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В Ню Йорк започна 60-та юбилейна сесия 
Общото събрание на ООН. Сесията бе открита нето на 
от новия председател на Общото събрание - Ян се 
Елиасон от Швеция, който 
шния министър на Габон Жан Пинг.

Централното събитие е срещата
Й??тИ^е,.КО}1ТО 0ТКРИ генералният секретар на лейната сесия. В нея са 
ООН Кофи Анан. В нея участват над 170 дър
жавни и правителствени ръководители.
“Световната среща на върха - 2005" държавните 
лидери обсъждат инициативите на генсека на 
ООН Кофи Анан за реформи на организацията, в които са се водили войни. 
В срещата участва и българският президент Ге
орги Първанов. ветьт за сигурност, нещо

Държавната общност Сърбия и Черна гора е де рядко. Последното 
сред малкото страни, които няма да бъдат пред- през 2000 г. по случай г

на ставени на

пое поста от вън- Преди закриването на 59- 
събрание на ООН одобри т

на високо

развитието, човешките 
На ризма и глобалната

Заседание на високо

СЧГ без лидер 6 Ню Йорк

Пропусната възможност
«я Президентът на Сърбия и Черна 
III гора Светозар Марович в последната 

минута отмени пътуването си до Ню 
Ши] Йорк, където трябваше да участва в 
щк срещата на върха на ООН. 
ии| Разгневен от постъпката на Маро- 
ЩЩ вич, президентът на Сърбия Борис 

Тадич заяви, че той също няма да при- 
М съства на срещата на над 170 светов- 
П ни лидери в централата на ООН.

Конфликтът във връзка със зами- 
Щ] наването за Ню Йорк произлезе след 
Я решението на Черна гора да изпрати 

■ своя отделна делегация на срещата на 
Я високо равнище.

Сръбскит държавен глава заяви, че 
1Н Сърбия и Черна гора би трябвало да 

бъде представена на срещата на върха 
Ню Йорк от нейния президент, тъй като това е една страна, а не с две отделни делегации Това е _ 

противоречие с интересите на Сърбия и Черна гора, заяви Тадич в декларация, добавяйки, че сре
щата в централата на ООН е била възможност за Марович да обсъди с другите световни лидери се
риозните проблеми, пред които с изправена държавната общност.

/ц
* Вложенията са главно в производството в 
Гърция, Македония и Турция

29,3 млн. евро са българските преки инвестиции в чужбина за 
първите седем месеца на годината, съобщи БНБ. Това е близо 
2,2 пъти повече, отколкото година по-рано. Парите са инвести
рани най-вече в съседни държави - Гърция, Македония и Турция.

(На стр. 4)
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ЕС ще финансира проекти на мал
цинствените неправителствени 
организации в Пчински окръг в в

Спъва т сегашният статус
Отборниците иа Общинската скупщи- ■■■■гадг-д--" мчстд—■————- 

на в Босилеград приеха инициативата на 
лекарите в босилеградския Здравен дом и 
отправиха иск към Министерството на 
здравеопазването на Сърбия той да се от
дели от състава на Здравния център във 
Враня и да стане самостоятелно 
ство.

В рамките на проекта “Кооперация, интеграция и засилване 
на общностите на етническите и малцинствени групи в Сърбия и 
Албания” в Босилеград се проведе еднодневен семинар на тема 
“Как да създадем по-добри условия за живот в Босилеградска 
община”. (На стр.) $8

ЯйЙП
Четете на 8 страница

в® ведом-

“С отделянето на нашия Здравен дом 
до голяма степен ще се подобрят услови
ята за здравната защита на населението в 
общината, изтъкна д-р Крум Накев, ди- ЦЯР.,,.™ 
ректор на босилеградския Здравен пом В Г «м,, И
момента Здравният дом не разполага със ------
собствени средства и всичко се ръководи от думите на Накев, една от причините за
Здравния център във Враня. Доколкото получим инициативата е и тази, че Здравният дом в Боси- 
разрешение от Министерството, нашето ведом- леград няма свои представители в управлява- 
ство ще получава финансови средства директно щите °Ргани в Здравния център, което негатнв- 
от Фонда за здравна защита, които ще ползва за но се ~" 
осъвременяваме на службите, уточни той.

гЖ*- :
хим«ем*«км; I1ХЯЯ 0350-КК38

отразява върху взаимната координация и 
отношенията им.

П.Л.Р.
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(Пеждунородното общност трябво 

до остане непоклатиша ло 

отношение но стандартите в Косово

Каква съдба може да сполети лековерните (наивни
те) момичета (2)

От студентския град 

София до Косововна ситуацията. Кай Биде нами
ра за разочароващо положени
ето па сръбското и другите 
малцинства в Косово. Според 
него най-важен е въпросът за 
децентрализацията и местната 
власт, след това идват въпро
сите, свързани с културното и 
религиозно наследство, час
тната собственост, 
приватизацията. “Искам да ви
дя истинско мулгиетничсско 
Косово, където всички об
щности, които живеят днес тук, 
да продължат съвместния си 
живот в условия на сигурност и 
стабилност. И където онези, 
които желаят да се завърнат, 
могат да направят това”, с зя- 
вил Ейде.

“Искам да видя напредък в 
Косово, но напредък на място. 
Защото там живеят хората. 
Там е действителността. Хора
та не живеят в работни групи, 
стратегии и документи”, е зая
вил специалният пратеник на 
генералния скретар на ООН за 
оценка на изпълнението на 
стандартите в Косово и Мето- 
хия Кай Ейде в интервю за вес
тник “Блиц”. Ейде е отказал да 
коментира съдържанието на 
своя доклад, както и да прави 
прогнози за това как той ще 
повлияе за определянето на да
та за започване на преговорите 
за статута на областта, подчер
тавайки, че неговата задача е 
да направи политическа оценка

Въпреки че повечето обитатели на Студен- роден град, ще намеря някакъв мухльо и ще се 
тския град са бедни, до късно през нощта пред омъжа. Ще бъда добра съпруга и майка, но се- 
безбройните заведения могат да сс видят мер- га искам да си поживея...” 
цедеси, БМВ-та, джипове...

Влизаме в заведението с многозначното работех като стриптизьорка в едно заведение 
име “Дай, дай”. Пълно е със студентки. Кон- в центъра. Харесваше ми, а и мен ме харесва- 
такт сс свързва с един поглед. ха. Напуснах, защото шефът ми искаше да ме

Ирина, студентка по архитектура: “От продаде на някакви мафиоти от чужбина, ед- 
няколко дни съм на хляб и кисело мляко. Тър- вам сс измъкнах. Една моя колежка ме пре
ся си работа от месеци, но няма. Баща ми е дупреди и ми каза, че нейна приятелка била 
безработен, а майка ми от две годни пее полу- заминала и никога повече не се завърнала...” 
чавала заплата. Ще се съглася на всякаква ра
бота, стига добре да ми се заплати.”

Пипа следва психология: “До неотдавна

както и

Заведението е кръстено “Гъл.гьд” (пак мно
гозначително). Пълно до дупка, както впро- 

Мария, бъдеща юристка, е напълно от- чем е и във всички останали в града на бъде- 
кровепа: “Напрало ви казвам, че всичко ми щиге академици, 
писна. Не мога вече да се справя с мизерията.
Хич не ми пука, ако ще и проститутка да ста- съм през следващата зима и аз да посетя ня- 
на. Ще зарежа и следването, и всичко. Така не кой зимен курорт. Не ме интересува по какъв 
са живеели вероятно и по време па турското начин, но ще спечеля пари. Имам си гадже, 
робство. Това, че съм в заведение не означава, Леле, само ако знае с какво се занимавам тук! 
че имам пари. Напротив! Дрема тук от два ча- Чувала съм за това дето ми разрпавяте, но не 
са на по едно кафе с колежките. Казвам ви, вярвам в това. Аз не съм наивна!? Първо доб- 
гледам да гепна някой, който има пари...”

Соня, студентка по икономика-. “Как жи- вам...” 
вея? Мъка, какво да ви кажа... Работех в едно 
заведение, обаче шефът искаше всяка вечер да република-. “Защо не пишете за мизерията тук, 
лягам с разни негови приятели, престъпници, а се бъркате в личния ми живот? Защо не пи- 
Не искам повече, страх ме е! Мога да забреме- шете за вашите от Сърбия, аз лично познавам 
нея или, не дай си Боже, да хвана някаква бо- две мои "колежки" оттам? Мога ли да живея с 
лест...”

Милена не качва какво следва: “Е, решила

След сто години отново в Ниш

Вечната
Надежда

ре опознавам клиента, а после се съглася-

Ирина, доктораптка от бивша съветска

По случай стогодишнината 
от първия изобразителен пле
нер на Балканите в Павилиона 
в Нишката крепост е открита 
ретроспективна излижба на ос
нователката на пленера - На
дежда Петрович. Представени 
са 35 платна, предимно нари
сувани през 1905 г. в Сичево по 
време Югославския художес
твен пленер, но не са малко и 
платната от другите периоди, 
което дава възможност на по
сетителите да получат цялос
тна представа за съвкупния й 
творчески опус.

Надежда Петрович открива 
нова епоха в сръбската живо
пис. Като изхожда от реалнос
тта (“Потребния обред в Сиче
во”), тя насочва вниманието си 
към народните обичаи, тайните 
и преходността на човешкото 
съществуване и непреходнос- 
тта на истинските ценности. 
Това тя изказва не само с четка 
на платната си, но и със знаме
нателните си думи: “ За да мо
же да цъфти, изкуството трябва 
да черпае вдъхновение от при
родата, от свободата и от наро
да, сред който художникът жи
вее и твори. С необикновена 
оригиналност на мотивите, 
чертите и боите, жените до
пълват и правят своите плетива 
и платове, всяка шарка е раз
лична по своему ... в тях е вгра-

тази “въшлива” стипендия, която ми дават? 
Боряна, студентка по журналистика: “Ех, ако Бедните ми родители са на хиляди километри 
един ден стана журналистка, такъв материал оттук. Лесно им е на тези от Бъгария. Малка 
ще напиша за проституцията в Студентския страна, прескочат до вкъщи и се връщат с 
град... Не знам дали ще доживея този ден. На пълни буркани. А аз? Опитах какво ли не. 
лекции не ходя от доста време. Работя през Трябва да се живее някак, разберете го! Срам 
нощта, а през деня спя. Вече съм на 24 години, ме е, но аз ли съм виновна?" 
трябва да мисля за семейство, а кой ще ме взе
ме... Тук ме знаят като Боряна Дашната. Така 
е, принудена съм... Продавам тялото си...”

Гергана, студентка по итория: “Моля ви, 
не прекалявайте! Та вие журналистите искате 

Заведението се казва “Атракт”. Бълва чалга. да ни изкарате всичките тук курви и прости
тутки. Не може ли млад човек да дойде и спо-Вътре е като в кошер. Мирише на “трева”...

“Казвам се Ани. Тръгвам с теб, където ка- койно да си изпие кафето? Не ме карайте да
Тези думи Надежда претво- жеш, ако ми дадеш сто лева... А..., ти значи не викам охраната! Само ако им намигна, ще ви 

рява в дела, като истинските си си клиент!? Журналист казваш? Да не вземеш изритат за миг...” 
шедьоври рисува в допир с пре- да ме фотографираш, ей! Като се върна в моя 
лестите на природата, тай
нствените гори, цъфналите 
овощни градини, изворите и 
ручеите, пътищата и мостове
те, обичаите и народните ръко
делия.

Надежда Петрович се опит
ва да съхрани ценностите не са
мо на своя, но и на останалите 
южнославянски народи. Това й 
дава тласък през далечната 
1905г. в Сичево да открие пър
вия изобразителен пленер на 
Балканите.

Ретроспективната изложба 
на Надежда в Ниш е културно 
събитие за града, ако не на века,
то несъмнено на десетилетие- състваха и представители на

дена поетиката на бляновете 
им.”

Тодор Петров

За по-качествен живот
(На стр. 2) I: Х, ч_;Л цг:,:г

гСеминарът съвместно орга- 
авителствените 

за деца-
низираха непр 
организации “Помощ 
та” от Белград, “Младежки фо
рум за едукация на ромите” от 
Буяновац (ОФЕР) и босилег- 
радският филиал на КИЦ “Ца
риброд”. Освен представители
те на КИЦ и на “ПИНУС” от 
Босилеград, на семинара при-

I, ШШЙаШк . , Т р

и * Щ

то. неправителствени организации 
В.С.Б. на роми от Сурдулица и от Вла- 

дичин хан. Въпреки че бяха по
канени, на семинара дойдоха 
представители на общинското 
управление в Босилегад.

Проектът се финансира от 
Европейския съюз в рамките на 
програмата КАРДС. Реализа
цията на проекта, който ще 
продължи 18 месеца, ще се осъ
ществява в съдействие с френ
ската не

\г

ШюшшроГрара „I,.

ствени организации говориха настоим да подготвим малцин- 
Лиляна Васич, представител на ствените и етническите непра- 
“Помощ за децата”, и Кенан вителствени организации да 
Рашитович, представител на изготвят проекти, от чиято реа- 
ОФЕР. Васич изтъкна, че с про- лизация ще имат полза жители- 
екта се цели да се развиват ка- те в споменатите общини. За 
пацитетите на малцинствените осъществяването на тази идея 
и етнически неправителствени очакваме подкрепа и от мес- 
организации в Пчински окръг и тните власти в общините, чии- 
да се създават възможности те то представители също ще бъ
да сътрудничат помежду си.

- Чрез организиране на ре- на проекта, подчерта тя. 
дица семинари и разговори ще

Митничарите на ГКПП "Градина” край Димитровград в началото 
на седмицата осъществиха още един рекорд, залавяйки цели 82 кг хе
роин!

