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Нови инициативи за откриване на 
граничен преход край Голеш_______

Сергей Станишев в Пловдив

България е подготвена 

за членството си в ЕС
Вмело двадесетина 

изминават 300 км!
♦Трудностите на хората от босилеградски- 
те села на тримеждието станаха непоноси
ми когато Македония стана самостоятелна 
държава. *Граничарите не винаги им гледат
през пръсти", така че те са принудени да се 

връщат назад и да заобикалят през Бълга
рия или да минават през Чукарка край Пре- 
шево. ^Откриването на прехода не се слага 
под въпрос, осведомяват от Службата за 
гранични въпроси към Министерството на 
външните работи на СЧГ

Представители на Босилег- та на външните работи на СЧГ 
радска и Кривопаланска общи- и Македония подписаха прото
на отново поискаха от властите кол за откриване на прехода, 
в Белград и Скопие, по-точно

Няма да приемем България Станишев по повод очаквания- членството си в ЕС не по-мал- 
да бъде третирана по начин, та в доклада на Европейската ко,отколкото са били тези дър- 
различен от 10 страни от пър- комисия да има много критики жави и допълни, че очаква об- 
вото разширяване на Евро- и възможността членството в щността да спази своя принцип 
пейския съюз. Това заяви пред ЕС да се отложи за след януа- на почтеност и на оценяване на 
журналисти в Пловдив минис- ри 2007 г. Премиерът подчерта, всяка една държава на базата 

Сергей че България е подготвена за (На стр. 4)тър-председателят

Подписано споразумение за сътрудничество

ТАНЮГ - БТА Все още обаче не е известно 
от министерствата на външни- какво ще стане с най-новата 
те работи, да бъде открит гра- инициатива на местните само- 
ничен преход край село Голеш. управления, понеже компетен- 
Те това направиха след натиска тните органи, въпреки “доб- 
от страна на хората от двете рата воля", досега не направиха 
страни на границата, който нищо конкретно, за да се улес- 
особено започна да се увелича- нят проблемите на хората край 
ва от края на 2003 година насам границата.
- след като службите за гранич-

материал, включително и реда 
за предоставянето му на трети 
страни. В споразумението до
говарящите се страни се анга-т-д-м-ц-и-е жират да подкрепят в рамките 
на своите законодателства вся- 

Београд, 26 септември (Кор. ка инициатива на другата стра
на БТА Николай Коев) - Гене- На за създаване и/или работа на 
ралният директор на БТА Мак- представителни бюра в София 
сим Минчев и генералният ди- и Белград. Предвижда се също 
ректор на ТАНЮГ Лука Миче- да се разширява при равни и 
та подписаха споразумение за взаимни условия помощта за 

и обмяна на

(На стр. 2)
ни въпроси към министерства-

11'тре в Ниш__________________ §§|

Заседание па Нациошш съветсътрудничество
информация между двете аген- от СТраните, специалните и по- 
ции. Документът, на чието под- сещаващи репортери и фото- 
писване присъства и новоназ- журналисти. По време на раз- 
наченият български посланик в ГОвора генералните директори 
Сърбия и Черна гора Георги на бтА и ТАНЮГ Максим 
Димитров, регламентира вза- Минчев и Лука Мичета изрзаи- На 1 октомври ще се състои поредно заседа- Очаква се да бъде прието решение за обявя- 
имното право и условията, при ха СВОето удовлетворение от ние на НС на българите в СЧГ. ване на конкурс за кандидатстване с проекти от
които двете държавни инфор- резултатното сътрудниечство, Според предложения дневен ред, членовете областта на културата и образованието, които
мационни институции ще полу- намерило конкретен израз и в на Съвета ще разискват по въпроса за обучение- да се финансират от бюджета на НС. 
чават и използват новинарски- подписаното първо по рода си то на майчин език, както и за бъдещето па мал-
те си емисии. Отделна клауза споразумение между двете цинствените медии и предстоящите активности кове и писма на ведомства и граждани от Боси-
урежда и размяната на снимков агенции. на Съвета в тази насока. леград и Димитровград.

кореспондентите на всяка една

На заседанието ще бъдат разглеждани и ис-
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читатели * Без културата светът би бил 
мъртъв - без да намери светлината на ангел
ското крило * Книгата се нуждае от завет и 
от приятели * Хората ще се върнат към 
сладкия мирис на мастилото, към приятния 
шум на хартията
* За културата казват, че е най-реалната дипломация - тя 
прокарва най-добрите трасета за всеки вид взаимно изгодно 
сътрудничество между страни и народи. Може ли международ
ният литературен пленер в Сичево да се подведе под това поня
тие?

т

СЩЩЩЖ

- Без културата, мисля, че светът би бил мъртъв, т. е. душата 
би му увиснала във въздуха без да намери взаимност, без да наме
ри съпричастност, без да намери светлината на ангелското крило. 
Лично аз споделям удоволствието си от пленера, на конто бях, за- 
щото видях интересни колеги, видях обгрнжване на книгата на съ
седите, на приятелите, на вашите поети и писатели. А това значи, 
че вие държите сърцето си високо горе, защото знаете, че точно 
културата, че думите са тези, които могат да разчитат за превръ- 

ц»"*| щане на света в едно голямо село.
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Вместо двадесетина 

изминават 300 км!

30 септември 2005

Решение на европейската Комисия 
по транспорта

Кметът на Босилеградска 
община Владимир Захариев 
казва, че откриването на 
прехода кран Голем е една 
от важните задачи на се
гашното общинско ръковод
ство. Той пояснява, че във 
връзка с откриването на 
прехода има и нови момен
ти.
- Към инициативата на Бо- 
силеградски и Иривопалан- 
ска питани се приобщи и 
община Кюстендил, понеже 
хора от босилеградските 
села на тримеждието жи
веят не само в Кривопалан- 
ско, но и в Кюстендилско. 
Затова съществуват нужди 
и условия на тримеждието 
да би,де изграден единствен 
преход за гражданите от 
СЧГ, България и Македо
ния.

През Сърбия - два 

коридора(От 1 стр.) донските гранични власти до
сега им улесняваха мъките и ги 
пускаха да минават. Колкото 
това обаче да е нормално и 
природно, според законопред- 
писанията е нелегално, така че

Новата граница им донесе 
нови проблеми

След разпадането на СФРЮ 
границата създаде нови проб
леми на хората от Жеравино, 
Голеш, Караманица и от оста-

Специалисти от Европейския от това дали става дума за стра- 
съгоз избраха най-изгодните ни членки на ЕС или не.

Смята се, че за реализиране 
папско развитие през следващо- на проектите в двата коридора 
то десетилетие. Комисията по през Сърбия пряко ще бъдат ан- 
транспорта при ЕС даде разре- гажирани около 20 000 работни- 
шение за реализиране на плано- ци, а дори 100 000 косвено, и че 
вете до 2020 година, а между тях вложенията ще надминат 2 
са и Коридорите 10 и 7, които млрд. евро. За финансиране на 
минават през Сърбия. проектите, които е предложила

“Приети са седем големи про- Сърбия са заинтересовани Све- 
екта, от които два са на наша ге- товната банка, Европейската 
ритория. До 2010 година трябва банка за развитие и възобновява- 

реализираието им”, не, Европейската инвестиционна 
в. “Политика” заместник банка, както и частни финансие-

панравлепия за транспорт и сто-граничарите не винаги им гле
дат “през пръсти". В такива 

палите села на тримеждието случаи хората са принудени да 
между нашата страна, Македо
ния и България, както и от Кри- 
вопаланско. Преди разпадане
то на бившата ни държава жи
телите на този край на Босилег-

се връщат назад и да избират 
една от останалите две въз
можности: да заобикалят през 
България и да минават две дър
жавни граници - между Маке- 

радско се бяха сближили с Кри- допия и България и България и 
ва паланка. Понеже от Паланка СЧГ- IIамереиието на ръко

водствата ни трите общи
ни е да бъде изготвен един
ствен проект, с който да 
конкурираме за финансови 
средства и пред европейски 
(фондации, оповести той.

или пък да минават през 
са отдалечени двадесетина ки- Чукарка край Прешсво. Но 
лометра, а о г Босилеград, цеп- вместо двадесетина, в този слу- 
тьра на общината, около 45. хо- чай трябва да изминат към 300 
рата от този край работеха в километра, 
македонското градче, продава
ха добитък, строиха къщи, де- Какво се очаква?

да започне 
каза за
- министърът за капиталовложе- ри. 
пия Миодраг Иоцич, който беше 
шеф на сръбската делегация на започва от Салцбург в Австрия и 
срещата в Брюксел. Той добави, свършва в Солун (Гърция), с от
че европейските експерти са се сечките от Хоргош до Белград и 
ръководили от аргументи, а не от Ниш до Димитровград.

Както е известно Коридор 10

дата им там учеха в средни учи
лища или следваха в македон
ските факултети. След това не

На въпроса ни защо досега 
не започна да се реализира под
писаният протокол между 

се завърщаха, така че младос- властите в Белград и Скопие за 
тта остана в Крива паланка и в откриване на прехода, от Служ- 
други места в Македония, а 0ата за Граничии въпроси към 
старостта в босилеградските ВЪНШИОто министерство на 
села на тримеждието. Труднос- сцр отговориха, че това не е 
тите станаха непоносими за хо- станало изключително поради 
рата когато Македония стана обективни причини, 
самостоятелна държава и кога- . счг н Македония нямат 
то се изпречи границата. По си- никакъв икономически интерес 
лата на тогавашните обстоя- Край Голеш да бъде открит гра

ничен преход. Подписаният 
протокол обаче показва, че 
властите в двете страни имат 
желание да помогнат на хората 
от двете страни край граница
та. Неговото реализиране досе
га изостана, понеже се оказа, че 
там не съществува никаква ин- 

паланско, но и много домакин- фраструктура, включително и 
ства от този край имат имоти в път? преди всичко на нашата 
родните си босилеградски се- страна, осведомиха от тази 
ла. Особено са затруднени те- служба, 
зи, които живеят в Кривопалан-

криването на прехода има пре
димства над други належащи 
проблеми в републиката. Тъй 
като липсата на парите е основ
ният проблем, налага се да се 
посочи как и откъде да се под
сигурят средства за изграждане 
на необходимите обекти и за ! 
решаване на останалите ин- I 
фраструктурни
включително и за изграждане 
на път.

-Комисия към правител
ството на Сърбия, съставена от 
представители на повече ресо
ри, сред които и на Министер- 
ството на финансите, през ок- I .
томври ще утвърди по-ната
тъшните насоки във връзка с 
откриването на прехода, опо
вестиха от Службата за гранич
ни въпроси. Същевремено зая
виха, че докато не се открие 
прехода, ще настояват пред на
шите и македонските гранични 
власти хората да минават гра
ницата с лични карти или със 
специални разрешения.

проблеми,

телства роднините се раздели
ха, а родителите и децата им 
едни за други станаха “чужден
ци".

Хората обаче са принудени 
да минават границата. Не само, 
че много хора от селата на три
междието имат къщи в Криво-

* Оповестеният за 29 септември аукцион 
на гостилница 
приятие "Сър'

Реализирането на протокола
арско-туристическото пред- 
бия" от Пирот не се състоя.

ско, а родителите им в селата 
на тримеждието се нуждаят от 
тяхна помощ. Нашите и маке-

е предоставено на специална 
комисия в Сърбия, която е 
трябвало да определи дали от- Началната цена за трите обекта,В.Божилов

с които разполага това предприя
тие - хотелите '‘Пирот” в Пирот и 
“Мир” в Звонска баня и ресторан
тът “Национал”, на втория аукци-

ват съдружници с Любисав же езикът за тях не би тряб- он, който се проведе на 28 август, 
Джуканович. Към бизнеса пое- вало да бъде пречка? Няма ги! беше около 79 милиона - дори сед- 
тепенно се прикрепват и дру- Още ли има предразсъдъци? на трета по-малко от първия, със- 
ги сръбски бизнесмени. Всич- Та Сърбия и България тоял се през май, когато бяха пре
ки новосъздадени дружества НИКОГА не са били в по-добри ценени на около 119 милиона ди- 
са с един и същ предмет на отношения отколкото сега. Да нара. За съжаление, купувачи пак 
дейност - спедиторска,външно- не говорим,че бизнесът никога нямаше.

Временният директор на УТП 
“Сърбия” в Пирот Димитринка 

Наскоро на срещата по Панич каза, че междувременно е
имало сериозни заявки, но от

Шш •Бизнесът не познава граници ■■
По официални данни на 

Българската търговско-про
мишлена палата в страната 
има регистрирани 30 сръбски 
търгов
Най-много от тях се занимават

ски представителства.

със строителство, търговия с
! не се е интересувал от полит- 

Яхтата “Ифигения” на 30- ка и винаги я е изпреварвал, 
годишния сръбски бизнесмен
Слободан Иванович е закотве- програмата за транегранично 
на винаги на едно и също мяс- сътрудничество, което се про- Агенцията никой не се обадил, та- 
то в залива на Отманли,на юг веде в Перник,първият съвет- ка че от оповестения неофициално 
от Бургас. Избрал е нарочно ник на Посолството на СЧГ в за 29 септември трет аукцион не 
този район,защото е спокоен и България г-н Комнен Сератлич станало нищо. Не се знае колко ще 
е изолиран от погледите на дипломатически каза, че биз- бъде намалена цената им за новия

аукцион. Неизвестно е също кога и
Режимът му от юни до сеп- трябва да са по-активни. За как Ще приключи имуществе

но-правовия спор във връзка с рес
торант “Национал” в Пирот.

До кога ще продължи неизвес
тността, не се знае. Банковите 
сметки на предприятието са бло
кирани. В изчакване на приватиза
цията, хотел “Мир” в Звонска баня

търговска и транспорт.метали,хранителни продукти и 
транспорт. Фирмите с изцяло 
сръбско участие са 1648.

