
Основател на Издателството:
Народна скупщина на 
Република Сърбия

г *Цена15дин.Вестник за българите в СЧГ

Среща на 15 държавни лидери от 
Централна и Югоизточна Европа

Първият брой излезе на 15 юни 1959 г.^

Българският Президент Георги Първанов 
на официално посещение в САЩ________

Евроинтеграциите 

нямат алтернатива България е пра 

а демокрация
Държавните глави на страните от Централна и Югоизточна 

Европа настояха ЕС да продължи процеса на разширяването си, 
включвайки в него Турция и държавите от Западните Балкани, 
предадоха световните агенции. Въпреки разногласията около об
щата европейска конституция, ЕС трябва да продължи напред, 
приемайки България и Румъния през 2007 година, и впослед
ствие Хърватия и Труция, подчертаха 15-те държавни лидери, ко
ито се събраха на среща в Загреб, посветена на процеса на евро
пейска интеграция на страните от региона.

“Процесът на интеграция няма алтернатива и не трябва да бъ
де спиран или поставян под съмнение”, заяви хърватският пре
зидент Стипе Месич в речта си при откриването на форума.

*От 16 до 19 ок
томври президен 
тът Първанов беше 
на официално посе
щение в САЩ по по
кана на американ
ския президент 
Джордж Буш * Бъл
гария - добро място 
за инвестиране * 
Висока оценка на 
подкрепата на САЩ 
в усилията Бълга
рия да влезе навре
ме през 2007 г. в 
Европейския съюз

Президентът Георги Пър
ванов се срещна в понеделник 
с американския си колега 
Джордж Буш. Парвата офици
ална среща на двамата прези
денти се проведе в Овалния 
кабинет в Белия дом.

Президентите Първанов и Буш в Овалния кабинет 
в Белия дом

ггггим—— ----- ! (На стр. 4)

1/1 шахматният крал е от България№жа „Балкан театъ ест"

Топалов седна ■ мешам трон!
мо няколко дни след като отПървият секретар и аташето за 

култура към посолството на Бълга- Брюксел е пристигнала информа- 
СЧГ Стоян Станкулов откри цията, че Европейският съюз ще 

в Димитровград започне преговорите със Сърбия и 
манифестация “Балкан Черна гора за интегрирането”, ка-

рия в
петъкминалия

културната
театър фест”. “Хубаво е в Димит- за Станкулов. 
ровград да започва театрален фес- яшшшт

сативал с * На турнира за шам
пионската титла в 
аржентинския град 
Сан Луис Топалов бе 
убедително първи с 
10 точки пред Ананд 

) и Свидлер 
I, които събра

ха по 0,5 точки

,
>!*•«

ЗО-годишиият българин Ве- Ш 
селии (Веско) Топалов е новият ■ 
световен шампион по шахмат! И 

Кой всъщност е той?
Роден е на 15 март 1975 годи- Ш 

на в гр. Русе. Международен [1 
майстор е от 1989 година и Ц 
гросмайстор от 1992 г. С отбора в 
на България е балкански шам- Ь 
пиои за юноши през 1991 г. и за 
мъже през 1994 г. Световен шампион за юноши до 14 години през 
1989 г. в Агадулия (Пуерто Рико), сребърен медалист от първен- 

на планетата в Сингапур за юноши до 16 години и фина- 
от световното за мъже в Либия през 2004 г.

188М 0350-ХХЗХ

ствого
лист.....

Стоян Станкулов открива “Балкан театър фсст (На стр. 2)
'У7 03 5 0 "X И 3 0 0 4



В уеит'!>а т вниманието2 21 октомври 2005

Тепам седна 

на светсвнид трон!
Николай КАРАКОЛЕВ,
съветник за европейски интеграции
в посолството на България в Белград

Ще успеете, 

вярвам във вас
(От стр. 1) треньорът му трябваше да го 

занимава с изпреварваща ме- 
За да узнаем нещо повече за ТОдИка> защото бе надраствал 

него, се свързахме по телефона другите деца и крачеше със 
с майка му Снежана Топалова, светлинни Г0ДИни пред тях. 
която специално за “Братство Имаше будно комбинадионно 
бе изключително любезна да 
заяви:

- През 1982 г. хванах Веско за 
ръчица и го заведох в шахмат
ната зала на улица “Муткурова” 
и там попитах: “Много иска да