Както съобщи шефът на митницата в Димитровград Никола Тон
чев, наркотикът бил укрит в камион-автовоз, тръгнал на път за 
Австрия, откъдето трябвало да докара автомобили втора употреба. 
Поне така заявил водачът на камиона българина Милко Дервенков 
Тодоров от гр. Хасково.

Според официална преценка стойността на дрогата е милион и по
ловина евро. Дрогата и камионът са запленени, а срещу водача е зад
вижено следствие.

правителствена орга
низация “Цп Е1ап1 Раг Ба 
Мат”.

За значението и за укрепва
нето на капацитетите на мес-

дат включени в реализацията
А.Т.

тните етнически неправител- П.Л.Р.
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Възгледите на един комента
тор от XIX столетие Обир на чейнджбюро в 

центъра на ДимитровградБалкански 

родилни мъки
В ранните утринни часове на 9 септември не- нала и тя. Касата била тежка към 40 кг. 

познати лица са обрали обменното бюро на 
частната фирма “Стишпед”. В момента на нова на данните в компютъра. Предполага се, че 
плячката в касата имало 980 000 в динари, оста- обирът е станал след два часа сутринта, но интересно 
налото във валута. е, че никой нищо пито е чул, нито видял. Самата будка

Както узнахме на място от следователите, се намира срещу някогашната Белградска банка и е не- 
непознатите крадци са влезли в будката, в коя- далеч от пощата и общината. Според думите на соб

ственика на “Сти
шпед” Иван Дон- 
ков вероятно е сле
дена работата на 
бюрото и са раз
брали, че пазарът 
от деня не се взима, 
а остава в касата.

Това е пръв обир 
на обменно бюро в 
Димитровград. В 
града освен банки-

Общата сума откраднати пари е установена въз ос-

(Продължение от миналия брой)
Изваждаме заключение, че “политическото единоро-

дие и моралното обединение, че формирането на народи
те и образуването на мощни държави през нашето столе- 
тие непрекъснато се осъществява чрез просвещение и по
литическа дейност. Просвещението е или предварително 
подготвило онова, което изгражда политиката, или е в 
последствие трябвало да свърже и закрепи онова, което е 
завоювала политиката.

то е поместено чейпджбюро- 
то, като са разбили вратата. 
Дали са се опитали да разби-
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Дали Балканският полуостров е вървял по един от два
та посочени пътя? Намирал ли се е поне някой върху 
луострова, способен да превземе ролята на водач по едно 
от двете набелязани пътища? Как на нас, балканските 
роди, извървя Средния век и как измина новото 
тие? Действахме ли и ние подобно на народите, нами
ращи се малко по-западно или северно от нас? Кои са 
нашите войнстващи обединители и къде са плодовете от 
техните победи? Кои са нашите просвещенски умувания 
и в какво се състоят последиците от тях? Кои са нашите 
велики политически идеи, зарад които последните поко
ления да ни възхваляват след стотици години? Какво сто
рихме и какво понастоящем правиме за наша хубава 
единна страна, която ще ни обезпечава храна и ще ни тър
пи, имайки предвид ония, които в нея ще живеят? Успях
ме ли поне на едно място да срутим дребнавите огради, 
които ни разделят и областните различия да подииним на 
общите интереси? Можем ли да изтъкнем която и да е 
слабост или предубеждение, което сме успяли да по
тушим? Дали въобще успяхме поне с нещичко да се въз
висим над нашата епоха и над всекидневните празни над- 
ничарски умувания?

Имаме ли предвид, че тука става дума не за Сърбия 
или Гърция току за целия Балкански полуостров, за вели
ките задачи на политическите бъднини, всеки леко може 
да вникне и почуствува колко горчива истина се съдържа 
в нашите въпроси. Понеже днес Балканският полуостров 
изглежда досущ така, както и преди споменатите евро
пейски страни през Средния век. Балканският полуостров 
е и сега театър на несъстоятелни национални стълкнове
ния между тукашните народи - родствени и неродствени 
помежду си. Онова, което е в другите страни с доброта 
или на сила отколе превъзмогнато или потушено, върху 
Балканския полуостров е още в пълна сила. И по други 
места са били настанени разни народи и там е имало раз
лични нашествия, и на други места са в обсега на държав
ните творения (навсъде с тежнение да се разширят в оп
ределени географски цялости) влизали и различни езици 
и диалекти, обаче там винаги се налагало едно племе, към 
което са се приобщавали останалите или ги е към такъв 
край принуждавала държавната общност.

Балканският полуостров се отличавал тъкмо с това, че 
от почетъците на историята нито едно подобно настоява
не не е имало успех и крайна сполука. Същото онова хао
тично положение, което в тази част от Европа е последва
ло след епохата на преселението на народите, наблюда
ваме и днес, макар с незначителни изменения. Нито един 
от народите, обитаващи Балканския полуостров, не е ус
пял да надделее над останалите, нито едно племе не е съ
умяло да разгъне такова духовно надмощие, на което 
другите племена не биха могли да устоят. Нито силата, 
нито просветата на Балканите не са съумяли да образуват 
съвместна къща под общо знаме. И понеже това не е сто
рено през 19-ото столетие, национал-либералните идеи, 
които тук господствуваха през последните сто години 
(въпреки че напоследък това движение сякаш по-хлабаво 
застъпва теорията на интересните сфери) със своя ет
нически сантиментализъм създадоха огромни препят
ствия на желаното развитие, като същевременно е об
лекчило егзистенцията на такива етнически корпуси, кои-
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След половин век Воин Тодоров от с. Градинье публично 
разказва за мъките си в и след Голи оток

А.Т.

А.

Пет години робувал заради 

измислена приказна
Воин Тодоров от с. Градинье е на 80 години, но все още отглежда крави, 
свине, кокошки... Сега е пенсионер, а пенсията си изкарал, работейки в ня
колко димитровградски фирми. Дядо Воин е единственият жив грааин- 
чанин, който е бил затворник в Голи оток. На този остров той прекарал 
около 5 години - от 1955 до 1960 г.

Както някога пред съдиите на комунис
тическия режим, така и днес градинчани- 
нът споделя, че е бил невинен. Казва, че по
литиката никога не го е интересувала мно- член на някоя партия и допълва че
го. През 1955 г. в тогавашната обущарска като младеж е вярвал в социалисти-
работилница в Димитровград, където ра- ческото устройство Годините
ботил, един куриер му подал хартийка, в ко- навали и той пйлека губил интереса
ято писало, че спешно трябва да се обади в да подкрепва която и да е полити-
милицията. В участъка му съобщили, че ческа опция. На въпроса как се чув-
имат информации, според които той се гот- ствал на 4 май , 980 на /
ви да избяга в България. След това го зака- починал Тито, дядо Воин отговаря
рали в затвора в Пирот, където прекарал кратко: “Бях равнодушен ”
два месеца. Толкова време прекарал и в След кат0 се за/ъ ^ от г
затвора в Ниш, а там народната власт” го оток, дядо Воин го ГЛР
осъдила на 8 години затвор. В Ниш раз- рително в трудовия колектив Зб-
то^то това времс^ш/и^аТол^ото^За0^
избавят ссбе тс изм"слнли приказка, ж„, че някой е против социалистич-според която заедно с Воин обмислили „у* ^ициалистич
план как да избягат през границата. Тодо- впр ^ ’ Ртията и Тито. По
ров се опитвал да докаже, че с невинен, но ^ НПГАГТ!? щите междУ българ-
безуспешно. Когато се върнал от каторга- гппнтшчто „ НИе °Т двете стРани на
та, градинчанините, които измислили при- ^ д п съсеДното село Бачево,
казката, избягали в България. Дядо Воин ~ ■д °ИН И На лленовете на се-
добавя, че сред виновниците за робувалото вото ^ властите им взимали
му в прословутия комунистически канцла- нп Ите каРти и те нямали възмож-
гер има не само градинчани, но и димит- да се вддят с роднините отвъд
ровградчани. Не иска да споменава имена- раницата. Затова се изкачвали на
та им, защото мнозина от тях вече не са Воин Тодоров дин 0аиР в Горно Градинье,
сред живите. С един от градинчанитс, кои- дето с копнеж наблюдавали съби-
то преди половин век го вкарали в затвора, дядо Воин се Синът на Воин
среща и днес. Той живее в България, но от време на време жал да се настани наоабота гч? Г0ДИНИ н”^де не М0‘ 
идва в родното си Градинье. Тодоров казва, че към него молби най-сетне го пшДпи » С Д 0110л0 200 написани 
вече не чувства омраза. работилнииз Димитровградската тъкачна

Макар че и преди да го вкарат в комунистическото мъ- ните които били мнптаягт.ТРИ год,ини- Тъкал черги с же- 
чилище не бил срещу Тито и партията, Тодоров там все лектив Дъщерята ня пГ™ п °Т р|ботната Ръка в този ко- 
пак “признал", че е ревидирал възгледите си. По това вре- гария кълето нях,»™,™ * оин' Ьонка заминала за Бъл-
ме заедно с него в островския концлагер робували още Воин Тппоп^МерИЛа работа н се омъжила.
7-8 души от неговото село. Затворниците °И" Т°ДОров днес гов°Ри за робуването си на Голи
от Димитровградския край били няколко иу,д_,„, оток без да отправя остри думи
десетки, а не бил малък броят и на тези от Г|мв«» * 30 °"°Ров е Държавата, тогавашната социалис- 
българското малцинство в Сърбия, Стари- ' „,от?? Че 6или изтеза - тическа система, комунистнчската
ят градинчанин си спомня, чс на Голи оток паи~лш°го го из- партия, Тито, своите земляци бла-
аиждал и д-р Драголюб Мичунович и доба- >■ “!али мислите как сега в годарение на които бил 
вя, че именно от този политик след демок- 1 Раои"^е се справя съпруга- затвора или към който
ратичнитс промени в Сърбия очаквал да ?я МУ Черупка с двете им Май на всички
бъде инициатор 'Толооточаните”, които "еЧа- идното било на 4, а 
живеят в Сърбия да бъдат реабилитирани. °РУгото на 2 години. Воин 
Това обаче не се случи. Дядото казва, чс по- сноомя, че винаги, когато 
лека започва да губи надежда, че в Сърбия започавал да яде, помислял 
ще бъде направено нещо по този въпрос, "ма ли какво да ядат деиа- 
както това се случи п Черна гора, Хърватин "ш МУ• ’

още някои бивши югорепубли-и в
ки.

Той разказва, че никога не е бил

ми-

откъ-

то инак не притежават достатъчно сили сами да заживеят 
на по-висше равнище, току единствено да се запазят от 
изчезване".

По-изчерпателен разбор на становищата на Шарпла- 
нинсц отпреди 115 години ни позволява да разберем ко
рените на империалните аспирации и великонационални 
амбиции, присъщи на редица държавни глави, политици 
и общественици, които се протягат до наши дни. Атавиз
ми във вид на опити за унификация и заличаване спсци- 
фичностите на недържавнотворни и регионални общнос
ти, непридържане към принципите на толеранцията и 
днес ненужно обременяват по-ускореното пътуване към 
европейските хоризонти.

към

вкаран в 
и да е друг. 

е простил и с всичко 
се е примирил. В душата му обаче 
още не е загаснало желанието “го- 
лооточаните” в Сърбия най-сетне 
да бъдат реабилитирани 
Народната скупщина.

с акт на
Подготвил Сп. Крумин

Б-Д
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30 млн. евро в чужбинаСтанишев прие комисаря по 

данъците на ЕК Лаело Ковач •••
(От стр, 1)

Българските инвестиции на Балканите са ос
новно в сферата на производството. С подкре
пата на Българската агенция за експортно зас
траховане фирмата “Велдер-БГ” вложи $4 млн. 
за изграждането на металургично предприятие 
в Македония. През февруари “Кремиковци” ку
пи завода “Кремиковци Леминд” в сръбския 
град Лесковац. “Приета ойл” инвестира $6 млн. 
в завода си за петролни продукти в Измит, Тур
ция. Общият размер на преките чужди инвести
ции в България обаче намалява. За седемте ме
сеца няма сключена приватизационна сделка с 
над 10% чуждо участие, по вложенията чрез дру
ги сделки са със 122,2 млн. евро повече. За се
демте месеца в страната са влезли 832 млн. евро 
преки инвестиции, като 35,6% от тях не са свър
зани с приватизацията. В сравнение със същия 
период на миналата година чуждите инвестиции 
са с близо 15% по-малко.

Класацията на страните инвеститори у нас се 
оглавява от Швейцария, откъдето са дошли 
24,6% от парите. На следващи позиции се 
реждат Австрия с 20% и Великобритания - с 
10,5%.

Преките инвестиции са достатъчни да покри
ят 56,2% от дефицита по текущата сметка. А в 
края на юли той е близо два пъти по-голям, от- 
колкото за същия период на 2004 г. Недостигът 
е близо 1,5 млрд. евро, което се равнява на 7% от 
брутния вътрешен продукт (БВП). Анализатори 
и финансови институции прогнозират до края на 
годината той да стигне до 9,2% от БВП. Година 
по-рано дефицитът е 747,5 млн. евро, или 3,9% 
от БВП. Търговията също е на червено с над 2 
млрд. евро, или с 195 повече отпреди година. 
Вносът за седемте месеца е за 7,2 млрд. евро, ко
ето е ръст от 24,2%. Според анализатори в ос
новната си част това нарастване се дължи на

Министър-председателят Сергей Станишев прие комисаря по да
нъците и митническия съюз на Европейската комисия (ЕК) Лаело Ко-

политичсската обстановка а
на-

вач. В разговора премиерът анализира 
България и изтъкна стабилната подкрепа на коалиционното прави- 

парламента. Той подчерта, че първият акт на Народнототелство в
събрание бе приемането на декларацията за приоритетите в неговата 
работа, основен сред конто е ускоряването на подготовка за членство 
в ЕС. Премиерът припомни, че сред залегналите в програмната дек
ларация на правителството приоритети се откроява присъединяване
то на страната към ЕС на 1 януари 2007 г. Той отбеляга, че всички ин
ституции работят динамично за изпълнението на поетите от Бълга
рия ангажименти, залегнали в Договора за присъединяване. Страната 
ни желае да бъде стабилен и ефективен член на европейското семей
ство, каза министър-председателят.

