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* Цена 10 дин.
Вестник за българите в СЧГ 1
Двудневно посещение на Соломон Паси в Сърбия и Черна гора На 23 пктомври в Босилеград

България няма да въвежда визи 

СЧГ до приемането й в ЕСза *Най-важната точка в дневния ред: въпросът 
за майчиния ни език

Трето заседание на Националния съвет на българското малци
нство в Сърбия и Черна гора ще се проведе на 23 октомври в Боси
леград. На заседанието ще бъде приет отчетът на председателя на 
комисията по образование във връзка с обучението на маичин език, 
както и отчетите на комисиите по информиране и култура. Ще бъдат 
обсъдени и редица искове към НС. И този път председателят на НС 
ще даде отчет за активностите си между двете поредни заседания.

Един час преди заседанието на НС ще заседава и Комисията по 
информиране. На дневен ред са въпросите за състоянието и

в контекста на

Президентът на Сърбия Борис Тадич и 
българският външен министър и 
председателстващ Организацията за 
европейска сигурност и сътрудничество Сол
омон Паси се съгласиха, че от особено 
значение е сърбите в Космет да участват в 
изборите

-Моят призив към сърбите да излезнат на из
борите същевремено е и изискване към между
народната общност в срок от три месеца от сфор
мирането на косовското правителство да осигури 
стандарти за децентрализация и цялостна сигурно- 
стна система на гражданите“, изтъкна Тадич след 
разговорите с госта от България и подчерта, че за 
това становище е получил подкрепа от него. Пре
зидентът каза, че участието на сърбите в изборите 
в Космет е предпоставка те силно да партицнпират 
в косовските институции, а същевремменно е и 
начин да допринесат за стабилност в региона. Тон 
подчерта, че независимостта на Косово е абсолют- СЪРДЕЧНА СРЕЩА: Соломон Паси и Борис Тадич 
но неприемлива.

Паси оцени, че международната общност, чрез 
УНМИК, КФОР и ОССЕ ще създаде условия на 
всички жители в Космет да участват в изборите.
Той подчерта, че България няма да въведе визи за

перспективите на българските малцинствени медии 
трансформацията и приватизирането на медиите в Сърбия.

гражданите на СЧГ все докато не стане член на 
Европейския съюз през 2007 година и ще окаже 
подкрепа на СЧГ да се доближи към европейските 
и евроатлантическите интеграции.

(На стр. 3)

Изявление на българския премиер в Сливница
V.
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190 млн. евро ще струва нашият участък по ‘•VБългария и Сърбия са се разбрали магистралата 

София-Ниш да бъде дадена на концесия на час- предварителни изчисления. Имало дори договорки 
тници, които да я построят и експлоатират. Това с японски финансови институции.

Поне 200 млн. евро пък ще е цената на бъдещата

щя
авобяви премиерът Симеон Сакскобургготски при 

посещението си в Сливница. шмагистрала на територията на западната пи съсед- 
Симеон обаче не съобщи дали вече има заявен ка. Проблемът е, че теренът в Сърбия е тежък,

интерес от частни фирми за сключване 
сделка.

на тази трасето минава през високи планини и това допъл-
Димигър Иванов с първият п засега единствен царибродчаинн, 

конто се изкачи па най-високия планински връх на Балканския 
полуостров - връх Мусала па планина Рила в България. Това стана на 
9 октомври 2004 г. к^ввв

нително оскъпява строежа.
Проектомагистралата София-Ниш е включелаМагистралата трябва да е част от траисевропе- 

йския коридор номер И). Трасето е дълго общо 130 като отклонение па коридор номер 10 още през 
като 60 от тях са на българска територия. 70 км 80-те години на миналия век. Това е най-късият път 

е трасето от границата до Ниш, откъдето ще се от Балканите за Централна и Западна Европа, 
включва във вече съществуващата автомагистра- В края на 90-те години проектомагистралата до
ла за Белград, но това е по-скъпата част от ри бе включена сред прио штститс на Пакта за

стабилност.
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След местните избориЗа студентите от 
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В центъра на вниманиетр^^
2 В ,• _ 22 октомври_2004

Катерина Симеонова, и.д. директор на основното училище в 
Димитровград:След дописката на просветния зам. 

министър_по въпроса за езика

п

имат свой интерес, който 
най-често не съвпада с ин
тереса на родителите, чиито 
деца се учат в нашето учили
ще.
* Нали български език е 
забг>лжителен!

-Да, в първи и втори клас за 
числящите се към малцинст
вото. В останалите класове се

В миналия брой "Братст
во” публикува писмото,което 
заместник министърът на 
просветата и спорта изпрати 
до Националния съвет на 
българското малцинство във 
връзка с изучаването на бъл
гарски език в нашите учили
ща. По този повод потърсих
ме коментар от и.д. директора 
на основното училище в Ди
митровград Катерина Симео
нова.

* Макар че не съществува нито един 
официален документ, който да позволява 
това, занятията в предучилищните заведения 
и обучението в основните училища на 
българите в Сърбия се провеждат на сръбски 
език!?

.•

ущ,,
,г прилага Законът, член 5,

I според който родителите 
могат да изберат една от 
трите възможности чрез ан-

ш&Жсъздаденият проблем с изуча
ването на българския език в 
първи и втори клас. В учеб
ния план, публикуван в “Слу
жебни гласник“ бр. 10 от 12 
август тази година, се казва, 
че езикът на малцинствата е 
застъпен с пет часа, когато 
обучението се провежда на 
съответния майчин език. Тъй 
като обучението в нашите 
училища се провежда на 
сръбски, учениците в Димит
ровград учат български два, а 
сръбски пет часа. Не е изве
стно и защо българският език 
там се учи факултативно, ко
гато г-н Бърдар казва, че “ми
нистерството нареди българ
ския език в категорията на 
задължителните учебни пред
мети“. В Босилеград беше 
по-другояче. Там учителите 
бяха изготвили програма, 
според която българският в 
първи и втори клас да се учи 
по пет, а сръбски по два часа 
седмично, но началници от 
окръжния клон на просветно
то министерство им бяха каза
ли, че според законопредпи- 
санията това не може да 
стане. Затова от началото на 
учебната година българският 
език и там започна да се учи 
по два часа. С това, разбира 
се, той загуби и качеството на 
майчин език.

От представители на учи
лищата в Босилеградско и 
Димитровградско узнаваме, 
че досега никой сериозно не 
се занимава с въпроса как 
децата да научат добре и два
та езика. Те също така под
чертават, че изпратената до 
Националния съвет министе
рска дописка не им е пристиг
нала. Някои дори смятат, че 
тя е документ не за училища
та, а за нашата и световната 
общественост, като подчер
тават, че проблемът с езика 
няма да бъде решен и сега. 
Затова още не е известно до
кога българите, които “имат 
право да се школуват на 
майчин език“, но “доброволно 
се отказват от него“, ще учат 
български на - сръбски!

В дописката на Министерс
твото на просветата и спорта 
до Националния съвет на 
българите в СЧГ, подписана 

заместник-министъра 
проф. д-р Милан Бърдар, коя
то “Братство“ предаде в ми
налия брой, покрай останало
то се казва, че според законо- 
предписанията националните 
малцинства в Сърбия имат 
право да се възпитават и шко
луват на свой език в предучи
лищните заведения, основни
те и средните училища. След 
като се позовава на законоп-

Катерина Симеонова
- В училището няма никак

во официално осведомение пението да се провежда на кета, която е в унисон със за- 
във връзка с изучаването на български език и никой не кона и е залегнала в Статута 
български език. Не разбирам оспорава това на 
какъв коментар искате, защо- вото. Защо това не става е в началото на образованието

от

малцинст- на училището. Следователно

то в дописката само са посо- комплексен въпрос, който с на детето си родителите имат 
чени законовите разпоредби, години не може да се реши. правото да определят на кой 
Онова, което според мен е Според мен това е поради език ще се учи то. Значи от 
много важно, е веднъж зави- факта, че с проблема не се трети до осми клас български 
наги да се каже истината
такава, каквато е. Всички за- винаги определени политиче- и то факултативно, 
кони, които регламентират ски групировки, които, пред- 
тази област, дават право обу-

занимават специалистите, а се изучава едва часа седмично

* Влиза ли бележката по 
полагам, във всичко това български 6 общия успех на

учениците?редписания зам. министърът 
казва, че българското мал
цинство в СЧГ има законно 
право да организира обуче
нието по български език като 
задължителен учебен пред
мет със седмичен фонд от пет 
часа, относно 180 часа годи
шно.

- С този проблем се сблъс
кахме преди две години, ко
гато ни се върнаха обратно 
сведенията от централната 
база. Може би това е срамно, 
но едва тогава разбрахме, че 
общият успех на учениците се 
изчислява без оценката по 
български. Кой е виновен? 
Може би това не е най-ва
жното. По-важно е как да се 
поправи тази грешка, казва 
Симеонова.

Въпреки че дописката е 
заредена с толерантност и 
демократичност, тя изисква 
отговори на много въпроси. 
Определението “българите 
имат право да се школуват на 
свой език“ никога досега не 
беше спорно. Въпрос е обаче 
как това да стане, понеже ми
нистерството не приема ста
новищата на Националния 
съвет на българскското мал
цинство. Затова се налага в 
решаването на проблема то 
да не се отнася безучастно и 
да разисква по него когато 
започне учебната година, а да 
се включи активно в намира
нето на решение. Неговата 
отговорност е още по-голяма, 
понеже все досега то не даде 
и отговор на въпроса защо 
петнадесетина години след т. 
нар. двуезичен модел обуче
нието в основните училища се 
провежда на сръбски, когото 
за това не съществува нито 
един официален документ н- 
ито в общините, нито в Репуб
ликата.

До каква степен представи
телите на просветното минис
терство, включително и ок
ръжните началници на прос
ветата, различно тълкуват за- 
конопредписанията показва и

А.Т.

Методи Чипев, директор на основното училище в Босилеград:
'

- Все още не сме получили евентуалните изменения в
официално писмо от Минис- учебната програма биха създ

али "технически проблеми’ .терството на просветата във
вързка с осъществяването на Учениците вече са имали по
програмата по български и четиридесетина часа по сърб-
сръбски език в първи и втори ски език, а доколкото се при-
клас. Ние бяхме изготвили мат измененията, те трябва да
програма, според която в имат общо 72 часа по този
първи и втори клас български предмет за цялата учебна го-
език да се изучава с 5, а дина.
сръбски с 2 часа седмично и Чипев подчерта, че ползата
доколкото бъде прието тако- от измененията, въз основа на
ва решение, ние сме готови да които български език да се
го прилагаме, заяви директо- учи 5, а сръбски 2 часа, няма 

да бъде голяма, ако обучение
то и занапред се провежда на 

на учебната година сръбски 
Според него, тъй като от вече са изминали два месеца,

рът на Основното училище 
"Георги Димитров” в Босиле- ■ 
град Методи Чипев.

Методи Чипев

началото език.
В.Божилов П.Л.Р-
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министър Соломон Паси в интервю за

Сръбско-български отношения ЛМЯМИ.»угг чжтл

Без визи до 

приемането в ЕС
Българският външен 
вестник "Братство"

■ Вш
Събеседниците се съгласиха, че отношенията между България и 

Сърбия сега са на най-високо равнище в 125- годишната история на 
междудържавните им отношения.

’ Това е първата ми визита в Белград след избора на Борис Тадич 
за президент и искам да приветствам сръбския народ за избора на 
такъв човек с визия и човек с лидерство, какъвто е Борис Тадич.
Искам да ви уверя, че България иска да помогне и да подкрепи 
Сърбия и Черна гора и като съсед, и като председателстващ ОССЕ”, 
каза българският външен министър и председател на ОССЕ Соло
мон Паси след срещата си с президента на Сърбия.

”Съгласен съм със становището на Борис Тадич, 
между двете страни са на най-високо равнище”, каза министър Паси.
Уверих Борис Тадич. че България няма да въвежда визи за Сърбия и 
Черна гора до приемането й в ЕС. допълни още Соломон Паси.

Шефът на българската дипломация, който е и председателстващ 
на ОССЕ, каза. че Сърбия и Черга гора има подкрепа в процеса па
европейските интеграции и подчерта, че тази европейска оргаииза- ! ропа претърпя огромна еволю- телпа развръзка

ция през последните години. Ще ситуация на Балканите и в каква 
факти: Бъл- степен отношенията между Бъл-

СЧГ могат да определят бъде безразлична /съм въпроса за 
положението на българите от 
диаспората. В кои държави се 
спазват техните права, 6 кои се 
нарушават и какво е 
становището на България по 
въпроса за националните права 
на българите в СЧГ?

