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Готви се аоклаа за проблемите на Осветена е обновената
чепква в с. Звонци___ _малцинствата в Сърбия

Българиге 1 обезпраши
по въпроса ?1 езика

Проектът се реализира от цинствата да бъдат запознати 
общините Босилеград и Ди- Форума за етнически отноше- с малцинствените права у иас, 
митровград започна тре- ния, а финансово е подкрепен както и с европейските стан- 
нинг-курс под название: “Мес- от Европейската комисия и дарти, а същевременно да из- 
тни водачи и нова малцинстве- италианската организация кажат собственото си мнение 
на демократична политика”, а СООР1 (Международно сът- по отношение на съществува- 
като част от този проект е и из- рудничество). Досега той бе щите проблеми и да предло- 
готвянето на доклада "Борба проведен и в общините Нови жат как те да бъдат решени. 
срещу ксенофобията, расизма Пазар, Прибой, Приеполе, Тренинг-курсът завърши с 
и дискриминацията на етни- Рашка, Кладово, Княжевац, изготвянето на доклади, които 
ческите общности и национал- Пирот и Зайчар. Основната му посочват какво е състоянието в

цел е представителите на мал- общините.

В началото на тази година в

(На стр. 2)ните малцинства”. опмтн звончлниПрезидентът на Сърбия на посещение 6 САЩ
Оьбота, 17 септември 2005 година. В звонската черква “Св. 

Илия” отново божия служба. След по-малко от една година упо
рита, почти денонощна работа на хората от църковното настоя
телство, ръководството на местната общност, а преди всичко на 
майсторите-строители и реставратори и помощта и даренията 
на звончани “от вси страни” и от общините, членки на Асоциаци
ята на българските общини, храмът “Св. пророк Илия” отново 
разтвори вратите си. Обреченият довчера на гибел най-голям 
храм в Звонския край изправи гордо куполата си, на септемврий
ското слънце с нов блясък светнаха току-що варосаните му сте
ни, а от реставрирания му олтар се реят богоугодни думи, пленя- 
ват сърцата па събралите се няколко стотин души от Звонци и от 
всички села в Звонски край.

Косово е жизнено ижи
въпрос
Тадич: Сърбия е против формулата 
"и стандарти, и статут"

Президентът на Сърбия Борис Тадич заяви в Ню 
> Йорк, че Косово и Метохия са жизнено важен проб-

1^”"1 • ~ лем за Югоизточна Европа и че то ще бъде главна те- 
ма в разговорите му с официалните представители 
на САЩ.

(На стр. 9)

На 25 септемвриИмайки предвид предстоящата среща на Контакт 
- групата в Ню Йорк, президен тът Тадич каза, че в 
момента е трудно да се прецени как ще вървят дого- 

ите за бъдещия статут на Косово и Метохия.
В момента е доста трудно да се определи как ще 

вървят нещата за статута на Косово и Метохия, поие- 
през лятото е формулировамо становище, че без 

оглед на доклада на Кай Ейде трябва да започнат до
говорите и паралелно е тях да се изпълняват стан- 

Такова становище е в разрез с формулата 
постепено се

1Събор на Славчевор
След петнадесетгодишна пауза, на 25 септември (неделя), ще бъде ш 

възстановен съборът на Славче край село Извор, на самата гранична Ц 
линия между СЧГ и Република България.

Според протокола, съгласуван от страна на делегациите на Боси- | 
леград и Трекляно, съборът официално ще бъде открит в 9 часа мес- !| 
тио, т.е. 10 часа българско време, когато ще бъдат интонирани хим- Ц 
ните на двете държави и ще бъдат издигнати държавните знамена на Ц 
СЧГ и на Република България. Гражданите, ще бъдат приветствани 
от кметовете на Босилеград и на Трекляно, а след това ще бъдат орга- || 
низираии културни програми и спортни състезания. Съборът ще бъ- || 
де закрит в 17, съответно 18 часа.

Съборяните от България и СЧГ на този ден ще минават границата §| 
само с документ за самоличност.

же

дартите.
"стандартите преди статута", така че

до варианта “и стандарти, и статут”. Но иисстигна
сме абсолютно против това, понеже смятаме, че е не
коректно и че за неопределено време се отлага 
решаването на належащи проблеми", каза Тадич в 
интервю за Би Би Си. П.Л.Р. В

опитите за съживяване на босидеградското стопанствоСлед приватизацията и

Без работа останаха над 500 души
* РаботницитеЛоито намери°а^други°нитЛо пък с^рите^спяхТда1 за^в^ижат^обствен^изнвс^0* 

Бо- приятия, досега без работа ос- социалните програми и взеха да задвижат някакъв собствен 
500 работници, полагащите им се суми пари, бизнес.

1Х5ТЧ 0350-8838
тните си

От 2003 1-одина, когато
започнаха подготов-

в
надтанаха

Всичките бяха провъзгласени за почти всичките нито намериха 
след като приеха друга работа, пито пък успяха

силеград 
китс за съживяване и привати
зация на няколко цехове и пред-

(На стр. 3)
излишни, но
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(16 центъра на вниманието ;
Реагиране

С нови учебници в 

новата учебна година
д-р Мариана Алсксич.

Понеже от май 2003 за образованието започна 
да се “г рижи” Комисията но образование към НС 
на българското малцинство, която не е “от кол и 
въже” и на която бих поставила няколко въпроса, 
а това са и въпроси на малцинството, което ти е 
избрало:

1. Къде са им преведените учебници за I, II и 
III клас, които трябваше да бъдат отпечатани в 
София, Кюстендил или пък Горно Уйно?

2. Колко учебника и учебни помагала изготви 
тази комисия?

3. Къде са им изготвените учебници с допъл- 
съдържания по история, география,

изобразитлено изкуство и музиклна култура?
4. С колко вида речници, визуални и аудио-ви- 

зуални средства, методики, дидактически мате
риал и техника обогатиха училищните библиоте
ки, медиатеки и предучилищните ведомства, ко
гато знаем, че за 2004 година в бюджета на НС са 
бли предвидени 500 000 динара за библиотеките 
на основните училища?

5. Колко книги учебно-помощна литература 
“Избрани четива за извънкласно четене по бъл
гарски език” от I - VIII клас купи от Издателство
то за учебници и учебни помагала от Белград, ко
ито аз с група колеги и журнал сити от Издател
ство “Братство” изработихме през 2000 година, 
за които повечето от нашите ученици не са осве
домени, понеже председателят на Комисията не 
е взел участие в тяхното изготввяне и които след 
известно време ще бъдат дадени за рециклиране 
ако никой не ги купи, а учениците имат нужда от 
тях, понеже са изработени спрямо учебните 
програми?

6. На колко ученици от бедни семейства купи
ха учебници и им финансираха екскурзия?

7. Как преведоха бележките в двуезичните сви
детелства на босилеградските осмокласници?

8. Колко семинара и научни екскурзии за уче
ници и учители организираха и финансираха?

9. Къде са им изготвените програми и учебни
ци за “Майчин език с елементи на националната 
култура”, който предлагат на основните училища 
да го изучават като свободноизбираем предмет?

10. С какво тази комисия досега е допринесла 
за подобряване качеството в образователно-въз
питателната работа на учениците и учителите от 
българското малциснтво в Сърбия и Черна гора?

Отговорът на тези въпроси е много прост: За
що ще стоят денонощно над книгите и компютъ
ра да изготвят учебници и учебни помагала и ще 
си дават парите, предвидени от НС за образова
ние на Издателството в Белград за тяхното печа
тане, когато могат всичко това да търсят като да
рение от МОН в София, независимо от това дали 
са подходящи или не за нашите програми и ще се 
хвалят наляво и надясно колко много са допри
несли за популяризирането на майчиния си език 
и колко големи патриоти са.

23 септември 2005

Българите «а 

обезправени по 

въпроса за езика Учениците ог българското малцинство, които 
се учат в основните училища в Босилеград, Кли
сура, Божица, Димитровград и Звонския край, от 
първи септември ще имат при ръка работни тет
радки - помагала по бълг арски език и литература 
от I - VIII клас, както и нови читанки за II и III 
клас. До края на първия срок ще бъдат отпечата
ни и граматики за II, III и IV клас, както и Читан- 
ка за IV клас. Подобни работни тетрадки по бъл
гарски език са имали учениците, които са учели 
преди 30 години и то само от I - IV клас, израбо
тени от покойния професор Димо Ст. Илчев. 
През това време в босилеградските и димитров
градските училища са работели много учители, 
преподаватели по български език и литература, 
сменяли са се педагогически съветници по бъл
гарски език, имало е много “патриоти и грижов- 
иици за популяризирането на майчиния език и за 
подобряваме качеството на образоватлено-въз- 
питателната работа по български език” и всички 
те в процеса на работата са виждали голямата 
необходимост от такива помагала, но никой не се 
е наел с тяхното изготвяне, все допреди три годи
ни, когато моето предложение бе единодушно 
прието от компетентните в Издателството за 
учебници и учебни помагала от Белград.

Споменатите учебници и учебни помагала са 
съгласувани с учебната програма по български 
език и литература с възможност за редуциране 
на седмичния и годишния фонд на часовете за 
българкси език като майчин, модифицирани са и 
обогатени с текстове със съвременна тематика, 
кои то дават възможност на учителите за свобо
ден избор на методическа единица спрямо изис
кванията на Министерството на просветата и 
спорта. Те ще бъдат от голяма полза както на на
шите ученици така на техните учители и препода
ватели по български език и литература за подоб
ряване качеството и успешно реализиране на об- 
разоватлено-възпитателния процес. Всеки нов 
учебник сменя стария, който вече не е валиден. 
Със споменатите учебни помагала и учебници 
учениците и техните учители могат да се снабдят 
от Издателството за учебници и учебни помагала 
- Белград, чрез училищните кооперации или ин
дивидуално.

Всеки, който ще разгърне страниците на ра
ботните тетрадки ще забележи, че нито една от 
тях не е изработена от членовете на Комисията 
по образование към НС на българското малцин
ство, нито от техния председател, който равно
душно отказа да вземе участие, а са плод на упо
рития тригодишен труд на д-р Мариана Алексич, 
на група колеги от босилеградското основно учи
лище и на мен като главен инициатор, организа
тор и участник в тяхната изработка и то докато 
бях на поста председател на босилеградската об
щинска Комисия по образование и педагогичес
ки съветник по български език. Читанките за II и 
III клас изготвих самостоятелно през учебната 
2004/2005 година, докато Читанката на IV клас и 
граматиките за II, III и IV клас са изработени от

(От стр. 1) ки. Тук е и проблемът за посто
янното намаляване броя на 
българското население.
-Ила ли някои полоокителни 
промени?

-Има, в общинската управа, 
локалните медии, културните 
организации, в Издателство 
“Братство” и др.
-Как бе приет докладът от. ос
танал и те участници?

-Докладът ще бъде в ключеи 
в регионалния доклад за Източ
на Сърбия. Той бе сред 
най-добрите, тъй като, заедно 
с доклада на община Босилег
рад, цялостно представи проб
лемите на българското мал
цинство. Докладът по-нагатък 
ще се ползва като инициатива 
за подобряване на цялостната 
обстановка в Източна Сърбия. 
Той ще заеме своето място в 
доклада за Р Сърбия за перио
да 2004-2005 година.

Със съдържанието на този 
общински документ ще бъдат 
запознати и жителите на Ди
митровград. По кой начин, ще 
бъдат информирани чрез ме
диите.

Да напомним, че освен вече 
посочения четиричленен екип, 
в изработката на доклада са 
участвали и останалите учас
тници в проекта: Мая Златкова, 
Горяна Васова, Саша Костов, 
Иосип Глишич, Томислав Най
денов, Горан Игич и Боян То
доров.

В присъствие на министъра 
Расим Ляич и високи предста
вители на Европейската коми
сия и Съвета на Европа, както и 
на представители на правител
ствени и неправителствени ор
ганизации, на 17 септември 
докладите бяха представени 
във Върнячка баня.

Докладът за Димитровград
ска община бе изготвен от че
тиричленен екип в състав: Ми
рослав Нацков, Зоран Джуров, 
Владан Игич и Александър 
Игов. На въпроса какво е посо
чено в този документ, Игов от
говаря:

-В него се посочват същес
твуващите проблеми в община
та: обучението в училищата и 
изучаването на българския 
език, спирането на електронни
те медии, които излъчваха 
програми на български език, 
както и положението в локал
ните медии, зачитането на мал
цинствените права в общински
те служби, преди всичко при 
издаването на документи и 
вписването на фамилните име
на, нерешеният проблем с ро
дилния дом. Посочен е и проб
лемът във връзка с тежката 
икономическо-социална обста
новка в общината. Той същев-

нителни

ременно пояснява, че тревожи 
фактът, че в община Димитров
град не съществува “майчин 
език” и че по този начин са
обезправени абсолютно всич-

Дешка Георгиева

В Босилеград продължават преписките за езика

Ме учат на български
* Преди три месеца около 60 родители и граждани от общината 
отправиха петиция към просветното министерство на Сърбия, 
с която поискаха обучението в основното училище да продължи 
на сръбски. Сега подписи събира филиалът на КИЦ "Цариброд"

*• • ' •
I

вГПУГ
Босилегардският филиал на шен, казва Николов. 

КИЦ “Цариброд” продължава да 
събира подписи на граждани, ко- основните 
ито

учи само с два часа, която норма 
е обезателна почти и за чуждите 
езици.