Еврокомисарят по данъците и митническия съюз Лаело Ковач 
констатира със задоволство, че България няма съществени проблеми 
в сферата на неговата дейност. Позитивните сигнали, които идват от 
Вашата страна, дават основание да смятаме, че България ще се спра
ви с изпълнението на договореностите с ЕС, каза Лаело Ковач.

рязкото поскъпване на петрола.

Ковач: България има консенсус 

за присъединяване към ЕС
Румяна Русева, "Сега"

та възлиза на около 5 млн. долара. 
Ивайло Калфин заяви, че през пос
ледните години между двете стра
ни отношенията се развивт много 
интензивно. Той подчерта, че Бъл
гария е позната в Япония главно 
със своята култура и изрази увере
ност, че това дарение ще доприне
се за още по-доброто познаване 
между двете страни. От своя стра
на Коичиро Фукуи посочи, че се 
надява апаратурата да бъде изпол
звана пълноценно и да допринесе 
за развитието на археологита.

Договор за дарениеОкуражаващо е, че в момента България има силна коалиция от три 
партии с две трети парламентарно мнозинство, което означава широк 
политически консенсус за присъединяването на страната към Европей
ския съюз (ЕС), още повече, че тази подкрепа се споделя и от население
то на страната. Това заяви комисарят по данъчната политика и митни
ческия съюз на Европейската комисия Лаело Ковач след среща с вицеп
ремиера и министър на външните работи Ивайло Калфин. Нашата пози
ция не е променена след френския и холандски референдум; ние сме “за” 
присъединяването на България към ЕС, посочи Ковач. Той подчерта, че 
комисията ще изпълни своите ангажименти по договора за присъединя
ване на България и Румъния към ЕС, ако и двете страни изпълнят своите 
ангажименти.

Той посочи, че ЕС няма намерение да забавя процеса на евроинтегра
цията.

ологически институт с музей към 
БАН. На официалната церемония 
по подписването присъства и ди
ректорът на института проф. Ва
сил Николов. Музеят е кандидат
ствал по-рано чрез МВнР с проект 
пред правителството на Япония за 
апратурата и в отговор на това 
японското правителство е решило 
да отпусне безвъзмездната помощ. 
До момента отпуснатата от Япо
ния помощ в областта на култура-

Министърът на външните рабо
ти Ивайло Калфин и посланикът 
на Япония в България Коичиро 
Фукуи подписаха договор за даре
ние на стойност 41.3 млн. японски 
йени, или около 375 хиляди щатски 
долара, предаде репортер 
ция “Фокус”. Дарението е за заку
пуване на апаратура за лаборатор
ни, теренни и археологически из
следвания, както и на аудиовизуал
на апаратура за Националния архе-

на Аген-

И,руги пишат: 6. „Осдободжене", Сараево в някогашния Одесос през далечната 681 г. 
Византия признава българската държава, 
когато и градът сменя името си на Варна. 
Пристанището пада под турска власт през 
1444 г., когато Мурат II с войските си побеж
дава полско-унгарските отреди, предвожда
ни от крал Владислав III и Ян Хунияди. 
Полският владетел остава тогава завинаги 
пред стените на Варна. Днес Варна е модер
но пристанище с около 350 хиляди жители, а 
ако към нея се прибавят и околните прекрас
ни курорти става полумилионен град. Осо
бено въздействие има старата част на града 
с постройките си от края на по-миналия и 
началото на XX век, около които е и главна
та пешеходна зона - истински малък рай за 
немоторизираните посетители.

Сред многобройните зелени оа
зиси доминира Морската градина

а сред сградите се открояват Военният 
клуб, импозантната сграда на някогашната 
Девическа гимназия, операта, катедралната 
черква, храм “Св. Никола”, арменската чер
ква... Варна е и град на музеите - археологи
чески, етнографски, военноморски, меди
цински, не може да не бъде видян и музеят 
на Владислав Варненчик. Особено място за
ема и варненският некропол, открит случай
но през 1972 г. при прокопаване на канал за 
електромрежата. Забележителностите са 
толкова, че попадналият във Варна се изпра
вя пред дилемата дали да даде предимство 
на “коридорите на миналото” или да се из
лежава на някой от плажовете на курортите 
в съседство.

Подобно предизвикателство преследва и 
туриста, който пристига в Бургас - също 
град с вълнуващо минало. Че това е идеално 
място за пристанище, е преценил още рим
ският император Веспазиан, който основава 
в дивния залив град Деултум (по-късно на
речен Девлт), в съседство с който възникват 
още три по-малки древни селица - Кастици- 
он, Скафида и Росокастрон, слели се през 
XVII век в един град с името Бургас. Днес 
той е мощно пристанище и администрати
вен, културен, транспортен и промишлен 
център на българското Черноморие. Още на 
влизане в града, който надхвърля 220 хиляди 
жители, по многобройните нефтени съоръ
жения се вижда, че това е “българския Ку
вейт”, а по честите изпитания и кацания на 
самолетите, че е и значителен туристически 
център. Бургас е и град с красиви паркове и 
фонтани, множество храмове и зони за раз
ходки. Бургаското море е малко по-топло от 
варненското. Ако не знаете къде се намира
те, бихте могли да помислите, че сте на ня
кой от прочутите бразилски плажове...

Слободан Стаич

Записки от Черно море
“Когато Варна и Бургас, като съперниче

щи пристанища, попитали далечен мъдрец 
кой от тях е по-хубав, той - както се разказва, 
отговорил Соломоновски: "Питайте Черно 
море."

Как се чувства влюбеният в Адриатичес
ко, Ионийско, Егейско и Средиземно море, 
ако се озове на брега на Черно море? Много 
приятно, особено през летните месеци, кога
то това море е изключително гостоприемно, 
а неговите прекрасни кътове - препълнени с 
дошли от далече гости. Докато се прибли
жавам към древния Созопол си спомних, че 
първата ми среща с Черно море бе още в да
лечната 1964 г. После плавах преди двайсет 
и пет години по следите на Аргонавтите, а 
през 1987 г. се запознах с Варна, Златни пя
съци и Несебър. Сега исках да почувствам и 
очарованието на Созопол.

Самата среща със съвременен Созопол, 
който в далечното минало се е казвал Апо- 
лония Понтийска, силно впечатлява пъте
шественика. Защото хармонията между ста
рото и новото е пълна. Неговите дървени 
къщи и вили в старобългарски стил могат да 
ви се сторят като онези в Истанбул, остана
ли още от визатнийско време. Разположени
ето на главния пясъчен плаж в естествен ам
фитеатър почти прилича на онзи в Линдос 
на о. Родос, а търговските улици са сякаш 
прерисувани от турската Кушадасъ или 
гръцката Катерини. Така, закотвен на ска
лист полуостров, градът може да ви запри
лича на адриатическия Свети Стефан или на 
Несебър, а портите му въздействат като 
онези в албанското Гирокастро.

Созопол оставя впечатление като 
австрийсктие градчета

или чешките Карлови Вари и Марианске 
Лазне, защото всичко лъха на чистота. И 
още една подробност ще привлече внима
нието ви, особено ако идвате от асфалтовата 
джунгла на Сараево, където пешеходецът не 
е на почит. Пешеходната зона в центъра на 
града строго се спазва, а на автомобилите 
дори не се разрешава да паркират на трото
арите около зоната.

Една древна поговорка на ливанските 
друзи гласи, че човек толкова е по-близо до 
Бога, колкото по-ниско и по-близко до вяр
ващите са камбанариите и минаретата. В са
мия център на Созопол се намират две чер- 
квички без камбанарии, а малък храм на св.

Зосим от XIX век в самия център на всеки 
ден се посещава от повече вярващи, откол- 
кото много по-големи храмове.

Че Созопол е наистина древен град сви
детелстват и данните, че в тази част на Чер
номорието възникват градове още преди 
6000 години. Според преданията, мястото 
на Аполония определила самата делфийска 
пророчица, а държавното усторйство на но
вия полис било демократично като на самия 
Милет. Своята самостоятелност Аполония 
запазва 600 години, а нейното процъфтяване 
предизвиква рязък прилив на население, за 
да достигне от само няколко хиляди до три
десет хиляди души. Затова са я нарекли Апо
лония Магна т.е. велика. От този златен пе
риод са съхранени многобройни сребърни 
монети, разкошни вази и амфори, украше
ния, накити, статуи... Почти не е имало бур
но събитие, което да не е заливало Аполо
ния - от похода на Александър Македонски, 
тракийското и келтекото царство до рим
ското владичество. Но, както се изразява ав
торитетният историк и директор на Нацио
налния исторически музей Божидар Димит
ров, Аполония, подобно на митичния Фе
никс,

винаги е възкръсвала от пепелта.
Днешният Созопол, както и някогашни

ят, пак е един от престижните черноморски 
градове. А наред с “българския Маями” - 
Златни пясъци, Варна, Слънчев бряг, Несе
бър и Бургас - той е част от този прекрасен 
наниз, който прави българския черноморски 
бряг изключитлено привлекателен.

Прекрасни са плажовете на Созопол - пя
съчни и изключително чисти. Има много 
гости, особено чужденци, които се къпят на 
градския плаж само на стотина метра от 
главния парк в центъра на града. На една ви
сочина над плажа в покрайнините на града 
вниманието ни привлича ограден археоло
гически обект, където все още се издирват 
останки от далечното минало. А на шосето 
близо до мястото на разкопките се натъкнах 
на една почти музейна автомобилна гледка: 
на паркинга сред многото луксозни автомо
били свое място под слънцето бяха намери-

един до друг трийсетгодишен малък "фи- 
чо" със скопска и един негов връстник тра
бант със софийска регистрация. Тук, над 
арехологическия обект и двата символични 
автомобилни съвременника, почувствах ре-

портерското удоволствие, че наред с албан
ската Аплония между Фиер и Влора, която 
бях видял през 1988 г., сега опознах и още 
една, също така очарователна Аполония, на 
брега на Черно море...

Разделяме се със Созопол на едно от 
най-романтичните му места, ресторант “Вя
търна мелница” с изглед към брега и двете 
островчета св. Иван и св. Петър. Ненаселе
ните днес островчета имат любопитно ми
нало. На първия някога се е намирал храм 
на Аполон, а след разрушването му на съ
щото място през 330 г. е била построена 
черква “Св. Иван”, дала името на острова. 
През^ 1303 г. тук идва цариградският патри
арх Йоан Козма да се наслади на тишината 
и да съзерцава стените на своя роден Созо
пол. Смята се, че тук са се венчали българ
ският владетел Светослав Тертер и визан
тийската принцеса Теодора. Много по-къс
но, през 1884 г., френски инженери ще пос
троят на острова фар. За щастие много цър
ковни книги от остров св. Иван са се запази
ли до днес и се намират в библиотеките на 
светогорския манастир Ватопед, Ватикана, 
София, Москва, Атина, Упсала и далечния 
Мичигат. На раздяла още веднъж

отправям взор към окъпаните от 
слънцето островчета,

към които бързат две лодки и много чай
ки, защото там от край време е птиче цар
ство. А лекият бриз сякаш понесе и думите 
ми: “Довиждане, дивен Созопол!”

Варна и Бургас са двата най-големи гра
да на българското черноморско крайбре
жие, а възникването им води началото си от 
дълбока древност. Само на пръв поглед те
зи пристанища са и съперници, защото под 
синия свод на черноморското небе и двете 
заемат важно място. Все пак на Варна заслу
жено е определена “неофициално” ролята на 
“българска морска столица”, над която е 
единствено само столичният град София.

Първото селище на мястото на днешна 
Варна основават гръцки колонисти още в IV 
век преди новата ера и го наричат Одесос. А

ли
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„Изградня" е натоварена и със соб
ствени слабости__________

В навечерието на 21 септември - Ден на общината

Подготовки за празника
За втора поредна година в Босилеград ще ради по повод Деня на общината. Общинският 

бъде ознаменуван Денят на общината - 21 сеп- съвет вече застана на становище наградите за 
тември. По случаи празника ще бъде проведе- постигнати резултати и приноси в развитието 
на тържествена сесия на Общинската скупщи- на общината да не бъдат парични, 
на, на която ще бъдат поканени представители По случай Деня на общината и традицион
на съседните общини в Сърбия и България, на ния събор “Малка Богородица”, Центърът за 
обществения и политически живот в общината култура в Босилеград ще организира културни 
и др. Очаква се на тържеството да пристигне програми на откритата сцена в училищния 
делагация на община Козлодуй, с която Боси- двор. В програмата ще участва и духов ансам- 
леградската община вече две години е побра- бъл от Кюстендил, фолклорният ансамбъл 
тимена. “Коло” от Буяновац, музикални състави от Бо-
„ - силеград и България и др. Организаторите

на Общинската скупщина отборниците да при- планират и дефилиране на участниците по цен- 
емат решение за присъждане на общински наг-

Много писалки, 

малко мистрии
* От общо 33-ма работници, само 20 са 
строители, докато останалите са 6 адми
нистрацията

Босилеградското строител- изкарват пари
предприятие “Изградил” многобройната администра- 

не само че няма достатъчно ра- ция. Колко е трудно в това от- 
бота, но няма и кой да работи! ношение показват и заплатите. 
Понеже фирмата отдавна е из- Най-опитните майстори-стро- 
правена пред сериозни пробле- ители вимат едва по 10 000 ди
ми, мнозина строителни работ- нара. Малко повечко получават 
ници я напуснали. Не напуска- инженерите, 
ли я обаче хората от админис- Докъде е стигнала “Изград- 
тративно-шефовския отдел, ня” показва и въпросът с ръко- 
Стигна се дотам, че само два- водните й органи. Въпр 
десетима работници, от общо “силната администрация” и хо- 
33-ма, са строители, докато ос- рата с полувисше и виеше об- 
таналите са юристи, секретари, разование, никой не иска да е 
счетоводители, касиери, шефо- директор. Понеже никой не ис- 
ве... Затова може да се постави ка да дойде и отстрани, този 
и въпросът могат ли дюлгери- пост често се изпълнява от вре
те да издържат толкова голям менни директори. Сегашният 
брой хора в уютните канцела- и.д. директор Атанасов, който

на поста застана преди около 
- Нашата фирма е изправена половин година, е шофьор.

