вечно ще

12пСъставил: Драган Петров
1514ВОДОРАВНО: 1. Яздитно жи

вотно. 3. Стъклена кутия, в 
която се поставя свещ, лампа 
и др. 7. Футболен термин. 11.
Първенец. 12. Дворец,
13. Отстъпка от продажната 
цена на стока. 14. Машина в 
строителството. 15. Бразилска 
футболна легенда. 16. Съзву
чие. 18. Комшии. 20. Безсмис
лена упоритост. 21. уговорка 
между момък и мома да се же
нят. 22. Красимир Иванов. 24.
Ехо, ек. 25. Ръководител на 
факултет. 26. Ловене на ди
веч. 27. Английско мъжко 
име. 28. Межда, граница на 
имот. 29. Река във Франция.

Нормативен акт, който се гла- буква. 12. Постоянен„3°" Степен Разви™ет0
сува в парламента. 33. Пир- източенна нещо. 25. Изправена като 
шество. 35 Парична единица лукълбо. 13. Градв Македо сгьдб греда. 26. Помещение 
в Румъния. 36 Страна в Ла- ния. 14. Математически дву . м ю магазин и др. 28.
тинска Америка. 37. Занаят- лен. 15. Пазач на ш» Способност да се проявява 
чийски ученик у майстор. 38. градини и др. 17. Сръбск дейн0Ст. 29. Повредена тъкан 
Неподвижно морско животно фамилно име. 18. Граблива жив0 тял0. 32. Кубче за ко- 
Неподвижноморскож птица. 19. Лице, което управ- и други игри. 34. Рангел
' ’ ''' лява стопанство или дома- Ив^|ЮВ 36 река в Италия.

19181716

232221замък. 20

262524
ните ти 

живееш в нашите сърца.
Почивай в мир и нека ангелите те пазят!

Дъщерята Милка със семейството си
292827

32031

Възпоменание ш,
На 7 април 2007 година се навършват 27 ГОДИгШ от 

гсжчГу.*.;:----- смъртта на милата ни майка
ПАВЛИНА Е. ЙОТОВА 
от Димитровград, 
по потекло от с. Пъртопопинци

Когато животът е тежък, а съдбата неспра
ведлива, благородните хора оставят в наслед- 

безмерно богатство: светъл пример!
Дъщерята Милка със семейството си

36353433 □ 3837

Г0
кинство (ми.ч.). 21. Извънред- 

човек. 23. Женско

ство

На27 март 2007 г. се навършиха 15 ГОДИНИ от смъртга 
на нашия съпруг, баща и дядо

ВУКАДИН-ВУЛЕ МАРКОВИЧ 
от Димитровград

Времето не лекува пито тъгата, пито болката 
ни. А ти винаги ще бъдеш в сърцата на твоите

ОТВЕСНО: 1. Вид плавателен 
съд. 2. Общинска скупщина

инсгрументМФорско живот- г уран. 4. Молба. 8. Яка. 10. 23 Па
но. 5 Вечнозелено плодно 14 Тире. 15.Януари. 18.Корито.20.Оскар.21.Ктпт.И.Па 
дърво. 6. Емилия Томова. 7 ,,05. Ни.26.Капак.27. Динамо 29.
Дъжд или сняг, който вали. 8. ЩуТ 34. Невен. 35. Брой. 36. Табакера. 3 .
Хранене към средата на деня. цаС0вник.

ГЧИДИР.1Г7ГГ

най-мили. „ .
Съпругата Гана, атът Неща и дъщерята 

Даниела със семействата си4 \
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Манчин рабушЗабавен трактат за невярващите

2007 година 

в кодовете на Библията с кърпена дупеш
^Приливна вълна 
ще удари Маями, 
Ал-Каида ще из
ползва бактерио
логично оръжие, 
астероид ще падне 
в океана, ще започ
нат военни кон
фликти...