Проблемът на кой език да е 
образованието и с колко часа да 
се учи български език стана “го
рещ картоф” и за самото българ
ско малцинство. Докато едни 
изискват българският да се върне 
в училищата, други настояват то
ва да не се случи, а трети, вклю
чително и общинската власт- 
мълчат. Преди три месеца 62-ма 
родители и граждани отправиха 
петиция към просветното минис
терство, с която поискаха обуче
нието в основното училище да 
продължи на сръбски.

. ! До 1987 година обучението в 
училища в общината 

изискват да бъдат спазвани беше на майчин български език, 
законите и занятията и обучение- когато беше въведен двуезичен 
то в предучилищните заведения, модел. След четири години, кога- 
основното и средното училище в то моделът трябваше да бъде 
Босилеградска община да се про- прекратен, продължен или да бъ- 
вежда на майчин български език.

Шефът на филиала Иван Ни- ант,

ш а
След четири години работа в катедрата българистика към 

Философския факултет в Ниш доц. д-р Ценка Иванова се завър
на във Велико Търново,

- Годините ми в Ниш изминаха много бързо, ползотворно, с 
много ангажименти, нов опит, с придобити знания, с много нови 
приятелства и професионални контакти. Напускам работното си 
място като лектор по български език във Философския факултет 
само с приятни емоции.

Раздялата ни е символична, защото имаме заложени много 
проекти, както с колегите във факултета, така и с издателска къ
ща “Братство”. Продължаваме нашата съвместна работа 
надявам често да се виждаме.

де предложен някой друг вари- 
общинскатогавашната

колов заяви, че досега петицията власт и просветното министер- 
са подписали към 300 пълнолет- ство не се изясниха и обучението 
ни граждани. - Ще изчакаме още започна да се провежда на сръб- 
малко, а след това ще я предоста- ски. От тогава насам трае спорът 
вим на просветното министер- не само на кой език да е обучени- 
ство на Сърбия, което проблема ето, но и с колко часа седмично 
с езика “решава” по начин, по да се учи български. Стигна се 
който никога няма да бъде ре- дотам, че сега в първи клас той се

и се 
В.С.Б. В.Б.
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Безплатна движеща се 
библиотека________

На 21 септември в Босилеград

Опря™ Деият на о1щнната Моля те, 

прочети ме!
Книги, които се раздават са щастливи, 

рафтовете не правят никак
ва втора поредна година на Малка Богородица в Босилеград тъжестве- 
но бе ознаменуван Денят на общината - 21 септември.

По случай празника бе проведена тържествена гласени премиерът на Република Сърбия Воислав 
сесия на Общинската скупщина, на която освен об- Кощуница, Еди Минин, министър на транспорта на 
щинските съветници и представители на обществе- италианската покрайнина Гориция и Людмил Сто- 
ния, политически и културен живот в общината, янов, кмет на община Кюстендил.

Бяха връчени 23 обществени признания и 8 гра
моти. С обществени признания са наградени ре- 

По предложение на кмета Владимир Захариев, на публиканските министри: Радомир Наумов, Млад- 
тържественото заседание бяха провъзгласени по- жан Динкич, Предраг Бубало, Велимир Илич, Алек- 
четни граждани на община Босилеград и бяха връ- сандър Попович, Слободан Лалович, Слободан 
чени обществени признания и грамоти на лица, ве- Вуксанович, Драган Йочичк; Драган Коядинович, 
домства и фирми, допринесли за развитието на об- Милан Радулович, Бранко Иоцич, директор на ре- 
щината и за подобряването на условията за живот, публиканската дирекция за пътища, Зоран Пеше- 
Преди тържествената сесия се проведе заседание вич, председател на Съвета на републиканската ди
на ОС, на което отборниците приеха решение за об- рекция за пътища, Драшко Петрович, директор на 
ществени признания по повод Деня на общината. “Телеком Сърбия”, Велко Димитриевич, директор 

За почетни граждани на Босилеград са провъз- на “Сърбия води”, Владимир Джорджевич, дирек
тор на Електростопанството на Сърбия, Яни 
Милчаков, доскорашен посланик на Република 
България в СЧГ, Драган Весич, подпредседа
тел на италианско-сърбската търговска камара, 
УНДП, ЦХФ, ФК “Младост”, босилеградският 
филиал на КИЦ “Цариброд” и сдружението 
“Босилеградско” от Скопие.

В рамките на ознаменуването на празника в 
голямата зала на Центъра за култура бе органи
зирана културн-художествена програма, на коя
то покрай местния фолклорен ансамбъл, учас
тваха и духовият оркестър към отдел Култура 
на община Козлодуй и танцовият състав “Ко- 
ло” от Буяновац.

По повод празника във вечерните часове в 
града бе организиран фойерверк и концерт на 
поп-рок певеца Кръсто Кръстев от Кюстендил.

П.Л.Р.

а тези по 
во добро!

Години наред на разни места по света се виждат книги 
с лепенки, които призовават вниманието на минувачите: 
“Безплатна книга!”, “Прочети ме!”, “Не съм загубена. 
Моля те, прочети детайлите в книгата!” А след като лю
бопитството отвори книгата, ще намери информации, че 
тя е част от веригата на “Ъооксгоззш^” - сдружение, което 

голямата любов към книгите подтиква 
сръчно движение. Затова емблемата на тази ор-

присъства и делегация на община Кюстендил на 
чело със заместник-кмета Антон Божилов.

именно заради
тяхното
ганизация е книга, която има ръце и крака, която се движи 
и шета! (“Книгите, които се раздават са щастливи, а тези 
по рафтовете не правят никакво добро!”)

“Вооксго55т§” може да се преведе като "освобождение 
на книгите", обикновено към дефинициите се добавя, че 
“на практика означава книгите да бъдат оставени на об- 

цел да бъдат взети от някой, който,ществени места, с 
след като ги изчете, ще направи същото”. Ако някой иска 
да освободи книгата си или пък да намери друга, трябва 
да я регистрира на уеб страницата (туш.Ьооксго- 
38ш§.сога), а желателно е да даде и свой коментар за нея и 
данните къде я е намерил, с което да допринесе за по-на
татъшното придвижване на книгата и за следване на ней
ното пътуване. Творците на този проект, американската 
брачна двойка Рои и Каори Хорнбейкер, сигурно не са 
могли и да предположат, че от пролетта през 2001 год. 
тяхната идея ще се превърне в световно сдружение от че
тиристотин хиляди души, което притежава повече от два 
милиона регистрирани книги и че своя неологизъм ще 
видят в миналогодишния оксфордски речник. Много ав
тори и издатели по света и сами са поклонници на такава 
благородна акция, а направените изследвания са премах
нали страховете за възможната застрашеност на продаж
бата на книги. Засега Сърбия има само 49 регистрирани 
членове. Светлана Томич

Без работа останаха над §т души
през май тази година, в пред- доскоро работеха над 100 ра- 
приятието работеха над 100 ду- ботници да останат 70. Дваде- 
ши, а след като тя получи нов сетина подписаха договор за 
собственик, на работа останаха прекратяване на работа и вече 
само 40. Производството обаче взеха парите си, а се очаква да 
още не е
ниците отиват на работа, но ня- ши. Още обаче не е известно 
ма какво да работят. Първия дали ще има заинтересовани 
месец след приватизацията купувачи и дали фирмата ще

получи нов собственик.

(От стр. 1)

Не се подобри обстанов
ката

Най-много работници оста
наха без работа в КОБОС. От 
към 500 души, сега там са 160. 
Обстановката в предприятието 
обаче все още е тежка, впрочем 
както и в целия ЮМКО, в със
тава на който работи. Основна
та трудност е, че компанията не 
успя да подсигури работа, така 
че не винаги и не всички рабо
тят. На второ място по уволне
ни работници е някогашният 
цех за сушене на овощия и зе
ленчуци на “Здравлье“. До при
ватизацията на 
предприятие - края на 2003 го
дина, в босилеградския цех ра
ботеха 90 души. Обаче след ка
то фирмата получи нов соб
ственик и работниците“добро
волно” прекратиха трудовите 
договори, цехът беше закрит.

След приватизацията катас
трофира и “Прогрес“ с към 20 
работници. Тази фирма се за
нимаваше главно с производ
ство на хляб, но официално не е 
известно дали тя престана да 
работи поради лоша организа
ция или силна конкуренция от 
останалите три хлебопроизво- 
дители. От няколко месеци хле
бопекарят на тази фирма е да
дена под наем. Не се подобри 
обстановката и в “Бор“. До 
приватизацията

възстановено. Работ- ги последват още няколко ду-

всички са получили по пет хи
ляди динара, а след това по 
толкова пари са взели само по
ловината от тях. Затова преди 
три седмици работещите поис- циалниге

собственика на фирма- обезщетенията си, малък брой ботници не успяха да задвижат давани пари, а бяха изготвени

В зоната на сумрака
След като въз основа на со- 

взеха
Нсприсмчив пример на приватизация - бившият 
цех на "Здравлье"програми

каха от
та да им осигури работа и зап- от останалите без работа се собствен бизнес. Въпрос е оба- програми за купуване на сред- 
лати или. както предупредиха, пенсионираха, докато повечето че дали това е било възможно, ства за работа. В крайна сметка 
ще поискат от Агенцията за се намериха в списъците на защото освен работниците в по-добре е по няколко души да 
приватизация да бъде прекра- трудовата борса. Сред тях има “Здравлье“, които взеха средно обединят получените пари и да 
тен договорът за покупко-про- много в напреднала възраст, но по 5000 евро, в останалите фир- откриват малки смесени фир- 
дажба не е малък броят и на работни- ми получиха най-много до ми. Но, хората от нашия край

Тежко е положението и в ците на около 30 години. Рабо- 170.000 динара, а работниците като че ли не искат да рискуват, 
“Автотранспорт“. След два бе- та не успяха да намерят нито с малко стаж едва по 30 000 до казва Влайко Асков, ръководи- 
зуспешни опита да го продаде, едните, пито другите. Причина- 40 000 динара. Само няколко тел в босилеградски клон на 
Агенцията за приватизация та е съвсем известна: сгопан- души са засадили малини, ня- трудовата борса. Факт е, казва 
обяви трет аукцион и насрочи ството толкова рухна, че няма колко са купили по някоя крава той, че само един от работни- 
продажбата за 29 този месец, къде да работят. и са се завърнали в селата си, ците, взели пари въз основа на
Очаква се в тази фирма, в която С взетите пари бившите ра- други заминават на сезонна социалните програми, поиска

строителна работа. Но почти пари от нашата служба за са- 
В Босилеград не са приватизирани още четири предприя- всичките и по-нататък са в Бо- мотрудоустрояване. 
тия Строителното предприятие “Изградил", в което ра- силеград и Райчиловци. Спо- В стопанството в общината 
ботат 33-ма работници, е изправено пред затруднения по- ред неофициални преценки, ко- работници останаха без работа 
неже не винаги има работа. Предприятието за селско со- ито все пак са Най-близо до ис- и преди приватизацията. Преди 
панство “Напредък" с около 30 души с години не работи, _ тината, сега тези бивши работ- седем-осем години фалира 
нито пък работниците получават заплати. Зарегистрира- ници живеят в зоната на сумра- търговското предприятие 
пото предприятие за експлоатираие РУ занимава с ка ‘ парите са похарчили, за да “Слога” с над 100 души. Без ра-

препитават семействата си а бота останаха и над 30 работ
иш»агоди пи ито от време на време, е почистването нямат шанс да започнат рабо- ници в закрития цех на нишката
на.пътищааселата и около Босилеград. 1) “Слога" сега та. Електронна промишленост.
има само двама души, които получават заплати главно от 
наема за помещения

лесковското

- Може би щеше да е по-доб- 
ре ако на работниците не бяха

В.Б.
която стана
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300 училища 

посрещнаха 

първия 

учебен ден е 

онлайн връзка

Премиерът 

ще бори 

корупцията 

< етичен 

кодекс за 

министрите

Някои българи <е 

страхуват от 

еврочленството
страната ще се превърне в па
зар за чуждестранни стоки, ка- 
то в същото време “старите” 
европейци ще дърпат конците 
на управлението на държавата, 
че най-добре платените работ- 

места в общия пазар на 
Европейския съюз ще се заемат 
и в бъдеще от граждани на 
по-старите страни-членки, а не 
от представители от новоприе
тите държави.

Най-категорични са онези 
които смятат, че влизането в 
Евросъюза ще доунищожи и 
така вече доста унищоженото 
селско стопанство.

Хората по селата направо се 
плашат, че вече няма да могат 
да отглеждат животните, както 
си знаят. Все пак най-много се-

Мпого хора в България смя
тат, че в краткосрочен план 
членството в Европейския съ
юз ще им донесе повече вреди, 
отколкото ползи.

Обикновеният 
най-вече се сграясква от скока 
на цепите и от безработицата, 
от спадането на жизнения стан
дарт и загубата на национална
та идентичност и достойнство.

След един дълъг период, 
през кой то Евросъюзът бе въз
приеман в България като рав
нозначен на “мед и масло”, сега 
повечето от моите събеседни
ци, не се радват на еврочлен- 
ството.

Повечето хора се боят, че 
след присъединяването няма 
да имат пари за храна и лекар
ства. До това мизерно положе
ние, според тях, щяло да се 
стигне заради предстоящ скок 
на данъците, тока, парното... и 
на цените като цяло.

Най-върлите евроскептици в 
България са загрижени, че

За първия учебен ден децата от 300 български 
училища могат да си чатят в онлайн връзка, да си 
пишат от собствени и-мейлове от типа @ес1и-Ьз.пе1 
и да ровят във виртуалните школски библиотеки. 
Това е възможно след като консорциумът Учили
ща Онлайн свърза в национална комуникационна 
мрежа над 900 училища към 15 септември. Само в 
една трета от тях обаче са изградени локалните 
мрежи и е осигурен високоскоростен Интернет.