Как и кога ще бъде решен

и за себе си и за
ното

Запланувано е преди тържествената сесия

тралните улици в Босилеград. П.Л.Р.

След приватизирането на „Бор"
екиИскат да прекратят договора

И след приватизацията обстановката в пред- 
приятието “Бор” не се подобрява. Производ
ството все още не е възстановено, работниците 
не получават заплати, а новият собственик Гой- 
ко Райкович от Бечей досега не е предприел не
що по-конкретно за решаване на проблемите.

След заседанието което рии.проведоха
петък, работниците на “Бор” отправиха 
до собственика, с което искат той да дойде 
фирмата и ясно да им каже дали възнамерява да 
възстанови производството и каква ще бъде 
по-нататъшната им съдба. На заседанието при
състваха и кметът Владимир Захариев и предсе
дателят на представителството на Съюза на са
мостоятелните синдикати в Босилегерад Иван 
Асенов, които подкрепиха исковете на заетите.

Основното становище на работещите е - да Закритите врати на "Бор" 
работят и да получават заплати. За първия ме- г
сец след приватизацията всички са получили по
5000 динара заплата, а на половината от работ- тни държавни органи да прекратят договора за 
ниците толкова им е изплатено и за втория ме- продажба на предприятието, 
сец. Те всекидневно идват на работа, обаче ня- Междувременно Симеон Йорданов, който от 
ма какво да работят. страна на новия собственик беше назначен за

Междувременно фирмата посетили предста- директор на приватизираното предприятие, си 
вители от Агенцията за приватизация от Ниш, подаде оставка. На всичко отгоре, по заповед на 
които били запознати с проблемите в “Бор” след Общинския съд в Босилеград, тези дни в “Бор” 
приватизацията. Работниците казват, че пред- ще се проведе публичен търг за продажба на 
ставителите от Агенцията, които се задържали кои превозни средства и машини. С тези пари 
във фирмата едвам петнадесетина минути, не ще бъдат изплатени щетите (от около 1,2 милио- 
им казали нищо конкретно във вързка с разре- на динара) на бившия работник Душан Коста- 
шаването на проблемите.

Доколкото новият собственик Гойко Райко- физическо навреждане на работното си място, 
вич не прояви интерес за възстановяване на про- Работниците очакват съдът наскоро да нареди 
изводството, работниците ще поискат от Аген- да се реализират и останалите присъди срещу 
цията за приватизация и от другите компетен- фирмата.

миналия 
писмо 

във пред небивали проблеми, казва
изпълняващият

Иван
длъжността въпросът за съотношението 

Атанасов, между броя на строителите идиректор
Основното е, пояснява той, че на администрацията не е извес- 
на територията на общината тно. Дюлгерите са убедени, че 
нямаме достатъчно работа, а проблемът ще бъде решен са- 
нямаме достатъчно и механи- мо когато фирмата се привати
зация и средства за работа. При зира. 
всичко това строителните ра
ботници не са в състояние да

В.Б.

Бойците ознаменуваха 
8 септември

Общинската организация на Съюза на бойците в Босилег
рад ознаменува 8 септември, който допреди няколко години 
официално се празнуваше като Ден на общината и Ден на ос
вобождението от фашизма. По този повод ОО на СУБНОР 
проведе тържествено заседание, на което присъстваха и пред
ставители на общинското ръководство, на военното потде- 
ление, на ОВР, на местното сдружение на пенсионерите и др.

По покана на организаторите, на тържеството присъстваха 
и представители на Радио Босилеград, понеже 
преди 8 години то излъчи първата си емисия.

ня-

динов, който преди няколко години с изживял

на тази дата

П.Л.Р. П.Л.Р.

След решението за заплащане на ТВ такса тя -В човечето села в общи
ната изобщо не могат да 
се хващат сигналите на 
държавната

.

Нямаме програма п не даваме пари
Не е известно кога ще бъде завършен ретранслаторът на Църноок, с който ще бъдат 
дадени технически възможности за приемане на програмите на РТС.

. телевизия.
Аз и съседите ми може 
да следим само сателит
ната й програма, обаче и

Изграждането на ТВ ретран- да са паднали. Докато предста- риев обаче не е съгласен с това губят^пТкТче^^У СС 
Радиотелевизия Сър- слатора, които ще предава сиг- вители на местното самоуп- и изисква от фирмата да завър- зваме нейните \,г

бия, което ще бъде приложено нали не само на РТС, но и па равлеиие настоявали иай-нап- ши електромрежата. н Затова аз У^Уги-
от следващия месец, предизви- други телевизии, включително ред да бъде завършена елек- - Ще платим въпросната су- щам въпооснатп
ка недоволство у много хора в и на заплануваната местна те- тромрежата, представители на ма при условие “Могиб” да из- категооичеп тР1'пакса>
Босилеградска община. Съ- левизия, започна по-миналата “Могиб” изисквали от ОС да върши работите качествено Любенов от ТТ Мила11
щевременно е актуализиран и година. Тогава ЦХФ и ОС в им заплати договорените 1,3 Това подразбира да побие мино - С .гп °ЛН° 1ль~
въпросът кога ще бъде завър- Босилеград за реализиране на милиона динара. След като не стълбовете и да развлече жица попади тегш’ КОито
шен ретранслаторът на Цър- проекта подсигуриха 7,8 мили- се разбрали, нишката фирма та, казва кметът и подчертава ЧшшнехйатпКиПри~
ноок, понеже сега в повече сре- она динара, два милиона от ко- поискала съдебна защита. че специална комисия трябва мите на РТГП ПРогРа~
ди в общината не се хващат ито общината. Към планината - Нямаме намерение пов- да вземе решение дали работи вим пети,та ще °]ппРа~
трите програми на държавната е прокаран път с дължина от торно да строим това, което те са извършени качествено шината ппГ**? СКуП~~
телевизия. Без оглед обаче на 2,8 километра, фирмата вече построихме. Работите из- или не. Всъщност почни ° пптп ,, '~ьР0ия> неи- 
основателното недоволство на “Орбит” от Долни Стаевац е вършихме според проекта и не той, така е предвидено РТС Травителството «
гражданите, още не е известно поела да набави необходимите може да сме виновни за това, сключения договор " В ■ оповестява той. 
кога ретланслаторът ще бъде апарати и съоръжения, а “Мо- че на планината духат силни Кога ще бъде решен с
завършен. Неизвестността е гиб” от Ниш да изгради обект, ветрове. За това е трябвало да в Търговския съд изобшо°н ЪТ обаче че все Докато не бъде за
шие по-голяма като се има да монтира рстланслатора и да мислят проектантите, катего- известно. Затова не е ясно „ ° въРшен ретранслаторът хопа
предвид, че за неговото из- прокара електромрежа. Обаче ричен е директорът на “Мо- стълбовете са били само ЛИ та и почти всички села в'обши
граждане тепърва трябва да по време на една виелица през гиб" Мирослав Илич. пени" или проектантите г,ь ната "яма да могат да хваппт
решава Търговският съд в Лес- октмври миналата година ня- Председателят па Босилег- ма от Враня) не са си г РИР" "Рограмите на РТС
К08а,‘- колко стълба от далекопрово- радска община Владимир Заха- съвестно работата извГЛеДаЛИ

съз-
Решението за заплащане на 

такса на

пла-

В.Б.
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„Дни на европейското наследство" в Димитровград Спира ли трафикът 

на цигарите?Земята • обаятелен материал
На нелегалния трафик на ци- дребните 

гарите на контролно пропуска- Поставя се въпрос “има ли 
телния пункт “Градина” тези прошка” за бедните жители на 
дни бе нанесен силен удар, тъй Димитровградско, които зара- 
като сръбските гранични влас- ди голата егзистенция са при- 
ти поставиха ограда между две- нудени да се занимават с тази 
те платна от сръбската страна дейност? Някои биха казали, че 
на буферната зона. Сега мина- държавата по този начин 
литс сръбската граница с кола поддържа социалния мир. Но 
няма да могат да завиват вляво, как да коментираме факта, че 
а ще трябва непременно да някои “бивши бедни” след ня- 
преминават българския кон- колко години занимаване с то- 
тролен пункт, където дават два зи “бизнес” натрупаха пари, 
евро за дезинфекция и плащат станаха “настоящи заможни” и 
пътен данък. Всъщност от бъл- си уредиха живота, 
гарската страна на буферната 
зона има подстъп за завиване гурност да каже дали и кога ще 
вляво без да се минава пункта, бъдат затворени 5-те българ- 
но гой е предназначен само за ски фришогга в буферната зона. 
служебни возила. Както неофи- Понастоящем иай-разпростра-

контрабандисти.В рамките на международ- Колев” от българския град Тро- 
ното мероприятие “Дни на ев- яп. 
ропейското наследство” в гале
рията в Димитровград е откри- годишното мероприятие е земя, 
та изложба на колекция от ке- подчерта изкуегвоведката Дия- 
рамнка - дело на преподавате- па Драганова от Националната 
ли и възпитаници на средното художествена галерия в София 
художествено училище за при- на откриването в Димитров- 
ложни изкуства “Проф. Венко град. Земята е древен обаятелен

- Не случайно темата на таз-

Все още никой може със си-

магериал, допринесъл през хи
лядолетията не само да не из
чезне гръичарството, но то да се 
превърне в истинско изкуство, 
подчерта тя.

И музейната сбирка към На
родната библиотека представи 
десетки грънчарски и предмети 
от керамика от предисторичес- 
ко време до наши дни. Изложе
ни са и скулптури на Димитър 
Илиев.

Като координатор на мероп
риятието Народната библиоте
ка “Детко Петров” организира и

Изкуството е реална дашшвишциш ™и-
забета Георгиева - първа, Сне
жана Виданович - втора и Цве
танка Тотева Воинович - тета

Директорът на средното художествено училище по кера
мика и графичен дизайн от град Троян Христо Йонков 
придружен от ръководителя на димитровградската гале
рия Димитър Илиев, се срещна в Ниш с директора на Га- награда. 
лерията на съвременното изкуство Ненад Живадинович и 3 рамките на мероприятието 
посети графичната база в Сичево. Двамата директори об- в димихровград се проведоха и 
мениха мнения по възможностите за установяване на вза
имно полезно сътрудничество - размяна на изложби, учас
тие в пленери и симпозиуми, обмен на творци и опит, за- 
щото “изкуството е реална дипломация, която най-бързо 
прокарва път и за всички други видове сътрудничество ” - 
каза Йонков след срещата в Ниш.

цилано разбрахме, глобите за нена приказка по въпроса е, че 
водачите, опитали там да зави- българските власти непремен- 
ят са драконовски. Доколкото но ще трябва да ги затворят, 
пък успеят да се измъкнат без когато в началото на 2007 годи- 
глоба, на сръбския пропускате- на тази страна бъде приета в 
лен пункт все пак ще трябва да Европейския съюз. Дали така 
покажат печат от българските наистина ще стане, остава да се

види.

редица други събития - местни
ят театър изнесе представлени
ето “Нишан”, а гостува и мандо- 

оркестър
ще “Искра” от София

към читали-линеният
гранични власти.

Най-голям удар от тази но
вина несъменно ще понесат

Б.Д. и В.Б. Б.Д.

При селскостопанския производител Иван Тошев На пазара върви като халва
Штш бентове,
ИЛИ
наводнения с*на, където река Нишава почти всяка година се С9излива от коритото и причинява щети на в сел
скостопанските площи (а тази година и на по
мощните и жилищни обекти): “Трябва да се нап
равят каскади и кейове от двата брега на реката 
и то от бетонния мост в селото към границата. 
По този начин проблемът окончателно би се ре- 
шил и ние, градинчаните не бихме се вече стра
хували дали трудът ни ще бъде отнесен от вода-

ОСлед наводнението част от сеното 
трябва да хвърли

Иван Тошев е един от най-видните селскосто- та-
Тошев оценява, че тази работа може да за- =5^пански производители не само в родното си се

ло Градинье, но и в Димитровградска община. ВЪРШИ единствено местното комунално пред- 
Днес обработва десетки хектари площи и от- приятие и добавя: Аз и другите трудоспособни 
глежда 6 породисти крави, телета, свине, кокош- жители на с. Градинье ще помогнем максимал- 
ки... Помагат му родителите Васил и Борка, как- но>,но сами да го направим просто е невъзмож- 
то и съпругата му Соня. След пропадането на но ■ 
фабриката за конфекция “Свобода”, в която ра
ботеше дълги години, Тошев напълно се обърна производител и се надява, че ще получи сред- 
към селскостопанското производство. Наводне- ства за наваксване на щетите, причинени от на- 
нията, които сполетяха с. Градинье в началото воднението. Той възнамерява да разгръща сед
на август, му причинаха немалки вреди. “На 40 скостопанската дейност. Неотдавна е купил ед

на машина за събиране и връзване на сено. Въп-

%
В частната фирма “Падина” в с. Белеш могат да се похва

лят, че едно техно изделие върви като халва. Става дума за 
малката печка, изгодна предимно за печене за чушки или, как
то я нарича собственикът на фирмата Стоян Вецков, “чушко- 
пек”. Стоян сподели, че напоследък не може да произведе 
толкова печки, колкото се търсят на пазара. Изделието прода
ва в собствения си магазин в с. Белеш, но снабдява и магазини 
в Пирот, Бела паланка и Ниш. “Печката може да издържи те- 

от 150 килограма. Може да послужи и за затопляне на 
стая. На нея дори може да се пече хляб”, изтъкна Вецков. През 
сезона “чушкопекът” е най-търсеното изделие на фирмата му, 
а досега са продадени няколко стотин.

