
Основател на Издателството: 
Народна скупщина на 
Република Сърбия

А

* Е-поща: п1иЬ@тесИап15.пе1 
г * Цена 10 дин.

ня 15 ЮНИ 1959 Г.;Вестник за българите в СЧГ ЯШДШиД
вНа 11 ноември Спешно заседание на Общинската скупщина 

Ди митровград__________________________Светозар Марович 

посети България Назначен заместник 

кмет и избрани 

работни телаПрезидентът на държавната общност Сърбия и Черна 
гора Светозар Марович вчера бе на официално посещение в 
България.

Еднодневната визита в София стана по покана на пре
зидента на Република България Георги Първанов. Освен с 
него Марович води разговори и с българския премиер Сим
еон Сакскобургготски.

По спешност в понеделник бе 
свикано заседание на новоизбра
ната Общинска скупщина в Ди
митровград. Това се наложи, за 
да може да се преодолее паузата, 
която се яви в работата на но
воизбраната скупщина заради 
неоформянето на предвидените 
работни тела.

На заседанието мнозинството 
предложи промяна на Протокола 
за работа на Общинската скуп
щина в частта, отнасяща се до 
броя на членовете на Общинския 
съвет. На учредителното заседа
ние бяха избрани седем члена, 
както е предвидено с Протокола.
Поради по-ефикасна работа мно
зинството предложи броят на 
Съвета от седем да бъде увели- Васа Алексов,

заместник-председател на 
общината

(По-обширно за визитата в следващия брой)

Сръбският вицепремиер Миролюб 
Лабус пред Агенция "Фокус"___________ 15 години от срива на 

комунизма
Д-р Желю Желев:

Десети 

ноември не е 

на БСП
* Българската опозиция 
предизвика промяната, каза в 
интервю пред в. "Труд" първият 
лидер на СДС, който събра 
някогашните дисиденти на 
15-годишнината от идването на 
демокрацията в България

За българин - 
превеждане на 
сръбски?!?

‘Изборите в Косово и Метохия не нарушиха 
политическата стабилност в Сърбия * Да се формира 
голям регионален балкански пазар и в един добър 
срок всички ние да бъдем част от голямото 
семейство на Европа

чен на десет, което на края бе 
прието. Против разширяването 
бяха съветниците на Съюза на 
граждани "Цариброд”. Общинс
кият съвет веднага бе попълнен с 
още три члена: Даниела Костова- 
-Пейчева, Иван Донков и Трен
дафил Петров. Тъй като замест
ник председателят на общината е 
член на Общинския съвет (ОС) 
по функция, то на практика съве
тът има 11 члена.

Нека да изтъкнем, че за пръв 
път един от отборниците

(Интервютата с Лабус и Желев са на стр. 3) това^еотворник^отдсбю д-р
Ангел Йосифов, след чиято 

] дискусия отборникът от 
| радикалите Кирил Младенов 

помоли за в бъдеще да со 
ангажира преводач. Нещо 
подобно не подкрепиха дори и 
отборниците, които са по

(На стр. 6)
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Българско училище в Канада -
Сшр. 9(Фотомоитаж и "МИН”)



В центъра на вниманието.
2 Я&й**НгСтйБНР--- - 12 ноември 2004

Сръбско-българско парламентарно 
сътрудничество___

(О)позиция

Държавата ■ малцинството ■ езикът Подписан меморандум
ЯИрЙррЯ*

* Начален компромис: 5 часа български, обучение на сръбски
Писмото на заместник министъра на просветата летия се "отказахме” от него и по този начин загу- 

на Сърбия Милан Бърдар до Националния съвет бихме и правото да учим родния си език като пред-
5 часа седмично. Следователно, ако иска дана българското малцинство, в което той в маниера 

на типичен комунистически демагогии "обяснява”, бъде милостивеи към нашето малцинство, мини- 
че имаме право да учим родния си език пет часа стър Вуксанович може да задвижи процедура за 
седмично, беше подигравка с ”най-образованото” една, малка за държавата и сравнително голяма за 
малцинство в държавата. Или, както казват бра- малцинството, промяна в Закона за основното об- 
тята сърби - чиста зайебанция!? И ако бяхме мор- разование: ако в малцинствено училище обучение- 
мално малцинство, както не сме, за тази ”зайебан- то се провежда на сръбски език, тогава езикът па 
ция” г-н Бърдар щеше ”да види баща си”. Но чле- малцинството се учи 5 часа седмично. Ако ли пък 
новете на Националния съвет в маниера на добри министърът не иска да открие процедура за една 
деца на комунизма решиха да "умилостивят” новия такава промяна, тогава Националният съвет като 
просветен министър Слободан Вуксанович, защо- "легитимен” представител па малцинството тряб- 
то в съзвучие със своето разбиране на проблема са ва да я задвижи. И да се избори за промяната, 
"разбрали”, че новият министър може да разреши Тази промяна би могла да бъде начален ком- 
на нашите училища да направят програма с 5 час промие между държавата и малцинството в реша- 
български език седмично. Стига да иска. А за да ването на острия проблем с майчиния език на бъл- 
иска, само трябва да го помолим.

Същността на проблема обаче не е в това. Де- тема незабавно трябва да бъде променена, понеже 
цата в основните училища на малцинството могат е асимилаторска и това вече е ясно и па врабчетата, 
да учат български език 5 часа седмично само при Въпрос е обаче дали държавата иска да направи 
условие че обучението в училищата се провежда па такъв компромис и дали Националният съвет и 
български език. Така пише в закона, това е тол- малцинството като цяло имат сили да се изборят за 
кова ясно и ”не знам” защо беше необходимо на г-н него. Защото ние станахме малцинство, което има 
Бърдар да се подиграва с нашето клето малцинст- малко народни будители и много пародии "задуши

те. Георгиев
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во. Ние ползвахме това право, но преди две десети- тели”. ...
■ШШНационалният съвет на българското малцинство обявява

в/

КОНКУРС щият да има отражение върху общността и/или 
лица, които са включени в дейностите или пол-

Представители на Комите- организираната престъпност, 
та за външна политика, отб
рана и сигурност на Народно- роризма може да се води само 
то събрание на България и на чрез съвместни усилия, а чрез 
Отбора за отбрана и сигур- парламентарен 
ност на Народната скупщина нашите комитети ще допри- 
на Сърбия подписаха в Бел- насят за тази цел”, каза Мир- 
град меморандум за сътруд- чич. 
ничество.

"Успешна борба срещу те-
За подкрепа на малки проекти и дейности на зват услугите 

организации и лица от българската общност в 
СЧГ, които имат за цел опазване, развитие и осъществими 
афирмация на българското национално само-

4. Проектът или дейностите да са реално

контрол5, Проектът да въздейства пряко или кос- 
съзнание, вероизповедание, обичаи и тради- вено на по-широк кръг от хора, а не на малка 
ции, просвета, култура и информиране. Проек- целева група 
топредложенията трябва да отговарят на след- 6. Да бъдат приложими сред българското ма

лцинство в областта на културата, образова-
1. Предложението да отразява нуждите на нието, информирането, вероизповеданието, 

българското малцинство
2. В проекта да е включена акция, която да 

стимулира позитивни промени и която да изг- мат до 26 ноември 2004 година на адрес: Нацио- 
ражда връзки между хората и/или институци- нален съвет на българското национално мал- 
ите в обществото

3. В проекта и дейностите да са включени ров" 39/9 или се подават лично в помещенията 
лица и институции от българската общност. Съ- на съвета в Цариброд и Босилеград.

Според думите на председа- 
Председателят на сръбския теля на българския Комитет 

отбор Милорад Мирчич зая- за външна политика и отбра- 
ви, че този документ не е само на Венко Александров, Бъл- 
техническа рамка за сътруд- гария и Сърбия са изправени 
ничество в областта на отб- пред едни и същи предизвика- 
раната и сигурността, но е от телства, а това е борбата сре- 
по-общо значение за билате- щу тероризма и организира- 
ралното сътрудничество на ната престъпност, 
двете страни. Той добави, че 
основната цел на меморанду- ди само със съвместни сили, 
ма е противопоставяне на вси- понеже нито една страна не е 
чки общи проблеми за Сър- успяла сама да се справи с те- 
бия и България, а един от роризма”, подчерта Алексан- 
най-важните е тероризмът и дров.

ните критерии:

традициите и обичаите
Заявленията за участие в конкурса се прие- I

цинство, 18300 Димитровград, ул. "Найден Ки-

”Тази борба може да се во-Ех, език ти 

роден наш!
ТО(част втора)

По повод Деня на народните будители
Оповестяването на ”Смиловската седяика” беше 

ансонсирано по начин, проличаващ от снимката по- 
долу. Меко казано, оповестяването на 
обичай по този начин е скандално и не подлежи повече 
на коментар. Организаторите на спекатакъла, главно 
ъб^ж^около Народната библиотека в Цариброд, за

г4№ ^ $ 2.0ч
ЕтнотчъШощстьА

Борски писатели 

гостуваха във Враца
Побратимите от Враца ни отдадоха голяма чест, когато ни 

"°™"“Да участваме в ознаменуването на българския 
национален празник Денят на народните будители. Трогнати 
сме от приятелското посрещане, от изключителното
с0ръГкРия7р"ГнаНми5ГоритеКаЗВаТ МаЙСТ0Р"те на пеР0Т0 0Т

сдот-шмншедин ме- «ей

Трима литературни творци от гр. Бор гостуваха във Враца в на- 
чалото на ноември. Писателят Милое Джуришич - член на УКС, 
Иван Илич, един от най-младите борски поети, и Венко Христов - 
поет, роден в димитровградското село Петърлаш, участваха в от
белязването на Деня на народните будители в този български град. 
Ге бяха първата група творци от Бор, които посетиха Враца.

- Побратимите от Враца

■3*5 ОДсши)

в бъдеще да си водят сметка как ще рекалмират своята 
продукция и избегнат подобен род критики. В никакъв 
случаи не могат да докажат обаче, че написаното вър
ху рекламното табло е на западен български диалект.

А що се касае до поредната царибродкеа издънка в 
рекламирането на още една проява, този път спортна, 
нека да предложим на вниманието на читателите съот
ветната снимка.

отдадоха голяма чест, когато ни по
каниха да участваме в ознаменуването на българския национален 
празник Денят на народните будители. Трогнати сме от приятелс
кото посрещане, от изключителното

н
г: ■

тър” в ”Св. Димитрще”. Не по-малко странно изгле-

тровден ’ и преименувайки манастирчето ”Св. Дими-

гостоприемство на врачани, 
казват майсторите на перото от сръбския град на миньорите.

Литературните творци от Бор и Враца решиха да поддържат пос
тоянни контакти, за да обогатят сътрудничеството между двата 
града-побратими.

3денка Тодорова
X. В.
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имплицитенВвот на доверие Желев: Десети ноември
не е на БСП(Отстр. 1)

ФОКУС: Г-н Лабус, как оценявате ико
номическите отношения между Сърбия и 
България? Как виждате бъдещето разви
тие на тези отношения?

ЛАБУС: Нашият стокообмен има дос
татъчно потенциал да се увеличава и има 
нужда повече да бъде балансиран, тъй ка
то има значителен дефицит в сръбската, 

в българската страна. Вяр
вам, че прилагането на спогодбата за сво
бодна търговия между нашите страни, 
която влезе в сила, ще допринесе както за 
увеличаването на стокообмена, така и за 
неговото балансиране.

ФОКУС: Каква е политическата ситуа
ция в Сърбия след парламентарните из
бори в Косово? Как бихте 
коментирали бойкота на 
изборите от страна на ко- 
совските сърби?

ЛАБУС: Ситуацията е 
стабилна. Изборите в Ко
сово и Метохия не нару
шиха политическата ста
билност в Сърбия. По съ
щото време бяха направе
ни промени в кабинета.
Ние разполагаме с малоб
роен кабинет, но фактът, 
че направи промени, озна
чава, че е получил вот на 
доверие. Това беше имп
лицитен вот на доверие.

Внесохме преоктобюд- 
жет за следващата година 
и вярваме, че този бюд
жет ще бъде приет, а това 
означава, че правителството ще има пъл
на подкрепа.

Що се отнася до изборите в Косово и 
Метохия самите хора, живеещи там, тряб
ваше да решат дали да излязат на избо
рите или не. Тези, които не участваха на 
изборите показаха всъщност, че процесът 
на решаване на техния статут не се раз
вива добре, съществува голяма несигур
ност, а на тях са им необходими гаранции

ФОКУС: И все пак кога ще бъде кра
йната дата?

- Трудно е да се каже, тъй като въп
росът за суверенитета е въпрос, който 
изисква дълъг срок. В момента са въз
можни единични действия. През следва
щата година този въпрос няма да бъде 
окончателното решем, но ще се определи 
срок, в който въпросът за статута да по
лучи позитивно решение. Вярвам, че е 
възможно да бъде взето окончателно ре
шение при приключваме на процеса на 
евроинтеграция, когато повечето граници 
ще имат съвсем друг смисъл и дефини
цията на понятието ''суверенитет” ще има 
съвсем друго съдържание.