Предвижданията са през 2006 г. общо 3200 учи
лища или един милион потребители да бъдат об
хванати от проекта. Транспортният министър Пе
тър Мутафчиев преди една седмица откри кон
тролния център на комуникационната мрежа, раз
положен в София. От него ще се поддържат и наб
людават денонощно сърваритс па всяко училище в 
системата и ще се решават възникващите пробле
ми, още преди потребителите в мрежата да са ги 
усетили.

Този проект е с висока социлана тежест за обра
зованието на децата, а о г техническа гледна точка - 
голямо предизвикателство, защото чрез него се 
създава най-голямата единна комуникационна 
мрежа от ново поколение в света, каза при открива
нето Тони Робинсън, директор “Фиксирани паза
ри” в БТК. Той обясни, че проект в подобен мащаб 
е правен до момента само във Великобритания.

българин
ни

Кодекс за поведението на министри и 
членовете на политическите кабинети е 
едно от средствата, с които правителство
то на Сергей Станишев ще бори корупци
ята сред високите етажи на властта. Про
ектът вече е готов и скоро щял да бъде 
приет от Министерски съвет. Това се пох
вали в петък премиерът Сергей Станишев 
в отговора на питането на Иван Косгов от 
ДСБ какви нови мерки ще предприеме но
вият кабинет срещу корупцията и органи
зираната престъпност.

Обяснявайки за действията на властта в 
борбата срещу организираната престъп
ност, Станишев изброи приемането на но
вия НПК, новия Закон за МВР, промените 
в Закона за административните наруше
ния и наказания, с които ще се въведат 
санкции за корупция.

Станишев припомни, че в началото на 
септември правителството прие правил
ник за прилагане на закона за защита на 
свидетелите, което по думите му е още 
един инструмент за противодействие на 
организираната престъпност и корупция-

ляните се страхуват за лозар
ството и овощарството си, а 
направо щяла да бъде траге
дия, когато Европа им забрани
да варят на воля ракия...

Т. Петров

Българските полицаи били най-бедните
та.

подобрен жизненият стандарт на слу
жителите на реда. Според него това е 
най-важното условие за ефективна 
борба срещу международния терори
зъм. Единственият начин за елимини
рането на корупцията в МВР е прив
личането на млади и ентусиазирани 
хора в системата, смята Турниер. Не
обходимо е правителството да про- 
добри условията на труд и да предос
тави повече възможности за кариерно

Българските полицаи са най-ниско 
платените в Европа. Това заяви пред
седателят на холандския полицейски 
синдикат Рои Турниер по време на 
шестия конгрес на Европейския съвет 
на полицейските служители, който се 

“Св. Константин и

израстване, заяви председателят на 
европейския съвет на полицейските 
синдикати Рафаел Гассо.

Един от акцентите по време на фо
рума бе как да се преодолее липсата 
на добра комуникация между полица
ите от различните европейски страни. 
Пазителите на реда обсъдиха разкри
ването на европейски колеж за обуче
ние на ръководители и други поли
цейски кадри.

По думите на министър преседателя, за 
първия месец от работата на новото пра
вителство е постигнат сериозен напредък 
във взаимодействието между полицията, 
следствието, прокуратурата и данъчната 
администарация.

Станишев заяви като цел на правител
ството до края на тази година да бъдат 
пуснати в действие първите компоненти 
на единната информационна система за 
противодействие на престъпността.

проведе в курорта 
Елена” край Варна.

Председателят на холандския син
дикат каза, че ако България желае да 
се присъедини към ЕС, трябва да бъде

Радован Рмстанович:

Добрият съсед 

не те >чн ма 

лоши неща

хил. евро с 1% лихва и едногодишен гратисен период. 
Сумата зависи от това колко безработни ще наеме в 
бъдещото си предприятие собственикът. Естествено 
бихме искали това предприятие да е производствено, 
но повечето се насочват към услугите. Други мерки са 
свързани с повишаване на образованието и курсове за 
квалификация и преквалификация на безработните - 
също, което и вие правите. Разбрах, че и у вас, както у 
нас, образованието често се разимнава с изисквания
та на пазара на труда.
* Какви са обезщетенията за безработица?

- Имаме разработена система, но най-общо - сред
но 100 евро месечно.
* След като се срещате с всичките си колеги от бал
канските страни, от кого според вас най-много има
те да се учите?

- Би трябвало да се учим от тези, които са в ЕС. 
Например от Словения. Но се оказа, че и те имат как
во да научат от нас. Скоро колегите от Словения ни 
гостуваха в Белград. Тогава у нас беше панаирът на 
заетостта, по време на който работодатели и безра
ботни се срещат директно (трудовата борса за военни 
- б.а.). По време на тези борси се срещат над 1000 ду
ши... Колегите от Словения харесаха тази инициатива 
и казаха, че това е нещо полезно и ще помислят как да 
я приложат в родината си.
* Какво ви хареса най-много у българските ви колеги 
и коя от мерките бихте приложили в Сърбия?

- Преди малко казах, че у нас е много голям про
центът на безработните в предпенсионна възраст и с 
тях работим по-специално. Но вие имате нарочна 
програма - “Помощ за пенсиониране”. Това е, което 
възнамеряваме да доразработим и приложим у нас.

А ида Ованес, в. "Дума"

- Най-силно бяха ударе
ни около 50-годишните, 
които трудно могат да се 
адаптират към новите 
изисквания на пазара на 
труда. Изключително го
лям е броят на безработни
те с ниско образование, но 
най-сериозен беше ударът 
върху хората със средно 
образование.
* А младите и висшисти
те?

Най-страшно е пред пенсия да останеш без работа, 
категоричен е генералният директор на Национална
та служба по заетостта на Сърбия и Черна гора
* Г-н Ристанович, защо сте в България?

- Винаги е добре човек да чуе какво правят съседи
те. От добър комшия може да научиш хубави неща, 
той ще те научи как да не повтаряш неуспехите му...
* За какво си говорихте с изпълнителния директор 
на Агенцията по заетостта Сотир У шев?.

- Той ме запозна много подробно с програмите за 
активни мерки за заетостта. В това отношение вие сте 
много по-напред от нас, имате специални програми 
за различните уязвими групи - хората с увреждания, 
пенсионерите, младите...
* Как се отразиха на сръбския пазар на труда поли
тическите и икономически промени?

- Процесът на приватизацията продължава да вли
яе на повишаването на броя на безработните. В мо
мента около 18% от трудоспособното население е без 
работа. В този смисъл от ключово значение са мерки
те по отношение на групите в неравностойно положе
ние.
* Каква е структурата на безработица у вас?

- Положението с вис
шистите не е толкова зле, 
но високообразованите с 
добри възможности хора 
намират добра професио

нална реализация и препитание в Западна Европа, 
САЩ и Канада.... Мой племенник получи прекрасна 
оферта за работа и магистратура в Канада и тези дни 
отпътува... Ето тези хора трябва да задържим в стра
ната и дори, ако е възможно, да върнем онези, които 
са я напуснали... Сега 46,2% от незаетиете са младежи 
до 24 г. По мое убеждение, процентът на безработица
та може да бъде намален единствено с преки инвести
ции. В положението, в което в момента се намира 
Сърбия, това са чуждетранните инвестиции.
* Какви мерки взема държавата за преодоляване на 
безработицата? Според данните от 2004 г. тя е би
ла около 14% сега казвате, че е 18....

- В поредицата от мерки за преодоляване на безра
ботицата бих искал да подчертая помощта за започва
не на собствен бизнес. Отпускат се кредити от 5 до 20
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За гпрлрфпнияацията идват по-добри дниНово дарение от италианската 

покрайнина Гориция___________ Нова централаБолнични легла и 

съоръжения за 

Здравмя 1 ®ш

за хората е "по-добре лич-

тели, а до края на годината и ле*°ънма новата центрада ще бъдат „ревключе-
идващата пролет ще бъдат ни сегашните но8 потребители, а до края на
създадени възможности за още годината телефони ще получат още 50 дома- 
550 телефонни номера кинства. Според проекта през пролетта ще бъ-

За телефонизацията в Босилеградска общи- де ремонтирана част от мрежата, когатощ 
на идват по-добри дни. В началото на следва- бъдат създадени възможности за още 51Ш 
щия месец в градчето ще започне монтирането фонни номера в общината.
на съвременна дигитална телефонна централа, Владимир Захариев, председател ня
с която ще се създадат възможности за увели- леградска община, казва, че за р 
чаване броя на телефонните номера и за пре- проекта ще бъдат изразходвани около 34 мил 
махваие на сегашните затруднения в телефон- она динара. По инициатива на републиканско 
ните връзки. Сега не само, че много семейства то правителство целокупните средства 
и фирми искат да се приключат към мрежата, сигурило държавното предприятие 1елеком 

босилеградчани, сегашните Сърбия”, поясни той. 
връзки посредством “следвоенната” централа

Правителството на италиан- Захариев, гостите посетиха чер- 
ската покрайнина Гориция да- квата в Извор и фермата на 
ри на босилеградска община Здравко Георгиев в Белут. 
около четирдесетина специа
лизирани болнични легла, съ- ви, че леглата и съоръженията 
що толкова инвалидни колички са втора употреба, но са в от- 
и други помагала за реабилита- лично състояние, понеже са 
ция на хора с телесни уврежда- малко ползвани в санаториума 
ния. Стойността на дарението “Ди Триеста” в Тръст, а някои 
възлиза на около 150 000 евро. въобще не са и употребявани. 
От страна на общината Той подчерта, че ще полага 
дарението бе предоставено на усилия и занапред да осигурява

на Боси-Министърът Еди Минин зая-

но, както казват В.Б.

Започна да работи пенсионерската кооперация

Открити магазини
С откриването на магазини за продажба на храни- други видове хранителни стоки, 

телни стоки в Гложйе и в Дукат официално започна с В кооперацията подчертават, че не се страхуват от 
работа Потребителско-услужната пенсионерска коо- силната конкуренция на частниците и ще се стараят 
перация “Босилеград” в Босилеград. Наскоро в поме- да придобият потребителите с изгодни цени. 
щенията на бившата железария в Босилеград коопе- С откриването на кооперацията се създават усло- 
рацията ще открие магазин и централен склад, откъ- вия и за нови работни места. Скоро ще бъде избран 
дето ще се дистрибуират стоки за магазините в села- директор, а кооперацията е подала иск в босилеград- 
та. Запланувано е през тази есен да бъдат открити ма- ския отдел на Националната служба по заетост за от- 

Паралово, Бранковци, Горно Тлъмино, пускане на средства за трудоустрояване на двама 
Долна Лисина и в още няколко села. търговци-стажанти.

За начало кооперацията ще се занимава само с Да припомним, кооперацията е сформирана мина- 
търговия, а се очаква да разширява дейността си чрез лата година и е зарегистрирана в Търговския съд в 
изкупуване на горски плодове, дърва и др. В магази- Лесковац. Нейни основатели са 125-има пенсионери 
ните на кооперацията ще могат да пазаруват всички от общината, заплатили по 1000 динара членски 
граждани, а членовете на кооперацията ще имат въз- внос, а сред кооперантите има и хора, които не са пен- 
можност купената стока да плащат разсрочено, сионери. Пенсионерската кооперация има Скупщина, 
Освен с основни жизнени продукти - брашно, захар, която наброява 21 член, и Управителен съвет от 7 ко- 
сол, олио и др., магазините ще бъдат заредени и с операнти. П.Л.Р.

газини и в

Първия отляво е министърът Еди Минин Кой ще ми шьрше парите?дарения за Босилеградско. 
През последните две години 0свен на здравния дом в Боси- 
правителството на 1ори- 
ция дари 6 автобуса на бо- 
силеградското автотран
спортно предприятие, че
тири от които пристигна
ха през юни тази година.

леград, правителството на Го
риция е подсигурявало дарения соката инфлация в Сърбия и фали- 
и за други здравни ведомства в рансто на банките през деветдесст- 
Сърбия-за болницата в Крале- те години от миналия век много 
во и за реабилитационния цен- °станаха без спестяванията
тър в Матарушка баня.

казаха, че само на една от книжки
те разполагам с пари да купя 80 
крави, пояснява дъдо Гьоре. Въп
реки че е загубил всяка надежда, 
все още си пази спестителните 
книжки и потайно се надява, че ня
кога държавата ще му върне пари-

От последиците на енормно ви-

Тази съдба е сполетяла и Георги 
- Много сме благодарни за 5ОГОев> пенсионер от Босилеград, 

полученото дарение. Една 
По този повод в Босилеград от количките, както и някои спестяване в някогашната “Юго- 

пребивава делегация на прави- друГИ подходящи помагала ще банка” от Лесковац. 
телството на Гориция начело с предоставим на инвалидите и - Цял живот пестих, а накрая ос- 
министъра на транспорта Еди на хората с телесни увреждания 
Минин. В състава на делегаци-

те.
Георги Богоев е роден в Църно- 

щица. През 1947 година станал ма- 
газннер в селото си, а сетне се пре
селил в Босилеград, където също 
работил като търговец до пенсио
нирането си през осемдесетте го
дини на миналия век. Разказва, че 
всяка заплата внасял в банката, а 
понеже бил и майстор-строител, 
препитавал се от печалбата.