виждане и зрееше бързо в так
тически план. Агресивният 
стил на игра беше запазената 
марка в играта му. За специа-*Дали сегашното наше правителство, с оглед на обстоятелствата в 

страната, може да постигне политически консенсус?
- От все сърце очаквам сегашното сърб- 

ско правителство да направи всичко въз
можно, даже и невъзможното, за да пос
тигне политически консенсус. Накрая, това 
не е някаква извънземна задача. Вижте,
Оли Рен сам определи 5 октомври тази годи
на - Денят на демократичните промени, за 
ден когато да започнат преговорите. От 
този ден вашето правителство всекидневно 
ще провежда не по едно, а доколкото това е 
необходимо, по пет заседания, с една единс
твена точка от дневния ред: какво до този 
момент е постигнато по плана за европейс
ките интеграции. Това, което ви очаква вие 
просто трябва да издигнете на държавно 
равнище номер 1. Вярвам, че ще успеете.
* Това е Първия ош този вид разговори във 
Враня и в Пчински окръг. Вг,Преки бройните 
информации и Покани, тук моментално няма

~ един кмет на общините. Ако те така се 
отнасят към въПроса, какво може да се очаква 
от другите. Известно е, че основният въПрос в 
наташа страна за Предстоящите 3-7 години ще 
бъдат евройейскише интеграции. Какво ни 
твешваше, как да се избавим ош тези и Подобни 
Примки?

- Ще ви отговоря така: след двумесечен 
престой в Словения аз на моето правител
ство предложих от кръга на балканските ст
рани да отлъчи Словения. Защо? За тези 
два месеца аз разбрах, че имам работа с 
хора, които абсолютно европейски са ориен
тирани. Хората в Словения смятат законите 
за нещо, което безусловно трябва да се спа
зва. Те мислят по европейски, поведението 
им е европейско. Това е съществената раз
лика между тях и всички други народи на 
Балканите. Значи, хората които днес не са 
тук са останали последователни на балкан
ския манталитет и затова просто сме прину
дени да сме без тях. Междувременно ще 
трябва да намерим други хора, които ще им 
бъдат алтернатива. Второ, въпреки всичко 
съветвам ви по въпроса за европейските ин
теграции да се включат неправителствени
те организации и медиите. Това са изключи
телно силни опори. Защото хората от НО 
могат да кажат всичко, а тези от медиите са 
силни, понеже креират общественото мне
ние.
* Вярваше ли, че след най-новите избори 
българското Правителство ще Продължи 
усПешния ви Път към ЕвроПа?

- Веднага след изборите, на първото си 
учредително събрание на парламента, бе 
приета съвместна деклерация на парламен
тарните партии, в която първата точка бе
ше: задълженията към Европейския съюз.
Въпреки че България никога в историята си

листите нямаше съмнения
бяха сигурни, че ще стане грос- 

от световна величи-
не е имала такъв хетерогенен парламент.
Въпреки всичко, аз смея да твърдя, че в игР“е шахмат, ще го вземете майСтор 
българския парламент по този въпрос не се ли"” След като го провери,

треньорът Димитър Синабов 
го взе, въпреки че Веско тряб-

на.”
обмисля, защото това се подразбира. И наистина, думите на майка 

му се потвърдиха. В Аржентина* Каква е обстановката а България По вг,Проса 
За коруПщшши, ние с вашата Полиция и 
мишница имаме шаг,рде лош оПшТг?

- Веднага ще кажа, че това е толкова 
голям проблем, че създава главоболия и на 
държавите членки на ЕС, а и на държавите 
кандидатки. Ние приехме съответни закони 
в тази област, без които не може да се върви 
напред и засега се борим успешно. Това 
същото и вас ви чака.

