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| Премиерът Станишев се завърна умерен оптимист
I след срещата си с шефа на Еврокомисията Жозе Ма-
нуел Барозу

| Шефът
| ! Жозе Мануел Барозу предуп- най-бързо, но времето изтича”,

на Еврокомисията стане член на ЕС възможно

реди България, че времето на цитира Барозу и агенция Рой-
страната изтича, ако тя иска да терс.
избегне отлагане с 1 г. на при- Междувременно и австрий- 
съединяването към ЕС, преда- ският федерален вицеканцлер 
де Би Би Си. Барозу е заявил на Хуберт Горбах поиска отлага- 
премиера Сергей Станишев, че не с година. Това стана след за-
са необходими сериозни уси- седание на правителство във
лия за прилагането на полити- Виена. Според Горбах Бълга-
чсските и икономическите ре- рия и Румъния не са покрили 
форми и призовал правител- всички критерии и не са готови
ството ие само да приема зако- за влизане в съюза.Лидерът на Социалдемократическата ни, ио и да ги прилага. Той е В средата на октомври сепартия Небойша Чович не е вече председа- добавил, че са необходими по- очаква еврокомисарят по раз- 
добреиии в държавната ад- ширяването Оли Рен да призо- 
министрация и но-добре из- ве България и Румъния да уско- 
нолзване на парите на ЕС.

тел на Координационния център за Косово
и Метохия и на Координационното тяло за
Южна Сърбия. Това реши кабинетът на Бо

рят реформите.ислав Кощуница след като депутатите “Много искаме България да (На стр. 4)СДП в сръбския парламент отказаха да гла
суват за Закона за Нефтената

Щж над Лужница
13 нощните часове преди броени дни на небето над Лужница се 

/ яви загадъчно тяло, чиято блестяща светлина обеспокои жита-

индустрия на Сърбия <НИС).
Премиерът Воислав Кощу

ница предложи Санда Рашко
вич-Ивич за председател на Ко
ординационния център за Ко
сово, а досегашният замес
тник-председател на Коорди
национния център за общините лнтс па Бабушница и околните села. Все още няма официално 

обяснение за явлението, а хората си го тълкуват като посещениеБуяновац, Прешево и Медвед-
жа, Расим Ляич за председател па извънземните, метеорологическо явление, или подмятане на

Американците или Руснаците.на този орган.
Заместник-председателката

на ДСС и бивш министър за бе
жанците Санда Рашкович-Ивич
заяви, че ще приеме предложе
нието на премиера Кощуница 
за назначаването й на мястото
на отстранения Чович.
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Общинската скупщина 6 Бабушница
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Съветът за Косллет иска охрана 
за сръбските конвои______

Спешно да бъдат 

открити злодеите

вама сръбски младежи 

са убити в Косово
;

Иван Деянович (24г.) и Александър Станко
вци (28г.) бяха убити в събота вечерта при теро
ристично нападение на албански екстремисти 
край косовското албанско село Баница, на 15-на 
километра от Щръпце. С тях в колата са били 
19-годишният Александър Яничиевич, който е 
ранен в ръката, и Никола Дукич, който е тежко 
ранен в корема. Раненият Александър Яничие
вич разказва, че четиримата са пътували от 
Липлян към Щръпце. Те забелязали, че по пътя 
ги следи мерцедес. Близо до село Баница чули 
изстрел и разбрали, че е спукана една от гумите 
на колата. Младежите слезли и тогава започна
ла стрелбата. В първите реакции на убийството 
и раняването на сръбските младежи президен
тът и премиерът на Сърбия Борис Тадич и Во
ислав Когцуница казаха, че това е послание към 
сърбите, че за тях няма място в Косово и е край
но време международните мисии в областта да 
защитят сърбите, живеещи там. Ръководителят 
на мисията на ООН в Косово (ЮНМИК) Сьо- 
рен Иесен Петерсен и косовското правителство

поискаха ефикасни действия на полицията, за да 
бъдат открити извършителите на престъплени
ето. Косовската полиция арестува в неделя сут
ринта три лица по подозрение, че са свързани с 
нападението, но по-късно ги освободи.

** +
Ръководителят на мисията на ООН в Косово 

Сьорен Йесен Петерсен е главният виновник за 
убийството на сръбските младежи в близост до 
Щръпце, заяви на протестен митинг в Косовска 
Митровица председателят па Сръбския нацио
нален съвет на Северно Косово Милан Ивано- 
вич и поиска Петерсен да подаде оставка, пре
даде ТАНЮГ. За терора над сръбското населе
ние Ивапович обвини и временните косовски 
институции, изтъквайки, че тези институции 
действат в посока на създаване на независимо 
Косово. В Косово, което е център на тероризма, 
действа Албанската национална армия, което 
позволиха ЮНМИК и КЕЙФОР, заяви Ивано- 
вич.

Съветът за Косово и Метохия осъди терористичния акт 
срещу сръбските младежи, убийството на Йван Деянович и 
Александър Станкович и раняването на Никола Дукич и Алек
сандър Яничиевич. От ЮНМИК се изисква спешно след
ствие, за да бъдат открити убийците и онези, които са им на
ложили това, както и охрана за сръбските конвои и пунктове 
за контрол през Косово.

Заседанието на съвета е свикано спешно по иск на предсе
дателя на сръбския парламент Предраг Маркович. В съобще
нието се подчертава, че от идването на международните сили 
в Космет само в община Липлян са убити 35 сърби, а виновни
ците не са изправени пред закона. Поради това може да се 
направи извод, че международните представители дават под
тик за беззаконие.

Борис Тадич;

Радио Правителството не
Сурдулица на СИ ВЪрШИ рабОТИШ
български

Димитровградски 

ученици постигнаха 

добри резултати
Президентът на Сърбия Борис Тадич смята, че правителство

то не си върши добре работата и страната се нуждае от демокра- 
Излъчването на програма иа тично и проевропейско правителство с кохерентна програма и 

български език по вълните на мес- ясна визия, предаде агенция Бета. В интервю за в. Вечерне новос- 
тното радио в Сурдулица предиз- хи хой посочва, че настоящото правителство е нестабилно по 
вика голям интерес не само сред 
нашите сънародници в тази общи
на, но и в съседните крайгранични 
области в България. В редакцията ка пР°грамна свързаност. На въпрос дали е сългасен с оценките, 
на Радио Сурдулица почти ежед- че съдбата на Косово ще стане ясна до три-четири месеца, Та- 
невно се обаждат представители дич отговаря, че дотогава най-вероятно ще станат ясни позици- 

медиите от България и българ- ите на повечето ключови актьори, в това число международните 
ски граждани от Трънски край, ко- фактори, относно бъдещия статут на Косово. Самите преговори 
ито изразяват удоволствие от това 
начинание на местното радио.

Водещата емисията на българ
ски език Весна Александрова под
чертава, че внимателно се вслушва 
във всички препоръки и съвети на 
слушателите, които несъмнено ще 
й помогнат за повишаване качес
твото и установяване на съвремен
на физиономия на тази част от 
програмата на Радио Сурдулица.

Откриването иа емисията на 
български език по вълните на мес
тното радио в Сурдулица е доказа
телство за това как на практика се 
изгражда взаимното доверие меж
ду гражданите в една мултиетни- 
ческа среда - посочва сурдулишки- 
ят кмет Станислав Момчилович.

много причини, най-важната от които е, че представлява коали
ция от различни партийни и материални интереси, без по-дълбо-Димитровградски ученици 

отбелязаха изключителни ре
зултати на приемните изпити 
за средните училища и факул
тети. Осмокласничката Тамара 
Янкова се записа в елитна ези
кова гимназия в Ниш, като на 
квалификационния изпит по 
сръбски език от 105-има канди
дати зае първо място, докато 
на изпита по английски бе чет
върта. Довчерашната ученичка 
на Основното училище “Моша 
Пияде” Мартина Захарова ще 
продължи образованието си в 
средното мизикално училище в 
Ниш. На приемния изпит тя бе 
сред най-добрите кандидати.

Александра Йорданова раз
дели първо място на ранглис
тата за влизане в Юридическия

факултет в Ниш в конкуренция
та на 600 кандидат-студенти. 
Отлични резултати на канди
датстудентския изпит за запис
ване в този факултет показаха и 
димитровградчанките Мария 
Николова (11 място) и Сандра 
Апостолова (14 място).

Като отличен ученик в ди
митровградската 
“Св. Кирил и Методий” Миод- 
раг Христич без да се явява на 
кандидатстуденския изпит бе 
приет в един технически факул
тет в България. Абитуриентка
та Драгана Митова също пока
за отлични резултати на при
емния изпит за записване в 
Драматичната академия в Со
фия.

на

ще продължат по-дълго, смята той. Борис Тадич заявява катего
рично, че няма опасност Белград да бъде изключен от прегово
рите за бъдещия статут на Косово.

гимназия
След ремонта на магистралата край 
Димитровград____________________

Б. Д.

Още се водят преписки на кой 
език ще се провежда обучението 
в босилеградските училища____

Д.М.

Радио Ниш 
прекрати 
информирането 
на български

Пак ао старото
И през тази учебна година обучението в основното училище няма 

да се провежда на майчин български език и няма да бъде увеличен 
броят на часовете по този предмет. Във връзка с това Националният 
съвет на българите в СЧГ още веднаж поиска от министъра на прос
ветата и спорта на Сърбия Слободан Вуксанович да вземе решение 
броят на уроците по български език в първи и втори клас да бъде уве
личен от 2 на 5 часа седмично. Въз основа на писмото на просветното 
министерство, което преди началото на учебната 2004/2005 година до 
училището отправи тогавашният помощник-министър Милан Бър- 
дар, Националният съвет отправи писмо и до директора на основно
то училище Методи Чипев, с което поиска от него да увеличи броя на 
часовете по български език и литература в първи и втори клас. В пис
мото се подчертава, че след този акт на Министерството са публику
вани учебните програми по този предмет за първи и втори клас за 
учебната 2004/2005 година. След това и Училищният съвет на основ
ното училище реши броят на часовете да бъде увеличен.

КИЦ “Цариброд” - филиал Босилеград организира петиция, с коя
то от Министерството на просветата и спорта на Република Сърбия 
се иска да приложи законите, с които се предвижда обучението в пре
дучилищното, основното и средното образование в община Босилег
рад да се провежда на майчин български език.

Методи Чипев заяви, че, за разлика от миналата година, на първо
лаците, които и занапред няма да бъдат оценявани с бележки, покрай 
задължителните 2 часа по български, ще бъде предложен свободно- 
избираем предмет “Майчин език с елементи на националната култу
ра”, който също ще се изучава с по 2 часа седмично. Дали това ще 
стане не е известно. П.Л.Р.

От понеделник до снощи по 
вълните на Радио Ниш не се излъч
ваха информации на български 
език. Причината за това прекъсва
не, първо след повече от 34 години, 
са годишните почивки на новина- Участъкът на магистралното шосе в Димитровградско бе ре

монтиран през лятото за радост на водачите на МПС-та, но има 
димитровградчани, на които бяха направени и щети. Едни от по
търпевшите са жителите на улица “Борческа”, чиито дворове и

рите и кадрово-програмното рес
труктуриране в тази медия - узнах
ме от достоверни източници в 
нишкото радио, което е в състава къщи се намират под автомагистралата. Причината е в това, че 
на РТС. дъждовните води от шосето сега се сливат в дворовете и къщите

- Очакваме възникналите труд- им. Насипаните и изваляните дребни камъни от долната страна 
ности да бъдат преодолени твърде на шосето не спират водата. Затова
СК0Р„° я°бацят те' Да решат проблема. Иван Леков направи канавка, която прена-

Директорите на Издателство сочва в°дата да не тече към двора и къщата му. Строителител- 
“Братство” и на Радио Ниш - Вели- ните Работници от фирмата “Путеви” му направиха забележка, 
мир Костов и Милан Керкович кат° между другото изтъкнаха, че, ако водата остава в шосето, 
подписаха в сряда Протокол за де- т0 бързо ще пропадне. Леков обаче имаше свой аргумент - не 
лово-техническо сътрудничество може да се пази държавното, а частното да се руши. 
между двете медиийни къщи. Про- Във всеки случай хубаво е, че магистралното шосе е ремонти- 
предЛст1вяПнеепоИраДлиое:Ниш ™ ™° ?/Н°’ "° хич не е хУбаВ0’ че сега се прави вреда на частните лица. 
държанието на изданията на мпътяможеби^я К4™ “У“' ПРоектите за възстановяването 
“Братство” и обмен на Информа- На ПЪТЯ може Ьи са били добри, но на практика излезе нещо дру- 
ции от общините, в които живеят Г0,

стопаните се опитват сами

наши сънародници. В.С.Б. Б.Д-
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Челни хора на ПСС посетиха ДимитровградЗаседание на Общинския съвет в Димитровград

Икономиката е 

приоритет
то на обществения ред и мир. Но това не е в компе
тенция нито на ОС, нито на съответните общински 
служби, а на органите на реда. Затова едно от зак
люченията е да се потърси засилено присъствие на 
органите на реда след полунощ.