Здравния дом. част на когото е пропаднало цялото

танах без нищо, разочаровано спо
деля оссмдссстгодишният дядообщината, а останалите щев_ Гьоре. Вкъщи имам три книжки,

ята беше и Драган Весич, пред- ПОлзвам в Здравния дом, заяви две има СЪПругата ми Стоянка, а на 
ставител на Италианско-сър- д_р Крум Накев, управител на 
бската търговска камара. След това ведомство, 
приема при кмета Владимир

три псстсх пари за внуците. Не 
знам точно каква е била стойнос-
още

П.Л.Р.П.Л.Р. тта на спестените ми пари, но в 
края на 80-те години в банката ми

Мостът 6 Горна Дюбата не е сигурен за движение

Ремонт но крия ни годното той е в непосредствена близост до училището.
Христов подчертава, че миналата година общин

ската строителна инспекция е приела решение, с кое
то е забранила движението през моста, но хората, по
неже нямат друга възможност, продължават да мина-

Голямата дупка на единия край на моста на Мусул- 
ска река в Горна Любата вече няколко години пред- 

сериозна заплаха за хората и за превозните 
средства, минаващи през него. Доколкото спешно не 
се извърши реконструкция, съществува реална въз
можност мостът да се “откъсне” от брега и да се сру 
ти в реката. Този мост свързва центъра на селото и 
махалите Колчина гарииа, Явор, Лавра и др., 1ака I 
през него всекидневно минават пешеходци, сред кои 
то и ученици, добитък, камиони и леки коли.

- Въпреки че реконструкцията на моста беите пред
видена в плана на общинската Дирекция за строител 
ни площи и пътища още през миналата година, досет а 
нищо не се направи, казва Славчо Христов, предссе 
дател на местната общност Горна Любата. Сьщес 
твува реална заплаха мостът да се срути в реката, при 

дай си боже, някой може и да страда. Особе-
понеже

ставлява ват през него.
В Дирекцията за строителни площи и пътища из

тъкват, че ремонтирането на моста ще стане до края 
на този строителен сезон. Славица Стоянова, дирек
тор на дирекцията, изтъкна, че на първия търг, прове
ден миналия месец, не е кандидатствала нито една 
фирма за извършител на работите.

- Миналата седмица дирекцията организира втори 
аукциои, на който кандидатстваха три строителни 
фирми от Босилеград. Тази седмица ще бъде опреде
лен извършителят пи работите, така че реконструкцн- 

ще започне много скоро, оповести Стоя
нова и поясни, че за работите са необходими около
ята на моста

340 000 динара.
П.Л.Р.което ие 

ио е застрашена сигурността на учениците,
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Коллунална активност

Завършен главният 

канализационен 

колектор в 

Желюша

Изложби и модно ревю

Общественото предприятие 
“Комуналац” завърши главния 
канализационен колектор в се
ло Желюша до моста или както 
желюшани казват до “барата”. 
Работите са проведени със 
средства на общината въз ос
нова на постигнатия отпреди 
договор. Тръбите са поставени 
и затрупани, а в момента ма
шината почиства н разширява 
улицата към барата.

Колекторът в Желюша е са
мо една част от работите, кон
то “Комуналац” в момента 
провежда. В града подменят 
водопроводните тръби в райо
на между улиците “Белград
ска”, “Борческа”, “Христо

извършител на работите е из
брана фирмата “Елпорт” от 
Пирот.

Жителите на Бслеш вече с 
години се оплакват от смрад, 
който идва от пречиствателна
та система, лоцирана наблизо 
до селището. Къде е причината 
за това ще кажат специалисти
те, по се очаква проблемът нас
коро да бъде разрешен с ре
монта па системата. За гази ра
бота както и за изграждане на 
канализационен колектор до 
Градннье и ГКПП па дължина 
от около 2 км, най-изгодни ус
ловия на търга е предложила 
фирмата “Водно-сгопапско 
предприятие” от Кюприя.

Мотиви от миналогодишния панаир па балканския агробиодиверситет

В димитровградския Спор- машни биволи), свине (бели и опити и модели за опазване на 
тен център “Парк” утре от 11 ласасти маигулици, ресавки и агрогенегичните ресурси на 
часа ще бъде открит Третият моравки), овце (бардоки, кара- Балканите”. От 19 и 30 до 21 ча- 
панаир на балканския агробио- качаиски, пиротски лраменки, са на модно ревю в Градската 
дивсрситет и селското наслед- свърлишки праменки, влашки галерия ще бъде представено 
ство. Според програмата посе- витороги, кривовирски и лип- вълнено облекло, креация на 
тителите най-напред ще при- ски праменки), кози (балкански модната креаторка Биляна Йо- 
ветстват помощпик-мииистъ- и домашни бели), овчарски ку- цич. Ще бъдат изложени и изде
рат па селското стопанство, чета (сръбски пастирски, кара- лия, получени от автохтонните 
горското и водното дело на Р качански и шарпланинци) и породи животни - пиротски и 
Сърбия Сузана Джорджевич птици (свърлишки и сомборски чипровски килими и черги. 
Милошевич, началникът на кокошки, косовски петли, до- 
Пиротски окръг Весна Миялко- машни пуйки и новопазарски тацията са Пиротски окръг,

Природолюбителското 
Ще бъдат изложени и вълие- жество

Организатори на манифес-

вич и кметът па Димитровград- гъски), 
ска община Веселин Величков.
След това заинтересованите ще ни и други занаятчийски ръко- местното самоуправление в 
могат да разгледат изложбата делия както и традиционни яс- Димитровград и Регионалният 
на балкански автохтонни поро- тия от тази част на Балканите, център за жизнена среда за 
ди животни, и то: коне и мага- Селскостопански произволите- Централна и Източна Европа, 
рета (домашни нископланин- ли ще представят млечни изде- Подкрепа ще окаже Секторът 
ски коне, нониуси, посавски ко- лия, а пчелари - мед и други за развитие на селата и селско- 
не и домашни балкански мага- пчелни продукти, 
рета), говеда и биволи (подол-
ски говеда, буши, домашни ша- “Балкан” ще бъде проведена ство, горското и водно дело на 
рени от типа сименталски и до- кръгла маса на тема “Добри Р Сърбия

дру-
“РГагура балканика”,

то стопанство към Министе- 
От 16 до 19 часа в хотел реството на селското стопан-

Б. Д.

Агенцията за приватизация ще потуши дълговете на 
„Балкан"

Ще се намери 

ли купувач?Смирненски” и главната улица. 
Както е известно водопровод
ната мрежа в тази част на гра
да е една от най-старите. Сега 
се слагат нови тръби, и за всека 
къща се прави ново отклонение 
съгласно съвременните изис
квания.

За сметка на общината об
щественото предприятие тряб
ва да довърши започнатите ра
боти, свързани с водоизточни
ка “Ивкови воденици”. Там 
трябва да се инсталира елек- 
тро и машинна инсталация. За

Вече е насипан пътят за село 
Горна Невля и Сливница, а пъ
тят от Бански дол до Поганово 
е само просечен.

Поддър 
“Градина” също е в компетен
ция на “Комуналац”. Там са 
подменени равните покриви и 
хоризонталната сигнализация. 
За да се спре нарушаването на 
режима на движение на ГКПП 
“Градина”, поставена е ограда 
между изходната и входна по
сока.

В димитровградската гос- 
тилничарско-тури 
фирма “Балкан” тези дни чухме 
една добра и една лоша новина. 
Добрата е, че републиканската 
Агенция за приватизация е го
това да анулира дълговете на 
фирмата на стойност около 24 
милиона динара, доколкото се 
намери купувач за нея. Да при
помним, че “Балкан” два пъти 
досега бе предлаган на аукцион 
за 65 милиона динара, но и два
та бяха неуспешни. 17 милиона

динара от 
дълговете, 
които 
Агенцията 
иска да по
туши, са 
към Данъч
ното 
равление, а 
7 милио- 
на-към яв-

стическа
жането на ГКПП

уп-

ните пред
приятия 
ЕПС и “Ко
муналац”.

Лошата новина е, че Агенци- на сто, което може да се вземе

А.Т.

ности в хотела се ползват с 40

Селските водопроводи (не)работя? ята за приватизация не е отго- за успех.
Онова което затруднява по-ворила положително на неот

давнашния иск на фирмата да ложението на фирмата са пода- 
продаде обекта в граничната 
зона, който “Балкан” преди го- ло 90% от работниците за неиз- 
дини купи от Авто-мото съюза, платени 8 заплати. Дойчев е 
Неговата стойност възлиза на 5

Преди последните местни избори в Димит- домиха някои от ядосаните криводолчани, 
тръбите са задръстени с боклук, най-вероятно 
е пясък и тиня. Защото “специалистите”, които 
правеха водопровода са сложили тръбите под 
извора (който е доста силен). Няма нито кап
таж, нито резервоар, в който водата да се съби
ра, а тинята да се утайва.

Но наскоро и този проблем би трябвало да 
се разреши. Както ни осведоми кметът д-р Ве
селин Величков, общината е обявила търг за 
проект и строеж на резервоари за водопрово
дите в селата Долни Криводол и Брайковци, 
където водопроводът също е без

дените съдебни искове от око-ровград някои от тогавашните управляващи 
“чародеи” разчитаха, че може би ще спечелят 
изборите още веднъж, ако на бърза ръка нап
равят нещо за жителите от селата във Висок. 
Изборът падна на водопроводите, които хора
та там търсеха с години. Между другите нов 
водопровод бе направен и в село Долни Криво
дол.

уверен, че “Балкан” няма да 
сто от общата стойност на дойде в ситуация да бъде бло

кирана банковата му сметка, 
Генералният директор на понеже работниците знаят, че 

фирмата Божа Дойчев изтъкна, това може да съсипе фирмата 
че в момента няма заинтересо- им. 
вани купувачи, но най-новото 
решение на Агенцията за при- 152-ма работници. От началото 
ватизация е благоприятно, на годината 4-ма са се пенсио- 
Трябва да се отбележи, че от нирали, 4-ма работници са на- 
началото на годината “Балкан” пуснали фирмата, дакато 3-ма 
редовно плаща дължимите су- са минали на трудовата борса, 
ми за ДДС. Положителни оцен- Директорът оцени, че броят на 
ки в работата отчитат хотел заетите все още е голям тъй ка- 
“Балкан” и мотелът край ма- то “Балкан” оптимално се нуж- 
гистралното шосе. През тази дае от около 120 работници, 
година разполагаемите мощ

на
капитала на предприятието.

С изграждането на водопровода някои от 
жителите на селото запретнаха ръкави и си 
направиха бани в къщите. Това направиха дори 
и някои, които в селото идват само през уикен
да. Но както казва нашият народ “всичко което 
е бързо е и късо”, така и радостта от новата 
придобивка трая късо. Днес долнокриводол- 
чани се оплакват от водопровода на журналис
ти, общинари и кого ли още не. Причината е 
много проста — вода едва ли има и хората от
ново ползват чешмата в селото. Както ни осве-

В момента “Балкан” има

резервоар.
От друга страна в “Комуналац’, единстве

ното специализирано обществено предприя
тие за експлоатация на питейна вода, изтъкват, 
че не могат да поемат поддържането на сел
ските водопроводи, понеже почти всичките са 
строени без проекти.

А.Т.
Б.Д.
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Признание за димитровград
ските актьори ___________

Акция на ОО на ДС в Димитровград

250 подписа за сменяване 

на министъра Стойкович Грамота за театъра
Димитровградският театър “Христо Ботев” на 16 септем

ври гостува с представлението си “Нишан” в българския 
град Костинброд. Домакините връчиха грамота на театъра, 
докато на Димитровградска община дадоха признанието 
Почетен плакет на Костинброд. Кметът на Костинброд Кра-

заместник-кмета на Димит-

Общинският отбор на Де- властвували по време на Сло- По повод акцията на Демок- 
мократичната партия в Димит- бодан Милошевич. “ДС е сре- ратичната партия, която се 
ровград от 12 до 18 септември щу оттеглянето на обвинител- провежда в цяла Сърбия, към 
т.г. проведе акция по събиране ния акт срещу Миряна Мило- димитровградските журналис- 
на подписи за сменяване на ми- симир Кунчев връчи плакета на 

ровградска община Васа Алексов.шевич, и премахването на този ти се обърна и един от лидери- 
нистъра на правосъдието на срещу Марко Милошевич, как- те на ОО на ДС в Димитров- 
Сърбия Зоран Стойкович. Как- то и срещу връщането на къща- град Ратко Манчев. “Медийно
то ни информира секретарката та им в Дедине. Правителство- то и друго реабилитиране на

Б. Д.

личностите, които са запомне
ни по корупция, подозрения и 
обвинения за тежки злоупотре
би на постовете и неуважаване- 
то на гражданските свободи и 
права, отново са налице в об 
ществения живот и получават 
все по-голям интензитет. Пър 
вият драстичен пример е свър 
зан с оттеглянето на обвини 
телния акт срещу Миряна Мар 
кович. След това последва 
очигледният пример на медий
на промоция на частна клини
ка, зад която по всичко личи е 
застанал прословутият Мило- 
ван Боич, и накрая бяхме свиде
тели, че бе отменен обвинител
ният акт срещу Марко Мило
шевич. Тази последна постъпка 
на прокуратурата представлява 
върха на толерантното стано 
вище към силите, които пре 
дизвикаха протеста на гражда 
ните на 5 октомври 2000 г.'\ ка 
за Манчев и добави, че парла
ментарната група на ДС в 
Скупщината на Сърбия ще по- | 
деме инициатива за сменяване ! 
на републиканския министър I 
на правосъдието Зоран Стой
кович.