Мухамед Радонич е управи
тел на фирма “Строй ИНЖ 
К.О.”,мюсюлманин,роден и жи
вял в Белград. Дружеството 
му е регистрирано през 1988 г., 
а дейността му се движи от 
строителска много хора. несмените от нашите краищахотелиер- 

Пред
“Братство” той тогава сподели: 
“Когато пристигнах в Бълга
рия, имах намерение да остана 
една година и после да се вър
на обратно. Постепенно осъз
навах, че за мен е по-изгодно 
да печеля в България, защото 
сметката ми показваше, че ми 
излиза по-евтино в София, от
колкото в Белград”. През 2002 
година при Мухамед Радонич 
идва да живее и сестра му,коя
то открива фирма за произ
водство на работни облекла.

Първата си фирма Зоран 
Павлович от Ниш регистрира в 
България през 1992 г. Тогава 
бизнесменът се занимава със 
спедиторски и външнотъргов
ски услуги. През 1997 г. ста

до
В началото на тази година в 

софийския хотел “Принцес” бе 
организиран българо-сръбски 
бизнес форум на най-високо 
равнище, в който участваха 
над 170 дружества. Бизнесме
ните от Сърбия ясно изразиха 
желанеито за областите,в кои
то имат намерение да инвес
тират - машиностроене, мета
лургия, текстилна промишле
ност,техника за селско стопан
ство и туризъм. Интересът 
беше неочаквано голям. Ше
фът на Българската търгов
ско-промишлена палата Божи
дар Божинов съобщи, че само 
за миналата година общият 
стокообмен между България и 
Сърбия възлиза на над 400 ми
лиона щатски долара.

ско-туристиечска.
тември е един и същ - до чет- съжаление те вече закъсня- 
въртак е в Белград, където е ват. 
офисът на фирмата му “Тран-
сбео”. В петък се качва на ко- между двете страни наистина 
лата си и поема към България, няма да бъде пречка за мина- 
а в неделя - обратно. ване на стока и капитали, но

Слободан Иванович е от но- може би тогава всичките (или 
вото поколение сръбски биз- повечето от тях) места за биз- още от ^ септември отказа всичкирезервации. Басейните пустеят без 

вода на прекрасното есенно слън
це, паяжина обхваща стаите, а пле-

Рано или късно границата

несмени. Всичките му доку- нес вече ще са заети,а нашите 
менти са изрядни, не може да бизнесмени, които в момента 
бъде заподозрян в незаконна бездействат, ще продължават 
дейност, инвестира в машинос- да хленчат. Хубаво е още сега 
троенето...

Това са само двама-трима ворки,че “Бог дава,ама в коша- 
случайно избрани бизнесмени ра не вкарва...”,или както каз

ват сърбите: “Ко пре девощи - 
н>егова дево.]ка”.

вели растат между плочките на 
балконите.

Зимата неотменимо приижда! 
Ако в най-скоро време не се наме
ри нов собственик, който да об- 
грижва хотела, не се знае какво ще 
остане от стените му напролет. Да 

Т. Петров не говорим за инсталациите за во
да и парното! В.С.Б.

да си спомнят народните пого-

от Сърбия. А има ги на хиляди!
Въпросът се налага от само 

себе си: Къде са нашенците, 
които по презумпция би тряб
вало да имат предимство,поне-



30 септември 2005Шепи п коментари
Смедеребска 
есен 2005

54 години след голготата 6 Голи оток димитровградчанинът 
Борис Йоцев говори за „Братство"_________________ [ шц

Кюстендилци 

на сЬестивалазг * а II I
В димитровградския квартал тическото море него и остана- която работа нямаше какъвто и 

“Строшена чешма” изживява лите “виновници” от този реги- да било смисъл”, казва той и 
пенсионерските си дни няко- он закарали с товарни вагони, продължава: “По-късно със 
гашният затворник в прослову- Борис си спомня, че на една събраните камъни строихме 
тия комунистически лагер Голи спирка край Белград във ваго- цистерна за вода, която може- 
оток Борис Йоцев. По потекло е ните внезапно влезли служите- ше да побере 1 800 000 литра 
от село Болев дол. Бока, както ли на полицията и започнали да питейна вода.” Когато става ду
то наричат неговите приятели, е ги бият кръвнишки, което гово- ма за питейната вода, възрас- 
изпитал голготата на Голи оток ри за бруталността на тогаваш- тният ни събеседник си спомня,

че през цялото време на робува- 
Иоцев си спомня за тежкия нето му на острова тя постояп- 

този затвор, понеже след Резо- физически труд, който по при- но липсвала. Той като бил сту- 
люцията на Коминфорбюро за- нуда извършвали затворници- ^ент по медицина, Драголюб
явил, че е на страната на Ста- те. “В началото пренасяхме ка- Йоцев Буба бил прехвърлен да мъчението още и “топъл заек”, 
лин. По време на Втората све- мъни от едно място на друго, работи в малката амбулатория. Между две колони от затворни- 
товна воина болевдолчанинът По време на дъжд той събирал дд пристанището в Голи
бил в партизанското движение - вода в чинийки, скривал ги под оток до тамошната амбулато-
и воювал в Словения и Босна и е ' оли отоК Ьорис Йоцев леглото си и след това давал на рия трябвало да изминат ново- 
Херцеговина. При партизаните пРиятелите’ които се завръща- дошлите затворници, при което
отишъл през 1943 година. След аР"Ра™л'00"1и ли от тежката работа в кариера- били бити жесТоко. По думите
войната останал във войската и /д дими'т„овгтдчани от та. Освен че постоянно бил жа- на йоцев, за затворниците, кои- 
отбил военната си повинност. които посочва журналиста ден' БоРис Иоцев и глаДУвал- то не искали да бият колегите 
По време на войната станал и худ0жника Богдан Нико- Той Разказва, че най-честото си или пък само се преструва- 
член на Съюза на комунисти- Лов, лекаря Драголюб Йоцев ядеие в затвора била чорбата от ли_ че ги дият същестувала 
ческата младеж, а в казармата Буба, тогавашния студент цвекло. Тя обаче само така се опасност самите те да бъдат на- 
получил книжката на Комунис- Борислав Стефанов Бока наричала, тъй като едва ли има- караии да преминат през “стро- 
тическата партия на Югосла- (който след робуването се ло цвекло. Изтезанията на зат- „>■ някои от битите затворници 
вия. дипломирал и станал ле~ ворницитс нз Голи оток били били толковз зле че нзй-нап-

кар), след това и матема- чести. Както„и всички затвор- ред ги хвърляли в’ буре с вода, 
тика Крум Тасев и лекаря ници, така и Иоцев преминавал за да се 0СЪЗнаЯт, а след това 
Александър Петров Орта. през тъй наречения “строй”. В им била оказВана и медицинска 
Лекарите Борислав Стефа- легендарния си роман “Трен 2” 
нов и Драголюб Иоцев не са сръбският писател Антоние 
сред живите. Исакович нарича този начин на

Б
Малките кюстендилски 

китаристи при читалище 
“Братство” са за четвърти 

на фестивала 
“Смедеревска есен 2005" в 

сръбски

ЩЖу път гости
от 1949 до 1951 година. Общо ния_ комунистически режим, 
две години и половина е бил в едноименния 

град. Заедно с тях в праз
ниците участва и дет- 

танцов съставският
”Струмянче" при читали
щето. Те ще изнесат кон
церти в Белград, Нови Сад 
и Смедерево. В програма
та им са включени творби 
на български композитори, 
народни хора и пес ил.т 

Фестивалът се провеж
да за 27-ми пореден път и 
в него участват най-доб
рите състави и изпълни
тели от цяла Сърбия и 
Черна гора. Той започва в 
първите дни на есента с 
пищно карнавално шес
твие и много концерти в 
Дома на културата. На 
празниците в Смедерево 
гости са и представители 
на община Кюстендил.

Дядо Борис е закаран в кон
цлагера въз основа на админис
тративна присъда. Преди да го 
закарат на Голи оток, 5-6 месе
ца бил изтезаван в затвора в 
Пирот. В каторгата на Адриа-

помощ.
- Край в следващия брой - 

Подготвил: Б. Димитров

ЩЩ-Лу
V ' 'Пътуваме по света:________

Божица завладява Африка
Колко малък е светът! Тези теглят на моторите си към се наскоро да стане дописник 

дни едновременно живеем и в Африка, като че ли езерото на от най-южната част на Африка. 
Божица, и в Сидни, и в Осло, и в Виктория е на две-три крачки Стефан беше изпреварил фин- 
Африка, където нямаме поето- като Власинското. Те си живеят ландеца: 
янен адрес. Последният ни бе както обичат или обичат както 
край реката Замбези.

Далеч стигнахме в завладя
ването на огромната Африка.
Наченахме я от Гибралтар ня
колко дни след Петровден, кой
то отпразнувахме в Божица. В Последното споделяме с чита- Опитахме се да продължим по 
Деянова махала тоя Петровден телите на “Братство”. То прие- пътя - ужас! Тук срещнахме па- 
беше Стефановден.

Бяхме се събрали от различ- тронната поща в столицата на 
Норвегия - град Осло, в тукаш-

“От Конго-Бразавил, през 
река Конго минахме в Кон- 
го-Киншаса или Заир. След куп

живеят.
Пътуваме с тях чрез пис
мата разправии на паспортния пун

кт, с митничарите и здравната 
които получаваме редовно, инспекция, минахме някак си.

тигна светкавично по елек- 7ТГ'ЩШШ ■
ни страни, за да изпратим на 
път далечен Стефан Динов от ния международен пресцентър, 
Божица в Сърбия и Лилан Хо- в който сме се събрали от всич- 
дак от Борово в Хърватия. Дъл- ки страни на света. Дописникът 
ги години и двамата са в чужби- на финландската телевизия ко

легата Тапио тъкмо се беше 
надвесил над писмото. Готви

На добър път: Стефан Динов, авторът на текста и 
Милан Ходак

дни пристигнахме в Боцуана. на тези редове, който беше по- 
Страна огромна, 86 процента теглил от прелест в прелест - 
пустиня. Богата е с природни от брега на фиорда Осло до 
ресурси и с добре подредена, бреговете на Власинско езеро. 
Сега сме край река Замбези, 
сутринта бяхме на сафари. Пла- беше надмината от човешката - 
нираме утре да минем в Замбия Йонка (87), майката на Стефан,

на, сред кенгурите в Австралия, 
откъдето бяха дошли, за да по-

Чудиата природна красота

и от тази страна да видим водо- която не пусна нито една сълза, 
падите на Виктория. Загърбих- докато сина й не изчезна зад 
ме най-трудното, но трябва дд последната прошка на ограда- 
бъдем внимателни до самия та. Едвам след това старицата 
край. Като се завърнем прие- зарида:

- На добър път на всички,маме всички покани захапване, 
с изключение на африканската които пътуват, добър път на 
храна. Привет от Стевчо и всички, които...
Бая.” Стефан Динов (61) и Милан 

Ходак (47) са австралийци от 
години. Милан по-рано е на
пуснал Хърватия, родното си 

Толкова път ще минат сто Борово. На двойката от нягаш-

Майка Йонка изпраща 
сина си Стефчо

ши момчета със сините каски 
на ООН, които ни обясниха, че дни след Петровден, когато за ната Юга, с две ВМ\У-та от по 
пътуването през Конго е иевъз- “добър път” ги потупаха по ра- 650 кубни центиметра, кормчия 
можно. Отлетяхме със самолет менете кметът на Сурдулишка все още е СФРЮ. Земляци са 
до Йоханесбург. Много моде- община д-р Станислав Момчи- по страната, от която останаха 
рен и спретнат град. Щадиме лович, генералният секретар на само спомени и по новата си 
мотоциклетите за останалите Мотофедерацията на Сърбия далечна родина Австралия, 
четири държави и след шест Зоран Михайлович и авторът Сайт Димитриевич

Ще изминат 24 000 ки
лометра

Стефан показва маршрута, кметът Момчилович (с 
вратовръзка) и Зоран Михайлович (вторият отляво)
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"ШЪлгврия е подготвена 

за членството са в ЕС"
Други пишат

Вампири живеят 

в Бургас!
* Болтън публикува очерк за България в 
официалната програма за мача с Локомо
тив (Пд) на "Рийбок стейдиъм". "7 дни 
спорт' го е препечатал на български без 
съкращения.

на нейните постижения. заяви още българският преми- гарското правителство за раз- 
(От стр. 1) еР»че нашите европейски пар- ходи при изключителни обстоя- 

тиьори отчитат напредъка на телства за българската икоио- 
следващите България според усилията и мика и инфраструктура, допъл- 

резултатите, които се постигат ни Станишев.
Разчитаме, че в 

15 месеца страната
вакса в тези чувствителни об- и те са очевидни. Сергей Станишев бе в Плов-
ласти, известни от пролетта на Станишев припомни ситуа- див по повод откриването на 
тази година, каза още Стани- цията във връзка с тежките 01-я Международен технически 
шев. В подкрепа на това той по- наводнения и сериозното раз- панаир. Рекордното участие на 
сочи, че за последните два ме- минаване между изпълнението чуждестранни фирми в изло- 
сеца 40-то Народно събрание на бюджета и ангажиментите, жепието е ясен индикатор за 
е приело 17 евроинтеграционни които предишното правител- перспективите пред българска- 
закони, което според него гово- ство е приело пред МВФ. Бих та икономика и за стабилната 
ри."о за усилията,отношението могъл да се ангажирам с някак- икономическа и политическа 
и приоритетността, която отда- ви конкретни действия па каби- среда у нас, каза още премие- 
ват правителството и парла- пета по този въпрос, едва след рът. Според него България е 
ментът на този въпрос. като финансовият министър привлекателна и със стратеги-

оа сравнение Станишев при- Пламен Орешарски обсъди с ческите си позиции в Югоиз- 
помни,че от януари до края на представителите на МВФ във точна Европа, с добрите си от- 
мандата си 39-то НС е приело Вашингтон какви допълиител- 
19 такива закона. Аз разчитам, ни възможности би имало бъл-

но, посетете някоя кебапчийница. 
Там ще опитате всякакви видове 

Фсповстс на Локомотив нари- мезета. А за доброто храносми- 
чат отбора пловдивското Ювеза- ланс си поръчайте ракия - това е 
ради черно-белите цветове на местният алкохол, който се прави 
екипите. Останалите обаче пред- от грозде и сливи, 
почитат да ги наричат “смърфо- 
встс”. Пловдивчани са горди хо-

ддЕШДьни ще на-

|Известните личности
Заговорите ли местен за пети- 

най-популярни българи,
ра - техният град е втори по голе
мина в България, един от мата 
най-старите на Балканите. Той е имайте предвид, че на първо мяс- 
възстановсн през 342 г. преди но- то те обикновено поставят Хрис- 
вата сра от Филип II, бащата на то Стоичков. Той стана голмай- 
Алсксандър Македонски. Той го стор на световното първенство 
кръстил Филипополис и го на- през 1994 г., а българите спечели- 
пълнил с престъпници и просяци, ха четвъртото място. Най-малко 
По-късно римски историци го известни са Джон Атанасоф, кой- 
нарскли “града на крадците”. Фе- то през 1942 г. измисли компютъ- 
повстс па Болтън обаче със си- ра, и Кристо - един човек на из- 
гурност ще искат да научат нещо куство, който опакова сгради в 

Черно море, защото ще целия свят. Назад в историята се
монаси и св.