т
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звитието на отношенията между България и Сърбия и 

— .ерна гора е неразривна част от интензивния 
общобалкански диалог и принос за укрепване на доверието 
и стабилността в региона ‘България смята Сърбия и Черна 
гора за важен търговски партньор ‘Българското национално 
малцинство в Сърбия е съществен фактор за развитието на 
сътрудничеството и добросъседските отношения между 
нашите страни.
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Регионът па Югоизточна Ев- преценява изгледите за оконча-
на сложната

ция полага усилия да защити сърбите и останалите неалбанци в 
Косово и Метохия. посоча само някои

По време на срещата с премиера на Сърбия Воислав Кощуница ! гария и Румъния станаха пълноп- 
българският дипломат подчерта, че СЧГ и България имат добри * равни членки на НАТО и са на

стокообменът ! финалната права по пътя към
присъединяването си към Евро- ВРАХСТВ0; 0тно,пенията между 
пенскня съюз. Приет бе коорди- България и СЧГ са оценяват като 
иирап подход па НАТО и ЕС по изключително добри. Има обаче 
проблемите па Западните Балка- мнение, че това е валидно за

гт „ „_____ политическото, по не и за иконо-
ии. През миналата година се със- мичеСкото сътрудничество. Реал- 
тоя срещата ЕС - Западни Бал- пише възможности ли са малки

или проблемът е в липсата на 
междудържавни споразумения ? 
Защо сръбско-българската 
граница запазва донякъде

канските страни, включително и старата си твърдина? 
от установяване на днпломатиче- декларация, подписана от двама- | м Съ бия и Черпа гора. Сърбия
ски отношения между България та министри след срещата им па ; и ч и Босна „ Херцого-
и Сърбия и Черна гора минис- 19 октомври в Белград.
търът на външните работи Соло- Паси и Драшкович изразиха, в духа на добросъседския диа- 
мон Паси и външният министър задоволство от това, че двата на- лог 0баче много тревожен и 
на Сърбия и Черна гора Вук Дра- рода не само имат исторически | неразбираем е фактът, свързан с 
шковнч определиха двустранни- близки отношения и култури, ' образователните права на 
те отношения като добри и успе- както и че двете страни споделят българското малцинство в

обща граница, но и от решимост- ; СъР6ия, чийто език
за маичин и се изучава

та им да поддържат мира и ста- ; факултативн0) на практика 
билността в региона. По този на-

гария и
накъде ще върви нашият регион 
в близко бъдеще.отношения и посочи, че тази година се увиличава 

между двете страни.

Паси и Драшкович подписаха съвместна 
декларация ПАСИ: Известно е. че демокра- 

тична България има ясна пози
ция по въпроса за българите от 
диаспората и пито за момент не 
се подаде на изкушение и квази- 
патриотизъм, придържайки се 
стриктно към европейсктие ста
ндарти за правата на човека и 
малцинствата и неиарушимост на 
границите. Българската държа
ва в рамките на своите възмо
жности оказва помощ на сънаро
дниците, живеещи в други стра
ни. Полагат се усилия за улесня
ване на контактите с Бългрня, за 
усъвършенстване на майчиния 
им език, популяризиране на бъл
гарските традиции, култура, ли
тература и фолклор.

Що се отнася до българското 
национално малцинство в Сър
бия, на него гледаме като па 
съществен фактор за развитието 
на сътрудничеството и добро
съседските отношения между па
шите страни. Очакваме Нацио
налният съвет на българското 
национално малцинство в Сър
бия да бъде легитимен и автори
тетен партньор на изпълнител
ната власт, за да осъществява 
правата на българското малци
нство, включително и чрез съз
дадения неотдавна към сръбско
то правителство Съвет за нацио
нални малцинства.

Близки и успешни отношения кани, като с приетата на нея дек
ларация бе дадена ясна европе
йска перспектива за западнобал-

По повод 125-ата годишнина шии. Това се посочва в съвместна

ПАСИ: България смята Сърбия и 
Черна гора за важен търговски 
партньор. Желанието ни е да ра
ботим за по-иататъшно развитие 

търговско-икономическите 
отношения. Вярно е, че на този 
етап равнището на нашите тър
говско-икономически

на

не е признат отноше-
Министър Соломон Паси посети 
Патриаршията в Белград, 
където бе посрещнат от главата 
на Сръбската църква патриарх 
Павле. На срещата присъстваха 
зам.-министърът на външните 
работи Гергана Грънчарова и 
посланикът на България в 
Белград Яни Милчаков.

мия не отговаря па потенциала па 
двете страни. Тази констатация 
бе потвърдена и на проведената 
тази година през месец юни в Бе
лград Четвърта сесия на смесе
ната правителствена комисия за

като
чужд език. Вярваме обаче, че 

чин те създават условия за мир и ! това е временно положение, 
безпрепятствено развитие па |
Сърбия и Черна гора и България 
по пътя им към ЕС посредством | 
демократизация и реформи, се | 
посочва още в документа.

вина бяха приети в Съвета на Ев
ропа. Изобщо имаме основание икономическо сътрудничество. 
Да кажем, че усилията за утвър- На сесията бяха посочени основ- 
ждавапе па европейски стандар- иитс области па търговско-ико

номическото сътрудничество, в 
които се очакват положителни

ти и ценности в нашия регион да
ват забележителни резултати. 

Що се отнася до България и
Генерално консулство на 
България в Подгорица резултати. Със споразумението 

Сърбия и Черна гора, развитието за свободна търговия, влязло в 
на отношенията между нашите 
две страни е неразривна част от 
интензивния общобалкански дн-

сила от 1 юли т.г., пашите страниМинистърът на външните работи Соломон Паси откри на 20 октомври 
генерално консулство на България в черногорския град Подгорица. Той 
приветства генералния консул Снежана Найденова, като й пожела ус
пешна мисия. Лично министър Паси издигна българския национален 
флаг пред консулството.

На откриването на българското консулство слово произнесе външни
ят министър па Черна гора Миодраг Влахович. На откриването присъс- 

председателят на черногорския парламент Райко Кривокапич,, 
нистърът без портфейл в правителството на Черна гора д-р Суад Нума- 
нович, кметът па Биело поле Тарзан Милошевич.

Министър Паси каза, че България ще подкрепи Черна гора в евроин- 
теграционния й процес.

Български офицери от запаса посетиха Ниш

значително ще активизират тър
говския си стокообмен. Според 
експертите ни, с влизането в де
йствие на Споразумението за 
свободна търговия обемът па 
двустранния стокообмен ще на- 

ниегьр I I Република България и |МС1|е с около 45.50%. 
прсдсед гел па ОССЕ Соломон
Паси, когато го попитахме как ЬРАIСI НО: България не трябва да

алог и принос за укрепване па до
верието и стабилността в регио
на.

Така отговори външният ми-ми-гваха

Добри съседи и приятели
която се предвижда да бъде възобновена и костницата 
край Ниш.

- Българският народ е давал много примери за толе
рантност и уважение към мъртвите герои. В гр. Добрич 
се намира едно голямо военно гробище, в което са пог
ребани костите на над 3000 души от девет националности 
и пет вероизповедания. Там са погребани и сръбски 
войници, наред е български, турски, руски, румънски... 
хора, които са стояли един срещу друг на бойната линия, 
но които вече 85 години лежат един край друг в мир и 
покой. Именно такива места са символи ма обединението 
и поука за бъдещето.

Има много негативни моменти в машите истории, има 
примери за разрушаване на паметници, но именно сега е 
дошъл моментът ние отново да градим. Мога да пожелая 
костницата край Ниш, която е в много лошо състояние,

По повод 60-ата годишнина от освободителната война 
България през 1944 и 1945 г. делегация на българския 

Съюз на офицери и сержанти от запаса посети Ниш. Те 
положиха венци край костницата в Ледена степа, в която 
са погребани тленните останки на 2015 български офи
цери, подофицери и войници, загинали по време па Вто
рата световна война в Македония и Югоизточна Сърбия.

На срещата в Клуба на Войската на Сърбия и Черна 
гора гостите и потомци на участниците в освободите
лните войни на Сърбия от 1912 до 1920 г. казаха много 
хубави думи за добросъседското сътрудничество, за та
ченето на традициите и запазването на паметниците.

Главният експерт за военни паметници при Минис
терството на отбраната на Република България Иво Ан
тонов подчерта, че съществува програма за възстановя
ване на българските военни паметници и гробища, в

на

догодина па 9 май да бъде изцяло ремонтирана, а Мини
стерството па отбраната ще помогне - каза Антонов.

М. Тодоров



Новини от България
НВМВЯВР4 %2 октомври ш__________

За студентите от българските общности извън България

Й0КН

Трима 

бизнесмени 

купиха къща 

за бедно 

семейство

Българският 
туристически бумг>

Ново постановление на 

Министерския съвет
Г одина, 

която 

ще се 

помни
Във връзка със следването на студенти от гарски език в държавните висши училища на Р 

българските общности извън България Мими- България. Местата са предназначени 
стерският съвет на Република България прие сираците на първо място па национални олим- 
на 4 октомври ново постановление, в което ме- пиади по български език и литература от дър

жавите, в които се провеждат такива олимпиа-

за кла-

Трима строителни предприемачи от Вели
ко Търново купиха къща на бедно семейство, 
което допреди броени дни живееше в зем
лянка в с. Къпиново. Мирослав Иванов, съп
ругата му и трите им деца вече имат дом. 
Главата на семейството беше принудел всеки 
ден да върви пеша по 50 км, за да работи на 
строителен обект в старата столица: Заради 
немотията двете по-големи деца бяха спрени 
от училище. Трогнати от злощастната му 
съдба, бизнесмените Николай Желязков, 
Цветан Цветанов и Любомир Мицов им 
осигуриха жилище в лясковското село Мер- 
даня. Освен това Мирослав започва работа на 
строителен обект на тримата съдружници от 
фирма ”Нов живот” във Велико Търново.

"Поправихме водната и електрическата 
инсталация в къщата. Тия дни ще им зака
раме и камион с дърва за отопление. От ид
ната седмица двете по-големи деца тръгват 
на училище в Лясковец”, съобщи Николай 
Желязков.

Върбинка Трайкова от Лясковец предло
жи да подслони петчленното семейство в своя 
наследствена къща. Йорданка Жожгова от 
Карлово им е приготвила огромен колет с 
дрехи и храни. Бизнесмен от Бургас обеща да 
изпрати пари на родителите и рожбите им.

Веселина Ангелова 'Труд”

жду другото се казва:
Чл. 1. (1) С това постановление се определят ди, както и за първенците, завършили Болгра- 

условията и редът за осъществяване па образо- дската гимназия... гимназиите в гр. Димитров- 
вателна дейност на Република България спря- град и в гр. Босилеград, Сърбия и Черна гора..., 
мо чуждестраии граждани, които са от бъл- излъчени от съответните училища, по избрани 
гарска народност и лица без гражданство, кои- от тях специалности, с изключние ца областите 
то са от българска народност и живеят поо- на виеше образование: изкуство, здравеопаз- 
тделно или в българска общност в чужбина.

Чл. 2. Дейността под ал. 1 на чл. 1 включва:
1. Обучение в Р България;

Тазгодишният летен ту
ристически сезон донесе на 
България 986 милиона ев
ро. Според оценката на Ли
дия Шулева, министър на 
икономиката, става дума за 
най-успешната година през 
последните две десетиле
тия.

ване и спорт.
Чл. 8а. (Нов от 2004 г.)
(1) Мннистерствто на образованието и нау- 

2. Учебно-методическа помощ за учебните ката осигурява ежегодно за чуждестранни уче- 
заведения с преподаване на български език п за пицп и студенти от българска народност, обу- 
курсовете по български език в чужбина;

Софийските медии под
чертават, че в България са 
гостували 4 милиона тури
сти, предимно от страните 
ма Европейския съюз, а 
най-много от Германия и 
Великобритания.

Запланувани са нови ка
питаловложения, така че 

! през идващите две години 
България трябва да получи 
нов имидж и да стане още 
по-популярна туристическа 
дестинация. Става дума 
преди всичко за повишава
не качеството ма услугите и 
за въвеждане на съвремен
на информационна систе-

шващи се в ... Сърбия и Черна гора, Маке- 
3. Подпомагане на настоятелства, питали- допия..., по 50 места за двуседмичен отдих в 

ща. печатни издания, радйо-телевизошш пре- базите за отдих на министерството на обра- 
давания и на други организации на българскйтс зовапието и науката по ред, определен от ми- 
общности в чужбина.

Чл. 4 (1) Министерството на образованието вата за отдиха се осигуряват от бюджета на 
и науката ежегодно осигурява до 400 места, Националния център за отдих, възстановяване 
субсидирани от държавата, за приемане ма ли- и спорт.
ца от българска народност за студенти за (2) Предимство за ползване на местата по | 
пълен курс на обучение, включително нодго- ал. 1 имат първенците па националните олим- 
твптелен курс по български език в държавните пиади по български език и литература и пър- 
виешн училища на Р България по специално- венците на конкурси за лично творчество, бъл-

нистъра на образованието и науката. Средст-

сти п по ред, определен от министъра.
(2) (Нова ал. от 2004 г.) Министерството на ци и изкуство, 

образованието и науката ежегодно осигурява (В постановлението са посочени и много 
до 15 места, субсидирани от държавата, за други възможности за докторантори и снециа- 
приемане на студенти за пълен курс на обу- лизации, курсове и пр.) 
чение, включващ подготвителен курс но бъл

гарски език, литература, история, музика, тан-

ма.

По повод 55-годишнината от смъртта на Георги Димитров ______ ___________
заместника на Димитров в партията и държавата Трайчо 
Костов. Първо той е изключен от Политбюро и уволнен 
от поста на заместник министър-председател. На пле
нума на ЦК на БКП, на 26 и 27 III 1949 г., по доклад на 
Васил Коларов, след като е обвинен в националистични и 
антисъветски настроения, той е изключен от БКП и 
арестуван на 25 VI 1949 г.

От санаториума "Боровиха” Димитров следи съдбата

Борислав ГЪРДЕВ: На прощаване с вожда (4)

На 27. XI 1947 г. е сключен българо-югославският 
договор за дружба и взаимопомощ, но преговорите 
за федерация зациклят и окончателно отиват в не
битието след изключването на Титова Югославия 
от Коминформа на 28. V1 1948 г.