И^зничен концерт
По повод Деня на независимостта на България - 22 септем- 

ври, известният фолклорен ансамбъл “Искър” от София в сря- 
да изнесе празничен концерт в Димитровград.

Посетителите в голямата зала на Центъра за култура, по
читатели на народните танци и песни, щедро дариха испълни- 
телите с аплодисменти. Л

Организатор на гостуването на фолклорния ансамбъл в Ди
митровград е КИЦ “Цариброд”, а билетите отново бяха без- \

иетгшщетшшшшвнпнштняшпнипш
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платни.

1мваш мадам
Активисти на ОО на ДС събират подписи в центъра 
на града

на ОО на ДС Лиляна Момчило- то е загубило подкрепата на на- 
ва, събрани са около 250 подпи- рода и му останаха само гласо- 
са на граждани. Членове на от- вете на социалистите. Това е 
бора миналия петък в центъра част от политическия договор, 
на града раздаваха на гражда- който дава възможност на Ко- 
ните афишки, в които между щуница да запази голата власт, 
другото се казва, че ДС е срещу дори и на цена да ни върне във 
постъпките на настоящата ре- времето на мрака и сиромаши- 
публиканска власт, понеже реа- ята”, се изтъква в афишката на 
билитира личности, които са ОО на ДС. Б.Д.

На Малка Богородица 6 Босил<шшт

Счь11®)т;
ПОД
чадъш

Нови навеси са поставени тези дни по спирките в Димитров
град. Тс са от специална прозрачна пластмаса и с хубав дизайн и 
ще бъдат от полза за чакащите автобусите по дъжд или сняг. Та
кива, но не толкова ефективни, досега имаше само пред съда. 
Сега обаче всички спирки в

Усърдният
«нтонер
Илко
Димитров

Поради дъжда, който 
валеше почти през целия 
ден, тази година на събо
ра на Малка Богородица 
в Босилеград имаше 
по-малко хора отколко- 
то предишните години. 
Обаче благодарение на 
него кръчмите бяха пъл-

Електропните медии и вестниците 
все по-малко се интересуват от хора, 
които с усърден труд вършат някоя ра
бота. Затова с няколко думи ще ви 
представим Илко Михайлов от с. Вла
си, чието задължение е да поддържа пътя от Суково до Звонцн 
(22 километра). Всеки, който е пътувал из тези краища знае колко 
е важно да бъде проходим пътят и колко е трудно да се поддър
жа, особено участъкът от с. Трънски Одоровци до Звонци и мес
тността “Свлак”.

ни.
Освен босилеградчани 

бяха дошли съборяни от 
всичките села в община
та. Движението по дол
ната улица бе спряно, а 
от двете й страни бяха 
монтирани сергии, от 
които се продаваха чуш
ки, домати, детски иг
рачки, бурета за ракия и 
друга стока.

Привечер на главното 
кръстовище в града об
щинското ръководство 
организира фойерверк.

И през лятото, когато е много горещо или има порои, и през 
зимата, когато по пътя се образуват преспи, Илко често пъти ра
боти денонощно, за да обезпечи нормални условия за движение.

-Обичам работата, с която се препитавам, и се старая да я вър
ша възможно по-добре. Но трябва да се има предвид и това, че 
по пътя към Звопци освен местното население минават и турис
ти, а през зимата при спешни случаи най-важното нещо е до ма
гистралното шосе към Пирот и Димитровград да може да дойде 
линейката, сподели Михайлов. Той добави, че най-много му по
магат водачите професионалисти, понеже тс най-често са на път.

Й. И.
П.Л.Р.
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С участниците 6 литературния пленер „Сичево 2005-а" Нови книги

имитьр Ананиев:
Ерата на
Гутемберг
приключиш

1 ‘‘Аномалия, 

наречена жеии”
П

Младият димитровградча- 
иин Деян Христов тези дни ни 
гюдиесе приятна изненада. 
Свръхдобрия г студент по меди
цина в Нишкия университет 
публикува първата си книга 
“Аномалия, наречана жени”, в
която саркастично говори за от
ношенията между половете.
Както пред нашия вестник заяви 
младият автор, ръкописа 
най-напред са разгледали 
“представителките на по-неж-
пия пол” и предимно колежките г у ___
му, студентки в Медицинския Деян Христов е реден 
факултет. Читателкиге не въз- пРез 1980 година. Таи е 
разили нищо и Деян решил да студент-продекан в Ме- 
публикува книгата. дицинския факултет в

“Всеки, който написаното в Ниш. Средната му оцен- 
книгата протьлкува по шеговит ка е 9,00. Христов е всес- 
начин ще сполучи. Моята цел транно надарен млад чо- 
беше да се пошегувам с мъж- век. Бе певец в димит- 
ко-женските отношения и се на- ровградската рокгрупа 
дявам, че успях”, каза бъдещият “Транекс”. Понастоящем 
лекар и добави: “Всички съби- свирИ на китара, пее и е 

принцип се ба- фронтмен на групата 
зираг на някаква реална основа, “'ри ънгплаг”. Бил е 
но са преувеличени, с цел при
казката ми да бъде по-интерес
на”.

♦Книгата загубВа монопола си *Хайку-поези- 
ята е най-добрият начин да контактуваме 
със себе си «филмът, както и музиката, не 
зависи толкова от националното

* Димитър Анакиев - лекар, 
поет, кинематограф! Как ще 
се представите на читатели
те ни?

Димитър Анакиев с родей през 
1060 г. » Белград. Потеклото му е 
от Клисурски край. Закършил с 
медицина и известно време е жи- 

редактирал 
списание “Хайку нонинс”. Издал е 
десетина стихосбирки, ка«сто и

пил п Ниш, където с
творците извън Япония. Аз мога 
да кажа, чс тази поезия може да 
бъде и импресивиа, колкото и ск- прсиодн на стихове от японски но- 
спрссивпа, дори и сюррсалистич- еги. Напоследък превежда и бъл- 

- За читателите на “Братство” иа. Тя може да се приобщи и към гарска поезии. Участва в редица 
преди всичко поет, макар че на- натурализма, а някои дори гово- сборници и антологии, сътрудни- 
последък май повече време пое- рят и за посмодсрна хайку поезия, чи в много сръбски и чуждестран- 
вещавам на филмовото изкуство. Трудно е е няколко думи точно да ни вестници и списания за хайку 
Преди две години участвах във се определи същността на хайку поезии. Аиакиси е лауреат на зна- 
фестивала на документалния поезията. Това според мен би би- чими югославски и международни 
филм в Белград и исках да се ло в разрез е духа на поезията отлични за свои хайку, след които 
представя и на пленера в Сичево. изобщо. и на си. “Азами” от Осака. Сега
За съжаление влажното време На практика балканските пое- живее и твори в словенския град 
осуети намерението ми. Но нека ти изполват импресивната форма Толмин. Напоследък интензивно 
да кажа, че мои филми са печели- на хайку, поради което, според се занимава с кинемазрографии. 
ли значими международни награ- мен съвсем погрешно, мнозина се ЛвтоР с ,,а няколко игрални и до-

опитват да я тълкуват като поезия кументалии филми. Неговият до
за природата. Това е погрешно, кумеиталеи филм Амиго спече- 
защото хайку само използва сим- ли вт?Ра ,,а ,,агРада ,,а Москов-

екни фестивал преди две години.

тия в книгата по

член на димитровград
ските фолклорни ансам
бли и се е проявявал като 
актьор в местния театър. 
Играел е за първия със
тав на димитровград
ския баскетболен клуб.

ди. мш 1ШШ
* Нашите читатели и почи
тателите на поезията хайку 
ви знаят като основополож
ник на федерацията по хайку 
за Европа и в някогашна Югос
лавия. На какво се дължи по
пулярността на тази тради
ционна японска поетична фор
ма?

Апоташа
2 9 10 8 I е пе

волите на природата за да изрази 
нещо, което преди всичко е дъл
боко човешко. Това е така, защо- 
то отговор на всички въпроси, ко
ито човекът си поставя, може да 
намери именно в символиката на

жение на християнството свършва. 
Сегашното време е устремено към 
универсалното, към глобализация
та, поради което отпада и ролята 
на книгата - тя загубва монопола 
си. Каква ще бъде книгата утре, за
виси преди всичко от качеството 
на написаното и от това как ще си 
прокара път до читателя.
* Вие, г-н Анакиев живеете в 
страна, която се приобщи към 
Евросъ1оза. В какво отношение 
се променя позицията на кни
гата и на книжовниците в 
Словения?

- Истина е, че словенците се за
пазиха като нация преди всичко 

Трябва да си призная, че благодарение на книгата и на кни- 
именно днес тази тема бе в центъ- Ж0В11ИЦИХе Си. Те са малка нация, 
ра на нашите неформални диску
сии в Сичево. Що се касае до фил
ма, длъжен съм да кажа, че негови
ят език е повече универсален. Фил
мът, както и музиката, не зависи

Книгата е издадена от нишка
та издателска къща “Пунта” в 
250 егземпляра. Авторът ни ин
формира, че първата му литера
турна рожба е придизвикала го
лям интерес в Ниш и затова 
през ноември ще излезе и ней
ното второ издание, което ще 
печата нишкият СКЦ. На 12 ок
томври духовната му рожба ще 
бъде промовирана в Ниш, на па
наирите на книгата в Белград и 
в Ниш. На читателите Деян по
ръча, че подготвя и продълже
ние.

природата.
* Като човек, който едновре
менно се занимава и с литера
тура, и с кинематография, 
можете ли да каокете ще се

- Вероятно хайку е най-добрият 
начин човекът постоянно да кон
тактува сам със себе си, да разго
варя с най-скритите интимни час- „ . ,
ти на своето битие и да съобщи пребори ли книгата с елек

тронните медии, с оисо/сата 
технология, която със светка
вична скорост преодолява и 
време, и разстояние, а твърде 
често не признава и авторски
те права?

това публично в най-подходяща 
форма. Някои казват, че 
кратка форма, хайку отговаря на 
духа на времето в което живеем, 
но аз бих припомнил, че тази фор
ма води потекло от средновеко
вието, че е медитативна и изисква 
всеотдайно и същевременно едно 
тихо отношение към себе си, към 
действителността и обкръжава
щия ни свят.

Фактът, че ние извън Япония, 
включително и от Европа, съвсем 
неотдавна се запознахме с тази 
форма, не е достатъчен стойността 
на тази поезия да се тълкува само е

като

Б.Д.която през историята не е имала 
силни владетели, големи войски и 
не са воювали както другите на
роди на Балканите. Може би

толкова от националното, поради ”мешю п0Ради това книгата » 
което най-вероятно е по-близък на Словения сега има много по-доб- 
съвремието. Още от Гутемберг Ра п03идия отколкото в другите 
книгата си държи една монополно- съседни страни. Това е така, за

духа на времето. ти<ша позиция в срав„ение с всич- Щ°™ държавата си има наи-раз-
* Каква поетична форма е друрц видове изкуство. До голя- лични начини за помощуване на
хайку? Едни я приобщават ма степен книгата си беше репре- литературата и творците - субси-
към дескриптивната лирика, зент и на християнството, като ве- дии, стипендии и други видове 
други към изповедната, тре- роизповедание, или идеология ако насърчаване. Струва ми се, че е

щете. Известно е, че още Библията много по-добре да си поет или 
- Хайку е поетична форма със дава голяма преднина на думата, 

строго определени закономер- на речта. Няма съмнение, че ерата кото тук или в България да речем, 
ности, които не винаги обаче се на Гутемберг и на монополизма на След включването на Слове- 

Това важи особено за книгата и на доминиращото поло- пия в Европейския съюз, мнозина

Босилеградски 

гимназисти участваха на 

БИЕШ
* На "Битеф полифонията" участваха мла
дежки театри от всички бивши републики 
на СФРЮ.

ти...
В рамките на проекта “Театър за етнически диалог”, който 

съвместно реализират КИЦ “Цариброд”, италианската непра
вителствена организация СООР1, Центърът за драма и обуче
ние в изкуството и Центърът за противовоенни дейности от 
Белград, група от петнадест гимназисти от Босилеград изнесе 
театралното представление “Моето сърце бие силно”. Те учас
тваха в театралния фестивал “Битеф полифония”, който за чет
върта поредна година се провежда в рамките на БИТЕФ.

Целта на проекта, който освен в Босилеград е бил реализи
ран и в Княжевац, Зайчар и Нови Пазар, е оспособяването на 
младите да решават всички проблеми, спазвайки принципа на 
толерантността. Изпълнявайки роли от личния си всекидневен 
живот, младите босилеградски артисти отправиха остри пос
лания срещу омразата, нетърпеливостта, алкохолизма, нарко
манията и другите проблеми, пред които е изправена младеж
та днес. За подготовките на представлението се грижеха коор
динаторите на проекта Весна Варичек и Мирела Павлович от 
Белград, които през уикендите идваха в Босилеград и упраж
няваха с младите артисти.

Същото представление в края на май артистите изнесоха и 
пред публиката в Босилеград. П.Л.Р.

писател сега в Словения, откол-

спазват.
се опасяват, чс книгата и там ще 
загуби сегашната си позиция. 
Профитът все повече се налага 
като върховен съдник и в облас
тта на книгоиздаването, а това ще 
рече и в литературата, като вид 
изкуство.
* Следователно, книгата е 
стока за пазара или художес
твено произведение?