иошения със съседните държа
ви и възможностите на балкан-

18 български депутати 

официално започнаха 

мандата си на наблюдатели в 

Европейския парламент

повече за 
пътуват за това място. срещат пътуващи 

Кирил. Той е измислил кирили
цата и е причината вие да не раз- 

Бургас е третият град на Бъл- берете нито един надпис. Браво, 
гария и има свой отбор. Нефтохи- Кириле! 
мик е наречен на местната пет- 
ролна компания. Древните гърци 914 4 * “ 
наричали Черно море “гостопри
емното море”. Водите му остават дер е Георги Димитров. Той уп- 
топли до края на септември. Но равлява от 1946 г., като преди то- 
ако искате нещо още по-хубаво, ва опитал да подпали германския 
посетете Слънчев бряг или Созо- парламент. Сигурно ще се почув- 
пол. Преди време регионът бил ствате по-сигурни, като разбере- 
известен с вампирите. Местните те, че той не е на почит - неговият 
вярвали в тях до средата на XIX мавзлей бе разрушен от трети 
век. Поверието гласи, че човек се опит преди пет години. Още 
превръща във вампир, ако котка по-малко популярен е Тодор 
прескочи тялото му. Най-добри- Живков, който управлява от 1954 
те ловци на вампири произхож- до падането на комунизма през

1989 г. Той имал толкова силни

тр.
Първият комунистически ли-

* "Българските наблюдатели в Европейския парламент имат из
ключително важната задача да информират България за необходи
мостта от спешно изпълнение на изискванията за членството в 
ЕС", заяви пред български журналисти в Страсбург Джефри Ван 
Орден.

На въпрос какви са очакани- докладчикът. Според него това ции с представители на Евро- 
ята му за предстоящия доклад решение ще бъде оставено в пейската комисия по монито- 
на Европейската комисия, док- ръцете на страните членки на ринговия доклад за България, 
ладчикът за България в Евро- ЕС, които вероятно ще могат 
пейския парламент Ван Орден да се произнесат не по-рано от тър Кунева представи на кон- 
отбеляза,че може да се очаква началото на следващата годи- султациите в Брюксел,са рабо- 
докладът на 25 октомври да бъ- на.

Аргументите, които минис-
дат от вълците, само те могат да 
уловят духа им. Имат и друго страсти, че предложил България 
умение - да откриват скрити сък- да се присъедини към СССР. За 
ровища. щастие на българите, които през

2007 ще влязат в ЕС, Леонид 
Брежнев казал “не”.

тата на парламента, както и 
В Брюксел се намира и ми- многобройните актове, приети 

европейските от Министерския съвет като 
ще има окончателна пре- въпроси Меглена Кунева,която вторично законодателство, 

поръка за отлагане на член- е начело на българската деле- доклада на ЕК, който ще прис- 
ството на България”, посочи гация за финалните консулта- тигне на 25 октомври,ще бъдат

описани резултатите от пар
тньорските проверки, които ЕК 
прави на място в България. В 
него ще бъдат показани облас-

де малко по-критичен от досе
гашните. “Не мисля обаче,че в нистърът по

В 1!ги«г=ь»нф||ух-"/него
А ако вие искате да видите 1Т чадъ[вампири, просто кажете на бар

мана “де$е1 Ъш то1уа”. За сведе
ние на скъперниците - една бира тив и той ви предложи да ви 
струва около един лев, или 30 предпази от дъжда - не приемай- 
пенса. Местното пиво е “Бургас- те. През 1978 г. Георги Марков, 
ко”, а “пагбгауе” се казва, когато писател дисидент, бе застрелян в 
се чукаш с чаша. Ако чуеш “ба Н Лондон от таен агент с чадър в 

пасНикат” не е хич

Ако срещнете фен на Локомо-

тите, в които страната изоста
ва. През юни в писмо до Бъл
гария ЕК посочи пет области, в 
които трябва да ускори рефор
мите - свободно предоставяне 
на услуги,фирмено право,земе
делие, екология и правосъдие и

добре, а ръка. Когато Живков падна, ста- 
оЬюат 1е” значи “11оуе уои”. на ясно, че диктаторът е наредил

Патриарх Максим е предал временно 
управлението на Българската православ
на църква в ръцете на Варненския и Вели- вътрешни работи. 
копреславски митрополит Кирил, научи 
в. “Труд”. Причината е, че в неделя дядо 
Максим 
бе при
ет в 
Универ- 
ситет-

разстрела като подарък за рож
дения си ден. Част от чадъра бе 
намерена в Министерствто на 

В България не правят чипс, но вътрешните работи, 
ако искате да опитате нещо мес-

№□|Хралата

ш
И докато сме на тема “Джеймс 

Бонд”, не можем да подминем 
един факт. Във филма “От Русия с 
любов” агент 007 е нападнат от 
въоръжен българин, докато гле
да как две момичета се бият в 
ромски лагер край Истанбул. 
Друга сцена се разиграва в Хари 
Потър. Там България губи от 
Ирландия във финала на светов
ната купа по (ЗшбсШсЬ.

Сръбски филм финиширай 6 България

Балканските Ромео и Жулиетаската 
болница 
“Лозе
нец” с 
висока 
темпе
ратура 
и спука
на бед-

Последният снимачен ден на сръбския филм 
“Любовен празник - Гуча” е на българската терито
рия, съобщиха копродуцентите от “Арт фест” след 
сцени заснети в София и Перник. Финалът на сни
мачния период е отпразнуван от българския и сръб
ския екип с купон в НДК.

В България гостува и изпълнителят на главната 
роля - виртуозният сръбски тромпетист Марко 
Маркович, син на легендата Бобан Маркович. 
Снимките за филма започнаха на 19 юли в Гуча - по 
време на знаменития тамошен Събор на духовите 
оркестри. Пъстрата лента е по сценарий и режисура 
на Душан Милич. Той е познат на българската пуб
лика с филма “Ягода в супермаркета”, продуциран 
от Емир Кустурица и Карл Баумгартнер. Двамата 
застават и зад новия филм на Милич заедно с ав
стрийския продуцент Иозеф Айкхлозер и директора 
на “София филм фест” Стефан Китанов.

В актьорския екип се включиха и българи - Албе
на Ставрева, Илиана Китанова, Любомир Сапун- 
джиев, кларнетистът Кирчо Малаков, Ани Вълчано
ва и Красимир Доков.

Историята в “Любовен празник - Гуча” е балкан
ски вариант на “Ромео и Жулиета”. Красивата Жу
лиета се влюбва в тъмнокож Ромео - виртуозен 
тромпетист от цигански оркестър. Баща й Сачмо 
обаче е лидер на оркестъра конкурент. Към разли
чията в произхода се добавя и професионалната 
надпревара. Накрая идва традиционното надсвир- 
ване на живот и смърт. Музикалният триумф на 
Фестивала на тромпетистите отваря врати и на щас
тливата развръзка на любовната история.

Виртуозните музиканти от оркестъра “Сандока- 
новите тигри”, които огласят лентата, ще бъдат спе
циални гости на юбилейния 10-и “София филм 
фест” през март 2006 г.

Рг;'рена
кост след падане в банята.

Варненският 
обаче ще управлява само времен
но. В намаления състав на Сино
да освен него влизат още влади- 
ците Арсений, Натанаил и Гав-

Българите клатят глава за “да” 
и кимат за “не”. С други думи - 
правят всичко обратно на нор
малното. Понякога и цъкат с език 
при отрицателен отговор. Опи
тайте, забавно е!

митрополит

риил.
Дядо Кирил поел властта в по

неделник, след като иай-стар- 
шият владика 
митрополит Арсений, отказал да 
води заседанието на Св. синод.

(Това е материалът за Бъл
гария, публикуван в програ

мата за мача Болтън - 
Локомотив)

Пловдивският



'30 септември «Й(Ь 5_____

Проведен съборът Славчето

Гранитна Уарж с'

* Тази година домакин на събора бе Босилеградска община, догодина 
ще е Трекляно, а в бъдеще двете общини ще се редуват една след 
друга. На събора бяха дошли около 2000 души, минали границата са
мо с документи за самиоличност.

Съборът бе открит с интони
ране на химните и издигане на 
знамената на Република Бълга
рия и на Сърбия и Черна гора. 
След това кметовете на Боси
леград и на Трекляно Влади
мир Захариев и Камен Арсов 
поздравиха съборяните.

Поздравявайки присъства
щите, кметът на Босилеградска 
община изтъкна, че изпитва 
особено удоволствие от факта, 
че съборът на Славчето е зажи
вял отново.

- Днес сме тук, за да покажем 
на правителствата на България 
и на СЧГ, че границата трябва 
да бъде махната и заедно да 
вървим към обединена Европа. 
Тази година заедно с общините 
Кюстендил, Трекляно и Крива 
паланка организирахме четири 
гранични събора - Голеш, Же- 
равино, Бобешино и Славчето,

•й

V#-'

По случай тържеството бяха 
“Морава-Пчи- организирани и спортни състе-

те отношения, особено чрез 
Еврорегиона
ия-Струма”. Граничната браз- зания по тласкане на гюле, дъ- 
да, която се извива като дълго- лъг скок и теглене на въже. В 
опашата змия, е жива рана, но тласкане на гюле победата спе- 

ЩР | ние, с нашите постъпки, обич и чели Йордан Глигоров, на вто- 
3 уважение помежду си, ще се ро място се класира Раде Алек- 
1 стараем тя да изчезне. Тази зе- сандров, а на трето Мишо Асе- 
| мя е свещена и братска и нека нов, всичките от Босилеград. В 

3 Славчето да се превърне в зона дисциплината дълъг скок 
1 на мира. Нека да укрепвам най-успешен бе Владица Вла- 
1 дружбата и чрез съвместни димиров от Босилеград, на 
И проекти да развивам нашите второ място се класира Крис- 

I общини, каза Арсов.

„ , ч
Г-Ч-ч- Щ

т

тиян Димов от Трекляно, а на 
трето - Мирослав Кирилов от 

Организацията на събора бе Паралово. За първокласирали- 
подкрепена от фондацията 
“Ханс Зайдел ”, начело с ко-

ЕЦК

Владимир Захариев
Камен Арсов

След четиринадесетгодишна 
пауза, на 25 септември тази го
дина беше възстановен събо
рът на Славчето край село 
Извор, на самата гранична ли
ния между СЧГ и Република 
България. Възобновяването на 
събора представлява пореден 
опит за засилване и укрепване 
на добросъседските отношения 
и взаимното сътрудничеството 
между общините Босилеград, 
Трекляно и Кюстендил.

те се състезатели ОС в Боси
леград осигури награди. Осо
бено внимание на съборяните 
привлече състезанието по тег 
лене на въже, понеже отборите 
на Трекляно и на Босилеград 
предимно бяха съставени от 
членовете на общинските ръко
водства, включително и кмето
вете на двете общини. Победи
тели станаха босилеградчани, 
които спечелиха с общ резул
тат 2:1.

а от догодина ще организирам като знаменито събитие и сме ординатора Камен Димит- 
още такива срещи и ще отваря- радостни, че отново се срещ- ров от Кюстендил. На

нахме да си поговорим, да си празненството присъства и
кметът на Кюстендил 
Людмил Стоянов.

ме границата на всеки киломе
тър. Ще се стараем да покажем, припомним за старите обичаи 
че сме едно и искаме заедно да и традицията, за родовите ко- 
вървим към Европа.

В поздравителното си слово, се сравнява с падането на Бер-
рени. Днешният събор може да

За веселото настроение на 
кметът на Трекляно Камен линската стена, която разделя- съборяните се погрижиха фол- 
Арсов изтъкна, че днешният ше ГДР и ГФР. Тук традицията клорните ансамбли “Пауталия” 
ден трябва да остане паметна бе нарушена поради необясни- от Кюстендил и ансамбълът 
дата в историята на нашето ле- ми причини, но през последни- към Центъра за култура в Боси- 
тоброене. те две години положихме уси- леград, които изнесоха култур-

- Днешната дата приемаме лия и интензивирахме взаимни- ни програми. П.Л.Р.