на своя наместник и също спомага за смъртното му на
казание (обесване на 16. XII 1949 г.) с прочутото си писмо 
до Политбюро на ЦК на БКП от 10. V 1949 г., в което 

своя помощник с убийствени квалификации:развенчава
интелигентски индивидуалист и безогледен кариерист”, 

’ лукав, рафиниран, изпечен подлец, на който не може да 
бъде мястото в една дейтвително болшевишка партия”, 
тъй като ”Тр. Костов е преизпълнен от низка злоба и 
държи камък в пазвата си, с надежда да дочака такова 
трудно време за партията, когато отново ще изплува на 
повъ

Годините до смъртта му на 2. VII 1949 Москва, саг. в
период на неговото пълно падение като личност и лидер,
поставил се в услуга на пролетарското си отечество и 
действайки в България като съветски агент. Замислите
си осъществява последователно в типичен сталинистки
стил - избори за XXVI ОНС (15. XI 1945 г.) и за VI ВНС 
(27. X 1946 г.), "референдум” за република (8. IX 1946 г.) 
подписването на Парижкия мирен договор (10. II 1947 г.). 
приемаме на Първия двугодишен народостопанскн 
(1. IV 1947 г.), па т. нар. Димитровска конституция (4. XII.
1947 г.), национализация на индустриалните предприятия ____
и банките (23. XII 1947 г.), сключване, на раболепния Тито и Димитров, София, 1947 г. 
договор със СССР за приятелство, сътрудничество
импа помощ (18. III 1948 г.). имопомощ, по преговорите за федерация зациклят и

В същото време Димитров (премиер от 22. XI 1946 г.) окончателно отиват в небитието след изключването „а 
бърза да ликвидира легализиранта па 7. IX 1945 г. демок- Титова Югославия от Коминформа на 28 VI 1948 г
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на пленума на ЦК на БКП от 9-10. VIII за обе- костта, така и в селското стопанство Разрешаването 
днняваие иа македонския народ в границите иа 'На- тази именно Р
родна република Македония след което, при преброя- 

от25 до 31. XII 1946 г.,70% от жителите в Пирин- 
ск,щ край се самоопределят като "македонци”. рада на социализма

Националното предателство достига своя апогей с кото общество V 
подписването между Тито и Димитров на т. нар. Бледски 
споразумения на 1. VIII. 1947 г„ когато се решава съз- 
давпаето на "Южнославянска федерация”, в която Бъл
гария "де факто" губи своя суверенитет. На 27. XI 
сключен бъл гаро-югославскнят договор за дружба

рхността със своята неподражаема злоба и ковар
ство... .

След мъчително боледуване и може би с помощта на 
Сталин вождът и учителят на българския народ” умира 
на 2. VII1949 г. от ангина пекторис. В края 
особено след злодейското убийство на Н. Петков, той 
губи окончателно ореола си на борец за демокрация и 
справедливост, деградирайки до типичен комунистичес
ки диктатор и алкохолик с московски стаж.

Повече от 40 години комунистическите ни властници 
старателно градяха смехотворния култ към нашия мало- 
грамотен "вожд и учител”. След 10 ноември 1989 г. бе 
естествено да се преоцени дейността му.

Първата стъпка беше свързана с изваждането на му
мията от мавзолея и погребване па урната с праха му иа2. 
VII 1990 г., малко преди бесовското място около т. нар. 
Мавзолей да стане арена на стълкновения между при
вържениците и противниците иа демокрацията, довели 
до подпалването на Партийния дом на 26. VIII 1990. г.

Втората крачка се направи с унищожаването на самия 
мавзолей на 21. VIII 1999 г. и разчистване иа центъра на 
София от зловонното присъствие 
тически тиранин.

Третата е обвързана с критчно-обективно преосмис
ляне на ролята му в българския обществено-политиче
ски живот като партиен и държавен ръководител и рев- 

създател на система, отречена заради своята нее
фективност от историята.

Етап от нея се явява и настоящата статия, ратуваща за 
цивилизовано и безкомпромисно прощаване с един от 
най-устойчивите и уродливи родни

плам
на живота си и

и вза-

на

в промишле-шепия
иа нашеския комунис-на

задача цели първият петгодишен държавен 
народно-стопански план. Върху тия основи през след
ващите две-три петилетки ще бъде изградена самата сг- 

а, ще бъде
с.” Следва приемането на първия пет

годишен план от Народното събрание на 29. XII1948 г. А 
тъй като построяването на основите на социализма у 
са свързани с изостряне иа класовата борба и с преслед
ването на врага с партиен билет, е закономерно запо
чването на чистки (25. X 1948 г.) и отстрелването на

валето

създадено социалистичес- ностенпа

нас
с. г. е 
и вза-

митове.
-Край-
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"инжекция” от 2,5”Бор” след държавната 
милиона динара_______шъв вторник ще бъде учредена новата общинска власт ' 1.

И СПС, и СРС искат 

да се коалират с ДСС Половината от |0 работниците са излишни!?
възстановено, обаче проблемите 

около 20 милиона

Въпреки че все още не са из
вестни лицата, които ще заемат 
най-високите постове в общинс
ката власт, въз основа на изяв
ленията на местните политичес
ки лидери в бъдещата власт зае
дно с ДСС се надяват да участват 
и СПС, и СРС.

Никола Крумов, председател 
за култура ще се проведе учре- съветници, няма да има възмо- |ш 00 на СПС заяви за нашия
дателното заседание на новата жност да владее без подкрепата иесгник, че са водили разговори 
Общинска скупщина в Босилег- на други политически сили, В но- с представители на дСС и че по 
рад- вата скупщина има и шестима

В рамките на обемистия дне- отборници от ДС. по трима от 
вен ред (14 точки) ще бъдат СПС и СРС, по двама от ПСС и Г 
избрани и назначени лицата, 17плюс и един отборник от Гру- 
които ще управляват общината па граждани - пенсионери, работ- 
през следващите 4 години. За ници и свободни и креативни 
пръв път в общинския парламент граждани.

*М. Миленов: ДС е втората по сила политическа партия в 
общината, но досега от ДСС не са ни повикали на разговори

На 26 октомври (вторник) в нито една партия няма мнозинс- 
тържествената зала на Центъра тво, така че ДСС, която има 14 ‘Производството в "Бор" е 

не са решени. * Предприятието дължи 
динара. * Готвят се за приватизация

“ — - дв" половина^ ОТ работещи-
те да бъдат провъзгласени за тех
нологически излишък, като по
лучат по 6000 динара за всяка го-

начало вече е договорена коали
ция между ДСС и СПС. - Разгово
рите ще продължат и се надяваме 
до началото на заседанието да 
постигнем конкретен договор, 
подчерта той.

Иван Алексов, председател на 
ОО на СРС, каза, че с предста
вителите на ДСС са се догово
рили да подкрепят тази партия в 
Общинска скупщина, при усло
вие и представители па СРС да 
има в органите ма общинската 
власт.

Миле Миленов, председател 
на ОО на ДС, повтори, че очак
ват от ДСС да ги повика на раз
говор във връзка с формирането 
на общинската власт. - ДС е вто
рата по сила политическа партия 
в общината, но досега от ДСС не 
са ни повикали на разговори. До- 
колкото това не стане, ние ще 
бъдем конструктивна опозиция в 
общинския парламент, заяви Ми
ленов.

Сърбия, на 1 септември тази 
дина бе възстановено производ
ството в "Бор”. Тогава започна 
изкупването на букови труп 
след двугодишна "почивка” ра- дина трудов стаж - подчерта ди 
ботниците отново бяха повикани
да работят. На работа започнаха * все още не е известно кога в 
да идват около петдесетина от Търговския съд в Лесковац ще 
общо 88 работници, които рабо- приключи

която в края на 2002 и в 
но досега не са получили заплати. началото На 2003 година бе 
В момента са ангажирани около взела предприятието под наем. 
тридесетина души. Всички каз- Йорданов казва, че изискват от

корпорацията около 4 милиона 
динара и добавя: В края на 
месеца делото ще бъде гледано 
за четвърти път. Доколкото и 
този път не се появи 
представител на корпорацията, 
ще поискаме от съда да 
постанови присъда.

го-

и и

Владимир Захариев, кмет на общината и 
председател на ОО на ДСС:____________

тиха до края на миналия месец,

Ще преговаряме до 

началото на сесията ват, че доколкото след излизане
то на месеца не получат заплати, 
няма повече да идват на работа.

Директорът Симеон Йорда
нов казва, че предприятието ре
довно изкупва букови трупи на 
цена от 2000 до 2900 динара, в за
висимост от качеството, и ведна
га ги плаща па частните лица.
- Постепенно се включваме на

- Поканих на разговори представителите на всички 
политически партии, които имат отборници в Общинската 
скупщина. Досега имахме официални разговори със СПС, а 
неофициални с представители на СРС. Нашата врата е 
отворена за всички партии и ще разговаряме с всички до 
самото начало на учредителната скупщина, заяви Владимир 
Захариев, председател на общината.
Той подчерта, че му трябват умни хора, с които да води 
Босилеград напред. Новото общинско ръководство ще 
създаде условия за развитие на стопанството, 
инфраструктурата и др.

ректорът. Той поясни, че работ
ниците, на които липсват 2 годи- 

пазара и до края на този месец ще «и стаж за излизане в пенсия, ще 
осигурим пласмент за нашата получат парите и ще заминат на 
продукция, а след това ще изп- трудовата борса, 
латим заплатите на работниците, ^°Р е включен и в процеса 
изтъкна той. на приватизацията. По думите на

Едновременно с възстановя- Йорданов, фирмата е предоста- 
ването на производството, във вила всички необходими докуме- 
фнрмата са изготвили социална ,,ти на Агенцията за привати- 
програма за решаване ма пробле- зация, която вече е определила 
ма с технологическия излишък, предприятието да бъде продаде- 
Тя е предоставена на Република- 110 чРез яукцион. Началната не
мската трудова борса, Министер- иа» която представлява 20 на сто 
ството па стопанството и Минис- от преценената стойност на ка- 
терството на труда и социалните 
въпроси.

Формирана е земеделска кооперация „Цвет" щшшт «и
Г. Р!а1цЧи IПристигнаха и 

първите признания I -■ ■ *

' -ЛУ- А* Основна дейност на нашата кооперация е пчеларството, 
казва и.д. директорът Коце Божилов питала, е едни милион динара.Г*

.'йМиналия месец бе формирана кооперация “Цвет” е награден Р 
земеделска кооперация “Цвет”, със златен медал и златен плакст Е 
чието седалище е в Райчиловци. за качество. Този голям успех е ■ Въвеждането на касови апаратиВ момента в кооперацията чле- потвърждение за изключителио- 
нуват 10 пчелари от общината, то качество на меда от тукашна- 
чийто брой скоро ще бъде уве- та екологично чиста среда.

- Основна дейност па пашата
Миланов: Няма нередности’ I -

■ . ■ ШИТ® *В "Ибер" узнаваме, че досега са продадени 570 фискални 
каси

От началото на седмицата инспекторите от данъчното управление 
започнаха да контролират предприятията и частните търговски магазини, 
които въз основа решението на републиканското правителство 
задължително трябва да евидентират оборота си чрез фискални касови 
апарати.

- Досега е извършен контрол в петнадесетина фирми и в нито една не са 
забелязани нередности, каза за нашия вестник Славчо Миланов, шеф на 
данъчното управление в Босилеград. Той подчерта, че до 30 септември 
всички предприятия и търговски магазини, конто се занимават с 
продажба па смесени стоки или оказват услуги са били дължни да набавят 
касови апарати и да започнат да евидентират оборота си. Според 
официалната евиденция в общината има около 100 юридически лица, 
които трябва да притежават такива касови апарати. Доколкото някоя 
фирма разполага с повече магазини, във всеки от тях е задължително да 
има касов апарат.

В Босилеград касовите апарати се осигуряват от частното предприятие 
“Ибер , което освен за продажба на апаратите е упълномощено и за 
сервизни услуги. В “Ибер узнаваме, че досега са продадени 570 апарата.

личен, понеже мнозина проявя
ват интерес да се зачленят в пея. кооперация е пчеларството. На- 
За изпълняващ длъжността ди- шите врати са отворени за всички
ректор на кооперацията е избран 
Коце Божилов, работещ в боси- 
лсградската служба за кадастър, 
а председател иа Управителния 
съвет е Славчо Владимиров, по- 
щар от Райчиловци.

‘Представители на „Цвет" неотдавно посетиха и традиционния 
Международен пчеларски панаир в Белград. Посещението 6о 
използвано за обмен на опит и договори за сътрудничество с 
пчеларски организации от страната и чужбина.
* На 23 и 24 октомври УНДП ще организира нл Власина 
международна пчеларска среща, на която г офесори от страната и 

>сат лекции за пчеларство! Очаква се на срещата 
голям брой пчелари от Боснлоградска община.

пчелари в общината и ки плодове, 
се надявам скоро в 
“Цвет” да се включат ва, че кооперацията е изготвила 
голям брой от тях, по- проекти за развитие на пчеларс- 
пеже посредством ко- твото в общината, които вече са 
операцията ще осъщс- предоставени па УНДП, ЦХФ, 

както и па Министерството на 
меда и за другите селското стопанство на Сърбия.