- Книгата все повече се откло-

„Ватопйа $егЬ1са“ на 

Саша Хаджи Танчич
* От "Микина чаша" ще пие Душко Трифунович

Във вторник приключи юбилейният 15-и литературен пленер “Сиче
во 2005". За служителите в храма на речевото изкуство от страната и от 
чужбина - участвали в тазгодишната среща - беше организиран прием в нява от своя идеологизъм и неу- 
градската къща в Ниш, където по тържествен начин бе връчена и наг- държимо върви към пазара. Е, се- 
радата ”Кашоп(1а зегМса" за съвкупно жизнено дело. На тазгодишния га> дали и в каква степен ще бъде 
лауреат, нишкия белетрист Саша Хаджи Танчич, отличието връчи по- и художествено произведение за- 
мощник-градоначалпикът иа гр. Ниш Ристо Буквич. виси от това колко хората, които

Наградата “Микина чаша”, която се дава в спомен на основателя пишат, ще бъдат добри и в едно- 
на пленера Михайло Игнятович, единодушно бе присъдена на корифея то, и в другото отношение, 
на сръбската поезия Душко Трифунович. В. Богоев
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Освещава се 
храм божи 
"Свети Илия"!

С благослова на |§А/ 
нишкия владика г-н Вкв 
Ириней,
служба чинодей- 
стват протоерей 
Христивой Нико- 
лич, архиерейски 
настоятел пиротски Кш 
и белопалански, игу- НЕ 
менът на манастира В9р 
“Св. Йоан Богос- МЙШ 
лов” в Поганово 
отец Мердарий и 
дякон Майк Джикич.

бъдат сложени на мястото 
Освен Петър, голямо даре 
направи и Иван Момчилов, 
що наш съселянин. Це 
помощ и подкрепа имахм( 
нашия Национален съвет.

От българска страна най 
лям донор ни е община 
дра, след това Асоциацият;

у V
4

; т |. .ш пбожията

| ■ -С то министерство - 
но и редица други 
сред които и Аген1 
гарите в чужбина.

«5*: •
те съселяни - звончани. Те зад-

й! л.
храм, казва Любомир път ние, звончани, действахме 

сплотени като един. Слава Бо-вижиха акцията, събрахме пари
вложихме безброй- Стоянов, който от 1967 година 

ни часове доброволен труд. живее в Австралия. Аз всяка го- 
Най-важното е, че всички бяхме дина идвам тук да видя майка вам, че всички следващи проек

си, която е на 96 години. Тази ти ще ни бъдат удачни. Най-ва
жен е преходът в Петачници.

в тоя
за начало и гу, че е така и вече не се съмня-

единни, един ум, едно сърце,
една душа, един организъм, година нарочно отложих идва- 
подчертава той с нескрита ра- нето си за септември, за да при- Ако продължим с тоя дух, един

незабравимо ден може и мината в Ракита от
ново да заработи, посочва

ИШ
съствам на това

- Вярно е! - потвърждава тържество. През цялото време 
Мирча Игнятов. Ние звончани в далечна Австралия сърцето електротехникът Драган 11ет- 
дълги години бяхме разедине- ми туптеше за Звонци и моите ров.

дост.
се. Нека те със сълзи
на очи върнат открад
натото и се помолят

си.за прошка! ни, скарани помежду
Литургията в храма Обновлението на храма събра 

свършва. Хората се отново душите ни, Свети Илия 
събират пред входа, ни сплоти, а грабежът на ико- 
където се реже обред- ните от черквата вместо да ни 

скара, още по-силно ни сплоти 
и обедини, така че 
занапред ще диша
ме като един.

- Много съм щас-

ният хляб. Пак молит-

тлива, че черквата 
отново става наше 
духовно светило. И 
когато беше разва
лина, аз идвах на 
всеки Илинден, да 
запаля свещ и да се 
помоля на Господа.
Надявам се, че св.
Илия ще ни помог
не да осъществим 
следващия си голям 
блян - да се открие 
пункта в Петачинци, съселяни. Много се зарадвах - Мозайката ми е хоби. Кога- 
за да можем и ние и когато ме известиха, че ще се то започна акцията по обновле- 
нашите внуци, както обнови черквата. “Аз съм с вас, нието на храма, моят свекър ми

моя дядо да ходим в Трън да ще дам каквото мога, няма да каза, че бих могла да направя 
пазаруваме, казва Лилия Ра- скъпрнича, но ви моля да бъде- нещо и за черквата в Звонци. 
дойкович от Ниш, родена в Пе- те последователни и единни. "Идеята ти е супер", отвърнах 
гачинци. Да не се карате, както много му аз и ето, направих икона-мо-

- И аз, и съпругата ми се чув- пъти досега” - поръчах им аз. зайка на св. пророк Илия. Рад- 
Щастлив съм, че пророк Илия вам се, че заедно с храма е ос

ветена и моята икона, защото 
- Такова нещо се случва един аз не съм православна, а като- 

път в живота на човека. И не личка, казва Андреа Хе- 
понеже и двамата сме кръстели всеки има щастието да го до- рак-Игнятов. Тя е звонска сна-

живсе. Радва ме, че за първи ха. От Загреб, където живее със
съпруга си Андреа, е изминала 
почти 800 километра, за да дой
де на тържеството в Звонци.

- Щастлив съм, че съм тук по 
този хубав повод. Звонци има

Вътре старици, мъже, жени,
Тя е автор на мозайката "Св. Илия с гарван": Андреа Хсрак-Игнятов

ви, освещават се съдовете, с ко
ито в бъдеще ще се върши бо
жията служба - причест и се 
раздава нафора.
Едно сърце - една душа 

- За непълна една година е

кметът на Бабушнишка община 
г-н .Миролюб Йованович, гос
ти от България, сред които бив
шият председател на Народно
то събрание г-н Огнян Герджи- 
ков, сега депутат, представите
ли на българското посолство 
Белград, на Министерството 
на външните работи, начело с 
директора на дирекция Европа 
1 - за балканските страни 
Христо Георгиев, Елена Тодо
рова от Асоциацията на общи
ните в Република България, 
Йордан Колев от Агенцията за 
българите в чужбина, кметове и 
заместник-кметове на крайгра
ничните български общини, на
чело с трънския кмет Алексан
дър Нейков и кмета на община 
Мездра Иван Аспарухов, който 
е координирал българските до- 
нации за обновлението на хра
ма в Звонци. А в двора деца. 
Молитвите са скучни за тях, но 

място за

стваме, като че ли
ни вразуми и ни събра!в днес отново сме се роди-направено всичко онова, което 

виждате днес, казва прсдседа- 
местната общност в

ли.
телят на 
Звонци Ценко Величков. - А 
направено е наистина много. 
Нови са покривът и куполата па 
храма, както и мазилката отвън 
и отвътре. Нови са и осемте 
прозореца на куполата, както и 
полилеят. Докарахме ток вътре 
и пред черквата, така че сега тя 
е осветена и нощем. Нов е и по
дът. Той е направен от каменни 
плочки, които наподобяват на 
мрамор. Иконостасът е внима
телно почистен, както и икони
те. Виждате празни места в не
го Миналата година стана го- 

грабеж. Откраднати бяха 
13 икони. Няма дълго да праз- 
нее, защото големият ни донор 
Петър Игнятович от нашето се
ло който живее в Белград, е 
дал над 300 хиляди динара и е 
поръчал нови икони. Иконите 
се живогшеват в Богословския 
факултет в Белград, като се за- 

стилът на старите, кои го 
самоковската 

Очакваме след един месец те да

важна роля за мен, защото 
именно тук преди три десети
летия започнах трудовия си век 
като млад лекар. Дал съм дума, 
че ще помогна и за реализация
та на следващото най-важно 
начинание - да открием пункт в 
Петачинци. Това обещаваме 
заедно с колегата Ненков от 
Трън. За нас пътят към Европа 
минава през Петачинци, каза 
бабушнишкият кмет Миролюб 
Йованович. На основното учи
лище “Братство” в Звонци той 
дари нов компютър с принтер.

В. Богосв

лямдворът е прекрасно 
игра...

Протоерей Христивой моли 
Господа да дари здраве, щас
тие и благополучие на всички, 
които са дали поне и най-малък 
принос за обновлението на хра
ма и по своему да награди оне
зи, които са откраднали 13 ико
ни от иконостаса в черквата:

- Господ Бог вижда всичко и 
на всеки дава полагаемото му

''Сн. Илия ии сплоти :
Уважаеми читатели, 
Поредицата за нашите села 
(Бребсвпица и Млекоминци) ще 
продължи в следващия брой.

председателят- на 
местната общност в 
Звонци Ценко 
Величков

"Трудовият ми век 
започна в Звонци": 
кметът па Бабушпица 
Миролюб Йованович

пази 
са от школа.
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НФЗ - четвърти кръг Четвърти кръг в ЮФДНа ветроход
ния регат „Со
фия 2005"

**1»алкаие11И*‘
5 :3 (2:1)

Блестящо 

представяне на 

босилеградските 

футболисти
Ставров
спечели
сребърен
медал

Свърлиг, 17.09.2005 г. Игри- "Балкански": Йовичич, Бош- 
щето на “Свърлиг”, зрители кович, Тошич (Зекович), М. Гс- 
ЛЮ. Съдия: Милан Кръстич от оргиев, Марков, М. Пейчев, В.

ИР°Т- Голмайстори: Миличе- Георгиев, Глигориевич, Чирнч 
вич в 1, Миркович в 7, Антич в Басов и Иванов.
1г 0Т_^зпа и Джорджевич в В дербито на срещата от 
/6 и 80 мин. за “Свърлиг”. Ва- четвъртия кръг победиха дома- 
сов^в 13 и 71 иЧирич в 50 мин. кипите. Мачът всъщност бе ре- 
за Балкански (всичките три шеи в 60-ата минута, ко1'ато 
гола от дузпа). Жълти картони: главния съдия изключи 
3. Джорджевич, Стаменков, Марков, централен защитник 
Стоянович, Б. Маркович и В. на “Балкански”
Джорджевич от “Свърлиг”, Гс-

* "Зелените" се наложиха с рекорд 
срещу "Юг Богдан" в Пейковац

ните 8:1

лав Василев. Победителят бе 
решен още след първото по
лувреме, което приключи с 5:0 
в полза на “зелените”. Мирос
лав Георгиев бе точен в 3,18 и 
27 минута, а младият Владица 
Владимиров увеличи предни
ната в 36 и 42 минута. В начало
то на второто полувреме Сини- 
ша Дамиянович отбеляза шес
тия гол, а в 71 минута Мирос
лав Василев, който влезна като 
резерва през втората част на 
мача, отбеляза първото си по
падение със зелената фланелка. 
Автор на осмия гол за босилег- 
радския отбор отново бе из
ключителният Мирослав Геор-

След пет ог общо осем 
предвидени манша па язови
ра “Искър” край София бе 
завършена традиционната 
надпревара по ветроходство 
под название “Междунаро
ден регат София 2005 ”,

В класите “Оптимист”, 
“Кадет”, “Ласср Стандарт”, 
“470” и “Мистрал” участваха 
около 50 състезатели от Бъл
гария, Македония, СЧГ, 
Гърция и Великобритания. 
Марио Ставров, член на 
“Соларис" от Димитров
град, спечели второ място и 
сребърен медал. В жестока 
борба с домашния състеза
тел Васил Александров ди-

о г игра

В следващия кръг “Балкан- 
оргиев и Глигориевич от “Бал- ски” е домакин на “Алумини-

ум” от Ниш в събота от 15 и 30кански”.
Червен картон: Марков от 

“Балкански" в 60-ата минута.
часа..

Първенството на Пиротски окръг 
- III кръг___ гиев, а единствения гол за до

макините вкара Деян Джордже-
митровградчанинът напра- ви<ч в 79 минута от дузпа.
ви граниш в последния Четири попадения: лост”То^ешТ‘^обТше”^Ма-
манш и загуби първото мяс- дд г ^ ^ дост посреща ьооище . ма
то. Иначе в четири надбяг- МиР0Слав Георгиев чът ще се изиграе на 24 т. м.
вания Ставров спечели две = (събота) от 16 часа.
първи, едно второ и едно Младост отбеляза и трета- "Младост": Г. Величкович, 
четвърто място. та си п0^еда от началото на д. Йованович (от 46 мин. Й.

Следващото състезание, в тазгодишното първенство в Григоров), И. Василев, В. Стан-
което Марио Ставров ще ю*номоравска футболна ди- кович, Г. Игнятович (от 46 мин.