В Босилеград и РайчилобциРадио Босилеград - денонощно Инициатива на
Нови улици с асфалтосЕмисии и на 

двата езика
в Босилеград

Директорите на републиканска- в Сърбия, които тази година за ас- 
та Дирекция за пътища и на об- фалтиране на градски улици под- 
щинската Дирекция за строителни сигуряват по 50% от общата отой- 
площи и пътища в Босилеград ност на проектите, нашата община 
Брапко Иоцич и Славица Стоянова ще изработи само “тампоните”. По 
миналата седмица в Белград под- този начин участието на нашата 
писаха договор за асфалтиране на община в реализацията на проекта 
улици в града и в село Ранчнловци ще бъде много по-малко от 50 про- 
с дължина от 8,6 километра. Реа- цента, заяви кметът на Босилег- 
лизацията па проекта, чнято стой- радска община Владимир Захари- 
пост възлиза на 44 милиона дина- ев. Той обаче не уточни колко пари 
ра, ще започне тази есен. ще бъдат похарчени за “тампони-

Договорът предвижда общин- те”, 
ската Дирекция за строителни пло-

Без ТВ 

таксаС монтирането на нов специа- ще има и повторение, което слу- 
лизиран компютърен софтуер по шателите ще могат да следят от 
вълните на Радио Босилеград ве- 21 часа. Кратките новини и за- 
че се излъчва денонощна програ- напред се излъчват на български 
ма. Новите технически съоръже- и на сръбски език, сутрешният 
ния създават възможност прог- блок е на български, а централ

ното обедно предаване “ЗИК”

Общинската скупщина в Бо
силеград поиска от Радио теле
визия Сърбия жителите на тази 
община да не плащат на ТВ так
са.рамата от студиото да върви и 

през нощта и автоматично да се върви на сръбски, 
включват програмите на други - Стараем се да подобрим 
радиостанции, без да се ръково- електронното информитране в

общината, изтъкна Божидар 
Иванов, заместник-редактор в 
Радио Босилеград. - В голяма 
част от територията на община
та не се хващат сигналите на 
РТС, така че радиото представ
лява единственият източник на 
информации за тамошното насе
ление.

Времето, когато радиото няма 
собствена програма, особено 
след 23 часа, ще бъде запълнено 
с музика от студиото. В радиото 
планират да подсигурят съответ
ни технически съоръжения, с по
мощта на които ще се преизлъч- 
ват новините и на някои други 
предавания на Първата програ
ма на Радио Белград, с което ще 
се попълва “празното” време. 
Иванов подчертава, че вече се 
подготвят и нови предавания.

П.Л.Р.

Инициативата за исприлага- 
ис на решението па Скупщината 
на Сърбия в Босилеградско бе 
приета от страна на общински
те съветници на последното ре
довно заседание на местния 
парламент, проведено на 21 
септември тази година. Тя бе 
раздвижена от Саша Миланов 
(ДСС), ръководител на босилег- 
радския клон на лесковското 
Електроразпределително.

- Абсурдно е хората да пла
щат ТВ такса, понеже в по-голя- 
ма част от общината изобщо не 
се хващат сигналите на програ
мите на държавната телевизия, 
а редки са селата, където може 
да се следи поне първата прог
рама на РТС, каза Миланов. Той 
добави, че доколкото не същес
твува възможност от заплаща
нето на таксата да бъдат осво
бодени всички домакинства, то
гава да не я плащат поне дома
кинствата вън от Босилеград и 
Райчиловци.

Захариев добави, че в републи- 
щи и пътища да изработи необхо- канската Дирекция за пътища вече 
димите “тампони” за асфалтовата са предвидени и средства за час- 
настилка, докато асфалта ще под- тично асфалтиране на регионални- 
сигури републиканската Дирекция те пътища Босилеград - Карамани- 
за пътища. Работите по асфалти- ца и Босилеград - Горна Любата, 
райето са доверени на вранското което ще започне през следващата 
предприятие за пътищата.

- За разлика от другите общини

ди от технически оператори.

По повод Деня па община
та, ОС в Босилеград награ
ди Радио Босилеград с об
ществено признание за зас
луги в областта на инфор
мирането.

пролет.
П.Л.Р..

Босмлеградският филиал на К1/1Ц 
„Цариброд“ на осем годиниВ резултат на това вече са из

вършени и изменения в програм
ната схема, а са включени и ня
кои нови емисии. Освен новини
те в сутрешния информативен 
блок, обедното предаване “ЗИК” 
и комерсиалното “Букет от поже
лания”, в схемата е включена и 
централна информативна еми
сия на български език, която се 
излъчва всеки делничен ден от 18 
часа и съдържа новини ог общи
ната, страната и чужбина. Цен
тралната информативна емисия

По повод осмата годишнина от откриването си босилеградският фи
лиал на КИЦ “Цариброд" ще организира през уикенда културни програ
ми и спортни състезания.

Довечера в голямата зала на Центъра за култура с начало от 19 часа 
Новият драматичен театър “Сълза и смях” от София ще изнесе спекта
къла “Фенове”. Утре ще бъде организиран тържествен концерт с учас
тието на изпълнители от София, който също ще се проведе в голямата 
зала на Центъра за култура, а в помещенията на КИЦ ще бъде открита 
изложба на рисунки.

Ще бъде организирано и състезание по баскетбол за момчета, на кое
то се очаква да участват отбори от България, Македония и Сърбия и 
Черна гора. Турнирът по баскетбол ще се проведе в училищния двор.

П.Л.РП.Л.Р.
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Регионален панаир на балканския агробиодиверситет 
и селското наследство

Тласък за разните на селата

Заседание на Общинския съвет

Корекция на 

комуналната 

програма
В димитровградския Спор- 

център “Парк” миналата 
събота се проведе Третият ре
гионален панаир на балканския 
агробиодиверситет 
наследство. Посетителите

геи

и селското Съществува реална заплаха допроводната и канализацион- 
предвидените средства за ко- пата мрежа, ПТТ съединение- 
мунални дейности да не бъдат то и пр.! За всичко това, както и 
осъществени в заплануваните за уреждането на околността на 
размери и затова се налага да залата е трябвало да се напра- 
сс направи корекция на сред- ви проект и да се обсъди реали- 
ствага в тази област, поясни зацията му. Обаче за това са 
началникът на общинската уп- нужни пари. За бъдещия пазар 

Велин Николов предло- организацията ЦХФ е отпусна- 
пред членовете на об- ла рекордните 5 274 000 динара, 

но за сметка на това и община-

мо-
жаха да видят автохтонни по
роди домашни животни, които 
през последните години 
по-интензивно се отгледжат в 
общината.

В поздравителната си реч 
помощник-министърът в Ми
нистерството на селското сто-

все

рава 
жението 
щинския съвет.

От 41 509 000 динара на 38 та трябва да отдели значител- 
077 000 динара се намаляват ни средства. Пазарът обаче 
средствата за пътища. Намаля- трябва да се направи в предви- 
ват се и средствата за водос- дения срок, тъй като до Нова 
набдяване и то от предвидени- година ще бъде пуснат токът за 
те 10 670 000 на 5 573 000 дина- жп линията и тогава ползава- 
ра, както и средствата за кана- нето на сегашния пазар ще бъ- 
лизация от 25 130 000 на 9 391 де почти невъзможно.
000 динара и за обекти в край-

панство, горското и водно дело 
на Сърбия д-р Сузана Джор- шщ■: .гжк:

.,
Подолскм говеда

Въпреки поясненията, някои 
градските селища и в селата от от членовете на съвета (Зоран 
37 924 000 на 33 924 000 динара. Николов и други) изразиха опа- 

Ще бъдат увеличени парите сения, че се отстъпва от пре- 
за довършване на спортната за- дизборните обещания, 
ла и строящия се пазар от 30 
000 000 на 50 100 000 динара, двама свои членове (Васа Алек- 
Общо предвидените 146 171 сов и Зоран Николов), които да 
040 динара за комунални дей- се включат в разрешаване на 
ности намаляват на 134 749 040 проблема с оборудването на 
динара. Както образложи под- РТВ Цариброд, а Драган Голу- 
председателят на общината Ва- бов като юрист да се включи в 
са Алексов увеличаването на активностите около отделяне- 
средствата за спортната зала е то на РТВ Цариброд от Центъ- 
необходимо поради факта, че в ра за култура.

глеждат бал кан- йена среда за Централна и 
ските автохтонни Източна Европа. Финансова 
породи домашни подкрепа оказа Министерство- 
животни. В общи- то на селското стопанство, гор
ната ни е налице ското и водно дело на Сърбия, 
още един факт - 
опазването 
традиционните 
хранителни изде
лия.” Посетите
лите баха привет
ствани и от на
чалника на Пи-

Общинският съвет определиБ.Д.
на

Фалитна 

процедура в 

„Свобода“
Посавските коне привлякоха голямо 
внимание

ротски окръг м-р 
Весна Миялкович, както и от 
активистката на Природолю- 
бителското дружество “Натура 

животни чрез една нова систе- балканика» Снежана Тошева, 
ма, която едновременно пре
доставя възможности за разви
тие и на селата”. Тя добави, че 
”за първи път министерството 
и неправителственият сектор

джевич Милошевич изтъкна, че 
“целта на министерството е да 
се опазят автохтонните породи

В димитровградското 
предприятие за конфекция 
“Свобода” преди броени дни 
с решение на Търговския съд 
в Ниш бе раздвижена фалит- 
на процедура. За фалитен уп
равител е определена Аген-

А.Т.главния проект не са се наме
рили пътят до нея, както и во-

Днес в Димитровград заседава ОСВ рамките на панаира се про
веде и кръгла маса на тема 
“Добри опити и модели за Кой ще е пра:» 

на общината?
нпьт151опазване на агрогенетичните 

ресурси на Балканите”, т.е. за 
заедно организират едно качес- дейностите на републиканско- 
твено мероприятие, което се 
провежда в деня, който в све-

цията за приватизация, която 
упълномощи нишкия инже
нер Драгомир Иованович да 
ръководи процедурата. В 
обоснованието на Търгов
ския съд се посочва, че фали
тът е въведен по предложе
ние на председателя на 
Управителния съвет във 
фирмата, което на съда е 
предоставено това лято. 
Всичките работници в “Сво
бода” (над 500) са прехвър
лени на Трудовата борса.

то министерство на селското 
стопанство, целенасочени към 
опазването на автохтонните Отборииците в Общинската скупщина в Димитровград днес би 

трябвало да вземат решение за официалния празник на общината. Те 
би трябвало да се съгласят или не с предложението това да бъде Рож
дество Богородично или Малка Богородица, т.е. патронния празник 
на тукашната църква. Този празник градът е празнувал от изграждане
то на църквата все докато новата власт след войната не го отхвър
лила.

Освен автохтонните поро
ди животни можеше да се 
види как се подготвя тра
диционна манджа в котле и 
как се пече хляб в подница 
(црепньа). Пчелари пред
ставиха пчелни, а млекари 
от Пиротско и Димитров- 
градско - млечни продукти. тацията бяха Пиротски окръг,

дружеството “Натура балкани- 
ка”, местното самоуправление 
и Рагионалният център за жиз-

породи животни в страната.
В късните вечерни часове в 

Градската галерия бяха пред
ставени вълнени облекла, твор
би на модната креаторка Биля
на Иоцич.

Организатори на манифес-
Освен определяне празника на общината, отборииците ще се зани

мават и с регулиране движението на територията на общината, с из
менения на градоустройствения план, отнасящ се до пазара, с конкур
са за студентски кредити и с щетите от последните наводнения. Ще 
бъде обсъдена и програмата за работа на детската градина за 
2005/2006 година.

Бяха експонирани и пирот
ски и чипровски килими, 
както и черги, дрехи и вез
мо, изработени от вълна и 
кълчища. Танцови състави 
от Димитровград и Пирот 
изнесоха културна програ
ма.

Б.Д
А.Т.

Млекарят Попович готви^нов проект

Сам ще отглежда добитъктовния календар на защита на 
селскостопанското наследство 
е обозначен като Ден на агро- 
биодиверситета”. Кметът на 
Димитровградска община Ве
селин Величков каза, че промо
цията на балканските автохтон
ни породи домашни животни 
има голямо научно значение за 
опазването на генетичните ре
сурси и правилното им ползва
не в бъдещето. “Разбира се и 
екологичното значение е без
спорно и то е втъкано във всич
ки тези дейности”, каза той и 
добави: “Особено е важно анга
жирането на регионалните сел
скостопански производители.
Искам да подчертая, че в Ди- г 
митровградска община имаме 1 
солиден брой хора, които от- №%*

Млекарят Найдан Попович, който около 2 години произвежда кашка
вал и други млечни изделия във взетата под наем мандра на ЗК “Сто- 
чар” в с. Сенокос, ще поиска средства от републиканския фонд за разви
тие за купуване на 30-ина крави и няколко десетки овце. Тъй като посто
янно имаше проблем със снабдяването на млекарницата си с мляко, той 
преди известно време купи над 50 кози и до голяма степен смекчи проб
лема. Попович изтъкна, че условията, които за селскостопанските кре
дити определя Фондът за развитие, са много по-изгодни, тъй като пред
виждат гратисен период от 3 години, връщане на кредита в продълже
ние на 5 години и лихва от 3 процента на годишно ниво.

Млекарят няма проблеми с пласмента на продукцията - главно в Бел
град и Войводина. Той сподели, че една черногорска фирма му предла
гала изгоден договор за доставка на 500 килограма кашкавал месечно, 
но той не посмял да подпише, тъй като не е сигурен дали ще може да 
произведе исканото количество. Доколкото получи кредита и купи кра
вите и овцете, Попович практически ще закръгли процеса на производ
ството си и, както казва, няма да зависи от селскостопанските произво
дители във Висока, които ту искат ту не искат да му предоставят мляко-
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Ремонтира се пътят 

Бабушница • Звонци
Подписан договор за сътрудни
чество

Комисия за 

подобряване на 

транспорта Концерт на 

перннчанн в ЗвонциРепубликанската дирекция за пътища отпусна 116 ми
лиона динара за поправка на участъци от регионалния 
път Бабушница - Звонци. Пътят ще бъде ремонтиран на 
обща дължина около 6 километра. Работите са в ход, а из
вършител е Предприятието за пътища от Ниш. Дирекция-

Общинският съвет в Бабушница не
отдавна сформира комисия, която ще 
предприеме мерки за подобряване на 
транспорта в общината. През последни
те няколко месеца жителите на Бабуш- 
нишко имат големи проблеми с превоз
ването. Работниците, които пътуват от 
съседните села постоянно закъсняват 
на работа, а учениците в училищата. Ко
мисията ще проведе разговори с компе- 
тентите в Детската градина “Детска ра
дост” за предоставяне на две комбита 
на това ведомство за превозва на учени
ци. Тя ще преговаря и с представители
те на “Ниш-експрес” във връзка с под
държането на определени линии в об
щината. Както неофициално узнаваме, 
нишката автотранспортна фирма до 3 
октомври т.г. трябва да даде отговор 
съгласна ли е да превземе линиите.