В “Цвет” планират да открият 
усилия да и един специализиран магазин в 

изготвим характерен Райчиловци, в който тукашните 
знак за меда от нашия пчелари да се снабдяват с нсоб-

Славчо Владимиров иодчерта-

ствим сигурен пласме
нт за
пчелни продукти. Ще 
положим

КИЦ "Цариброд"

Двудневна екскурзия 

Югозападна България
в

край, с който ще се ходимите материали и съоръже- 
гарантира качеството пия. По думите па Владимиров 

казва Божилов, пчеларите в общината в момента 
че са планирали да отглеждат около 2100 пчелни 

първите признания за високока- разШирят дейността си, понеже семейства, а със заживяването на 
чсствсния мед от Босилеград- освсп за пчеларство кооперация- кооперацията този брой ще се 
ско. На Международния панаир в 
Лесковац медът на земеделската

му, По повод 1 ноември - Деня на народните будители, боснлеградският 
филиал на КИЦ ще организира иа 29 п 30 октомври екскурзия в Юго
западна България.

Освен София и Рилския манастир, екскурзиантите ще посетят и Банс
ко, Благоевград и други места. Предвидени са и дце нощувки - в София и 
Банско.

В рамките па ознаменуваното на Деня иа народните будители КИЦ ще 
организира в Босилеград литературна вечер и историческа сказка.

Вече започнаха да пристигат и дШП,лии,

та е регистрирана и за изкупване увеличи поне с още 2000. 
на гъби, боровинки и други горс-

Страницата подготви П. Л. Рангслои



Димитровградска хроника
2_ 22. октом врШЙКЗ--------------

Днес учредително заседание на Общинската скупщина

6 Шл

Планинарите уредиха 

свой дом в ПогановоЗа председател е предложен 

Владица Димитров от ДСС
*Кандидати за заместник председател и секретар на ОС са Ратко Манчев и Драган Голубов от
ДС

Кактое известно, мнозинствоДнес в Димитровград ще се ДСС. За заместник председател е 
проведе учредително заседание предложен Ратко Манчев, препо- в локалния парламент на Димит- 
па новоизбраната Общинска ску- давател по физика в гимназията, ровград имат демократичните 

‘ член на ДС. сили. Седем отборници са от ДС,
На заседанието ще бъде наз- по пет имат коалицията ДСБЮ - 

ДХСС и СГЦ, чстирма има ДСС,

пщина.
На заседанието ще бъде приет 

отчета на Общинската избирате- начен и нов 
лиа комисия и ще бъдат вери- 
фицирани мандатите на иовоизб- Драган Голубов, дипломирам а по един СПО и групата гражда- 
раните отборници, след което те юрист от ДС. СпорЙд новия закон пи 'Зоран Христов -Хърли . 
ще дадът клетва. След приемане за местното самоуправление ве- За председател на общината 
на Правилника за работа на че няма Изпълнителен съвет, а гражданите избраха д-р Веселин 
скупщината ще бъде избран пре- вместо него се формира Общин- Величков от ДС. По негово пред-

съвет. На учредителното за- ложение за подпредседател иде 
бъде назначен Васа Алексов от

секретар па скупщи
ната. За този пост е предложен по двама Г17 плюс , ПСС и СРС,

дседател на местния парламент, ски
За този пост е предложен Вла- седапие, на ОС ще бъдат изб- 
дица Димитров, лекар от Здрав- рами и членове на първия Общи- коалицията ДСБЮ-ДХСС. 
ния дом в Димитровград, член на меки съвет. А.Т.

През изминалите няколко месеца димитровградските планинари 
уреждаха своя Дом в с. Поганово

Царибродчанин покори Мусала I * В дома има 50-ина легла. * ПД "Цариброд" възнамерява да 
направи подобен дом и във Висока.

Членовете на димитровградс- България, добави Величков.
Услугите за ползването на 

"Цариброд” уредиха през лятото Дома ще се плащат, а парите ще 
няколко помещения в сградата се използват за по-нататъшното 
на местната общност в с. Погано- уреждане на обекта. Запланува- 
во и по този начин отново се сдо- но е да се изгради малък кухнен- 
биха с Планинарски дом.

Планинарите проведоха ремо- да се поставят олуци на сградата 
нтните работи, а малко им помог- и др. Величков казва, че планина
та ЯП "Комуналац” с квалифи- рското дружество безплатно ще 
цираиа работна ръка. Общински- предоставя обекта на димитровг- 
ят съюз на спортовете им отпус- радските спортисти за подготов- 
на няколко хиляди динара, тър- ки, както и на учениците и препо- 
говското предприятие "Белеш— давателите от местното основно 
транс” от Димитровград им пре- и средно училище за учебни заня- 
достави необходимия строителен тия сред природата. Заедно с чле- 
материал за ремонта при условие новете на географската секция 
да му го платят на няколко вно- към основното училище плани

нарите ще обозначат пътеки към
От 1994 година в същата сг- върховете на околните планини- 

рада съществуваше Планинарс- Влашка, Гребен и други. Ще 
ки дом, в който обитаваха пла- бъдат поставени и пътепоказате- 
нинари от Димитровградска и ли. 
други общини в Сърбия. По вре
ме на агресията на НАТО преде- нинарският дом може да допри- 
тавителите на ЮВ бяха взели ле
глата, които ползваха планина
рите, но сега са ги върнали обра
тно.

(От стр. 1)

Едва ли има човек в Пиротски окръг, който 
поне веднъж да не е ползвал услугите на цариб- 
родчанина Димитър Иванов, много по-известен 
като доктор Миле, рентгенолог в Пиротската ок
ръжна болница. Но малцина са тези, които знаят

кото плаиииарско дружество

за неговата страст да се катери по планините.
- В окръга едва ли има планина, на която не съм 

се качил, която не съм обиколил и заснел с фото
апарат - разказва Иванов, докато гледаме видео
записа от похода му на Мусала.

На най-високия връх на Балканите (2925,40 м) 
д-р Миле се е качил с още двама членове на дру
жеството по алпинизъм "Видлич” от Пирот, в кое
то той членува от 1998 г. Това са председателят на Димитър Иванов (с шапката) и Милан Малинов край 

Воислав Панайотович, работещ в пирамидата, означаваща най-високата точка на 
Тигър”, и Милан Малинов, инженер по електро-

пика. Без специални возила и планинарски сред- изкачват се на самия връх и успяват ”п0 ВИдело” да 
ства те се озовават в известния български курорт се върнат д0 първия бивак (заслон), в който пре- 
Боровец, откъдето тръгва въжената линия, с по- карват ед||а иощ. На другия ден слизлят до Боро- 
моща ма която се овладяват около 1300 м височина 
(Боровец е па 1100 мнв). За "щастие” този ден 
някаква авария на далекопровода оставя Боровец и 
въжената линия без ток. Но това не обезкуражава 
тримата алпинисти и те тръгват към връха. Трябва 
да се справяте разликата във височината от 1100 до 
2925 м. Това разстояние минават за шест часа,

ски блок, две кабини за къпане,

дружеството

ски.

вец.
Рила е прекрасна планина с 140 ледникови езера. 

Седем от тях са под самия връх Мусала. Най-ви
соко е Леденото езеро - намира се на 2 800 мнв, 
което не е заледено само два месеца през годината. 
До него е и бивакът, в който са преспали тримата 
планинари. Този бивак е отворен винаги, за да 
приеме закъсали любители на планината. От дру-

По думите на Величков Пла-

несе за частичното съживяване 
на село Поганово, понеже мест
ните жители ще имат възможно
ст да продават на гостите яйца, 

В този дом ще могат да пре- мляко и други продукти. Един 
бивават 50-ина души. Председа- селянин ще бъде ангажиран като 
телят на дружеството д-р Весе- домоуправител, 
лин Величков сподели пред на-

вестник, че някои планинар- брод” ще; се опита да направи 
ски организации в Сърбия вече подобен дом и в другата част на 
са оповестили гостуването си в Димитровградска община - в ра- 
този край. Възможно е в Пога- йона на Висока, 
ново да се отбият и планинари от

Димитър Иванов е роден в Цариброд, където 
получава гимназиално образование. В София 
завършва медицина. Специализира рентгенология езеро Маричино, от което извира река Марица.

момента работи като специалист в окръжната Наблизо до най-високия връх на Балканите се на- 
болница в Пирот. Женен е, съпругата му Надица мира изградената през 1932 г. метеорологическа

Д“ ГаНЦИЯ’ КаКТ° "Р- 1980 - -сми-
университет в Благоевград, а дъщерята ческа станция. Рила има 78 върха с надморска
Александра е ученичка в първи гимназиален клас. височина над 2500 м, както и 132 върха с н.в. над 
Иванов е член на Националния съвет на 2000 м.
българското малцинство.

гата страна на планината се намира ледниковото

и в

В близко бъдеще ПД "Цари-
111ИЯ

А.Т.

Б.Д.

В нашите села Отрязаха" основателя на кабелната телевизия

Все по-малко хора, 

все повече лисици
Жалба без отговор?
п ° д ‘а кабелната телевизия в Димит- плащам, но никой никога не ми е донесъл сметка,
ровград Алекса Радев, от една седмица е без ка- пито ме е предупредил” изтъква Радев и добавя'

В един от помощните селкстопански обекти на Драган Петров Веш,а телевизия! Вероятно по заповед на отговор- ”Ако толкова щателно се изключват всички кои- 
в крайграничното с. Бачево тези дни бяха намерени две лисици. | !,'и1те в Центъра за култура специалистите от ТВ то не плащат, без кабелна телевизия тоябва да 
Едната била мъртва, докато другата утрепали селяните с вили и Цариброд са отрязали кабела. останат две трети от абонатите Но има и дпуг
тояги. Ветеринарите не са идвали, така че не е известно дали Пред нашия вестник г-н Радев заяви, че той най- въпрос: ако таксата е 75 динара от 1000 абонати (а 
хищниците са били болни от бяс. . с™а не ™аща таксата за кабелната система, но е те са нал 10001 се гъЩ,™Г?<ппп !

В село Гоиидол ветеринарите неотдавна убиха лисица, която ис™и и това’ че г0 ияма в списъка на абонатите. месец , а за една година 900 000 динара3 къде”са 
бе влязла в кокошарника на един селянин. Убитата лисица е изп- | Изобщо не съм против да плащам но никой парите и за какво се използавзт ако системата е в
ратеиа в специализиран институт в Белград, който трябва да уста- Д никога "е ми е Д°несъл сметка. От друга страна аз окаяно състояние» И още елин вт ппос зашо все
нови дали тя е била бясна. И съм свързан с така наречения контролен пункт, още няма съвет на ползва^ системата кГто Да

Ловци от димитровградското дружество "Видлич” неотдавна 1 които слУжеше за измерване на сигнала, за опре- предлага кои и колко канала да се пускат в сис- 
получнха информация, че в цеховете на ГИД се укрива лисица § деляие качеството на сигнала и пр. темата?” Д У
След като получили разрешение от местното ОВР да я убият, I Истина е също, че има хора, които безплатно За случилото се Радев е осведомил легално вси- 
ловците чакали в засада, но лисицата не се появила. I ™лв ̂ ™Дта' »° това са «ай-заслужилите за чки компетентни - от ОВР до новоизбрания кмет.

I ^ “ кабелната система, един от които Засега няма реакция от никого
& съм и аз. И пак ще кажа, че аз не отказвам даБ.Д.

А.Т.



Димитровградска хроника ___
__ ■ ________________________ ________________________________ ..

Общинска скупщина вУчредена новатаБогдан Николов подготвя нова книга______________ ___________
\§ у и III Сурдулица-------- -----------------Хроника за Димитровградска хроника! демократите помагатП I I П I на радикалите!

стта с помощта на четирите отбо 
ДСС, о-гборниците от

Публицистът Богдан Николов нео
тдавна сподели за нашия вестник, че 
има намерение да напише книга за 
събитията, свързани със забранява- Щ 
нето на книгата му "Димитровградска 
хроника" през 1970 г.

”3а тогавашните смутни времена, 
когато книгите бяха забранявани и 
изгаряни трябва много да се говори, 
за да не се повтаря историята. 20 го- И 
дини по-късно книгата ми "Димитро- I 
вградска хроника" бе освободена от 
Върховния съд на Сърбия, благода-

В книгата, която се стяга да напи- 
ше, нашият колега ще посочи хората, 
които през 1970 г. са застанали на не- 
гова страна. Пред нашия вестник Ни
колов изнесе определени детайли: 
"Тогавашният директор на издателс
тво "Братство” Асен Лазаров се зас
тъпваше книгата ми да не се забра
нява и аз да продължа да работя в из
дателството. Такова становище спо
деляха нашенците Димитър Йотов, 
Марин Младенов, Слободан Василев, 
които писаха статии във вестниците и

В Сурдулица е учредена Об
щинската скупщина в новия със- 

избраи петчленен Общин-
рници на 
коалицията на ДС, Г17 плус и 
СПО (3), НС (1) и на Гражданс
кото сдружение “За Сурдулица - 
Момчило Богданович“ (1). 
рай петимата отборпици на СПС 
опозиция са представителите на 
Движението “Силата на Сърбия 
(4), ГГ “Движение за Сурдулица и 
околността й- Александър Пет
ровия“ (4) и ГГ “Село-град- Дра 
гаи Диичич“ (3).

Как ще действа “коалицията“ 
СРС с партиите от демокра

тичния блок засега не е известно. 
Докато едни смятат, че този 
“брак“ не може да трае дълго, 
други са убедени, че не е важно 
кой с кого се коалира ако това 
бъде от полза за населението.

тав и е
ски съвет. Централно място 
местната власт заема Сръбската 
радикална партия, а СПС, която 
досега беше властваща, замина в

к... -;** в

опозиция.
За председател на Общинска

та скупщина е избран Драган 
Стеванович (СРС), негов замест
ник е
ница Стоянович (СРС) е секре
тар на местния парламент. Пред
седател на Общинския съвет по 
пост е председателят ма общи
ната д-р Станислав Момчилович 
(СРС), докато заместник предсе
дател на съвета още не е избран.