ФОКУС: Как ще коментирате отноше
нията в рамките на дър
жавната общност Сърбия 
и Черна гора? Какво смя
тате за идеята на властите 
в Подгорица за създаваме 
на съюз от две независи
ми държави?

ЛАБУС: В момента 
приоритетни са разгово
рите за ситуацията на сър
бите в Косово и въпроси
те за статута на Косово. 
Смятам, че това ще бъде 
наш приоритет през 2004 
и 2005 г. Едва през 2006 г. 
ще можем по-сериозно да 
се занимаваме с окончате- 
ления стаут, тъй като съг
ласно Конституционната 
харта тогава ще могат да 
се проведат референдуми, 

които да определят какъв да бъде окон
чателно статутът на общността Косово и 
Метохия са приоритет в момента. Ще ви
дим как ще се развият отношенията ни с 
Черна гора. Ние имаме "двоен коловоз” 
за влизане в ЕС и нашите отношения не са 
никаква пречка за процеса на присъединя
ване към ЕС. Аз искам функционална 
държава, независимо в каква форма ще 
бъде тя. Най-вероятно до 2006 г. този 
въпрос няма да бъде окончателно решен.

* Смятате ли, че сътрудичеството с Международния три6у}1ал в Хага влияе на евроин- 
теграгщонния процес на Сърбия и Черна гора, и на отношенията й с международната 
общност?
- Европейският съюз ясно заяви, че съществуват две условия за сключване на спора
зумение за стабилизация и асоцииране. Едното условие е регулиране на вътрешните 
финансови и търговски отношения между Сърбия и Черна гора. Другото условие е 
свързано с пълното сътрудничество с Трибунала в Хага. Смятам, че Сърбия представя 
доста доказателства за такова сътрудничество. Естествено все още съществуват 
открити въпроси, но ние вярваме, че този проблем ще бъде окончателно рошен преди 
сключването на Договора за стабилизация и асоцииране.

пълни простотии. Ами това, което направи 
"Екогласност” на 26 октомври пред Крис
тал”? След което властта бе принудена да 
разреши публичното появяване на неформа
лните организации. Това стана на 1 ноември в 
кино "Петър Берон”. На следващия ден пак 

бе първото открито събрание на Клуба 
гласността и преустройство- 

бяха повече от

(От стр. 1)
- Изминаха 15 години от промяната на 
10 ноември 1989 г. каква е вашата оценка 
за тях?

- Българският преход, макар и по-забавеи 
от другите държави в Централна Европа, об
що взето, се движеше по същата схема. Най- 
напред бяха срутени основните на еднопар
тийната система, бяха премахнати цензурата 
върху печата и контролът върху синдика
тите.

тамсъответно и за подкрепа на 
то, където правостоящите

На 3 ноември бе шествието до 
"Рила-седящите.

Народното събрание срещу проекта 
Места".

Хората престанаха да се страхуват. ^ 
Журналистката от "Свободна Европа Ру- 

Узунова, която бе в София за про-

Всичко това вървеше успоредно с изгра
ждането на гражданско общество. Но когато 
стигнахме до същността на прехода - ико
номическия етап, СДС, който трябваше да го 
оглави, се провали. А стова провали и себе си 
в края на 1992 г.

Не искам да бъда криво разбран, не че 
БСП е свободна от отговорност, но ние смя
тахме, че тя е неспособна да извърши 
прехода поради нейната нереформи- 
раност. Развитието на нещата потвър
ди това. Тя на два пъти спечели власт
та и на два пъти управлението й бе 
пометено от улицата. Луканов така и 
не можа да започне реформите.

А СДС, чието историческото приз
вание бе да ги извърши бързо, смело и 
без прекъсване, се заплете във вътре
шни интриги и последователно сдаде 
законодателната, изпълнителната и 
местната власт. Проф. Беров нямаше 
подкрепа за реформи и бяха загубени 
две години. Виденов се опита да върне 
нещата доста назад и така отидоха 
още две години. Съсипаха се морал
ните, политическите и материалните 
ресурси за извършавапе на прехода.
Иван Костов започна отново рефор
мите, но те бяха съпроводени с голяма 
корупция, което хвърли сянка върху 
тях.
- Каква е целта на с 
се организира утре I

- Тя е по желание на много тогавашни 
дисиденги, възмутени от това, че БСП си 
приписва заслугата за промяната на 10 ноем
ври и че не се споменава мито дума за ролята 
на опозицията.

Те дори искат на срещата да се издигнат 
лозунги към лидерите на БСП като: "Дър- 
жте се за 9 септември, не пипайте 10 ноември! 
Той не е ваш!” "Помни 9 септември, пази 10 
ноември!”, "Още 15 години ли ще ви трябват 
да разсекретите материалите от пленума на 
10 ноември!”

Защото речта на Живков на този пленум е 
много песимистична, той пет пъти повтаря 
"Руши се!” и заключава, че няма сила, която 
да спре разрухата.

А БСП приписа тази разруха па демок
ратите!
- Никаква ли заслуга няма ИСП за 
промяната?

- Разбира се, преврата го направи БКП. 
Но причината, която я принуди да го направи, 
бе възходящото и бурно развитие на демок
ратичния процес.

През февруари 1989 г. бе основана КТ 
"Подкрепа", през март - комитетът за за
щита на религиозните свободи на Христофор 
Оьбев, през април - "Екогласност". През 
тото започнаха да се обаждат ппколапегко- 
вистите, възникна Съюзът па незаконно реп
ресираните след 1945 г.
- Кога започнаха разговори за обединение 
на тези организации?

- В края па август 1989 г. Имаше четири 
събирания в квартирата на Георги Спасов - 
срещу пазара "Ситняково". Беше избрано и

- СДС, измисли го Георги Спасов. 
Искам да подчертая, че това не беше няка- 
мъртва опозиция. Още през май нефор

малните организации излязоха с декларация 
срещу антинационалната и пагубна за Бъл
гария политика па Живков към българските 
турци. Бяхме наречени "национални преда
тели” и "родоотстъпиици" на митинг на ОФ 
пред НДК в София и по-късно иа зарята за 
Ботев лично ох шефа на генералния щаб ген. 
Христо Добрев.

През август излязохме с още една декла
рация срещу режима на Живков. Така че да 
се твърди, че не е имало опозиция, това са

мяна
веждащия се Екофорум, открито вземаше 
интервюта и директно ги предаваше в Мюн
хен. И никой не смееше да я пипне.

Властта започна да губи контрол.
БКП разбра, че ще изтърве напълно

I? •

Миролюб Лабус

Желю Желев
:рещата, 
в НДК?

която
положението в столицата и за да не загуби 
стратегичесеката инициатива, свали Живков 
и си приписа заслугите, че е отворила пътя на 
демократичните процеси. Ако бяха закъсне
ли месец, щеше да се стигне до сблъсъци.
- Достатъчно силна ли беше опозицията, 
че да свали сама режима на Живков?

• Разбира се, че към това време, въпреки 
своя възход, опозицията не можеше сама да 
свали режима. Към края на 1989 г. това 
жеше да се случи, но щеше да се стигне до 
насилие и аксцесин, като в Румъния.

А демократична опозиция не може да се 
занимава с конспирации, заговори и превра-

мо-

ти.
Тези неща открай време са патент на ко

мунистите.
Перестройката на Горбачов разруши 

ралинте, политически и икономически осно
ви на комунизма и отвори очите на хората, 
жертви на комунистическата пропаганда.

Съюзник на българската опозиция бяха и 
нежните революции, които станаха по това 
време в страните от Централна Европа - 
Полша, Унгария, Чехословакия...

- Внучката на Живков 
синът на висш 
па БСП...

мо-

ФОКУС: Как оценявате сегашната си
туация на Балканите и кои са спи; :д Вас 
перспективите на региона в областта па 
евроинтеграцията?

ЛАБУС: Мисля, че стабилността днес е 
много по-голяма от тази преди няколко 
години. Когато участвах за първи път па 
икономическия форум през 2000 г,, Сър
бия все още бе управлявана от Слободан 
Милошевич и тогава перспективата беше 
съпротивление, а не сътрудничество. 
Днес, четири години по-късно, ние гово
рим за форми на сътрудничество и за това 
как да ускорим и подобрим това сътруд
ничество. Смятам, че периодът иа съпро
тивление е изцяло зад пас. Четири години 
са твърде кратък период, през който са 
направени твърде много неща, за да се 
стабилизира ситуацията на Балканите, 
вярвам, че бъдещето регионално сътруд
ничество между страните пи ще позволи 
окончателно да се формира голям регио
нален балкански пазар и в един добър 
срок всички ние да бзщем част от голя
мото семейство на Европа.

както за връщане, така и за нормален жи
вот. Но независимо как преминаха тези 
избори, ние трябва да водим диалог. Сръб
ското правителство е готово да продължи 
разговорите както по въпросите за мест
ното самоуправление, така и но други въп
роси. Готови сме да поставим на дневен 
ред въпроса за статута и всички взшроси, 
свързани с икономическото сътрудниче
ство, въпросите за стандартите и тяхното 
прилагане. Вярваме, че с един диалог, 
който по всяка вероятност ще започне 
относително бързо и ще се води през ця
лата следваща година, ще успеем откри
тите проблеми в Косово и въпросите по 
сигурността на с'ьрбитс в Косово да ре
шим по най-добрия начин.

ФОКУС: Кога смятате, че ще бъде оп
ределен крайният стаут иа провинцията?

ЛАБУС: Ние не диктуваме срокове. 
Ние не бягаме от това и смятаме, че въп
росът за статута е същевременно и въп
рос на евроинтеграция на целия регион - 
не само на сърбите заедно с Косово иМс- 
тохия, но и на целия регион. В рамките на 
този процес да могат да бъдат решени вси
чки въпроси.

е днес депутат, 
партиен функционер е лидер

- Не бих придал голямо значение 
две явления, ако те не бяха придружени от 
опит и желание за реабилитиране на преди
шния режим н на самия Живков - диктатора, 
който I----------

на тезиля-

переонализираше тоталитарния ре
жим.

Издигнаха му паметник, появиха се стари
номенклатури от неговата епоха, конто . 
сега мълчаха, но са счели, че те трябва да 
правят преоценка на събитията отпреди 15 
години. 1

ДО

ИМ..: |()

- Дълги години СДС казваше, че 10 ноември 
е вътрешнопартиен преврат, 
следователно да си го чества ИСП. Това не 
даде ли инициативата на столицата ?

- Доскоро СДС смяташе, че демокрацията 
започва едва ли не от Иван Костов. Това 
беше глупава п недалновидна позиция 
на всичко отгоре не отговаря и на истори
ческата истина.

Защото опозицията предизвика 10 пос

ини

, която

мири.
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Доклад на Европейската банка за 
възстановяване и развитие___ __Симеон Сакскобургготски поздрави 

Виенския икономически форум____
Георги Първанов се 
срещна с Мат Иван 
Ханен ___________ България и Румъния водят 

по реформи в региона
отбелязали иай-голям напредък и 

се казва в доклада за 2004 г. на Европейската 
развитие (ЕБВР). Докладът анализира Цен-

Инвестиции от 

Адриатическо до 

Черно море
Министър-председателят Симеон Сакскобургготски изпра

ти поздравителен адрес до участниците в първия Виенски ико
номически форум ” Възможности за инвестиции в страните от 
Адриатическо до Черно море” и пожела успех на тази важна и 
навременна инициатива.

"Убеден съм, че форумът ще допринесе за нарастването на 
инвестициите в региона, за увеличаването на неговия иконо
мически
рудничество в контекста на европейските интеграционни про
цеси и в резултат на всичко това - за укрепването на мира и 
сигурността в тази част на Европа... , изтъкна премиерът 
Сакскобургготски.

Той заяви убеждението еи, че форумът ще активизира съв
местните дейности в сфери е ключово значение за развитието 
на района от Адриатическо до Черно море - енергетика, инф
раструктура, инвестиционен климат и финанси. Топа са осно- 

приоритети и в регионалната политика на Република Бъл-

Акцент■
двустранните
отношения

България, Румъния и Хърватска са 
пазарните реформи. Това 
банка за възстановяване и

ТР Банктоценявависоко трите страни за реформите в банковия сектор

„г.”ф-~-
транспорт и енергетиката. Частното участие в инфраструктурата ще се 

и Източна Европа и страните от ОНД, за 2Ш5 г. - /«■

Двустранните отношения бяха 
акцент в срещата на президента 
Георги Първанов с министър- 
председателя на Финландия Мат 
Иван Ханен в Хелзинки. Въпро
сът беше коментиран и на среща 
на държавния глава с президента 
на Финландия Таря Халонен.

