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В Белград започнаха преговорите между СЧГ и ЕС

г *
звият брой излезе на 15 юни 1959 г.;

:

111
В началото на седмицата в споразумението за стабили- 

Белград бе оповестено започ- зиране и асоциране ще задъл- 
ване на преговори по спора- бочи отношенията между ЕС 
зумението за стабилизиране и СЧГ. - Става дума за реши- 
и асоциране, което представ- телна стъпка по пътя към 
лява пръв важен документ за Европейския съюз, каза Рен, 
евроинтеграциите. В Пала- който счита, че следващата 
тата на федерацията се срещ- година ще донесе тежки по-
наха еврокомисарят по раз- литически въпроси, сред кои- 
ширяването Оли Рен, прези- то са евентуалните договори 
дентът на държавната об- за статуса на Косово и за бъ- 
щност Светозар Марович, дещето на държавното обеди- 
премиерите на Сърбия и на нение. От интерес за всички 
Черна гора Воислав Кощуни- е да не се позволи тези въпро- 
ца и Мило Джуканович, как- си да пречат на преговорите 
то и Дейвид Гауън, посланик по споразумението за стаби- 
на Великобритания, която в лизиране и асоциране, каза 
момента председателствува Оли Рен и подчерта, че на ЕС

е необходим истински пар- 
На пресконференция след тньор за безпрепятствени 

официалните разговори евро- преговори, 
комисарят Оли Рен заяви, че

Рен: Решителна стъпка по пътя към Европа* Марович: Началото на 
преговорите е велик ден за СЧГ* Кощуница: Споразумението има 
значение на основен камък в сградата на реформите *Джуканович: 
Най-важната фаза до окончателната - членството в ЕС

ЕС.

(На стр. 2)

щт Укрепва транегараничното сътруд- 
ничество на Босилеград и ТрекляноВеликият херцог 

на Люксембург 

посети България
Великият херцог на Люксем- Великия херцог на Люксембург <’ В 

бург Анри и съпругата му Вели- Анри и съпругата му, съобщиха } I 
ката херцогиня Мария Тереза, от прессекретариата иа дър- | Щ

жавния глава. ШлШ

ЩУ

1 Съвместен проект 

за граничен преход
/1
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Г V Съседните общини Трскля- и Черна гора в местността 

по и Босилеград ще изготвят Славче, а другият е за съвмес- 
два проекта, с които ще канди- тна телевизия със седалище в 
датстват при Европейската Босилеград. Стойността на 
агенция за реконструкция за всеки проект поотделно възли- 
финансови срдства. Това бе до- за на 50 000 евро. С тези проек- 
говорено на срещата между об- ти, общините ще кандидат- 
щипските ръководства на Бо- стват при представителството 
силеград и Трекляно, която на на Европейската агенция за ре- 
8 октомври се състоя в тази конструкция в Перник, където е 
Българска община.

Единият проект се отнася до България и за СЧГ. 
откриването на граничен пре
ход между България и Сърбия

които пристигнаха във вторник 
на тридневно държавно посе
щение в България, бяха пое- съвпадат и вижданията ма две- Великият херцог Анри и 
рещнати е официална церемо- те страни за обединена Европа, премиерът Станишев 
пия на площад “Св. Алексан- като при нейното изграждане 
дър Невски”.

Според Първанов напълно

се ръководят от принципите на шестви в по-подходящ момен I. 
Ние сме дълбоко благодар- солидарност, толерантност и Гой с отбелязал в речта си по 

ни за добронамереността и зачитане на различията и дос- време па вечерята, чс всички 
ефикасността, с която Велико- тойнството на всеки. територии, сьс!авлявлщи ал
то херцогство Люксембург ни Според Великия херцог на канската общност, се 1 
придружава към Европейския Люксембург Анри това първо отново да заемат пол г.п 
съюз. Това каза президентът официално гостуване на дър- им се мясю и г 1 Р
Георги Първанов по време на жавен глава от Люксембург в пеиска фамилия, 
официалната вечеря в чест на София не би могло да се

седалището на Агенцията за

(На стр. 2)

* На сеещата която организираха Независимото сдружение на журналистите в Сър 
Медияцентърът във Враня, присъстваха към 15 журналисти от Пчински окръг

Вгички информации които жко бреме за цензорите. В това ждунационалните отношения и сред които и на нашето Изда-
гя от интеорс за гражданите отношение задачата и отговор- не смеят да си позволят да раз- телство, организиран от Неза-
тоябва да стигнат до тях пое- ността на журналистите и на ширяват недоверие и омраза, висимото сдружение на журна-
оедством печата радиото и те- медиите в многонационалните Това е основният акцент от със- листите в Сърбия и Медияцен-
левизията а всяка истина, коя- среди е твърде голяма. Те тряб- тоялия се на Власина тридне- търа във Враня, 
то скрият политиците, редак- ва да действат така, че да да- вен семинар за петнадесетина

ват принос за укрепване на ме- журналисти от Пчински окръг,
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(На стр. 2)
торите или журналистите, е те-
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т вниманието
2 14 октомври 20бб

!м м пи ний км Е||мм Медянте в шгачшге сред
диите в седемте общини на ок- новище, че сега имат по-добри 
ръга, но и в някои европейски условия за работа. Радоман 
и световни, застанаха на ста- Ирич, редактор и ръководител

на Медияцентъра във Враня, 
каза, че мнозина от тях са ос
ведомявали нашата и светов
на общественост за стълкно
венията в Космет, а всички за 
живота на хората в многона
ционалните среди в окръга. Те 
имат опит в това от какво зна
чение е когато една информа
ция е точна и цялостна, а ко
гато тя е „на лъжичка” и кога
то може да предизвика недо
разумение и недоверие. Зато
ва, както беше подчертано на 
съвещанието, информациите 
не могат да бъдат половинчати.

В.Б.

(От стр. I) всс още сс строи”... От Белград 
днес сс отправя хубава вест към 
света и към гражданите на Сър
бия и Черна гора. Тя гласи, чс 
сме всс по-близо до целта и 
стойностите, в които вярвахме и 
за конто работехме през измина
лите две години, поръча Кощу- 
ница.

( Отстр. 1)
На семинара, на който стана 

дума за това как действат ме
диите в мултиетническите 
среди, как в тях са предста
вени междунационалните от
ношения и как се осъществя
ват правата на националните 
малцинства в СЧГ, по-специа
лно в Пчински окръг, лекции 
изнесоха д-р Предраг Марко- 
вич от Института за съвреме
нна история и д-р Горан Башич 
от Центъра за проучване на 
ентитетите и Деян Анастаси- 
евич, журналист в седмичника
„Време”.

Журналисти от окръга, не 
само тези които работят в ме-

Открнвайкн тържественото 
заседание па държавната об
щност и на държавите-членки, 
президентът иа СЧГ Светозар 
Марович каза, че началото на 
преговорите за придружаване 
към ЕС е велика дата за СЧГ, 
която отдавна очакват и държав
ната общност, и държави
те-членки, и гражданите. Ние 
сме решителни да не пропуснем 
пито един ден за да бъдат прего
ворите успешни и в интерес на 
европейското ни бъдеще.

Премиерът на Сърбия Воис
лав Кощуница изтъкна, че спо
разумението “има значение и 
стойност на основен камък в 
сградата на реформите, която

В-к "Братство”, какшо 
беше Посочено на семинара, 
ошвинаги дава иринос за 
укрепване на 
мгюгониционалнише _ 
ошношеиин. Във вестника 
няма цензура, а неговите 
журналисти и редактори 
настояваш всички 
евентуални сиор/ш въироси 
в средите за които Питаш, 
да се решаваш 
изключително ио 
демократичен и 
цивилизован начин.

За премиера на Черна гора 
Мило Джукамович започването 
на процеса за стабилизиране и 
асоциранс е най-важната фаза до 
окончателната цел - членството 
в ЕС. Той добави, чс бъдещият 
референдум за статута на дър
жавното обединение, през идва
щата пролет “по никой начин 
няма да намали ефективността 
на преговорите” с ЕС.

ски език Ванче Бойков, който след като на 27.07. 
2005 г. аз бях провъзгласена за технологически изли
шък, два месеца е подготвял емисиите абсолютно 
сам, без да ползва нито един свободен ден.

Също така в “Братство” № 2066 сте обнародвали, 
че председателят на малцинствения ни Национален 
съвет, на заседанието от 01.10. 2005 г. е заявил, че са 
решени проблемите във връзка с предаването на 
български език към Радио Ниш, тъй като на посто
янна работа са върнати двама заети от тази редак
ция. Това е още една лъжа, която е последна капка 
във вече препълнената чаша. Всъщност проблемът 
на Радио Ниш е решен така щото не е приета остав
ката на редактора Бойков и една журналистка от ко- 
респонденството 
“Журнала” на български език, е назначена временно 
в българската редакция на РН. Следователно не е 
истина, че двама журналисти са върнати на посто
янна работа.

Жалко е, че ние, които неоснователно сме про
възгласени за излишък, за чиито права би трябвало 
да се заеме НС, понеже той има моралната, и не са
мо морална, задача да защитава правата на малцин
ството, сме принудени да търсим зашита от други 
институции и съдилища! И да доказваме, че според 
Закона, никой няма правото в срок от шест месеца 
да назначава друг работник на мястото на провъз
гласения предварително за технологически изли
шък.

Реагиране

Има ли 

излишък в 

българската 

емисия на 

Радио Ниш?

Съвместен проект 

за граничен преход
По думите на Захариев, втори

ят проект - съвместната телеви-
(От стр. 1)

Кметът на Босилеград Влади- на РТС в Ниш, някога водеща ТБзия и радио, чието седалище ще 
мир Захариев, който оглавяваше бъде в Босилеград, всъщност 
общинската делегация на среща- представлява продължение на 
та в Трекляно, заяви, че възстано- идеята за откриване на местна те- 
вяването на събора на Славчето е левизия в Босилеград. Целта е, с 
била само първата крачка в реа- Във вестник “Братство” № 2061 от 2 септември 

2005 г. сте публикували, че предаването на българ
ски език по вълните на Радио Ниш е прекъснато по
ради “ползване на годишна почивка и кадрови рес
труктурирания”. Това може би е оправдание на ръ
ководителя на Радио Ниш, което няма нищо общо с 
истината.

Точно е, че през последните две години журна
листите и кореспондентите от българската редак
ция са провъзгласявани за “технологически” изли
шък и под натиск на ръководителя на РН “добро
волно” са си подавали оставки и са подписвали ре
шения за уволняване. Подобен е и случаят с един
ствения зает, редактора на предаването на българ-

помощта на тази телевизия да се 
лизацията на идеята за откриване подобри информирането на жи- 
на граничен преход.

- Смятаме, че са налице всички рай оборудването на телевизион- 
условия за това. От българска н0 студио в Босилеград, ще бъдат 
страна пътят е асфалтиран почти 
до самата гранична линия. Раз-

телите в съседните общини. Пок-

монтирани ретранслатори на 
сградата на Центъра за култура в 

Босилеград до града, в местността Кръстато 
Славчето е около 5-6 километра, дърво край Млекоминци и над 
1 километър от които е с асфал- село Уши, на територията на Ре- 
това настилка. Проектът включ- публика България, посредством

които ще се препредават сигна
лите от главния ретранслатор на

стоянието от

Това е пълната истина, която трябва да узнаят 
всички.ва и организиране на етно-излож- 

би, фестивали и прочие, които ще 
съпътстват събора на Славчето, Църноок. 
посочи той.

Крунислава Радонич 
Ниш

П.Л.Р.

Новата учебна година във Великотърновския университет

Езиковата помтм
Президентът на България Георги 
Първанов приветства първокурсниците 
в Търновския университет

нията по количеството на вис
ши училища в България като 
плод на прехода от последните 
години трябва да отстъпят на 
качеството на образованието и 
Великотърновският универси- 

ШШрШЩ тет постъпателно и успешно 
щщрИЯ| провежда важни етапи от реог- 
арШИВ ранизацията си в съответствие 
КШямКД с Болонския процес и синхро- 

низанията на университетското 
образование в Европейския 
103.