Граовски фолклорен ансамбъл от гр. Перник (България) на 
5 октомври ще изнесе концерт в село Звонци. Проявата ще за- ' 
почне в 18 часа, а както ни осведоми Иван Таков, организатор 
е Звонският културен център “Дерекул” .

Таков напомни, че преди известно време в Перник бил под- .
между този град и с. Звон- ,

та е отделила и допълнителни средства за кърпене на 
дупките. “Поправката на пътя е плод на успешните разго
вори, които проведохме с представители на Дирекцията 
за пътищата”, сподели пред нашия вестник замес
тник-кметът на Бабушнишка община Саша Стаменкович. 
Той изтъкна, че в предстоящия период общинското ръко
водство, начело с председателя Йованович, ще обърне^, 
особено внимание към подобряването на жизнените ус
ловия за населението в Звонския край. Общинското ръко
водство настоява да подобри и телефонните връзки в 
Звонския край, както и сигнала на държавната телевизия.

писан договор за сътрудничество 
ци, въз основа на който те заедно ще кандидатстват за сред- - 
ства по програмата ФАР в областта на културата, туризма, ! 
образованието и културното наследство на дерекулския край. 
.Съвместни проекти ще подготвят ЗКЦ “Дерекул” и квартал 
^Кавказ” на град Перник. Вече са определени и експерти за 
подпомагане при изработката на проектите. Това са фирмата н 
“Феникс” от Перник с ръководител Христович и Цветан Пет- ; 
ров от Сдружението на българските общини. ИА.Т. мБ.Д. 'ШШИШЙШШ

В ОУ „Братство" в Звонци Ваня Кирилова най-успешна, Ш 1 ^ Искрици надежди
- на в Бабушница, който му връчи кметът Миро-

люб Йованович.

На петия пореден симпозиум на златни изделия “Майдан Арт 
2005" в Майданпек участваха единадесет художници от Израел, 
България, Германия и Сърбия и Черна гора. След 13 дни, колко-
то време художниците твориха уникални художествени накити,

- С този трети компютър в училището ще специално жури връчи награди на най-успешните.
Българката Ваня Димитрова Кирилова, студент в Академията

ж. ■: Ш! оборудим кабинет по информатика. Освен спе
циалиста по информатика от Бабушница, който за накити в София, спечели наградата за най-успешен уникален 
идва два пъти в седмицата, за това е оспособен и

У31
художествен накит, а наградата за най-добър комерсиален ди
зайн и изработка е присъдена на Мая Бачанин, абсолвент в бел- 
гарския Факултет за приложни изкуства.I

нашият преподавател по техническо възпита
ние. От тази есен във всички класове и училища 
към нашето ведомство се учи и английски език, 
така че нашите възпитаници по нищо няма да 
изостават в сравнение с връстниците си в града, 
подчерта Панич.

гср

. ________________________________________________________■ След обира на обменното бюро 
„Стишпед"

В.С.Б.
Директорът Павле Панич: С новия 
компютър ще оформим кабинет по 
информатика Нито една книга 

тази година? Инсталирана алармаОсновното училище “Братство” в Звонци е 
едно от редките училища в страната (да не гово
рим за краищата, обитавани от наши сънарод
ници), в което през новата учебна година постъ
пиха повече първолаци от завършилите тази 
пролет осмокласници. Именно тази есен в пър
ви клас се записаха 11 деца, а пролетес излъчих
ме 4-ма осмокласници.

- Колкото и малки да са тези цифри, те все пак 
ни озаряват с надеждата, че селата в нашия край 
няма да обезлюдеят напълно, каза директорът 
на училището Павле Панич, приемайки най-но
вия компютър, дарение на Общинската скупщи-

След неотдавнашния обир на обменното бюро “Стишпед” в 
Димитровград, когато бяха откраднати около 1 150 000 динара, 
собственикът Иван Донков тези дни в помещението инсталира 
аларма. За съоръженията и инсталирането Донков плати 40 хиля
ди динара на фирмата “Метросекюрити” от Крагуевац.

Полицията още не е съобщила дали са разкрити обирджиите. 
Междувременно застрахователното дружество “Таково” плати 
обезщетение на Донков на стойност от 500 хиляди динара.

Поради лошото финансово състояние в Ба
бушнишка община, тамошната Народна библио
тека до края на годината най-вероятно няма да 
публикува нито една книга, изтъкна за нашия вес
тник директорът на библиотеката Саша Адамо
вия. Приоритетна задача на това ведомство в 
предстоящите няколко месеца е електронното 
свързване с библиотеките в републиката. И за 
провеждане на този процес са необходими сред
ства, които Народната библиотека очаква да по
лучи от местното самоуправление в Бабушница.

Б.Д.

шФотооко

Искам прошкаВ Калифорния на 104 години

Почина най-старият Височонин
За Георги Илиев от село Брайковци нашият вес
тник писа по повод стотия му рожден ден.

болницата да му позволи поне веднъж той да яДимитровградчани 
помнят този човек ка- направи. Разрешават му и той като опитен фур- 
то “деда Гьора новове- наджия прави онова, с което се е занимавал цял 
реца”, който преди живот — мекици и баници (бюрек)! И веднага го
почти 40 години прода- преквалифицират от мияч на чинии в готвач!

Градчето Лоди, в което преди няколко сед
мици почина деда Гьора, е четвъртият град в 
Америка, в който се мести след Чикаго, Лос 

лище. Обаче, силните Анджелис и Сакрамеито. Вече пенсионер с пеи- 
на деня по това време сия от 730 щатски долара (за седем години ра- 
му забраниха работата, бота там) избира Лоди в Калифорния да прека- 
страхувайки се чрез ра последните си дни в собствената си къща. 
вкусните мекици да не Не успява обаче да осъществи последната си 

мечта — още веднъж да посети родното си село

ваше мекици на между
часието в двора на се
гашното основно учи-

затрови идеологически подрастващото поколе
ние Малко след това, по-точно преди 35 годи- Брайковци и Цариброд.
ни деда Гьора замина за Америка посредством За неговата кончина и всичко свързано с него
адвентистката черква, към която принадлеже- в далечна Америка, ни осведоми Станул Нац- б
ше. Там в “обещаната земя”, където вече живее- ков на чиято съпруга Милка деда Гьора с тетин. Аз само си поръдах дърпа за о рев бяха думите
ха двете му дъщери, на почти седемдесетте- Той бе редовен (според възможностите) чита- на'Р;Ги“-К0^ мшото и сашш той съзнава че
лишна вьзпаст деда Гьора започва да мие чинии тел5ш нашия вестник, а Станул между другото ■ азбрахме ги кат о извинение, защото и самия I ои съзнава, че 
— частна бол.шна ? намйраше начин да изпрати “Братство” на деда опрано с грях вместо за мебели, дограма или поне бъчва, толко-

Виждайки каква закуска предлагат на болни- Гьора дори и в щатите. ™ качествена дървесина от столетен дъб да бъде изпепелена,
те, той се осмелява да понита собственика на В.С.Бл.т.
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е БОЖАНА АПОСТОЛОВА

ДЕЛНШНА
БИБ(От стр. 1)

Душата на българина се отваря за 
българската книга

Русков, една Надежда Радулова - все млади велико
лепни български автори, на които, за мое щастие, за 
да стигнат своя връх, им е помогнала мъничко и моя
та издателска къща с великолепните издания, които 
им прави. Така че в този момент българската книга 
вече е поела своя път към душата па българина.

* Едва л“ някой друг знае по-добре от Вас какво е по
ложението на книгата и на служителите в храма 
на речевото изкуство в България?

- Известно е, че аз съм собственик на издателска 
къща “Жанет 45", която в продължение на близо 15 
години, откакто дойде нежната революция, полага ог
ромни усилия, за да обгрижва българската книга с яс
ното съзнание, че във време на хаос, книгата наистина 
се нуждае от завет, а заедно с това се нуждае и от при
ятели. И понеже аз самата съм облъчена от думи те, 
вниманието ми е два пъти по-голямо към всички ко
леги, които държат писалка. Бих казала, че душата на 
българина, след като преживя няколко труса - духов
но-душевни трусове - се отваря за българската книга 
и за

ТлияКнигата винаги ще си остане жива
* Има ли опасение книгата да загуби схватката си с 
високата технология, с глобалната електронна 
мреока, която оплита всичко на земното кълбо?

4
Т1 I'г;; 1.!- Ароматът на мастилото, шумът на хартията, ви

наги ще ползват благоразположението на човека. С 
други думи книгата винаги ще остане жива, без значе
ние какъв Iч? .*

А % ><

5 Iще бъде нейният, носител. Сам разбирате, 
че съвсем естествено, както братята българи прояви
ха любопитство към западната литература, която в 
социализма беше доста ограничена - като тиражи и 
като теми, сега те проявяват същото любопитство 
към компютъра. Новите технологии, високите техно
логии са нещо, което е заклещило човека, но това ще 
мине и той ще се освободи от това увлечение. Те ста
наха нещо като хляба насъщ - във всеки дом, на всяко 
бюро, изобщо навсякъде ще има компютри. Хората 
ще свикнат с тях и ще се върнат към сладкия мирис на 
мастилото. Мен лично много ме радва, когато вляза в 
мощния си полиграфичен комплекс и когато видя мо
ите работници с каква огромна любов хващат сергия-

\ х

\книгата въобще. Най-напред българинът, като 
всеки любопитен човек, прояви любопитство към све
товната литература, за която вратите бяха широко от
ворени и за ужас българската книга за малко беше ос
тавена зад вратата. От две години, аз съм щастлива, 
че на два-три месеца преиздавам тиражи на българ- 

автори, което значи, че българинът се завръща 
към книгата на моите събратя.

Едно от много нашумелите имена, които създаде 
издателска къща “Жанет 45" е Георги Господинов, 
Той води при мен и поредицата "Поетики". Това е по
редица предназначена за най-младите хора, които 
имат нужда от реализация. Разбира се много трудно 
дело е да налагаш едно име, но ето, един Георги Гос
подинов на няколко месеца го преиздавам. И не само 
Героги Господинов. Деян Енев е един великолепен 
прозаик, който много ме връща към Йовков по чув
ствителност, по душевно състояние, след това Милен

I
ски

Божана Апостолова е родена през 1945 г. в с. 
Цар Асен, Пловдивско. Завършва Българска фи
лология във ВТУ “Се. се. Кирил и Методий’’ - 
Велико Търново. Управляващ собственик е на 
Издателска къща “Жанет 45" ООД, която само 
за 15-тииа години се превръща във внушителен 
полиграфически комплекс, включващ печатница, 
студио за предпечат, издателство и книжна 
борса.

Библиографската справка за издадените от 
Божана Апостолова книги включва седем сти
хосбирки, една съвременна приказка за деца 
(“Човекът с небето”) и романа “Делнична биб
лия”. Първата книга на “Делнична библия” 
(1998 г.) получава награда “Пловдив” за лите
ратура. Тези дни издателство “Захарий Стоя
нов” в Пловдив представи и втората книга на 
романа.

та и правят книгата, която стига до човека днес.
* Не ми е известно колко сте запознати с това, кое
то на литературното поле се сътворява на българ
ски език извън страната. Но все пак иска ми се да 
Ви попитам, може ли българска литература да се 
създава и извън България?

- Аз мисля, че може, дори и тогава, когато едно 
правителство няма отношение към тази литература, 
защото има много други неща, които трябва да свър
ши в това време. Но хора като вас, като цялото “Брат
ство”, мисля, че с повече енергия и с повече желание, 
както и с таланта на книгите, които издават, ще наме
рят своите читатели и винаги ще ги имат. Само че 
трябва да има повече прецизност в избора на книгите 
и повече прецизност в нещата, които вълнуват нашия 
съвременник. Много често ние авторите стигаме до 
една самоцелност в познанието и призванието, което 
ни отчуждава. Това е алинеацията на съвременника от 
личността, от книгата. Просто трябва да се намери 
точния път, за да стигне книгата до читателя.

„Секретната връзка“ 
на български език
Макар че формално приключи на 20 септември, 
тазгодишният литературен пленер в Сичево 
продължава - подготвя се сборник, посветен па 
15-годишното съществуване на това културно 
мероприятие.
Освен това организаторът на пленера Нишкия 
културен център е договорил участието на две 
издателски къщи на предстоящия панаир на 
книгата в този град - “Феникс” от Скопие и 
пловдивската “Жанет 45".
Собственичката на този най-голям полиграфи
чески комплекс в България - Божана Апостоло
ва, която участва в пленера - се договори с 
Душко Трифунович да издаде на български език 
стихосбирката му “Секретната връзка”, която 
авторът едвам успял да спаси от обхванатият 
от военния пожар град Сараево.

четиво, а телевизиите ни облъчват с какви ли не, да не 
кажа по-тежка дума - простотии, като че ли се прини
зи в известен смисъл всеобщият вкус, поради което 
лично аз смятам, че критиката трябва да съществува, 
може би не в познатия ни вид. Тя трябва да намери 
своята форма да препоръчва доброто, интелигентно
то четиво на хората. Лично мое усещане е, че интели
гентните четива се откриват от познавачите на лите
ратурата, много бързо завладяват определена тери
тория от хора, така че нека пожелая да има повече та
лантливи автори, както в Сърбия, както в ‘Братство", 
така в България, така и в света, а читатели ще се наме
рят винаги, винаги ще се намерят познавачи на вели
колепното перо.

Критиката - болна тема
* Основният проблем, пред който се изправят, как
то казахте, вашите събратя по писалка извън 
България е липсата на компетентна литературна 
критика. Как е при вас?