Разширяването на стокообме
на е българското предложение 
към финландската страна. Освен 
традиционните сфери на сътруд
ничество, в които България е си
лна - селскостопанска продукция, 
винопроизводство и туризъм, 
президентът Първанов е предло
жил сътрудничество във високи
те технологии, които са приори
тетна сфера за Финландия. 
Пътят на България към ЕС с ак
цент върху ускоряване на съдеб
ната реформа и подобряване на 

капацитет,

потенциал, за активизирането на регионалното сът-

БАН бори латиницата с 
нови клавиатури

БАН предлага да се стандартизира начинът, по който се изписват 
бълг арски думи на латиница. Целта е да се облекчат писането и четенето 
ма е-тап-и и на 5М5-И. Инициативата ще доведе до промяна в 
компютърните и 05М-клавиатурите.

Академията настоява 05М-операторите да намалят цената на 
5М8-ите, писани на кирилица, тъй като сега абонатите, които я използат 
плащат два пъти повече от тези, които пишат на латиница.

От Института по математика и информатика към БАН настояват 
05М-те да поддържат фонетична кирилица.

Учените предлагат буквите Ч, Ш и Ж на компютърните клавиатури да 
се кодират съответно на латински с 0,У/ и X.

впи 
гария.

Желания
иоморския региона имат най-доб
рите антропологични белези.

”До месец ще влезе в печат ант
ропология на българския народ. 
Изследвали сме мъже и жени от 30 
до 40 години - от космите на главата 
до ноктите на краката”, казва 
проф. д-р Йордан Йорданов.

Проучаването е проведено за 
четири години - от 1989 до 1993 г.

Доказано е, че бургазлийката те
жи средно около 60 кг и е висока 
около 1,60 м, което я прави най-фи
ната жена в цяла България. Дамите 
от Монтана пък се влезли в статис
тиката с най-пищни форми.

* До този извод стигнаха 
антрополози от БАН, които 

обсъдиха още Първанов и Мат изследваха 5300 души от цялата 
Иван Ханен. В контекста на въп- страна

Само 7 на сто искат 

монархия
административния

роса за ситуацията на Балканите 
и след общата констатация, че тя сиви деца, трябва да се ожените за 
е важна за
Европа, президентът Първанов е 
защитил тезата си, че най-сигур-

Ако искате да имате умни и кра-

стабилността в цяла бургазлийка, твърдят антрополози
те от БАН и представителите на 
мъжкия пол в областта.

Учените от Института по експе- 
ната гаранция за превръщането риментална морфология и аитро- 
на Югоизточна Европа в сигурно пология твърдят още, че Бургас е 
и спокойно място са ясната евро- единственият град в цялата страна,

където няма естествени блондинки. 
Доказано е още, че жените в чер-

Само 7 на сто от българите одобряват идеята за монархия в Бъл
гария. Това показват данните от национално-представително изслед- 
вайе на НЦИОМ. Най-голямо одобрение изказват симпатизантите на 
НДСВ, хората с високи доходи и високо образование, както и сто
личани. Най-големи противници на тази идея са симпатизантите на 
БСП. 85% от българите одобряват работата на ген. Бойко Борисов, а 
79% на президента Георги Първанов.пейска перспектива за региона и 

инвестициите в инфраструктурата.

Г

Герджиков
е "лабав" с народните избраници.Парламентарния шеф чу болките на хората от се

лото, което направи известно с интервю в ”24 часа” 
"Диктатура трябва за депутатите! Не може така - иде 

! ми, дойде ми, да ходят на работа, когато им скимне.” 
Това заръча 72-годишният Васил Янев от кюстендилс
кото село Долно Уйно на проф. Огнян Герджиков. Пар
ламентарният шеф видя на живо вчера селото, което 
направи известно с интервюто си за ”24 часа” преди дни.

Ама как се сетихте за нашето село да кажете пред 
медиите, станахме известни, радваха се на Герджиков 
30-ината жители на Долно Уйно. Той пък им призна, че 
досега не е знаел къде се намира селото.

”То за вас убаво, ама и депутатите от региона не ни 
знаят”, оплака се Янев. Той се изхранва като овчар, но е 
бивш военен, затова смъмри Герджиков, че

Не може все едни и същи да са в парламента, а дру
гите да въртят бизнес, срам ме хваща, каза мъжът. То и
мен ме е срам, ама... вдигна рамене професорът. Единст
веният похвален депутат от селяните беше Иво Ата
насов от БСП.

Имаше хубав живот едно време, но селото опустя,
казаха жителите му. Те поканиха Герджиков да седне на
кметския стол и споделиха с него проблемите си.

Дърва за отопление няма, скочи пръв 73-годишният
Кирил Христов. Най-бедните получават по 4 кубика
„Та, „о не стигали за цяла зима. Гу-с^Гк^сви вафлГи боГнГи^ай-малкия

Ще ни спрат рейса от Кюстендил, сбърчи вежди и жител на Д. Уйно - 4-годишния Мишо, син на кметския 
Димчо Йосифов. В селото имало обзаведени лекарски и наместник Ангел Станчев, 
зъболекарски кабинети, но не и кой да работи в тях.

Магазинерът Дончо Андонов пък се оплаква от прес
тъпността - 3 пъти го обирали и вече не зареждал хубава лището. Близо век в иего са учили децата от 3 села,

12 "роф“ор"и - “>”“™р'

Гордостта на Долно Уйно дълги години е било учи-

тук.ми напомнят за предишните времена, когато живеех 
добре”, обяснява Дончо. Иначе рафтовете на Сега обаче е запустяло и Герджиков видя само про- 
му са пълни с вафли, кутии с бонбони, консерви и пре- паднали тавани, счупени прозорци и мръсотия. Ромско 
парати. Хляб се докарва от Кюстендил 2 пъти седмично, семейство живее в 
а продукти като

магазина

школото, докато събира дърва в
региона.

Нищо не обеща проф. Герджиков на селяните от Дол- 
н0 Уйно. Но си тръгна с мъка на сърце и пред ”24 часа” 

Каквото местните си произведат - това е. Герджиков се зарече, че ще направи каквото може за тях.
Първата му работа ще е да събере депутатите от 

кови - мъжът е на легло от години, а жената е с високо всички партии от региона. - Ще се намесим да не спрат 
кръвно, защото живеят бедно. автобуса и ще се опитаме да осигурим бусче с медицинс-

Най-малкият жител на селото е 4-годишният син на ка апаратура, с което веднъж в месеца из тези села да 
кмета Мишо. Той обаче е много срамежлив и не обели и обиколят лекар и зъболекар, каза Герджиков. Щял да 
дума на Герджиков, въпреки че професорът му купи потърси връзки и с шефа на горското в Кюстендил, за 
флумастери, вафли и бонбони. да помогне с дърва.

сирене, кашкавал са голяма рядкост.

даде пари за лекарства на възрастното семейство Злат-

| Герджиков не се посрами да тръгне по калните селски 
I пътеки, за да разгледа Д. Уйно и да види запустялото 
I училище. ("24 часа”)



Има ли надежди за "Напредък” Райчиловци
Младите получават 

помещениеДиректорът иска да се оттегли
,- т

| >Цу--*Още не е известно дали Господинов е некадърен да решава 
проблемите на предприятието или му липсва подкрепа от 
кмета

в Райчиловци да предостави без обезщетение на младежката 
организация в селото за срок от десет години 
създадат условия за подобрение на културния живот на младите и 

дейността на културно-художественото дружество

Въпреки че е подал оставка, заседание, но се надявам скоро да 
Милан Господинов все още е ди- има събрание, 
ректор на общественото пред- Положението в “Напредък” е 
приятие “Напредък”. Управите- много тежко дълги години и едва 
лният съвет на предприятието не ли някой в Босилеград вярва, че 
проведе насроченото на 8 ноем- то може .да се подобри. В момен- 
ври заседание и за оставката не е та в предприятието са заети око

ло 35 работници, които вече ня
колко години не получават зап- 

за оставката му Господинов отго- лати. Единственото положител-

.--Н . По този начин ще се
■&ж

!П, за съживяване

Захариев заяви, че общината ще подсигури средства за ре
конструкция на залата и оповести, че ще положи усилия и младе- 

другите села да ползват училищни или други обществени

г \
разисквано.

На въпроса кои са причините жките в 
помещения.".\з-■ -V;' •• Ъ;•••

вори така: но нещо в “мрачната” обстанов- ЦДД
- Смятам, че обещанията, кои- ка в “Напредък” може би е кре- 

то кметът Владимир Захариев дитът, който фирмата получи от 
даваше по време на предизбор- Републиканския фонд за разви- Милан Господинов 
ната си кампания и след изборите тие за изплащане на дълговете за

Босилеградските фолклорни деятели след 
участието си в прегледа в Лесковац_______

Изчакват резултатитетрябва да определи начина, по 
който предприятието ще върне

във вързка с подсигуряването на здравно, пенсионно и социално 
5 милиона динара за възстановя- осигуряване на "работещите”, 
ването на “Напредък” са напъл
но празни. Не искам работниците пусна около 8 милиона динара за

- Фондът за развитие ни от- кредита: да го изплаща в срок от 
5 години (с определена лихва),
или пък да извърши така наре- Център за култура ще участва на Републиканския преглед на кул

турно-художествените дружества в Сърбия, който ще се проведе в
Все още не е известно да ли фолклорният ансамбъл на местния

да мислят, че аз съм пречката за здравните и пенсионни оеигуров-
непрестигането на обещаните ки на всички работници за перио- йената конверзия на дълга, така
пари. Не знам кои са причините, да от 1998 до края на 2003 година, че Фондът за развитие да стане Пожаревац от 25 до 28 този месец. .„„«пат»
поради които не се събраха пояснява Господинов. Сега, до- собственик на една част от иму- Все още не са известни резултатите от проведеното през миналата 
членовете на УС на насроченото пълва той. УС на “Напредък” Ществото на фирмата. седмица състезание, в което освен босилеградчани участваха са-

дейци от културно-художествени дружества от Лесковац, ьуяновац, 
Войник, Брестовац, както и представители от КХД "Младост” от 
Ниш.В Здравния дом

На прегледа в Лесковац всички ансамбли са се представили с 
двадесетоминутни програми. Босилеградският танцов състав е из
пълнил китка хора от Босилеградско и танцът "бистришки шопски 
игри”, а в програмата са били включени и музикални изпълнения на 
членовете на музикалната и секцията по пеене към Центъра за

Кабинет за семейно планиране
циализиран кабинет за семейно планиране, чийто 
ръководител е д-р Драган Ангелов, гинеколог. В рам
ките на програмата “Възстановяване на общностите 
чрез демократични акции” обзавеждането на помеще
нието и всички необходими съоръжения за кабинета е участват на Републиканския преглед в Пожаревац ще бъде известно 
подсигурила американската неправителствена органи- тези дни. 
зация ЦХФ.

- Целта на проекта е местните хора да научат как да 
планират семейството си, казва д-р Ангелов. - Всеки 
работен ден от 7 до 14 часа заинтересованите лица ще 
имат възможност да получават подробни информаци и 
съвети за планиране броя на децата и осуетяване на 
нежеланото забременяване чрез прилагането на 
най-различни средства за контрацепция.

С помощта на лекции на тема “Планиране на семе
йството” миналата година той е поучавал жителите в 
Горна Лисина, Долна Любата, Дукат и Долно 
Тлъмино, а наскоро планира да изнесе лекции и пред 
учениците в гимназията.

Д-р Драган Ангелов притежава сертификат за 
преподавател в областта на семейното планиране. Той 
вече три години е преподавател на семинарите, които 

Към службата за здравната защита на жените в ЦХФ организира в СЧГ на тази тема.
Здравния дом в Босилеград неотдавна е открит спе-

култура.
Кои два ансамбъла представени на състезанието в Лесковац ще

Убиха вълчица и пет 

глигана

Д-р Ангелов в кабинета

търът “Си ге българи заедно” с пев
ците Иван Андонов и Костадиика 
Тончева изпълни български народ
ни песни.

КИЦ отбеляза Деня на 

Западните покрайнини На прог рамата, която за втори 
пореден път организира тукашният

* Присъстващите почетоха с едноминутно мълчание паметта КИЦ по \ жод 8 ноември, присъст- 
на жертвите, паднали на границата от 1920 година досега.

По повод 8 ноември - Денй на ловката в 
Западните покрайнини, босилег» бродско след сключването на дог о- 
радският филиал на КИЦ “Цариб- вора, изнесе историкът Людмил 
род” организира възпоменателна Спасов, доцент в Пловдивския уни

ваха представители от гражданско- 
Босилеградско и Цари- то сдружение иа българите от севе- 

1 роизточиа Сърбия - Зорница ,
чието седалище е във Велики Ясе- 
новац, Зайчарско, както и седем
членна делегация от община Бан
ско и представители на Граждан
ския комитет от София.