Във вързка с този въпрос за едно от следващите 
заседания ще бъде подготвено ново решение, тъй 
като от първи септември започва и учебната годи-

II II

на.
Както е известно неотдавна Димитровград от 

донор от Швейцария получи два автобуса за град- 
транспорт. Намерението на ОС да ги отстъпи 

за ползване на някой регистриран автопревозвач 
неочаквано постави на дневен ред и въпроса 

кои ще развозва пътниците до селата?
АТП от Пирот повече от 15 години присъства 

като превозвач на територията на общината и един
ствено то покрива и нерентабилните линии към от
далечените села. Представители на АТП бяха до
пуснати на заседанието да образложат иска на тях 
да бъдат дадени двата рейса. Междувременно до 
ОС пристигна иск и от другия частен превозвач 
територията на общината “Бленда турс”. Може би 
прибързано или с малко повече емоции поради 
доста лошите през последно време услуги на АТП, 
членовете на ОС приеха решение един от автобуси
те да се даде на “Бленда турс”, а другия да си остане 
на общината.

По време на паузата от АТП разбраха за реше
нието и реагираха, а реагираха и някои от членовете 
на ОС, които започнаха гласно да обмислят дали с 
приетото решение не е направена грешка. Предста
вителите на АТП доста некоректно заплашиха, че 
могат и да се оттеглят от линиите по селата, а да за
пазят само рентабилната от Пирот до границата. 
Така пред ОС просто се наложи преразглеждане на 
току-що приетото решение. Накрая бе постигнато 
Соломонско решение - на следващия ден (сряда) да 
се съберат представители на двете заинтересовани 
фирми, двама членове на Общинския съвет и кме
тът и да намерят решение. Защото, ако АТП е спе
челило търга за поддържане на автбусния тран
спорт в Димитровградска община, то е много труд
но друг да влезе, още повече, този друг (в случая 
“Бленда”) разполага с малко рейсове и едва ли ще 
иска да вози пътници до Сенокос или Драговита...

От друга пък страна се наложи въпросът към 
АТП, защо толкова настоявалия от техна страна, 
когато става дума само за два рейса, и дали биха 
продължили да работят ако не бе това дарение. Те 
отговориха, че биха продължили, но тъй като вече 
автобусите са тук, защо те да не ги вземат за пол
зване.

МП и ски

I 1 на

Ако не най-важна, то безспорно най-интересна 
точка от дневния ред на заседанието на Общинския 
съвет, бе обсъждането на подписката на някои ди- 
митровградчани против начина на работа на ка
фе-барчетата в града след полунощ. Своеобразния 
протест са подписали 35-ма граждани.

Те протестират поради непоносимия шум през 
нощта до 5 часа сутринта, по което време се пуска 
силна музика, както и срещу определени прояви на 
пийналите младежи. Дворовете на близките къщи 
или сгради по това време най-често се превръщат в 
тоалетни или места, където се “празнят” препълне
ните с алкохол стомаси на клиентите на кафетата.

Както изтъкват в дописката, гражданите нямат 
нищо против работата на тези заведения, но 

пека тя да е в унисон с предписанията. 
Доколкото е известно едва ли някое от тези заве

дения е регистрирано като нощен бар. Пък и да е 
регистрирано известно е при какви условия може да 
работи. Затова подписниците търсят да се направи 
проверка на разрешенията за работа и работното 
време да се контролира и санкционира. “Напомня
ме, че Димитровград вероятно е единственият град 

Сърбия, където кафебарчетата работят денонощ
но”, пишат между другото гражданите.

Разисквайки по въпроса, членовете на Общин
ския съвет се съгласиха, че в крайна сметка неспаз- 

' ването на работното време и не е главният проб- 
| лем. В случая много по-важно е какво се случва 
I след като заведенията се затворят. Тогава всъщ- 
! ност стават най-големите проблеми и нарушаване-

тъй като машините и другите съо
ръжения са на място и могат да се 
задвижат за сравнително кратък 
срок, стига да се появявят благо
надеждни купувачи”, подчерта Ве
личков.

Главният мениджър на движе
нието Милош Вучинич изтъкна, че 
лоша икономическа обстановка е 
налице не само в Димитровград
ска, но почти във всички общини в 
Сърбия. “Не може едно предприя
тие да се приватизира и след това 
да не работи”, подчерта той. Спо
ред него Сърбия в момента се нуд- 
жае от 10 до 15 хиляди души, ка
дърни да направят положителни 
промени в икономическата сфера.

Експертът Милован Илич из
тъкна, че Сърбия неминуемо тряб
ва да се обърне към селскостопан
ското производство. “От запада 
търсят здравословна храна от тези 
простори, но търсят и сертифика
ти. Никой вече не се интересува от 
етикет със златна ябълка, а всички 
търсят сведения от лаборатории
те", каза той.

Гостите от Белград обещаха, че 
експертите от движението “Сила
та на Сърбия” ще се постараят да 
помогнат на Димитровградска об
щина в икономическо отношение. 
Те постоянно наблягаха, че орга
низацията, към която принадле
жат, се интересува изключително 
от икономическите проблеми на 
страната. По думите им, най-важ
ното нещо за спиране на всеобщия 
провал на обществото ни е раз
движване на икономиката и осигу
ряване на работни места за хора-

Члеиове на ръководството на 
Движението “Силата на Сърбия” 
Милош Вучинич, генерален ме
ниджър на движението, и Мило
ван Илич, член на тима за изготвя
не на проекти от областта на сел
скостопанското производство, за
едно с лидерите на димитровград
ския клон на движението Милча 
Марков, Милован Павлович, Йо- 
сип Глишич и Емил Гюров се 
срещнаха с кмета на Димитров
градска община д-р Веселин Ве
личков. В разговора за икономи
ческата обстановка в общината и 
възможностите за стопанско въз
становяване кметът изтъкна, че 
местното самоуправление понас
тоящем влага предимно в кому
налната област и е ориенетирано 
да инвестира в областта на сел
скостопанското производство, ка
то на всеки фермер да овъзможи 
до фермата му да стигнат ток, во
да и път. Величков особено акцен
тира върху факта, че на територия
та на общината същестуват опти
мални условия за развитие на сел
скостопанско производство. По 
неговите думи овцефермата “Ли- 
пиици”, в която могат да се от
глеждат 6000 глави дребен доби
тък, представлява капитален 
обект не само за озовалата се в 
трудно положение земеделска ко
операция “Сточар”, която е неин 
собственик, но и за цялата общи
на. Обаче не само селското сто
панство може да се възстанови. 
Както изтъкна кметът, каучукова
та промишленост ГИД също 
представлява мощност за разви
тие на общината, въпреки че е въ
ведена фалитна процедура. “Фир
мата може да започне да работи,

в

Вече на няколко поредни заседания на ОС на 
дневен ред е искът на железницата да бъдат освобо
дени от плащане или да им се намали сумата, която 
дават за ползване на общинската площ. Искът им 
досега винаги е отхвърлян, което стана и този път. 
Защото те искат от общината да плаща поддържа
нето на пътните прелези и то доста скъпо, а те да не 
плащат таксата за ползване на землището, през ко
ето минава линията. На практика не плащат нито 
едните, нито другите, а задълженията се “преби
ват”. Така ще остане и занапред.

Разисквайки по отчета на Републиканския хид
рометеорологичен институт за работата на против- 
градните станции, членовете на съвета се съгласи
ха, че ефикасността на действията зависи преди 
всичко от хората, на които са дадени на ползване в 
случай да се зададе градушка. Там където хората са 
съвестни и си вършат коректно работата и градуш
ките са били по-малко. Отчетът е приет като реа
лен.

От многобройните искове ОС прие да се 
разшири уличното осветление в с. Иза- 
товци и да се помогне да се бетонира мос
тът в това село, както и да се обезпечи 
гориво на Здравния дом за отиване до от
далечените села. Приет е и искът на жи
телите от скоро асфалтираната улица 
между улица “Сутйеска ” и брега на Ни
шава, да се постави пътен знак за забрана 
на паркиране по нея. Не е приет искът на 
МО Смиловци за парична помощ от 450 
000 динара за поправка на Културния дом. 
Вместо това прието е решение а,ответ
ната служба с поне двама членове на съ
вета да посети Смиловци, за да се види 
колко наистина трябват пари за урежда
не на помещения за нуждите на МО.

та.
А.Т. ад

цата, където се присъединил и поли
цейският патрул от Бистър, начело с 
командира Петрович. На другия ден 
властта заповядала на Радивой Стоич
ков от Долно Тлъмино да прибере с 
волската каруца труповете на убитите 
момчета. И до ден днешен никой не е 
разяснил кой и защо е убил братята 
Джоневи.

Третия пример, за който също мно
го добре си спомням, е за моя дядо по 
майка Стамен Тончев от село Млеко- 
минци. Дъщеря му Давка беше брига- 
дирка на изграждането на железопът
ната линия Шамац - Сараево и оттам 
му донела някакви войнишки ботуши 
втора употреба, които й били дадени 
като подарък за прилежна работа. 
Един ден дядо ми обул ботушите и 
тръгнал с магарето си за Крива палан
ка на пазар. При село Жеравино го 
спрял войнишки патрул и започнал да 
го разпитва за ботушите. Той им казал 
по какъв начин се сдобил с тях, но гра

ничарите не му повярвали. Жестоко го 
пребили, взели му ботушите и го оста
вили да лежи на земята в безсъзнание. 
С помощта на хора, които по това вре
ме минавали по пътя, той се качил на 
магарето и едвам се добрал до зетя си 
Николайчо Якимов в Долно Тлъмино. 
От последиците на боя дядо ми се раз
боля, една година лежа, скован за лег
лото и почина.

петдесетте години на миналия век още 
е жив спомен, от който и до днес не мо
га да се отърва. Един ден с моя комшия 
Милан Лазаров бяхме говедари и ви-

Писма

Един живот 

за един 

ботуш

дяхме как полицията кара и палата с 
юмруци и ритници Стоичко Тънкорид- 
ски от с. Бистър по баира, който води 
от бистърската махала Тънки рид към 
реката. От боя човекът падна в безсъз
нание на земята, а полицаите седнаха 
под една бука и го наблюдаваха как се 
гърчи от болки. Привечер се чуха два 
изстрела, а на другия ден бе разпрос
транена мълвата, че Стоичко бил зас
трелян на границата “при опит на бяг
ство”.

През тези години бяха убити братя
та Джонови от Бранковци, учители в 
Бистър. Двамата тръгнали за Крива 
паланка. Единият тръгнал да следва в 
Скопйе, а другият го придружавал и му 

при носенето на багажа. Били

Такива случки има много и за тях не 
трябва да мълчим. Ако държавните съ
дилища навремето са ги премълчали, 
то поне Господ да си знае работата. С 
написаното не искам отмъщение сре
щу престъпниците, а да не се забравят 
злодеянията, извършени към невинни 
граждани в Босилеградско през петде
сетте години на миналия век. Тези зло
деяния нека да бъдат поука за всички и 
дано никога повече не страдат невинни 
хора.

Медиите в Сърбия все по-често пи
шат за невинните жертви на комунис- 

\ тическия режим след Втората световна 
война. За съжаление, премълчават се 

| жертвите, побоите и униженията, нап- 
; равени от същия този режим в Боси- 
I леградско.

Аз съм роден в село Рикачево и като 
I лете и юноша бях свидетел на много 

нелепи сцени на побои на невинни хора 
I от страна на тогавашната полиция по 
I селата на Тлъминския район.
I Една

помагал
спрени при село Жервино от гранич
ния патрул и били захрани към граии-

Апани Ненов пенсионер 
от с. Райчиловци

такава сцена от началото на
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Премиерът Сергей Станишев Нов американски
посети Брюксел посланиког -----------------— България* Предстоят ни много изпита
ния, но ние сме амбицирани да 
преодолеем изоставането и да 
свършим това, което се очаква 

България. Това заяви премие
рът Сергей Станишев, след като 
се завърна от посешението си в 
Брюксел.

16 месеца преди датата за присъединяване, 
България е не по-малко готова за членство в ЕС, 
в сравнение с десетте страни, които се присъеди
ниха през 2004 г., каза заместник-председателят 
на Европейската комисия Понтер Ферхойген, от
говарящ за предприемачеството и индустрията 
на ЕК на среща с журналисти след приключване
то на разговорите с българския премиер Сергей 
Станишев в Брюксел. Министър-председателят 
Станишев отбеляза от своя страна, че българска
та делегация е заявила политическата воля на 
мнозинството и на правителството да приключи 
много активно и динамично своята част от рабо-

Новият американски посланик Джон Байърли пристигна в 
София. В изявлението си на български език, Байърли припомни, 
че е работил в американското посолство в София преди 20 годи
ни. “Разбира се, България днес много се отличава от тогавашнаот
България. Неща, които можехме само да мечтаем при отпътува- 

през 1987 г., днес са реалност”, каза той. България имапето си
успешна пазарна икономика, вече е член на НАТО и се подготвя 
за влизане в Европейския съюз. Всичко това според Байърли оз
начава, че днес България и САЩ споделят много интереси. 
“Идеята, че ние сега можем да работим заедно като съюзници по 
тези интереси, ми носи голямо удоволствие”, добави той. На ле- 

Байърли беше придружен от съпругата си Джослинтището
Грийн, която е дипломат от кариерата, и от една от двете си дъ
щери.

Подготовки за 

изтегляне от Ираксъздава толкова широка коалиция с лявоцен-
тристка ориентация и с подкрепата на две грети 

тата. Очакваме страните-членки да уважат под- от парЛамента, каза премиерът. На тази база се 
писания от България и Европейския съюз дого
вор за членство и то да стане факт на 1 януари 
2007 г., допълни той.

Експерти от различни ведомства изработват официалната 
позиция по изтеглянето на българския контингент от Ирак, 
заявил вицепремиерът и министър на външните работи Ивай
ло Калфин.