"Правилото е, че 
всичко, което е било, 
което е и което ще бъде 
до края на времената е 
заключено

вите пет книги от

ко прави богаташйе. Я погледай 
кикву алу смо напраили, теквуя не- 
ма ни Пирот, що йе пет-шес пути 
по-голем от Цариброд, а немаю и 
друга градища... Нечу да ти ора- 
тим за другье работе, оти ме вача 
съклет...

- Я мислим, Йосе, дека требе да 
оратимо, а не да се свивамо по 
кьошетията и да си кьутимо...

- Добре, айде кажи ми колко йе 
голем нашият град? Колко има на
род?

- Не знам точно, ама требе да 
има пешесиляде...

- А знайеш ли дека има къмто 
две иляди регьистрирани автоно- 
била, а?

- Айде-де!...
- Айде, не айде, ама ако рече 

Цариброд може целият да се качи 
на автомобили и да замине накуде 
оче...

- Па куде би ишъл?
-Там, накуде йе пошъл!
- А накуде йе пошъл?
- Къмто затру! Нема за кво куче 

да ни вати, а свак голя се пърчи с 
таксе, мисли ватил йе бога за онуя 
работу... Нема бре, Манчо, ни 
два-три раскрача до продавницу- 
ту, а он пали кола. А некои, Манчо, 
с кола само що не иду по мочан- 
ье!? А има и теквия що имаю по 
два-три автонобила...

- Защо бре Йосе, че су им 
двоя-троя кола, а?

- Знам ли? Сигурно йедна за 
делник, друга за празник, а трета е 
тека, за престиж!

- Бем ти текъв престиж с кърпе
на дупетия и скьинути опънци!

- Я не знам, Манчо, защо кига ни 
дойду големци от Белград, ял от 
Совию, нийе завикуйемо дека смо 
най-закъсали у държавуту, дека 
смо пущили корен на последно 
место и не може да се мърднемо 
по-нагоре! - негодуйе ючера на 
пазарат Йоса Паралията.

-Кико бре, да не завикуйемо ки
га еве вечимка десет и повече го- 
дине нийедна вирма не работи, 
народ не знайе кво да прайи: иску- 
бал колчето от село, а не може да 
га побийе на асвалтат у град.

- Па може пай да се върне на се
ло. Превъльи йедън-два рида и 
пай си йе дома...

- Па кво да прайи там?
- Па че оре, сейе, жнье, че сади 

васуль и компире, че гледа свин- 
ье, овце, краве...

- Е, Йосе, арно оратиш, ама за 
това требе капитал, а нийе смо 
баш там най-тънкьи...

- Кико бре Манчо, нема да смо 
тънкьи кига и с акъл смо тънкьи?

- Не думай тека, нейе убаво да 
се прайи цел народ на глупав.

- Кой каже за народат?! Я ти ора- 
тим за ония що може да побутну 
напред... Еве тува требеше да се 
даде на “регьистрираните“ селяци 
по некой динар за млеко или за ву- 
раж. Пет души даваю, а шес не да- 
ваю и ко що видиш че остану с 
пърс у нос... Я чу да те питам, Ман
чо, кои су тия що не даваю, купую 
ли и они бабушничко млеко, били 
ли су некига на ньиву или ливаду? 
Е за тия ти оратим да су тънкьи с 
памет...

- Знам ли, може да си прав...
-Прав съм, прав! И не само за

това. Нийе Манчо, се държимо ки-

Тората
(пър
Библията) - от първата 
до последната дума. И 
не просто в най-общ 
смисъл, а с подробности за всеки вид и всеки 
човек, и с подробности за подробностите за 
всичко, което му се е случило - от деня на не
говата поява до неговата смърт." Това е напи-

Според “Кодът на Библията" 2007 година 
е началото па Лрмагедоп, който ще про
дължи до 2012 г. Това е и последната годи
на от календара на майте и границата в 
предсказанията на Нострадамус. Отвъд 

сал Елиаху бен Шдомо Залман, кабалист и 2012 г. Земята ще е коренно различна. 
равин от Вилнюс, живял през XVIII в. Посоче
ното от Залман вечно правило е мотивира- започне епидемия ("астероид - 2007 - вълна - 
ло израелския математик Елия Рипс да съз- комета _ Чума . 7 дНИ . плъзва - кръв - огън"; 
даде компютърна система Кодът на Библия- епидемията може да е свързана с болестта 
та за откриване на кодирани и криптирани едола; като СПоред библейския код тя ще 
съоощения в свещените текстове. С помощта 
на тази система досега са открити над 5000 
библейски кода, които разказват с имена, 
места и дати за Христовата смърт на кръста,
Втората световна война, Хитлер и холокоста, 
за Айнщайн, атомната бомба, атентата срещу 
Джон Кенеди, края на СССР...