Иван е регистриран като селскостопански

години съм и не помня такова наводнение. Во-
реки че има трактор, иска да купи още един, дадата ми унищожи зеленчуковата градина и нас- 

малко не влезе и в обора. Част от сеното, което КУПИ машина за издояване на крави, да построи 
събрах за зимата, ще трябва да хвърля”, сподели и нов’ по-голям обор. За да направи всичко това 
Тошев. ще МУ бъде необходимо да вземе кредит, макар

Той има идеи как би можал да се реши проб- че лихвите са големи - 8 процента, 
лемът в тази част на Димитировградска общи-

жест

Б. Д.Б.Д.
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Земеделците В Глигани правят големи
" 4 щети

Сурдудица

И общинските 

мъже дариха кръв
Босилеградско 

не са доволни
И най-възрастните хора в Босилеградско 
не помнят да е имало толкова глутници 
глигани и да са правили толкова големи 
щети. Унищожили са много изорани ни
ви, сега още им са на прицел картофите и 
царевиците.
-Диви свине са унищожили реколтата на 

домакинства в общината. И райчи- 
ловчани не могат да излезнат накрай с 
тях, така че на мнозина са унищожени 
царевиците. Хищниците твърде умело се 
вардят и не попадат на засадите, органи
зирани нощем от хората, казва Ставре 
Велинов от Райчиловци. В.Б.

от реколтата много
Студеното време и честите дъждове през

пролетта и лятото се оказаха неблагоприятни за 
тазгодишната реколта в Босилеградско. С из
ключение на сравнително добрия сенодобив, 
приносите от зеленчуковите градини и от овощ
ните култури са много по-малки в сравнение с 
миналогодишните.

Денча Спасов, животновъд от Горна Ръжана,
изтъква, че е събрал дос гатъчно сено за прехра- да могат да си приготвят зимнина от собствено- 
на на дооитъка^през зимата. Това потвърждават то производство, а зеленчуците ще купуват на 
и Зоран Станоиков от Рикачево и Винко Стаме- пазара.
нов от Зли дол и казват, че през това лято е има- Тази година се оказа изключително неплодо- 
ло повече сено в планинските села. родна за овощните култури. В някои села няма

Студените нощи, дъждовното време и более- ябълки и сливи “ни за лек”, а редки са и стопани- 
тите просто унищожиха доматите и намалиха те, които могат да се похвалят, че тази есен ще 
приносите на другите култури в по-низките час- варят ракия и от джанки, 
ти на общината, поради което гражданите няма П.Л.Р.

Службата за кръвопреливане към Здравния център в Сурду- 
лица тези дни успешно реализира още една акция. В начинание
то, организирано от Радио Сурдулица и 00 на Червения кръст,

и За добрите 

коз нч ки има и 

бонбони

ш
т\ участваха двадесетина души, сред които и някои които ценната 

течност са дарили над 30 пъти.
Този път кръв дариха и челниците на местното самоуправле

ние — кметът на общината д-р Станислав Момчилович, предсе
дателят на ОС Драган Стеванович и неговият заместник Драган 
Йович.

ш
Цветан Илиев от години отглежда кози. Не много, но доста

тъчно за него и съпругата му, с която живеят в Градинье. Как- 
то казва не би можал да живее без животните. Просто е свик

ва нал с тях. Цветан споделя, че през цялата година имат сирене 
^ за собствените си нужди.

Имената на козите му са необикновени за нашия край - Ка- 
Б сандра, Марисол и Тинки-Винки. Първите две са получили
■ имената по звездите от испанските поредици. Цветан е много
■ добър стопанин, дори послушните кози почерпва с бонбонки. 
I Коментарът му беше: “За добрите козички има и бонбонки".

а»
Д. Мирчев

-Д:‘
Мъки на димитровградския 
занаятчия Емил ПетровШЬ

Дх Работилтщата ще 

му падне на главатаБ.Д.

Занаятчията Емил Петров помещението. На неговия вър- 
Курта неотдавна подаде иск да пое защо да го заснемат 
откупи общинското помеще- говорили: “Такова нещо го ня- 
ние на главната Димитровград- ма никъде!” Емил Петров спо- 
ска улица, в което вече 27 годи
ни се

Приключи още едно дело 
за клевета Кога ще 

започне да 

работи 

училището в 

Драговита?

, те от

деля, че, след като откупи по- 
занимава с обущарска мещението, ще го ремонтира и 

дейност. Той между другото по този начин ще даде принос 
изтъква, че обектът е в катас- за по-привлекатления изглед

на града.
Общинският съвет на Ди-

трофално състояние и че съ-
щестува заплаха да се срути. В

В Общинския съд в Босилеград приключи още едно 
дело за клевета - сега за това как пътен полицай (не)взсл 
пари на шофьор. Съдията Драган Янев постановил при
съда и констатирал, че босилеградчанинът Стефан Кос- щина в Димитровград прие решение 
тов е виновен, понеже изнасял неистина, когато уведо- да се отвори подведомствено учили- 
мил полицейските органи, че полицаят Ваце Аначков от ще в село Драговита. В централното 
босилеградския ОВР му взел 100 евро. училище в града, както и в подведом-

В представката, която отправил към ОВР в Босилег- отвените учебната година започна на 
рад, Секретариата на вътрешните работи във Враня и 
Министерството на вътрешните работи, Костов заявил, 
че Аначков вече пет години го тормозил, вероятно да му 
вземе рекет, а през септември 2002 година, докато кон
тролирал шофьорските му документи - с намерение да 
го глоби за превишена скорост - му взел 100 евро.

След редица проверки било уточнено, че полицаят не 
е взел парите, които, какго твърдял Костов, се намирали
между корици на шофьорските му документи. Реагирала спорта на Р Сърбия официално даде 
и прокуратура в Сурдулица, която срещу него завела уг- съгласие макар че на 25 август е за- 
лавно дело за клевета. В Общинския съд дали показания вършена адаптацията на необходи- 
няколко свидетели, сред които полицаят, който придру- мите помещения. Думите на дирек- 
жавал Аначков, и спътникът на шофьора. Констатирай- торката потвърждава и общинският 
ки, че полицаят не е взел парите, първоначалният съд просветен инспектор Асен Иванов.
глобил Костов с осем хиляди динара, докато за съдебни- Все пак се налага въпросът - кога помещението няма вода и ток 
ге разноски на полицая ще вземе допълнително реше- ще стигне министерското разреше- Както казва Петров,

Окръжният съд във Враня не приел жалбата на Костов да наПомним, че в Драговита в мо- ° превърнало в обскът 
и на адвоката му. Потвърждавайки присъдата на първо- мента има девет деца „ м 
началния съд, тази съдебна инстанция констатирала, че , 998 и 2004 година1 так' че от тази ю( 
са правилно оценени всички моменти, показания и дока
зателства.

На 28 април т.г. Общинската скуп-

време, но единственият първолак, за
писан в училището в Драговита, все 
още не е тръгнал на училище.

Според думите на директорката 
Катарина Симеонова, училището в 
Драговита ще започне да работи, ко
гато министърът на просветата и

митровградска община 
отдавнашното си заседание об- 

на вни- съди иска

на пето вече се

и заключението бе, 
че всички общински помеще- 

ни ния, които са 
хора от ние, би трябвало 

страната го

мание на хората, които за пър
ви път посещават града. Той 
разказа, че нетодавна в лошо състоя- 

чрез търг да 
се предложат за продажба.

дина нататък ще има първолаци в то
ва село. вътрешността наА.Т.Н.К. питали може ли да заснемат

Б.Д.
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Български писатели се 

представиха в Белград

Т§ септември 200Й

' <5гСнощи 6 Сичево

Започна 15-ият 

литературен пленер «авй у, В рамките иа Международната среща на писатели през миналата сед
мица в къщата на Джура Якшич в Белград се представиха българските 
литературни творци Светлозар Игов, Николай Петев, Димитър Хрис
тов, Любомир Левчсв и Георги Борисов.

Председателят на Съюза на българските писатели Николай Петев 
произнесе реч за съвременната българска литература и представи твор
ческия почерк на колегите си, които го нридружваха в столицата на СЧГ.

На срещата бяха представени книгите “Литературни Балкани” (нова 
сръбска поезия и проза, преведена на български) и стихосбирката на 
Сърба Игнятович “Нова Атлантида” на български език.

Стихове на гостуващите български поети говориха Снежана Класо- 
вич и Милорад Геров.

На литературната среща присъстваха и представители на българско
то посолство в Белград.

В присъствие на изявени Радивой Шайтинац от Зреня- 
културни и обществени дейци нин, Братислав Миланович от 
от Ниш доаенът на сръбската Белград, Владан Матиевич от 
поезия Душко Трифунович от- Чачак и Радоица Бошкович от
кри снощи в Сичево поредния Подгорица.
15-и международен литерату
рен пленер. До 20 септември на Апостолова от България, 
тук ще пишат и ще обменят Алберто Принцис от Италия, 
опит десетина поети писатели Христо Петровски ог Македо- 
и литературни критици от иия, сънародникът ни Дими- 
страната и чужбина. Домакин тър Анакиев, който живее и ра
на тазгодишния юбилеен лите- боти в Словения, и Горан Сго- 
ратурен пленер е Небойша янович, който живее във Фран- 
Озимич. От град Ниш е и писа- ция. 
телят Саша Хаджи Танчич, ла
уреат на най-голямата награда пленер в Сичево се съпровож- 
на пленера “Катопйа зеЬюа” - да и от редица други меропри- 
за жизнено дело. Освен тях от ятия. Голям интерес привлича 
страната в пленера участват изложбата на книги на най-зна-

В пленера ще творят и Божа-

чимата издателска къща “Жа
нет 45" от Пловдив и най-нови
ят филм па Димитър Анакиев 
"Амиго", който беше прожек
тиран па откриването.

Запланувано е освен в Ниш 
участниците в пленера да се 
представят и пред любителите 
иа художественото слово в 
Алексинац.

През октомври и ноември 
в Димитровград_______

Юбилейният литературен

Театрален фестивал
От 15 октомви до 15 неомври в Димитровград ще се проведе театра- 

фсстивал с участие на 13 професионални и самодейни театри от 
Сърбия и България. Освен домакина - театъра “Христо Ботев от Ди
митровград, от Сърбия във фестивала ще участват Народните театри от 
Пирот и Ниш, Регионалният професионален театър от Нови Пазар, са
модейните театри от Прокупие и Алексинац и една театрална трупа от 
Белград, предвождана от актьора Боле Стошич. От България на сцената 
в Димитровград ще се представят Народният театър “Иван Вазов ’ от 
София, театърът “Поморие”, Общинският драматичен театър от Ловеч 
и театрите към читалищата в Каварна, Тополовград и Костин Брод.

Фестивалът ще бъде съпровождан и от други културни прояви - фил
мова вечер, посветена на световноизвестния кинорежисьор Златан Ду- 
дов, изложба на творби на димитровградски художници от фонда на 
Градската галерия, литературна вечер, както и изложба, чиято тема ще 
бъде свързана с театралното изкуство. В подготвянето на фестивала са 
включени реномирани димитровградски художници - Георги Йосифов, 
Димитър Илиев и Велча Велчев. Първите двама ще се погрижат за из
готвянето на плакетите и статуетките, с които ще бъдат награждавани 
най-успешните участници във фестивала, докато Велчев е задължен за 
логотипа на фестивала.

Както ни информира актьорът в театъра “Христо Ботев” Делча Ги- 
гов, театралният фестивал в Димитровград ще подкрепят Министерсво- 
то на културата и медиите на Сърбия, Министереството на културата на 
България, Националният съвет на българското малцинство и ОС в Ди
митровград. Той сподели, че по случай фестивала ще бъдат извършени 
определени технически и други ремонти в голямата зала на местния 
Център за култура. Гигов оцени, че предстоящият театрален фестивал в 
Димитровград ще бъде едно голямо събитие за града.