Той обяснил, че България ще спази ангажиментите си да 
остане лоялен партньор в мисията в Ирак, но и ще изпълни 
обещанието си българските военнослужещи да бъдат изтегле-

очаква много широка подкрепа за членството на 
България в ЕС и от партиите, които членуват в 
Либералния интернационал и от политически 

Премиерът припомни, че първият акт на ново- много влиятелното семейство на европейските 
избраното Народно събрание бе декларацията за СОциалдемократи. Естествено, добави той. Ние 
неговите приоритети - освен сред които е ускоря- ще работим с ВСИЧКи политически формации, ка- 
ването на подготовка за членство в ЕС. Стани- ни.то една от задачите ни занапред е да ускорим и 
шев изрази своята увереност, че и парламентът, и Пр0цеса на ратификация на договора на ЕС с 
правителството имат политическата воля и же
лание за осъществяването на необходимите про-

България - това е задача и на НС, и на правител
ството, изтъкна министър-председателят.

По време на визитата си премиерът е повдиг- ___ ______ ______
смърт български ЖМ©ДЖ1©М[©Г'ЖЮ

“България винаги е отстоявала позицията, че (ЖЦИНс1жЖ©СИ5СР 
по европейските въпроси Меглена Кунева, като една ПрИСъда, която се основава на изтезания не _ _____
допълни, че и след края на септември усилената може да бъде приемлива за нас. Ние разгранича- ЛМСЮГМЛ|[ВЯД 1ЛЖТГ© СУГ
работа по евроинтеграцията ще продължи. ваме политическата и юридистическата страна ■“

Министър-председателят Сергей Станишев на нещата от съчувствието и подкрепата за деца- ГДНЖ^Н ДДДГГсШ.
открои още една от темите, дискутирани по вре- та^ които са заразени”, посочи министър-предсе- 
ме на срещата с Гюнтер Ферхойген, на която е
било отбелязано, че коалицията на българското Представителите на Еврокомисията са увери- 
правителство излъчва стабилност и впечатлява ди станишев? че случаят с българките е част от 
европейските партньори. Подчертах, че за първи дневния ред на отношенията Европейски съюз - 
път в най-съвременната история на България се

мени както по отношение на НПК, така и на оста
налите закони и подзаконови нормативни актове. нал и въпроса за осъдените на 

Процесът на присъединяване е непрекъснат и медИцински сестри в Либия, 
в него няма сакрални дати, отбеляза министърът

Фонд “Земеделие” ще подпомогне финансово пострадалите 
от наводненията стопани, които искат да засяват пшеница за но
вата реколта.

Земеделците ще получат помощ при закупуването на мине
рални торове и семена.

Указанията за отпускането на помощите предстои да бъдат 
разписани и утвърдени от мениджърите на фонда на следващото 
им редовно заседание. Земеделският министър съобщи, че по
роите и наводненията са нанесли на земеделските производите
ли щети за близо 70 милиона лева. Засегнати са били над един 
милион декара земеделски култури, като от тях напълно са уни
щожени 680 хиляди декара с насаждения.

Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, 
аварии и катастрофи отпусна 4 милиона лева за възстановяване 
на сградите на 184 училища, пострадали от бедствията. Комиси
ята смята, че парите са достатъчни, за да осигурят безпроблем
но начало на учебната година във всички пострадали региони.

дателят.

Либия.

Край Габрово се събират 
занаятчии

В българското 
село Жеравино
Братска срещаВ ^Етьр” над 70 

майстори За втора поредна година в 
с. Жеравино (Р България) на 
самата граница със СЧГ на 
27 август се проведе нареден 
събор “Краище 2005".

Съборът бе открит от до
макина на срещата, кмета на 
Кюстендил Людмил Стоя
нов, а присъстващите поз
драви и кметът на Босилег
рад Владимир Захариев. 
След официалното открива
не на събора фолклорните 
ансамбли от Кюстендил и 
Босилеград изнесоха кул
турни програми от народни 
песни и танци.

На този ден съборяните 
от територията на СЧГ само 
с лични карти преминаваха 
грничната линия, която раз
деля някогашното село Же
равино на две части.

Следващата среща между 
българите от СЧГ и Репуб
лика България ще се състои 
в българското село Бобеши- 
но на 22 септември.

Над 70 майстори - грънчари, ято тема е “Народните занаяти -
минало, настояще и бъдеще”. 

Участниците-майстори ще по- 
посетителите своята

хлопкари, ножари, килимари, ба- 
кърджии, кошничари, дърворезба- 
ри, тъкачи, иконописци, везбари, казват пред 
баджии, куюмджии, капаничари и сръчност в надпревара. На победи- 

други, ще участват в международ- теля, определен от специално жу- 
ния панаир на народните занаяти в ри, ще бъде връчена голямата наг- 
архитектурно-етнографския ком- рада “Сребърна хлопка”, 
плекс “Етър” до град Габрово, Богата ще бъде и развлекател- 
България. Умения по изработване ната програма, в която ще учас- 
на традиционни японски изделия тват фолклористи на “Граовска 
ще покажат японски доброволци, младост" - Перник, “Северняшкия 
пребиваващи в България. ансамбъл” - Плевен, “Нежни стру-

“За трета поредна година се ни” - Русе, ще има изложби, кукле- 
опитваме да оживим панаира 
ноградския комплекс ”Етър", кой
то е емблематичен знак не само за нето на 40-годишнината на “Етър” 
Габрово, но и за националното ни панаирът е бил посетен от 7000 ду- 
културно наследство", каза специ- ши. През последните шест месеца 

за “Братство” кметът на об- комплексът е посрещнал 125 хиля- 
щината инж. Богомил Белчев.

“Тази година ще има занаятчии вина е регистриран 10-милионният 
от Русия, Германия, Швейцария,
Хърватия, Сърбия и Черна гора,
Унгария, Македония и разбира се Министерството на културата на 
от България”, уточни директорка- България, Националният център 
та на етнографския комплекс Пен- за музеи, галерии и изобразителни 
ка Колева. Тя допълни, че в рамки- изкуства, община Габрово и АЕК 
те на форума ще се състои тради- “Етър” - Габрово, 
ционната научна конференция, чи-

Пострадали от 

пороите получиха 

помощ
а

2848 семейства, пострадали от наводненията, вече получиха 
помощи до 1000 лв., съобщиха от социалното министерство. 
Одобрените домакинства са 4271. Пострадали от общо 69 общи
ни ще получат помощите за възстановяване на част от 
повреденото или изгубено имущество.

Досега пари са дадени на общините Смолян, Горна Малина, 
Якоруда, Белово, Велинград, Лесичево, Пазарджик, Враца, Мез
дра, Русе, Елин Пелин, Търговище. Изплатени са близо 1,5 млн. 
от 9-те млн.лв., които отпусна кабинетът за хората от бедства- 

- щите общини.
От тази седмица инспекторатът към агенцията за социално 

подпомагане започна и първите проверки за това как се харчат 
помощите.

От Националното управление по горите съобщиха, че порои
те са отнесли стотици кубика дървесина. Само в Смолян са зав
лечени

в ет- но шоу и т.н.
Миналата година на отбелява-

ално ди туристи, а преди година и поло-

посетител.
Организатори на проявата са

около 400 кубика. В Благоевградско и Пазарджишко по
роите са отнесли близо 1900 кубика от държавни гори.Т. Петров П.Л.Р.
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Тази учебна година 6 средното об
разование_______________________ Дирекцията купува машина 

за поддържане на пътища?
- Ще се създадат условия за вени средства за купуване на 

машината, ОС ще поиска от 
Регионалния гаранционен фо
нд да й бъде гарант за получа
ване на банков кредит.

Захариев каза, че вече е кон-

Три училища За поддържане на махлен
ските пътища в района на Бо- редовно поддържане на мах- 
силеградско общинската Ди- ленските пътищата в 
рекция за строителни площи и през цялата година, значи и 
пътища до края на годината ще през зимните месеци, подчерта 
подсигури специализирана ст- кметът. Същевременно ще се

машина (грейдер), намалят и разходите, които до- тактувал с представители на 
сега дирекцията плащаше на Републиканското правителст-

Войската на СЧГ за от-

селата
* През тази учебна година 8 Босилеград ще 
се учат 250 ученици, Т8 повече от миналата 
година.

роителнаВ босилеградската гимназия и в телни уреди, ще работи състав на 
подведомствените паралелки на Средното техническо училище във 
две средни училища от Враня през Враня, 
тази учебна година ще се учат 250 
ученици, с 18 повече отколкото ми- терството на просветата и спорта 
налата година. 185 ученици ще се на Сърбия за тази учебна година, в 
учат в гимназията, 35 в търговско- юнския записвателен срок в първи 
то училище (15 във втори и 20 в клас имаше 60 свободни места в 
трети клас) и 30 ученици в новоот- гимназията, 30 в електротехничес- 
критата електротехническа пара- ката паралелка и 30 в търговската, 
лелка. Това училище с тригодишно Най-голям интерес сред учениците 
обучение, в което учениците ще се предизвика тригодишното елек- 
обучават за механици за разхлади- тротехническо училище, за което

кандидатстваха над 30 осмоклас
ници. От друга страна, нито един

Дирекцията за строителни други фирми за почистване на 
площи и пътища вече разпо- пътищата. 
лага с една машина (“това
рач”), която още не е из
платена. По думите на 
кмета, дългът в момента 
възлиза на около 4,5 милио
на динара и за неговото из
плащане Дирекцията всеки 
месец отделя по 50 000 ди
нара. Той изтъкна, че е по
искал от Правителството 
да отпусне пари за тази

во и на
пускане на средства за купува- 

Понеже дирекцията в мо- не на машината, 
мента не разполага със собст-

Според програмата на Минис-
П.Л.Р.

Изграждат кея към Добри дол

Средиво дава
"Сърбияводи"Преди началото на новата 

учебна година в гимназията 
е решен и дългогодишният

цел.ученик не прояви желание да се за
пише в първи клас на търговското 
тригодишно училище, което преди 

проблем с отоплението, ка- две години откри Средното иконо- 
то е монтиран отделен ко- мическо училище от Враня. 
тел за парно. За реализаци
ята на проекта са израз
ходвани около 1,7 милиона 
динара. 80 % от сумата е 
подсигурил УНДП, а оста
налите 20 процента ОС в 
Босилеград и училището.

чиято стойност възлиза на око
ло 15 милиона динара.

Идеята за купуване на маши
ната раздвижи кметът Влади
мир Захариев на последното 
заседание на ОС. Той изтъкна, 
че с такава машина до голяма 
степен ще се подобри работата 
на дирекцията.

Инициатор за откриването на 
новата паралелка беше кметът 
Владимир Захариев, а Министер
ството на просветата и спорта на 
Сърбия отпусна 1,6 милиона дина
ра за оборудване на специализиран 
кабинет по електротехника.

П.Л.Р.

Боровинките и гъбите допълнителен източник на доход

Мнозина си изкараха парички
При обстановката когато почти по около 50 динара за килограм, но купна цена се движеше от 60 до 70 

нито едно стопанско предприятие когато конкуренцията се засили, динара за килограм. През втората 
в Босилеградска община не работи цената се повиши и достигна 150 половина на август гъбарите съби- 
и когато броят на безработните динара за един килограм. По пла- раха предимно манатарки, цената 
постоянно нараства, един от ред- нините Бела вода, Бесна кобила, на които достигна 110 динара за 
ките начини за осъществяване на Църноок, Валози и Милевска пла- килограм.
печалба за голяма част от населе- нина опитните берачи със специ- Какво количество боровинки и „
нието е събирането и продажбата ално направени метални гребла ус- гъби са изкупени през този сезон в В Босилеград продължи изграждането на кея край Добродолския по- 
на боровинки и гъби. През това ля- пяваха да наберат по 50 до 60, а ня- нашата община не е известно, по- ток - от квартал Карапин дол към Добри дол - с дължина от около 150 
то мнозина нашенци по този начин кои чак и до 100 килограма на ден. неже имаше голям брой изкупчици метра. Стойността на проекта възлиза на 2,5 милиона динара, а сред- 
си спечелиха някой динар. За разлика от миналата година в града и в околните села. Някои ствата изцяло е подсигурило явното предприятие “Сърбияводи”. Извър-

Брането на боровинки започна през това лято в Босилеградско берачи събраните плодове прода- шител на работите е предприятието “Фимиком” от Вранска баня.
имаше и доста гъби. Тяхното съби- ваха и на Власина. Изграждането на кея на Добродолския поток е започнало още преди

тридесетина години и тогава са регулирани около 400 метра.през втората половина на юли и 
продължи до средата на август, ране започна през юни, когато 
Отначало изкупвачите предлагаха имаше повече пачи крак, чиято из-

ПЛ.Р. ПЛ.Р.

| I
Имотите принадлежат на новата кооперация
*На новата долнотлъминска кооперация трябва да бъдат върнати сгради, помещения, кантари, возила и други 

средства за работа, както и ниви, ливади, гори и други площи в десет села в южната част на общината
На Земеделската кооперация „Напредък” от тие „Напредък , което досега разполагаше почти 

Долно Тлъмино, формирана през 1991 година, ще с целокупното спорно имущество.
бъде предадено целокупното движимо и недви- Веднага след като се зарегистрира, сегашната разполагат само кооперации 
жимо имущество, което притежавала бившата земеделска кооперция от Д.Тлъмино, с към 300 Представителите на новата земеделска 
земеделска кооперация в това село. Така реши кооперанти, започна да иска от трите босилег- кооперацИЯ Своя иск са обосновали не само с 
Службата за имуществено-правни отношения радски предприятия да и върнат имуществото на факта1 че имуществото на бившата кооперация 
към общинското управление в Босилеград, която някогашната земеделска коперация в селото. ВСЪщН0СТ е имущество на техни бащи и деди, но 
миналата година отхвърли иска на кооперацията, Общинският съд в Босилеград преди десет го- за всичко са намерили опора в член 95 от Закона 
а сега прие забележките на второстепенния ор- дини постанови присъда в полза на новата за кооперациите от 1996 година. В него се казва, 
ган - Ресора за имуществено-правни въпроси към кооперация и наложи на предприятията да го че „имущество, което е било собственост на коо- 
Министерството на финансите. Според сега- върнат. През 1996 година обаче се промениха перацИИ и КООПератвни съюзи и след 1 юли 1953 
шното решение босилеградските предприятия законопредписанията и споровете от този вид Г0дИНЗ| а което с организационни, т.е. статутни 
Слога" Прогрес" особено „Напредък", което минаха в компетенция на общинските органи за изменения или по друг начин е пренесено без- 

досега разполагаше с най-голяма част от иму- имуществено-правни отношения, след дългото- възме3дН0 на субекти, които не са кооперации 
ществото на бившата кооперация, ще трябва да дишно мълчание, тази или кооперативни съюзи, ще бъде върнато на
върнат на сегашната кооперация ниви, ливади, леград миналата година отхвърли иска на ново- земеделски кооперации или съюзи, а доколкото 
гори и площи, обрастнали в бурен, в десет села в формираната> к°°пеРаЧ™;_ Министерството на такива Н0 съществуваТ| тогава на коопереция, 
южната чагт ня общината сгради, помещения, финансите обаче прие жалоата на директора и съответно съюз от същия вид, които действа на 
кантари,"возила и други основни 'средства за Кроне Николов и анулира общинското решение, 
работа.