В подкрепа на тази констата-

I

т :
№

ВЯ

и* ■ съ-

'1 ция е и голямата международ
на конференция с над 100 учас
тници от 18 страни “Езиковата

Във Великотърновския уни- празника присъстваха също политика на Европейския съюз 
верситет “Св.Св. Кирил и Ме- председателят на парламен- и европейското университетско 
тодий” на 3 октомври, в поне- тарната комисия по образова- пространство , която органи- 
делник бе открита новата учеб- ние г-н Лютви Местан, депута- зиРа от 5 д0 7 октомври Фило- 
на година за 1600 първокурсни- ти, директори на дирекции в логическият факултет под пат- 
ци между които и наши съна- Министерството на образова- ронажа на Министерството на 
родници от Сърбия, от общи- нието и науката, представители образованието и науката и 
ните Босилеград и Димитров- на държавната и местната Фондация Ханс Заидел . Спе-
град. В първия извънстоличен власт, митрополит Григорий. В Диални гости са г-н Антони
университет в историческата и приветствията си ректорът на Скот. завеждащ Дирекцията за
духовната столица на Бълга- Университета проф. Иван Ха- шЗсиТУв^ел" подаване на чужди езици, ста- ли по западни езици,
рия, гост на този ден бе прези- ралампиев и президентът Пър- пеиската комисия в Брюксел, езиците на малцин-
дентът Георги Първанов. На ванов подчертаха, че увеличе- посланикът на Холандия, дип- 1уоът на езиците на малцин

7’ШШШн7 Л | 7
:.гЧ I

ломати от посолствата на Гер- ствата, българският език на 
мания и Австрия. Акцентът на прага на членството в ЕС и не- 
разисваните теми е мултикул- говото място в университет- 
туралността на Европа, разно- ското европейско образование, 
образието от езици и тяхното Единия от двата пленери док- 
равноправие в ЕС, за “големи- лада, на тема “Европа и Балка- 
те” и “малките” езици, заложе- ните - език и литература” изне- 
ните принципи да се изучават се проф. Драган Жунич от 
най-малко още 2 езика освен Ниш. От Университета в Ниш 
майчиния, методиката на пре- има 7 участници, преподавате-

Ценка Иванова
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Шепи % 'коментари

В Общинския съд 6 Босилеград

14 октомври 2005

Инициативи Инициатива за откриване па бъл
гарско консулство в Ниш поде и 
Националният съвет на българите 
в СЧГ. Тя бе предложена от 
неговия член Небойша Иванов.Сърбин иска да му (е 

води дело на български
Владимир
Захариев:
Да се 

открие 

българско 

консулство

надяваме, този режим да бъде мек, много 
по-добре е за гражданите от Югоизточна 
Сърбия документите си да уреждат в Ниш, 
отколкото да отиват в Белград, казва Заха
риев.

Взаимоотношенията между Сърбия и 
България постоянно се подобряват и 
те са най-добри през последните сто годи
ни. Между другото постоянно укрепват 
културните и икономическите връзки и от
ношения между двете държави. Български 
фирми разширяват дейността си в СЧГ, 
преди всичко в Сърбия, все по-голям е бро
ят на сръбски предприятия в България, 
както и броят на смесените сръбско-бъл
гарски фирми Консулството, смята Заха
риев, може да изиграе огромна роля тези

* По искане на тъжителя Драган ЦЗеткович, неза
ет юрист от Босилеград, който по баща е сърбин, 
а по майка българин, Общинският съд в Босилеград 
разреши делото му, което е завел срещу босилег- 
радския клон на лесковското електроразпредели
телно, да се води на майчиния му български език.

Никак не е чудно, когато българин 
иска делото му в съда да се води на 
български език, обаче, когато това 
иска един сърбин, напълно си заслу
жава вниманието.

Електричното е спряло тока 
щата на Драган Цветкович поради ви
соките сметки, които в момента не е в 
състояние да пла ти, понеже е незает и 
няма никакви приходи. Цветкович за
вел дело за приемане на временно ре
шение, с което да се наложи на елек
тричното в семейната му къща в Бо
силеград отново да бъде пуснат тока.

Като причини, поради които той 
поискал ос съдията Мира Йорданова

сега

* Седалището на консул
ството трябва да е в Ниш - 
центъра на икономическото, 
културно и всяко друго раз-

”На последното преброяване се оп
ределих като европейски сърбин и ! 
допреди 3 години, като майчин език | 
зачитах сръбския език, смятайки, чс ! витиб В ЮгоиЗГПОЧНЗ Сърбия 
това е съгласно със стремежи те ми за | 
спазване на демократичните нринци- I

110-

Председателят па Босилеградска общи
на Владимир Захариев, който същевремен- 

ш, и зачитането на човешките праза. | н0 е и народен представител в Скупщината 
След арестуването ми и задържането | с б1|Я_ инициатива Република
в зашора по време на полицейската | „ 1 „
акция "Сабя” през 2003 година, аз на- ! БългаРия откР"е консулство в Ниш. Той

' смята, че такова дипломатическо предста
вителство в тази част на Сърбия е иеобхо-

връзки още повече да укрепват.
- Откриването на консулство в Ниш ще 

бъде от полза и за нас българите в Югои- 
зочна Сърбия. Без оглед, че общините с 
българско население - Босилеградска, Ди
митровградска, частично Сурдулишка и 
Бабушнишка - и сега имат преки контакти с 
общини и институции в България, смятам, 
че то ще дава принос за реализиране на 
съвместни проекти и на крайграничното 
сътрудничество.

в къ-

пълно загубих доверие в новата де
мократична власт в Сърбия и в Боси
леград. Считам, че от властта в Сър
бия съм дискриминиран и като сър
бин, и като гражданин и затова искам 
делото ми да се води на майчиния ми 1 всичко личи ще сс наложи да въведе визов

димо поради няколко причини.
- България от 2007 година ще стане 

членка на Европейската общност и по

български език.” , режим за гражданите на Сърбия и Черна 
П.Л.Р. \ гора. Без оглед, че се очаква, поне така се

да му разреши, делото да се води на
български език. Цветкович сочи след
ното:

ШПътуваме по света |

(пали покойния папа ое поляк) линика в град Глогов например 
и Америка. За добри съседи (град, в който брат ми е лекар-

ЗЦоигпйев Рошковски (мари-

3 хателно име за средния
смята чеха и словака. Недово- б.а.), ще взема около 400 евро.юляк) е на 48-о място в

Ако имаше собствен кабинет -лен е, чс историята го е натис-свеговния социологически
нала между русняка и германе- щеше да печели около 750 евро,рейтинг на щастливите и

с 50 повече от професор, но дваца.доволните ог живота.
Секс прави 110 пъти в годи- пъти по-малко от архитект.Главната пречка да гледа

Ако папи (госпожа) Рошков-и без много фантазия -по-позитивпо на нещата е скъ пата
признания, заради които изпад- ска е секретарка, ще взема 500,потията. Най-много се етраху-
на на 18-то място в породения а ако е журналистка в местен 
световен доклад за сексуалното вестник - 560 евро. В сравнение

ва да не загуби работата си. По зи в Германия и Италия.
Според прогнозите на не 

малко поляци, с конто се запоз
нах и разговарях по време на 
пребиваването ми в техната 
страна, на Полша й трябват 60 
години, за да догони “старите” 
15 от Европейския съюз.

В последния доклад за ко
рупцията “Прозрачност без 
граници” Полша се оказва на 67

студенти, счетоводители, науч
ни работници, лекари - почти 
всички поляци - доработват “на 
черно”. Мнозина избират да 
живеят изцяло извън системата 
- сами се осигуряват, ползват 
платени здравни услуги.
Недоволни, но вървят 
напред

Постоянните сравнения на 
стандартите па живот в Полша 
и другите страни от Европей
ския съюз са по-тнекащи. Дори 
ако Збигийев Рошковски бе ми
нистър, той щеше да взима не
пълни 2500 евро - с хиляда 
по-малко от своите унгарски 
колеги и 5 пъти по-малко отте-

неже няма пари да пътува, 
страх го е по-дългото му пъте
шествие да не стане претекст за 
уволняване от работа. Рошков
ски рядко излиза в отпуск и то 
най-много двайесетина дни в 

Рядко

с миналогодишните доходи 
при повечето професии вече е 
налице увеличение с 20-30%. 

Всеобщо повишение па до- 
600 евро Збигийев Рошковски ходите в Полша може да сс 
се оказва най-бедиият гражда- очаква през втората половина 
иин на Евросъюза.’По доход на на 2006 година, твърдят опти- 
глава от населението го изпре- миститс. Според песимистите 
вариха и съседите от Лрибал- пазарът па труда ще реагира па

подобряването па икономиката 
Ако пан (господин) Рошков- с поне двегодишно закъснение, 

ски е лекар в държавна иолик- Засега най-добре се печели в
столицата Варшава, по според 
прогнози на експерти доходите 
и в другите градове в пад 
40-милиоппа Полша скоро ще 
сс изравнят с тези във Варшава. 

Междувременно чистачки,

здраве.
Как я кара средният поляк

Със средна заплата около

спестява,годината, 
по-често взема кредити. Води 
най-скъпите телефонни разго
вори в Евросъюза, в който по- 

1 май 2004 тика.ляците влезнаха на 
година.

Най-силно уважава църквата
място - класиране по-лошо от
колкото на Ботсвана и Гана. (За 
съжаление в тази класация лип
сва името на Сърбя и Черна го- 
ра).От Полша в Англия “Поляците плачат, по вър- 
вим напред. Помните ли 90-с 
години, когато бяхме "препла- 
вили" Сърбия и молехме да ви 
продадем някоя стока. Полша 
беше “тигърът” па реформите в 
Централна Европа, но вече пе е. 
Преживяваме тежко факта, чс 
Словакия и Чехия ни дръпнаха 
под носа инвеститори 
“Хюндаи”, “Тойота”, “Пежо”. А 
пък бивша Югославия отдавна 
да е в Европския съюз, но вие 
предпочетохте да водите вой
ни... балканска ви работа!"

Това са само част от думите 
на едни поляк - интелектуалец, 
с който разговарях по време на 
неотдавнашното ми пребива
ване в силно католическата 
славянска страна - Полша.

Тодор Петров

От тази есен лекарят Горан Петров от село Птици се 
придружи към плеядата нашенци известни по свети, за
кърмен с обич към хората и към учението още от основно
то училище в родното си село, Горан продължава образо
ванието си в Средното медицинско училище в гр. Ниш.
След това работи като физиотерапевт в хотел Мир в 
Звопска IЗапя. Жаждата за знания го отвежда в Меди
цинския факултет в София, където се запознава със сънпу- 
денткита си Ана от Полша. Двамата приключват успеш
но следването, стават лекари и съпрузи и заминават да 
живеят и да работят и полския град I логов. 1ук се утвър
ждават като известни лекари-специалисти. 1 оран изкар
ва две специализации - по вътрешни болести и еидокрппо-
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пнннМЬя
в ВВШд--.
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логия. .
/К слииисшо ()и сс усъвършенстваш и ношвърмедаваш си ош 
вежда и Англия. От тази есен заедно с двете си деца, кои- 

тронно поданство (сръбско, българско
езика), те живеят и работят в аззглий-

Ги полско ито имаш 
говорят трите 
ския град Ма и ч естер.
И така пие ще се гордеем, че имаме преуспяващ нашенец
този град, а Горан ще милее за родното си село и е пезпър- ...... ,,
пенис ще очаква Илинден, когато идва да види старите си .... . 'л- ^ ■Я-чГ/!
родитеи и съселяните, Д-Р■ ТптнчГГ.!У*/и
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Мерки за 

предпазване 

от птичия 

грип
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Птичият грип долетя
* Европа се оказа неподготвена въпреки предупрежде
нията на учени

Десет години учени предупрежда- моистрират оттук нататък, изглежда, 
ваха Европа, че се задава смъртоио- вече е късно. Няма време да се извър- За момента няма основание за въ

веждане на мярката за ограничение на 
движението на птиците извън селскос
топанските дворове, каза пред журна
листи министърът на земеделието и го
рите на България Нихат Кабил, помо
лен да коментира развитието на ситуа
цията около птичия грип. Това станови
ще беше потвърдено и от еврокомисаря 
за здравеопазването и защитата на пот
ребителите Маркос Киприану, с когото 
министър Кабил имаше работна среща. 
Нихат Кабил каза, че издадените три за
поведи на министерството - за забрана 
па вноса на живи птици, на птичи про
дукти и на яйца от Румъния и от Турция, 
както и временната забрана за отстрел 
на плаващи птици, а с изпреварващ 
ефект.

Все още не са излезли резултатите от 
тестовете от референтната лаборато
рия във Великобритания, които да пот
върдят наличие на щам в съседна стра
на. Ако се окаже, че пробите са отрица
телни, ограничителните мерки веднага 
ще отпаднат, каза Кабил. Маркос Кип
риану заяви, че засега индикациите не 
сочат наличие на заболяването в Румъ
ния. Може да се окаже, че и в Турция то
ва не е щамът, който очакваме, посочи 
той.