П.С.Б. лен

Съдържателен двуброй 

«та бредъе на сп. „Бдение“
КН>ИЖ€вНОСТ УТП6ГНОСТ &ЗШТИНЯ тт „ Г» ~ гт ттНа страниците на новия вали, скъпа - Райко Петров Но- 

двуброй (8/9) на списание за ли- го. От рубриката “Тълкувания” 
тература, изкуство и културно ще споменем още два текста - за 
наследство “Бдение” (издател е стихосбирката на Любомир Си- 
Културният център в Свърлиг; мович “Точка” (автор е Сладжа- 
главен редактор Зоран Вучич) на Илич) и за разказите на Ра- 

® са тридесетина автори. Освен дослав Стоянович “Власинска 
литературните творби внима- сватба” (Горан Максимович). 
нието привлича и текстът за ак- В рубриката “Наследство” 

ЧЗ туалното в поетичния опус на (бащина) между другото е пуб- 
ю Гордана Тодорович, както и за ликуван текст на Радослав Ра- 
Щ неологизмите в поезията й (ав- денкович “Истина и легенди за 

тор е Душан Стойкович). За ру- село Плужина”, а Драгослав Де- 
мънско-сръбските поетични те- вич пише за свърлишките гайди, 
ми на Радомир Андрич пише Поместени са и три ромски при- 

V . \ Д‘ч-1 Мичо Цвиетич, а за стихосбир- казки.
^ката на Драган Лакичевич “Сняг

Нови книги

8,9
; 2005 
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^участниците 6 тазгодишния изобразителен пленер 6 Сичево
*Вместо казарма - Академия на изобразителното изкуство в Ниш «-Надежда Петро
вия разкри нови кръгозори пред живописа и художниците «Нови самостоятелни из
ложби в Белград и в Нови Сад

рения. Точно обратно - съвсем добро- на XX век на тези наши простори, кога- 
желателно, без скрити намерения аз по- то не е имало такива възможности за

*Г-н Цонков има ли промени в отноше
нието на град Ниш към изобразител
ните художници след миналогодишния сочих конкретни проблеми, които тряб- комунициране и събиране на живопис- Р 
Ви протест и какви са те? ва да бъдах преодолени. Смятам, че в ци от всички балкански страни както |

- Както чухме от Ристо Буквич, по- град Ниш има хора, които разполагат с сегашните, ще разберем колко дълбоки 
мощник на градоначалника Смилко достатъчно положителна енергия и са- следи оставя изкуството в човешкото 
Костич, в Ниш е сформиран Съвет за мо чрез обмен на различни, ако щете и съществуване и колко силно е влияние- 
изкуството, съставен от истински спе- противоположни мнения и идеи може то му върху хората. Художниците, кои- 
циалисти и хора на изкуството. От ме- да се стигне до най-доброто решение, то преди един век са се събрали тук по 
диите също узнавам, че се предприемат * фактът че сте се съгласили след две почин на Надежда Петрович, откриха 
сериозни начинания да се реши стату- десетилетия отказване отново да 
сът на Академията на изобразителното участвате в пленера, който се органи- 
изкуство в нашия град. Аз не съм пре- зира под егидата на градските струк

тури подсказва, че и Вие сте промени
ли отношението си към градската ад-

тт

нови кръгозори понеже се бяха обявили 
против затънтеността и безжизненос-
тта на тогавашното академическо из
куство. С други думи казано, те преот-подавател и нямам намерение да ста-

«IIII111Н
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вам такъв, но страшно много ме вълну- министрация. криха изкуството и го натовариха с но- говорих, аз приключих една творба, ко
ват проблемите във връзка със статуса - Точно така. Аз се съгласих да учас- ва обществена и благородна общочо- ято е избрана от международното жури 
на младите художници и условията за твам в тазгодишния пленер в Сичево, вешка мисия. Това, което те очертаха за тазгодишния “Октомврийски салон” 
тяхната работа. От медиите разбрах и защото съм уверен, че вече има поло- продължи през целия XX век и сега, в в Белград. Става дума за едно голямо 
това, че градоначалникът Костич пре- жителни промени и се открояват кон- началото на новото хилядолетие, аз се по размерите си произведение, което 
товаря с войската на Академията да бъ- кретни решения за проблемите. чувствам като продължител на започ- ще бъде изложено в Галерията на
де преотстъпена една от казармите в * Може би стогодишният кбилей на натото от тях, като последовател на УЛУС в улица Кнез Михайлова. Радва 
Ниш, което смятам за извънредно ре- най-стария изобразителен пленер на техните идеи. ме, че “Октомврийският” салон прерас-
шение. Балканите беше предизвикателство и * Г-н Цонков, ще споделите ли с чита- тна в международно мероприятие и че

Понеже Съветът е сформиран неот- за вас. телите на “Братство" върху какво ра- участвам в него. Освен това се подгот-
давна, все още е рано за конкретна пре- - Разбира се. Едва ли има живописец ботите в момента и какви са планове- вям и за следващата ми самостоятелна 
ценка какво от обещаното ще се реали- у нас, който не би изпитвал удовлетво- те Ви? изложба, която догодина по това време
зира, но смятам, че моята инициатива, рение, дори и голяма чест да бъде пока- - Освен работата на пленера в Сиче- трабва да бъде открита в същата гале- 
моят протест ако щете, е разбран пра- нен на едно такова събитие. Като си по- во, който има извънредно богата прог- рия в столицата, а един месец по-късно 
вилно - той не е направен с лоши наме- мислим само за времето от началото рама в съзвучие с юбилея, за който вече и в Нови Сад. В. Богоев
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дойда в родния си край РождествоНа 2 септември (петък) бях със сина си Вукашин на 
пазара в Цариброд. Дойдохме с колата си с белград
ски номера да купим чушки. От небето се изсипа про
ливен дъжд, а когато престана да вали, от недалечната 
кръчма излезе полицай и ни даде знак да отидем при 
него. Отидохме, той ни поиска шофьорските докумен
ти и започна да пише нещо. Попитах го какво пише, а 
Саша Тошич (така се казва полицаят) ми отговори, че 
ни глобява с 1000 динара и добави: “И аз трябва да'за
работя своята надница!?” Казах му, че няма основание 
да ни глобява, но той ми отвърна, че въобще 
тересува какво говоря, защото “вие, белградчаните, 
сте много безобразни”. Обясних му, че сме цариброд- 
чани, които живеят в Белград, но той само махна с ръ
ка и поиска 1000 динара. Не му платихме. В 
мент се намеси неговият колега Бобан Николич, който 
се развика и заповяда на сина ми да влезе в полицей
ската кола. Разбира се, не се съгласихме, защото 
не сме престъпници, а от документите можеха да взе
мат необходимите им данни. Те обаче 
отидем в полицейската станция. Отидохме, 
въведоха вътре, а на улицата пред станцията искаха да 
подпишем някакъв протокол. Отказахме.

Крайно време е да се повдигне въпросът трябва ли 
ние, царибродчаните, които живеем в Белград, Ниш и 
други градове, да плащаме рекет на полицията, когато 
дойдем в родния си край. Или може би по този начин 
някой иска да скъса връзката ни с Царнбродско, за да 
не се разпространява истината за неговото жалко со
циално-икономическо положение? С този въпрос се 
обърнах и към Националния съвет на българското 
малцинство, като поисках да сигнализира на вътреш
ния министър Иочич за недопустимото поведение на 
служителите от МВР.

На 21 септември се чества големият християнски празник Рож
дество на Пресвета Богородица. Някога той е бил патронен праз
ник на църквата в Цариброд, след като тя била завършена през 
1895 г. Предполага се, че работите приключили в края на лятото 
същата година, а като закрилник на храма бил взет първият праз
ник в следващия месец, т.е. Рождество на Пресвета Богородица. 
На този ден била проведена и първата божия служба в новопос
троената църква. Оттогава до периода на тоталитарния режим 
това бил главен празник на Цариброд. Освен църковните тържес
тва на този ден в града бил провеждан и събор, на който идвали 
хора от селата и съседните градове.

- На Малка Богородица, както още се нарича този празник, ние 
децата, най-много се радвахме на въртележките, които бяха пос
тавени на старото пазарище и до Гациното. На същото място бя
ха и сергиите на търговците лимонаджии, бонбонджии, симид- 
жии... Продаваха се и всички видове селскостопански продукти, 
спомня си Петър Денков, един от по-старите царибродчани.

Освен че се знае годината на завършването на църквата, извес
тни са и много други данни за нея. Според А. Василев, инициатор 
на строежа на църквата е бил и поп Тодор Анастасов. В църков
ния двор се намира неговият гроб, а от паметната плоча се чете, 
че е роден през 1831, ръкоположен 1854, а починал 1903 г. Според 
същия автор иконостасът е изработен от дсбърския майстор 
Иван Филипов Аврамов. Благодарение на тях, както и на нашите 
предци, които са помогнали изграждането на църквата, ние днес 
имаме уникална светиня, с която трябва да се гордеем. А хубавия, 
за съжаление забравен празник Рождество на Пресвета Богороди
ца трябва да възвърнем.

Затова инициативата на отборническата група на ДС, ПСС и 
независимия отборник Зоран Христов - Хърли за възобновяване 
на споменатия празник заслужава внимание, понеже това е общ 
празник на всички царибродчани. Впрочем връщането ни към 
традициите и духовните стойности е и път към оцеляването ни.

Сретен Игов

не го ин-

този мо-

ние

ни наложиха да 
но не ни

Йордан Веселинов, Белград

Бребебница (3)

Бребевничките родове
I Млекоминци (3)

Село < един бунар!
В село Бребевница живеят или са живе

ли следните родове:
Анда(р)санови: 6 къщи (Серафим, Вла- 

да, Гьерго, Първан, Тошко и Иван). Този 
род наричат и Каракачанье, но не затова, 
че са от каракачаните, но по това, че и те

рот и други места в Сърбия.
Истатини: 4 къщи (Никола, Срета, 

Младен и Васил).
Пашини: първо 2 къщи, след това 6. 

Този род наричат и Виячеви, защото ня
кои хора от рода (Димитър, Вада и др.) 
били “вияче” - кастрирали (“виели”) би
кове, овнове и коне. От този род е 
Иван-Ванча Пашин, който работел в Ща
тите и оттам се върнал с бели дрехи, джо
бен часовник, злато...

Тричкови: 3 къщи (Петър, Арса и Тас-

‘Един от най-острите проблеми на млекомин- 
ското население бил недоимъкът на питейна 
вода. В цялото село имало само един бунар и 
то в Гьорина махала! За пране и поливане на зе
ленчуковите градини е ползвана вода от река
та.

В старо време млекоминчани 
изкарвали поминъка си със земе
делие и скотовъдство. В нивите по 
баирите сеяли жито (ечемик, ръж, 
овес...), а край реката отглеждали 
зеленчукови растения - картофи, 
фасул, зеле, чушки, домати и др.
Тъй като сеното от ливадите и 
сламата от овършеното жито не 
били достатъчни за прехраната па 
добитъка през зимния период, се
ляните кастрели торите и събира
ли листник. Оголването на торите 
обаче допълнително застрашава
ло обработваемата почва. При 
проливни дъждове се образували 
големи порои, които отвличали 
лесно разрушимите земни пласто
ве. Така с било до 1947/48 година, 
когато започнало планово залеся
ване на голините и създаване на 
млади борови гори.

Един от най-острите проблеми 
на млекоминското население бил 
недоимъкът на питейна вода. В ця
лото село имало само един бунар

като каракачаните отглеждали черни овце. 
Местният ага най-много обичал да му до
насят мляко хората от този род. Потекло
то на рода е от село Църкалевци в Бълга
рия.

и то в Гьорина махала! За пране и поли
ване на зеленчуковите градини е пол
звана вода от реката.

Животът в Млекоминци бил тежък иАнтанасови, един от най-многолюдни ге 
родове в селото. От него са се развили но
ви родове: Маринкови (Маринко имал 
трима сина - Ценко, Петър и Велко), Джу- 
рини (само една къща - Петър), Турни (2 
къщи - Раткови и Здравкови), Бонини (2 
къщи - Вецкови и на Вецковия брат, чието 
име хората забравили, понеже нямал по
томци), Шерини (1 къща - Ставрови), 
Ангьелкови (2 къщи - Василеви и Манови) 
и Станчини (3 къщи - Рангелови, Велини и 
Тодорови). Според едно предание този 
род се доселил в селото от Асенова плани
на в България. Там убили турчин, който 
искал мома от рода им, и избягали в Бре
бевница.

Циганье - роми, от които сега няма ни
кой в селото. Изселили се в България, Пи-

затова мнозина млекоминчани отивали 
на печалба. Ония, които искалико).

по-до
бър живот, напускали родните си огни
ща и се преселвали предимно в Плевен- 

други места в Северна България. 
След 1944 г. немалко хора от това село 
се изселили в други краища на Бълга
рия, а по-късно, след затварянето 
югославско-българската граница, 
рацията сменила посоката си и “тръгна
ла към Македония, Сърбия 
лите югорепублики.

През 50-те и 60-те години на XX век 
трудолюбивите млекоминчани органи- 
зирали акции за подобряване на 
та мрежа в селото си, така че сега до 
всяка махала и къща може да се

Пунини: 3 къщи (Денко, Велин и Геор
ги).

Каралеини: 7 къщи (Мата, Йорда, То
дор, Васил и Кола с трите къщи на сино
вете си Миронко, Арса и Горча).

Джавипи: 1 къща (Лснча).
Джукьини: 4 къщи (Новко, Арса, Нико

ла и Ангел).
Манолови: 3 къщи (Тодор, Йеста и 

Митко).
Гюзини: 2 къщи (Арсо и Пера).
Накьини: 1 къща(Гьора).
Гявольете: 1 къща (Лека Васин). Наре

чени са така, понеже основателят на рода 
много хитрувал (гяволувал), когато хора
та от селото отивали на дърва. Той тръг

вал последен към гората, така че на връ
щане бил пръв и ако му се счупят кола
та, другите дървари били принудени да 
му помагат при поправката, защото не

ско и

на
миг-

и остана-

пътна-

прис-
тигне с лека кола и камион. Селото е 
електрифицирано, над река Драгови
щица са построени два бетонни моста 
което ще рече, че значително са подоб
рени условията за живот. Проблемът с 
недоимъка на питейна вода обаче 
решен и продължава да затруднява 
вота на млекоминчани.

Сега вече няма голяма миграция на 
хора от Млекоминци. Забелязва се оба
че процес, който е обратен на един про
цес от далечното минало. От общото си 
селище край реката млекоминчани то
гава се разселили по баирите и образу
вали махали, а днес напускат махалите 
си по баирите и се заселват край Драго
вищица и Буцалсвска река.