- Критиката е болната тема и на България - като че 
ли пишещите станаха повече и от читателите. Такова 
е личното ми усещане, което винаги ме развеселява. 
Понеже критиката не присъства и няма кой така да 
подсети, да насочи хората към вярното, към високото В. Богоев

Изложба на икони и миниатюриВ Градската галерия 6 Димитровград
Любителите на живописта в гр. Ниш от утре ще имат въз

можност да опознаят творческия почерк на талантливата Ни
на Тодорова. В Галерията “Култ” на 1 октомври в 19 часа ще 
бъде открита изложба на икони и миниатюри, които авторката

е творила през 
последните някол
ко години в худо
жествената си “ра
ботилница”.

“Нина Тодорова 
изобразява лич
ности, избрани и 
подбрани от ве
ковните корени, 
които обогатяваха 
митологията, ис
торията, художес
твеното слово, жи
вописта...”, това са 
думите на Слави- 
ца Попович - Фи- 
липович записани 
в поканата за ут
решната изложба.

Изложба „Нова християнска литература“
Рождество Богородично, чието име носи и мес
тната църква.

На изложбата е представена литература, коя
то, както изтъкна Люба Георгиева, началник от
дел “Християнско наследство и религиозна ли
тература”, с години назад бе табу тема. Но първа
та такава изложба организирана преди три годи
ни от Столична библиотека е показала, че инте-

Столичната библиотека от София и Народна
та библиотека от Димитровград организираха 
изложба под название “Нова християнска лите
ратура”. Изложбата е открита по повод празника

ресът към тези книжа е голям, а с новите демок
ратични промени той още повече нараства.

Това показаха и димитровградчани с присъс
твието си на откриването на изложбата.

Освен книги и списания на изложбата са ек
спонирани и копии на икони от Хиландар и от 
Зографския манастир, както и икони от няколко 
иконописни школи в България, между които от 
“Захари Зограф” и “Покров Богородични” от Со
фия.

Изложбата бе открита от Георги Белчев, ди
ректор на Столична библиотека София.

А.Т.
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Съдби човешки цията за нейното обновление. Дадох дума, че ще 
могна колкото мога, разбира се с пари, няма да 
пернича. Дадена дума - хвърлен камък! И ето ме тук - 
щастлив и удовлетворен от това, което виждам. Не 
питайте мен колко съм дал, за да не заприлича на 
хвалба. Това най-добре знаят хората от църковното 
настоятелство и ръководството на местната об
щност, които съвместно задвижиха и направляваха 
акцията, казва Стоянов.

- През цялото време в Австралия моето сърце и 
сърцата на членовете на семейството ми туптят за 
Звонци. Разбира се, че причината за това е голяма. Не 
само аз, но и моята съпруга е кръстена в храма “Св. 
пророк Илия” в Звонци. Затова днес и двамата се чув
стваме като че ли вчера сме родени! Най-интересното 
е това, че същият свещеник, който е кръстил нас в 
Звонци, няколко десетилетия по-късно кръсти и моя
та дъщера, но не тук, а в Австралия! Такива случки 
стават веднъж в хиляда години. Вероятността е едно 
към един милион, а може би и два, подчерта Стоянов 
и уточни:

- След като понаредихме живота си в Австралия, 
където си купихме собствена къща, ни се роди дъще
ря. Потърсих православен свещеник, за да я кръстим. 
Направо се смаях, когато там, в Австралия, видях 
шия, звонския поп Тодор Дамянов, който навремето е 
кръстил и мен, и моята съпруга. Той беше напуснал 
Звонци няколко години преди нас. Знаех, че е в 
Австралия, но никак не можах да предположа, че ще 
се видим там. Та нали Австралия е цял континент, де
сетина хиляди километра отдалечен от Европа.

Когато се посъвзех, представих се и той си спомни - 
позна ме. Веднага се съгласи, но не в черквата, а у до
ма ми да кръсти девойченцето. Така последният звон- 
ски поп Тодор Дамянов първо освети къщата ми в 
Австралия, а след това кръсти и дъщеря ми. За това 
съм му много благодарен, затова така радушно от
кликнах на призива да помогна обновлението на на
шата черква. Та нали коренът ми е тук, а короната - с 
Божия помощ, тя пуска нови корени на Петия конти
нент.

по-
скъ-

на-

*Последният звонски поп Тодор Дамянов кръстил Любомир Стоянов в 
Звонци, а след десетилетия и дъщеря му и то в далечна Австралия

На освещаванието на обновения храм “Св. Илия” в сети майка си, която е на 96 години, но заради 
Звонци на 17 септември т.г. присъства и Любомир най-значителното лично за него, както и за всички 
Стоянов, дошъл от далечната Австралия, където жи- звончани събитие - освещаването на обновената чер- 
вее от 1967 година. Той е един от по-големите донори ква - тази година е отложил идването си за септември, 
в акцията по обновяването на божия храм в родното - Аз съм роден в Звонци и съм кръстен в тукашната 
му село. Всяко лято Любомир идва в Звонци, за да по- черква, така че много се зарадвах когато узнах за ак- Записал В. Богоев

Мдекоминци (4)Бребебница (4)

Единадесет 

молитви на десет 

оброчища

В книгата си 
“Народни прос
ветители от Бо- 
силеградското 
Краище 1833 -
2003" Александър 
Младенов посоч
ва, че първото 
училище в село 
Млекоминци би
ло отворено през 
1896 година. То 
работело в къща
та на Аидои Лаза
ров в махала Кос
тенец. Сегашната

Бребевничани
Ранджеловдън

празнуват 
празника,

посветен на св. Арахангел Ми- ■' ’’
хаил. В селото има и десет об- 

кръсюве. На
оброчището край кръста “Св. кхИШГ.йМ 
Арахнгел Михаил” в Долна * 
махала молитва изнасяли Ма-

щ
V

рочни места с

рикьини. Край кръста в двора 
на манастира “Св. Димитър” Ш 
селяните празнуват Гмитров- Щ 
ден, а молитва изнасяли Анта- в 
насови, докато на кръста сре- И

щ училищна сградаат е построена в не-
риода от 1914 до Млекоминската учител-
1918 година. Тези сведения ми бяха потвърдени знания и сс учат ка Трендафилка Стамен- 
от няколко стари млекоминчани. добре. Затова тя кова с учениците си през

Според Воислав Димитров, 70-годишен пен- работи тук с го- учебната 2003/4 година 
сионер, който добре знае историята на родното ляма любов п 1 ‘ / Д
си село, в млекоминското училище са работили енергия. Казва
учителите: Вснс Григороя Кръстев от Млеко- обаче, че са й необходими повече нагледни сред- 
мипци, Йордан Захариев от Босилеград, Пейчо ства в обучението, а най-голямо затруднение й 
Дипев, Антон Чавдаров, Христо Попов и Нико- създава липсата на автобусен превоз до Босилег- 
ла Джонев от България, Григор от Кюстендил, рад, където живее с родителите си, така че много 
Павле Стошич и Войо от Сърбия, Васил и Зора пъти се налага да изминава пеша разстоянието 
Яневи от кюстендилското село Олтомаици, ко- между селото и града (около 6 км), 
ито нрез учебната 1941/42 година учили 63 уче- Мнозина са млекоминчаните, които са завър- 
иици, Борис Цветков ог Райчиловци, Калистрат шили средни, полувисши и висши училища. С 
Тошев от Бресиица, Асен Симеонов от Ради- виеше образование са: Стоимен Стоименов, Пе- 
чевци, Доситей Спасов от Църиощица, Павел тър Христов и Костадин Стойнев (завършили во- 
Богданов от Доганица, Норка Стойнева от Бо- енна академия), Асен Аначков и Станиша Знно- 
силеград, Драга Петкова от Райчиловци, Цве- виев (юристи), Цанко Пенев (строителен инже- 
танка Андонова и от 1999 година Трендафилка нер), Асен Михайлов (филолог), Кръсто Станоев

и Митко Михайлов (философски факултет), Де- 
Когато бях в Млекоминци, за да събера дан- самка Михайлова и Стоян Стаменов (педагоги

ки за миналото и настоящето на селото, посе- чески факултет) и др. С полувисше образование 
тих и училището. Учителката Стаменкова ми са млекоминчаните Владимир Аначков, Цане 
каза, че вече няколко години учи по 6 ученика. Миланов, Воислав Андонов, Дена Андонова, Ди- 
Тя е на мнение, че млекоминското училище пя- митър Н. Георгиев, Симеон Илиев, Василка Ризо- 
ма да бъде закрито в скоро време, защото и пя- ва, Круиа Н. Георгиева и др. Над 30 са млекомин- 
кои млекоминчани, които са се преселили в Бо- чаните със средно образование.

- Продължава •

ш&,,щу манастира молитва изна- ВЮа 
сял родът Джурини.

Освен тези празници бре- шЦЙ 
бевничани празнували и Анта- ШЩ 
насовден на оброчището край 
едноименния кръст до чешма- 
та в центъра на селото. Там изнасяли молитва хора от рода Ма- 
ринкови. На оброчището “Св. Никола-летен” край кръста на 
Бучумет молитва изнасял родът Каменови. На оброчището 
“Св. Илия” на Магура в Пашина ровина молитва изнасял родът 
Пашини на Илинден; на Св. Пресвета на оброчището на Щър- 
беница молитва изнасял родът Истатини; на Св. Петка на Гув- 

- Андасарови, на Св. Йован - Мика Мадов и на Лисе на обро
чището на Антанас молитва изнасяли Гьаволйете.

На ръба на Горните гроби
ща се намира кръст-оброк, на 
който всички бребевничани 

Джурджовден

но

празнували 
(Гергьовден). След разширя
ването на гробищата кръстът 
се намерил в самите гробища.

Бребевничани се смятат за 
“най-побожните” хора в За- 
бърдиего, защото през годи
ната 11 пъти изнасяли молит
ва на 10 оброчища.

- Продължава ■

Стаменкова от Долна Лисица.

силеград, напоследък сс връщат в родното си 
село. Учителката хвали учениците си, че са дис
циплинирани и трудолюбиви, че са жадни за

Богослов ЯневЦветко Иванов
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2 златни 

за Ставров
ЮФД - пети кръгНа балканските игри за юноши

© яздели ««редна победа наМарио Ставров, член на ди
митровградския клуб по ветро
ходство “Соларис”,е двоен 
бедител 
2005”, която

1ИС1ПОпо-
В регатата ‘‘Цариброд 

уикенда се 
проведе на езерото ‘‘Сават”, в 
класата “Ласер радиал”. Ма
рио спечели златото в сениор- 
ска конкуренция,като изпрева
ри Огнян Илиев, член на цен
тралния яхт клуб от София и 
Любиша Милески и Мартин Пе- 
йоски от Охрид.

И в конкуренцията 
Марио бе по-добър от съпер
ника си Мартин Пейоски.

В състезанието 
споменатите

* С 12-те си точки "Младост" заема трето
то място във временното класиране

през
На 36-итс балкански игри по 

атлетика, които се проведоха в 
гръцкия град Катерини, юношес
кият отбор на СЧГ спечели 22 ме
дала ( 10 златни, 7 сребърни и 5 
бронзови).

Между националите на СЧГ за 
пръв път участва и димитровград
ският лекоатлет Джордже Гогов в 
дисциплината скок на височина. 
Гогов прескочи 195 см, с който ре
зултат раздели 5 и 6 място.

Неотдавна Гогов спечели сре
бърен медал на балканските игри, 
но в конкуренцията на кадети.

И в третия си домакински мач ви положения. Дъждът, който валя 
от началото на първенството боси- през цялото време на мача, създа- 
леградчани отбелязаха победа. В ваше допълнителни затруднения 
рамките на петия кръг “зелените” за футболистите от двата отбора.

В следващия кръг “Младост” 
“Бобище” от едноименното леско- посреща “Ястребац” от Блаце. Ма- 
вашко село. След този кръг “Мла- чът ще се изиграе на 2 октомври 
дост” заема 3 място във временно- (неделя) от 15 часа и 30 минути на 
то класиране в Южноморавска стадион “Пескара”. 
футболна дивизия с 12 спечелени 
точки.

спечелиха с 1:0 срещу отбора на

на юноши

„ “Младост”: Г. Величкович, Д. 
Йованович (от 75 мин. Б. Илич), И.

Решаващия гол в мача отбеляза Василов, В. Владимиров (от 90 
Даниел Стошич в 53 минута. Вра- мин. Й. Григоров), Г. Игнятович, 
нянецът в редовете на босилеград- Д. Димитров, М. Георгиев, Д. Сто- 
ския отбор получи топката на око- шич, М. Иоич (от 60 мин. Б. Воино- 
ло 25 метра от вратата на гостите, вич), Л. Динов и С. Дамнянович. 
направи силен пробив по левия “Бобище”: М. Контич, М. Пе- 
фланг, влезе в наказателното поле шич, Микица Здравкович (от 76 
и отправи топката зад гърба на мин. Мирослав Здравкович), Ма-

рянович, Д. Здравкович, Д. Джор-

участваха
само
състезатели,тъй като по също
то време е имало регати в Ниш 
и в Гърция,докато двама състе
затели от Струга (Македония) 
поради пътна злополука не 
дойдоха в Димитровград.

Регатата “Цариброд 2005” 
организираха клубът по ветро
ходство “Соларис” и Спортният 
съюз на Димитровград. Връч
вайки медалите кметът на Ди
митровград Веселин Величков 
изрази надежда, че следващо
то състезание ще бъде 
по успешно и по-масово.