През изтеклия уикенд бс изкл- чпата застава "Джево”. 
ючителио успешен за босилег
радските ловци, които отстре- дружество “Сокол” награждава 
ляха една вълчица и пет глигана, ловците с по 2100 динара. Те 

Младите ловци от Млекомин- получават и по 2 000 динара от 
ци - Крунослав Христов, Зоран общината.
Михалкоп и Боголюб Арсов са 
убили вълчицата. Те ни разка- много глигани и тукашните земе- 
заха, че са я отстрелили в района делци бяха изправени пред сери- 
на село Ресеи, надалеч от грани- озен проблем как да си защитят

реколтата от тях. Гладните гли
гани застрашаваха нивите с 

неотдавна бяха на посещение в царевица и с други земеделски 
Сърбобран, където заедно с 
домакините от ЛД "Фазан" са 
участвали и лов на птици.
Босилеградчани са поканили 
колегите си от Войводина да 
дойдат в Босилеград и да 
участват заедно в лов на » 
глигани.

верситет.
Във втората част от възпоме-

вечер.
Лекция за обстоятелствата, до-

сключването на Ньойския нателната вечер бе организирана
За всеки убит хищник ловното

вели до
мирен договор, както и за обета- културна програма, в която оркес-

7\|Г- През фотообектива
Е Тази есен в Босилеградско имаМинало ли е 

миналото?.>'9

; Членове на ЛД „Сокол"В Босилеградско магаретата са иа изчезване, 
понеже едва ли някой все още отглежда този вид 
домашно животно.

По босилеградските улици неотдавна един 
нашенец разходи едно магаре, което привлече 
вниманието на хората. Разбрахме, че собстве
никът на добичето е от Рибарци.

култури , особено в по-ниските 
села в общината.I

ии
раницата подготви: 

П. Рангелов
Ст
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Назначен заместник кмет 

и избрани работни тела

1Р ноември 2004.

И това се случва

Шофьори отменят 

писмените задачи в 

гимназиятарудничество с други общини. За
местник председателя на Общин
ската скупщина 
ще бъде на чело на съвета за об
разование, култура и спорт, ко
йто има 11 члена. За председател

(От 1 стр.)
След почти четири години, 
колкото на власт бешеПо време на заседанието бяха

избрани и членовете на 11 пое- сдружението на граждани 
тоянни работни тела при Общин- СГЦ, дописнищвото на 
ската скупщина на различни об- "Братство" сега пак 
ласти на действие. Един от пай- получава, заедно с поканата иа съвета за социална политика и 
важните съвети (одбор) е този за за присъствие на здравеопазване е избрана д-р Ма-
бюджет и финансии състоящ се заседанията, и материалите риола Вучкович. При ОС щс има
от девет члена. За негов предсе- от заседанията на ОС. "Това и съвет за информиране, връзки
дател бе избран Миодраг е нормално, дори и с обществеността, с религиозии-
Ивгшов. Деветочленеи е и съвета задължително", заяви на те общности, сдружения па гра-
за мандатно-имунитетни въпро- среща с директора на жда„и и пр , па чело, на който е
си, административни и кадрови "Братство" новоизбрания с Раигелов. Драгица Анге-
решения, който ще се ръководи кмет д-р Веселин Величков, 
от Зоран Христов. Съвета за ко- .

Ратко Маичев
сът поради дефект спира насред 
пътя и учениците са принудени да 
се бутат в препълнения извъц. 
градски рейс. Разбира се, че при 
такива условия не всички 60 уче- 

могат да се набутат, и пак

ап-Заглавието сигурно звучи 
сурдно, но е факт -
автотранспортното предприятие 
от Пирот в Димитровградската 
гимназия отменят писмените ра
боти на учениците!

В гимназията ”Св. Св. Кирил и 
Методий” в Димитровград учат 
60 средношколци от Пирот и око- 

които ежедневно пътуват

по вина на

ници
закъсняват. Това с'ьздава опре
делени проблеми не само на уче
ниците, но и на училището. 
Превозвачът постоянно обеща
ва, че ще намери решение, но 
всичко остава по старому.

С положението бяха запозна-

лията,
с рейсовете на АТП. Поради за- 

аварии на рейсоветелова е на чело иа съвета за раз
витие па местните общности.

На заседанието с мнозинство 
бе поткрепено предложението на 
кмета д-р Веселин Величков за 
заместник кмет да бъде назначен

честияите 
учениците закъсняват за първи
те часове. Заради едно такова за
къснение, беше отложено и кон-

муналната система, комуналните 
фирми, за строителство, урбани
зъм, телекомуникации, движе
ние и жилищна дейност, който

ти и представатели иа преди
шната общинска власт, но нищо 

тролното на учениците. конкретно не бе предприето. В
За да предотврати това, ръко- училището се надяват, че новата

общинска власт ще съдейства 
АТП проблемът да бъде

ръководи от Борис Адамов, до- 
като съвета за стопанство, рудни 
богатства и енергетика ще се 
ръководи от Тодор Антов. За ра
звитие иа селското стопанство есъщо е съставен от девет члена,

К=!ЯЙГ.
гостилничарство, търговия и за- м м
щита на жизнената среда ще се

Баса Алексов, а за началник иа 
общинската управа юристът Ве- водството на училището е поис

кало от превозвача да пусне спе- пред 
циален ученически автобус. Още разрешен, 
при първото пътуване, автобу-А.Т.вичич е на чело на съвета за сът-

Паулина Манова за "Малката 
школа по комуникация":____

На ГКПП "Градина”

"Нямаме право да 

разочароваме децата
Известната белградска ак- при това докоснахме и финан- 

триса Паулина Манова тези совата подкрепа, която очак- 
дни отново посети родния вам от общината, каза Мано- 
град на своите родители Ди- ва, и добави: - Понеже шко- 
митровград. Заедно с талант- лата през следващата 2005 го- 
ливите димитровградски де- дина ще се проведе за трети 
ца, миналата и тази година пореден път, намерението ми 
провеждаше мероприятието е тя да продължи цели триде- 
под името "Малка школа по сетина дни. Не смеем да разо- 
комуникация”. В кратък раз- чароваме децата, които през 
говор за нашия вестник Ма- изминалите две години толко- 
нова сподели намерението си ва усърдно посещаваха шко- 
школата да продължи да се лата и се стараеха да овладеят

Чорапи, пълни с куршуми
Всички знаем за какво служат чорапите, независимо дали са 

мъжки или дамски. Едва ли някой ще предположи, че чорапите 
могат да се използват да се ”обуят” 1050 снаряда.

Когато преди някой ден в колата на един турчин с холандско 
гражданство бяха намерени един чифт чорапи пълни с куршуми за 
пистолет митничарите на ГКПП "Градина” не бяха изненадани. Те са 
свикнали, че контрабандистите използват необичайни начини за 
укриване на разни контрабандни стоки. Стойността на куршумите се 
оценява на около 8000 евро. Контрабандната стока е намерена по 
време на рутинна проверка на минаващите границата. Заедно с 
куршумите е намерен и пистолет. Контрабандната стока е иззета от 
холандския гражданин, а той е предаден ма следствието.

по комуникация”, та дори и да 
се наложи обучението да про
веждаме в някое село. Запла
нувала съм следващата годи
на след края на мероприятие
то с младите димитровградс
ки театрални таланти да под-

провежда и през следващата актьорското умение, 
година. - Разговарях с предсе
дателя на Общината във

Манова бе категорична:
- Следващата година ще готвя еДН0 истинско театрал- 

връзка с мероприятието, като организираме ”Малка школа но представление. Б. Д.А.т.

Ще и и ” бият” ли с андезитни камъни? средства за да започнат работа при условията, които те 
са змислили!Начало на екологична катастрофа! Белешани вече протестираха още по време на предиз
борните активности, а протести са насрочени и за в

Между хората в Димитровград, а още повече сред бе- машините за сепарация на аидезитните камъни (кълцане СЯ Решени с всички легални, а ако се
лешани, вече няколко месеца гореща тема на разгово- със специални машини) на практика започва екологична ,|р.„ егални средства да не позволят инсталира

пето на машините за сепарация в базата на Градня . 
Доколкото е известно "Вирком” все още няма разреше-

нататък. Хълцането на камъните ще предизвика такъв ц™^™КСПЛ°ЯТаЦИЯ НЯ камъка- Разрешението дава репу 
прахуляк, кйто ще покрие всичко наоколо, независимо тп к независимо от това интересът на общината

на-га фирма "Вирком” от Пирот (която преди година и от факта, че става дума за така нареченото мокро Р да 0ъде така или иначе защитен. Как ще стане 
повече купи строителното предприятие "Градня”) опове- кълцане на камъните. От друга страна мръсната вода ™ВЯ ” ДаЛИ Ще стане> е въпрос за новото общинско 
сти намерението си в базата на "Градня” да открие сепа- пълна с камена прах ще отича направо в реката, което РЪК0В0Д11ТВ°. което е решено да защити населението не 
рация за андезита, който ще се вбди във Върла падина. също е катастрофално. И още нещо - шумът който ще СаМ° Ьелеш н0 и на общината. За тази цел на 9 т.м- 

По този повод на 9 ноември в Димитровград бе ор- вдигат машините за кълцане също ще бъде непоносим. новоизбРания Общински съвет вече е имал заседание и е 
ганизирана среща на кмета д-р Веселин Величков и сът- Обяснявайки всичко това заместник кмета подчерта че с НЯ 'г,^ан0ВИ1Ре Да не позволи сепарацията да става в базата 
рудниците му със собственика на "Вирком” Драган откриването на мината за андезит общината на практика НЯ раДНЯ ■ О това становище ще бъде запозната и 06- 
Антич и неговите сътрудници. Целта на срещата бе да се губи Боровско поле, като база за производство на чиста щинвката скупщина, която днес спешно ще заседава, за 
намери най-подходящото решение за възникналия проб- екологична храна (мляко и млечни произведения). да ° СЪДИ| покРай ребаланса на бюджета и проблемас
ле“; От друга страна тревожен е начина, по който собс- експлоатаЧията на андезита. Общинския съвет изисква

Както изтъкна заместник кмета на общината Васа твеникът се отнася към общината и населението. От сепаРацията Да бъДе изместена на място където замър' 
Алексов на среща с местните журналисти, общинското Окръжната иснпекция по екология с която също е пио сяването на околната среда ще бъде минимално и нямаД® 
ръководство няма нищо против експлоатацията на анде- ведена среща, са заявили, че разрешение за експлоатация “ °ТрЗЗИ На ХОрата'
зита, но при условия които са съгласувани със законо- на андезита, както и за инсталиране на сепарацията в Некада напомним,чекамената прах предизвиква едно 
вите прописи и ако не нанася вреда на местното насе- базата на "Градня” няма. Но независимо от това на сре- от ' най-тешките заболявания - силикозата. След ракс№>,те 
левие- „ ща с кмета собственикат е заявил (според Алексов) чете ™ олявания> по които общината е иа едно от челните

За какво всъщност става дума. С инсталирането на са готови да ползват всички легални и НЕЛЕГАЛНИ места’ сега и силикозата се заканва да стане болест но-
мер две. А-Т’

рите е предстоящото откриване на мината за експло- катастрофа не само за селището Белеш, но и за града и 
атация на андезит в местността Върла падина и последи- долината на Нишава от Гоии дол до границата и по- 
ците свързани с това. Темата става все по-парлива 
новоизбраното общинско ръководство, след като

и за
част-
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НОВИНИ ОТ БАБУШНИ ГА'
ата на семейство Попович в Сенокос

Сенокоската млекарница на димитровградската 
земеделска кооперация "Сточар” вече не е напус
ната. Взе я под наем и в нея сега произвежда 
твен старопланински кашкавал, сирене и извара 
44-годишният пирочанец Найдан Попович. Мле- 
карницата всъщност е семейна фирма тъй като 
освен Найдан в нея работят и съпругата му Лиля 
(40 г.), както и синовете им Никола (19 ) и Неманя 
(16). Понякога им помага и дъщерята Наташа (13), 
докато малката Милица (4). засега е само "наблю- 
дател . Синовете на Найдан и Лиля обичат селс
кото стопанство и затова по-възрастният Никола е 
завършил средно млекарско училище, докато Не-

Брава без ръчка, 

демокрация без пръчкакачес-

дително управление и след това да 
се проведат пови местни избори, 
председателят на ОС каза: Надявам 
се, че до това няма да се стигне. 
Доколкото председателят на общи
ната най-сетне разбере, че в скуп
щината съществува мнозинство, 
което е готово да решава пробле- 

общината, кризата ще бъде

През изминалите няколко сед
мици в Бабушнишка община се го- 

политика. Тя е 
не само в общинс-

вори предимно за 
тема номер едно ъ 
ките отбори на партиите, но и на 
хората в кафенетата, ресторантите, 
магазините... Как и кога ще бъде 
учредена местната власт? Кой с ко
го ще се коалира и дали тази коа
лиция ще функционира успешно 
или не? Дали ще се стигне до нови 
избори, или в общината ще бъде 
въведено временно управление...? 
Сесията па Общинската скупщина 
миналата сряда, която всъщност 
представляваше продължение на 
проведената преди няколко седми
ци учредителната сесия завърши 
без конкретни решения, които да 
ускорят преодоляването на криза
та. Двамата отбориици на СПО 
тогава като че ли бяха дошли, за да 
си отидат. За тях тогава беше под

мите вНайдан Попович в склада на млекарницата преодоляна.
Канцеларията с номер 18, в коя

то донеотдавна заседаваше Изпъл- 
отбор на ОС, обаче е 

заключена и това най—много ядосва 
мнозинството в скупщината. По на
реждане на председателя на общи- 

д-р Миролюб Йованович тази

дневно между 400 и 500 литра кра
ве, козе и овче мляко, което съби
рат от 7-8 села. Помага им 73-го- 
дишният майстор за кашкавал и 
други млечни изделия Милутин 
Дойкич отс. Дойкинци. "Милутин 
мислеше, че е завършил трудовия 
си стаж. Аз упорито го убеждавах 
и в един момент му казах: "Грях е 
да изчезне този занаят. Моля те, 
научи децата ми да правят кашка
вал и други млечни изделия по 
старовремски начин", казва На
йдан и не пести епитетите, когато 
говори за майстор Милутин.