- Продължава -

В мерата на селото имало мапстирска 
и още 4 други воденици: Рашкова и Бо
рина, Мадина, Машина и Вельииа.
Най-познати била воденицата на Васил могли да минат от неговата кола. 
Мадин от рода на Каралеините. Освен _ Динчини: 3 къщи (Гьоргьия, Рангел и 
воденицата той имал и “дерак” - валя- Йота). 
вица за валяне на вълнен плат, и малък Марикьиии: 3 къщи (Петър, Бориско 
агрегат за производство на електричес- и Нейча). 
ки ток. От този агрегат “свитнуло 
първото електричество в Забърдието.
Ратко и Бора имали една воденица с две 
буки. Когато имало вода, мелели и два
та камъка, а когато намалявала вода
та, камъните мелели на ред. От Вилъи- 
ната воденица останало само името;
Виля, вероятно Филип, работил нещо 
във воденицата си, когато дошла голя
ма вода, захванала воденицата му и я 
отнесла заедно със стопанина й.

не е
В млекоминските местности 
Котлиии и Рупите се експлоа
тираха кварцовите залежи. 
Качественият кварц се изнася
ше в Босна, където се изпол
зваше в производствения про
цес на “Електробосна ” от 
Лице. От този немешал има
ше полза не само селото, но и 
цялата Босилеградска община 
обаче ресурсът сега не се пол
зва и никой не се осмелява да 
прогнозира дали и кога ще бъде 
открита отново кварцовата 
мина в Млекоминци.

жи-

Доданови: 2 къщи (на Денковитс си
нове Арса и Спасен). Те живеят от вън
шната страна на “околовръстното”. 

Каменови: 1 къща (Мика).
Погини: 1 къща (Димитър). 
Свиленкови: 2 къщи.
Вильини: 1 къща.

- Продължава -
Цветко Иванов Богослов Янев



16 септември 2(М5

Пионерско първенство на Сърбия Трети кръг в ЮФД

Нова победа на “зелените”Голям успех на
футболистите на "Младост" разгромиха с 4:1 "Пуста река" от 

Д ИМИТРОВГр(|ОСКИТ(г Войник 6 рамките на третия кръг от тазгодишното първенство в

лекоатлетки Около 500 зрители, които и препрати топката до Георги- лек индивидуален пробив, 
наблюдаваха мача на “Песка- ев, който излъга вратаря на

гостите 
вич.

В рамките на четвъртия кръг 
Александър Марко- “Младост” ще гостува на “Юг 

Богдан” в Житораджа. Среща- 
В 49 минута гостите намали- та ще се изиграе на 18 септем-

* Тодорова бе "златна", а Петрова "бронзо- Ра” доволни напуснаха трибу- 
ва" по скок на височина ните, понеже за пореден път 

през последните две години бя
ха свидетели на отлична игра ха преднината на домакините, ври (неделя).

Вратарят на босилеградчани
Горан Величкович, който през Д. Йованович (от 64 мин. Б.

В град Сента (Войводина) 5 и 6 място с резултат 4,21 м. 
наЮиП септември се прове
де първенството на Сърбия по Величкова бе четвърта в полу- 
лека атлетика за пионери, на финалната група и ие успя да 
което участваха и четири пио- влезе във финала, 
нерки от Димитровград.

Най-голям успех осъществи 
Андреа Тодорова, която спече
ли първо място и златен медал 
в дисциплината скок на висо-

В бягане на 60 м Валентина "Младост": Г. Величко вич,на “зелените”.
И в тази среща след първия 

съдийски сигнал босилеград- целия мач отлично пазеше вра- Илич), И. Василев, Д. Димит- 
чани започнаха да атакуват тата си, допусна груба грешка, ров, Г. Игнятович, В. Владими- 
вратата на гостите и да създа- от която се възползва напада- ров (от 74 мин. М. Васев), М. 
ват голови положения. Резул- телят на “Пуста река” Иван Георгиев, Д. Стошич, М. Йоич 
татът бе открит в 24-та минута. Илич и отбеляза гол. Този гол (от 65 мин. И. Григоров), Л.

* На 17 септември в българ
ския град Самоков ще се 
проведе улично бягане, в ко
ето ще участват и лекоат- Младият Владица Владимиров не успя да дестабилизира “зе- Динов, С. Дамнянович.

чина. Тя успя да прескочи 1,46 Ниш °'" Д"м""Ч’овг1’а" направи изключителен пробив лените”, които продължиха да 
м. Втора бе състезателката от * На 18 септември па ста- 
Белград Андреа Виденович, с дион “Чаир” в Ниш ще се 
резултат 1,43 м, а трета - Алек-
сандра Петрова от Димитров- оперска лига). Ще участват 
град с 1,30 м. и димитровградските леко

атлети, които винаги са

"Пуста река": А. Маркович, 
3. Гопич, М. Станкович, П. Йо- 

2 гола. вич, С. Петрович, 3. Николич
по лявата страна и отправи играят силно и до края на сре-
центриранс в наказателното щата вкараха още
поле, от което умело се възпол- Най-напред в 60-та минута Си- (от 64 мин. С. Видоевич), М. 
зва Синиша Дамнянович и с ниша Дамнянович от пряк сво- Джорджевич (от 46 мин. Д. Да- 
точен удар е глава изпрати боден удар се разписа за втори видович)_, Ж. Стоянович (от 65 
топката във вратата на гости- път в този мач, а крайния ре- мин. И. Йованович), Д. Михай- 

бележили добри резултати те. На 2:0 повиши Мирослав зултат 4:1 в полза на босилег- лович, Б. Здравкович и И. 
на това състезание.

В дисциплината дълъг скок 
Александра Андонова раздели

Георгиев в 29 минута. Михайло радчани оформи младият Да- Илич. 
Йоич организира контраатака ниел Стошич след изключите- П.Л.Р.

Нишка футболна зона Добросъседско спортно сътрудничество между 
Сурдулица и ТрънБялата точка 

задоволи правдата Срещнаха ее ветераните на 

^Радник” н ^Партизан”"Балкански" - "Раднички"(Чаплинац) 1 : 0 
Димитровград, 10.09.2005 г. тите дойдоха с намерение да 

СЦ “Парк”, зрители 500. Съ- се отбраняват и по този начин 
дия: Ивица Стоянович от Алек- да спечелят една точка. В това 
синац- 8. Голмайстор: Васов в бяха успешни до 75-та минута,
75 мин. от дузпа. Жълти карто- когато един играч на “Раднич- 
ни: Иванов от “Балкански” ки” игра с ръка в наказателно- 
Цветанович и Димитриевич от то си поле. Съдията посочи бя- 
“Раднички”. Червен картон: лата точка, а сигурен изпълни- 
Гюров от “Балкански”, (втори тел на дузпата бе Саша Васов.

Добро голово положение има- 
"Балкански" : Андонов-, Д. ше и Гюров в 62-та минута, ко-

Пейчев 6 (Зекович 6), Глигори- гато от 3-4 метра стреля право Окръжна футбоЛНа Лига - II крЪ2 
евич 7, Марков 7, М. Пейчев 7, във вратаря. Гостите не осъ- 
Бошкович 6, (Иванов 6), Гюров ществиха нито едно голово по- 
6.5, Чирич 7, Васов 7, Ценич 6, ложение.
(Ценков-,) В следващия кръг “Балкан- и п и и

Твърд и неизвестен мач бе ски” играе в Свърлиг срещу ед- ФК ЖелкЗШЗ - ФК ЛокОМОГПиВз (БеЛО ПОЛв) 6 ! 2 (5 ! 0)
Димитровград, 11 септем- чови роли в Окръжната лига за ците да отбележат два гола. 

ври 2005 г. СЦ “Парк”, зрители Пиротски окръг, по-добрият В третия кръг от първен- 
- около 200. Главен рефер: Ду- съперник бе “Желюша”. През ството “Желюша” ще гостува 
шан Нонич от Пирот (8). Гол- първото полувреме домакини- на “Танаско Раич” в Пирот. Ма- 
майстори: Глигориевич в 12, те лесно извоюваха предим- чът ще се играе в събота на 16 
Гогов в 29 и 45, Г. Денков в 31,
Гигов в 39 и Величков в 85 мин.

В духа на протокола за добросъседски отно- ме като един народ. Имаме най-добри пожела- 
шения и презгранично сътрудничество между ния за сръбския народ и желаем тази наша сре- 
общините Сурдулица (Сърбия) и Трън (Бълга- ща да премине в братски и приятелски дух - за
рия) ветераните на сурдулишкия футболен яви на срещата Димитър Киров, заместник 
клуб “Радник” бяха домакини на ветераните на кмет на община Трън. 
трънския ФК “Партизан”. С футболните вете
рани от Трън бе и делегация на общинското уп- телски връзки ветераните на двата футболни

клуба играха мач, който завърши с победа на 
- С община Сурдулица имаме твърде успеш- гостите от България - 4:3. 

но презгранично сътрудничество и се чувства-

Освен че обмениха опит и установиха прия-

равление.

Д.М.жълт в 88-а мин.)

Гостът замина с половин дузина
изигран в Димитровград. Гос- ноименния отбор..

Започна шахматното първенство 
на Централна Сърбия - група юг

ство от 5 гола. През втората септември от 16 часа. 
част на мача играчите на “Же- 

за “Желюша”, а Мурсели в 58 и люша” позволиха на белопол- 
Цолич в 70 мин. за “Локомоти
ва”. Жълти картони: Гигов от 
“Желюша” и Цолич от “Локо
мотива”.

Д. С.

^Власотинце” - 

^Цариброд” 2:4
На 1 септември стартира Втора 
сръбска лига - група изток_______ФК "Желюша": Стоицев 7,

Величков 7.5, Миладинов 7, Д.
Власотинце, И септември 2005 г. В първия кръг от първен- Денков 7, Крумов 7.5, Стефа-

ството на Централна Сърбия - група юг отборът на ШК “Цариб- “°в 7 (Димитров 7), Гигов 7.5
род” гостува във Власотинце, където победи местния отбор с 4 : (ТРИЧК0В 7); Глигориевич 7 (Ге-
; " 1 , „ оргиев 7), Гогов 7.5, Митов 7.52. По цяла точка за димитровградския отбор спечелиха Сърбис- ^ р Денков 7

Минчич, Драган Илич, Георги Петров и Драгиша Йонич. фК "Локомотива": Стани- Баскетболният клуб “Димитровград” се подготвя за първенството на
Във втория кръг ШК “Цариброд” е домакин на ШК “Вучйе” от ШИч 6, Игич 6, Джунич 7, Цолич ВтоРа сръбска лига - група изток. Миналата събота в Ниш представите-

едноименния град. Мачът е насрочен за неделя (18 септември) 7, Джурджев?, Златанович 6 ™те на 14'те отбора, които ще се състезават в лигата, решиха първият
кръг да се играе на 1 и 2 октомври.

_ „„„„„КТД,— пш На старта на първенството димитровградският отбор е домакин на
Тази година в лигата ще се състезават 12 отбора. Първите ^ович 6 (Антич 6), М. Златкович БК “Икономист” от Ниш. Още обаче не се знае къде димитровградчани 

шест кръга ще се играят по системата гост-домакин, докато пое- 7 и "■ Златк°вич 7.

Не знаят къде ще 

домакинстват
лав

Мурсели 7, Игнятович 6, Цвет-от 10 часа.

ще играят като домакини.
Играч на срещата: Деян Ми- Тази година лигата ще наброява 14 отбора, а след края на първен- 

тов от “Желюша” (7.5). ството отборите, заели първо и второ място, ще се класират в Първа
В мача между отборите, кои- сРъбска лига. Четирите най-слаби отбора в лигата ще се преселят в със- 

Д-С. то миналата година имаха клю- тезанието с по-долен ранг. д. С.

ледните пет срещи ще се играят на едно място, т.е. по системата, 
по която се играе в турнири.
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фотооко
От албума на наш читател през последните години 

лям брой домакинства е 
силеград и в околните села 
се занимават с отглеждане 

пуйки. Една от причини- 
“нов бизнес е

го-
в Бо-

Повече «а на
те за този 
изключително вкусното пу- 
ешко месо. А хората каз- 
ват, че една пуйка за 5-6 
месеца може да достигне

между 15 и 20 килог-

ученичките
тегло
рама. При положение, ко- 
гато цената на месото е 
висока, отглеждането на 
пуйки може да се окаже и 
доходен бизнес.

П.Л.Р.

И На контейнера 
I е написано след- 

■Щ пото: Уважае- 
ЦЯ ми домакини, не 

изхвърляйте по- 
Щщ мии в контейне- 
ЙЯ ра, от заклапи- 
■щ те животни и 
(Я<1 птици на из- 
Щт хвръляйте чер- 
лй вата и излиш- 
33 ните материи в 
иЯ контейнера, а 
Щя ги сложете в 
СМ найлонови плик- 
МЧ чета. Благода-

1

Интелектуалец от
]

, " . |
Ниш с добро материал
но състояние иска да се 
ожени и търси девойка 
или свободна жена до 
35-годишна възраст. 
Може да бъде и по-въз
растна и не трябва да 
е в трудово отношение. 
Основното условие е да 
бъде здрава и да може 
да ражда. За запознава
не и по-подробни ин
формации на телефон 
(018) 40 760.

К|
Снимката е от албума на д-р Никола Цветков

Писани данни от миналото на нашите краища липсват, 
особено от областта на учебното дело. Фотографиите обаче 
са тук, за да научим от тях нещо повече. Тази снимка е заснета 
през далечната 1913 година. На нея са ученици от местното 
основно училище в Смиловци, с учителката Флора, дошла тук 
от Пловдивско. Между учениците са и Напалеон Георгиев (в 
средата), известен селскостопански производител от Сми
ловци, и Цветко Алексов (първият отдясно), баща на извес
тния димитровградски лекар Никола Цветков.