ОСНОВНИ

С кооперативно имущество могат да

територията, на която е действала кооперация
та, собственик на имуществото".

Дълга история имупГю^ стан^с ЩосновнитеРсредстваЩ които отдавна не

ловин в^к в Босилеградско съществували ч^тГрй ЖЛЯЖЖЯ?п^,^

ггг ГоллЯнисГи Гр™ири.пл;?.г оа етделска коопеоаиия^ Напредък съо седалище в наложи на босилеградското предприятие имотите, е обжалило решението на общинското
БосилеградП Преди 31 гадини тя се обедини! с ;.Н||етк1^«Р^^^нсака управление,
други организации, а преди 14 пак станала само- някогашната долнолюбатска д 
стоятелна - сега вече като обществено предприя- кооперац .

В. Божилов
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Нови комунални обекти в БелешУреждане на 

градски улици Край на наводненията
В Димитровград тези дни започна 
уреждането на няколко улици.

Белеш е “най-младото” се
лище в Димитровградска об
щина, почти свързано с града.
Заселването на хора от по-от-
далечените села е ставало без
градоустройствен план. Така
улиците са оставени тесни и
едва ли има някоя, освен глав
ната, по която могат да се раз
минат два автомобила.

Между нарушенията, стана
ли по този начин, е и оттичане
то на дъждовните води, които
се събират от канавките край
магистралното шосе и линия
та. Като резултат от всичко то
ва, се случва при всеки по-си
лен дъжд къщите па някои бе-

Улица Г. Димитров
в Белеш

Първа се поправя ул Хр, Ботев сът и е избрана фирмата, пред
ложила най-изгодна цена. Това
е частната строителна фирма
“Вирком” от Пирот. Уреждана улица "Христо Ботев" "ЮНА", "Видлич", частотули- 

майстори поставят бордури на ца "Стара планина" и отделя- 
тротоарите и те както и цялата щия се участък от "Софийска" 
улица ще бъдат отново асфал- също ще бъдат уредени, 
тирани. Според ръководителя 
на службата за комунално-жи- програма предстои и уреждане 
лищна дейност Михаил Ива- на прословутата вада край 
нов, веднага след това нова Спортния център. Според Ива- 
настилка ще бъде сложена на нов вече е премахната нелегал- 
втората част на улица "Ниша- ната канализация от коритото 
ва" от кръстовището към на вадата и сега се събират 
Спортния център до долната оферти кой да поеме почиства- 
рампа. С нова асфалтова нас- нето на вадата. Това трябва да 
тилка ще се сдобият и улиците стане в срок от десетина дни. 
"Иво Андрич", "Косовска" и 
"Славянска". На последните осигурени 9 милиона и 630 хи- 
две ще бъде подменена и во- ляди динара, 
допроводната мрежа. Улиците

нето на главната улица в Белеш
от жп бариерата до моста на
Лукавашка река, подразбира
асфалтиране, изграждане на

В рамките на комуналната тротоари и поставяне на улич
но осветление.

Ще бъде изграден и нов мост
на мястото на сегашния на Лу
кавашка река, който е еднопо
сочен и не е в състояние да пое
ме малко по-тежки товарни ка
миони. Проектът вече е завър-Мостът на Лукавашка река шен и с него е предвидено мос
тът да има две пътни платна и

Белеш. Разбира се оставатлешани да бъдат наводнени.
Но ето че идва край на на- проблемите с подземните во-

пешеходни пътеки отстрани. 
Финансирането на работите 

водненията в Белеш. Тези дни ди, които тук също са често яв- ще се реализира от средствата 
започна изграждането на от- ление. Но ако се възобновят за подкрепа на общините от 
воднителен канал, който да съ- крайпътните канали, които на Източна Сърбия, а посред- 
бира дъждовните води. С раз- много места са затрупани и се ством Агенцията за рекон- 
решение на железницата кана- ползват като дръвници или струкция при ЕС. Предвидени- 
лът се строи между линията и овощни градини, и този проб- те средства за улицата са 18 
магистралното шосе и събра- лем може да се реши. 
ната вода ще оттича в Лука-

За уреждане на улиците са

А.Т.

Ремонт в 

библиотеката
млн. 304 хил. динара, а за моста 

Предстои да бъде уредена и - 27 милиона и 924 хиляди ди
вашка река веднага до жп мое- главната улица в това селище, нара. 
та. По този начин дъждовните Както ни осведомиха в общи- 
води няма да стигат до Долни ната вече е завършен конкур-

А.Т.

Скъпи
селскостопански
продукти

Климатичните условия това лято не са бла
гоприятни, което се отрази върху цените на сел
скостопанските 
росата “изпепелиха
Чушките на места позадържаха, докато карто
фите родиха солидно, но стопаните се страху
ват да не започнат да гният. Цените на димит
ровградския пазар скочиха драстично. Прозво- 
дителите и откупчиците от Лесковашко и други 
градове, които идват в Димитровград, доволно 
търкат с ръце, тъй като почти нямат конкурен
ция в стопаните от този край. Цените на сел
скостопанските продукти са следните: домати
те и краставиците се предлагат за 40 динара за 
килограм, за кромид потребителите трябва да 
отделят 15 или 20 динара, за чесън - 150 динара, 
а картофите са по 15 или 20 динара, зелето стру
ва 20 динара, килограм грозде - 90 или 100, 
ябълките - 50 и 60 динара, килограм сливи - 40, 
любениците се продават срещу 10 и 15 динара 
за килограм, пъпеш срещу 30 динара, цената на
боба е между 110 и 130 динара, а на чушките е от _________
един до четири динара, лютивите главно са 2 Производител от Лесковчашко, който 
динара парчето. Б.Д. продава тиквичка с дължина около 1,
------------ ----------- ------------------ .________ _____ 5 метра и с тегло около 3, 5 килограма

прудукти. Студените нощи и 
” добивите на доматите.

В димитровградската Народна библиотека “Детко Петров” 
през това лято бе извършена частична адаптация. Голямата стая 
от североизточната част на сградата е разделена на три малки 
помещения. В едното е пренесен каталогът за книгите, а занап
ред ще служи и за читалище. Другото помещение е изключител
но за заетитите, а третото е превърнато в депо за библиотеката и 
музейната сбирка. По този начин в голямото помещение е осво
бодено място за още 10 хиляди книги. В момента библиотеката 
се нуждае от нови рафтове.

Строителните работи проведе димитровградската фирма 
“Ваша къща”. За целта са отделени 350 хиляди динара.

Б.Д.
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Акция по кръводаряване Нередности придружават туризма 
на ВласинаЖелезничарите от Сърбия за 

жителите на Димитровград Взимат пари, а 

не дават
1998 г. и до сега са организи
рали над 80 акции и то винаги 
в различни градове. Акцията в 
Димитровград 
Синиша Рангелов, управител 
на дружеството за Пиротски 
окръг.

Между дарителите, минали 
над 300-400 км, за да дойдат в 
Димитровград, бе и Милойко 
Йованович от Рума, който зая-

координира * Повече от собствениците на хотелите, 
къмпингите и почивните домове не спазват 
решението на общинската власт и парите 
от туристическата такса, не насочват в 
общинския бюджет. Собствениците на ви
лите не искат да регистрират обектите си 
за туристически цели и нищо не плащат на 
държавата и на общината. Въпреки че вър
лува сенчестата икономика, инспекциите не 
са ефикасни
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ви:
Н “Роден съм през 1958 г. и 
В съм баща на две деца. Досега 
2 съм дарил кръв 56 пъти. В Ди

митровград идвам за пръв 
път и ми е драго, че ще по
могна на жителите на този 
град. Благодаря за гостопри
емството.

От друга страна не мога, а
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Членовете на хуманитар
ното дружество на железнича- Сад, Суботица, Рума, Зайчар, 
рите от Сърбия “Костадин Смедерево и Ниш дариха цен- да не кажа> че че съм доволен 
Веселинович - Коста” в сът- ната течност, 
рудничество с Института за 
кръвопреливане от Ниш орга- Станич от Ниш, председател що спешно не се предприеме 
низираха акция по кръводаря- на дружеството, и Любомир ще загубим тези хуманни хора, 
ване за жителите на община- Булич от Рума, секретар, дру- които са все по-малко.”

жеството е сформирано през

38 железничари от Нови 'Ц ;
от отношението на държавата 

Както ни осведомиха Воя към кръводарителите. Ако не-

;•-< ***-гЗкг-я
д.с.та.

Сурдудица Младите 

фолклориста 
в Каварна

Двойно повече 

легла в 

санаториума

Тазгодишният летен турис
тически сезон на Власина, кой
то вече истича и от който са до
волни собствениците на хоте
лите, мотелите, къмпингите, 
почивните домове и на вилите, 
е придружен и с нередности. 
Докато представителите на Ту
ристическата организация в 
Сурдулица изискват от тези 
собственици да спазват реше
нието на Общинската скупщи
на и парите от туристическата 
такса, да насочват в общинския 
бюджет, повечето от тях не да
ват парите, а ги задържат в 
собствените си фирми или 
джобове. Проблемът изобщо 
не е за подценяване ако се има 
предвид фактът, че в тази сен
честа икономика сс обръщат 
няколко милиона динара.

В Туристическата организа
ция в Сурдулица, формирана 
със задача да подпомага разви
тието на туризма, поясняват, 
че дневната туристическа так
са в Сурдулица е 50 динара, а 
на Власина 60. По време на 
главния туристически сезон, 
който на Власина трае около 
два месеца, всекидневно има 
към две хиляди туристи. До- 
колкото всички платят такса на 
“газдите” си, а те парите насо
чат към общинския бюджет, 
тогава само за един ден в него 
трябва да постъпят към 120 хи
ляди динара. Като се има пред
вид, че гости на Власина има 
през цялата година, не е трудно 
да се пресметне, че от туристи
ческата такса трябва да се съ
берат няколко милиона дина
ра. Че не е така и колко абсур
дно е положението показват и 
данните, които съобщава ди
ректорката па Туристическата 
организация Миряна Марко- 
вич.

ме условия за развитие на ту
ризма и за да подобряваме от
ношенията с гостилничарите, 
тази година на Власина открих
ме информативен център, така 
че сега имаме много повече 
сведения за туристическата об
становка. Сега някои от соб
ствениците на туристическите 
обекти по-редовно плащат так
сата, но повечето от тях и за
напред си правят оглушки и па
рите остават на техните банко
ви сметки или в джобовете им,

Първият пионерски фол- 
колорен ансамбъл към ди
митровградското култур
но-творческо дружество 
гостува в българския край
морски град Каварна, къде- 
то се проведе традиционно
то мероприятие “Седмица 
на морето”.

Гостуването на танцьори
те е резултат на все по-ин
тензивното културно и дру
го сътрудничество между 
общините Димитровград и 
Каварна.

В присъствие на общинското ръководство и представители на 
общетвено-политическия, културния и стопанския живот в Сур
дулица тези дни беше осветен нов обект на специализираната 
болница за белодробни заболявания и туберкулоза недалеч от 
село Масурица.

Новият обект, построен на мястото на разрушения по време 
на НАТО бомбардировките през 1999 г., когато пострадаха над 
десетина бежанци, предимно стари хора от Хрватско и Босна, 
разполага с около 3000 м2, с 50 апартамента, оборудени с 
най-съвременни уреди и съоръжения и стотина болнични легла, В Туристическата органи

зация са убедени, че парите 
от туристическата такса 
повечекратпо ще се “вър
нат “ на туризма и на ту
ристите. Доколкото се из
пъди сенчестата икономика 
и парите от таксата пос
тъпват в общинския бюд
жет, тогава парите ще се 
ползват за развитие на ту
ризма и за обогатяване па 
спортния и културен жи
вот паВласина.