сей птичи грип, но тя предпочиташе ви дългият път от създаването на вак- 
да брои жертвите му в Азия и да се ус- сина през нейното изпробване, произ- 
покоява, че е далеч от заразата. Евро- водство и пускане за масова профи- 
пейската цивилизация, изглежда, не е лактика. За подобна процедура са 
поумняла повече от 1919 г., когато нужни години, които вече са изпусна- 
разновидност на птичи грип, нарече- ти. Спасението очевидно няма да е в 
на тогава Испански грип, умори над профилактиката, а в подготовката за 
20 милиона души, сварени също така пряк сблъсък с епидемията по примс- Здравни експерти подготвят птици 
неподготвени както и днес. Разликата ра на първите поразени в Азия държа- за унищожение в провинция Балъкс- 
е, че според прогнозите жертвите сега ви. шир, Северозападна Турция
могат да бъдат от 5 до 150 милиона Ето как изглежда хронологията на

новата световна напаст, регистрира- грип може да се превърне в пандемия.
През 2004 г. и 2005 г. пламват огнища на 

На 15 декември 2003 г. Южна Ко- болестта в Тайван, Северна Корея, Фили-

души.
Съветът на Европа, който е най-го- на от агенция Ройтерс:

лямата междуправителствена орга
низация на континента, се размърда рея потвърждава появата па остро за- пииите, Япония, Тибет, Русия, Казахстан, 
едва миналия четвъртък, за да алар- разен грип в пилешка ферма край Се- Никой повече не се занимава със статисти- 
мира на извънреден дебат, че има ул и започва масово изтребване па ка на измрелите и изтребени птици, а се 
спешна нужда от превантивни мерки, птици в цялата страна. 11а 31 декем- броят само жертвите, давани от хора. Във 
Парламентарната асамблея (ПАСЕ) ври с.г. Тайван съобщава за първи Виетнам до I септември са 44, в Тайланд са

12, в Индонезия - петима, в Камбоджа - чс-прие Препоръка 1725, в която призна, случаи на птичи грип и унищожава 
че “повечето страни са неподготвени хиляди пилета. На 8 януари 2004 г. Ви- тирима. 
да се справят със заплахата”. Подоб- етнам признава, че е регистрирал 
ни закъснели реакции показаха и дру- птичи грип в няколко ферми. На 13 обикновено са много предпазливи да не 
ги организации. ЕС свика в Малта от януари Световната здравна оргпаиза- предизвикват паника, но истината няма как 
10 до 14 септември Европейска кон- ция (СЗО) потвърждава смъртта па да се скрие. Здравната комисия на ПАСЕ 
ференция по инфлуенцата, а ООН от- трима души във Виетнам от новата обяви, че “човешката имунна система не е 
прави на 16 септември призив за меж- зараза. На 25 януари изтръпва Индо- подготвена да се противопостави на виру- 
дународна мобилизация срещу пти- незия, която също събира измрели са”. Заендо с това Съветът на Европа изра- 
чия грип. По това време болестта пилета. На другия ден Тайланд съоб- зи “съжаление от скандалната липса на 
върлуваше все още само в Азия.

Големите международни организации

щава, че 6-годишно дете е станало ваксини и лекарства за противопоставяне 
Когато на 6 октомври ПАСЕ об- първата жертва в страната на птичия на пандемията”. ***

Началникът на Националното управ
ление по горите съвместно с председа
теля на Националното сдружение “Съ
юз на ловците и риболовците в Бълга
рия” е договорил да организират заси
лено претърсване за откриване на тру
пове на прелетни, диви и водоплаващи 
птици. При откриване на такива неза
бавно да бъдат уведомени директорите 
на Регионалните ветеринарномедицин
ски служби и НВМС, е записано в запо
ведта. Контролът по изпълнението е 
възложено на заместник-министър 
Светла Бъчварова.

В резолюцията на ПАСЕ обаче се прок- 
После настава кратко успокоение, радиа и констатация, която може би обяс-

съждаше спешни мерки, румънци съ- грип. 
бираха в делтата на Дунав измрели от 
убийствения грип патици, а в Турция На 12 февруари СЗО уверява, че пти- нява всичко: “Асамблеята съжалява, че 
горяха мъртви пуйки. На 10 октомври чият грип не се предава от хора на хо- заплашените страни са принудени да се из- 
Европейската комисия наложи забра- ра. На 16 март Китай разгласява, че правят сами срещу пандемията без необхо- 
на над вноса на живи птици и перуши- се е преборил с болестта. димите финансови ресурси.” Европейската
на от Турция в 25-те страни от ЕС, а Бацилът обаче не чете вестници, комисия едва от няколко дни обсъжда 

(България, Босна, На 19 август той преминава граница- предложение за създаване на фонд за соли-други държави
Хърватия и Швейцария) решиха да се та на Малайзия от Тайланд. Най-тре- дарност, който да помогне на развиващите

вожното е, че месец след това Тай- се страни да си набавят ваксини и лекар- 
що вноса и от Румъния. В САЩ пък ланд опровергава СЗО - засечен е слу- ства. В крайна сметка излиза, че светът си 
учени успяха да възкресят “ин витро” чай на предаване на птичи грип от чо- пати все от една и съща хронична болест - 
вируса на Испанския грип, за да го из- век на човек. Въпреки утехата, че това липсата на солидарност. И лечението й за- 
ползват за направа на ваксина. е изолиран случай, новината е шоки-

Каквито и бързи реакции да се де- раща, защото означава, че птичият

спасяват поединично и забраниха съ-

почва все когато злото вече е дошло.
Светослав Терзиев

Международна конференция „Култура, религии 
и традиции на народите" 6 Благоевград______

Участваха представители 

на НС и на Матицата

Американският посланик 6 София:

Две бази в България?
В момента с българското дойдат в България и изтъкна не- 

правителство се обсъжда спора- обходимостта от откритост при 
зумение за две български бази, приватизационните сделки.* * *каза американският посланик в 
България Джон Айерли в първа
та си публична лекция, органи-

на от Атлантическия клуб. договорени с

Най-малко две са споразуме
нията, които се очаква да бъдат

Пене Димитров и Алсксан- пълноценно културно взаимо- те и религиите им, чиято крайна 
дър Младенов, представители действие между народите в ус- цел е изграждане на “Култура 
на Националния съвет на бъл- ловията на глобализиращия се на мира”. Пене Димитров изне- 
гарите в СЧГ и на Матицата на свят. Освен изявени професори се доклад на тема “Национал- 
българите в Сърбия, участваха и известни личности от общес- ната идентичност на българите 
на четвъртата Международна твения и политическия живот в Сърбия”, а темата на доклада 
конференция “Култура, рели- на България, в работата на кон- на Александър Младенов беше 
гии и традиции па народите”, ференцията участваха и пред- “Училищата като фактор за 
която от 7 до 11 октомври се ставители на българите от опазването на националната 
проведе в Благоевград под пат- СЧГ, Украйна, Полша, Румъ- идентичност”, 
ронажа на вицепрезидента на ния, Молдова, Македония и др.
Република България Ангел Ма- В рамките на конференцията родната конференция, в Благо- 
рин. Организатори на конфе- бяха организирани работни сек- евград се проведе и Междуна- 
ренцията бяха Международна- ции и кръгли маси на теми роден фестивал на автентичен 
та акдемия “Многостранна ин- свързани с необходимостта от фолклор и документални фил- 
тегрирана личност”, Министер- опазване на националната кул- ми, посветен също на “Култу- 
ството на образованието и нау- тура и идентичността на наро-

американскатазира
Той каза, че базите ще бъдат за страна, заяви в Перник предсе- 
обучение и логистични опера- дателят на парламентарната ко

мисия по отбрана Ангел Найде-ции и няма да са като някогаш
ните големи съоръжения. По ду- нов. Първото е за сътрудничес- 
мите му и двете страни ще имат тво в областта на сигурността и 
полза от тях - САЩ в ситуации на отбраната. Желанието спора- 
на кризи, а България - за подго- зумението да бъде разширено в

областта на сигурността е част 
от позицията на българската

товка на въоръжените сили.
Борбата срещу престъпността и 
корупцията беше сред акцентите страна, подчерта Найденов. Ние 

лекцията на американския искаме да гледаме малко по-ши
роко на съдържанието на сът- 

Байерли увери и в по-ната- рудничеството, на партньор- 
тъшната подкрепа за осъдените ството, отколкото да се свеждат 
в Либия български медицински разговорите само до достъп на 
сестри, в стремежа за тяхното американски въоръжени сили, 
освобождаване и посочи, че въп- военна инфраструктура и други 
росът ще бъде сред темите при военни съоръжения, каза депу- 

посещение на татът. Второто споразумение е

Едновременно с Междуна-

в
дипломат.

рата, религиите и традициите 
ката на България, Министер- дите чрез културата, традиции- на народите”, в който участва

ха представители от България, 
СЧГ, Полша и БиХ. Въпреки че 
фолклорният ансамбъл към 
Центъра за култура в Босилег
рад предварително беше пот-

ството на културата, Държавна
та агенция за българите в чуж
бина, Югозападният универси
тет “Неофит Рилски” в Благоев
град и община Благоевград.

Целта на конференцията е 
укрепването и задълбочаваното

В рамките па проекта 
“Култура, религии и тра
диции па народите” в Бла
гоевград беше организирана 
и изложба на рисунки на 
български деца, живеещи в 
чужбина, под название 
“Българин в моите мечти”.

предстоящото
президента Георги Първанов в по отношение статута на вой- 
САЩ. ските, уточни Найденов. То рег-

Говорейки за икономически- ламентирало всички въпроси за 
те отношения американският придвижването, 
посланик отбеляза, че има .ин- режим, облагането с такси, да-

върдил участието си, все пак не 
се появи на фестивала.митническия

П.Л.Р.на идеята за толерантност и
веститори, които се страхуват да нъци и т.н.
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Избори 6 Общинската организация 
на ДСС ________Култури м

спортни мероприятия Нов Общинош отбор
В присъствие на 104-има делегати Общинската организация 

па Демократичната партия на Сърбия проведе редовна избира
телна скупщина, на която е избран нов Общински отбор с мандат 
от две години. За членове на ОО са избрани: Владимир Захариев, 
Ефтим Митов, Славица Стоянова, Васил Георгиев, Лазар Нико
лов, Саша Арсов, Ненад Иванов, Иван Димитров и Страшко 
Апостолов.

Освен тези девет члена в състава на отбора пряко влизат и чле
новете на партията, които заемат определени постове в общин
ското ръководство. Това са: Александър Александров, замес
тник-кмет; Лиляна Василева, председател на ОС; Славчо Влади
миров, подпредседател на ОС и Саша Миланов, шеф на клуба на 
отборниците на ДСС.

Според Статута на партията, новият Общински отбор ще из
бере председател на първото си заседание, което ще се проведе 
за около десетина дни.

*Тази година Детската сдмица беше отбелязана под 
СВетът по мярка на детето".

мотото

привлече маскенбалът, който
организираха основното учи
лище и детската градина. Боси-
леградчани бурно поздравява
ха креативните идеи на децата,
които с маските си изобразява
ха най-различни герои от дет
ските приказки и анимационни
те филми.

В тазгодишното ознаменува- П.Л.Р.
не на Детската седмица актив-

!но се включи и Центърът за Босилеградчанин осъден за 
необикновено престъпление

/култура в Босилеград, който Г!организира културна програма.
Покрай членовете на танцовия Исъстав към Центъра за култура, :
в програмата участваха и дет
ската вокална група “Сидерче”, :

‘

В рамките на Детската сед- | Босилеградчанинът Любиша Владимиров (1980) за две 
кражби ще трябва да отлежи в затвора една година. Поради 
посягане към чуждо имущество и кражба на телефонни 
импулси на свой съсед, съдебният съвет в Общинския съд в 
Босилеград със съдия Славчо Генов го отсъди шест месеца 
затвор. Понеже преди това за тежка кражба бил отсъден на 
седеммесечен затвор, който не издържал, в постановената 
присъда му е наложено общо наказание от една година.

В присъдата се казва, че от I януари до 1 май тази година ! 
младежът е влизал в строещата се къща на Иван Иванов на 
улица Добродолски поток и от телефона му направил 
разходи за 26 377 динара. Той това го правил като по побит ; 
край сградата дървен стълб се изкачвал до терасата и 
влизал през незаключаната врата.

Може би далаверата на ^падежа е щяла да продължи ако 
след последната му “атака не го заловил собственикът на 
къщата. Били осведомени полицията в Босилеград и 
общинската прокуратура в Сурдулица, която завела дело : 
срещу него.

За обезщетението на Иванов сега не е разисквано. 
Доколкото го иска, ще трябва да заведе ново дело.

В. Б.

мица, която по традиция се от- | 
белязва през пъравата седмица ’ У ) 
на октомври, в Босилеград бяха :

(V КОДорганизирани редица меропри
ятия - културни програми, мас-
кенбал, традиционния учени- Ц|. 
чески крос и рисуване с тебе- Шу
шири в училищния двор и в м
двора на детската градина.

В културната програма, коя- ш
то Основното училище ‘‘Геор
ги Димитров” организира в Го
лямата зала на Центъра за кул
тура за учениците от основното 
училище и о г детската градина, ' • /.
бяха включени песни и сгихот-

•;У

ворения, посветени на децата и
на правата на детето, изпълне
ния на втория състав на танцо- цел
вия ансамбъл към Центъра за СЪстезаваха учениците, разпре- “Нестия” и “Искрица” от Со- 
култура и др. Централното делени в осем възрастови гру- фия. 
място в програмата зае теат-

:! 
■Vела на старт”, в който се както и фолклорните ансамбли

I(от I до VIII клас). Вески 
ралното представление “Пино- участник „ състезанието си е 
кио”, което изпълниха двадесе- ку1|ИЛ стартов номер, а със съб- 
тина ученици от горните класо- рШЖТС гшрИ училището ще 
ве, под ръководство на учи- осигурИ хранителни стоки и 
лищния психолог Силвана Ран- учеб,,и помагала за бедните

На най-успешните
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В ценгьрд на Извор 

остандуа емо шестима
гелова.

Основното училище в съдей
ствие с Общинската организа
ция на Червения кръст органи
зира крос пол мотото “Имаш

ученици, 
състезатели са връчени учени
чески помагала.