СРС, която в 35-членния об
щинския парламент има десет от- 
борници, направи тесно мнозин
ство и започна да изпълнява вла-

|ЩЙ| Щ 1:
Драган Йович (НС), а Круенергично се бореха книгата ми да нерение предимно на известния адвокат 

Саво Анджелкович. Но тъй като не получих сред- се забранява. Подкрепа ми оказаха и журналистът 
ства за отпечатването на книгата, струва ми се, че на ТАНЮГ Слободан Симич, след това тога- 
тя не е освободена и след решението на съда. С вашният директор на "Народне новиие” Драголюб 
други думи, тя и по-нататък е далеч от читате- Янкович-Йенки. Милорад Козич и още много 
лите”, каза пред "Братство" публицистът.

па

Б.Д.хора.

Илиев в пленера ” Мостовете на 

Балканите”
В.Б.

ОС в Бабушница

Д-р Драган Костич - 
председател на скупщината

Учредителна сесия на
Димитровградският скулптор Димитър Илиев 

"Мостовете научаства в художествения пленер 
Балканите”, който през този месец се проведе за 
трети пореден път в град Крагуевац. В проявата 
участваха общо 26 художници от Сърбия, Бълга
рия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Албания. 
Македония, Гърция, Германия и Франция. Спон
сори на пленера са били американската донорска 
организация ВОКА и ОС в Крагуевац.

Както ни информира Илиев след завръщането 
си от Крагуевац, в проявата са участвали трима

от 22-ма съветници. Председате
лят Йованович обаче изтъкна, че 
настоящото мнозинство не е ста
билно и че в предстоящия период 
в скупщината ще бъде оформено 
друго мнозинство - от съветни
ците на СДП, чийто член е и той, 
след това на ДС, ДХСС и още ня
кои партии от т. нар. демократи
чески блок.

В ОС в Бабушница седят 37 
отборници, а за вземането на ле
гитимни решения е необходимо 
за тях да гласуват поне 19 отбор
ници. Да припомним, че най-мно
го съветници има СПС - 9, след 
това коалицията ДС и Г 17 плюс
- 7, коалицията НДС и СДП - 7, 
коалицията ДСС и СПО - 5, СРС
- 4, коалицията ДХСС и СД - 3 и 
ПСС - 2 отборници.

Учредителната сесия на ОС в 
Бабушница ще продължи през 
следващата седмица.

Първата сесия на ОС в Бабу
шница в новия състав се проведе 
във вторник. След верифицира- 
ието на мандатите на съветници
те бе гласувано предложението 
на СПС, СРС и коалицията ДСС - 
СПО за председател на ОС да 
бъде избран д-р Драган Костич 
от ДСС, а за подпредседател 
Предраг Живкович от СРС. Про
ведено бе тайно гласуване и след 
преброяването на гласовете бе 
констатирано, че д-р Костич е 
получил 20, а Живкович 21 гла
сове. След това сесията бе пре
късната.

Новоизбраният председател 
па ОС в Бабушница д-р Драган 
Костич заяви, че в предстоящия 
период ще сътрудничи с предсе
дателя на общината д-р Мирол- 
юб Йованович, за да може Бабу- 
шнишка община и по-нататък да 
върви напред. По думите па Ко
стич в Общинската скупщина с 
оформено стабилно мнозинство

художници, които през това лято участваха и в 
художствения пленер "Погановски манастир 
2004". Това са Трайче Чатмов от Скопие, Симеон 
Панайотов от София и Горан Ракич от Крагуевац. 
Участници втазгодинишния пленер "Мостовете на 
Балканите" са били още двама художници, които 
по-рано са участвали в "Погановския пленер” - 
Миша Щулович и Ивица Грачич, и двамата от Кра- художниците ще бъдат експонирани и в Градския 

музей. На организаторите Илиев е оставил 2 скул
птури и една картина.

Илиев изтъкна, че обмисля идеята да органи
зира самостоятелна изложба в Крагуевац през 
следващата година.

гуевац.
Споделяйки впечателнията си от Крагуевац, Ди

митър Илиев между другото изтъкна, че худо
жниците са имали отлични условия за творческа 
дейност. След края на пленера в хотел "Шумадия”, 
където са били настанени участниците, са експо
нирани сътворените по време на пленера картини и 
скулптури. До края на тази година творбите на

Б.Д.

Покана за изложба в 
БългарияПерица Илиев в 

Бразилия
Б.Д.

Димитровградски 
художници ще се 
представят в 
Ботевград

Бележка
Известният димитровградски карикатурист 

Перица Илиев получи тези дни покана да учас
тва на 22 международен салон на карикатурата в 
бразилския град До Пиави.

Салонът ще се проведе от 8-14 ноември на 
"Расизъм - Нелсон Мандела”.

Две дезинформации
Задачата на медиите е да информират хората, но понякога се случва 

да ги дезинформират. Следейскн програмата на РТС, тези дни ре
гистрирах две дезинформации, конто касаят нас, българите в Сърбия.

Едната от тях се съдържа в изказването на народния представител 
Александър Вучич в републиканския парламент, чиито заседания се 
предават пряко по националната телевизия. Подкрепяйки твърдение
то си, че Сръбската радикална партия уважава националните мал
цинства, Вучич между другото посочи, че подпредседател на Народ
ната скупщината на Сърбия от редиците на тази партия е българинът 
Стефан Заиков. Истината обаче е, че Стефан Занков се декларира 
като сърбин. Потвърждение за този факт намираме в списанието ве
лика Сърбия” от юни 2004 г., в което Занков, обяснявайки причините, 
поради конто се пише сърбин, казва, че е "чудесно и достойнствено 
човек да се декларира като сърбин, особено ако се знае сръбската 
история...”

Втората дезинформация, която тези дни чухме, следейки програ
мата ма РТС, е свързана с културата. В третия "Дневник” една ко
лежка обнародва новината, че театър от Зреняшш поставя па сцената 
представлението "Полковникът Птица” на българския-драматург 
Христо Бойчев. Това наистина щеше да бъде информация, доколкото 
журналистката не добави и следното: "Зреняиннският театър е пър
вият в страната, който поставя на сцената тази пиеса”. В интерес на 
истината нека да кажем, че първият театър п Сърбия, който изнесе 
"Полковникът Птица” още преди 5-6 години бе димитровградският 
театър "Христо Ботев”.

До управителя па Градската галерия Дими
тър Илиев неотдава пристигна покапа от 
ръководителите ма българската община Бо
тевград за организиране па изложба от кар
тини па димитровградски художници.

Илиев заяви пред "Братство”, че би могло 
да се стигне до организирането па една такава 
изложба в края па този или в началото на след
ващия месец. Според него събирането па кар
тините за изложбата не би трябвало да бъде 
проблем, тъй като в депото на галерията са 
съхранени творби на десетки димитровград
ски художници.

Както каза управителят ма галерията, пред
ставителите па община Ботевград са изтък
нали, че при пренасянето на картините през 
граничния пункт не би трябвало да възникнат 
компликации, тъй като се очаква намесата и 
на съответната служба към Съюза на българ
ските художници.

тема
А.Т.

Изложба в Градската галерия

В чест на Озренка 
Майсторович Илич

След преждевременната коичина на пиротската 
; художничка Озренка Майсторович Илич, в Градска

та галерия в Димитровград тази вечер от 19 часа ще 
бъде открита изложба от нейни творби. Художни
чката е родена 1960 година в Сараево, а почина неот
давна от рак на гърдата.

Преди няколко години Градската галерия в Ди
митровград устрои изложба от картини на Озренка 

; Майсторович и нейния съпруг Йовица Илич, който 
също е художник. Б. ДимитровБ.Д.Б.Д.
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Обилсят па «протека ” Слобода’' като поводВ

СВОБОДА" ■ факел и Българите от Пиратска околия
индустриални гиганти, стабилизирането на на-

п

нашите
зара и др. жизнени теми. В този брой и аз публикувах 
един репортаж по заглавие ”Село Борово”, като го под- 

М. Филипов (в ”Свобода” Богдан Николов сс 
подписваше с Божа Асенов, Марин Младенов - с Марии 

бащино име). Следващият брой беше - 
на 29 ноември - Деня на Републиката и на първа

Поради липса на материали, или невнимание, обик
новено се отминава значението на в. "Свобода”. Този 
вестник, по-точно притурка към пиротска "Слобода” се 
роди в нейните прегръдки и излезлите осем броя станаха 
с голяма помощ на пиротския вестник, воден от извест
ния журналист и неин дългогодишен редактор Душан 
Панич.

След угасването ма ’Тлас на българите в Югославия” 
през 1953 година българското малцинство-остана без 
свой вестник. Група ентусиасти от Димитровград-Тодор 
Славиискн (който по това време беше и председател на 
Околийския отбор на ССТН в Пиротска околия). Божа 
Асенов Николов, Спас Крумов Сотиров, Цветан Елсн- 
ков, а по-късно и Марин Геров Младенов, водени от 
Славински, започнаха да издават притурка "Свобода” 
към "Слобода”. Това съвсем не беше лесно. Печатница 
"Графика” в Пирот, която печаташе и "Слобода” не раз
полагаше със заглавни български букви Я, 10, Щ, Ъ, Ь 
(същите се правеха от сръбски букви), или пък при да
ването на заглавия се подбираха думи без тези букви). Но 
и покрай това - работата потръгна. Аз бях едни от учени- политика - на първа страница вече в следващите броеве

се поместваха материали от стопанския живот в общи- 
И така - на 10 септември 1955 година излезе първата мата. Във втория брой Божа Асенов пише за проблемите 

притурка "Свобода”. Над заглавието - на всяка нова при- иа мина ’Мъзгош ’ - а в последната дясна колонка на 
турка се слагаше неизбежното: "Смърт.,да фашизма - първата страница е поместен материал за проблемите на 
Свобода на народа”. В първия брой на "Свобода", в увод- земеделска кооперация "Нишава” в Димитровград. В 
пата статия между другото бяха набелазани и задачите, този брой е дадено доста място и за проблемите на учеб- 
които целеше да изпълнява. ното.дело. В третия пореден брой - в центъра на вни-

”... "Свобода” ще бъде факел ма всички българи, жи- маиието на вестника, на първа страница Тодор Славин- 
вущи в Пиротски край, разсветлявайки редица въпроси ски пише за проблемите на учащата се младеж, като 
от нашата външна и вътрешна политика и запознавайки остро критикува недостатъчната дейност на младежта, 
ги редовно с най-актуалните политически и културни Поместени са и две стихотворения - "Напред” под псев- 
събития” В първия брой беше поместено й интервю с доним "Вестител” (чийто автор бях аз) и "Борци за сво- 
Кирил Ташков, председател на ОНО в Димитровград, бода” от Иван Мирков. В поредния си брой "Свобода” 
Сетне - материали от партизанското движение в този пише за заседанието на ОО на ССТЮ като най-важни 
край, новини от стопанския и Културния живот, страница задачи в предстоящия период набелязва изграждането на 
”3а нашите деца”, спорт и др. материали. Не липсваха и пътя към Болницата и на пътищата Желюша-Погаиово 
новини от земеделските кооперации, дейността на об- и Лукавица-Долна Невля. Отбелязва се и посещението 
ществено-политическите организации и пр. Във всеки от на Иван Караиванов, който по това време беше народен 
излезлите 8 броя имаше и страница за хумор и Сатира - представител на Димитровградска и Босилеградска об- 
”Виден Клопотаров ни пише” (както днес в "Братство” щина. Поместен е и много хубав репортаж от Спас 
"Манчин рабуш”), а отвреме навреме и карикатури и Сотиров: ”С нашите ученици до Блед и Постойна”. В

броя си от 20 октомври "Свобода” пише за развитието на

писах с

Геров и т.н. - по
посветен
страница Иван Караиванов пише за Дванадесетата годи- 

Федеративна народна република Югославия. 
Поместена е и снимка на Й.Б.Тито. В този брой е пуб
ликуван материал от Историческото заседание на АВ- 
НОЮ в Яйце, а за пръв път и - новини от България, един 
много хубав разказ от Марин Геров Младенов ”Сгле- 
душка” и др. материали.

Седмият пореден брой вече излезе на голям формат, 
като вестник - в навечерието на Новата година. Естест
вено и вестникът бе посветен на идващия празник, със

шнина на

снимка на Тиго на първата страница и уводна статия 
"Светли перспективи” иа секретаря на ОК на СКЮ в 
Димитровград Стоядин Стошич-Дичо. В нея между дру
гото се подчертава, че ”ще се стигне до изчезването на 
нациите за сметка на онова, широко - югославянско...а 
комунистите трябва да бъдат ония съзнателни борци, 
които да подпомагат развитието в това направление”... 
Малко по-нататък той казва и това, че в нашата околия 
"националното равноправие е осигурено във всички нап
равления: в езика, в учебното дело, властта и в другите 
отрасли на живота”...

Вестникът бе посветил голямо внимание и на дейно
стта на самодейния теа тър "Христо Ботев”. Режисьорът 
Стоян Касалович пише за дейността на театъра по повод 
признанието, което му присъди Околийският отбор иа 
ССТН, а М. Младенов пише за Ботев като певец на сво
бодата и борец за южнославянско единство.