с което капацитетът на тази болница се удвоява.
В санаториума недалеч от Сурдулица, който беше първата 

болница от този вид в някогашна Югославия, открита през 1924 
година, работят 13 лекари, предимно пневмофтизиолози и около 
90 медицински и други общи работници. БД.

Д. Мирчев

През фотообектиба

Връстници казва Маркович.
На въпроса какво трябва да 

се предприеме, за да се осуетя
ва сенчестата икономика в ту
ризма, директорката Марко
вич отговаря:

- За решаване на този набо
лял проблем съществуват ня
колко възможности. Първата е 
да го решаваме чрез договори 
със собствениците на туристи
ческите обекти. В това отноше
ние изискваме собствениците 
на вилите, а съществуват около 
300 такива обекти, да ги регис
трират и за туристически цели. 
Досега само 25 души са го нап- 

останалитс

Ежедневна картина от нашите опустели села - стара 
къща, построена почти преди един век, и на приблизи
телно същата възраст хазяйката й баба Олга.

Тази стара къща с хубавата характерна кьошка се на
мира в село Сливница край “друма" Лукавица — Долна 
Невля. Вечно чакащата баба е на своето любимо място с 
поглед към пътя, по който очаква да пристигнат дъще
рята й Аница и зетят Цанко, които често я посещават. От 
това място баба Олга си припомня и за времето, когато 
тук е гледала минаващите хора от Верзар, Долна и Гор
на Невля, Било, Скървеница и Врабча. Върволици от пе
шеходци, селяни, натоварени на волска кола и коне, об
лечени в пъстри народни носии на път за Цариброд, 
тръгнали на пазар.

Звукът на минаващите от време на време автомоби
ли я връща в реалността, към натежалите години, оста
вили дълбоки бръчки по лицето й, към старата, напукала 
се вече къща с миризма на миналото. Те заедно живеят 
своите последни дни, понеже замине ли си баба Олга в 
отвъдното, ще опустее и този стар дом, в който някога 
са се родили дори седем деца, едно от които и самата тя.

Текст и снимка Сретсп Игов

докаторавили,
действат "на диво”, казва Мар
кович и подчертава, че докол
кото всичко това остане безре
зултатно, тогава ще трябва да 
действат инспекциите, преди 
всичко финансовата и туристи
ческата.

- От туристическата такса 
миналата година в общинския 
бюджет постъпиха само около 
450 000 динара. За да създава- В.Б.
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От 1 ао 10 септември в Сичево Награда за 

български филмСч гш, "Елю на

ОЖШлаО^ПЛ/иЯ 

(гиЛЪкЬо

3 Българският филм “Лейди Зи” на режисьора Георги Дюлге
ров спечели голямата награда на Сараевския филмов фести
вал.

Наградата бе връчена на церемония в босненската столица 
на закриването на най-големия филмов фестива в региона.

Журито на 11 -ия филмов фестивал, председателствано от 
сръбския актьор и режисьор Мики Манойлович, отреди голя
мата награда и 25 000 евро на филма “Лейди Зи” на Георги 
Дюлгеров, който направи световната си премиера в Сараево.

Хърватската актриса Зринка Квитесич получи наградата за 
най-добра актриса на фестивала, а словенецът Петер Мусев- 
ски - за най-добър актьор.

Специалната награда на фестивала и 10 000 евро бяха даде
ни на филма “Кукуми” на Иса Чося от Косово.

По време на деветдневния фестивал публиката в Сараево 
видя 170 филми в 13 различни програми.

Вчера в Сичево се събраха 11 живописци от страна
та и от чужбина, на конто се падна честта да отбеле
жат един век от първото събиране на техни колеги тук, 
организирано по почин на великата сръбска худож
ничка Надежда Петрович през 1905 година.

Освен представителите на обществено-политичес- 
културния живот в Ниш и Нишавски окръг на 

тържественото откриване присъстваха и замес
тник-министърът на културата Миролюб Радосавлс- 
вич, помощник-министърът на културата Владимир 
Тончич и помощник-министърът на диаспората Вук- 
ман Кривокуча.

До 10 септември в Сичево ще рисуват двама творци 
от Ниш - Перица Донков и Ивана Станкович, трима от 
Белград - Лиляна Стоянович, Душан Миконич и Шем- 
са Гавранкапетанович, както и двама от Нови Сад - 
Драгомир Угрен и Любомир Вучинич. На прелестите 
на Сичево ще се любуват и ще рисуват и Камами Мо- 
рита от Япония, Снежана Влаткович от Сараево 
(БиХ), Ангел Герджиков от България и Франц Пург от 
Словения. Почетни участници в тазгодишния изобра- 
зитерен пленер в Сичево ще бъдат и Петар Омчикус и 
Коса Бошкан, които поради здравословни причини 
няма лично да присъстват тук, но ще изпратят свои 
творби, вдъхновени от красотите на тази част на Сър
бия.

По случай стогодишнината на пър
вия изобразителен пленер а Сичево 
от днес до 25 септември в Павилиона 
и Нишката крепост ще бъдат изло
жени платна на Надежда Петро
вич. Любителите на живописта ще 
имат възможност да се любуват на 
35 платна на основателката на 
изобразителния пленер в Сичево, 33 
от които се съхраняваш в Народ 
музей в Белград, а две в столичния

кия и 55 години след абитуриентския бал

Срещнаха «е 11 

бивши съученици
иия

Музей на съвременното изкуство.
В рамките па програмата за отбе
лязване на стогодишния юбилей на 
пленера в Сичево ще бъде представе
на монографията “Изобразителния 
пленер в Сичево 1905 - 2005", която е 
подготвена от оргаииизатора на ме
роприятието - Галерията на съвре
менното изкуство в Ниш.
Очаква се в Сичево да гостува и кус- 
тосът на Модерната галерия от 
Любляна Угор Кранц, който ще изне
се сказка за живота и творчеството 
па словенските живописци, участва
ли в първия пленер в Сичево, органи
зиран от Надежда Петрович през 
1905 година.В.С.Б.

Сръбско-българско 
културно сътруд
ничество

В димитровградската Гимназия

Ще име 15 

паралелки
Зренян1/1нск1/1 

театър в 

Пловдив

В димитровградската гимназия довия си век.
“Св. Кирил и Методий” тези дни се
срещнаха 11 бивши съученици, ко- вършили общо 64-има ученици, но 
ито средното си образованание са 20 от тях са били от България и

__ завършили през далечната 1950 го- след школуването са напуснали
Ръководството на димитровградската гимназия очаква тази дина на миналия век. На срещата Димитровград. От 44-те димит 

година във ведомството да бъдат образувани 15 паралелки с се отзоваха: служителката в СДК ровградчани 28 са живи. С едноми 
около 360 ученици. Миналата година тук се учеха 336 ученици, 77 Свиленка Ценева от Димитров- нутно мълчание някогашните аби 
от които завършиха средното си образование. Броят на новоза- гРаД. юристката от Белград Рада туриенти почетоха паметта на по 
писалите се ученици за учебната 2005|2006 година е 107. 60 от тях Попова, юристката от Димитров- чиналите си съученици. Това е тре 
са се записали в гимназията, 30 ще се учат за търговци, а 17 - за П>аД Тренка Еленкова, юристът от тата среща на димитровградски 
туристически техници. В това учебно заведение ще се учат и ня- ГГш ^“в Пет^ ГсГп^Ге^^^а^
колко деца от съседния Пирот, както и от други градове. аптекарката Спаска Петрова също та - през 1981 година. Интересно за

Директорката на гимназията Снежана Симеонова каза, че ве- от Ниш, служителката в пощата този випуск димитровградски гим- 
домството подготвено посреща новата учебна година. Получи- Душанка Митева от Пирот, дома- назисти е, че е бил последният, 
ли са дневници и регистрационни книги, ремонтирана е водоп- кинята Христина (Кина) Соколова обучаван от гиманазиални учители 
роводната инсталация, както и вратата на котларницата, подме- от Димитровград, инженерът по от България, 
нени са облегалата на счупените столове, купени са опредлени лесничеЯство Ташко Гацев от Ди- 
количества въглища, както и униформи за заетите. Симеонова мнтРоагРаД. счетоводителката Де- ветства директорката на гиманази- 
напомни, че през тази година училището се е сдобило с 11 нови зъболекарката^е^Йордан^от СНСЖаНа Симеонова' 
компютри, а в предстоящия период възнамеряват да набавят София. Всички те са окончали тру- 
още няколко. Б. Д.

Учебната 1949|50 година са за-

Народният театър “Тоша 
Йованович” от войводинския 
град Зренянин ще изпълни 
представлението “Четвъртата 
сестра” на международния 
фестивал “Театър на кръстопъ
тя” в българския град Пловдив.

Режисьор на “Четвъртата 
сестра” е Радослав Миленко- 
вич, който получи наградата за 
най-добра постановка на 54 
фестивал на професионалните 
театри от Войводина, проведен 
в Суботица.

Някогашните абитуриенти при-

Б.Д. |

Това лято на Власина
Росица Борковски телна...” Художници от цяла 

Европа
Чиниите, цял куп, дълбоки, мъжа й, и 

плитки: !Много работи напоследък. Преумо
рява се. Все заседания, срещи. И тая, новата 
му шефка - много пък амбициозна... ами да, 

Чисти, пере, готви. Върти къщата, къта като няма семейство...” 
семейството. Грижи се. Тревожи се. Мие съ- Телефонът. Стресна я. Изпусна чинията и 
довете. Докато мие, мисли. _ мисълта за мъжа си. Счупиха се. ‘Ало! Ще

Лъжиците, вилиците, сина й, ножовете: се забавя. Не ме чакайте за вечеря. Шефка- 
!Дали е пристигнал благополучно? Що му та^ нали я знаеш каква е амбициозна, има 
трябваше да си търси късмета чак в Герма- нови идеи...”
ния?! Дано се обади! Поне гласа му да чуя... ]да смета счупеното. Да го изхвърля. 
Да не забравя да му кажа шал да си купи, че После чиниите да подсуша и в шкафовете да 
неговия го забравите бързината... пък там ги подредя. Трябва да е чисто. Да има ред. 
сигурно е студено...” да Не плача...”

Чашите, кристални, крехки, дъщеря й, и 
чупливи: !Господи, нека я приемат тая годи
на! Толкова учи, толкоз ми е умна! Само де- Текстът печели първо място на конкурса 
то все вкъщи седи,.никъде не излиза, прия- за кратка проза на Егитзта^агте и БИегИеЗ 

. А като малка имаше, беше общи- (2005)

Домакиня
Сред по-значителните културни

събития и новости на Власина през Към Културния център в 
това лято се нареди и интернацио- Сурдулица започна да ра- 
налният художествен пленер, в кой- боти драматична секция и 
то участваха 52-ма художници от детско и младежко дра- 
почти всички европейски страни. В матично студио, а ще за- 
прегрътките на прекрасната Власи- почне с работа и школа па
ца,Пресъздавайки на™ла™та “й МЛад“ ХУдож,ш1>и’ аРтис' 
богатото Обкръжение "ЛатНата си ти “ музиканти ( за пиа-

Директорът на Културния цен- '!?’ хаРм°"ика « тръба). 
тър в Сурдулица Петър Петрович През есен’па ще продъл- 
художник по професия, казва че жат с Работа студиото 
творбите им ще бъдат представени за танЧи “Свинг” от Ниш 
не само в галерии в Сърбия, а и в и фолклорният ансамбъл 
повечето европейски страни. към КХД “Власина”.

тели няма Д-М.
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Още един неизвестен превод на Ботев от сръбски (2)
те, обаче они сут раби божии и невести Христови. Ако на тоя свят да не би били гръцките калугери и 
калугерки, то хората би захвали да мислят само за себе си и да гълтат само с своето собствено гърло. 
Без чорбаджии и гръцки калугери свстът не може да съществува. Седни да ти прочета житието на 
един гръцки мироточец, което е напечатано преди малко в в. "Жижа" Ето го: “Един благочестив 
(гръцки) архиерей, по име Авакум, обявил на стадото Христово, че той е дотолкова праведен, щото 
може да повика даже и св. дух да слезе от небето и да се яви на народа. -Елате в неделя на черква и да 
видите каква е моята сила и каква е божията благодат, - рекъл той на православното стадо и вдигнал 
ръцете си багоговейно нагоре. Трябва да кажа и това, че тоя мъж твърде дълго време учил един гъ
лъб и опитомил го дотолкова, щото той дохождал и кацал на рамото му почти всякога, когато 
диката му казвал: "Душе святи гряди ко мис!" Тоя гълъб бил занесен в черквата и захлупен под едно 
решето. Когато настанала неделя, то всичките православни християни се събрали в черквата да ви
дят свети дух, да запалят по две свещи и да се посветят. Щом се свършила службата, то архиереят 
повдигнал ръцете си нагоре и извикал; - Душе святий, гряди ко мне! - Архидяконът отишъл в олтара, 
отхлупил решетото и приготвил се да пусне св. дух, но намерил под решетото само перушините му.

Гсп и Се. Аух
Но и на най-известните изследователи на литературно наследство на Ботев е убегнал от внима

нието още един превод на именития български поет от същото списание, обаче този път приспосо
бен към българската действителност. Посветен е на борбата против фанариотското гръцко духовен
ство за независима българска черква - така, както е и с оригинала, насочен против клерикалното ду
ховенство във Войводина в услуга на унгарските власти. За да се запознаем с редакторската работа 
на Ботев, сто и двата текста.