Особено внимание не само 
па децата, но и на възрастните

Докато жалеят за изминалите 
времена, бабите Аска и Цветан
ка от центъра па босилеград- 
ского е. Извор казват, че освен 
тях днес наблизо живеят още че
тирима души на преклонна въз
раст. Рязката миграция опусто
ши и махалите в селото, така че 
в тях сега има само около 100 
души.

Напрсмето Извор с бил адми- ЯрРуййеЗ 
пистративен център па Боси- Шк-ЗЪХгЪ"'* 
леградското краище. I) това се
лище с открито първото учили
ще в околията ( 1833 г.). Тук се 
намира и най-голямата черква в 
този край. Имало е над десетина 
кръчми и няколко магазина.

Г1.Л.Р.



Опмтфовгфадска, %/южка
В Здравния дом в Димитровград

Засега няма излишна | 
работна ръка

6 Ш*Я№*Угаг€-: ■ 14 октомври 2005

В продължение на деветата сесия на ОС

Много отборнически въпроси 

чакат отговор Ново спешно заседание В димитровградския Здравен дом засега няма излишък работна 
ръка, заяви за нашия вестник новият управител на здравното ведом- , 
ство д-р Тошко Любенов. Той сподели, че според нормативите, които 
са валидни още от времето на социалистическия министър Милован 
Боич, броят на заетите е оптимален. Любенов добави, че е възможно 
здравното министерство да изготви нови нормативи във връзка с : 
числеността на работещите в здравните ведомства, след което ще бъ
де разгледан и броят па заетите в димитровградския Здравен дом. В 
Здравния дом и в Стационара, кой то е подведомствен на Отделение
то за вътрешни болести па Здравния център в Пирот работят над 120

Прекъснатата па 30 септември девета 
на Общинската скупщина продължи па 7 октом
ври само с две точки: назначаване па пови чле
нове на училищните съвети и отборпичеекм 
въпроси.

За нови членове на УС в основното училище 
па местното самоуправление бяха паз- 

Николаича Манов, Иелисавста Петрова, 
Милко Стайков и Бобан Геров, а за членове па 
УС в Гимназията “Св. св. Кирил и Методий" - 
Роберт Петров. Сузапа Николова, Светлана Гу
бим и Любиша Поров.

От името на Демократичния блок (ДСБЮ и 
ДХСС) Цвстко Иванов зададе няколко въпроса: 
какво е положението с подведомствените пара
лелки в гимназията (туристическата и търгов
ската); какъв е статусът на Дома за стари и пен
сионери, имайки предвид последните събития 
там ( “сменяване" на директорката и пр.); какво 
е положението в Центъра за осведомяване; кога 
ще бъдат поправени някои махленски п ътища в 
южната част на общината; какви са задължения
та на фирмата “Мегалит”, която експлоатира ка
мъка във Върла падина и има ли някакъв подпи
сан договор, имайки предвид петиция та с около 
двеста подписа на местното население? С оглед 
на факта, че на последното заседание на Общин
ския съвет е прието да се отделят още 33 милио
на динара за спортната зала за сметка на кому
налната програма, Цвстко Иванов постави и 
въпроса дали това са последните нари, които се 
дават там и кой ще стопанисва с нея след като 
бъде завършена.

Ирена Цветкова Соколова предложи и бе 
прието на следващото заседание на Общинска-

сссня Веднага след като завърши продължение
то на деветото заседание на Общинска
та скупщина, председателят па скупщи
ната Владнца Димитров обява, че свик
ва ново спешно заседание е една точка в 
дневния ред - обсъждане н приемане на 
решение за продажба на делови помеще
ния (общинска собственост).
Става дума за ненрнепюшо решение 

от миналото заседание за продажба на 
два обекта (делови помещения), конто 
вече са продадени - обущарската рабо- 
тнлннча на главната улича и складови
те помещения до някогашния млин. Па 
предишното заседание Димитров оспори 
правото на Обицшския съвет да продава 
помещенията без решение на скупщина
та. Неговите аргументи на заседанието 
бяха по-влиятелни върху отбориш/ише н 
те не приеха предложеното от Общин
ския съвет решение.
Имайки предеш), че помещенията вече 
са продадени н необходимостта да се 
спазва законовата ирочедура, отборни- 
Чнте приеха решение за продажба и 
упълномощиха кмета на обнпшата да го 
проведе в дело в унисон е правомощията

от името !
начени

души.
Коментирайки информациите, че през 2007 г. за финансирането на | 

здравните домове ще се грижат местните самоуправления, управите- 
лят Любенов сподели, че засега няма законови разпоредби, които 
предвиждат такова задължение, но има оповестявания, чс би можело (в. д. !да ес приеме.

си.

водопровода, колко пари са похарчени за водо- 
ис гочника край Лукавица и докъде сс е стигнало 
в гази насока; кой и поради коя причина е наре
дил общинският депозит да се мести от една 
банка в друга и какви са резултатите от това; ще 
бъде ли поставено осветление на кръстовището 
при Лукавашката бариера, където преди два ме
сеца се случи тежка злополука, при която загина 
една брачна двойка.

На всичките тези питания отборниците би 
трябвало да получат писмени отговори или да 
бъдат осведомени на следващото заседание.

та скупщина да се разисква за статуса на гос- 
тилничарските заведения и работното им време.

Зоран Николов, отборник от Демократичния 
блок, зададе следните въпроси; тъй като водох
ранилището “Ивкови воденици” вече пет пъти е

Милован Манич и Стамен Николов реставрират 
Паметника

В миналия брой на вестника 
писахме за демодирането на 
булдозера на “Комуналац”. 
Въпреки това акцията по рес
таврация на “Паметника”, как- 
то му викат димитровградча- 
ни, за която бе ангажиран бул
дозерът, продължава.

Със служебната “Лада нива”, 
карана от Васил Ташков, завеж
дащ механизацията, и Слобо-

дан Манов, шеф на отдела озе
леняване, за броени минути се 
озовахме пред паметника.

Гледката, с която се срещ
нахме е почти невероятна! От 
западната страна на Паметната 
костница е направена площад
ка, на която могат да се парки
рат 5-6 коли. Около паметника 
са изсечени храстите, така че 
сега той изпъква с цялата си 
величина. Наоколо строите
лен материал и двама работни
ци на “Комуналац”, които из
вършват реставрацията. По 
случайност или по ирония на 
съдбата, единият е по народ
ност сърбин, Милован Манич 
от Темска (Пиротско), а други
ят българин, Стамен Николов. 
Двамата усърдно се стараят да 
затиснат зейналата дупка в кос
тницата. За гледката от камен
ната пирамида няма думи! Чо
век трябва да дойде тук, за да 
види на какво красиво място е 
разположен 
друга страна да се възхищава

било наводнявано от Нишава и изключвано от

1
През фотообектива

Пазарът (усилен темпшштШс - \ Строителната площадка на бъдещия пазар в Димитровград ежед
невно мени своя вид. Както се вижда от снимката, заснета в сряда, 
вече е поставено осветлението, сложени са бордюрите и за ден или 
два ще започне слагаме на асфалтовата настилка. Разширява се ули
цата откъм металния цех на ГИД, строят се и площадки за паркиране 
на автомобили.

Ако всичко върви според плана и ако времето позволи, пазарът 
ще бъде сефтосан до края на тази година.

ОС 6 Димитровград на последната си сесия ува
жи становището на Комисията за природни 
бедствия и провъзгласи наводнението в начало
то на август за природно бедствие.

В отчета си комисията кон- рактер на природно бедствие и
посочва, че в засегнатите райо-

А.Т.
Цариброд. От

статира, че на 5 август т.г., ко- 
гато река Нишава се изля от ко
ритото си в местните общнос
ти Бачево, Градинье и Димит
ровград са наводнени общо 
122 хектара площи. В МО Гра- 
дине са наводнени 72 ха площи 
на 80 домакинства, в МО Баче
во - 32 ха площи на 10-ина до
макинства и в МО Димитров
град - 18 ха площи на 20-ина 
домакинства.

Според отчета, причина за 
наводението е рязкото прели
ване на Нишава от нерегулпра
ното й корито в резултат 
силните дъждове и 
прилив на вода от България. 
Комисията е стигнала до изво
да, че наводението е имало ха

на гениалния усет на тогаваш
ните проектанти, избрали точ
но на това място да построят 
костницата.

Както

ни водата се е задържала ня
колко дни, вследствие на което 
в селскостопанските площи се 
е формирала утайка от големи 
количества пясък и тиня. Изця
ло е унищожен фасулът, който 
е бил засет на около 50 хектара, 
както и 80 на сто от чушките, 
засадени на 8 декара, а остана
лите 20 на сто са ощетени. 
Унищожени са и 30 на сто от 
картофите, засадени на 10 де
кара, а 70 на сто са ощетени. 
Царевицата не е претърпяла 
вреди, се казва в отчата.

Потърпевшите домакинства 
очакват да им бъдат наваксани 
щетите.

узнаваме, 
но-тухлената пирамида ще бъ
де въстановена със съществу
ващия на място материал,а на 
върха на мястото на някогаш
ния дървен ще бъде поставен

камен-

триметров метален кръст. 
Всичките въстановителни ра
боти трябва да бъдат завърше
ни до 12 ноември, деня, в който 
преди 120 години е станало 
най-кървавото братоубнйстве- 
но сражение в сръбско-българ
ската война.

на
големия

Б. Д. А.Т.
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Изложба на добитък и млечни изделия 6 Бабушница Първа годишнина на новата власт 
в Сурдулица
Подобряват се 

жизнените условия 

в Клисурско

развитие като приоритет. За 
здружението “Младият ското- 
въд” са определени 44 000 евро 
и едно от първите начинания е 
изложбата на добитък.

Откривайки

ш
■

изложбата, 
председателят на Община Ба
бушница д-р Миролюб Йова-
нович каза, че в момента се реа
лизират четири проекта с обща 
стойност 750 000 евро.

За производство на млечни 
изделия са наградени Верица 
Анджелкович, Зорица Костич и 
Славолюб Урошевич. Раздви
жена е инициатива прочутата

нето на прехода в Стрезими- 
ровци - най-близката ни връзка 
с Трън и София. Предстои да се 
подмени асфалтовата настилка 
на регионалния магистрален 
път към прехода. Всичко това 
ще допринесе за подобряване 
на условията за живот, така чс 
се надяваме на родните си ог
нища да започнат да се завръ
щат клисурчани, 
по-често остават без работа в 
градовете, каза Стеванович.

Председателят на местната 
общност в Клисура Арсений 
Златкович подчерта ангажира
нето на хората върху ремонта 
на храма “Св. Троица”. Подме
нени са керемидите на покрива, 
сложено е стъкло на прозорци
те и е варосана фасадата. 
Обновлението на храма парич
но помогна общината, а освен 
местните жители, в акцията се 
включиха и изселили се клисур
чани.

Делегация на Общинската 
скупщина в Сурдулица тези дни 
посети най-отдалечения от 
центъра на общината район - 
Клисурския. В районния цен
тър - село Клисура - работи ам
булатория, поща и полицейски 
участък, които обгрижват всич
ки околни села. Наблизо е и 
граничния контролно- пропус
кателен пункт Стрезимировци. 
Целта на посещението беше в 
разговор с жителите да се обсъ
дят най-наболелите местни 
проблеми, за да се изготви план 
за тяхното преодоляване, а по 

лужничка вурда да стане за- повод първата годишнина от 
пазена марка. По думите на им- избирането на новата общин- 
женера по хранителна техноло- ска власт
гия И мениджър в сдружението В‘ьпреки трудностите във 
Младият скотовъд Слободан връзка с изплащането на дъл- 

Станкович изварата с чушки говетеч направени 0т нашите 
трябва да се регистрира като предшественици, през измин- 
бренд с географско потекло и ; лата една година настояхме да 
по такъв начин да се запази от : уТОЧНИМ приоритетните си за- 
фалшифициранс. Д. С | дачи и да започием с тяхната

Според преценките па комисии, съставени 
от специалисти, пай-качествен добитък 
отглеждат: Борчвое Милепкович, Рашко 
Филипович, Миролюб Пейчич, Златко 
Алексич, Мирослав Видапович, Милорад 

Петрович Стамепкович, Миломир Чирич, Братис
лав Живкович, Звоико Живкович и Драго
люб Младеиович.

които все

Европейската агенция за 
възстановяване и развитие в 
рамките на Програмата за под
крепа на общините в Източна 
Сърбия през миналата седмица 
в Бабушница организира из
ложба на добитък и млечни из
делия. По същото време се със
тоя и предаване, посветено на 
органичното производство в 
скотовъдството. От името на 
Програмата за подкрепа на об
щините в Източна Сърбия Дра

гана
подчерта, че се 
реализират об
що 67 проекта от 
областта на инфраструктурата,
икономическото развитие и 
развитието на общинските уп
равления в 15 общини от Кла- 
дово до Църна трава. Общата 
стойност на проектите е 17 ми
лиона евро. По нейните думи 
община Бабушница през 2004 г. 
е определила икономическото

Председателят на местната 
общност Драинци Стоянча Ди
митров подчерта, че пътят за 
Грознатовци е получил нова 
настилка от чакъл, прокарани 
са два махленски пътя в Стре
зимировци и е почистен пътят 
към Драинци, който догодина 
ще бъде асфалтиран.