В осмия си (последен) брой - "Свобода” пише за ВЕ
ЛИКАТА МИСИЯ, която подема Тито против методите 
на студената война; сетне за предизборната дейност в 
основните организации на СК и др. актуални събития.

Факелът угасна на 13 януари 1956, а "тъмата” про
дължи - все до 15Тони 1959 година, когато започна да 
излиза вестник "Братство”.

Но вестникът не робуваше на "строга” редакторска

ците сътрудници.

Матея Андоновпод.

Изявление на председателя на община 
Бабушница Учени доказаха : • ' - ,7. У ::

Сексът е здраве. Това откритие, което ни изг
лежда съвсем логично, чак сега е потвърдено и от 
науката. Но трябваше да изминат хиляди години, 
за да се стигне до очевидния факт, че сексът е 
сбор от биологически процеси, а практикуването 
му позволява да се достигне до дълбоки старини - 
пише си. "Експрес”.

Изследванията показват, че сексът, или лю
бовта в по-общ смисъл, е толкова важен за'физи
ологичното и духовно равновесие иа човек, както 
водата, природната храна и физкултурата. Инти
мните отношения намаляват напрежението, заси
лват имунната система и по неповторим начин 
вдъхват надежда за прекрасен и дълъг живот. На 
тази база учените препоръчват, че ако иска човек 
да достигне дълбока старост, не трябва да 
сам.
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| живее1т Търсейки биологичните кореми на сексуално-
сгта, специалистите са открили механизмите на ж| 1 
привързването един към друг, които отличават / 
човека от дивото животно и го правят социална Ш 
единица, неспособна да живее без други хора. Щ 

Австарлийски учени обявили, че рискът от рак Ъ/ 
простатата рязко спада (с 30%), ако същест- Р' 

вува регулярност в оргазмите на мъжете (най- 
добре пет пъти седмично).

Генералният извод е, че жените трябва да заб- 1 
равят фразата "Остави ме, защото ме удари миг- ; 
рената...” Но и мъжете да не 
съветват учените в сп. "Експрес”.

*
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Септемврийският брой на ежемесечника "Лужничке новине" не се 

появи в будките. Дали това е знак, че вестникът повече няма да излиза или 
пък септемврийският брои закъснява поради (не)очаквани трудности, се 
питат жителите на Бабушиишко, както и голям брой бабушничани в 
страната и чужбина, които се абонирали за вестника.

Във връзка г; въпроса тези дни се обърнахме към новия председател 
община Бабушница д-р Мнролюб Йованович, от когото получихме 
следния отговор: Ние, представителите н$ новата власт в Бабушница 
няма да премахваме това, което е било добро в миналия период. Това се 
отнася и до Лужничке новине”. Този 
протежира само една политическа структура."

Първият човек на Бабушнишка община добави 
кадрови промени във вестника.

се плашат от нея - и
:■на

СЕКСЪТ Е ЗДРАвестник обаче няма повече да

че ще последват
Б.Д.
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ж990 години от смъртта на великия български държавник

Оня прочут 

Самуил...
Доц. д-р Пламен Павлов, преподавател във 
Великотърновски университет ” Св.св. Кирш 
Методий”

След десет години ще се изпълни едно 
хилядолетие от смъртта на една от 
най-ярките личности в нашата история. Без 
съмнение величавият и трагичен образ на 
цар Самуил трайно е заел своето съкровено 
място в съзнанието на българите. Дали 
можем обаче да подминем навършилите се 
990 години от оня 6 октомври на далечната 
1014 г., когато сърцето на каления в кървави 
битки воин не издържа гледката на 
безкрайната върволица от ослепени 
войници? Човекът, който в духа на 
обичайните за средновековието сурови 
нрави и жестокост не се е поколебал да 
екзекутира собствения си брат с цялото му 
семейство, пада покосен "... от жалост". 
Жалост към погубените човешки съдби, 
жалост по тогавашна България, над която 
тегне сянката на чуждото завоевание... Нека 
припомним драмтичната епоха, която с 
право наричаме "времето на цар Самуил" - 
големият българин, когото безогледни 
пропагандисти и фалшификатори от много 
години, дори и днес, превръщат в създател 
на някаква въображаема "македонска" 
държава, в антипод на дълбоко 
залеганалата в целия му живот българска 
държавна идея!

*В селото няма телефон и магазин, така че хората са 
принудени да отиват в Радичевци или в Босилегр д
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По Сушичката долина днес не 
тече вода. В миналото обаче, осо
бено през ранна пролет, по до
лината минавала река. Под Шаи-

Според данни от преброяването 
на населението през 1948 година 

Ресен имало 58 домакинства, 
които живеели 341 жители, а 
през 1953 г. в 62 домакинства 
имало 365 души. През 1961 
година в 70 домакинства

вв

нова и Керовска махала имало и 
воденици. После ресеичани
повече отивали «а мелят жито в 315 души_ но след това
Радичевци. 1с някога по Суши започнал да се намалява броят 
чката долина текла вода потвър- им> таке че 1981 ГОдина имало 55 
ждава и следният факт: по-въз- домакинства и 170 жители, а 
растните и сега разказват, че в десет години по-късно 46 
миналото хора промивали пя- домакинства и 131 лица. Според

най-новото преброяване през 
2002 година в 35 домакинства 
живеят 80 души.

все

Византия дотогавашна централна власт във Вели
ки Преслав.

Българите в свободната територия на "народен 
събор" избират наместничество, което да управ
лява от името на пленения цар Борис II. То е със
тавено от синовете на "могъщия комит Никола”, 
конто вероятно е бил управител па Средец (Со
фия). Според някои съвременници братята Коми- 
топули ("синовете на комите”) - Давид, Мойсей, 
Арон и Самуил, са не само най-авторитетните 
личности на тогавашния български политически 
елит, но и близки роднини па Плисковско-Прес- 
лавската (Крумовата) династия с нейните прабъл
гарски корени. Търсейки подкрепа, напълно в ма- 

След столетия на възходящо развитие и драма- ниера на владетелите от Плиска и Преслав, Коми- 
тични събития, "Златния век” на цар Симеон Ве- топулите изпращат дипломатическа мисия в Гер- 
лики (893 - 927) и "застоя" при цар Петър (927 - майската империя - традиционният български 
969), третата "велика сила” в тогавашна Европа е съюзник в Централна Европа през 1Х-Х в. 
изправена пред тежки изпитания. По думите на 
Презвитер Козма настъпват "дни на ратни (вое- зантия, през 976 г. българите преминават в мощно 
нни) беди" Гибелният удар е нанесен от традп- контранастъпление. Давид и Мойсей загиват още в 
ционння противник Византия, която хвърля срещу самото начало, по въпреки тежките жертви офаи- 
своите единоверци езическата Киевска Рус на Све- зивата не спира. Най-ярки са успехите па най-мла- 
тослав. С ловки и коварни политически интриги Дия брат, смелия и енергичен Самуил, който още в 
Византия пречупва северната си съседка. През 971 онези години става водещата личност в борбата за 
г. цар Борис II е пленен и детрониран, а източните отстояване на българската независимост. През 978 
български земи със столицата Велики Преслав са г- чяр Борис II и брат му Роман бягат от визан- 
окупирани. От гледна точка на византийските пре- тийски плен. Борис загива при нелепа грешка на 
дстави Българското царство престава да същест- граничната стража, но Роман, макар да е превър

нат от византийците в евиух, е признат за бъл- 
Не така стоят нещата в западната половина на гарски цар. Той се установява в град Скопие, който 

царството. Трябва да се каже именно "западната за Две десетилетия е столица па България - от 978 
половина", защото не става дума само за географе- Д° около 997 г. 
ката област Македония, още по-малко пък за дне
шна Вардарска Македония. В свободната терито- всичко със Самуил. Неговите дръзки действия мо- 
рия влизат както Охрид, Битоля, Прилеп, Скопие и тивират император Василий II (976-1025) мощно да 
т.н., така и Средец (София), Перник, Велбъжд нахлуе в България и да обсади Средец (София). 
(Кюстендил), Видин, Белград (български град до Българският отпор и мпогото загуби от ромейска 
XIV в.), Ниш (с български облик до 1878 г.), вкл. и 
български крепости на север от Дунав. В съпро- август 986 г. в прохода Траянови врата визаптийци- 
тивата се включват хиляди българи от цялото ст- тс търпят страшен разгром, подобен па онзи па 
ническо пространство. В свободните земи търси Никифор I Гепик (811 г.). Известният визатийски

поет Йоан Геометър оплаква ромейския позор с

съка във водата и намирали зла
тни люспи.

Някога в селото имало и руд
ници. В месгостта Ямите, нами
раща се над Кръстанова махала, 
и днес се забелязват три големи 
дупки, през които миньорите 
влизали в утробата на земята и

в селото е водоснабдяването, 
особено през лятото.

- Търсихме помощ от Общин
ската скупщина в Босилеград и 
предлагахме да се изучи на кои 
места в селото има подземни во
ди, за да изкопаем кладенци или 
пък да прокараме водопроводи, 
но от това не стана нищо, казва 
Стойнев. -Но, допълнява той, не 
само в това отношение сме зле. В 
селото нямаме телефон и мага
зин, така че сме принудени да 
отиваме в Радичевци или в Бо
силеград. Имаме трудности и ко
гато трябва да продадем доби
тъка си, понеже тук идват само 
матрапази. Макар че ни е тежко, 
на някои ресеичани в Боснлег-

Улеснени от избухналата борба за власт във Ви- ,

Освен варджии в селото имало 
и изтъкнати занаятчии. Известни
шивачи били Стефан Евтимов, 
Стефан Спасов, Боян Илчев и 
Райчо Стоименов. Обущари били 
Атанас Стоянов, Дане Джонев,

щат по-малко данъци по време на 0ане Степански и Миле Б.- г Йорданов, а добри ковачи
турското робство, хората криели Георги Стоименов, Стамен 
в тези ями овците си от бегли- Николов и Миша Стаменов, 
кчиите. Следи от рударството се Известни механици са били 
забелязват и около махала Буб- Владимир Драганов, Яким 
репица и в местността Грамади- Димитров, Славчо Ев 
те. По думите на Стефан Евтп- Имало и хора с АРУ™ занаяти, 
мов в по ново време някой Йовап 
от Райчиловци (Роглина махала) РаД* останали без работа, е още 
копаел руда в Кръстанова маха- по-тежко, така че в последно

време се завръщат и стягат ба-

Владимир Стойнев

вува. копаели железна руда. За да пла-

Българската военна активност е свързана преди

тимов...

страна принуждават Василий да отстъпи. На 17

ла и търсил злато.
Председател па Местната об- щпнията си. 

щност в селото сега е Владимир 
Стойнев от Стоймирова махала.
Той изтъкна, че основен проблем

спасение главата на българската православна цър-
ква патриарх Дамян, към Средец, Скопие и Охрид думите: "Дунав грабна венеца на Рим!”

- Следна -
-Следен

Богослав Яневпоемат и други представители па разгромената от

Православен пътоводител отрече от себе си”, тя ги следна 
през целия си земен път, обрича
йки живота си на Бога. След смър
тта на родителите си преподобна 
Петка раздава имуществото си и 
отива в Цариград, в Ираклийско- 
то предградие, където се устано
вява за пет години в пост и мо
литва. По-късно светицата посе
щава в Палестина местата, осве
тени от Спасителя, и се заселва в 
Йорданската пустиня, отдавайки 
се на подвижиически живот. В 
края на живота й се явява Ангел 
Господен, който я изпраща в оте
чеството, където да завърши зем-

Апостоли” близо две години, след 
което, докато се моли, предава 
душата си на Бога. Христолюбиви 
граждани я погребват извън града 
като чужденка.

Днес мощите на света Петка се 
намират в румънския град Яш, 
където са пренесени през 1521 го
дина.

Банкова сметка за 
черквата в ЗвонциПетковден Местната общност в с. Звоици е формирала 
Комисия за реконструкция па черквата "Свети I 
Илия”. В апела зп помощ, който звопчапци отпра
виха към обществеността се казва:

'Ако корените ви са от този печалбарски край, 
или съдбата ви с свързана с него по друг начин! 
включете сс в пашата акция за събиране па пари н 
материал за поправка на черквата. Информира
йте и вашите приятели за акцията. Дано до Св. 
Илия 2005 година осъществим общата 
цел и възобновим селския православен храм 
троен през 1880 г. Желанието па 
да има псичапки и кръщенета, да се събираме и да 
общуваме.”

Дииарската сметка е 840-3630745-23 (при Упра
вата па явните приходи), а валутната сметка е , 
20-307-0000100/1 (при Делта банка).

На 27 октомври църквата пра- 
\ знува преподобна майка Параске

ва - света Петка (Петковден).
Родена е в Тракия, от родители 

българи, които са живеели в град 
Епиват през девети век. Възпита
на от малка в Христовата вяра, тя 

| води добродетелен живот и вина- 
; ги помага на изпадналите в нужда 

и беда свои съграждани. Чувайки ния си път- Завърщайки се в Епи- 
! в Храма Христовите думи :”Който ват' Параскева не заварва живи

свои роднини и познати. Тя живее 
като странница при храма "Свети

В босилеградското село Рибар- 
ци се намира чудотворната черква 
"Света Петка”, в която са станали 
много чудеса досега. Много болни 
и многострадални са намерили 
утеха в нея. И тази година на 27 
октомври, на Петковден, ще се 
съберем да почетем паметта на св. 
Петка и да й се поклоним.