вла-

“Био ]е у неком месту свештеник, коф ]е умео на чудне начине сво]с парохщане обманути и 
уверити их, како он код Бога добро стоф, и како]е непогрешив. ^диог празника предиковаше он 
у цркви, да он може кад хоЬе светог духа призвати, кощ Ье се у виду голуба доиста и показати. 
Ако народ жели, да се о том осведоми, то нека до идуЬе недел>е у веЬем бро]у у цркву До1)е, он Не 
се Богу молити и светог духа призвати, коф Не доиста доНи. Народ то зажели, и обеНа, да Не мало Владиката пак извикал: - Душе святий, гряди ко мне! - Изяла го е котката - рекъл архидяконът полека 
и велико доЪи. Поп )е веЬ план сковао био како Ье ту сво)у намеру извести. Он ухвати )едног и подмигнал на архиерея си; но той не разбрал какво му говорят и извикал трети път: - Душе святий 
сасвим белог голуба, кога ]е обучавао, да на позив ”си!)и свети душе у средину нашу" - на раме му молим тя гряди к нам! - Изяла го е котката, - извикал колкото си може архидяконът и донесъл перу

шините в решетото.долети. Кад ]е голуба сасвим обучио, ]ави верницима, да Не идуНе неделе призиваше светог духа 
бити. Та] дан постави звонара у звонару, кощ ]е голуба под решетом затворена држао, и коф ]е П.С. Моля... “Нслогос" да препечата житието на архиерея Авакума" (Жижа, 1,37-38,8.1 1873, Како 
налог имао, да голуба па позив свештеников испод решета у цркву пусти, како би ова) на раме му ;е мачка свстог духа п0]ела. Независимост, III, 27, 24. III 1873). 
долетио. Поп кад ]е службу одслужио, попие се на предикаоницу и отпочне сво]е разлагаше о Както виждаме, Ботев приспособява текста от списанието на Змай, за да му даде актуалност в 
светом духу и у разлагашу повиче: Слфи о свети душе ме^у нас. Но ме!)утим се деси несреПа, да борбата на бългаския народ срещу фанариотско духовенство по черковния въпрос. Затова поканва 
се мачка - док ]е звонар друге послове обавл>ао, до решета довукла и голуба по]ела. Црквешак на цариградския гръцки вестник “Нсологос" да препечата житието на Авакума, което предложение, ес- 
призив попа, похита решету и затече мачку при голубщем доручку, и пун ужаса истрча на кор и тествено, е само една сатирична закачка. Понеже хумореската в “Жижа" 
шапта]уНим гласом одговори: “По]ела га мачка.” Поп не чу]уЬи одговор звонарев по треЬи пут

не е подписана, не може с 
положителност да сс отговори кой е авторът. А заглавието на списанието освен дословното значе-

продере се: “Офи свети душе ме^у нас.” На ко]е звонар ердито одговори: “Та зар не чу)ете да га ]е ние - фокус, има и пренесено значение, което самият Змай закрива в едно програмно стихотворение: 
мачка по]ела - коф су одговор сви присутни чули, и о превари лукавог попа уверили се. Поп се “Сад смо опет де смо били,/Вода тече куд]е текла - / Ево Жиже старозмафе /Што]е многог веЬ опек- 
том приликом тако застидио, да шуе сво]е верне обман>ивати покушавао.” ла" (Жижа, I, 2, 10.Х1 1871). Постът намеква, че новото издание е продължение на сатиричното спи- 

Да видим сега как Ботев е използвал тази шеговита приказка. В един от многобройните фейлето- сание '•зма)", издавано в Буда Поща и Нови Сад (1864-1871) и има същата задача - да хвърля жар, 
ни в “Независимост", редактиран и издаван от Любен Каравелов, под общо заглавие “Знаеш ли ти огън по ония, които залеужават такова “внимание".
кои сме?", три личности разказват три събития. Тук ще сс спрем само върху третия разказ:

“- Чедо мое! - каза тая личност кротко и благосклонно. - Не нападай на калугерите и на калугерки-
-Край-

д-р Джордже Игнятович

Бребевница Сл Миокоминциаиштг села
Село Бребевница е на 17 км източно 
от Димитровград на надморско равнище от 730 м. До това село се 
стига по асфалтов път през Смиловци до Пъртопопинските водени
ци, а оттам по черен път край Забърдската река (Пъртопопинската 
бара). Една част от селото е в границите на България, така че се
гашната му повърхнина е 10, 709 км2.

Освен с България Бребевница гра
ничи със селата Мъзгош, Моинци,
Радейна, Пъртопопинци и Бачево.
Селото е средно хълмисто, а по-голя- 
мата му част е обработваема с трак
тори и други селскостопански маши
ни. Може би само една пета от мерата 
на селото е обраснала с букови и дъ
бови гори.

Според статистическите данни за 
разпределение на нивите и лозята по 
притежатели и населени места от 
1910 г. бребевничани са имали общо 
55 ниви, от които 8 са били с повър
хност от 10 до 20 декара, 27 ниви от 20 
до 40 декара, 5 ниви от 40 до 50, 7 от 
50 до 75, една с площ над 75 декара, 
докато повърхнината на останалите 
ниви е била под 10 декара. Манасти
рът “Св. Димитър" е притежавал 11 
ниви, от които 8 са били с повър
хност, по-малка от 10 декара. Общата по
върхност на нивите е възлизала на 1892 де
кара. Имало е и 436 ливади с обща повър
хнина 871 декара, 216 пасбища, заемащи 
площ от 393 декара и 86,8 декара гори, раз
делени на 64 парчета. Този имот са стопа
нисвали 74 селяни-стопани. Никой от тях не

*Млекоминчани искали да си построят 
къщи близо до своите ниви и кошари, но 
турчинът - господар на селото, не им 
позволил, защото смятал, че там ще 
станат ятаци на "комитите". Когато се
лото станало кесимиджийско, той им 
позволил да се разселят от Селище, за
щото това било полезно и за него

Селото е разположено в югоизточната част на Босилег- 
радска община, а от Босилеград, центъра на общината, е от
далечено 6 км. През територията му протича река Драгови
щица, край която извива шосето Босилеград - Кюстендил. 
Граничи със селата Ресен, Рибарци, Бранковци, Бресница, 
Буцалево, Радичевци и Белут. Млекоминци е хълмисто село, 
което заема около 980 хектара площ. Съставено е от следни
те махали: Ковачева, Гьорина, Шунарци (Преслъпчанье) и 
Селище, които се намират от лявата страна на Драговищи
ца, и Костенец (Граовци) и Речанье (новоформирана) от дяс
ната страна на реката.

Няма обширни сведения за миналото на Млекоминци. В 
турския регистър от 1576 год. това село се споменава като 
Милкоменче, а в списъка на селата в Кюстендилската каза 
ог 1866 год. е записано като едно от селата на нахия Краище

НИВИТЕ на млекоминчапи сс намират в места със 
следните названия: 'Гатаревица, Смръдняк, Углярка- 
та, Връло присое, Заедница, Тричковица, Сливите, 
Цръквище, Пилищарник, Тръшевина, Абадливица, Връ- 
лин дол, Връчков чукар, Цръвуля, Пропаданица, Околи- 
и\с, Лечевица, Топлик и др. ЛИВАДИ: Банковица, 
Орници, Връшача, Тръшевина, Лисичи тръли, Ръжан- 
ско осое, Ограня, Старо село, Пейчар, Заедница, Бачи- 
и/е, Врълшце и др. ГОРИ (кории): Вучковица, Клън, Кос- 
тенар, Котлинье, Осое, Кула, Сушица, Избшце и 
Джунин дол.

ра. Най-много семейства (30) са притежавали имот 
от 30 до 75 декара, а 7 стопани са имали земя от 75 до 
100 декара. Заради многократната подялба през из- 

период сега има много парчета от около 1 де- 
са и по-малки. 13 селото не е имало

теклия 
кар, някои дори 
лозя.

В мерата па Бребевница има няколко извори и бу
нари' Барйе - 2 бунара, от единия водата се оттича и 

е имал парче земя под 5 декара, двама са се^олзваза писне, а водата от другия се ползва за по- 
имали 9 парчета от 5 до 10 декара, четирима ене надо6итъка; изворите Буизала, Смърдльив буиар 
са притежавали 38 парчета от 10 до 20 дека- ^ Църна ровииа се ползват само от добитъка, а Зора,

Язовиие, Манастирска падина, Манолови бунари (от 
които водата се оттича) и Атанасов извор са

от добитъка. В Реслава (Раслава) па-

с 30 домакинства и 236 жители българи. Данни за миналото 
на селото намираме в книгата “Кюстендилско Краище" от 
известния босилеградски учен Йордан Захариев. Той запи
сал, че “преди 40 години" (респективно преди около 140 го
дини) цялото село било на мястото, на което днес е махала 
Селище - 23 къщи около училището, а нивите и кошарите на 
млекоминчапи били по-далече. Селяните искали да си пос
троят къщи близо до имота си, но турчинът - господар на се
лото, не им позволил, защото смятал, че там ще станат ята
ци на “комитите”. Когато селото станало кесимиджийско, 
турчинът позволил на млекоминчапи да се разселят, защото 
това било от полза и за него: селяните ще отглеждат повече 
добитък, по-добре ще наторяват нивите си, така че и той ще 
има повече приходи от селото.

- Продължава -

Названията на местностите а Бребев
ница са: Антанас, Баба луга, Барйе, 
Бела яболка, Братски поляна, Буизала, 
Бучумет, Вър, Гуано, Дел, Зора, Язо- 
чинье, Крийище, Липинско йезеро, Ли
це, Магура, Манастирска падина, 
Маркова търнье, Иагуица, Обреш, 
Оланов рид, Падина, Пашипа ровииа, 
Пеина валявица, Петка падина, 
Илуждина, Полее, Преслап, Гулькьа- 
аица, Раишна ливада, Река, Реслава 
падини, Ровине, Ругица, Рогьеница, 
1’осуля, Рудини, Селище, Смърдлъив бу- 
нар, Сребърна, Станчевшце, Стара 
поята, Тишина Росуля, Тършевина, 
Цонин кютук, Щърбеница, Шумйе...

ползва
ни и от хората, и 
дина някога имало врело, водата от него течела сто- 

отново потъвала. Вече 25 години тук нетипа метра и
извира вода - прелото пресъхнало по непознати при
чини. И в Пеина валявица имало буиар, от който се 
оттичала вода, но сега няма и следа от него. В самото 
село има много бунари: Джукьин, Машин, Вецков 
Цветанов, Истатин и др. Особено са интересни 5-6 
бунара, които се намират в мазета, като например 
Вецков буиар, който се намира в мазето на хамбар.

- Продължава -
Цветко Иванов

Богослов Янев
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1 Гърби кръг на НФЗ

"Ястребите" без криле в 

Димитровград

__тяи ?2 соптомпри 2005

Започна първенството на 
Южноморавска футболна дивизия

Победа в 

премиерния мачфК "Балкански" - ФК "Ястребац-Пролетер" (Ниш) 3 : 0 (2 : 0)
На откриването на футболния “Балкански” Слободаи Чирич се оргиев от “Балкански”, а Стояио- 

сезон футболистите на “Балкан- изяви добре. В 42-та минута, след вич от “Ястребац-Пролетер”. Чср- 
ски” за “две компиета” бяха отлична акция на В. Георгиев, той вени картони: Саша Васов в 65 ми- 
по-добри от реномирания си гост. опъна мрежата на “Ястребац-Про- иута (втори жълт) от “Балкански” и 
Те създадоха десетина идеални го- летер”, а в 78 минута оформи окоп- Любиша Перович в 22 (втори 
лови положения, но реализираха чателния резултат 3 : 0, пак след жълт) от “Ястребац-Пролетер”. 
само три. В 17-та минута новакът в отлично подаване на най-добрия 
редовете на “Балкански” Влади- играч на мача Владимир Георгиев. Бошковичи7 (В. Пейчев -), Глигори- 
мир Георгиев отлично подаде топ- Димитровград, 27 август 2005 г. свич 7.5 (Йованович -), Милан Ге- 
ката на Ценич, който бе съборен в СЦ “Парк”, зрители - около 500. оргиев 7.5, Марков 7.5, М. Пейчев 
наказателното поле на нишлиите. Главен рефер - Боян Младенович 7.5, В. Георгиев 8, Миодраг Гсор- 
Сигурен реализатор на дузпата бе от Алексинац (8). Жълти картони: гисв 7, Чирич 8 (Иванов -), Васов 7 
Саша Васов. И другият новак в Милан Георгиев, Марков и В. Ге- и Ценич 7.5.