Впечатляващ от тази снимка е фактът, че на нея са повече 
ученичките - 13 момичета и 8 момчета. Оттук и изводът, че в 
началото на миналия век нашите предци са разбирали значе
нието на образованието за децата си. За разлика от останали
те краища на страната, където примерите на момичета, из
пращани на училище, са били твърде малко. От снимката съ
що узнаваме и как по онова време са се обличали младите в 
нашите краища. Между другото изпъкват украсените сукмани 
с обезателните престилки (опрегачки) при момичетата и “бе- 
летинете” при едно от момчетата в горния ред. Някои от де
цата са облечени по градски, въпреки че са живеели на село.

Сретен Игов

КД
<I(|

На един контейнер за смет на улица “Васил Левски” в Димит
ровград неотдавна осъмна този надпис. На автора на надписа 
очевидно е писнало да гледа как комшиите му хвърлят 
неща по крайно нехигиеничен начин в контейнера и затова е ре- 
шил да ги посъветва. Във всеки случай духовито и поучително.

всякакви

Б. Д.

Има да ш шшаПродавам обитаема 
къща от 160 квадратни 
метра на две нива с га
раж и двор в с. Желюша, 
Царибродско (срещу 
Разсадника). Цена по до
говор.

За допълнителна ин
формация 018/547-546.

ВОДОРАВНИО: 1. Който се г 
занимава с политика. 6. Коле- 13 и
ло с жлеб. 11. Музикално про-

Тази постройка на улица “Кирил и Методий", граничеща е двора на 
гимназията, отдавна е трябвало да бъде бутната. Такава кавато

изведение в опера. 12. Събра
ние на високопоставени дър- е пред

ставлява серозна заплаха за минаващите покрай нея хора, а най-често 
ученици. Както констатира общинският инспектор по строителство Ви- 
дойко Петров, състоянието й освен към падане, е много близко и до за- 

! палвпие. тъп като е от изсъхнал и вече изгнил материал. Той предлага 
сградата да бъде срината, а мястото почистено от стоителння матери
ал. С това е съгласен и един от наследниците, който живее в сградата в 

| двора, понеже той няма средства за тази работа.
Общинският съвет се съгласи с предложението на инспектора като 

пое ангажимент това да стане час по-скоро. ^ 'р

жавни ръководители от някол
ко страни. 13. Еврейски све
щеник (сръб.). 15. Двигател. 
16. Шабан Гаврилов. 17. Бас
кетболен отбор от Солун. 18. 
Царевичен кочан със зърната.
19. Ала, обаче. 20. Управител
на бановина. 21. Австрийски
композитор. 22. Град в Хърва
тин. 23.15 и 5 буква. 24. Калий 
(тур.). 25. Широки врата на 
двор откъм улицата (мн.ч.). 
26. Термин в геометрията. 27. 
Монети. 28. Образ от арабска
та митология. 29. Женска

На 13 септември 2005 г. се навършиха 40 ДНИ
нспрежалима съпруга, майка и баба от смъртта на нашата

РАТКА МИХАЙЛОВА
(1921 - 2005)
от с. Долна Лисина...•..... /долна дреха (мн.ч.). 30. Иван

яЕЗЗкдакря»*««лаки». &. хи-а:
мически елемент. френско име. 21. Утринна за- ватска нефтена компания. 32.
ОТВЕСНО: 1. Термин в гео- бава (фра.). 22. Името на пре- Името на актьора Марвин. 33. 
метрията. 2. Град в Истра. 3. пишния гуверньор на НБС. 24. Кон (поет.).
Оцветената част на окото. 4. ученик във военна гизмназия 
Името на поета Уйевич. 5. 9 и 
30 буква. 6. Майка. 7. Библей- 
ското название за главния 1.Расим. 6. Изопачен. 13. Пират. 15. Стар. 16. Ла. 18. Народ. 20. 
египетски бог. 8. Нечистотия Иран. 22. ОК. 24. Нишан. 26. Апел. 28. Кол. 30. Никол. 32. 4лок. 
по тялото или по дрехите. 9. 34. Ачик. 36. Чавич. 38. Ако. 39. УА. 40. РМ. 42. Вар. 43. АМ. 44.

(поет.). 10. Страна в Азия. Лаос. 48. Рак. 47. Ола. 48. Маскарад. 50. Оцет. 51. Кани. 52. Ко- 
12. Слънце (фра.). 14. Град в била. 53. Ни.

Винаги ще пазим спомена за твоята доброта. Почивай В мир!

Опечалени: съпруг Иван. дъщеря Лиляна и внук Заре

На 17 септември 2005 г.
ГОДИНИ, откакто 
майка, свекърва и баба

КОРКА СОКОЛОВА 
от Враня, родена п Долна Любата

От семейството

се навършват ТРИНАДЕСЕТ ТЪЖНИ
останахме без скъпата; ни съпруга,

Решение на кръстословица 254 - Водоравно:

скланяме
Кон
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Ловджийско
надлъгване

Щш р
\\т#о

Мъжете и жените V
♦Жените са еолеми дяволи, но мъже

те носят роеата им.
♦Мъжете, които се имат за много 

хитри, не трябва да забравят, че и на 
дявола някой е сложил рога.

♦За всяко женско сърце има ключ. За 
някои обаче трябва цяла връзка - от 
сейф, апартамент, кола, вила и др.

♦Само вързаните мъже се обвързват 
с една жена за цял живот.

♦Жените не си падат по красивите 
мъже, а по мъжете с красиви жени.

♦На мъж, който знае как да чука, вина
ги му отварят.

♦Мъжете винаги казват, че имат бъ
деще. Жените пък винаги премълчават, 
че имат минало.

♦Лесно е да вземеш жената на някого, 
но я се опитай да му я върнеш.

♦На жените най-много им се иска да 
им искат.

♦И закръглените жени с формата на 
бъчва намират своя Диоген.

♦Хубавото на Рая е, че не всички жени 
попадат там - иначе щеше да е голям

Ш » IIIВ селската кръчма седят трима ловци и си 
разправят преживелици от лова. След поред
ния кръг един от ловджиите казва:

- Веднъж отивам аз на лов и ненадейно съзи
рам един огромен глиган. Вдигам пушката и 
стрелям. Ле-леее, като изскочиха над 200 таки
ва огромни глигани и като ме погнаха, ба ти 
моето бягане! Едва спасих кожата си1

- Твоето е и страшно, и не е - заразказва на 
свой ред другият ловец. - Отивам аз на лов и от 
гората изведнъж изскочи един много страшен 
вълк. Поздравих го с един изстрел и какво ста
на - от гората се втурнаха към мен над 300 още 
по-страшни вълци! Аз - бягай, бягай, бягай, ед
вам спасих главата си!

Третият ловджия отронва дълбока въздишка 
и започва да разказва своята приказка:

- Еех, тия ваши преживелици са шега работа! 
Отивам аз на лов и като изневиделица пред мен 
се изправи една огромна и много, много 
страшна мечка. Аз обаче не се изплаших - бър
зо вдигнах пушката, друснах я с един куршум 
право в главата и тя падна като гнила круша! В 
следващия момент обаче някой ме пипна по 
гърба, аз се обърнах и какво да видя - зад мен 
стои като огромна и страшна планина мечо
кът! И вика: “Избери си - да те изям или да те 
оправя!”

- И? И? - с нетърпение питат другите двама.
- Какво и?! Нали виждате, че съм жив...

- Некня у петак отидо на пазарат, ама баш нищо не купи 
се Йефта Долньомалскьи. - Пензиюту дадоше

на ютредън, а бео обезпарел...
- Айде-де, не се йедж джабе, еве иде друг петак, а после 

йоще млого петъци! - тешим га я. - А требеше

- жали ми

ньега има 
ли нещо важно да купиш?

- Ма йок! Навикал съм тека на петак да излезнем, да ми
нем чаршиюту и да се прошетам из пазарището, да се па
зарим и да узнем некою дреболию, колко да се знайе да 
съм бил на пазар!

- Е, на некойе работе че требе да се привикнуйете и под 
стари дни...

- На койе работе? -
- Па те например за пазарат! Ти знайеш ли, Иефто, дека 

вечимка нема да минуйеш низ чаршиюту да отидеш до па
зарището, а одма че свъртиш при рампете и че идеш на па
зар?

- Нещо съм поначул дека че изместе пазарат, ама млого 
вода че протече низ Нишаву докига га напрайе, а може и 
да не доживейем...

- Море я чу дека га прайе вечимка...
- Дали? Знайеш ли дека че ни буде жал за старото пазари

ще. Оно истина беше йедна улица, пазарджийете начуча- 
ли по тротоарат, а и тротоарат нейе истинскьи тротоар, 
ама тека си минем през целият град, видим се с народ, поо- 
ратим и понещо си купим!

- Е, най-после нема турлището да засипуйе шушпете и 
патлиджаньете, бостанат и свото друго що су надонели 
пазарджийете да продаваю. А кига падне дъж нема да пре- 
рипуйемо лочкье и да чекамо да ни заплюсне некой с кола 
или с камион...

- Убаво! Пазар че напрайимо, а пазарджийете?
- Кво пазарджийете? Пазарджийе ко пазарджийе, кико 

досъга...
- Значи пак че чекамо лесковчанье, нишлийе или пиро- 

чанье да ни докарую с камиони зарзавати, а българе и ци- 
ганье маице и гаче и свите ония боклуци на кои се трупа 
народ...Нема ли най-после некой от нас да се сети и да 
почне да мисли дека и на пазарат може да се заработи, а не 
да се чека само отстрану да ни докарую йедно-друго и ни- 
йе да га плачамо двойно по-скупо от пирочанци или ниш
лийе?

Ад.
♦Ако една жена ти даде сърцето си - 

дала ти е всичко. Ако ти й дадеш сърце
то си - загубил си всичко.

Светослав Пейчев

: 5__ ,:ве за попове
Двама попа излизат на пътя 

пред църквата и държат табела 
“Краят наближава! Отбийте се 
при нас да спасите душите си!”
Минава първата кола, шофьо
рът ги псува през отворения 
прозорец, дава газ и изчезва 
зад завоя. Веднага след това се 
чуват свирещи спирачки, едно 
силно пляаас и писъци. Едини
ят поп казва на другия:

- Може би е по-добре да сло
жим табела “Внимание! Мос
тът е отнесен от реката!* * *

Срещнали се поповете от 
две съседни църкви и започна
ли да си разправят как разпре
делят църковните пари.

- Аз рисувам голям кръст, 
хвърлям парите нагоре и което 
падне на кръста, то е за черква
та, а другото е за мен, казал 
единият.

- И аз хвърлям парите наго
ре - рекъл другият поп. - Как- 
вото вземе Бог, то е за църква
та, а което падне - за мен.* * *

Срещат се игуменът на мъж
кия манастир и игуменката на 
съседния женски манастир.

- Свети отче, дошъл е краят 
на света! - изпищяла игуменка-

лем. Не можеш да си предста
виш кого спряхме!

- Кого? Да не е министърът 
на полицията?

- Не, не, още по-голям!
- Да не е президентът?
- Не, не, още по-голям!
- Е, кой по-голям?
- Не знам кой е, обаче лично 

папата му е шофьор!!

рили. Казал на шофьора да ми
не отзад и потеглил с бясна 
скорост. Полицай го спрял, но 
когато видял кой е зад волана, 
изплашил се и отишъл при ше
фа си в полицейската кола.

- Шефе, имаме голям проб-

- Я могу само да ти кажем - пазарище може лъсно да се 
напрайи, одавна требеше да га напрайе, ама за пазарджи
йе не могу да ти отговорим. Наш народ йе станул текъв за 
кво да се вати, све дума: “Не исплати се!” А исплати им се 
да купую чък от Лесковац или Ниш. Мене ме само чуди 
кико на лесковчанье и на нишлийе се исплати да мину и по 
стотина и повече кьилометра, а на нас се не исплати?! А 
кво ни докарую нечу и да оратим...

- Е-е, за това що ти сакаш требе да засучу дебело рукав- 
йе, а не да се кука и да су ни за све другьи виновни...

- Нече само засукани рукаве, требе да се упрегне и малко 
акъл! Манча

Гатанки от
Босилеградско

♦По гора иде - не шумка, по вода иде - не клюмка.
♦Едно бута, а две се клатат.
*Живо живуленце на жив камик седи живо месо сеца.
♦Имаше два брата. Додека слепи бея - мили ми бея, щом прог

ледай - веднък ми омръзная.
♦Майкята како въже, детето како прасе.
♦Найтро оди на четри нодзе, на обед на две, навечер на три. 
♦Шурулея свири на четири сливи.
♦Дрен дрещи, коза врещи, сам бог коня дръжи.
♦Кара Ташка по опашка Броилова глава с орлови нокти. 
♦От куче по-малечко, от конь по големо.
♦Кратко, дебело секому краци видело.
♦Чеперко се чепери уз бабина рунтавица.
♦Житан барут, кожна цевка, у пети гаджа, у нос погаджа. 
♦Тетин тетку притиска, а децата се радуят.

та.
- По какво позна?
- Вчера видях един от твоите 

монаси да гони из полето една 
от моите монахини!

- И хвана ли я?
-Не.
- Тоя не'е бил от моите!* * »
Папата решил да проба но

вия мерцедес, който му пода-

Записал Александър Младенов 
(Отговори: сенкя, дулицата и ушите на свиня, дете кага си- 
са, здрави и скъинени опинци или обуща, тиква, човек, теле 
кага сиса, узда, кантар, самар, праг, чешель, пръдня, връш- 
ник и подница).
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