Важни са и идеите, но 
и реализирането им

Найдан пласира цялата им про
дукция в Белград и Войводина. 

"Формулата" за успеха гласи: качество и само 
качество. "Целта ми е тук, в тези създадени от 
Бога предели за животновъдство и млекарст- 
во, да се произведат 20 хиляди пити кашкавал и 
за това да се разбере в Германия, Австрия, 
Франция, САЩ...”, споделя Найдан и насочва 
разговора ни към темата за бъдещето на ско

си § товъдството и млекарството в района на Стара 
§ планина. "Това е приказен край. За 10 години 

всеки човек тук може да си купи най-новия 
?! модел "Мерцедес”. Но трябва да се работи. 
| ^ Много се ядосвам когато видя, че хората са 
« | малодушни, че не вярват. Но аз вярвам и им 
^-1 казвам, че е възможно. Имам голямо желание 
^ | да направя тук нещо, с което бихме могли да се

нителният

мата
канцелария не само е заключена, но 
от нея е свалена и ръчката. Бив- 

на ИО на ОС Зо-МаИ| шият председател 
ран Спасич пита редно ли е токова 
нещо да се случва в началото на 
21-и век и добавя, че в политическо 
отношение Бабушница върви към 
пропастта!

Председателя на общината д-р 
Миролюб Йованович не заварихме 
този ден в Бабушница, но Зоран 
Велкович, един от лидерите на ДС, 
която подкрепя Йованович, казва: 
Ще има нови избори в Бабушни- 
шко. Постъпката на отборниците 
на СПО за нас въобще не е изненад-

*
Ч-* въпрос дори и това къде седи 

заместник-председателят на ОС от 
редиците на СРС. За да задоволи 
колегите си от "братската” СПО, 
той се местеше ту до председателя 
на ОС, ту до отборниците, но нак
рая се оказа, че не в този храсталак 
се крие заекът.

Председателят на ОС д-р Дра
ган Костич заяви, че е формирано 
стабилно мнозинство от 24-ма от- 
борпици: 3 от ДСС, 2 от СПО, 9 от 
СПС, 4 от СРС, 3 от Г 17 плюс и 2 от 
ПСС. Отговарайки на въпроса ни 
може ли да се стигне до това в Ба
бушница да бъде въведено прину-

ваща...
Мнозина в градчето казват, че 

това са детските болести на демок
рацията в общината. Дано болестта 
не продължи дълго време.

» |

Б.Д.\Ч
Кога ще се приватизира ” Лужница” ?

Чакат се новите хора 

във власта
© * 
о. з
'81

% гордеем...

о 2 ните Димитровград и Пирот не помагат доста-
Попович е недоволен и от това, че общи-

ШИШ Iш
маня е ученик в средното селскостопанско учили- тъчно на селското стопанство. Упреква и сегашно

то и бившите републикански правителства, които, 
Найдан, Лиля, Никола, Неманя и Наташа са ро- по думите му, позволяват да се внасят млечни 

дени в Белград. Само малката Милица е родена в изделия от чужбина. Във връзка с това Найдан 
Пирот. Родителите на съпрузите са от гшротските казва следното: "Тази дъ| жава трябва да е наясно 
села във Висока. Найдан се завърнал в Пирот в дали й трябват хора като ь сн. Имахме възможност 
началото на 90-те години, купил няколко хектара да заминем за Нова Зеландия, имам приятели, 
земя в Стара планина и започнал да отглежда кози. които ме викат. Ако имаш 5000 евро, повозелапд- 
В местността Добри дол, докарал агрегат, след то- ците ти дават 100 хектара площи и започваш да се 
ва с булдозер прокарал път с дължина 6 километ- занимаваш сз»с селскостопанско производство, 
ра, купил електрически уред за доене на животни- Значи не е трудно да се отиде от тази страна, но е 
те... През 1995 г. открил фурна за хляб "Жужу” трудно да се разделиш с нея...” 
като си взема изпит за хлебопекарския занаят, но- Млскарят от най-севсрното село в Дими гровг- 
неже бил завършил средно машинно училище, радско разказва, че животът го е научил да не раз- 
"След 23 години се отказах от този занаят, защото крива докрай своите планове. Допълва, че 
видях, че държавата неминуемо върви към провал, пъти му ср е случвало да сподели идеите си пред 
Помислих си, какво ще стане, когато спрят маши- други хора, които по-късно започвали да ги

- хаос! Някои

‘ Лужница може да се продава на цехове', но условието е органите на 
общинската власт да се съгласят с товаще в Зренянин.

13 бабуишишката химическа Дори и директорът на фирмата Ро- 
промишлеиост "Лужница" работа- долюб Раденкович не знаеше какви 
та никак да потръгне, както/грябва. са заплатите на тримата работници. 
Работят само определени цехове на като посочи, че това е делова тайна 
фирмата, и това ог време па време, на свърлнгската фирма, 
сиреч когато има производствен 
материал. Работниците се ядосват, върпоса за приватизирането на 
че малките заплати получават с ня- "Лужница”. След два неуспешни 
колко месеци закъснение и по при- търга, сега предстои провеждането 
нцип обвиняват бившите и настоя- на трети, но условието е бабушнн- 
щите ръководители на фирмата, шката фирма сама да си намери ку- 
Само един цех на завода - за прои- иувач. В момента обаче, няма заии- 
зводство на оцет работи добре, но тересовани купувачи между друго- 
той преди месеци беше даден под то и затова, че, както каза Раден- 

една частна фирма от кович, фирмата се занимава с прон- 
Свърлиг, която взе само три работ- зводство па множество изделия, си- 
ника от "Лужница”. Във връзка с реч има много технологически обо- 
това съществува разногласие ме- собенн делови единици. По думите 
жду ръкодовството на фирмата и на Раденкович от републиканската 
определени работници. Едните Агенция за приватизация е дадена 
твърдят, че икономически е било зелена улица "Лужница" да се про- 
оправдапо цехът да се даде иа час- дава ’ на цехове \ но условието е 
тник, и че всичко във връзка с органите на общинската власт да се 
наемането е било редовно, докато съгласят с това. Затова директорът 
работниците казват, че и те са мог- Раденкович и всички работници на 
ли да вземат йод наем цеха, но не е химическата фирма сега с нетър- 
имало прозрачност при провежда- пение очакват да се оформят вен
чето на търга. Както и да е, цехът

С Раденкович побеседвахме и по

няколко
наем на

ните, както се и случи след няколко години. И стиг- реализират и след това направили 
нах до извода, че производствотого на храна нико- хора пък, благодарение на негови идеи, са запо- 
га няма да спре”, сподели Попович. чиали бизнес.

Височани говорят само хубави неща за Найдан 
Попович. "Старателен, умен и почтен човек”, така 
го преценяват те. Накрая пека да напомним, че 
Найдан е бил юношески шампион по колоездене и 

1 гребане на бивша СФРЮ. Това са спортовете, в 
които се проявява най-много една черта от чово- 

хйрактер - издръжливостта.

"Грях е да изчезне този занаят"
След като видял, че и в хлебопроизводството не 

върви както трябва, Найдан започнал да обмисля 
идеята да открие млекарница. Две години се опит 
вал да вземе под наем млекарницата в Пирот, но не 
му позволили. С ръководителите на "Сточар" се с 
разбрал за млекарницата в Сенокос за 15-инадни.

Днес в Сенокос Найдан и "негрите му”, както на 
шега понякога нарича близките си, преработват

шкия чки органи на местната власт' в 
сега работи добре, но за разлика от Бабушница, за да могат да водят 
преди, когато там работиха 10-ина, разговори по тази тема. 
сега работят само трима работника.Бобпм Димитро»

Б.Д.
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И "Братство" на нишкия панаир 
на книгата ____Българи го основалСело Иваново

Представят се 70 

издателски къщиИваново е най-малкото село в община Панчево и е
разположено в най-южната част на Банат. Основано е през 
1868 година с декрет на австро-унгарския цар, когато били

В нишката зала ”Чаир” 70 издателски къщи 
своите издания в рамките на 41-вияпредставят

панаир на книгата, който започна в понеделник. 
Освен книгата "Косово” на Добрица Чосич по
читателите на художественото слово най-много 
сс интересуват от няколко нишки издания - ро- 

Звоико Караиович ”Повече от нула”,

колонизирани около 200 български и десет немски семе
йства. През 1883 година тук пристигнали още 800 унгарци от
Румъния, така че броят на жителите се увеличил на около
три хиляди.

Селото е получило името по основателя си Иван Гура- маиът па
иов.Той е бил с български произход. Притежавал търговски

КХД "Иваново 1868" българи и тс са госто
приемни, приятелски
настроени и усмихна-магазин, и когато хората идвали да си купуват стоки каз

вали, че идват в Иваново място. През 1890 година унгарската ти-
Хората в Иваново "Антологията на комикса” от Бранислав Милто- 

евич и за поредицата "Нишката литература".
Нашето издателство се представя с по-нови 

книги, със списанията и вестника си. Читателите 
проявиха особен интерес към книгата на д-р Спас 
Сотиров "Поганово” и към стихосбирката на 
Деница Илиева, издадена след смъртта й.

власт преиначава названието да селището, но след осво
бождението 1920 година пак се връща предишното му име.

Днес в Иваново живеят около 1200 души, 400 от които са 
българи. За българския им произход свидетелсгвуват и фа
милните им имена, каквито са: Банчов, Дамянов, Гуран(ов), километра от центъра на селото. Различни риби има и по 
Янчов, Калчов, Карачов, Куручев, Лазаров, Лебанов, Мад- многобройните канали, които служат 
жаров, Марков, Млеков, Нечов, Николайчев, Паунов, Пе- плодородната почва. Затова освен с риболов хората се

занимават и със земеделие.

казват, че селото им е
рай за рибарите. Не съществува рибар, който да не пожелае 
да се любува на река Дунав, отдалечен на около два-три

за напояване на

йов, Пенков, Пенов, Пирков, Рачов, Ратков, Саблъов; Сте- 
панов, Топчов, Туцаков, Василчин... М.Т.

Текст и снимки: Милка Станоевич

Сякаш вярвам ти всичко |От историята ма медицината
Ти пак измисли приказка

и аз пак трябва да повярвам в нея 
Аюбов и омраза, свобода и страх 

всичко това ще смесиш сега, 
и аз ще трябва да намеря път 

Ще ми разказваш,
че сънуваш вода, невеенни утра, трева и мир, 
но аз ще зная,

щ че ти всъщност и не знаеш да сънуваш.
ЗГ А ще те гледам и ще се усмихвам 

сякаш вярвам ти всичко.
Ще те слушам 
от сутрин до вечер, 
от есен до пролет, 
от първия летен ден 
до първия сняг.

^ Ще те слушам

Две Нобелови награди за Паулинг
Американският учен Линус те връзки и за това епохално отк- Нютън, Мария Кири и Айнщайн.