:

1111 свята 
, пое- 

всички ни е пак

\ иска Да върви след мене, нека взе- 
1 ме кръста и ме последва като се Отец Йоан
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Конференция на отборите от НФЗ това един отбор, който се е ст,с- 
тезавал вз.в Втора дивизия (”Си- 
иджелич”) и един отбор, който се 
е състезавал в Пз>рва дивизия 
("Ястребац”)- Този факт говори, 
че НФЗ е много качествена фут. 

проведе Конференция па отбор- мачовете не са започнали в опре- долна лига. Някои от участници- 
от Нишка футболна зона деленото време, за което носят те в конферснцията критикуваха 

вина предимно гостуващите от-

Нишка футболна зона - пети кръг

Делегатите под ударЗа слаба игра 

една точка
Миналата седмица в Сърлиг се първенството на НФЗ. Много от

нтс
(НФЗ). При представи-

Сипжделич”, "Младо- бори. Констатирано бс, че дис- 
ст”, "Мрамор", "Раднички”, ”Лу- циплинариият съдия 13 пъти е 

ри: В. Пейчев в 10 и Миодраг Г,ео- ж|„.ща”, "Балкански" и "Свър- определял парични глоби па сто- 
ргиев в 44 за "Балкански”, а Ми- | лиг” Участваха и генералният йност между 3 и 10 хиляди дина- 
лутииович в 9 и Момчилов в 45 
минута за ”Свърлиг”. Жълти ка
ртони: Павлович, Минчич, П. Ге
оргиев и Христмч от "Балканс
ки”. а Аитич, Момчилов и Па-

делегатите, като изтъкнаха, чете 
не внасят някои от предивденитс 
сведения в протоколите, което 
по- късно затруднява работата на 
комисарите.

За дейността на съдиите бе ка-

съствахи
тели наФК "Балкански" - ФК "Свърлиг" 2 : 2 (2 : 2)

В спортния център "Парк” по
читателите на футбола видяха 
слаба игра. Единственото нещо, 
от което би трябвало да изпитват 
задоволство са четирите гола.
Домакините бяха малко по-доб
ри. но не съумяха да реализир 
няколко добри положения за от
белязване на гол. В края на сре
щата гостите.имаха възможност 
да накажат съперника си, но иг
рачът от резервната скамейка 
Маряновпч не реализира изгоден 
шанс. Равният резултат все пак е 
най-справедливият епилог на 
срещата.

Димитровград, 13 октомври 
2004. г. СЦ "Парк", зрители - око
ло 100. Главен съдия: Милош 
Джокич от Ниш (8). Голмансто-

секретар ма ФК РИС Предраг ра. Само два мача не са завър-
Протич, председателят па Сдру- шили регулярно - между Ястре- зан0> че те СВИрЯт на задоволи- 
жението на реферите Боголюб бац" и "Долевацкойто е пре- телпо ниво. Мачовете в НФЗ се 
Стспаиович, комисаря'1’ по състе- къснат, и между Свърлиг 
запието Драган Денчич, комиса- Напредък , който е обжалвай.

Понастоящем в НФЗ играят

и руководят предимно от млади ре
фери, от които 15 участват ват

йкич от "Свърлиг .
ФК "Балкански": Н. Георгиев 6, 

Бошкович 6, Павлович 6. Христич
6, В. Пейчев 7. 5, Пешев 6, Георгиев
7. Глигориевпч 7, Панайотовци 6, 
П. Георгиев 6, Цемков 6 (Минчич

рят за определянето па делегати
те и съдиите и дисциплинарен пет отбора, които по-ранно са иг- да се ПОдр0твят за съдийство в 
съдия Новица Груич. расли в Сръбска дивизия ( Иеди-

На конференцията бе обсъдс- нство”, "Лужница , Напредък ,
"Балкански” и "Свърлиг"), след

къмпинги два пъти годишно, за

по-силни дивизии.

Д.С.но досегашното провеждане па
6).

ФК "Свърлиг”: Тошич 6, Тодо- 
рович 6, Савнч 6, Аитич 6. Пайкич 
6. 5, Ивкович 6 (Маряновпч 6). Рат- 
кович 6. Момчилов 6, Кръстим 6, 
Мнлутннович 6 (Маркович 6), Жи- 
кич 6 (Мнтич 6).

Играй на срещата: В. Пейчев (7, 
5) от Балкански".

В петия кръг на ПФД__________________
Още три точки за99 Младост” В рамките на 6 кръг 

босилеградчани ще бъдат 
домакини на "Трешневка" от

Босилеградските футболисти Второто попадение бе дело на Лопардинце. Мачът ще се играе
завоюваха победа и при гостува- нападателя Мирослав Георгиев на 24 октомври (неделя) на

стадиона "Пескара" от 15 часа.мето си па "Пчиня" в Търговище, след добре организирана контра- 
В дербито на петия кръг, в който атака във второто полувреме.Единадесетият кръг на НФЗ ще се помни От 55 минута домакините иг- волствне подчерта той.

"Пчиня”: Д. Стоянович, А.
се срещнаха единствените два от
бора без поражение от началото раха е един футболист по-малко 
на първенството, гостите заслу- на терена, понеже от играта бе Петрович, Б. Джорджевич, Д.

изгонен Сърджан Алексич, ко- Максимович, Н. Трайкович. -3.
Неделкович, И. Томич, Р. Мла- 

- Изключително съм доволен денович, И. Николич, С. Алексич

Футболна катастрофа!
жено триумфираха с 2:0.

Студеното и дъждовито време йто получи втори жълт картон, 
не попречи на босилеградчани да
завоюват още една победа и за от играта на моите футболисти в и Р. Радулович. 
пореден път да потвърдят класа- досегашната част на лървепетво- 
та си. По-добрата си игра от са- то, заяви Георги Георгиев, тре- Василов, С. Стойков, С. Йовано- 
мото начало на мача те матерна- ньор на "зелените” след победата вич> в Воинович, Д. Димитров, 
лизираха в 30 минута, когато в Търговище. - След пет изигра- м Георгиев, Д. Стошич, М. 
опитният Сиииша Дамянович чу- ми кръга "Младост” оглавява йоич, Л. Динов и С. Дамянович. 
десио изпълни пряк свободен временното класиране с импоза

нтна голова разлика 15:1, е удо-

ФК "Напредък" - ФК "Балкански" 10 : 3 (4 :1)
Алексинац, 16 октомври 2004 г. Черната поредица на "Балкански" 

като че ли няма край. От всяко гостуване отборът се завръща с много 
голове във вратата си. Тревожно е, че "Балкански" напоследък заминава 
на гостувалия само с.11 футболисти. Тревожна е и позицията на отбора 
във временното класиране, както и головата му разлика -19:31.

Игрището на "Напредък", зрители - около 100. Главен съдия - Марко 
Спасич от Ниш (7). Голмайстори: Ивкович в 10 и 39, Йованович в 19, 
Гогич в 43. Милкович в 53 и 55, Воинович в 60 и 67, Спасич в 70 и Земляк в 
84 минута за "Напредък", а В. Пейчев в 45,72 и 87 минута за "Балкански".

’’Балкански” игра в следния състав: Стаикович 5, Бощкович 5, Милан 
Георгиев 5, П. Георгиев 5, В. Пенчев 7, М. Пейчев 5, Д. Пейчев 5, ! 
Панайотовнч 5, Ценков 5. Глигориевпч 5 и Чурчич 5.

В следващия кръг "Балкански" е домакин на "Йединство” от Бела | 
паланка. Мачът ще се игра утре в СЦ "Парк” от 14, 30 часа.

"Младост”: П. Ташевич, И.

. П.Л.Р.УДар.

Шахмат

Нова победа на "Цариброд"Пионерска окръжна лига Пирот

От 0 : 4 до 5 : 4 ! ШК "МЗ Центар" (Ниш) - ШК "Цариброд" 1,5 : 4,5

Ниш, 1.10.2004. Димитровгра- докато Иван Стоименов претър- рот” 4,5 : 1,5; "Радник” - ПТТТе- 
дските шаматисти май ие знаят пя единственото поражение на леком” 2,5 : 3,5 и "Вучйе” —

"Економист” 2,5 : 3,5.
Временното класиране: ”Кон- 

” 11 (24), ПТТ Телеком 11 
играят на едно място (най-вероя- (23,5), "Цариброд” 10 (22,5). ”Пи- 

джелович на първата, Драган тно в Ниш) и то па 29, 30 и 31 рот” 7 (19), "Власотинце” 6 
Илич на втората, Драгана Пеич октомври. (18,5), "Економист” 6 (18), ”Ву-
Райджелович на четвъртата и Ето и останалите резултати от чйе” 5 (17,5), "МЗ Центар” 5 (17). 
Владица Стоянович па шестата шестия кръг: "Ястребац”- "Кон- "Радник” 4 (17) , "Ястребац” 
дъска. Половин точка донесе дива” 2,5:3,5; "Раднички ” — ”Ра- 4(14), "Раднички” 3 (14 5) и ”Ра- 
Драгиша Йонич на петата дъска, дан” 3,5 : 2,5; ”Власотинци”-”Пи- дан” 0(10,5).

ФК "Балкански" - ФК "Йединство (Бела паланка) 5 : 4 (0 : 4)
След катастрофалното първо полувреме пионерите на "Балкански” се 

съвзеха и през второто полувреме направиха обрат, какъвто твърде 
рядко се вижда по футболните терени.

Димитровград, 12 октомври 2004 г. СЦ "Парк”, зрители - около 50. 
Съдия - Александър Живкович от Пирот. Головете за "Балкански” 
отбелязаха: Соколов (2), Д Петров, Станимиров и Велков.

Димнтровградчапи играха в следния състав: Иванов, Димитров, М. 
Гогов, Станимиров, Наков, Златкович, Йосифов, Миланов, Д. Петров, 
Соколов и Велков. Играха още Пенчев, И. Петров. С. Гогов и Вучков.

за неуспех в новото първенство, третата дъска.
В шестия кръг те победиха в 
Ниш "МЗ Център” е 4,5 : 1,5. По тават още пет кръга, които ще се 
цяла точка спечелиха Бобан Ран-

До края на първенството ос-
дива

Накратко Д.С.водивизиопеп отбор от Ниш. Дн- 
мнтровградчанн играха като дома-

След тригодишна пауза в Димит- " П"Р°г-
ровград през този месец отново ще Мачът между двата съперника 
се проведат Работническите спор- ^ И(Р° в З‘,лата 11а Свети
тип игри (РСИ). Участие в игрите Сава П|,ед около 5°-™па зрители | 
ще вземат 10-нпа отбори от общес- 11 завъР(“и ® резултата 21:81. 
таени н частни фирми. В мъжка и Цьди!<а Й Петрович от Бела 
женска конкуренция ще се прове- П?лаика и А. Радепкович от Пирот. 
дат състезания по иикадо и спортна иоиерският състав на БК Ди- 
стрелба. За мъжете ще бъде орга- “"тРовгРаД игра в следни* състав: 
низирам крос, след това състезание °ЛОРОВ' Ива11?в’ я"к™. Соколов, 
по шахмат, както п състезание по Й' Але1‘сов Е Лукич 10 Елеиков 7, 
малък футбол. Илиев 3, Б. Алексов, Панов, Боя-

Побед|[телите ще получат само н"‘{," Ивванович. 
дипломи. ° <и1®дващия кръг димитровг-

«**’ радчаии отново са домакини, този
В третия кръг от първенството пъ» “а ЮшюР от Ниш- 

па Втора сръбска лига - група из
ток първият състав па БК "Димит
ровград” бе свободен. В следващия 
кръг димитровградският отбор 
утре ще гостува в Алексинац па 
Напредък”, които е един от фаво

ритите за първото място.

Младите баскетболисти па БК 
"Димитровград” пре търпяха тежко 
поражение от най-силния отбор в 
дивизията "Ергоном 1", от който 
черпи таланти едноименният пър-

;Минимална загуба в дербито
Босилеградска “Младост" отстъпи като домакин на

“Долна Яйна” с 3,5:4,5 в дербито иа 4 кръг на пър- Резултатите: Н. Божилов - Н. Стоянович 1:0, М. 
веиството в Сдружената шахматна дивизия на Пчин- Александров - Б. Чихачев 0:1, В. Йосифов - С. 
ски и Яблаиишки окръг. Микич 0:1, В. Манасиев - Л. Крстич 0:1 П.

Дербито изпълни очакванията - на всички дъски се Стоянов - В. Серафимович 1:0, 3. Костов - Ж.
Савич 1:0, Д. Величков - Р. Гашевич 0,5 :0,5 и Д. 
Божилов - Б. Цветкович 0:1.

водеше ожесточена борба, в която до последно не се 
знаеше кой ще спечели победата. Освен Новица Бо
жилов на първата дъска, който за пореден път пот
върди класата си, по цяла точка за босилеградскпя 
отбор спечелиха и Пене Стоянов и Зоран Костов. Ре
мито записа Драголюб Величков. За съжаление, изкл
ючителният юноша Митко Александров претърпя 
първото си поражение в първенството.

В другите 2 мача от този кръг са постигнати 
следните резултати: “Ром” - “Юг” 4:4 и “Ябланица" - 
ьеса 4,6 .3,5. Свободен бе отборът на “Пуста река”.

Въпреки минималната загуба, “Младост” е водач в 
таблицата с 16 точки. На второ място е “Долна Яйна" с 
15,5, а трета е “Пуста река” с 14, 5 точки.

В петия 
шестия

Мачът от седмия кръг в първен
ството на Пиротска' общинска ди
визия между отборите на ”Жел- 
юша” и "Темац” от Темска ие се 
игра, тъй като гостите не допъту- 
ваха в Димитровград с достатъчен 
брой футболисти. Съдбата на този 
мач е в ръцете на директора на 
дивизията Сърджан Тошич.