- Като си възвърнем водата 
от Студена грамада ще прока
раме нов водопровод до всич
ки къщи в района, каза Димит
ров в разговор с представите
лите на общинското ръковод
ство.

I реализация, каза председателят 
| на Общинската скупщина в 
; Сурдулица Драган Стеванович 
| и уточни:

- Най-напред възстановихме 
I постоянната автобусна линия 

Сурдулица - Клисура. Значи
телни средства и труд поло
жихме за подобряване на път
ната мрежа в района, а започ
нахме и юридическата проце
дура за възвръщане на извора 
Студена грамада в Грознатов
ци, който и занапред трябва да 
снабдява хората в целия район 
със здрава питейна вода. Освен 
това подготвяме модернизира-

Печално състояние 6 ЗК „Бабушница"

Д. Мирчев

Пернмчани в ЗвонциВината за рухбзнето на кооперацията пада Върху някогашните ръ 
кободители, някои от които сега са успешни частници

В някогашния стожер на ба- не даде пари. Няколко дни след чс вече няма файда от приказки- 
бушнишкото селско стопанство това пристигна новина, чс избя- те. Проведохме разговор и с 
тези дни успяхме да влезем са- гал в Гърция”, разказа събсссд- други бивши работници па ЗК 
мо в двора тъй като портата бе- пикът пи и се усмихна кисело. “Бабушница които повториха 
ше широко отворена, но па След това добави още едно из- думите па събеседника пи. Даже 
входната врата па адмипистра- речеше: “Оттогава започна добавиха още много други пе
тнената сграда пи посрещна ка- пропадането и сс стигна дотук ща, според които вината за рух- 
тГар. В разговор с един тука- вече никой да не работи,” вапето па кооперацията пада
шеп съсед разбрахме, чс в коо- Бившият работник в земедел- 
перацията вече никой не идва па ската фирма не се съгласи да 
работа Оказа се, че той е бивш споменаваме името па магра- 
работпик па някогашната коо- пазила. Не затова, че ие говори 
перация. Пропадналата фирма истината, а, капо каза, затова, 

още десетки работ-

КХД “Граовско хоро” от гр. Перник през миналата седмица 
изнесе концерт в с. Звонци, конто жителите на Дерекула ще пом
пят не само по прекрасните изпълнения на танцьорите и певците, 
но и по прекрасната атмосфера, която се направи. Именно, не се 
случва винаги прочутите майстори на фолклора, след концерта, 
който продължи два часа, да се хванат на хоро заедно с жителите 
на дерекулскнте села, които бяха изпълнили училищната зала в 
Звонци.

Концерта на гостите от България организираха председателят 
на местния съвет па ДСБЮ Иван Таков, членът на Националния 
съвът Драган Иванов и кметът на с. Звонци Ценко Величков.

Й. М.

върху някогашните ръководи те
ли. Някои от тях сега са успеш
ни частници. Какво ли правят 
десетките работници, които ос
танаха без хляб? В. Д.

на него и па 
нипи дължи пари за заплати и 
осигуровки. 'Гс имат окончател
ни присъди, но чакат от месеци 
те да влязат в сила. На въпроса 
пи как кооперацията може тол
кова да им дължи, след като 
взима пари от частници, които 

няколко пей-

През фотообекпгшва

Бабушничанк <а 

"лесковчани"са взели под па см
сгради, бабушпичапипът 

обясни, чс сумите, които се но- 
от наемите, са твърде

пи
Когашо човек се оюве в Бабушишика община, едно 

първите неща, които му падат в очите са 
гобройните оранжерии, покрити е найлон. Не само 
и бабуишшините села, но и и самия център на обици-

. Те са е

лучаваг
скромни в сравнение с огром
ните дългове, върху които през 
изминалите няколко години са 

и лихви. “Аз съм

мно-ош

сс натрупали 
един от онези, които най-добре 

ЗК “Ба-
пата броят па оранжериите е внушителен

и големина. Ако съдим познаят зашо пропадна 
бушница”. През средата па 90-е 
години отглеждахме много дре
бен добитък. Тогавашното ръ
ководство доведе някакъв мат- 
рапазин, който взе добитъка, по

ра 1лична конструкция 
броя па оранжериите, 
че бабуишичиии са усърдни хора. За Пиратския ок
ръг бабушничаните са “лесковчани”. 13. Д.

бихме мо.жали да заключим,
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(Ку.тпу{м - О^аЗовтие
Днес в Димитровград започва „Балкан театър фест" В димитровградския клон на ПБУ

от Блаце

8 ------- Г4 ок^омвриТЗШВ

13 представления 

от България и 

Сърбия
Връчени
студентските
книжкиТази вечер в Димитровград 

започва първият “Балкан теа
тър фест”. Тържественото от
криване на проявата ще се със
тои в Центара за култура от 20 
часа. Първото представление 
под название “Сътворение" ще 
бъде изнесено същата вечер от 
Младежко театралното студио 
“Зеници” от българския край
морски град Каварна. Пиесата 
е написал и режисирал Дими
тър Ялиъзов. Фестивалът про
дължава и следващия ден с из
ложба на картини па димитров
градски художници в Градската 
галерия. Тя ще бъде открита в 
19 часа, докато един час 
по-късно на сцената в ЦК ще се 
представят артисти от театъра 
към читалище “Съгласие”, съ
що от град Каварна, с пред
ставлението си “Образ и подо
бие”. Пиесата е дело на българ
ския литературен класик Йор
дан Радичков. И то е в режису
ра на Димитър Ялиъзов. На 20 
октомври пред димитровград
ската публика ще се представи 
Драматичният театър от Вра
ца. Представлението “Храна за 
кучета и котки” е написал Ни
колай Павлов, а на сцената го 
поставил Венцислав Асенов. 
Следващата вечер идва наред 
театърът към читалище “Иван 
Вазов” от Костинброд и пред
ставлението на Владимир По- 
ляков “Временният квартиран- 
т”. Постановчик на пиесата е 
Милослав Милославов. След 
това на сцената ще се предста
вят артистите от театъра към 
читалище “Просвета” от бъл
гарския курорт Поморие. Те ще 
изпълнят пиесата “Бог” на аме
риканската филмова и театрал
на легенда Ууди Ален. Пред
ставлението е поставил на сце
ната Румен Велев. На 25 октом
ври публиката ще посрещне те
атъра към Дома па културата 
от Прокупие, който ще изпълни 
представлението на Душап Ко- 
вачевич “Свети Георгий убива 
змея", чийто режисьор е Хра- 
нислав Драгутинович. Три дни

по-късно пред публиката ще се 
прояви група белградски ар
тисти, членове на Съюза па
драматичните художници па 
Сърбия (СДУС), които ще из
пълнят

Тази година в клона на Полу- лището в Димитровград са се 
висшето бизнес училище от записали толкова млади хора. 
Блаце в Димитровград са пое- Тя сподели, че с решение на 
гьпили 90 студенти, 20-ипа от компетентните органи в ПБУ 
които са от Димитровградско, на петима студенти в клона, 
По случай началото на учебна- постигнали най-добри резулта
та година тези дни в Димитров- ти на кандидат-сгудентските 
град гостува ръководството на изпити ще бъдат отпуснати

представлението па 
Александър Паптслич “«Преп
ека снаха”, което е режисирал 
Владимир Плавоич.

На 3 ноември в димитров
градската сцена ще гостува “Имало едно време”. То е под-
Пародннят театър от Пирот с ютено по творбите на руския училището начело с директор- стипендии, а петима пък сту- 
предсгавлснисто на Радослав класик Николай Гогол и бъл- ката Ружица Стаикович. На денти, осъществили най-добри 
Дорич Как обичахме другаря трекия писател Никола Русев, първокурспиците тържествено резултати в края на учебната 

и ю . Режисьор па това пред- На сцената го е поставил Вълчо бяха връчени студентските година, ще продължат образо- 
езавлепис е Милош Ягоднч. Янев. На 14 ноември на димит- книжки. Празненството се със- ваиието си безплатно.
След 2 дни димитровградската ровградската сцена ще се пред- | тоя във физкултурната зала на Студетите приветства и на- 
публика щс се любува на пред- стави Народния театър от Со- | 
ставлиието на Небойша Ромчс- фия. Той ще изпълни представ- 
вич “Ние очакваме бебе” в из- лснието на Йордан Радичков 1 
пълиение на Народния театър “Лазарица”, което е режисирал 
от Ниш. Режисьор и на това Крикор Азаряп. 
представление е Милош Яго-
дмч. На 8 ноември ще гостува феста" ще се представят дома- 
Регионалният професионален кипите - театърът “Христо Бо- 
театър от Нови Пазар с пред- гев”, който ще изпълни пред
ставлението па Иван Студен ставлепието “Нишан” на пи- |
“Ахмедовите очи”, чийто ре- ротския писател Сърбислав

Минкович, в постановка на ди-

I
На финала па “Балкан театър

митровградския театрален де
ец Слободан Алексич.

Културното
“Балкан театър фест” ще се 
проведе благодарение на под- 

нотвестпил кинорежисьор крепата, която оказват Минис- 
Златап Дудов, по потекло терството на културата на Сър- 
ош Димитровград. Ще бъде бия, Министерството на култу- 
прожект пра и и неговия на България, Национални-
фчлм / ладиите кореми .
За делото па Златан Дудов ят съвет "Д българското мал- 
ще говорят хора на филмо- иинство в СЧГ и местното са- 
вото изкуство от Сърбил и моуправление в Димитровград. | 1 имназията Св. Кирил и Ме- 
България. Заинтерестованите да следят [ тодий”, където се провеждат и

всичките театрални представ- занаятията. Професор Бранис- 
жисьор е Лиляна Иванович. На ления могат да си вземат ком- I лав Иефтович припомни, че 

ТВ “Ца- плект билети срещу 400 дина- | ПБУ е сформирано преди 47
години в Прищииа. През 90-те 
години се е преселило в Косово 
поле, а град Блаце е станал не-

В рамките и а “Балкан теа
тър феста ” на I ноември в 
малката зала на димитров
градския ЦК ще се състои 
вечер, посветена на светов-

мероприятие

родният представител и пред
седател на Съвета за просвета 
към Народната скупщина на 
Сърбия Донка Банович. Тя от
рече думите на ръководството 
на ПБУ, че именно тя е най-зас- 
лужилата личност за открива
нето на клона на училището в 
Димитровград и подчерта, че 
той е открит благодарение на 
стечението на множество бла
гоприятни обстоятелства. Де
путатката изрази благодарност 
към директорката на гимназия
та Снежана Симеонова, понеже 
е проявила разбиране по отно
шение на предоставянето на 
помещенията на гимназията на 
ПБУ.

10 ноем ври вечерта
риброд” ще бъде излъчен бъл- Ра- Цената на билета поотдел- 
гарският игрален филм “Сезон 1,0 за представленията е 50 ди
на канарчетата”. На следващия наРа- Всичките прояви започ- 
ден от 20 часа библиотеката ват в 20 часа, освен първото, 
“Детко Петров” организира което е насрочено за 20,15 часа. 
среща с филмовите дейци, За съпътстващите фестивала 
участвали в изготвянето на културни програми - изложба- 
филма. На 12 ноември от 20 ча- та в галерията, вечерта посве

тена ма Златан Дудов и среща
та с авторите на филма “Сезона

по

гово седалище през септември 
1999 г. По неговите думи ПБУ 
напълно следи реформите в об
ластта на образователната сис
тема и до голяма степен е тран
сформирало начина на обуче
нието и преди да бъде гласуван 
новият Закон за виеше образо
вание, в унисон с Болонската 
декларация.

Директорката Станкович из- 
. рази удовлетворение от факта, 

че тази година в клона на учи-

са на сцената ще се проявят ар
тисти от театъра към тополов- 
градского читалище “Св. Ки- на канарчетата” - няма да се 
рил и Методий” с пиесата плащат билети. Б. Д.

В рамките на „Седмицата на детето" Б.Д.

а Таз ИМ Д 6Ц ата В Д В ИЖ6 НИбТО в началото на седмицата 6 Прокупие
р I » ЪтА в организация на Червения кръст, ЖЖо ЦП

! едаМВ!' основното училище и Отдела на вът- : ПП
пх -1 решните работи в Димитровград в я г —^

рамките на “Седмицата на детето” бе • Кл*ЮТИНИ ОТ 
%% яЦ проведена акция “Да пазим децата в ш _ ®

Иогановския
шЦ! X

шт | | движението”. Малките полицаи-ка- 
■ >' таджии спираха водачите на МПС,

Й&1 предупреждаваха ги да карат внима- 8 
34 телно и ги черпеха с по една дъвка ; 
у| при условие веднага 
В Всичко това ставаше под зоркото око 
В на камерата и полицаите на КАТ.
В А водачите освен изненадата,

пленер!Г;т
V да я дъвчат! и

В музея Топлица” в град Прокупие в началото на седмицата 
бяха експонирани 24 картини, сътворени от страна на 13 автори 
по време на миналогодишния художествен пленер “Погановски 
манастир . Изложбата е плод на дългогодишното сътрудничес- 

между Градската галерия в Димитровград и Галерията “Бо
жа Илич”, работеща в рамките на музея “Топлица”.