През 1958 г. Паулинг предаваПаулинг е получил две Нобелови ритие бил удостоен с Нобелова 
награди. Още като малко дете, награда за химия. Отава дума за на генералния секретар на ООН 
преди да навърши пет години, вътрешното устройство на про- петиция с подписи на 11 000 учени 
той научил да чете и пише, след теина, хемоглобина, колагена и от всички краища на света, с 

прочел всичките книги от за други неща, въз основа на кои- която поискано прекратяване на 
библиотеката на баща си, завър- то е открит и ДНК. 
шил факултет и на 20 години ста
нал професор в университета в рии в областта на медицината, приела резолюция за забранява- 
Пасадеиа (Калифорния). На 24- биологията, химията и генетика- не на ядрените експерименти във 
годишна възраст се закичи^ с ти- та. Публикувал е над 1000 научни въздуха, Линус Паулинг получил 
тлата доктор на науките. Занима- труда. Прочутото научно списа- Нобелова награда за мир. 
вайки се със структурата на ор- ние "Ню саентис” го е 
ганичните молекули, Паулинг гласило за един от четирмата 
открил естеството на химически- учени на всички времена, наред с

това
Н експериментите с ядреното оръ- 

Паулинг е автор на много тео- жие. В същия ден, когато ООН
г*
*
о
X
X

все докато не ми досади да ти разгръщам съня. 
И след това завинаги ще те оставя на мира.

Н провъз-Ш
О
С Бобан ДИМИТРОВ С. Павлович

Откъде идваме и накъде 
заминаваме?

вотът и смъртта са представени в една обща система, те 
са един проблем, една съдба на човека.

В наше време въпросът за смъртта придобива

етичен, кара хората да осмисляват живота си, да гледат 
на него като на нещо преходно и временно. Именно тази 

ос°- истина кара хората да живеят като смъртни и в съгласие 
бено значение и поради факта, че сега хората повече с действителната природа, 
умират от неестествена смърт. С помощта на науката иЖивотът е уникум

и Александър Бланков, професор и доцент в Софийския своето развитие ще може да се реализира като личност. Хипокрит излекувал много хопя ЖИВ°Т' 
университет. Този нашенец, който по потекло е от Звон- “Само в естествената смърт, поради старост, имаме ра- разболял и почиГ тГ1а Р “ СВМИЯТ ! 
ския край, в обемния си труд от около 530 страници бота със закона за живата материя, който изразява ве- същността на смъртта но остяня '“Л обясне‘ше
въпроса за живота и смъртта-безсмъртието наблюдава чно повтарящата се закономерна връзка между живота и Лукреций а след тях Бекон и ^ *
от научно-фолософски аспект и стига до заключението, и смъртта“, казва той в книгата си. човек ?се стпахчпя 1 Б Х 6 смятали, че
пЧ;и;е0ДСаМтГа> а ЖИВОТЪТ 6 УНИКУМ’ Те- “ЧУД0Т0'‘ На ВЛаЙТ ПОДЧертаВа’ Че ОТ “ с К0ет° “ "*»«* "редогаваТ

Блайков ясно подчертава, че е написал книгата за “ %
смъртта, заради живота. На много места своите раз- /обективната истина. Една такава истина е и тази за реХГята е възникнала ^ °ЛТар‘ Гр0б0ВеТе' И 
мисли тон подкрепя с цитати на учени хора от различни смъртта. Тази истина утвърждава нашата преходност и 
научни области, особено философията, както и от об- тленност. Поради това тя е “най-жестоката, най-к, 
ластта на изкуствата. Още в началото той привежда нуващата истина“. Но авторът казва, че в истината 
мнението на Золио Кири: ‘Мислейки за смъртта, даже в

Въпросите откъде идваме

въз основа на умирането и в 
обредите около смъртта. Фоербах записал: “Ако човек 
не би умирал, ако би жйвял вечно и не би имало смърт, 

за то не би имало и религия“.
въл-

смъртта има и нещо величествено. Тя ни освобождава 
ранна възраст, аз видях пред себе си един дълбоко чо- от много илюзии и от лекомислен житейски оптимизъм 
вешки и земен проблем“. В труда на този философ жи- прави човешкия живот отговорен, -Продължава

сериозен, реали-
Евтим Рангелов



'2003 9Корените
НННННННИв В*яЯгг€пг&*Вг 12 ноември

Православни храмове в Западна Бълга[жяИ в далечна Канада 

българско училище Черквата ” Св. св. Петър и-----------Павел в
Скромна, задушевна и по бъл- ката си подготовка също в Бъл

гарски тържествена церемония гария и с опит на начален педагог 
постави началото на най-новото в родината и в Чикаго, и от Вели- 
неделно българско училище в чко Михайлов - свещеник в но- 
Канада. Това чудесно начинание вата църква "Свети Димитър”, 
не би могло да се осъществи без който ще води заниманията по 
щедрото и активно съдействие на вероучение. В църквата - изцяло 
един от патриотите, живеещи зад българска, са предвидени специа- 
граница - преуспелия бизнесмен лни класни стаи за училището.

Учениците са разделени на две 
групи - начинаещи и тези с малки

с. Беренде
рукция, изработен от грубо обра
ботени греди и дъски и има цен
трална врата, както и една отст
рани и отвори за икони. Израбо
тен е почти по същото време, ко- 
гато е построена и черквата, така 

най-старите в Бъл-и голям българин Игнат Канев и 
семейството му.

че е един от
Иконостасът в черкватагария.

”Св. Никола” в с. Оганичене край
Пирот е подобен.

На западната вътрешна 
на черквата в Беренде до нача
лото на 20 век са се намирали ос- 

портрет на Иван Асен

стена

танки от
I Втори (1218 - 1241) и надпис 

"Иван Асен благословен‘Черквата е построена 
около 1330 г.
‘Живописта от черквата 
в Беренде е повлияла 
върху стенописите на 
черквата Св. Никола в с. 
Станичене

Черквата "Св. св. Пе
тър и Павел” се намира 
на един километър запад
но от селото, край старо
то селско гробище. Става 
дума за еднобродна пос
тройка с апсида и с раз
мери 4,50 х 5,50 х 490 мет
ра. Черквата е построена 
с грубо обработен камък 
и мазилка, а стените са 
дебели 0,90 см, гладки са 
и без декорации. Входът 
е от западната страна. 
Апсидата е малка и вдъл
бана един метър, подът е 
от керамика, а покривът 
от каменни плочи.

цар и самодържец (на вси
чките) българи и гърци”. 
В литературата съществу
ват различни тълкувания 
за времето, в което е пост
роена черквата. Въз осно
ва на този надпис някои 
изследователи смятат, че е 
от първата половина на 13 
век. Други тълкуват, че 
става дума за края на 14 
или началото на 15 столе
тие, въз основа на стило
вите особености на фре
ските, а преди всичко въз 
основа на това, че иконо
стасът е свързан със сте
ните на храма и че е автен
тичен. Въз основа на вси
чко посочено може да се 
каже, че черквата ”Св. св. 
Петър и Павел” в с. Берен
де е построена преди края 
на третото десетилетие на 
14 век. Съвсем е сигурно, 
че художниците, конто са 
изработили фреските по 
стените на тази черква са 
от Охрид или околията му. 

Това майсторско дело е 
върху фре 

черквата ”Св. Никола" в с. Стан
ичене. Всъщност очевидно е вли
янието н върху архитектурата и 
върху живописта - и двете черкви 
са построени в гробища и си 
приличат.

Чаровната живопис от Берен
де се разпространявала, като му
зика от Западна България към 
Източна Сърбия.

По стар български обичай с познания по писмен български.
Освен български език и литера-питка и мед, с водосвет и под зву

ците на "Върви, народе възроде- тура ще изучават българска ис- 
ни” около двадесетина българс- тория и география, вероучение и 
ки деца на възраст между 6 и 12 музика. Заниманията ще се водят 
години минаха символичния праг с помощта на учебници и пома- 
на неделното българско учи- гала на издателство "Просвета”, 
лище. Те бяха приветствани от За всички деца училището е на- 
Веселина Попова - директор и
учител, възпитаничка на Фило- че броят на учениците ще нараст- 
логическия факултет на Софийс- ва, защото хиляди са българите в Вътрешността на чер- 
кия университет ”Св. Климент района на "Голямо Торонто”, ; “вата м Св. св- ПетъР 11
Охридски”, с богат преподавате- които желаят да поддържат жив | “авел е °ила П0КРита с
леки и директорски опит в роди- духа, езика и традициите на вси- ; Фрески, обаче по-голяма
ната, от Цвети Николова - препо- чко българско и родно. част 01 тази ава жи"

пълно безплатно. Да се надяваме,

"Св. св. Петър и Павел", олтарната част

вопис е ощетена, части-давател, получила педагогичес- чио дори и нарочно. Запазените 
части свидетелстват за голямото 
майсторство на художниците. От 
фреските личи, че са рисувани от 
веща ръка, а най-важното им ка
чество е вътрешният контраст на 
структурата. Със смел почерк са 
изобразени формите па красота
та, всъщност па хубостта, защото 
съдържат и елементи па психо
логическата страна на личности-

повлняло ските вПо повод Деня на народните будители

Великолепен пародии песни и танци в пълната зала па Центъра па 
културата. Не само "Шопските игри”, по и песните, 
между които и "Яничари ходят мамо” вдигнаха па 
крака публиката. Аплодисментите не стихнаха, п 
когато членовете на ансамбъла поведоха хоро сред 

С Ансамбъла за народни песни и танци "Враца" от публиката в залата, па което се хванаха мнозина от 
едноименния български град димитровградчани имаха присъстващите, 
възможност да се запознаят миналия петък но повод Със съдействие па КИЦ "Цариброд” концерта 
Деня на народните будители. В късните вечерни организира Община Враца, 
часове врачани изнесоха великолепен концерт от

концерт

те.
А.Т. Иконостасът е с проста конст- Каменко Маркович

Истории за църквата "Свети Илия" в с. Долня Невля обиколила мястото, прекръстила сс и шките, Мратинци бил празник на вълците, 
казала: "Тук ще копаете, защото тук са а Власовден бил празник на говедата. Вла- 
основитс на храма "Пророк Свети Илия”, диката им отговорил: "Жени, без мотика 
Направете нов храм.” Селяните започнали няма хляб. Недейте да се натоварвате с та- 
да копаят. Копали дълго време, докато не кива измислици”. Баба Янинка помолила 

от всички хора в Бурела. Тежко болни открили основите па храма. В един ъгъл Владиката да прочете молитва, с цел клу- 
хора, от които лекарите вече били вдиг- имало изключително голям четириъгълен бето, с което преде да стане по-голямо. 
нали ръце, баба Тала, съветвала, гледайки камък. Когато го обрънали били смаяни Владиката я попитал за името, и след това 
преди това в иконата на Света Богородица, от чудото, което видяли. Камъкът бил из- запял: "Вечер задоцни Яно, а сутрин рано 
коя лечебна билка да наберат и как от нея дълбан и в дупката имало бутилка, пълна с и ще ти бъде клубе голямо.” 
да приготвят чай. Излекуваните хора й би- олио. Бутилката била добре затворена и Първият пои в Долнонсвлянската църк- 
ли вечно благодарни и навсякъде разказ- залята с восък. В пея имало писмо. Никой ва "Свети Илия” бил руснакът Георги Ди- 
вали как бабата им спасила живота. Кога- обаче не знаел да прочете кой и кога е митриевич. През 1930

Сънят на баба Тала
В по-миналият брой на в. "Братство” 

; поместихте статия за църквата в с. Долна 
Невля. Понеже съм роден в това село, бих 

на читателите на в.да разкажа
| "Братство” няколко истории, свързани с 
I този християнски храм, които съм чувал от 

моите предци.
През 1921 година в Долна Невля имало 

I голямо наводнение. В продължение на ше- 
I ст часа валял много силен дъжд, придру

жаван от градушка и ураганен вятър. При- 
I дошлата река отнесла 42 говеда, които 

били на паша. Отнесла и къщата на Ладо 
Шолев. Семейството на Ладо се спасило с 
помощта на въже, което им подал съседът 
им дядо Никола Петров. Няколко дни след 
наводнението в селото дошла известната 
Баба Тала от с. Борово, придружавана от 
приятелката й Симка Миланова, също бо- 
ровчанка. Баба Тала била много обичана

искал

година заможният
то дошла в Невля и млади и стари тичали строил черквата, включи телно и най-гра- белградски търговец Никола Спасим пода
ла я видят. Тя им казала: "Деца мои мили- мотните хора - учителят и попът. Учите- рил камбана на храма. Селяните Геро 
чки, дошла съм при вас, за да ви разкажа лят взел писмото и казал, че ще го изпрати Кузев и Санда Андонов направили скеле, 
един сън. В този сън се появи един светец и до Историческия музей в Белград. Отго- за да окачат камбаната на един храст. Тъй! 
ми каза: В село Долня Невля няма дом за вор от музея никога не пристигнал. като обичал да се майтапи, попът Георги
Свети Илия и затова се случи такава беда”. Върху основите на стария храм седя- тогава им казал: "Ах, какви майстори! 
Бабата след това повела селяните да им ните построили йона църква. След завър- Дома не знаете кочина да построите,

шваието ма работите в селото пристигнал
а тук

на църквата камбанария праиите." Геро и 
християнски храм в този край. Преминали Нишкия владика, зп да освети храма. Ба- Санда все пак завършили работата. Кам-
реката и сс озовали на хълма Лечевище. бито попитали Владиката дали може да сс баната се чула и в съседните села.
Там бабата им казала: "Вземете дървени работи на Мистровден, Мратинци и Влп-
шила и бележете къде минавам". Бабата совден. Мистровден бил празник на мп-

покаже къде са основите на някогашния

Драган Кузеп
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АтлетикаФутбол_____________________ _________________________________

България ще зимува на второ място I ,
4 *Забраниха псувната на 

стадионите
Всеки, който изпсува на стадион или реши да 
прави неприлични жестове, вече е заплашен с 
глоба от 200 до 500 лева. При повторен опит да 
отправи цинични думи наказанието е да лежи до 20 
денонощия в ареста или да плаща глоба от 500 до 
1000 лева. Полицаите ще използват видеозаписите, 
направени при спортни мероприятия, за да 
разпознават хулиганите. На стадионите вече е 
забранено да се внасят стълби, столове, животни, 
алкохол, наркотици и др. Нарушителите ще се 
глобяват с 300 лева. При повторно нарушение 
санкцията се удвоява, а на нарушителя може да 
бъде забранено да посещава спортни мероприятия 
в страната и чужбина.