В Библията са засечени 5 кода, които из
рично посочват годината 2007. Според тях

ПР»,

стане сериозна заплаха за човека: "смъртни 
случаи - ебола - 2007").

*Болестта луда крава ще се събуди отново 
("луда крава - жертви - хиляди - 2007").

*Ета Карина, най-масивната умираща звез
да в нашата галактика, която за 6 секунди из
хвърля в Космоса толкова енергия, кодкото 
Слънцето за цяла година, ще преживее мощ
на експлозия или ще избухне в свръхнова 

„ , . ("карина - звяр - нова - ядрен синтез - 2007").
Пр“^НаВЪЛНаЩеуДариМаЯМИ^аТрИ" По същото време ще започнат военни кон- 

цаР) е ' ПРИЛИВ ■ вълна - маями ). фликти ("начало на война - кръв - 2007") и ще
Ал-Каида ще разраооти или използва бъде разгадаем таен шифър, може би бибдей- 

оактериологичнооръжие ( 2007-смърт-бак- скиятГ(''матрицата - 2007- ще се отвори"), 
терия - аафия ; А.афия Сидики е единствена- Накрая нека да споменем и твърденията, 
та жена-лидер в Ал-Каида, оиолог по профе- че военни и разузнавателни служби вече са
си*у/ „ използвали библейския код като източник на

Астероид ще падне в океана, вдигаики ги- ииф0рМация. 
гантска приливна вълна, същевременно ще 1 у

з 2007 г.:

МаннаМоля, без докачениевя Келнерски яд як

Турция по пътя към ЕС (7Докато чакаме ново 

правителство...
Ядосва се един димитровградски кел

нер, отскоро пенсионер:
-Не ме е яд, че съм пенсионер и че 

пенсията ми е малка. Много ме е яд защо 
бакшиша не взимат “за просек”!

А.Т.*Дайте ми фотьойл и сто- *Лесно е на лъва да цару- 
ловете ще бъдат забраве- ва в джунглата. Нека да го 
ни во веки веков.
*Който е полудял навре
ме, сега не трябва да оти
ва при лекар. Здрав е.
•Вярвам в Сърбия. Затова 
непрекъснато се моля и 
кръстя за нея.
•Сърбия е свободна стра-

за всички нейни проб- парад с арабски коне, а 
леми се грижат американ- сега с троянски, 
ците и останалите запад
няци.
•Нашата перспектива:
“Добре дошли в Сърбия!
Говорите ли китайски?”

Милорад Геров

Виц
видим в Сърбия!

Кого да уволни?*В сръбската политика не 
е важно колко струваш, а 
кого следваш.
*Искам да им вярвам, но 
ме плашат техните следи.

Шефът на малка фирма събрал всич
ките си четирима подчинени и им казал:

- С голямо съжаление ви съобщавам, 
че трябва да уволня един от вас!

- Аз съм от малцинство, ще те съдя за 
расова дискриминация! - казал чернокож 
служител.

- Аз съм жена, ако ме уволниш, ще те 
съдя за полова дискриминация!

- Аз пък ще те обвиня за незачитане на 
възрастните! - казал побелял служител.

Тогава всички погледнали към младия 
бял мъж. Той размислил за момент и ка
зал:

*Някога се излизаше на
на:

*Накрая и на нас щастие
то ще се усмихне. Иронич
но!

Симеон Костов
- Мисля, че аз бих могъл да бъда гей!

(Край)
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