Пирот, 17 сетпември 2005 г. (Анджелкович -, Тричков -), Ге- участва е регатът “Цариб- визия; в рамките на четвъртия б. Илич), Д. Димитров, М. Ге-
Игрището на “Танаско Раич”. оргиев 6.5, Николов 6, Г. Ден- род- ко’йто ще се проведе на кръг “зелените” се наложиха с оргиев, Д. Стошич (от 53 мин.
Главен рефер: Андриян Джор- ков 7 (Борисов-). акумулацията “Сават” край рекордните 8:1 срещу “Юг Бог- М. Василев), В. Владимиров, Л.
джевич (7.5) от Пирот. Голмай- Играч на срещата: Станое- с.Смиловци. Д.С. дан” в Пейковац. Динов и С. Дамнянович.
стори: Стоянович в 39 от нака- вич (“Танаско Раич”). -----------------------------------------Без оглед, че “Юг Богдан” "юг БогданМ. Здравко-
зателен удар, Станоевич в 54 и Футболистите на “Желюша” _ важи за слаб отбор, великолеп- ВИч, д. Милич (от 3 мин. С. Ми-
Чирич в 59 за “Танаско Раич”, а бяха по-добрият съперник през 0 0Г©В В ната победа на “Младост” все тич, а от 63 мин. В. Стоянович),
Г. Денков в 11 минута за “Же- първото полувреме, когато от- _ пак говори за изключителната м. Михайлович, В. Илич, Д.
люша”. Жълти картони: Д. белязаха едно попадение и съз- | ЬОЦИЯ сила на “зелените”. _ Джорджевич, М. Ристич, Д. То-
Денков от “Желюша”. дадоха 2-3 много добри поло- ~ Четириктратен голмайстор дорович, Б. Тодорович, Б. Рис-

"Танаско Раич": Кущримо- жения за отбелязване на гол. Най-добрият Димитров- бе Мирослав Георгиев, два го- тич, ю. Николич, М. Маряно-
вич 6.5, Стаменович 7, Яначко- През втората част на мача оба- градски лекоатлет Джордже ла отбеляза Владица Владими- вич и м. Йованович.
вич 7 (Живкович 7), 3. Цветко- че домакините превзеха иници- Гогов получи покана да учас- ров, а по един път се разписаха
вич 6, Чирич 7, Джорджевич 6, ативата и заслужено отбелязаха тва в Балканското първенство, Синиша Дамнянович и Мирос-
Делчев 6, Станоевич 7.5, Голу- още двагола. В следващия кръг което ще се проведе на 24 и 25 
бович 6 (Д. Цветкович -), Стоя- на първенството “Желюша” е септември в гръцкия град Ка- 
нович 7, Йованович 6. домакин на “Владимир Дурко- тарина. Това ще бъде първото

"Желюша": Ангелаков 6, Ве- вич” от с. Бериловац край Пи-^участие на Гогов в едно атле- 
личков 7, Миладинов 6.5, Д. рот. Мачът ще се играе в неде- тическо първенство за юноши.
Денков 6, Крумов 6.5, Стефа- ля от 16 часа. През лятото Гогов участва в
нов 6, Гогов 6.5, Гигов - Балканското първенство по ат

летика в гръцкия град Трипо-

Добре играха, 

но загубили
]

ФК "Танаско Раич" - фК "Желюша" 3 : 1 (1 : 1)

П.Л.Р.

Петрова седма в 

Самоков
В неотдавна проведеното международно улично бягане 

“Самоков 2005” участваха над 200 лекоатлети от България и от 
сръбските градове Димитровград, Панчево и Ниш. С най-до
бър резултат при димитровградчаните бе Александра Петро
ва, която зае седмо място.

След надпреварата бе договорено състезатели от Самоков 
да участват във второто международно състезание “Димит
ровградско бягане”, което ще се проведе на 7 ноември т.г.

лис, но в конкуренцията на ка
детите.Втори кръг от първенството на 

Централна Сърбия " - група „Юг" Андреа
Тодорова скочи 
153 смШК "Цариброд" 

ШК "Вучйе" 4 : 2 На стадиона “Чаир” в Ниш 
тези дни бе проведен първият 
кръг от състезанието НИПАЛ - 
2005. В котегорията на възрас-

Пионерска окръжна дивизия

Победа с 

и рекордните 17 : О!
Димитровград, 18.09.2005 г. Помещенията 
на КИЦ.

тните пионери участваха със
тезатели от Димитровград,

Във втория кръг на шахмат- Стойкович 1:0, Бобан Рандже- Ниш, Крушевац, Кралево 
ното първенство на Централна лович - Драган Цветкович 1:0. Лесковац. Пионерите от Ди-
Сърбия — група “Юг”, шахма- Въпреки убедителния резул- митровград не осъществиха * Пионерите на "Балкански" загубиха С 0'3 
тистите на ШК “Цариброд” тат мачът бе много тежък и ре- добри резултати, докато пио- от Пиоотски "Раанички" '
стигнаха до втората си победа шеи в последната партия. Сър- перките заеха трето място след ^ У и и
и са на първо място във вре- бислав Минчич успя да победи отборите от Кралево и Круше- Миналия уикенд започнаха състезанията в Пионерската окръжна ли-
менното класиране. Ето и ре- най-добрия състезател на “Вуч- вац. Те обаче имат минимален Га’пи™1пт.т?а”г ДИ 0Т°°ч °Т ^ИМ|'г21<?т|,а>д'зултатите: Драган Илич - БРо- йе” Зоран Тодорович и покрай шанс да се класират във фина- ха в^оГо? в
бан Йованович 1:0, Сърбислав проблемите с времето. ла. В поотделна конкуренция Другият отбор - “Желюша” (за който играят петлетата'на “Балкан-
Минчич-Зоран Тодорович 1:0, В следващия кръг на 25 т.м. отличен резултат осъществи ски”, родени 1993/94 г.) катастрофално победи отбора на “Напредък” в 
Георги Петров — Бобан Стоя- ШК “Цариброд” ще гостува на Андреа Тодорова. Тя зае второ Извор с рекордните 17:0!
нович 1:0, Драгана Пеич Ран- ШК “Радник” в Сурдулица. място в дисциплината скок на В следващия кръг “Балкански” ще гостува на “Йединство” в 
джелович - Ненад Джокович Д.С. височина, след като прескочи Бела паланка, а “Желюша” е домакин на “Йединство” от Пирот.
0:1, Драгиша Йонич - Слободан 153 см. Д. с. Д. С.
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Предание от шопските краища От албума на наш читател
-Нас, царибродчани, всички ни 11 

освобождават - българи от сърби, 
сърби от българи, дори и герман- || 
ците ни освобождаваха, но не ^ 
знам от кого, - обичаше да каже || 
Никола Йотов - Пържоин. - Зато- Ц 
ва струва ми се никога не бяхме |.| 
напълно свободни. В знак на бла- |,| 
годарност, когато * освободите- Ц 
лите“ влизаха в града, ние изли- 

павлиончето (площада),

гургусовсщ , „род»вт«,
В началото на 19 век турците възоб- вдигат глава срещу султана.” Булюкът I таема къща от 

новили крепостта Гургусовац. В мазе- на Юсуф изпълнил заповедта: избил 26 « 1 60 квадратни 
тата направили склад за боеприпаси, а невинни селяни и ги оставил пред пор- ■ метра на две нива

с гараж и двор в с.
Същия ден гласът за случилото се : Желюша, Цариб- 

Абдула. Полкът дошъл в Гургусовац, стигнал до Вълчан Войвода. Заплакал 
за да помогне на видинския валия да войводата и казал: “Край на тоз тор- 
потуши въстанието в Тимочка Крайна, моз. Ще унищожим този полк и тази 
чийто вожд Хайдутин Велко се заклел: крепост!” Обърнал се към едно от 
“Глава давам - Крайна не давам!” Кю- момчетата си и му казал: “Сретене, ти - За доПЪЛНител- 
чук Стана изписала тези думи и на въс- знаеш къде е Панайот Волов. Отиди и ■ ца информация 
таническото знаме. Едно такова знаме го помоли да дойде със своята дружи- ' ' “
било развято на върха на най-високата на да ни помогне. Нека той повикне

още някоя дружина. А ти, Стеване, оти
ди и дай огнен знак на Мартин Войво-

? .
■

на двата етажа настанили полк войска, тата на крепостта, 
командван от юзбашия Каракерим

ОБУЩАР Ъ/родско (срещу 
Разсадника). Цена 
по договор.

захме на
хвърляхме им цветя и след това ь 

работата. Цветя ^ 
хвърляхме и на германците, ме- ■:/ 
ланхолично приключваше Нико- 
ла своята приказка за манталите- 
та на тукашните хора.

Няма съмнение, че това е така, |> 
на Балканите и отделно

'ШЛА К. СТОЯН01 си гледахме

Ш018/547-546.
скала при Вратарница.

Един ден Каракерим Абдула повел 
полка си към Зайчар. Войниците върве- да. Нека той повика и останалите вой- 
ли спокойно по десния бряг на Тимок, води с техните дружини. Всяка помощ 
но когато наближили Вратарница, би- ни е нужна.” Изпратил няколко момче- 
ли посрещнати с гъста стрелба откъм та да наблюдават турската крепост, 
скалите. Хайдутите били скрити висо- След няколко дни пристигнали Пана- 
ко, така че турците не могли да ги ви- йот Волов и Панайот Хитов, всеки с по 
дят. Юзбашия Каракерим преценил, че 120 момчета-юнаци, минали през мно- 
горе няма повече от 20 души, извадил го боеве. Няколко дни по-късно дошъл 
сабята си и командвал атака. Аскерът и Мартин Войвода със Старина Новак 
се устремил към скалите и всички изре- и Вусаин, а след кратко време и Арса 
вали с цялата си сила: “Аллааах!” Слу- Пеич от Кукавица. 
чило се обаче нещо неочаквано. Дваде
сетина хайдути, които били на левия да да се договорят какво да правят, 
бряг на Тимок, прегазили реката, за- Мартин Войвода казал: “Братя, аз бих 
легнали между върбите и открили огън помолил Иван Войвода да ни направи 
по нападащите турци. Аскерът се на- план как да постъпим с този полк.” 
мерил почти в обкържение. Войниците Старина Новак веднага се съгласил и 
не чакали заповед за отстъпление, добавил: “Ще изпълня всяка негова за- 
обърнали конете си и с най-голяма ско- повед, стига да мога.” Арса Пеич казал: 
рост избягали към Гургусовац. Избя- “Й аз съм с тебе.” Подкрепа му оказали 
гал и Каракерим. Край него бягал и и Панайот Волов и Панайот Хитов. 
знаменосецът на полка, но хайдутите Иван Войводата се поизчервил и казал: 
го улучили и той паднал мъртъв, заед- “Към полунощ тръгваме аз, чичо Ва- 
но със знамето. Един хайдутин взел сил и чичо Пено. С нас нека тръгнат 
турското знаме, изкачил се високо на тия юнаци, които наблюдаваха крепос- 
скалата и го побил до хайдушкото, тта, за да ни покажат къде са им нощ- 
Сетне и на него Кючук Стана ще изпи- ните пазачи. Ние ще влезнем вътре и 
ше думите “Глава давам - Крайна не ще гледаме първо да освободим затво- 
давам!” Над 50 турски войника остана- рените. Ще се опитаме и да взривим

техните боеприпаси. После ще се дого-

имайки предвид геополитическата обстановка 
местоположението на градчето ни. Подобен извод можем да направим и 
от тази фотография, заснета през 1942 г. Малкият Блажко пред обущар
ската работилница на баща си Никола Стоянов, напълно наподооаващ 
на известния Гаврош, салутира с германския поздрав ”Хаил! . Югава 
четиригодишният Благой нито е разбирал от политика, нито е знаел зна
чението на този поздрав.

Тази снимка освен документална има и художествена стойност и го
вори за усета на непознатия фотограф.

Снимката е от албума на Благой Стоянов, известен Димитров- .
Сретен Игов

На 24 септември 2005 
г. (събота) се навършва 
ПОЛОВИН ГОДИНА от 
смъртта на нашата мила 
майка,сестра и леля 1
СЛАВКА 
СТОИЧКОВА 
(1933 - 2005) 
учителка в пенсия 
от Белут _______

градски артист-самодеец.

Войводите се събрали на една лива- —] Тъжен помен
На 24 септември 2005 година се навършват 40 ДНИ от 

трагичната смърт на нашия мил съпруг, баща, тъст, брат 
>,йй и дядо

СТОЯН ТОШЕВ
от Димитровград, по потекло от село 
Пъскашия

Панихидата ще се състои на 24 септември в 10 часа на димитровград
ското гробище. Каним роднини, близки и приятели да ни придружат. 

Вечно ще го помним по добротата, с която ни даряваше!
Опечалени: съпруга Рада, син Драган, дъщеря Биба, зет Лозан, 
внучки Драгана и Саня, брат Пера със семейството си, роднини и 
приятели

. ..Пана- 
хидата ще 
се състои 
от 11 часа

%

I,на _2бслутскитс 
гробища.
Каним 
роднини и приятели да 
ни придружат.

Твоята блага усмивка 
и нежен поглед винаги ще 
бъдат в сърцата ни. Вечно 
ще си спомняме за твоята 
всеотдайност в работата 
и за добрините ти, с които 
ни даряваше.

Дълбок поклон пред 
светлата ти памет!

Твоите най-мили: 
син Драган, сестра 
Лиляна, племенник 
Боян със семейство
то си и многобройни 
роднини и приятели

ли мъртви под Вратница край Тимок.
Когато пристигнал в Гургусовац, ворим какво да правим по-нататък. 

Каракерим Абдула извикал при себе си Никой не възразил срещу 
коджабашиите и казал: “Имахме много Само старият Панайот Волов казал: 
лош ден. Наши войници останаха мър- “Този юнак може да води война, щом 

край Тимок, а гяурите в затвора смее да отиде право в пещерата на 
още са живи. Юсуфе, вземи твоя бу- мечката.”
люк, изкарайте всички гяури от затвора -Край в следващия брой
и ги избийте. Нека останат пред врата-

На 29 септември 2005 г. се навършват 40 ДНИ от смъртта на нашия 
непрежалим баща, брат и дядотози план.

> В ЛАДЕ ГЛИГОРОВ
от с. Дукат, Босилеградско

Панахидата ще бъде отслужена на същата дата от 12 
часа на дукатските гробища. Каним роднини и приятели 
да ни придружат.