......——

България изпревари с едни гърди Хърватска 
преди подновяването на световните футболни 
квалификации през следващата година.

С победата си над скромния тим па Малта с 4:1 
българите вече; имат по-добра голова разлика от 
хърватите. По всичко личи, че битката за първото 
място ще се води основно между предварително 
сочените за фаворити отбори на Швеция, Бълга
рия и Хърватска.

След равенството в Загреб (2:2) срещу хърва
тите селекционерът Христо Стоичков обясни, че 
отборът е направил важна крачка напред. Вероят
но е прав. Още повече, че при победа домакините 
щяха вече да са абсолютни фаворити в осма група. 
Тимът на селекционера Кранчар неочаквано 
дръпна пред основните си съперници с победа над 
Швеция като гост с 1:0.

"Всичко е много объркано в нашата група" - 
заяви хърватският селекционер Златко Кранчар. - 
Швеция е една крачка назад, но скандинавците 
винаги са показвали, че умеят да наваксват и да се 
справят в сложни ситуации. Въпреки това не 
изглеждат мощни като преди”.
Класиране
1. Швеция 9
2. България 7
3. Хърватска 7
4. Унгария 3
5. Исландия 1 4:10
6. Малта

Днес в Димитровград

Гостуват 

българските 

национали по 

ръгби

Победилят Веселин Петров и кметът Веселин Величков

Българският национален отбор по ръгби 
днес гостува в Димитировград, където ще про
веде еднодневна подготовка в СЦ "Парк”. На- 
ционалите ще нощуват в хотел "Балкан”, дока- 
то утре сутринта ще заминат в Белград, където 
през същия ден ще премерят силите с нацио- 
налите на СЧГ в квалификациите за Светов
ната купа през 2007 г.

Домакин на българските национали е Спорт
ният съюз на Димитровград. Да отбележим, че 
през последните години в Димитровград госту
ваха няколко пъти ръгбистите на България и 
СЧГ. Отборът на СЧГ тук изигра и няколко 
мача. За гостуванията на националните отбори 
най-големи заслуги носи бившият директор на 
ГТП ”Балкан”Йордан Димитров, който е голям 
приятел на спорта.

14:2
9:4
6:2
3:8

Д. С. 1 1:10 Т. Петров

Първенство по шахмат за жени
На 11 ноември за първи път в от отбора на ”Нишки маратон”, 

Димитровград бе организирано която в общото класиране е осма 
състезание по бягане - крос на с време 7,44 мин., следвана от

Във Врънячка баня от 4 „о 7 ноември т.г. се рът „а ШК "Пирот” се класира в първа лига от
проведе първенството по шахмат на Първа на СЧГ. Ето и всичките резултати: 1500 м. от отбора на дк“железничар”

жвякг....п кдетяц, ’-21 -
род, Жупа от Александровац Жупски и "Пирот"-"Цариброд"...........3:Г взеха участие 30 състезатели от ровградчани осъществи Горан
Златар от Нова Варош. В последния мо- "Жупа“'"3латар".................3:1- четири града - Димитровград и Делчев с време 7,43

мент отказаха да участват отборите "Вучле” "Пирот"-"Жупа"....................2 : 2и Ниш от СЧГ, гр. Самоков и Се- Първокласираният Веселин
и "Прогрес” от Пирот. След тридневни борби ''Цариброд"-"Златар" ....2:2. парева баня от Р България. Петров спечели купата и ди-
(игра се на четири дъски по системата всеки За отбора на "Цариброд" играха' гросмайс- Пре3 портата на Манас- плома, както и първите шест кла-
срещу всеки), първото място грабна отборът торът Джингарова от Р. България, женският "Рилски атлет^оГгр^Самоко^ КуПаТа ” Ди"ломите
на Пирот с 5 точки, пред "Цариброд” с 3, майстор на ФИДА Драгана Пеич-Ранджело- време 6 33 мин “° връчи кмета на града д-р Веселин
"Жупа” също с 3 и "Златар” с една точка. В вич, женският майстор на ФИДА Уйхази и съотборник Любослав ГелоГс за““’ Тж^Т^Димитров-
бората за второ място Цариброд победи кандидат-майсторът Анита Алексова. време 6,51 мин., а трети Георги денския крос” да се превърне в
Жупа с 3 : 1. Заемайки пърдо място, отбо- д. С. Дамянов от Сепарева баня с 7,25 традиционален и да увеличи уча-

мин. Боян Алексов от Димитров- стииците и публиката си, която 
Осми кръг на пионерското баскетболно първенство 6 четвъРти с време 7,38 мин. заради студеното време не се от-

Н Между състезателките най-доб- зова, в достатъчен брой.
ре се калсира Милена Стоицева

"Пирот" първи, "Цариброд" втори

взеха от димит-

мин.

Победа в слаб мач д.с.Ниш, б ноември 2004 г. 
Малката зала на СЗ "Чаир”. 
Мача не наблюдаваха зрите
ли, тъй като в залата

мач димитровградчани бяха точки. В следващия кръг мла- ^ БК^ДшиШроТгрщ™ Ян- 
" Д°(?РПИ,ЯТ съпеРеник- С та- дите димитровградчани ще се ков, Иванов, Йованович Со- 
зи победа пионерите на Ди- срещнат с отбора на "Нибак колов, Д. Алексов Лчкич 
митровград си осигуриха 1”, Мачът ще се играе в Еленков, Илиев, Б. Алексов’ 
третото място в таблицата. С събота от 11 часа в залата на Панов, Боянич и Джордже’ 
наи-добри прояви бе Стефан ОУ "Свети Сава” в Ниш. Вич. Джордоке

НакраткоБК "Ниш" - БК "Димитровград" 44 : 51 (10 : 11; 18 : 16; 10 : 6; 6 :

В рамките на 6нямаВ един относително слаб Лукич кръг от първенството на Втора сръбска 
лига група изток, БК "Димитровград” трябваше да се срещне с 
Лесковац-Актавис , но мачът не се игра, защото лесковчаните 

от състезанието заради финансови причини. Мачът 
ще бъде регистриран със служебен резулат 20 : 
димитровградчани. В 7 кръг БК "Димитровград” е домакин на БК 
Куршумилия . Мачът ще се

се оттеглиха
0 за

играе в неделя от 18 часа в Пирот.
Д.С.
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НФЗ • 14 кръг________________ ____________
Осмо гостуване - осмо поражение
ФК "Раднички" (Чаплинац) - ФК "Балкански" 4 : 2 (1 :1) ч^рТиТв82 минута заР’’Балкански”.

Любителите на футбола в Ди- лицата. В следващия кръг "Балкан- Жълти картони: Димшриевич^ и 
митровград едва ли помпят полу- ски” е домакин на Долевац.Ма- Ранджелович от РаД™4™ 
сезон, в който "Балкански" от гос- чът ще се играе утре в СЦ Парк „чич „ Глигориевич от Балканс

ГкГ ^Гж“Тф“чеГ °Т Пуковац, 6 ноември 2004 г. Те- К" отборът на "Балкански" игра е 
митровграският отбор от осем мача реиътиа Пуковац .зрители око |() играча. Станкови I, ’
в гостуващ терен е получил 39 (по- ло 100. Главен рефер - Саша Мар- Христич, Минчич, Алексов, георги- 
чти 5 на мач), а са вкарали само 12 кович от Ниш (6). Голмайстори: ев, Чурчич, Панайтович, Ценков и 
гола. След този кръг "Балкански” Ранджелович в 44 и 50 (и двата от Глигориевич. А-
здраво е прикован за дъното па таб- дуспа), Рапкович в 60 и 75 минута за

Завърши първенството на Сдружената 
шахматна дивизия на Пчински и 
Ябланишки окръг
» Младост” вицешампиое

Шахматистите на "Младост” 
от Босилеград са вицешампиони 
на Сдружената шахматна диви
зия на Пчински и Ябланишки ок
ръг за 2004 година. В шест изиг
рани мача те завюваха 26,5 
точки. Второто място представ
лява изключителен успех за 
босилеградския отбор, особено 
като се има предвид, че в мина
логодишното първенство те зае
ха предпоследното място.

Титлата спечели отборът на 
"Долна Яйна" от едноименното 
лесковско село с 31,5 точки, а

приключи на 7 ноември, когато 
се изиграха срещите от послед
ния кръг. Босилеградските шах
матисти разгромиха гостуващия 
отбор на "Ябланица” от Медвед- 
жа с 6,5:1,5. Особено впечатля
ващ е фактът, че нито един от 
босилеградските шахматисти не 
загуби в този мач. Освен Новица 
Божилов на пъ

Общинска лига Пирот

Най-слабата игра на желюшани
М. Златкович 6, Андрич 7, 5, Джи- 
гов 6, 5, Миланов 6, 5, Цолич 8, В. 

В отложената среща от четвър- Суково, 7 ноември 2004 г. Ста- Златкович 7, Йованович 7, Джор- 
тия кръг на Общинска лига Пирот дионът на "Ерма”,, зрители - около джев 7^ 5} Милорад Антич 6 (То- 
отборът на "Локомотив” от Бело 50. Главен съдия Джордже Пет- ДОрОВ -), Милян Антич 7. 
поле се представи, като много по— кович от Гиилаи (7). Голмайстори: "Желюша”: Момчилов 6,
подготвен и по-мотивиран. "Жел- Цолич в 35, 42 и 85 и Джорджев в 65 Ангелаковб, 5, Димитров 5,5, Геор- 
юша” игра слабо и отстъпи на най— минута за "Локомотив”, а Ставров гиев 5( 5, Стоицев 6, 5, Стефанов 6, 
големия си конкурент за първото в 50 минута за "Желюша”. Жълт ригов ^ Нацков 5, 5, Ставров 6, 5, 
място, а освен това игра с играч картон: Тодоров от "Локомотив”.

ФК "ЛокомотивБожилов

рвата дъска, 
беди за "Младост" завоюваха и 
Пене Стоянов на втората, Боян 
Пенев на шестата. Васил Йоси-

по-

ФК "Ломокомитив" (Бело поле) - ФК "Желюша" 4:1 (2:0)

фов на седмата и младият Драган 
Божилов на осмата дъска. По 
половин точка спечелиха Миткотрети останаха шахматистите на

Пуста река от Войник с 26 Александров, Зоран Костов и 
точки. На четвърто място се на- драголюб Величков, 
реди Юг от Буяновац с 23, пета 3 останалите две срещи от 
е Беса , също от Буяновац с 21, последния кръг "Пуста река” и 
шеста е Ябланица от Медвед- "Юг" приключиха наравно - 4:4, а 
жа с 20, а на седмо място е тимът 
на "Ром” от Лесковац с 19,5 спе-

Стеванов 6.
Д. с.по-малко.

"Долна Яйна” надделя "Ром” с Пионерски футболен турнир в Димитров град4,5:3,5. Свободен бе отборът на 
"Беса”.челени точки. 

Тазгодишното Балкански" най-добърIIпървенство
П.Л.Р.

Спортни вести: В рамките на сътрудничеството 
на крайграничните общини от Сър
бия н България миналия уикенд в 
спортния център "Парк” в Димит
ровград се проведе футболен тур
нир, в който участваха пионерските 
състави на димитровградския "Бал
кански”, "Спортист-скала” от 
Своге, ОУ "Христо Ботев"от Драг
оман и "Ком” от Годеч. Пред около 
2000 зрители отборите изиграха ня
колко срещи. "Ком" разгроми от
бора на ОУ "Христо Ботев" с 8:0, а 
"Балкански” се наложи над "Спор
тист-скала” с 3 : 0. В борбата за 
третото място "Спортист-скала" 
триумфира над ОУ "Христо Ботев" 
с 6 : 1 (2 : 0), докато "Балкански” 
във финалната среща категорично 
победи отбора на "Ком” с 4:0 (1:0).