четирима

Нишка футболна зона
Добра игра и три нови точки

гостинския вратар Контич.
През целия мач босилеградчани джевич (от 85 мин. Д. Младено- 

имаха териториален превес, но вич), Д. Стоянович (от 60 мин. М. 
Димитровград, 24 септември Играч на срещата - Миомир СИЛната защита на гостите не поз- Контич), М. Стоянович, Н. Стаич, 

2005 г. СЦ Парк , зрители - около Пейчев от “Балкански (8). воляваше на нападателите със зе- Марян Здравкович и М. Джурич..
500. Главен рефер - Владица Голу- Балкански стигна до три нови лените фланелки да създадат голо- 
бович от Алексинац (6). Голмай- точки. Въпреки че през целия мач
стор - Ценич в 53 минута. Жълти доминираха на терена, домакините -
картони: Бошкович, Васов, Йови- отбелязаха само един гол. Гостите СрвШД ЛЛвЖОУ МЛсЮШГПв фуГПиОЛН11 
чич от “Балкански”, а Йованович, се бяха определили да защитават ^ ^ ^ _
Судимац, Милошевич и Матич от мрежата си, докато в нападението ГПДДДНГПи ОГП ЬОС11Л02рДС1 II ВрЗ.НЯ
“Алуминиум”. о имаха само един шанс и то в 82 ми- г ^ 1----------- —

ФК “Балкански”: Йовичич 7, лута. Техният вратар Николич бе с г Ж
Бошкович 7.5, Марков 6 (Зекович добри изяви и не допусна отбора ТЖжШ■
7), М. Георгиев 7, В. Пейчев 7.5, М. му да загуби по-категорично. Ди- Жт. XI Шл) ж
Пейчев 8, В. Георгиев 7, Глигорие- митровградските футболисти бяха -щ- •___щг
вич 7.5, Чирич 7, Васов 5 (Иванов 6) слаби при реализацията. През пое- ■ ШШ И Ш ~
и Ценич 7.5. ледните десетина минути добри м

ФК “Алуминиум”: М. Николич положения за отбелязване на голо- 
7.5, Ранджелович 6, Драгичевич 5 ве пропиляха Зекович, В. Георгиев,
(Златкович 5), Судимац 6, Матич 7, Ценич и Чирич.
Станчич 6, Адамович 6 (Паско^-), В следващия кръг от първен- 
Милошевич 6, Любенкович - (Йо- ството “Балкански” ще гостува на 
ванович 5), Николич 6.5 и Маряно- алексинашки “Напредък”. Мачът

ще се играе утре от 15 часа.

ФК "Балкански" - фК "Алуминиум" 1 : 0 (0 : 0)

още

„Радан“ - 
„Цариброд“ 1,5 
: 4,5

В третия кръг на първенството 
на Централна Сърбия - група юг 
димитровградските 
стигнаха до най-убедителната си 
победа от началото на първенство
то. Точките за “Цариброд” в мача 
срещу “Радан” в Сурдулица спече
лиха Сърбислав Минчич, Георги 
Петров, Драгиша Йонич и Драгана 
Пеич Ранджелович. Бобан Рандже
лович регистрира реми.

След тази победа “Цариброд” 
отново е лидер във временното 
класиране. В следващия кръг ди
митровградският отбор е домакин 
на ШК “Кондива” от Жбевац.

шахматисти
В рамките на сътрудничеството колич и Стефан Джорджевич. 

между ФК “Младост” от Босилег- Босилеградските момчета игра- 
рад и ОФК “Враня” от Враня мина- ха добре през първото полувреме, 
лата седмица на “Пескара” бе иг- което приключи с резултат 2:2, 
рана приятелска среща, в която обаче през втората част на мача 
премериха силите си младите та- по-опитните млади футболисти на 
ланти от двата отбора - футболис- ОФК “Враня”, които се състезават 
ти на възраст от 8 до 12 години. в детското първенство на Сръбска

футболна дивизия, отбелязаха още 
3 попадения.

Това е първата среща на талан-

вич 5.

Пирот ска окръжна дивизия
Следващия месец малките 
босилеградчани ще госту
ват на връстниците си във 
Враня.
•к
Младите таланти от ОФК 
“Враня” през август прове
доха десетдневни подготов
ки в Босилеград.

Пълен обрат тливите момчета, които вече ня
колко месеца се подготвят под ръ
ководството на треньора Владица 
Манасиев. Във футболната школа 
на “Младост”, която предизвика 
особен интерес сред децата, трени
рат около 40 момчета на възраст 
от 8 до 12 години. По време на лят
ната ваканция децата всекидневно 
имаха тренировки, а от началото

Ивица Костов 

шести
ФК "Желюша" - ФК "Владимир Дуркович" (Бе- 
риловаи,) 3 : 2 (0 : 1)

Димитровград, 25 септември първото полувреме, от това се въз- 
2005 г. СЦ “Парк”, зрители - около ползваха играчите от Бериловац и
100. Главен рефер: Деян Миленко- стигнаха до водачество. През вто- Гостите от Враня бяха по-ус-
вич от Пирот (8). Голмайстори: Ве- рата част на мача обаче домакини- пешни и спечелиха мача с 5:2. Го- гппи„я т„ениппВките
личкович в 67, Митов в 70 и Гигов в те направиха обрат за 8 минути, ловете за босилеуадския отоор ™ У™™*™™ДпИпна. ^
75 мин. за “Желюша”, а Панайоте- Особено хубав гол вкара ветеранът отбелязаха Денис Михалов и Ми- се организират по .3 пъти седмич
вич в 8 и Живкович в 83 минута за Деян Митов от наказателен удар. лиян Гогев, а голмайстори за гос- 
“В. Дуркович”. Жълти картони: В следващия кръг “Желюша” ™те бяха: Стефан Митич, Стефан
Стефанов от “Желюша” и Гошич гостува на “Младост” в с. Полска Иович, Милош Савич, Стефан Ни-
от “В. Дуркович”.

Играч на срещата: Боян Глиго- ля от 15 часа. 
риевич (“Желюша”).

“Желюша” игра безидейно през

На 26 т.м. на планината Раяц бе 
проведено МТБ състезание по ко
лоездене. В него участваха и чети
рима колоездачи от дружеството 
по алпинизъм “Цариброд”.

Сред двадесетина състезатели, 
които трябваше да изминат 21 км, 
на целта пръв пристигна Зоран 
Живкович от колоездачния клуб 
“Раднички” от Крушевац, който бе 
победител и на неотдавнашното 
надпреварване в Димитровград. 
От нашенци най-добре се класира 
Ивица Костов, който пристигна 
шести. Бягането бе организирано 
по повод Деня на чистите планини.

но.
П.Л.Р.

Ръжана. Мачът ще се играе в неде-
71Спортни новиниД. с.

*Пионерският състав на “Бал- Втора сръбска лига - група изток 
| кански” победи като/ост с 4 : 2 съ- ще започне утре. Димитровград- 

отвения отбор на “Йединство” от ският отбор е домакин на БК 
Бела паланка. Пионерите на ФК “Ергоном” от Ниш. Мачът ще се 
“Желюша” загубиха като домаки- играе утре в залата на Педагоги- 

от връстниците си от пиротско- ческото училище в Пиорт. В лигата 
то “Йединство” с 0:1. В следващия тази година ще се състезават 14 от- 
трети кръг от Окръжното първен- бо 
ство за пионери съставът на “Бал-

На 23 т.м. край река 
Нишава се проведе по
редното състезание по 
приготвяне на рибена 
чорба. Участваха 10 
състезатели, които в те
чение на 3-4 часа не 
щадеха усилия чорбата 
да бъде колкото е въз
можно по-вкусна.

Второ място спечели 
Сава Дойчинов, който 
бе награден и за 
най-добре подредена 
маса, а на трето място 
се нареди Драган Ста
менов.

№№ ш
ни

7.'

Първа победа ра.
На републиканското първен- 

кански” е свободен, докато “Же- ство по атлетика за пионери, което 
люша” гостува на пионерския фут- тези дни се проведе в Крагуевац 
болен клуб “Лужница” в Бабушни- участваха над 50 отбора, сред кои

то и шестчленният състав на ди- 
*Пионерският състав на ФК митровградския атлетически клуб 

“Балкански” (набор 1995 и 1996 г.) “Балкан”. Най-добри резултати 
взе участие в нишкия турнир “Ме- постигнаха състезателите по скок 
диана купа”. Участваха общо 8 от- на височина. Андрей Еленков спе- 
бора, разделени в две групи. Освен чели златен медал с резултат 155 
димитровградския, 
участваха и пет отбора от Ниш и Личния си рекорд счупи и Андрея 
~~ един от войводинските градове Тодорова, която скочи 153 см. Тя 
Кач и Футог. Димитровградчани спечели бронзов медал. Председа- 
се класираха в долната част на таб- телят на димитровградския атле- 
лицата. Трябва да се отбележи, че тически клуб Симеон Манов Нона 
пионерският състав на “Балкан- след състезанието изтъкна: “На- 
ски”, в който играят деца от посо- шите лекоатлети по скок на висо* 
чените набори е сформиран преди чина са гордост на клуба и на гра- 
няколко месеца.

^Баскетболното първенство

Пионерският състав на БК “Ди
митровград” в първия кръг от пър
венството на лигата на регион 7 
Ниш победиха като гости отбора 
на “Гимназиалац” от Пирот с 90 : 
71. Мачът бе игран във физкултур
ната зала на ОУ “Свети Сава” пред 
около 50-ина зрители. В състава на 
димитровградчаните най-резул
татни бяха Стефан Лукич с 55 и 
Андрей Еленков с 25 точки.

В следващия кръг димитров
градските пионери домакинстват 
на връстниците си от отбора 
“Ергоном 2” от Ниш. Мачът ще се 
играе в залата на пиротското ос
новно училище “Свети Сава” в не
деля от 12 часа.

ца.

шШЩ
■

т-.г.-,;

Щ
:Ч !■;

турнира см, което е негов личен рекорд-вА.Т.
ПО

Победителият 
Нацко Соколов от 
Лукавица (със се
мействата Велеви 
и Николови)

4 ' ” •7^1

- .. .. да".Д- С. д. с.на
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ШМПредание от шопските кра След седемгодишна неизвестност

Погребани тленните останки 

на Стамен ГеновГургусовац
(Продължение от миналия брой)

В полунощ тръгнали Иван, Пена и Вилип, придружени 
тиримата младежи, които през последните няколко дни наблю
давали турската военна крепост Гургусовац. Когато наближи
ли крепостта, едно от момчетата прошепнало: “Войводо, вие 
останете тук, ние ще отидем до нощните пазачи. Когато ги пре
махнем, ще ви се обадим като бухал. Щом чуете бухала, 
на главните входни врати.” Момчетата отишли...

След като чули бухала ’, тримата хайдути тръгнали

Генов с роден на 3 септември 1974Миналата седмица на гробищата 
в Райчиловци бяха погребани тлен- година в Горна Любата. Основно 
нитс останки на подофицера на бив- училище учил в Г. Любата, Райчи- 
шата ЮНА Стамен Генов от Райчи- ловци и Босилеград. Основното си

от че-

ловци, убит от албански терористи в образование завършил като ученик 
лагера Лапушник в Косово през 1998 на випуска. След първи клас в боси- 
година. Погребението стана е военни лсградската гимназия Генов се за- 
почести, а покрай негови колеги при- писва в средното военно-медицин- 
състваха генерал Милош Джошан от ско училище в Нови Сад, къдсто през 
Белград и други високи военни пред- 1994 година се дипломира с отличен 
ставитсли от гарнизоните в Лссковац успех. Веднага започва работа във 
и в Ниш, както и представители на военната амбулатория в Джаковица, 
гарнизона в Босилеград. На погребе- къдсто работил до отвличането. Не- 
нисто не присъства официална дслс- гови колеги изтъкват, че бил отличен 
гация в ОС в Босилеград.

На 29 юни 1998 година Стамен мер на другите.
Генов, облечен в цивилни дрехи, пъ
тувал с автобус от Прищина за Бел
град, е намерение да запише факул
тет. На пътя край село Църновлево 
недалеч от Дулйс, албанска терорис
тична група на УЧК спряла автобуса 
и отвлякла Генов заедно е още трима 
сърби. Те били закарани в лагера 
Малишсво, а след това в лагера Ла
пушник. Според изказванията на 
свидетели в Хагския трибунал, Генов 
бил свирепо измъчван, а след това 
убит.

елата

и се озо
вал напред отворените входни врати. Вътре горели борови дър
ва и било светло. Хайдутите веднага слезли в мазетата, в които 
затворниците били вързани с въжета. Иван, Вилип и Пена ги 
освободили и ги пуснали да си отидат вкъщи. Тримата 
в склада с боеприпасите, в който имало десетина големи каци с 
барут, много торбички с олово и хиляди снаряди за топове. 
Първо разсипали барута, с него засипали снарядите и накрая 
направили барутна пътека до недалечния хълм. Вилип

минали

подофицер, който винаги давал при-

П.Л.Р.извадил
труд, кремък и огнило, направил жарче и го хвърлил в барута. 
Огнената змия бързо пристигнала в крепостта. От страшната 
експлозия се затресла земята, запалени греди и сандъци хвър
чали на всички страни...

Когато престанали експлозиите, крепостта Гургусовац про
дължила да гори като голям факел и да осветлява околните ба
ири. Хайдутите я обкръжили на сигурно разстояние 
да съмне... Най-сетне дошъл краят на тегобното изчакване. 
Слънцето осветлило долината на Тимок, изпращайки 
ворна топлина на измъчения край. За аскера в Гургусовац оба
че нямало живот. Само няколко души били изхвърлени вън от 
крепостните стени, останалите изгорели в големия пожар. На
мерили и трупа на юзбашията Каракерим Абдула...

На 23 септември 2005 г. преминаха в света на вечното спокойствие ми
лите ни кумове

МИЛИЦА И БОРИС 
/У АНГЕЛОВИ
щ от с. Долна Лисина

Кумовете ни, които вечно ще помним по 
Жши| добротата и човеколюбието, бяха погреба- 
“***■'* ни на 24 септември в долнолисинските гро

бища.