Босилеградска “Младост” сне- атака, нападателят на “Житорад- 
чели с 2:1 срещу “Житораджа” в жа” Неманя Заич успя да намали 
рамките на първия кръг от тазго- резултата. След този гол гостите 
дишното първенство в ЮФД. Ма- започнаха много по-сериозно да 
чът бе изигран на 27 август на ста- атакуват към вратата на “Мла- 
диона “Пескара” в Босилеград. дост”. Набързо след началната

Особено силно “зелените” иг- инициатива на жигораджани бо- 
раха през първото полувреме, ко- силеградскиге футболисти консо- 
гато отбелязаха две попадения лидираха своите редове и умело 
във вратата на гостите и пропус- пазеха преднината си до края на 
наха да реализират няколко голо- мача.
ви положения. Още от самото на- Във втория кръг “Младост” 
чало на мача босилеградчани осъ- гостува на “Леминд” в Лесковац. 
ществиха териториален превес в Срещата ще се състои на 4 сел
итрата и постоянно атакуваха към тември (неделя) от 11 часа. 
противниковата врата. Първия си В премиерния си мач в ЮФД 
гол в новата дивизия “Младост” отборът на "Младост" игра в 
отбеляза в 37-та минута на мача. следния състав:
След пореден ъглов удар враняне- Г. Величкович, Д. Йованович, 
цът със зелената фланелка Сини- И. Василов, Й. Григоров, Г. Игня- 
ша Дамнянович, който вече грети тович, Д. Димитров, М. Георгиев, 
сезон играе за отбора на “Мла- Д. Стошич (от 85 мин. Б. Илич), В. 
дост”, от непосредствена близост Владимиров (от 80 мин. М. Йоич), 
опъна мрежата зад гръба на гос- Л. Динов (от 64 мин. Б. Воинович) 
тинския вратар Братислав Нико- и С. Дамнянович. 
лич. Три минути по-късно боси- "Житораджа": 
леградчани удвоиха аванса. Гол- Б. Николич, М. Тонич, М. Бог- 
майстор беше Любомир Динов, данович, И. Цакич, А. Станкович, 
който умело засече едно ценгри- М. Момчилович, Р. Ускокович, М. 
ране от лявата страна. Милошевич, Д. Милошевич, Б.

След подновяването на играта Милошевич (ог 46 мин. И. Стевич) 
картината на терена изцяло се и Н. Заич (от 83 мин. Д. Веселино- 
промени. Още в 48-та минута, вич). 
след една добре организирана

ФК "Балкански": Иовичич 7,

"Ястреба ц -Пролетср": 
Ристич 6, Ракович 6, Тасич 6, Пет- 
рович -, Мишич 7, Псшич 6, Шаин 
6, Любснович 7, Йсмович 6, Мико- 
вич 6 (Кръстич 5), Димитриевич 
5.5 (Цветановски 5, Стоянович -).

След първия кръг “Балкански” 
оглавява таблицата на НФЗ. В ос
таналите мачове бяха

ФК

Пиротска окръжна дивизия

“Желшша” 

етартира в неделя регистрира-
Футоболистите на “Желюша” ще играят в неделя първия си мач в Пи- ни,следните резултати: “Свърлиг” 

ротска окръжна дивизия (ПОД). Тази година в дивизията ще се състеза- -“Йединство” (Бела паланка) 2 : 0, 
ват 12 отбора.

През лятната пауза “Желюша” се подсили с няколко футболисти от линац) 2 : 0,^“Напредък” - “Мра- 
“Балкански”. Те ще играят на двойна регистрация. След десет успешни мор” 2 : 1, “Йединство” (Пирот) - 
години в “Балкански” в желюшкия отбор се завърна и нападателят Пе- “Лужница” 2 : 4, “Наша крила” - 
рица Георгиев.

В първите два кръга от първенството на ПОД “Желюша” ще бъде до- “Буковик” - “Раднички” (Кнез село) 
макин. В първия кръг в СЦ “Парк” ще посрещне “Таиаско Раич”, а във 3:1, “Палилулац” - “Младост”

(Медошевац) 0 : 2.
В следващия кръг “Балкански” 

гостува в Мрамор. Мачът ще се иг-

“Алуминиум” - “Раднички” (Чап-

“Будучност” (Първа Кутина) 2 : 2,

Д. С.втория “Локомотива” от Бело поле.

Спортен риболов рае в неделя.
Д. с.„Шаран куп 2005“ П.Л.Р.

На 27 и 28 август на езерото Сават 22-ма рибари се състезаваха по ло- БОС1Л Д62р3.0 
вене на шаран с прибор за дълбочина с времетраене от 24 часа. Органи
затор бе общинската организация на спортните риболовци “Нишава” от 
Димитровград.

Подготовките за първото подобно състезание в нашата община за
почнаха още в събота рано. След жребието 11 отбора с по двама състе
затели и три въдици започнаха надпреварата. Уловът се контролираше 
два пъти и след измерването се пускаше в другото езеро.

Най-добър резултат осъществиха Предраг Георгиев и Драган Васил-
място спечелиха

Приключи школата за 

младш футболисти
ьевич, които уловиха 10,1 кг шарани. Второ 
Денков и Небойша Милев с 8,7 кг, а трето Нен, 
лошевич със 7,925 кг.

За 24 часа бяха уловени общо 67,860 кг шар 
ни отбора поучиха прибор за лов на шарани.

По традиция състезанието завърши с рибена чорба.

В Босилеград през август
Лагер за талантливи 

шахматисти
Под ръководството на Новица то. При по-възрастните на 

Божилов, треньор на ШК “Мла- шен бе Митко Александров 
дост” и ФИДЕ инструктор по шах- силеград пред вранянците 
мат, през август в Босилеград се Ристич и Александър Тра1 
проведе шахматен лагер за млади Накрая бе организиран и 
таланти, в който участваха дваде- блицтурнир, 
сетина млади шахматисти от Бо
силеград, Враня, Буяновац и Лес- на това състезание направи 
ковац. Момчетата бяха разпреде- ят Драган Божилов, който <

1ГгИод\Гн^иТааСвТъзВрастРо™14 ДО ^Едан ден°гост на лагера бе грос- . Частният младежки футболен клуб “Враня” продължение на една седмица на стадиона 
18 години. майсторът Богомил Андонов от от едноименния град през лятото в Босилеград “Пескара” в Босилеград малките футболисти

В продължение на една седмица Кюстендил. С младите шахматис- организира футболна школа за млади таланти, упражняваха основите на футболната игра. Все- 
бяха организирани занятия в каби- ти той изигра сеанс на 20 дъски, а в която участваха 48 момчета от Враня и около кидневно бяха организирани по две тренировки 
нета по информатика в основното след това изнесе лекции и направи тридесетина от Босилеград. Този отбор е сфор- - преди и след обед. а във вечерните часове се 
училище, при което са ползвани разбори на някои шахматни пар- миран през 2003 година и се занимава изключи- играха мачове. За р„ ботата с вратарите бе за- 
програми° зИаЗГобучение°”аЮ1^ади ™И' Шахматният лагер за млади !“Н0 С подготовки на млади талантливи фут- дължен треньорът на вратари Сърджан Пауно- 
шахматисти. Осв^ен изнасянето на таланти в Босилеград е първи ла- бо]™сти на възраст до 14 години. вич, а в екипа постоянно бе включен и д-р Нико-
лекции по темите “Шахматни де- гер от този.вид, организиран на те- “од ръководството на Душан Стоянович, ин- ла Величкович, физиатър и спортен лекар,
бюти” и “Видиве центри и борба за риторията на Югоизточна Сърбия, структор за млади футболисти от територията Треньорите и ръководството на младежкия 
центъра”, по време на лагера са изтъкна Новица Божилов. Основ- на Пчински окръг, и треньора Бобан Паунович в клуб “Враня” бяха изключително доволни от ус- 
анализирани партии и са организи- ната цел беше усъвършенстването ловията за подготовките, които им овъзможи
пяни няколко блицтурнира. на младите таланти от Пчински и „ VI „ „„я.
Р На първия блицтурнир при шах- Ябланишки окръзи. Ще положим Двата отбора на ОФК “Враня” - футбо- ФК МлаД°ст Босилеград, както и от съд
матистите до 14-годишна възраст усилия и в бъдеще в Босилеград да листи до 12 и до 14-годишна възраст се ствието на колегите пм от този отбор ьладица
най-успешен бе Драган Божилов организирам лагери и състезания състезават във Футболната дивизя на ре- Манасиев и Георги Георгиев, 
от Босилеград, а втория турнир за младите шахматисти, добави гионите на Източна Сърбия, където отбе- - Надявам се, че ще продължим сътрудничес- 
спечели Стефан Стоилкович от той. лязват значителни резултати. Отборът твото с ФК “Младост”, заяви Душан Стояно-
Лесковац. Солидни постижения Разноските за организацията на на футболистите до 12-годишна възраст в вич. В Босилеград има много талантливи мом-

спечели1трето™ с^щин™ Вран“ и вТо™ ПЪРвенств0 зае тРе™ които могат да станат добри футболист
на втория се класира на второ мяс- рад. П.Л.Р. П.Л.

на които
всички



Щвдант - Риболов - У-Тпетет у
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Предание от шопските краища Възпоменание
На 17 септември се навършва ПОЛОВИН ГОДИНА от смрътта на 

обичаната ми майкаЧапала да вика: “Хей, гяурска кучко, ела тук!” Бабата се 
През 1790 година в Трън живеел търговецът изплашила и доближила до турците. "Гяурко, ис- 

Стоян Иванов. Хора от всички села около Трън кам да “и кажеш какво се говори за турците. Има 
купували в неговите магазини каквото им трябва- ли някой ПТчич да е зъл и лош?” Баба Петра от- 
ло. Посъбрал пари Стоян и започнал да строи но- въРнала: “А*. синк°. чувала съм, че има един мно- 
ва къща. Това била първата къща на етаж в Трън- г0 зъл и лош тУРчин, който убива хората без каква- 
ския край. Тя имала 16 стаи и на всяка имало про- ,л° и да е причина. Казват, че се вбесява като куче. 
зорец със стъкло. Субашията на Трън Чапала му Името МУ е Чапала.” Турчинът се вцепенил и отго- 
говорил: “Абе, Стояне, ти построи цял сарай като ворил н* бабата: “Е-е-е, гяурко, Чапала, Чапала 
че ли не си гяурин, а паша.” Понеже хайдушкото Сега си го надРапала-” След това погледнал 
движение било силно, Чапала отишъл при пашата чаки му заповядал: “Сечи!”. Низамът замахнал със 

София и поискал да му даде отряд низами (тога- ?.абята си и посякъл баба Петра пред портата й. 
вашни турски полицаи), за да нападне хайдутите и Ко!?70 “рата Разказали на хайдутите за смъртта 
да ги унищожи. Пашата му дал отряд от 30 души На ба г! Петра’ те им отговорили: “Турците прека- 
начело с Узун Хайрудин. Когато пристигнали в лю^' Утре ще из6ием тези гадини.”
Трън, субашията нямал къде да ги отведе да но- - следва1лия ден хайдутите устроили засада 
щуват. Тогава казал на Узун: “Твоите низами нека КраИ един_пъТ в Чукин дол. Десетина от тях, които 
влезнат в сарая на търговеца, нека изгонят всички имали наи-силни гласове излезли на чуката да из- 
от къщата и нека ги избият. Този красив сарай не- паеят каидушка песен. Малко преди обяд от чука- 
ка да е ваш.” Така и станало. Изгонили низамите да °текнала песента:
Стоян, съпругата му Петровка, двамата им синове Излезнал Чавдар на Балканите, 
със снахите, двете им дъщери и четирите им вну- Бенковски на Рил“ планина, 
чета. След това се нахвърлили върху тях и ги изби- там се бие със дУшман‘с 
ли всички пред очите на съседите. 30 нашата светла свобода.

Дошъл Петровден. Баба Петра сготвила хубав тРъгвамс и ние-
обяд и взела да чака гости за именния си ден. Ста- У БосФ°Ра турци ще гоним. 
нала нетърпелива и излезнала на селския път, за Богато стигнем до Босфора, 
да види идва ли някой. По това време по пътя се Балканите освободим.

задал Чапала с 
низам, 
сякаш

ВИТАНКА ГЛИГОРОВА-ВИТКА 
от с. Дукат,
Босилеградско

Във вторник на 13 септември ще посетим гроба й в сел
ските гробища в Дукат, за да почетем паметта й. Панихи
дата ще започне в 12 часа.

Каним роднини и приятели да ни придружат.
Скъпа майчице, вечно скърби по теб твоят син Мана- 
сий!пала-

в

Тъжен помен
В неделя на 4 септември се навършва ПОЛОВИН ГОДИНА от смър

тта на нашия мил син, брат и девер

БРАНКО ВАСЕВ 
(1975-2005)

от Радичевци
С много обич и тъга се прекланяме пред светлата ти 

памет!
Панихидата ще се състои от 11 часа на гробищата в с. 

Радичевци. Каним роднини и приятели да ни придружат.
Опечалени: майка Славица, брат Петър и снаха Ми
ряна

1

Всички жители на град Трън чули песента. Чули 
я и турците. Чапала веднага реагирал и казал на 
Узун: “Взимайте оръжието, идваме да унищожим

един
който _____
бил подготвян аРамиите.” Потерята тръгнала начело с Чапала и 
да бъде палач. ^3УН* След тях идвали 30-е низами. Чапала ги во- 
Низамът носел дид пРаво към чуката. Когато гръмнала първата 
сабя, пушка, две хайдушка пушка, Чапала и Узин паднали мъртви.

и ' два ^а пътя към чуката станал пакъл. Преди низамите 
ятагана. Когато да Разберат какво се случва всичките били избити, 
видял баба Пет- ^лед това събитие в Трън не идвал друг субашия.

Подготвил: Драган Кузев

Тъжен помен
Навършва се ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на скъпия ни приятел

БРАНКО ВАСЕВ 
от село Радичевци

Болката от белега, врязан в сърцата ни заради счупена
та ти младост, не спира и днес.
Твоят приятел Мишо със семейството си

кубури

ра, Чапала взел

Хванал шаран в Нишава!
Тези дни, докато истинските рибари шаранджии се състезаваха на езе

рото Сават, оборудени с най-съвременни прибори, “малките” рибари ло- 
веха риба в Нишава.