На турнира свиреха смесени 
съдийски двойки от двете страни. 
Награди нямаше. По думите на ко- 

П.Л.Р. ' мпетентните, турнирът би трябва-

* През следващия уикенд ще се изиграят всички мачове от 
последния кръг в есенния полусезон от тазгодишното първенство в 
ПФД. Босилеградска "Младост", която вече е осигурила първото 
място на табелата ще се срещне с "Напредък" от Сурдулица.

Всички в "Младост” очакват победа и в тази среща, след която и 
официално ще станат есенни шампиони.

* Отборът на 8/3 клас от централното основно училище в 
Босилеград участва на окръжното състезание по малък футбол за 
ученици от основните училища в Пчински окръг, което в органи
зация на УНДП през миналата седмица се проведе в Търговище. Във 
финалната част на турнира е участвал по един отбор от всички 
общини в окръга, който е спечелил първото място на предварително 
проведените общински състезания.

Шампион на окръга е отборът от Сурдулишка община, който на 
финала, след по-успешно изпълнение на дузпи, спечели срещу 
най-добрия отбор от Буяновачка община. Мачът приключи с резул
тат 2:2 в редовното време. Малките футболисти от Босилеград са 
заели пето място в крайното класиране.

ло да стане традиционен. Според гов, Златкович и Велков; ”Ком”: 
предварителните планове проявата Владимир Пейчев, Георгиев, Димн- 
ще се провежда няколко дни, всяка тров, Господинов, Асенов, Здрав- 
година неин домакин ще бъде друг ков, Ангелов, Бориславов, Алек- 
град и ще бъдат присъждани ценни сандров, Киров, Велислав Пенчев, 
награди. Любопитно е това, че Огнянов, Антов, Йорданов, Тодо- 
отбора на ОУ "Христо Ботев” от ров, Рангелов, Войнова и Ангелова 
Драгаман предвождаше известния (за този отбор играха и дв 
български национал, участник в чета); ”Спортист-скала”: Днмит- 
световиото първенство през 1974 ров, Рангелов, Янакиев, Лозанов, 
година в Германия Младен Баси- Йорданов, Милев, Михайлов, Цен- 
лев. Той 30 пъти е обличал нацно- ков, Петров, Голубов, Методиев, 
палната фланелка на съседната ст- Тодоров, Милчев н Дончев. ОУ 
рана и е отбелязал 15 гола. "Христо Ботев”: Христов, Илиев,

Ето и съставите на отборите: Симов, Никифоров, Величков, Ве-
”Балкански”: Иванов, Петров, лчев, Димитров, Иванов, Пейчев, 

С. Гогов, Вучков, Наков, Йосифов, Захариев, Игов, Дончев и Славе- 
Миланов, Соколов, М. Димитров, йков.
Д. Димитро», Станимиров, М. Го-

е моми-

: • * • 5 64

тГВодоравно: 1. Яздитно животно. 3. 
Кутия със стъклени стени, в която 
се поставя свещ, лампа и др. 7. 
Футболен термин. 11. Първенец, 
шалтион. 12. Дворец, замък. 13. 16 
Отстъпка от продажната цена на 
стока. 14. Машина в строителство
то. 15. Бразилска футболна леген
да. 16. Съзвучие. 18. Комшии. 20. 
Безсмислена упоритост. 21. Уго- 24 
ворка между момък и мома да се 
женят. 22. Красимир Иванов. 24.
Ехо, ек. 25. Избран представител 27 
на факултет. 26. Ловене на дивеч.
27. Английско мъжко име. 28. з0 
Межда, граница на имот. 29. Река 
във Франция. 30. Александър Пет
ров. 31. Българско мъжко име. 32. 33 
Нормативен акт, който приема 
парламентът на една страна. 33. 
Пиршество. 35. Парична единица 
в Румъния. 36. Страна в Латинска 
Америка. 37. Занаятчийски уче
ник у майстор. 38. Неподвижно 
морско животно (мн.ч.).

17 4'‘ д.с.
** * Тъжен помен

На 16 ноември 2004 г. се навършват 19 ГОДИНИ от смъртта на

НИКОЛА НИКОЛОВ 
от с. Търнскн Одоронцн

Годините минават, по не заличават спомените за 
пето. Той живее в мислите и сърцата ни. —-ля»

На този ден ще посетим гроба му на гробището в 
Трънски Одоровци и ще положим цветя, Каним 
роднини, близки и познати да ни придружат. ЙиЕ?'3

1V
А 20

>Г
35“ *

Семейство Николович (ья.

17. Функционер на Сръбската ра- 
ди кална партия. 18. Граблива пти- 

Отвесно: 1. Вид плавателен съд. • 19, Лице, което управлява сто-
Об,цииска скупщина (съкрД 3. ^ или домакинство (мн.ч.).
Духов музикален инструмент. 4. ^ Из1Пшредио умеи ЧОвск. 23.
Горско животно. 5. _ Славянско мъжко име. 24. Степен Папа. 12. АН. 13. Коса. 14. Ка-
ЕКо развитието на нещо. 25. Изрна- бинег. 16. Болеро. 18 Корал, 
ненс към средата наденя. 9. Шес- псия като ‘Т“6 гРЯАа' Ш По“а’ 19. Волан. 21. Гот. 22. Сстер.

10. Баскийската сепара- Щеине за кафене, магазин и др. 28. 23, МО. 24. Опст. 26. Балет. 27.
тиска организация. 12. Постоянен Способност да се проявява дейно- Ман. 28. Мир. 29. Молив. 30. 
североизточен вятър в северното сг. 29. Повредена ТОШО на зкиво Ви1{, 31 ИР* 32, Табак. 33,

14ЛЕемагическн ^учЗ" 15 ифи. 34.' 1Ч,бс-рт Иванов 36. Река в Р<>лят- МЛ>' ^ Мародери. 14. Матемагическн двучлен. 15. 1 38. Анелия. 39. Нопинар.
Пазач на ниви, лозя, градини и др.

На 14 ноември тази година се навършват 40 ДНИ ог смъртта
-------------------- ДАРИИКА АНДОНОВА

от село Попшоио

Решение на кръстословица 
218• Водоравно:_________ па

1. Рис. 4. Бакър. 7. Каса. 10. ЛИ8 11(1 кРая иа селото, а къща стара, 
г I РаИВ заглъхна Тласъш п на баба Дара.

"*ШЯм Каним роднини и познати да присъстват на 
пап,,хиДа.тяга нота.

Поклон пред светла та И памет.
ОСИ опечалените: дъщеря Ангелина 
семейството си и синове Машея, Славко и Тодор 
със семействата си

със
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Карикатуристът на "Политика" 
Йован Прокоплевич тези дни 
получи награда наШИШ

Четим у весникат дека оная ала 
що прогьлта толкова паре и на койе 

стръв се не знайе йе напукла. Па кико и нема да 
напукне кита откуде и да дойдеше динар - она 

Колко йе изгълтала йедва ли некига че сегълташе.
узнайе, оти тия що давайоше, требе и они да су 
завлачили рукье, па су га тека усукали, та цел град 
да се събере и да разплита, йедва ли че размърси
конците.

Кита почеше да гьу прайе - народ остаде без 
работу. Йедни тражеоше да им даду парете да 
купе материял, та да може да работе, ама набърже 
им затиснуше уста дека тея паре не може да се 
даваю за било кикво, а може само нещо да се 
напрайи. Понеже тъгай коджабашийете 
ше по паркат и гонеоше топкуту навам-натам, да 
не гьи мокри дъж и да не гьи одува ветьр, решише 
да напрайе туя алу.

И еве вечимка къмто двайесе године туя алу 
прайе и никако да гьу напрайе. А ала кико ала 
гълта паре и никико да се засити. Е, оно покрай 
ньу има и алетия, па и она гледаю да се оближу, 
демек да грабну по нещо. Кико минуйеше повече 
време, намножише се и алетията, а и апетитът им 
растеше.

Съга кига вечимка не иде кико що требе и алата 
се напуче, сви мию рукье. Криви били майсторе
те, пестили материали, та затова попущила згрг 
дата. Арно, ама я се питам, а питаю се и млого 
цариброджанье, куде су отишли тия материяли? 
У онея године се оратеше дека материяли се разв- 
лаче, ама никой не можеше да каже ни кой гьи 
влачи, ни накуде гьи развлачи. Оратеше се това су 
само чаршийскье приказкье, а алата че буде йед- 
на от най-убавете у целуту държаву.

Да йе убава - убава йе. Ама да йе 
незаситна йе. Я мислим дека бъш затова се йе и 
напукла. Пуца, пуца, изгълта толкова паре от 
границуту, па кико нема да се пукне. Море има и 
да препукне. Е, ама кой са че затисне пукнати- 
нете?

И си мислим йоще нещо: кига че се найде некой 
йербаплия да раздърнда све това, да каже на тия 
народ колко йе пойела тая ала, кве паре йе изгъл
тала, оти пай четим у весникат давали се милийо- 
ни за надгледжуванье. Па тия що су надгледжува- 
ли, жмали ли су, кво су прайили, несу ли видели 
Дека алата че се 
докрай?

си висео-Историйки от историята на "Братство"

Изгладено ” недоразумение”
Като преподавател в Основно- йности поисках повечко инфор- 

то училище "Христо Ботев” в с.
Поганово бях и нещатен корес- ката кооперация, която ръково- ща, пък си реко - кой знае дали не 
пондент на в. "Братство” за це- деше Камен Гюров. Той ми даде си някакъв инспектор... 
лия район. Имах и книжка, с коя- търсената информация, обаче Показах му журналистическа- 
то потвърждавах самоличността нещо се усъмнил в мен. На след- та си книжка и "недоразумение-

ващия ден Гюров се озова в Ос- то” беше изгладено.
През 1961 година ходих до новното училище в Поганово.

Основното училище "Братство” Малко на шега малко сериозно, 
в с. Звонци. Освен за другите де- започна:

- Когато беше при нас вчера, 
мация за дейността на ученичес- ти се интересуваше от много не-

си.
М. Андонов

Критерии за разпознаване

Мързелохол
* Обикновено е безработен. Когато го питат с 

какво се занимава, казва, че работи върху себе си. 
Никога не уточнява какво точно означава това.

* Навива си будилника, за да си докаже, че 
наистина е имал намерение да стане рано. Когато 
проклетникът се раззвъни, мързелохоликът го 
тупва с възгалавницата, за да млъкне или го метва 
през прозореца. После ляга отново, за да си почине

незаситна -

от току-що направеното усилие и се унася в сладка 
дрямка.

* Има си един поразмъкнат анцуг, който 
използва едновременно за пижама, домашен халат 
и дреха за излизане. За разлика от работливеца 
обаче, го прави не за да икономисва време, а защо- 
то го мързи да се преоблича. Иначе излиза само 

е крайно наложително, например, когато му 
свърши бирата.

* Въпреки че обожава леглото си, обикновено

ако

спи на дивана пред телевизора, защото го мързи да 
се мести. Някои по-досетливи и предприемчиви 
мързелохолици пренасят телевизора в спалнята и 
така решава дилемата си.

* Обикновено е ерген или разведен, защото го 
мързи да гони фусти.

* Прави секс още по-рядко, защото го мързи.
Пък и не е много търсен любовник, тъй 
признава друга поза, освен "жената отгоре” и като леки настинки, защото го е мързяло да затвори 
капак на всичко има стряскащия навик да заспива пР03°реца и е лежал на течение. Но като цяло се 
по време на акта. Обича да гледа порно и да мечтае. Радва на добро здраве - факт, който обича да

* Ако е женен, има рога, защото на жената й зва като аргумент в полза на безделието си.
* Обикновено

напукне, а йоще нейе завършена

МЪРЗИ ГО ДА ГОНИ ФУСТИ

СГРЯНА ЯАЯКАкогато е наследствено обременен. Понякога пипвакато не

Стрина Калка 
не е малка 
и не позволява 
да я будалка.

изпол-

писва да се бъхта върху него, за да открие накрая, 
че той междувременно е заспал.

доживява дълбока старост, 
въпреки че никой не знае откъде, по дяволите,

* Подобно на работохолика, също рядко ходи на пак намиРа пари за храна. При тежки форми на 
лекар, защото не му се разкарва до поликлиниката, мързелохолизъм се случва да умре от задушаване, 
Най-често страда от наднормено тегло, особено за1Д°то го е домързяло да диша.

■ никому

и»

Никола Цветков (технически редактор и комюгьрен дизайн) Б ‘ Момир Т°А°р0В- ПегьР Рангелов. 
Телефони: директор (тел., факс) (018) 46-454. редакция (018) 513-862 комерсиала Ю18) «ч ял,
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