шту
че ги

■ спират “дребни“ полицаи, бяха изне-
■ надани и от дъвките ШОК (люти че ти 
;■ идват сълзи на очите).

ЕЖ

тво

А.Т.
Е.Ц/.2Т7-9Л Б.Д.ийЗ
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Константин Огнянович - сърбинът българофил (1)
■

'■

Рор в Панчево. учителствал във Вир и Враца
* Огнянович се надявал, че неговият труд ще остане "на болгарите вечно 
воспоминание, на моята камто них любов и преданост, ако и не сам ссал мле
ко на болгарската майка".

В паметта на народите по-трайно остава възприяти- 
ето на праговете, докато за приятелите не остава дълго
летен спомен. В повратната наша история не са много 
чужденците-съмишленици на българския народ, но те 
се отличават с едно неизменно качество: любов и пре
даност към идеята, на която служат. Един от тях, Кон
стантин Огнянович. се надява, че неговият труд ще ос
тане “на болгарите вечно воспоминание, на моята кам
то них любов и преданост, ако и не сам ссал млеко на 
болгарската майка.” Дали е така?

Константин Огнянович е роден през 1798 г. в град 
Панчево, намиращ се по това време в пределите на 
Австрия. Родом сърбин, той говори и пише на българ
ски език. Знае още гръцки, турски, руски и немски. Се
мейният му произход е неизвестен. Получил е образо
вание в Белград. Твърде рано, към 1821 г., учителства 
във Видин.

Младостта на Огнянович съвпада
със знаменателни събития на Балканите.

Реформаторските идеи на Западноевропейското 
просвещение проникват в пределите на поробените 
Гърция и Сърбия. Те носят дух на демократизъм и стре
меж към нова образованост, стъпила на народните ко
рени и достъпната простонародна реч. През 1789-а, го
дина на Френската революция, във Виена сръбският ре
форматор Доситей Обрадович публикува “Песна о из- 
бавлсиию Сербие”. Тук той дава израз на “веселата 
сладка радост” от предстоящото спасение от турско 
робство. Константин бил съвременник на бурното и из
пълнено с превратности национално движение, довело 
до освобождението на Сърбия с Одринския мир от 1829 
г. Когато младият сърбин е във Видин, се обявява гръц
ката Завера. Тези преломни събития са оказали влияние 
върху него. През 1822 г. той се установява във Враца.
Тук се среща с една необикновена личност - врачанския 
първенец Димитраки х. Тошев. При създалите се

х в т 1 е

енгсо АЛ6&1А
Ч X В -й К А Б Ж I

Балканите обстоятелства богатият и влиятелен чорбад
жия имал широкомащабни планове за организиране на 
освободително движение, подобно на това в съседните 
страни. Вероятно Димитраки е бил запленен от ентуси
азма и верността на младия си приятел сърбин, а пос
ледният е бил покорен от силния дух и могъщество на 
родолюбеца. Огнянович е бил най-удобното лице, из
пращано от чорбаджията с тайни мисии до ловкия и ко
варен сръбски княз Милош. Това е времето, когато той е

възприел българската идея,
на която ще служи най-безкористно. Установил се като 
учител в дома на х. Тошев, Огнянович открил първото 
във Враца светско училище, издържано от общината. 
Край на тази дейност слага коварното убийство на Ди
митраки х. Тошев от турските власти през 1827 г. 
По-късно смелият врачански учител ще спомене, че е 
претърпял “най-голема беда и гонение”. Започналата 
през 1828 г. Руско-турска война завършила без придо
бивки за България. Успял да се спаси от преследване, 
през 1830-а Константин Огнянович се озовал в Буку
рещ. Докато по това време, след вековно робство, се 
създали две нови държави - Сърбия и Гърция, разоре
ните и обезлюдени български земи тънели в отчаяние и 
невежество. Огнянович не останал безучастен пред те
зи беди. През 1833 г. той отишъл в Будапеща и отпеча
тал в Будимската университетска печатница първата си 
книга "Житие стаго Алесия чсловска Божия..." Дока
зателство за това, че не е забравил любимия си народ е 
надписът на заглавната страница - “Посвящено на Си
нови и чада Болгарски из пределна любов...” Тази за- 
белжителна книга в стихотворен превод ще стане дос
тояние на българския народ и ще има голямо разпрос
транение и популярност.
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Заглавната страница на “Житие стаго 
Алесия”, Будин, 1833- Продължава -

Топи Зареена

Инатите села 182 от 12.2. 1883 г.), иначе е била в Смиловската или 
Стапянската (Станинската) селска община. През 
1942 г. с постановление №4101 на Софийската облас
тна дирекция от 27. 2. 1942 година селата Бребевница 
и Мъзгош са откъснати от Смиловската и са присъе
динени към Голешката селска община, Годечко.

От запазените списъци се вижда, че Декларацията 
срещу Ньойския договор, по силата на който и Бре
бевница е откъсната от България, са подписали 170 
пълнолетни жители на селото. При предположение, 
че документа са подписали всички пълнолетни селя
ни и ако се приеме, че в селото са живели още толко
ва непълнолетни, тогава Бребевница е имала около 
350 жители. Това потвърждава и преброяването на 
населението от 1921 г., когато селото имало 365 
тели в 56 къщи (средно по 6,5 жители в къща).

Ето и броя на жителите и домовете в Бребевница в 
периода след Втората световна война:

Голина 1948 1953 1961 1971 1981 1991 7 ПОТ
жители 413 
домове 71 
жит/дом 5.8
От казаното дотук се вижда, че от първото пребро

яване през 1880 година до началото на 60-те години 
на XX век, значи цели 80 години, Бребевница е имала 
средно около 350 жители. Таблицата показва, че бро
ят на жителите на това село е започнал да намалява 
рязко между 1961 и 1971 година и че за 40 години е 
намалял приблизително 6 пъти. През 1981 г. в селото 
са живели 38 жители, по-млади от 39 години - 37% от 
общия брой бребевничани. Десет години по-късно е 
имало само 8 (8,8%), а през 2002 г. едва 7 души (11%) 
на възраст под 39 години. Средната възраст на бре- 
бевничани през април 2002 г. е била 63,8 години.

Според данните, които получих от Зоран Димит
ров, бребевничанин по потекло, на 31 декември 2004 
г. в Бребевница са живели 50 човека в 30 къщи.

- Продължава -

сание па джелепкешаните от 13 кази. В каза Шехир 
кьой (Пирот) е вписано и село Бребевница с трима 
джелеикешани, които били задължени с 80 овци. То
ва са: Нешо Петри, задължен с 20 овци, Милю Брай- 
ко с 30 и Йовко Пеше също с 30 овци. Тъй като дже
лепкешаните са давали по една овца на всеки 25 овце,

1 Бребевница (6) __ ____

Бребевничани - 

от турските 

архиви до 

днешни дни

стигаме до извода, че само тези грима селяни са от
глеждали повече от 2000 овце {Турски илюри за бъл
гарската истории, том 111, БАН, София, 1972 г.). В 
непълния регистър на бащините в Софийско, Пирот- 
ско и Пернишко, съставен от 10 януари до 30 декем
ври 1606 година, Бребевница е вписана като село 
Брсбевпиче. Принадлежало с па каза Шехир кьой и е 
имало 3 бащини, всички задължени с по 1225 акчета: 
бащина на Велчо, син па Стоян, бащина па Лале, син 
на Димитри, и бащина на Димитре Милкип (Турски 

българската истории, том V, БАН, Со-

жи-

извори за 
фия, 1974 г.).

Първото официално преброяване 
селото след турското владичество е извършено през 
1880 г. Селото е било в община Станяпци, околия Ца
риброд, окръг Трън. Ето броя на жителите на Бре
бевница в периода от освобождението от турците до 
Първата световна война: 1880 г. - 324; 1887 г. - 326; 
1892 г. - 267; 1900 г. - 352; 1905 г. - 373 и 1910 г. - 390. 
Както се вижда, в посочения период селото е имало 
средно около 350 жители, а само при преброяването 
през 1892 г. с имало почти 100 души по-малко!? Не 
успях да открия причината за това рязко намаление. 
Тъй като няма сведения за някакво голямо изселване 
на бребевничани, вероятно става дума за върлуваме 
на чума или друга “помория”. Любопитен е и фактът, 
че не всички жители на селото са били българи - има
ло е хора, които са се декларирали като румънци. Ня- 

бребевничани твърдят, че това били власи - овча
ри, по от запазените списъци на жителите се вижда, 
че става дума за румънки, омъжени в Бребевница.

Поради новото териториално разпределение па 
селата и общините през 1883 год. Бребевница е влез- 
ла за кратко време в Пър гопопииска селска община 
[Държавен вестник бр. 73 от 12. 7. 1883 г., Указ №

на жителите па
* От първото преброяване през 
1880 г. до началото на 60-те години 
на XX век, значи цели 80 години Бре
бевница е имала средно около во1> 
жители. През последните 45 години 
обаче броят на бребевничани 
малявал рязко и сега са 7 пъти 
по-малко.

Бребевница е едно от най-старите села в Забърди- 
ето. Макар че тук е имало хора и преди гурземи, първите писмени данни за

372 328 233 148 90 62
75 84 69 55 49 32
5,0 3,9 3,4 2,7 1,8 1,9

е на-

ладяване на пашите
! това село сс намират в турските архиви. „

I! списъка на тимарите в пахиитс Висока и Знепол 
за годините 1447 - 1489 селото е записано катс> Бре 
битинци с 23 домакинства и приход 0г 1 ^ ‘‘к'ет‘' 

; Било с тимар па легатора 1>айко, по той бил обесен 
каГраГйнРик и на 30 юни 1451 , го н=л >,его; 
вият син красо (Турски извори за ^*****"° ш 

II, БАН, София, 1966 г.). В ^Жа.

КОИ

па
торил, том
джелепкешаните в български те земи °г 

! фСр - кадията на гр. Пазарджик, е дал подробно опи
Цветко Иванов
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Пиротска окръж
на лига - IV кръг
Желюшани
все

Традиционен есенен крос 
„За щастливо детство"

НФЗ - 8 кръг

Наводнение от 

голове в "Парк"
П0-С1ЛГурНИФК "Балкански" - фК "Йединство" (Бела па

ланка) 6 : 2 (3 : 1)
Димитровград, 8 октомври 2005 г. СЦ “Парк”, зрители - около 500. 

Главен рефер: Души и Нонич от Пирот (7). Голмайстори: В. Георгиев п 
32, 41, 77 и 84, Иванов в 44 и Цепим в 87 за “Балкански”, а Нсшпч в 23 и 
Глигорисвич (автогол) в 75 за “Йединство”. Жълти картони: Гюров, 
Иванов, 13. Георгиев и М. Пенчев от “Балкански”, А. Тоскич, Папчич, Ка- 
сумович, М. Тоскич и Иешич от “Йединство”. Червеи картон: Пешич от 
“Йединство” в 74 минута.

ФК "Балкански'': Андонов 6.5 (Йовичич -), Бошкович 7, Глигорисвич 
7. М. Георгиев 7.5,13. Пейчев 7. М. Пейчев 7,13. Георгиев 9 (Иоваиович -), 
Гюров 7, Чирич 6.5 (Зекович 7.5), Ценич 7 и Иванов 8.

ФК "Йединство": Пешич 6, Пешич 7,13. Ммтич 6 (М. Митич 6.5), Сто- 
яповпч 6, Стонч 6.5, М. Тоскич 6 (Голубович -), А. Тоскич 5.5, Марипко- 
вич 6.5, Панчич 6, Соколович 6.5 и Касумович 6.

Играч на срещата: Влада Георгиев (“Балкански”).
Вълнуващо комшийско дерби в Димитровград. Осем попадения, 9 

жълти, един червеи картон, една дузпа... Мачът започна настървено, та
ка че младият рефер Нонич имаше много работа. Гостите първи откриха 
резултата, но след това домакините се съвзеха и бързо обърнаха играта 
и резултата в своя полза. Най-добра игра, откакто носи фланелката на 
“Балкански” показа четирикратният голмайстор Влада Георгиев.

ФК "Желюша" - фК 
"Слога" (Велико село) 
5 : 2 (3 : 2)

Димитровград, 9 октомври 
СЦ “Парк”, зрители - 

около 100, Главен рефер:
Андриян Джорджсвич от Пи
рот (8). Голмайстори: Глиго
рисвич в 8, Г. Дсиков в 30 и 32,
Крумов в 74 и Тричков в 84 
мин. ча “Желюша”, а Пстрович 
в 24 и I’. Иотич в 33 мин. та 
“Слога”. Жълти картони: Ги- 
гов от “Желюша”, а Рангслоп и 
Пстрович от “Слога”.

Играч на срещата: Горан 
Дспков (“Желюша”).

Футболистите на “Желюша” кръст.
играят всс по-сигурно. В този | По трима първокласирани Пеева, Анета Тодорова и Еми- 
мач те с малки усилия надигра-| уЧастпици от всяка категория на Джорджевич. 
ха отбора на “Слога”, която в ; получиха дипломи и ученичес- 
Димитровград дойде само с 11 ' Ки пособия, 
футболисти. Домакините до- | Победителите:

2005 г.