Денис Иванов, ученик от VI клас в основното училище, ловил заедно 
с брат си Дане и още четирма другари, иначе членове на отбора 
футбол “Йовшина мала”. При моста край гумарата той с въдицата “зака
чил” рекордно голямата си риба - шаран с тегло 1,350 кг. В “борбата” с 
“голямата риба” му помогнал брат му Дане. Покрай шарана уловили и 
няколко пъстърви, вероятно донесени по време на наводненията от ня
кой язовир в България.

Тъжен помен
На 23 септември 2005 г. се навършват ДВЕ ТЪЖНИ ГОДИНИ, 

то не е с нас нашият съпруг, баща, тъст и дядо
откак-

по малък
СПАС ИЛИЕВ 
от с. Желюша

Обичаните никога не умират!
От опечалените: съпруга Милена, син Бошко, дъщеря 
Венета, зет Драган и внук Милан

ДС. Ц|||В1ШМ]Хшетт-мч ■ *: „ •
3 4 -Щ 6 “; ; и *7 8 9 10

Г '~т~- Г 1■

ВОДОРАВНО: 1. Най-големият 
бразилски стадион. 8. Живопи
сец от нашето малцинство. 12. 14 
Вид подправка. 13. Силно жела
ние, страст. 14. Тони Алексов.
15. Вид папагал. 16. Малко
хлебче от бяло брашно и специ- ...................
апна мая. 18. Името на герман- .Дг 21 22
ския футболен треньор Рехагел. ^
19. Хибрид, ломез. 20. Иван 24";.....т—1'~АТгб~~1—;..... 1—
Марков. 21. Вид вечнозелено
дърво. 22. Който има сила. 23. ]
Съоръжение за зимен спорт. 24. 27 А 28
Голяма змия. 25. Отнасящ се до ТЬ
бира. 26. Уред за тъкане. 27. Ре- . 30
публика Сърбия (съкр.). 28. Мю- уЛ 
сюлманско мъжко име. 29. А 
Името на актьора Шариф. 30. зз 34 А 35
Голям склад за зърнени храни. Ть
31. Атлетически клуб (съкр.). 39 
33. Тютюнева промишленост в 
Ниш. 35. 6 и 5 буква. 36. Едно 
животно. 38. Автознак за Ниш.
39.1 и 11 буква. 40. Който се от
нася до стихотворство.

Възпоменание
На 5 септември 2005 г. се навършват ДЕСЕТ ГОДИНИ от смъртта на 

непрежалимия ни съпруг и баща

■1

.15* ;..ЖГЧ ^ :
....ЛУ..

■ •• >
18 гпгг *20 КИРИЛ Т. ТОДОРОВ 

(1928-1995 )
просветен работник от Цариб
род

(
\ \...г.|.."пг (2з

. а
4 26

1

* За достойно изживяния живот забрава 
7 ^ няма! Спи спокойно вечния си сън!

Семейство Тодорови

::
8г1.Ш* т, »+•.

\к 32
1 Възпоменание

Изминаха 10 ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта
!

1 36

и %гI мил

и. !40 ]
....  ...—.— ......—..д,. — ---- !—— .1

РАЙКО МЛАДЕНОВ 
митничар от Димитровград

Винаги с благодарност и обич ще носим спомените за 
твоето благородно и голямо сърце.

От семействата Младенови и Глигориевич

'1>! I

ледство от родителите на жена- 26. Симеон Митов. 28. Седмата 
та. 20. Първият летец (мит.). 21. нота. 29. Желязна гривна за 

ОТВЕСНО: 1. Цитат в началото Богиня на зората у старите гър- затворници. 30. 18 и 14 буква, 
на съчинение, във връзка със ци. 22. Висша църковна управа 31. Средно висок женски или 
съдържанието му. 2, Вид папа- (мн.ч.). 23. Отдавнашен. 24. детски глас. 32. Сръбски сед
нал. 3. Румен Иванов. 4. Името Предната издадена част на мичник. 34. Иван Колев. 36. Сол 
на английската писателка Крие- долната челюст. 25. Документ (сръб.).37. Не (фр.). 38. Недялко 
ти. 5. Карта за игра с червен че- за пътуване в рейс, влак и др. Евтимов,
тириъгълен знак. 6. Женско___________________________________
нме. 7. Нинослав Овчаров, 8.
Страна в Азия. 9. Хранително 
изделие. 10. Тогава (сръб,). 11. 1. Коперка. 6. Пирот. 10. Ален. 11. Морал. 12. СА. 15. АН. 16.. Куман. 
15 и 11 буква. 13. Българско 17.Ла.18.Трон.20.Далак.21.Пир.22.Ака.23.Полак.24.Иова.25. 
мъжко име. 18. Химически еле- Ра. 26. Пират. 27. Лилав. 28. Морис. 29. Ти. 30. Ада. 31. Ке. 33. Тас: 
мент. 17. Заключение на молит- 34. Тава. 36. Ин. 37. Антон. 39. Морава. 41. Анкара. 42. Анали. 
ва'10- Олгица (гальо.). 19. Нас-

Възпоменанис
На 4 септември 2005 г. сс навършват ДЕСЕТ ГОДИНИ 

от смъртта на нашия съпруг, баща, свекър, тъст, дядо и 
прадядог

Решение на кръстословица 252 - Водоравно; ПЕТРУШИН СТЕФАНОВ от с. Желюша,«
Винаги щс помним неговите добри дела.

Опечалени: съпруга, син, дъщеря, снаха, зет, внуци и 
правнуци

■ **



Манчин рабуш
12 2 септември 2005

Басня

щ) Л ........... ..........•«••••• ' ..............Р(шщктОрел и кукувица
V

У
- Ееех, Ваше Величество.... - отрони тежка 

въздишка кукувицата. - Вие мислите, че ми е
- Има много оплаквания срещу теб от други- много лесно да снасям своите яйца в чужди 

те птици. Ако незабавно не поправиш поведени- гнезда! С най-дълбока искреност Ви казвам, че 
ето си, ще бъда принуден да предприема съот- няма по-стращна съдба от тази да си нямаш 
ветни мерки, за да завладее отново ред, спокой- свое гнездо, да нямаш възможност да си го пос- 
ствие и благоденствие в царството ми - строго я троиш или да го спечелиш! И горки са моите де

ца, след като трябва да раснат по чужди домо-
- Пред Вас, Ваше Величество, стои едиа обик- ве... като сираци... А за кукаието и песимизма...

новена кукувица, която няма с какво да заплаш- Ох, честити царю, тия Ваши поданици-опти- 
ва другите птици и да внася неспокойствие в мисти, дето Ви пеят и денем, и нощем, те са 
царството не всемогъщия орел - снизходително страшни лицемери, които си служат с подмол- 
възрази кукувицата. ни преструвки, защото знаят, че всички царе

- Как нямаш с какво?! - каза царят с новдиг- обичат да бъдат хвалени, да се пеят песни за 
нат глас. - Ти безправно влизаш в чужди гнезда, тях... А аз съм едно честно същество, което не 
в тях снасяш яйцата си и така нарушаваш лич- умее да се преструва... Аз не искам да Ви пея 
ния

Орелът, царят на птиците и височините, по
викал кукувицата на информационен разговор.

- Видиш ли Манчо, това чудо що се прайи или 
и ти ко другьите зажмиш да не видиш кво се прайи? - засе
че ме на пазарището ония петък Търнокопчо Лопатов.

- Не знам за кво мислиш, има работе койе видим, а поне- 
кига некойе и не видим...

- Кико нема да гьи видиш, кига еве не може да се улезне 
на пазарището от разкопаното...

- Ааа, за това ти оратиш! Нити йе севте, нити че буде пос- 
ледньо...

- Баш това ме и чуди. Тамън напрайе йедну улицу, йоще 
асвалтътне се йе оладил, еве гьи почну пак да разкопую...

- Па кажу пукла им цевка!
- Море нали им беше пукла и ньекня. Защо одма не под

мените и двете, а не пак да разкопую?
- Е ти па, одека су знали дека че пукне и друга!
- Мореее, пукло им йе друго нещо ама у главуту! Нали 

знайеш, ако Бог оче некога да накаже, първо му обере 
акълат?!

- Ти па, тува су разкопали само два пути, а еве у нашуту 
улицу разкопую пет пути и пай си водата тече низ улицуту. 
Я им се пошегува дека пензию че изкараю на туя улицу, а 
они знайеш ли кво ми одговорише?

- Кво?
- Па кажу, ако не разкопую и лрекопую че си изгубе ра- 

боту. Тека се види дека нещо се работи. Струпаю се 
пет-шестина и додека йедън или двойица работе, другьите 
даваю съвети. Лопатов, това се каже тимска работа!

-Са ми йе ясно що не дооде у нашуту улицу...
-Защо?
-Па нейе асвалтирана! Чекаю да гьу асвалтираю, па тъ- 

гай че дойду да разкопую...
-Па имате ли си воду?
-А имамо... От дъж на снег, кико що каже народат. Ама 

нийе смо и на по-високото, та на това се ваде, демек нема 
притисак, а тия по-доле си польеваю градине...

- Море, не прекопую само за водуту. Тува преди некойе 
време прокопува железницата, па теливонджийете, па дис
трибуцията...

-И кажеш: сви копаю, разкопую и прекопую? Съга ми йе 
съсем ясно!

-А може и да не ти йе ясно, нали си чул дека Цариброд йе 
млого страно селище...

-Е-е-е?
-Па може и да су поначули дека има заровено злато...
-Не знам дали има злато или нема, ама нийе с тебе че 

прерипуйемо йендеци по улицете и че гълтамо турлякат 
или па че газимо кал. Това ми йе от ясно по-ясно!

предупреди орелът.

и семейния иитегритет на другите птици, фалшипо, а не мога и да мълча и затова кукам! 
Освен това ти незаконно ползваш чужд труд, за Нравоучсние: Тия, които долу постоянно 

кукаш, може би и пеят, но шия горе не 
разбират тяхната песен.

да се прехранят и възпитават твоите деца. И 
накрая, със своето кукане ти внеяш песимизъм 
сред моите поданици. Това нещо няма да търпя 
повече! Симеон Костов

Шеговита народна песен

Засили се стара бабетина
Засили се стара бабетина, 
па отиде на нови пазари, 
та продаде хурка и вретено, 
па си купи куса магарица.
Купи ву узда от купина, 
купи ву седло деколтено.
Иош си купи за себе оружйе: 
купи си стара анджарина 
и за топуз кромидова глава!
Па си пойде през поле широко - 
юнак тражи мегдан да си дели... 
На среща ву Кралевити Марко:
- Добра среща, стара бабетино! 
На бабата драго не станало, 
па си разрева куса магарица

и си извади стара анджарина 
да посече Кралевити Марко! 
Почуди се Марко, подзвери се 
дал да вади своя остра сабя - 
който чуе, пече да зачуе, 
който види, пече да завиди! 
Почуди се Кралевити Марко, 
па удари баба със песница, 
та я бутна от куса магарица. 
Расърди се стара бабетина, 
та посече тикви по плотища 
и покла квачки по бунища!

Записал: 
Александър Младенов

Манча

тжттттттт.Слава
Прочу се Рим с Ватикана, 
Париж с красивите жени, 
Берлин с цигарите от Хавана, 
Лондон със леките коли. 
София с Витоша се хвали, 
прочу се Ниш с Нишава, 
Пирот със сарлах и белава, 
Цариброд с вода убава, 
запържена с негасена вар! 
Затуй из улица “Балканска” 
са наредени бар до бар!

Направили французите самолет, супер модел, но още с изли
тането все се чупели крилата му. Френските конструктори уму
вали и умували, за да намерят решение за проблема, усъвършен
ствали конструкцията на крилата, правели проби, но все без ре
зултат. Призовали на помощ учени, специалисти и майстори от 
цял свят, те предлагали най-различни решения - все без резул
тат. Тъкмо се чудели какво да правят, когато пристигнал Бай 
Ганьо. Той веднага извадил една бормашйнка и започнал да дуп
чи в редичка крилата на самолета точно там, където обикновено 
се чупели.

- Чакай бе, Бай Ганьо, какво правиш! Стой бе! - наобиколили 
го тревожно световните експерти. - Ще опропастиш този много 
скъп самолет!

- Спокойно - утешил ги Бай Ганьо. - Ще говорим, след като из- 
пробате самолета!

И наистина: самолетът изхвърчал безпроблемно, издигнал се 
високо, летял до насита, върнал се и кацнал на летището с на
пълно здрави крила!

Многобройните журналисти и фоторепортери веднага наоби
колили Бай Ганьо, защракали с фотоапарати, поднесли му мик
рофони и в надпревара го запитали:

- Господин Бай Ганьо, как постигна този страхотен успех!
Много лесно - отговорил достолепно нашият майстор над

майсторите. - На българската тоалетна хартия, където са дупки
те, точно там не се къса!

Драган Кузев

Млада жена се оплакала на най-добрата си 
приятелка:

-. Знаеш ли колко много съм изморена! Снощи 
съм заспала едва след три...

- Прекалила си! На мен обикновено ми стигат
двама.* * *

След първата брачна нощ Иванчо се ядосал и 
подвикнал на Марийка:

- Не те е срам да ме лъжеш, че аз съм първият 
ти мъж!

- Иванчо, наистина не те лъжа. Досега съм 
спала само с момчета...

Издава:
Издателство "Братство"
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