В следващия кръг "Желюша” 
отново е домакин. В неделя от 14 
часа ще посрещне отбора иа "Звез
да” от Блато. д.с.

кръг босилеградчани са свободни, а в 
(31 октомври) ще гостуват на “Пуста река”.

П.Л.Р.
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През фотообектива
ДИ1У1ИТР0ВГРАДСКИЯТ "СКАДЪР НА_БОЯНА_

Димитровградският 
"Скадър на Бояна” - спор
тната зала, въпреки обеща
нията и плановете да бъде 
завършена до Олимпиада
та, все още не е завършена, 
И не се знае кога ще бъде 
готова.
г-" -■ ■ IгI

гт
I {

1 I III

И докато строежът й 
продължава с години, на 
няколко места в основите

Половин час преди полунощ на 19 октомври пред сградата на | 
митницата в Димитровград се запали колата "форд мандео”, която е ! 
ползвал Александър Корнич от Бела църква, работещ като мит- ! 
ничар на ГКПП "Градина Колата е собственост на неговия брат | вече са се ПОЯВИЛИ пукНсГ 
Драгиша Корнич.

В момента на самозапалването във "форда” не е имало никой.
Въпреки това, колата се е померила пет-шест метра и е спряла след 
сблъсък с близкия стълб.

тини, които са продължили
и през тухлите към покри- 

: ва (както се вижда на сним- 
1 ката). От друга страна на 
| няколко места дали олуци-

Специалистите тепърва ще изясняват причините за този нео- ! 
бикновен пожар.

те не са поставени докрай нещо друго не наред - Нека да напомним, че
при най-малък дъжд сте- през 2004 г. само за надзор 
ните ”се напиват” вода. От са дадени 1 270 750 динара, 
влагата бялата тухла е Колко качествена е била 
мухлясала на няколко мес- тази работа показват и

снимките.

Сгдтагил: Драган Петрсз

Водоравно: 1. Вързоп, денк. 5. Фаб
рика от Враня. 8. Германско 
мъжко име. 11. Остров. 12. Слуга 
за земеделска работа. 14. Способ
ност да се проявява дейност, ене
ргия (мн.ч.). 15. Египетски бог 
слънцето. 16. Химически елеме
нт. 17. Свободна общинска земя 
за пасище. 18. Дуспа (сръб.). 19.
Кафене (сръб.). 21. Българско 
мъжко име. 22. Футболен отбор 
от Дупница. 23. Малка стаичка в 
жилище за склад на различни 
предмети. 24. Олицетворение на 
похотливост в античната мито
логия. 25. Петър Каменов. 26. Дол
ни хора (сръб,). 27. Пренаска. 28.
Скъп, драг. 29. Легенда, сказание.
30. Който изработва или поправя 
кола. 31. Град в Италия. 32. Алек
сандър Цонков. 33. Актьор, който 
изпълнява предимно комични 
роли. 34. Голямо помещение за 
зърнени храни. 35. Река и пла
нина в Сърбия и Черна гора. 36. Военен поход (тур.). 16. Амери- 
Обединени нации (съкр.). 37. Пр- канска тенисистка. 17, Мъжко 
осторно помещение, зала (мн.ч.).

А. Т.та.

Тъжен помен
На 28 октомври се навършват ТРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта 

па нашата незабравима съпруга, майка, сестра и баба

МИЛЕНА БОЖИЛОВА 
(1940-2001)
преподавателка по български език от 
Босилеград

на

Много ни липсваш, по споменът за теб вечно ще 
е в сърцата ни.

Съпруг Драган, ренета Новина, Воислав и 
Елизабеша със семействата си и брат 
Воислав.

ВъзпоменаниеРешение на кръстословица 
215 ■ Водоравно: ТОДОР ДИМИТРИЕВ 

24.10. 2002 — 24.10. 2004 г.име. 18. Летец. 19. Арабска страна 
Отвесно: 1, Карта за игра с чер- в Азия. 20. Разлагане на съставни 1. Колач. 6. Каишка. 12. Борис, 
вени четириъгълни знаци. 2. Пе- ,,ясти (м"-ч.). 21. Сръбско женско 14. Пано. 16. Лс. 18. Мирис. 20. 
сси за Възхвала. 3. Шестата нота. 4. имс' Биволско теле (тур.). 23. Локал. 22. Кил. 24. Самар, 26. 
Тренъор(сръб) 5 Югославскате Бъзголям къс хляб. 24. Хърватски Коне. 27. Ерик. 29. Китои. 31. 
левизия (съкр.).' 6. Марка немски крайморски град. 25. Гвоздей. 27 Сто. 32 Далак. 34. Дебит. 36. 
камиони. 7,11 и 10 буква. 8. Дете Езеро в Италия. 28. Малко (сръб.). ,ЕП. 37. ОК. 38. Тор. 40. Новак, 
без родители. 9. Марка ски от ^0. 11 и 15 буква. 31. Името на 42. Каран.44. Талант. 46. ИБ, 48. 
Словения. 10. Лвтознак за Пирот експрезидснт на САЩ. 33. Ката- Рабат. 50. Донор. 51. Янш<;. 52. 
13. Английско мъжко име 14 рйнаАндреева.34.Сенко Антов. Барабан, 53. ЛЛ.

Времето минава, но тъгата„ ми е псе по-говяма.
Виждам твоя лик, чувам твоя глас. Гордея се, че те 
имах, тъжна съм, че ге загубих, мили татко. Нямам 
думи, с конто да изкажа тъгата и празнината 
теб, но ти след

лпнагп ще бъдеш а моя живот с роди
телската си любоа и спомените за хубавите и щаст
ливи мигове, прекарани с теб.

Дъщерите СвпТшат със семейството си
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Манчин рабуш
И..- . -ШЯШРИМрАНИуИМШИВасил Сотиров

Я№СА <ЖА (/

"гКонстатация V

V?Със коса на рамо тръгва 
шопът

—Стани, Манчо, нещо да те 
питам! — заступи ме онядан Янко 

Чаршията. — Кви поганци си почел да
В държавата и тоя, и оня 

и напреко там. прецапва вада - разиграва си коня.
И нали за избори сме недорасли,

не е тръгнал значи към Европа, все висим като коне на празни ясли. 
а е тръгнал да коси ливада.

гониш? Не чуйеш ли кво орати чаршията, а?
— Епа, айде, Чаршийо, кажи кво орати чаршията?
—Орати, орати... Орати: Манча си нема другу ра_

боту, па почел да гони некикви поганци що исто- 
чили малко житце, некой бокс цигаре, некой джак 
валуту, а не видим кво прайе мачковете.

—Па кво прайе, кво каже чаршията?
—Ти кока не знайеш, дека поганците само пробию 

дупкуту, а после мачковете облаже мустак!
—Чекай, нали човеци гьи чуваю да пазе от поган

ците...
—Па они пазе и това дебело пазе...
— Ко бре , Чаршийо, пазе, а толкова поразийе се 

прайе?
— Па пазе, Манчо, първо поганците да надуше пля- 

чкуту, после кига се пробийе дупката, да задзидаго и 
да не се знайе кой куде и колко йе источил?!

— Па ти кико кажеш, требе да се гоне мачкьете и 
мачковете?

—Е, Манчо, ти видел ли си мачку да падне на 
гьрбину?

— Не съм!...
—Па нема и да видиш! Кико и да гьи подватиш, 

часком се преобърну и се дочекаю на ногье...
—Бреей, ти кико оратиш, требе да се оставе на мир 

мънечкьите поганци и да се ману мачкьете и 
мачковете...

—Требе, ама не може!
—Кико па съга не може?
—Айде пай да те питам: ти чул ли си дека мачкьете 

имаю девет живота? Може йедън да вой узнеш, она 
ужкьим падне, а кига погледаш пак си йе на ногье. 
Може да вой узнеш и вторият, и третият, чак и 
свите девет живота, она пак си йе жива и здрава, ни 
лук йела , ни на лук мирисала...

—Брей, чудан сой животинкье! Ти кико кажеш, 
Чаршийо, требе да се затрива тая зган, та да нема 
источуванье ни тува, ни там...

—Нищо я не кажем, Манчо! Тека 
ята...

Ориентир
Пролет, лято, есен, зима 
куче влачи - дира има.
Ах, насочва ни компаса, 
към държавната ни каса\

Лятна анкета
- Къде почива българинът в криза ?
- От дома си не излиза.

Ей яи ливадата пред него - 
избуяла, тучна и безмерна... 
Как обаче шопското му его 
да нагази в пустата 
люцерна ?!
Гледа шопът умно и злорадо, 
след което ока, та се кине:
- 0ти да те косим, ма ливадо, 
като че ми мине?! Тодор КЛИМЕНТОВ

Любопитно 1 7Животните в цифри
■ 1 1 | тт" о а

* 240 километра се точи стадото па мигриращите || © ВИИОВСН •

ИВ
северни елени.

* 250 килограма достига мъжкият ораигутан при | 
80 килограма тегло на женката.

* 261 килограма може да издържи най-здравата :| 
паяжина със сечение 1 мм.

* 266 метра е наи-голямата дълбочина, на която I

1
След пожара в Гациното все още няма 

официално обвиняем и затова всички се 
питат има ли и кой е виновен.

Работниците в ”Балкан” казват, че 
се гмурка императорският пингвин. I виновният се знае. Това са пожарни-

* 270 сантиметра е виск щраусът. 1 карите, които много бързо пристигнали
* На 270 градуса се завърта совата, когато реши || на мястото и потушили пожара преди вре

да се огледа.
* 273 тона храна би брябвало да яде З-кмлог- || 

рамово бебенце през първия си месец, ако се хра
неше с темповете на някои видове гъсеници.

* 275 килограма тежат най-едрите глигани.
* 300 килограма тежи най-тежкият тигър.
* 300 са килограмите на зебрата, която лъвът 

може да свали на земята с един удар.
* 300 пъти нараства женският кърлеж, когато се 

напие с кръв.
* 300 души са изядени от пирани през 1981 година | 

в Бразилия.
* 316 километра в час е скоростта 

полет на сокола-скитник.
* 324 вида папагали има на планетата.
* 380 елхови шишарки трябва да изяде една 

терица, за да си осигури необходимото количество 
калории.

* 399 градуса по Целзий щеше да бъде 
ратурата ип тялото на човека, ако изразходваше | 
същата енергия, както колибрите.

* 400 килгорама наведнъж може да пренесе обу
ченият индийски слон.

* ^35 гръбначни прешлена имат някои видове §

ме!

Ш Кафе без захар:I
С пенсиониралия се царибродски лекар 

И Д-р Никола Цветков пием кафе в КИЦ. 
| Ние пием с две бучки захар, той без захар. 
“ - Защо без захар? - питаме.

- Защото на нас, лекарите, всички ни 
носят само кафе. Захар - никой!

пикиращия ;. орати чарши-А.Т.

—Па кой требе да се завати с туя работу. Може и 
над .мачкьете да ил!а некой по—голелл дзвер хсой гьи 
пази, а?

—Първо и първо, вачал ли си мачку? Неси! Оти 
беше вачал, имаше да знайеш дека

Асфалтът не 

се яде, нали?
■ка-

ако
може да те ола- 

пави, рукье да ти згризе, па чак и очи извади. Второ 
и второ, и да гьу ватиш она у въздухат се преобърне 
неколко пути и пак побегне.

—Значи, никой им нищо не може!...
А, може, може да гьи истреби Комуналното кико 

що збира кучищата по улицете. Че напрайи при- 
мкье, че заложи капанье и че гьи набута у кавезйе. 
Само що кавезйете требе да буду с по-густу и по-яку

темпе-

| Разговарят двама райчиловчани, след 
общинското ръководство асфалтира 
”долинка”:

като 
и тяхната

- Хубава работа, няма вече да газим калта! 
въодушевено коментира единият.

- Е-е, много по-добре щеше да бъде, 
бяха отворили фабриката,

змии.
- 440 дни продължава бременността на иай-Глиз- | 

кия роднина на жирафа - окапи.
* 450 вида змии са отровни за човека.
* 500 грама тежи новороденото кафяво

ако ни 
а ние пак да си 

| вървим по калта, когато отиваме на работа! - 
щ загрижепо отвърща другият.мече.

П.Л.Р.ш
Манча'е повтарям по два пъти! * * *

Между дядо и внук:
- Едно време момичетата се 

изчервяваха, не бяха като 
шиите.

- И какво от това?
- Казвам ти го, за да

Министърът отговаря без коле- равиш извода, 
бание:
- Това са инсинуации! Има
кова много денонощни магазини! сте им говорили...

сттнА г\ш* * *, <./...,
'3. —V / 7 У..У Министър се среща с избира

телите. От последния ред някой 
се провиква:

Един човек научил страхотен 
политически виц. Толкова му ха
ресвал, че не можал да се стърпи - Господин министре, много хора 
да не го каже на някого. На пър- замръкват без хляб! 
вия срещнат човек му казал:
- Знам страхотен политически 
виц. Искаш ли да ти го кажа?

/нДне-

Паша стрина Аалка 
по цел ден се дзвери 
за комшика дори малка 
кусур-махана да намери.

си нап- V/- Аз ли да си направя извода?!
какви глупости... Кой знае виетол-- Аз съм полицай!

- Нищо! Ще говоря бавно и ще М. М.

щШШШШШтт:-Издава:
Издателство "Братство" 

Кей 29 декември 8

ев.
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