На 4 октомври в Димитров- вич и Неманя Петров; момиче- 
град се проведе традиционни- та: Ирина Матова, Зорица Пет- 
яг есенен крос “За щастливо рова и Емилия Кръстева, 
детство”, в който участваха по
вече о г 1000 ученици от детска- Милош Бранкович, Драган Ко
та градина, основното учили- лев и Здравко Златанов; моми
те и гимназията. Организаго- чета: Теодора Кръстева, Йо
рк на кроса бяха Спортният съ- вана Йованович и Венеция 
юз ни Димитровград, местният Сгоилкова. 
атлстически клуб и Общинска
та организация на Червения Митов, Стефан Голубов и Са-

ша Гогов; момичета: Ирена

Четвърти клас - момчета:

Пети клас - момчета: Ненад

Д С.

ЮФД - седми кръг

Без загуба м в 

Манастирище

Шести клас - момчета: Дар- 
ко Милев, Боян Митов и Нема
ня Коцев; момичета: Мария

минираха през цялото време на | Предучилищна възраст — Петрова, Саня Станкович и Ва- 
мача и заслужено стигнаха до | момчета: Дарко Гъргов, Йо- лентина Величкова.

вай Бошков и Желько Станоев; Седми клас 
: момичета: Ваня Костова, Йе- Андрей Еленков, Владимир 

Босилеградските футболисти играха наравно (0:0) с МСК в Манасти- НЗКОЗТГКО лена Годорова и Весна Алексо- Гогов и Желько Тодоров; мо-
рище в седмия кръг от първенството на ЮФД. па- мичета: Александра Петрова,

Двата отбора не използваха по няколко голови положения и равен- В рамките па 4-и кръг от пър- Първи клас - момчета: Александра Андонова и 
ството реално отразява съотношението на силите в този мач. Босилег- вепетвото па Пиротска окръжна , Андрия Божилович, Миша Андреа Тодорова, 
радчани дълго ще съжаляват заради пропуснатия шанс в последната лига за пионери съставът на “Бал- Костов и Милош Стоянов; мо- Осми клас 
минута, когато Михайло Йоич се озова сам пред вратаря на домакините, кански” на свой терен срази чак | мичета: Александра Соколова, Кристиян Наков Даниел Вел-
обаче не успя да опъне мрежата зад неговия гръб. със 17 : 0 “Напредък” от пиротско- ; Сандра Гъргова и Кристина ков и Дарко Миланов; момиче-

Младост: Г. Велнчкович. Б. Илич. И. Григоров. В. Стамеикович, Г. то село Извор. Пионерският със- I ‘ п гт .. п
Игнятович (Б. Воиновнч), Д. Димитров, М. Васев (М. Йоич).Д. Стошич, ! тав па “Желюша" в този кръг бе ! Маринкова. та- Леа Панова, Мария Ранге-
В. Владимиров. Л. Димов и С. Дамняпович. свободен. В следващия кръг мла- ! Втори клас - момчета: Нико- лова и Дияна Величкова. Гим-

МСК: Д. Днмитриевич, Иван Джокич (М. Кръстич), И. Райкович. М. днте футболисти на “Балкански” в ла Станоев, Иован Станулович назисти: Милан Пешев, Нико-
Стойкович, 3. Радойчич, А. Здравкович, Игор Джокич (Г. Гарчич), Д. ; неделя гостуват в Пирот на “Йе- I и Давид Николов; момичета: ла Найденов и Саша Милев.
Алексич. 3. Стоянович. 3! Биджич и Й. Илич. ; динство”, а желюшани са домаки- Анджела Колева, Анджела Ге- Гимназистки: Теа Младенова,

В следващия кръг на “Пескара” ще се играе дербито между “Мла- | ни на връстниците си от пиротския оргиева и Йована Иванова. Юлияна Георгиева и Бранкица 
дост” и “Топличанмн” от Прокупие. Срещата е насрочена за 16 октом- | “Раднички”. И двата мача започват

Д. с.

три нови точки. момчета:

момчета:

Трети клас — момчета: Бо- Божилович. 
I жидар Еленков, Дарко Йовано-в 10 часа.ври от 15 часа. д.с.П.Л.Р.

Подготовки на женския отбор на ШК „Цариброд"

За първи път в елитната лига Бесилеградчани четвърти
Окръжни работнически спортни игри

Отборът на Босилеград зае 4 
място в крайното класиране на 

Председателят на отбора Драган Йовичич вярва. | тазгодишните Работнически спор- 
че отборът ще оцелее в Първа съюзна лига и добавя: - тни игри, които Окръжният съвет

на Съюза на самостоятелните син-

низира общински РСИ, Окръжната 
синдикална организация разреши 
на работниците-спортисти от Бо
силеград да участват в игрите.

* Председателят Йовичич: "Да не играем само едно лято".
Женският отбор на шахматния клуб “Цариброд” за 

първи път в историята си ще се състезава в Първа съ
юзна лига. Това е най-големият успех на един лимит- “Надявам се, че няма да играем само едно лято, а ня- .

колко сезона. Години наред се опитваме да влезнем в I дикатн в Пчински окръг организи- 
елитния ранг па състезанието. Първата съюзна шах- I Ра на 8 октомври във Враня. Побе- 

е едно от най-силните клубни състезания дител бе отборът на Враня.
Босилеградчани, общо 8 състе-

П.Л.Р.
ровградски отбор в историята. Подготовките са в пъ
лен разгар, така че отборът ще бъде напълно готов за 
първенството, което ще се проведе от 17 до 28 октом- матна лига 
ври във Върнячка баня. Димитровградските шахма- за жени в Европа. Шахматистките са готови да дадат 
тистки щс предвожда Емилия Джиигарова, носителка максимум и да осъществят целта. Неблагорпиятното 
на най-високата титла, която на неотдавнашната обстоятелство е, чс заради ученическите си задълже- 
шахматна олимпиада бе с най-добри резултати в

Баскетбол
затели, участваха в състезанията 
по шахмат, тенис на маса и лека ат- 

ния към отбора ме можа да се присъедини младата I летика. По тенис на маса бяха вто- 
представителния отбор на България. В състава са и димитровградчанка Анита Накова. Особено смс бла- : ри, по лека атлетика трети, а в шах- 
Драгана Пеич Ранджелович, майстор па ФИДА, Да- годарии на органите на местното самоуправление в ! матния турнир четвърти. На боси- 
ииела Груич, кандидат-майстор, и сестрите Анита Димитровград, които ни оказаха помощ.” | леградския отбор бе присъдена ку-
Алексова, кандидат-майстор, и Бояна Алексова, пър- Във Върнячка баня треньор на отбора ще бъде | па аа “феърплей”, 
вокатегорничка. Съставът е подсилен с още една доб- българският гросмойстор Александър Делчев, 
ра шахматистка - националния майстор Бранка Вуич 
Катинич.

Загубиха с 41 

точки
БК "Ниш" : БК "Ди
митровград" 107:66

Въпреки че тази година синди- 
ц (2 | калното представителство не орга-

Ниш, 9.10.2005 г., залата на ОУ 
“Душко Радович”. Зрители 100, съ
дии: И. Петрович и Н. Джорджевич 
от Ниш.

''Димитровград": Геров - Ве
лев, Д. Алексов 3, Мишев-, Стани- 
мирович 16, Виденов-, Андреев 21, 
Джорджевич 5, Аранджелович 15, 
Радованович-, Джурджевски 6.

Основната причина за тежкото 
поражение в рамките на втория 
кръг е контузията на един от 
най-добрите баскетболисти в от
бора на “Димитровград” Радова
нович, който в третата минута на
пусна играта.

В следващия кръг “Димитров
град” ще играе с “Гердап” от Кла- 
дово в събота на 15 октомври в Пи
рот.

„Долна Яйна“ - 

„Цариброд“ 1,5 :4,5
^Младост” - “Брест” 6,5 :3.5

В третия кръг от първенството на Сдру- В останалите мачове от 3 кръг са пос- 
жената шахматна дивизия на Пчински и тигнати следните резултати: “Пуста река” 
Ябланишки окръг “Младост” матира като - “Беса” 5,5 : 2,5; “Радан” - “Враснска баня” 
домакин с 6,5:1,5 “Брест” от Брестовац. 7,5 : 0,5 и “Ром” - “Юг” 3,5 : 4,5. Свободен 
Босилеградските шахматисти спечелиха 5 беше отборът на “Ябланица” от Медвед- 
и ремизираха 3 партии без да допуснат за- жа. 
губа.

Шахматистите на ШК “Цариброд" стиганаха до още 
една убедителна победа като гости. Жертвата 
бе ШК “Долна Яйна" от едноименното място край Лес- 
ковац.

Победи за “Цариброд” осъществиха: Емилия Джинга- 
рова на първата дъска, Драгана Пеич Ранджелович 
втората, Георги Петров на третата и Сърбислав Минчич 

дъска. На четвъртата дъска ремизира Драган 
Илич, докато на шестата загуби Драгиша Йонич.

ШК “Цариброд” продължава да оглавява 
класиране. В следващия шести

този път

Временното класираме: 1. “Радан” 6 
Резултатите: Новица Божилов - Жива- точки (20,5); 2. “Беса” 6 (15); 3. “Младост” 4 

дин Миленкович 1:0; Митко Александров - точки и 1 мач по-малко (12,5), с по две точ- 
Миодраг Миленкович 1:0; Пене Стоянов - ки са “Пуста река” и “Ябланица”, докато 
Саня Тачич 0,5:0,5; Боян Пенев - Драган “Брест” и “Вранска баня” са без точки. 
Стсванович 1:0; Драголюб Величков - Сла- 
вица Митевска 0,5:0,5; Ванче Николаев - томври (неделя) босилеградските шахма- 
Милица Джорджевич 0,5:0,5; Васил Йоси- тисти гостуват на “Юг” в Буяновац. 
фов - Зоран Митевски 1:0 и Драган Божи
лов - Иван Златанович 1:0.

на

на петата

В рамките на четвъртия кръг на 16 ок- временото 
кръг димитровградските 

шахматисти ще посрещнат ШК “Пирот” в неделя на 16 
октомври в помещенията на КИЦ “Цариброд".П.Л.Р.

Д.С. ДС.
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Националния съвет на 
българското малцинство в СЧГ 

обявява жентар
Конкурс Преди месец-два 

върху пътния знак пи
шеше и Суково, но и 
Погановски манастир 
и Звонска баня.

Защо сега е остана
ло названието само на 
едно селище и чия е 
грешката и отговор
ността?

За подкрепа на проекти и дейности на 
организации от българската общност в 
СЧГ, които имат за цел опазване, 
развитие и афирмация на българското 
национално самосъзнание, 
вероизповедание, обичаи и традиции, 
просвета, култура и информиране. 
Проектите трябва да отговарят на 
следните критерии:

1. Да отразяват нуждите на 
българското малцинство.

2. В проекта да е включена акция, която 
ще стимулира позитивни промени и която 
ще строи връзки между хората и/или 
институциите в обществото

3. В проекта и дейностите да са 
включени лица и институции от 
българската общност. Същият да има 
отражение върху общността и/или лица,, 
които са включени в дейностите или 
ползват услугите.

4. Проектът или дейностите да са 
реално осъществими.

5. Проектът да въздейства пряко или
| косвено на по-широк кръг от хора, а не на 

малка целева група.
6. Да бъдат приложими сред 

българското малцинство в областта на 
културата, образованието, 
информирането, вероизповеданието, 
традициите и обичаите.

Конкурсът е открит 30 дни след 
публикуването му във вестник 
„Братство“.
Конкурсните документи се изпращат 
до канцелариите на Нациналния съвет 
в Димитровград, ул. „Н. Киров“ 9 и в 
Босилеград, ул. „Г. Димитров“ бб

Илия Звонски

Ш-''ма на наш читател _________ _

Ученически струнен оркестър
Царибродчани помнят много | - ( ■ , 4, л

музикални формации, които са ги
забавлявали през изтеклите ня- ;
колко десетилетия. Без съмнение
най-впечатляваща е ученическата | 
духова музика, просъществувала г- $
повече от половин век. От остана
лите състави с дълга традиция в
музикалното изкуство на градчето
се помнят известният състав
“Червеният джаз”, мандолинени- I , | 
ят оркестър, народният оркестър, «“-у 

Генчо, Гоша Ьв който са свирели

“Нощните чародейци и др.
От старите пожълтели снимки 

научваме, че Цариброд е имал му-
зикални дружини и много по-рано. търа. Това е застаналият в средата с контрабаса Ве-
Казаното потвърждава и тази фотография, заснета селин Пейчев, роден в село Долни Криводол. Учил 
през 1926 година. На нея е ученическият струнен две години в Царибродската гимназия, останалата 
оркестър, съставен от цигулари, китаристи и кон- част от средното си образование завършил в Пи-

трабасист. рОТ Една част от своя кратък живот е прекарал в 
За съжале- Свилайнац като околийски началник. Умира много 

млад от менингит, който по това време не се леку-А УСщСГГУ ЦД У УШИ
■' Съставил. Драган Петров 4 ‘ * 6 7 8 9 102 31 ние има

ме данни 
само за 
един 
членовете

вал.
13 А 14

ГК За трагичната съдба на Веселин Пейчев ни разка- 
от за неговата племенница Лиляна Гакова, а снимката 

е от албума на нейния брат Петър Костов, който 
на оркес- живее в Белград.