Винаги ще пазим спомена за твоята добра душа и из
пълнено с обич сърце. Почивай в мир!
От опечалените: дъщеря Гюра със семейството си, 

сестра Славка, брат Вече и роднини

тви

Драган Кузевта, за да могат да ги видят другите гяу
ри и да разберат какво ги чака, щом

Штю. т
Г Съставил: Драга?
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” * “ Тъжен помен
Измина ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашата майка*

12
ВОДОРАВНО: 1. Мъжко име.
6. Който бие тъпан. 13. Който 16 
има сила. 15. Вид джип. 16.
Атлетически клуб. 18. Гръцка
оперна певица. 20. Горна част 
на помещение. 22. Името на 
актьора Круз. 24. Страна в 27 
Азия. 26. Небосвод. 27. Река в 
Сибир. 29. Недостатък в ха- 32 
рактера. 31. Автознак за Ниш.
32. Ловджия. 34. Еврейски 
свещеници. 37. Област в 
Индия. 39. Египетски бог на 
слънцето. 40. Красимир Овча- 41 
ров. 41. Един предлог. 43. 
Град в Румъния. 45. 17 и 15 
буква. 46. Анлийски социа- 
лист-утопист. 47. Притежава.
49. Щит на Зевс. 51. Град в 52 
Босна. 52. Женско име. 53. 
Област в Турция.
ОТВЕСНО: 2. Иван Симов. 3.

V19” * ” ЦВЕТАНКА ВЕСЕЛИНОВА
!ч 81,2623 ^24 (1917-2005)

и ДВЕ ГОДИНИ от смъртта 
на скъпия ни татко

ш м '
30 3128 ^ “

НИКОЛА ВЕСЕЛИНОВ 
(1918-2003)

40

3533 А 34

* и двамата от село Смнловци

44 1 45 ^ 46
г Панихидата щс отслужим на 24 септември 2005 г. в 11 часа на гроби

щето в с. Смнловци.
Мили родители, бабо и дядо!
С много обич и признателност се прекланяме пред светлата ви памет! 
Опечалени: синове Васил и Димитър, дъщеря Йелица, зет Ангел,Г50

7.
4948 ш Възпоменание

На 26 септември 2005 година (понеделник) се навър
шват ЧЕТИРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ от трагичната смърт 
на нашия мил и непрежалим син, съпруг, баща, брат, шу
рей и вуйчо

Авто-мото съюз (съкр.). 44.2“: аляйцд: Е:'гН &'л гяг:: &.4»:
СЖК!- Й“'Йл».н.Г„Г
матната игра. 9. Столицата на • 38 Магдалена (гальо.). Положителен отговор. 51.
Йордания. 10. Градинско цве- слав'ЯНСко мъжк0 име- 42' Пламен Латинов' те (мн.ч.). 11. Негри. 12.
Област в Испания. 14. Напре-
жение (сръб.). 17’. Езеро в Се- _ _ Макара 11. Ария. 12. Самит. 13. Рабин. 15. Мо-
верна Италия. 19. Богато об- 1.Г^Тщг 17Арис 18. Купен. 19. Ама. 20. Бан. 21. Малер. 22. 
заведена къща на турски го- 25 Порти. 26. Катет. 27. Пари. 28. Ала-яаадвяжяг “йж «.»** «. *»—•
не на дивеч. 28. Класче от ед- 35. Титан.

СЛАВКО СТОИМЕНОВ 
(1968 - 2001)
от Босилеград

Времето без теб ни е изпълнено с дълбока тъга и тежка мъка. Не мо
жем да те върнем, но винаги ще помним и зачитаме твоя достоен живот!

Почивай в мир! С много обич и тъга се прекланяме дълбоко пред па
метта ти!

Опечалени: майка Борка, баща Иван, съпруга Сунчица, дъщеря 
Сапдра, син Йован, сестра Вера. зет Глигор и сестричник Винко, 

многобройни роднини и приятели е страната и е чужби-както и
на



- Забава
Манчин рабуш

23 септември 2005

ДШ1ИЯМЯЖ1--Приказките на един стар печалбар
А\ А, И

Моята баба че 

гласуе за Чешель...
Хороскопска
суматоха Чмшжс/ь&ор

М Наближи Мала Богородица и я поче да се 
отезам. Еве целу неделю белосуйем и отвътре, 

и отвънка, поочисти дворат и вати бабуту да кън-

:$ V

Афери, афери, афери... Поли
тически и военни, икономичес
ки и съдебни... Едни викат тия 
са крадци, други викат тия са 
лъжци, грети псуват и едните, и 
другите, четвърти раздават 
акъл на всички, пети се хвалят с 
чист образ и ловят в мътна во
да... Хииерпродукция на скан
дали и хиперинфлация на дема
гогия. Финансова оскъдица и 
морална безценица. Игри без 
хляб, криминал без страх... За
що ни се случва всичко това? 
Господ вероятно знае отгово
ра, но кой знае в коя димензия е 
Той и какъв нов свят прави. Дя
волът е тук и със сигурност 
знае в какъв казан се варим, ама 
дяволска му работа - иди му 
вярвай. “Не позволете на неиз
вестността да ви изненада, 
обърнете се към звездите” - 
гръмна една реклама от екрана 
и разтърси монотонията на бе
зуспешното ми умуване. Абе 
вярно, я да видя какво имат да 
кажат всевидсщите и всезнае
щите звезди.

Гледам, гледам и какво да 
видя... Овенът и Козирогът се 
кюскат заради зрели джанки! 
Телецът зяпа, ама не в шарена
та врата, а в майка си и баща си. 
И не знае от кого да иска... сис- 
ка. Близнаците са се разцепили 
на национал-радикали и нацио- 
нал-демократи и не се знае кога 
са в коалиция, а кога в опози
ция. Ракът бърза напред, за да 
импресионира Рибите, но те се 
колебаят дали да тръгнат след 
него, или да не се мръдват от 
мястото си, защото Скорпио
нът ги гали чудесно с опашката 
си. Водолеят лее вода и след 
управляващите, и след опози- 
ционерите. И се кръсти, но ела 
го разбери дали ги благославя, 
или им се чуди. Стрелецът неу
морно пуска любовните си 
стрели към Дева, но тя кокети
ра само с бизнесмени. Опитва 
се да проникне в банковите им 
сметки и домашните им сейфо
ве, за да определи началната 
цена на девствеността си, за ко
ято се готви да обнародва търг. 
От много работа в сивата зона 
Везните никак не успяват да 
застанат в пълен баланс. Вмес
то да ревне и да въдвори ред в 
звездното царство, Лъвът се 
прозява от хороскопската су
матоха...

Най-сетне ми е ясно: за това, 
което ни се случва, са виновни 
звездите. Демек... зодиите. 
Щом са такива зодиите, могат 
ли да бъдат по-инакви хората?! 
Или може би и... могат. Ако им 
дойде звездата. Която може би 
и няма да се забави, ако управ
ляващите наберат мнозинство 
в парламента и променят зако
на за пенсиите. И ако въведат 
телевизионна такса в електро
мерите. И ако... Само че... кой 
знае колко са тези “ако”. Как 
кой? Звездите, бе!

Да черпиш, викаят, сино ти пети спрат, прашуят ме за ба- 
се оженьил. Да черпим, ама... ща, майкя, сестра, брат... Рско 
Ако не е знал що е жена, треба- на тогова, на командиро, мо- 
ло е да ме праша мене. А ако я жат ли заедно, друже команди- 
не съм бил тука, имаме убави ре, бугарин и шивтар. Прав си, 
крави и кобила...* * *

дисуйем:
- Айде ма, кво си се развлекла ко летньи петак, я узни та 

пропери църгьете, пообриши паучинуту, иде ни празник, 
кико че сретнемо гоейе?

- Ти пощуре ли, Манчо, къв празник съга бълнуйеш?
- Къв ли?! Забоварила ли си дека иде Мала Богородица?

рече ои и нареди та мс пущия и 
ме занесоа па станицата...* * *Йоще не пущил кваката яг- 

нье ми тражи. Реко, що бре син- Работиме ние у Белград 
ко, каква те мука мучи? Бабата 41-та година, на Теразийе, па 
ме наступи с едната нога, иска дън на Спасовден. Требеше у 
да каже дека сино е закасал хотел “Москва” да закръпимс 
твръдо. Рече, тате, може ли ед- некакви дупкьи, там поганди ли 
но ягнье? Може, реко, ама по 7 са ишли, знае ли ми овай да 
маркьи за кьилограм... прощаваш... Улсзнамс у ливт и

вииип горе, улезна я културно, 
симна капа, викам добар дан, 

уубре тате, како ли подносиш свеубаво... Ка там един гьерма- 
тай тутуньина. На ти, реко, нец, све културно, прашус ме от 
снашкье, пуши го и ти, па че ви- коя съм нация. Ние тегай спите

беме на ич, бея ни прекръстили,

О-о-о, нийе заборавимо и Големуту, та кой че се сеча за 
Малкуту? Кико рекоше ония “Нема Бог!”, зарезамо свите 
църковни празници, еве тува пролетоска гледам на Велик
ден мнодзина ватише польето, надигли матикье, демек не- 
йе никикъв празник...

- Мани ти тия антихристи! Нийе и по-рано кига ни бра- 
нейоше, зачитайомо празниците, заборавила ли си?

- Е ко че заборавим, ама беомо млади, а и инатчийе, кико 
това може да ни бране кига бащевете ни, на ньиньите ба- 
щеве и на бащевете бащеве су празнували?Па имаше и 
стра от Бога...

- Е, бабо, имаше и стра, а имаше и срам! А съга да не ти 
разпраям...Ама я съм поканил дватритроица набурлийе 
да ми дойду на гоейе, нема да се излагамо, я!

- Добре! - съгласи се она. - Щом си окал гоейе, че се пос- 
тегнемо...

- А поначувуйем дека и събор че има!
- Кво че има?
Знам дека ме йе чула и дека йе разбрала кво съм казал, 

ама просто не вой се веруйе, па затова пита.
- Събор, бабо, събор! Нали знайеш кво йе събор?
- Кико да не знам, нали на йедън текъв събор за първ пут 

се сгледамо... Само са ми се не веруйе нещо. За съборйе се 
стедза цел град, а я нещо не видим комшийете да се пре- 
търгоше!

- Знам ли, тека се орати...
- Кой орати? Ако орати властта, може и да буде, а ако 

наклапаю старци - нищо нема да излезне...
-Знайеш ли бабо, нещо си мислим: брей друга градища 

не знам кво че измисле, само да напрайе събор. Очеш ли 
Празник на сливете, Празник на кьебапчетата, Празник 
на тиквете, кви ли йоще празници на све и сващо, а нийе 
имамо убав празник, празнували смо га, народ се събира
ше, па се напрайеше и пазар за етоку, а да не оратимо за 
оро, за девойкье у литаци и кико йедно време тува притис
не младиня, па ти мило да излезнеш... да погледаш, па да се

Прашуе ме тая, снаата моя.

диш.* * * па викам на гьерманецо, ако 
Една година я носеше некак- съм на ич, я не съм от тия, я 

ва баретка, тегай бареткьите съм от Бусилиград. Гут, гут, рс- 
бея на мода. Седим си тека у че он и извади 200 динара, те- 
Скопйе, ядем бурек и чекам на- гай сръпскьите пари бея печа
тно автобус да дойде от Буси- тирани с гьерманскьи печатйе, 
лиград. Ка, ете ти го един шив- та си арно помина един месец...* * *тар седна до мене и нещо ми 
дума. Нищо го не разбра, само 
го разбра дека има коджа сино- Чешель. Ако, нека гласуе, хаха- 
ве. Ка, те ти гьи отъд приодат хааа... Щоче, сирота, она не раз- 
две джандарчета. Шо бе лафите бира... 
вие тука? Одведова ме чък на

Моята баба вика че гласуе за

Записал Новица Станков

поразвеселиш...
- Не видиш ли, Манчо, дека тия народ не йе кико пре

дишният? На ония малко му требеше да се развесели 
и да заиграйе и запойе. А тия народ съга, Манчо, се 
учмаял, гледаш ли, иде унил кока му йе све живо, не 
дай си Боже, помрело ...

- А я мислим, ако съга има събор и ако пак се почне съ
бира народ и надойду свирджийе, че знайе и тия народ да се 
развесели и да заборави това що га свакьи дън притиска.

- Може и да йе тека, ама мене ми се не веруйе! Нема кой 
съга да се заузне, сви некико чекаю друг да се упрегне...

Е, съга вечимка могу да ви кажем, това за съборат само 
си пооратимо с бабуту, а с мойте набурлийе испимо по не- 
кою чашу, ама да ме простите кока на некога давайомо 
помен, а не да смо се събрали да отпразнуйемо Малу Бого- 

' Маннародицу!

е Е Ц а Ц а о §8 *{
- Ракия ли? - 

постоянен клиент.
- Не, с колата съм. Донесете 

ми минерална вода.
След няколко минути келне

рът се връща и носи ракия.
- Но нали ви казах, че съм с 

кола...
- Можете да си изпиете раки

ята. Някой ви откара колата...* * *
Учителка се оплаква на мут

ра от сина му:
- Вашият син ме нарече про

ститутка!
Мутрата вика сина си и го 

перва по врата:

- На какво прилича това, бе? 
Учителката тебе учи ли те? 
Учи! Възпитава ли те? Възпита
ва! Твоя ли е работа с какво се 
занимава тя в свободното си 
време!* * *

Баща се разхожда със сина 
си в парка. По едно време хла
пето го дърпа за ръката и пита:

- Татко, защо аз съм черен, а 
ти си бял?

- Мълчи, сине! Имал си къс
мет, че тогава сложих черния 
презерватив, а не жълтия на 
червени точки, както искаше 
майка ти...

пита келнер

К. Г.
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