ти зачакали

живот-
жшщш :

1 Дълбок поклон пред светлата им памет!Веднага след изчезването, баща 
му Тасс Генов, който почина през 
2003 година, прави редица безуспеш
ни опити да намери сина си. Искал 
помощ от Международния червен 
кръст, мисията на ОССЕ, Хелзин
кския комитет, Фонда за хуманитар
но право и други международни ор
ганизации, както и от посолствата на 
САЩ и на Република България в Бсл-

Милинка и Борис Зареви от Ниш

(Край в следващия брой)
Възпоменание

На 3 октомври 2005 г. се навършват ШЕСТ ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и безкрайно обичан 
съпруг, баща и дядо

ТОДОР СТАМЕНОВ ТОША 
преподавател по математика от с. Мъзгош

Времето минава, но тъгата и болката остават вечно в 
нашите сърца. Благодарим ти за всичко.

Твоите: Райна, Драгана и Саня

Драган Кузев

Обяви
град.

Тленните останки ма Генов са на-
Продавам обитаема къща от 160 квадратни 

метра на две нива с гараж и двор в с. Желюша, 
Царибродско (срещу Разсадника). Цена по дого
вор.
За допълнителна информация 018/547-546.

мерени от на ЮНМИК в масов гроб 
в изсъхнал бунар в центъра на село 
Малишсво. На това място са намере
ни останки на още 13 убити нсалбан- 
ци. Нашенецът е идентифициран въз 
основа на ДНК анализи от страна на 
четири независими комисии патоло- Тъжен помен

На 1 октомври т.г. сс навършва ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА от смъртта 
на непрежалимня ни съпруг, баща и дядо

зи.

штмтти. ....тшттдш '
СъстаЕИл; Драган Петров

ВОДОРАВНО: 1. Един от ли
дерите на СССР. 7. Голяма 16 
водна птица. 13. футболен от
бор от Дупница. 15. Град в 21 
Италия. 16. Първите две бук
ви. 18. Мярка в златарството.
20. Едно от нисшите божества 26 
в старогръцката митология.
21. Вечнозелено плодно дър- 32 
во. 23. Препаска. 25. 11 и 1 
буква. 26. Оцветената част на 
окото. 28. Връстник. 30. Йор
дан Евтимов Ангелов. 32. Вид 
събрание на високопоставени 41 
държавни ръководители от 
няколко страни. 34. Кръгъл 47 
хляб (тур.). 36. Анка Новкова.
37. Рибар. 39. Планина в 
Южна Сърбия. 41. Кон (поет.). 53 
43. Мъжко име. 45. Дебелата 
и месеста част на варено 
шкембе (мн.ч.). 47. Скопено 
мъжко говедо. 49. Марка чуж
дестранни цигари. 51. Втората 
нота. 52. 14 и 30 буква. 53. 
Баскетболен отбор от Солун.
54. Сръбска туристическа аге
нция.

МЕТОДИ КОСТОВ 
ОГ С. ЖЕЛЮША

8 9 10 11 122 31

Измина една дълга и тъжна година, но в нашите сърца 
завинаги остава твоят лик и доброта. С много обич и 
признателност сс прекланяме пред светлата ти памет. 

ШШ Благодарим ти за всичко, което стори за нас.
А йМ Панихидата ще бъде отслужена на 1 октомври в 11

Г‘
14 А 15

%
19 у 20П У, ^ часа

на желюшкитс гробища. Каним роднини и приятели да ни 
придружат.

Онечелени: съпруга Мария, дъщеря Вера и син Никола със семей
ствата си

22 ^ 23

;29 А 30 31
*

27 ^ 28

35 А 36

7,33 А 34
% Тъжен помен

Измина ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашата майка38 ^ 39 40 1

7Г’ . ЦВЕТАНКА ВЕСЕЛИНОВА (1917-2005)44 А 45
*

46
и ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на скъпия 
ни татко

50 А 51 А 52
> **

-. .;4948
НИКОЛА ВЕСЕЛИНОВ 
(1918-2003)
и двамата от село СмиловциV54

1
Мили родители, бабо и дядо!
С много обич и признателност се 

прекланяме пред светлата ви памет!ьо) 12. Област във франция, дие. 35. Намекване, загатва- 
14. Гръцка оперна певица. 17. не. 38. Десет кутии цигари в 
Малка река, поток. 19. Войско- една опаковка. 40. Един пред-
_част у турците. 22. Съзву- лог. 42. Вещество, което под-
чие на думи. 24. Скитник, чер- силва почвата. 44. То (сръб.). 
гарин. 27. Способност да се 46. Радко Ненков. 48. Името 
работи. 29. Миньори. 31. 6 и 1 на актьора Марвин. 50. 19 и 14 

ОТВЕСНО: 1. Славянско жен- буква. 33. Артилерийско оръ- буква, 
ско име. 2. Андон Митков. 3.
Политура. 4. Страна в Азия. 5.
Римски император. 7. Ема То- 1 Милан. 6. Тъланар. 13. Силен. 15. "Хамер". 16. АК. 18. Калас. 
мова. 8. Животно с широки 2д таван. 22. Том. 24. Непал. 26. Небе. 27. Амур. 29. Порок. 31. 
разклонени рога. 9. Страна в Ни 32 Ловец 34 равини. 37. Асам. 39. Ра. 40. КО. 41. На. 43. 
Азия. 10. Най-многолюдната д ад 45 РО. 46. Мор. 47. Има. 49. Егида. 51. Пале. 52. Ясна. 53. 
страна в света. 11. Анита (гал- г

Опечалени: синове Васил и Димитър, дъщеря Йслица, зет Ангел, 
снахи Иванка и Росица, внуци, внучки и правнуци

ва
Тъжен помен

На 6 октомври сс навръшва ЕДНА ГОДИНА от смъртта на

ДАРИНКА АНДОНОВА 
от село Поганово, $ ~ .А ■

'ЯМ
Решение на кръстословица 256 • Водоравно:

С обич и признателност сс прекланяме пред светлата н 
памет.
От нейните най-мили

АнаДОЛИЯ.
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. ' .лмнекдотим / &
В 11*Гении без комплекс %инисе нека,

1штсестшш
•Цокате политиците съгласу
ват погледите си, на народа

Някой завистлив човек из- Изпращам Ви въпросната сума 
пратил до прочутия писател и Ви моля за отговор.” 
Хемиигуен следното иронично

АТ
изпадат очите.
* Най-малката парична единица 
В Сърбия с... пензията.

Писателят взел долара и от-
писмо:

“Зная, че сега цената на една 
ваша дума е един долар.

говорил кратко: 
“Благодаря!”

Миливое Йозич

1/1 глупостта е добродетел Целу неделю се тъкмим да идем на панаджур! Йедни 
орате че има, другьи кажу одавна смо га зарезали, нищо 
нема да излезне! А я се сечам кико йедно време йе било, 
кико ко дете се радуйем дека на панаджур деда че ми купи 
лизало - шарено петле на клечку.После кита поодрасто не 
ме сдържа, оти на две-три места се шфайе, девойкье кико 
соспе друсаю оро, а да ме простите груди им рипаю кико 
зайци през угар! Нийе момчурляците се вачамо у орото, па 
кига те некоя друсла запуне, теквая разцървенила се и 
пламнула кико божур, оно ти се завийе свес. Три дни тека 
се веселимо, та после ни държи влагу за целу годин...А ки
га ни мину времето за оро, поразодимо се из вашарището, 
па отидемо у некою кърчму под вейник с приятелье и се 
налижемо до козирку... Те това беше панаджур!

Туя годин Цветко Чуйпетълскьи ми оратеше дека нема 
нищо от панаджур, никой не се стедза и пак че излезне 
ядац, кико млого године до съга. Елем я прочето на кул
турният дом голему паролу дека че има царибродскьи ва- 
шар от 21 до 23 септември, демек Малу Богородицу че 
празнуйемо три дни. Ватим я за рукав Цветка, та пред кул
турният дом:

- А съга ми пай кажи дека нема да има панаджур. Ако си 
грамотан я чети: три дни, видиш ли кво пише?

- Еее Манчо, одърте и пай акъл ти не дооди! Колко пути 
си чел на тарабе да пише дека йе женска работа, па пай 
нейе!

Дойде 21 септември, испремени се я, натъкми се и айде 
къмто чаршиюту. Оно празник кико делник, народ си и 
абър нема дека йе празник!? Само неколко бабичкье и по 
некой млад човек се запутили къмто църквуту. А йедно 
време кига притиснеше народ, че се подуши, теквая нава
лица се напрайи...

Срето Манду Чалгаджиюту и га питуйем има ли негде 
вашар, оти на пазарището нема нищо, а он ме дочека на 
нож:

-Нема! А знайеш ли защо?
-Защо?
-Затова що вашар без циганье не може. А еве откико ни 

прекърстише у роми и нийе се манумо от свиркье, демек 
че будемо европейци!

На Богородицу нема нищо! На ютредън пай нищо. Кига 
на третият дън, я бео вечимка рекъл дека йе истина що 
Манда Чалгаджията рече, а оно очеш: у паркат напрайи- 
ше вашар със стоку. И убав вашар, йоще по-убава стока, 
очеш ли коньи, овце, козе. Ако не бе отишъл, немаше 
знайем кикве све расе чува народ. Чак и “министърката" 
за селскье работе беше дошла. Е, убаво, ама нейе ко йедно 
време! - оплакуйем се на Бору Бурелскога.

- Чуйем, Манчо, огпцината че засуче рукаве и Мала Бо
городица че буде огпцинскьи празник.

- Аферим! - реко я. - Доста смо празнували некикъв Дън 
на ослобожденийето, а народ и не знайе от кво смо се осло- 
бодили. Ега тъгай Мала Богородица пак заживейе кико що 
беше йедно време!

*3а средния слой остана само 
средният пръст.

По време на престоя си в Ню отговорила писателката. 
Йорк Бернард Шо се запознал

Владимир Кусовац
- Нима в Америка глупостта 

с популярната американска пи- се смята за добродетел? - по
питал Шо, усмихвайки се.

- Разбира се! - потвърдила 
средностатистическата амери- Анита Луз. - Хубостта е псоб- 
канка не е много способна...

•Прекарах много болести, а 
най-тежко ми беше, когато 
бях нормален.сателка Анита Луз.

- Вижда ми се - казал Шо - че
Горан Докна

•Сърбия Върви по правилния 
път, само че народът не разби
ра пътните знаци.

ходима на жената, за да я оби- 
- Ами, може да се каже, че чат мъжете, а глупостта - за да 

всяка американка има две доб- може тя да обича мъжете! 
родетели: хубост и глупост - Раде Джергович

•Няма вече разговори за Евро
па. Скъпи са тези приказки.

Ивана Сречкович

Най-голямата добродетел
Великият старогръцки фи- е да бъдеш доволен от малко, 

лософ Сократ бил попитан от Божествено е да не се иска ни- 
учениците си коя е най-голяма- що, а онзи, който иска най-мал- 
та човешка добродетел.

- Най-голямата добродетел ството.

•Единствено контейнерите 
знаят колко са гладните, но 
кой пита контейнерите.
*У нас на пълен оборот рабо
тят само машините за пране 
на пари.

ко, е най-блнзо до съвършен-

Няпла неразумни парижанин
Симеон Костов

Популярният френски ак
тьор и певец Морис Шевалие журналистите, 
написал книга за парижките 
жени. В книгата между другото се Шевалие. - Нима мислите, че

има неразумна парижанка, коя- 
“Парижанката е прекрасна то ще се съгласи да бъде 

на двадесет години, непобеди- по-възрастна от четиридесет 
ма на тридесет, незабравима години?! 
на четиридесет.”

- А след това? - попитали го шш- Как “след това”? - почудил

Въздържател
Човек, който горещо желае 

да бъде уважаван, задето не по
нася алкохола.

Бяла книга
Ръководство за ползване на 

детергенти в политиката.

Кавалиер
Мъж, който помни датата, 

на която е родена жена му, но е 
забравил годината.

:-бомба
:на, която не може да на- 
и краката си, когато взема

изтъкнал:

Кука Билет
■т:

Преди известно време 
завърши насипването на 

село Горна 
Невля. А ръководителят

На автогарата в Пирот ид
ва сравнително млада жена и 
търси билет за рейс до... 

Познавайки, че жената жи-
ПЪТЯ към Да

който мисли за ид- 
соление, а не за идва-

Манча

* * *Шофьор закъсал късно ве
черта в някакво село. Мокър до 
кости, почукал на най-близката 
врата и помолил младата стопан
ка да го подслони:

- Няма да ви притеснявам... ще 
спя на диванчето. Аз съм джен
тълмен.

Сутринта стопанката отишла в 
кокошарника да събере яйцата, а 
гостенинът я придружил.

- За първи път в живота си виж
дам десет петела в един кокошар
ник - учудил се мъжът.

- Ами то петелът е само един. 
Останалите са... джентълмени!* * *

През нощта в такси се качва 
гола жена. Шофьорът я гледа 
стреснато.

- Какво се чудите? Не сте ли 
виждали гола жена?

- Чудя се откъде ще извадите 
пари да ми платите!

за шофьори
Две мутри, отскоро шофьори, гума, а аз ще взема касетофона! 
возят в БМВ. Единият пита:
- Брато, защо има толкова 
ого хора по пътя?
- Защото се движим по тротоа- 
брато.

- Брато, защо не натиснеш 
1ксона?
- Ами защото ти караш, бра- 
* * *
Човек пътува сам с колата си и 
се пука гума. Излиза и започва

* * *
Пиян катаджия спира кола и 

пита шофьора:
- Защо сте двама зад волана,

бе?
Още по-пияният шофьор въз

разява: 1
- И само заради това ли толко

ва много катаджии обкръжихте 
автомобила ми...*.* *

Луксозна кола минава през ня
какво село и затъва в канавка, 
пълна с кал. Минава тракторист, 
закача колата, измъква я от калта

него и любезно пита:
- Мога ли да ви помогна?
- Не. Просто вземам резервна- и казва на шофьора:

- 50 кинта!
Тогава новодошлият изважда 
ига, чупи предното стъкло и 
ша:
- Добре, ти вземи резервната тази суша?

- Ама защо толкова скъпо?
- Да не мислиш, че е лесно да

поддържам тази канавка кална в
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