ВОДОРАВНО: 1. Град в
САЩ. 6. Лъжица (сръб.). 12.
Футболен отбор от Дупница. 16 
14. Симеон (гальо.). 15. Мяр
ка за площ. 17. Изкуствен во- 21 
ден път. 19. Карибски остро
ви. 21. Единица за електри
ческо съпротивление. 23. 26
Столицата на Сенегал. 25.
Госпожа (фр.). 26. Лекарство. 31 
28. Войскова част у турците.
30. Отделно място за ограни
чен брой зрители в театър, 
стадион и пр. (фр.)- 31. Мю
сюлманско мъжко име. 33. 41 
Намекване, загатване.
Ненормален. 36. Град 
Франция. 38. Бивш баскетбо
лист на "Партизан”. 40. Радко 
Овчаров. 41.9 и 11 буква. 43.
Орган на обонянието. 45.
Издателска къща от Белград.
47. Скоро купен. 49. Единица собление за лампа. 16. Ка- 34. Малко помещение в жили- 
за електрическа мощност. честв0 на голям. 18. Образ от ще. 37. Ловене на дивеч. 39. 
51. Белота. 53. Българско “Професионалист” на Душан Страна в Южна Америка. 42. 
мъжко име. 54. Група попити- Ковац0ВИч, 20. Кумир. 22. Пойна птица. 44. Плетена 
чески интриганти в Испания в Пчелен продукт. 24. Литера- чанта за пазар. 46. Задна 
началото на 19 век. турно произведение. 27. Град част на шията. 48. 3 и 6 буква.
ОТВЕСНО’ 2 Авто-мото (съ- в Северна Германия. 29. Уруг- 50. Тома Алексов. 52. Един 
кр.). 3. Политура. 4. Град в Ру- вайски футболен национал. предлог.
мъния. 5. Горна камара в пар- 32. Сръбски ежеседмичник.____________________

някои страни. 7.
Първенец. 8. Свръхмодерно. ............ *с ю ч-
9. Мюсюлмански свещеник. 1. Сталин. 6. Пеликан. 13. Марек . 15. Торино. 16. АБ. 18. Ка-
10. Неподвижно морско жи- рат. 20. Сатир. 21. Нар. 23. Колан. 25. НА. 26. Ирис. 28. Набор, 
вотно. 11. Оперна певица, ко- 30. ЙЕА. 32. Самит. 34. Сомун.36. АН. 37. Алас.39. Радан. 41.

изпълнява първите роли. Ат. 43. Анто. 45. Дамари. 47. Вол. 49. "Кент”. 51. Ре. 52. НЯ. 53. 
13. Град в Босна. 15. Приспо- "Арис”. 54. "Контики”.

18 1 19 20
С. Игов

24 А 25
*

22 ^ 23

Малка обява
* * 30

" у, “ Продавам къща 3 село Власи в отлично състояние. 
Има вода, ток и дворно място от 700 квадратни 
метра близо до реката.

Телефон за сведения: 010/ 362-318

34 ^ 3532 ^ 33

39 ^ 40' ^ 38

Тъжен помен
На 12 октомври 2005 година почина нашата мила майка, 

свекърва, тъща и баба
ЦВЕТАНКА БОЖИЛОВА 
от с. Дукат

Милата ни покойница бе погребана вчера в дукатските гробища. 
Благодарим ти за добрите дела и за всичко, което стори за нас. С 

много обич и признателност се прекланяме пред светлата ти памет. 
Почивай в мир!

Опечалени: син Коне, дъщери Калинка и Виданка и техните 
семейства

4644 1 45

** <* !35.

“ *г 52ВЪВ 47 48

Тъжен помен
На 23 октомври 2005 година сс навършват 40 ТЪЖНИ 

ДНИ от смъртта на скъпата ни съпруга, майка, свекърва, 
сестра и баба
ИЛИНКА СОКОЛОВА 
от ДимитровградРешение на кръстословица 257 ■ Водоравно:ламенти в

Липсват ни голямата ти обич и закрила!
С много тъга и уважение сс прекланяме пред светлата 

ти памет!
Опечалени: съпруг Иаап, син Дели, снаха Марияна, внучки Марина 
и Емина и останали родниниЯТО
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Манчин рабуш
12 —1 и№Ш'л
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Ш^^тдавна мина сребърната мс”. Там проучих всички лични ри. Междувременно един 01 
^Гни сватба и да си призная обяви за женитба и реших да най-добрите ми приятели про- 
честно, жена ми ми омръзна, “плагиатствам" обявата, която чел обявата и алармирал общи- 
Затова реших окончателно и оцених като най-подходяща, те ни познати. Един о[ гях по

Платих седем шилинги и пре- задача” дойде при мен и раз- 
мсп. Няма дадох обява със следното съ- треперене ме попита: ЯатV1

категорично: или аз ще омъжа 
нея, или тя ще ожени 1.. 
трето решение! Представете 
си, жената, която храните, об
личате и обкръжавате с всевъз
можни удобства, всеки ден 
изяжда по късче от вашия джи- 
гер и вие сте принудени да тър
пите всичко това дни, месеци и 
години. И ако се опитате да я 
убедите за нещо. нейните обув
ки непременно ви изпращат 
през вратата...

Следователно понасях все н 
вся. Миех съдовете, чистех по-

и»|1> - Здраво-живо, Манчо, кво праиш? - срете ме
онядан Властолюбов.

- Добре съм! - отговори му я. - Така смо свикли да каже- 
мо, а само си нийе знайемо дали и колко смо добре...

- Айде кажи, мучи ли те нещо?
- Па ко да ти кажем, еве юрим йедно друго, имам две-три 

козе па требе ясле да им напрайим! Гледам народ све пове
че се обърча къмто стоку, па реко й я да не съм по-назад.

- Убаво, убаво, само кве ясле че праиш?
- Че сковем неколко дъскье, ама и оне отишле у бестрага. 

Требе да дадем повече от илядарку за йедну дъску...
- Е Манчо, одърте и акъл не ти дооди. Тебе не ти требе са

мо йедна дъска, а цел намещай! При толко готове ясле ти 
си се патил да праиш ясле за козе!

- Кажеш има готове ясле? Па куде може да се найду и 
скупе ли су?

- Да су скупе - скупе су! А ка погледаш убаво, може и да 
не су скупе...

-Е, са ми све рече! И тека и онъка...
- Може, Манчо, може! Стига да умейеш да се подвираш, 

пребоядисуйеш, па чак и душу да си продаваш ...

да, изтръсвах килимите, перех 
дрехите... И да си призная чес
тно. не смеех да се карам с нея. 
Моята задача като съпруг и 
глава на семейството беше да 
изпълнявам всички нейни и се
мейни задължения навременно 
и в добро настроение.

През едно дъждовно лято 
моята лейди реши да замине с

да се
- Я с гяволье тикве не садим, та душу да им давам...
- Я това Манчо, вигуративно, тека съга модерно се каже. 

Главно йе да знайеш да се меняваш, съга йе време за про- 
мене, а ти си запел кико деда ти козе да чуваш и за козе яс
ле да прайиш! Требе да извъртиш тека, та да дойдеш до 
държание ясле! И колко су по-нагоре, по-дълбокье су...

- Добре де, и я съм за променете, ама не знам кикво требе 
да напрайим и кико я да се променим. Айде Властолюбе, 
ти си по-отракан, научи ме!

- Първо, вечимка не съм Властолюбов, а Властолюбо- 
вич, а за променете требе да имаш голем нос, та да наду
шиш одалеко кой че дойде на влас. И нема да се излатиш! 
Кига вечимка климне на йедну страну, ти вой се пришлям- 
чи и почни да гьу подържаваш и да гьу валиш. Не видиш 
ли кико некои наши беоше комунисти, и социалисти, а са 
су демократи и не знам нема ли ютре да буду и радикали. 
Кико ветърат дува - тека се обърчаш. Йеднуш намърдаш 
ли се, после йе лъсно, а недай боже да станеш некиква 
клечка, тъгай другьи че се овъртаю около тебе и че ти се 
подлизую и че те вале на сва уста, ама тека валеньето да 
дойде до твойи уши. А ти кво прайиш: най-често мочаш 
срещу ветърат и после се чудиш защо съвят си упърскан, 
да не речем нещо друго! А йеднуш испърскан - после цел 
живот не може да се опереш!

- Брей, ти кве ми гьи сказа, това испаде цел театар!
- Па ако очеш Манчо, и убаво погледаш, целият живот йе 

театар. Само йедни тегле на сценуту, а друтьи играю и 
дърпаю конците...

- Добре, а нема ли понекига тея ясле да загорчу?
- Нийедне държавне ясле, Манчо, не су горчиве. Горчи

вото дойде кига те одбию от яслете!

- С обява си търсил жена! 
Получи ли някакъв отговор?

- Стотици отговори!
- И какви са предложенията?
- Във всички писма пише:

децата ни в един известен ку
рорт. Покани ме да тръгна и аз дър 
с тях, но някак успях да се нз-

с неотложни служебни заработка от 100 фунти, симпа-

жанне:
Стабилна личност, месечна

мъкна
работи. Извадих от джоба си 20 тична мъжка особа, строен, 
фунти, дадох й ги, а нейните 60-годишен, търси дама на въз- “Вземете моята жена!” 
очи светнаха като очите на коб- раст до 55 години заради раз- След всичко, което се случи,

влечение и евентуална женит- единственият възможен изход 
ба.” беше да поговоря с жена си “на

Обявата излезе на следва- най-високо ниво”. Затова вед- 
По-късно ще ти изпратя три щия ден. Бях много щастлив, мага отидох при пея и й показах

Но от голяма развълнуваиост отговорите на обявата. Така

ра.
- Значи... имаш пари!

Засега само толкова...

пъти повече...
Да си призная честно, излъ- съм направил една неудобна най-сетне решихме нашия 

грешка: заедно с псевдонима проблем. Аз вече не давам обя- 
съм дал и точния си адрес!

гах я, но тя ми повярва и се за
радва, тъй като пе бях я лъгал 
дотогава... 
най-сетне
към редакцията на “Сънди тай- кутия намерих цял куп отгово-

ви, а тя не изяжда джигера ми. 
Отсъствах три дни и когато При тези условия, братя, може 

замина, побързах се върнах вкъщи, в пощенската да се живее...
След като тя

с -щт.[Здободневка

Неосведоменият премиер
Премиерът влезе на заседанието на кабинета беше ясно нищо. Което най-сетне разбра и са

мият той.видимо доволен.
- Кажете ми, моля ви, кого трябва да похва

ля?! - попита той и се разсмя.
- Господа, имам предвид честването! Това I 

феноменално честване на поредната годишнина 
Членовете на кабинета го гледаха с неверие. на Пети октомври, нашата демократична рево- 

“Това е фантастично! Внушително! Чудесно! Съ- люция за промени! 
вършенио! Спектакулярно!” Никому обаче не

Манна

Предпанаирни 

размишления за 

писателите и 

книгите

Напрегнато мълчание.
- Искате ли най-сетне да ми кажете - попита

премиерът с повдигнат тон - кой организира 
честването на Пети октомври пред Скупщина
та ?!I Епиграми

Участ Осмели се секретарката:
- Господин премиер, как да кажа... никой от 

кабинета не е организирал това...
Премиерът весело махна с ръка:
- Няма значение ако не сме пие! Важно е, че се 

е сетил някой от демократичните ни колеги! То
ва е най-важната дата в по-новата ни история, 
господа! Не е малка работа, когато целият на
род се избори за промени!

Секретарката беше енергична жена.
- Господни премиер! Това пред Скупщината 

не е честване на Пети октомври...
- Невъзможно! - отсече премиерът. - Защо би

ха се събрали милион души тъкмо на 5 октомври 
на същото място и в същия брой?!

Секретарката използва цялата си смелост:
- Ако се съди по това, което извикват и което 

са написали на транспарентите... Те искат про
мени!

|

*Той е с голяма творческа продукция: контейнерите са 
пълни с негови книги.
*На основата на представените литературни текстове 
и други ценни книжа единодушно бе приет в Сдружение
то на писателите. Като писател сега трябва да мълчи. 
*Ако не бяха лошите писатели, от какво щяха да живеят 
литературните критици?
‘Написа стихотворение на всички времена. Затова го по
съветваха да остави писането.
‘Най-лошата съдба за една лоша книга е да бъде изложе
на на Панаира на книгата.
‘Той пише без стил, 
стилови мебели.
‘Неговият отличен криминалистичен роман е нула в 
сравнение с криминала в издателската дейност.

Застигна ни участ такава - 
никой не ще да пробва 
пито да ни заробва, 
пито да пи освобождава.

I

Време разделно
Пак в западна посока
тръгва пътникопотока. 
Във родината остават 
само тези, 
дсто се надяват 
да я управляват.

но с получените хонорари си купи
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