Мениджерът Силбио Данаилов

Топалов иска да играе 

с Крамник и Каспаров
*Балкаиише са вшрусен регион”, един вбарушеи В обширно интервю за руското списание “64" Силвио Да- 
Погреб”. Какво вис кашо диПломаш мислите за паилов, мениджерът па новия световен шампион, между
становището, че шегирябва да станат другото заяви, че Веселин Топалов иска да играе с Влади-
аПолуостров на цветя”? мир Крамник и Гари Каспаров, въпреки че според правила-

- Аз най-напред се надявам, че в годините та на ФИДЕ няма такова задължение.
- Новият шахматен крал няма да се владее като цар-запо
ведник. Имахме такива в миналото и това не беше добре. 
Веселин ще прави това, което знае най-добре: ще играе на 
най-високото възможно ниво. Световното първенство в 
Сап Луис беше твърде успешно за популяризирането на 
шаха, а ние и по-нататък ще настояваме за борба против 
ремитата така, както организирахме супертурнира в Со- 

историята изобщо не е полезна работа. До- фия през май, изтъкна Данаилов. 
казателство за това е, че нашите две страни 
за само 4-5 години създадоха извънредни 
отношения. Политическите и всички други 
връзки никога в историята не са били по-до
бри. Ако сърбите и българите можаха това, 
защо да не можат и мнозина други.

пред нас всичките жители на Балканите 
най-напред ще научат, че в миналото няма 
какво да се търси. Трябва да се вдигне 
глава и да се гледа напред. Това е първото 
условие от Балканите да направим „долина 
на розите". Значи днес тук да се живее от

ишио

ваше да се надига на пръсти, за Веселин Топалов стана свето- 
в шахматния вен шампион и взе 300 хиляди 

долара!
Титлата му приляга някак

да надникне 
свят...”

23 години по-късно грос-
майсторът Топалов взе най- естествено, след като миналата 
престижната титла в древната година Антоанета СтефановаБ йерархията ош задължения къде и на кой 

ранг са човешките Права и Правата на 
малцинствата. Ош какво значение е този 
вгшрос за всяка страна, кандидат за членство в 
ЕС?

игра. стана световна шампионка при
“На първия му треньор Ди- жените, а преди няколко седми- 

митър Синабов не му трябваше ци Любчо Спасов спечели све- 
много време, за да разбере, че товното за ветерани.
Веселин е надарен с уникален 
талант. Беше научил до сто от Топи с мускетар, заради бра- 
баща си Сашо, та не му трябва- дичката му и заради романтич- 
ше да почва с първите букви на ната му игра зад дъската... 
шахматната азбука. Още тогава

- Добър въпрос. Правителството на Бъл
гария, което беше принудено да се съгласи 
с формирането на партии по национална 
основа, загуби на поредните избори. Това 
означава, че доколкото някоя партия на 
този път не може да надмине себе си и не е в 
състояние да гледа към бъдещето, няма 
какво и да търси на тоя път. Следователно, ПЬуллзтизтз !тг»ялииа 
когато става дума за защитата на човешки- ШаХМаГПНсНПс! КрМЦЦЗ
те и малцинствените права, Европейският Антоанета Стефанова:
съюз досега не е правил, нито пък занапред--------------------------- --—11------------
с някого ще прави какъвто и да е компромис.
Защо? Затова защото човешките и малцинс
твените права са основният принцип на ЕС.
Значи държавата, която не спазва чове
шките права няма какво да търси в така 
организирания ЕС. В преговорите, които ви 
очакват, покрай стабилните демократични 
институции и пазарната икономика, това е 
основният въпрос.

( От семинара ,Драчка към Европа“, АБЦ 
Център за сигурност и толеранция- Враня)

Иначе в България сравняват

Т. Петров

Няма лесен начин 

да станеш шампион
Българското присъствие на световното 

първенство по шахмат в Сан Луис беше 
скромно като бройка, но изключително за
бележително като личности. В центъра на 
събитията бе Веско Топалов, който накрая 
седна на трона, а тук беше и кралицата на 
шаха Антоанета Стефанова. Световната 
шампионка бе поканена от Международна
та шахматна федерация (ФИДЕ) като член 
на Президентския съвет към централата, 
който заседава в Сан Луис.

В отговор на въпроса как изглежда све
товното първенство през погледа на свето
вен шампион тя каза: “Получи се добър 
турнир, повече от очакваното. Имам пред
вид, че сме свикнали да гледаме повече 
кратки ремита. А тук - може би заради Вес
ко, защото тръгна с победи, другите бяха

длъжни да печелят, за да го настигнат.
Сравнявайки турнирната система, която за първи 

ния шампион, и системата нокаут, по която тя стана шампионка, Стефа
нова подчерта: Всеки формат има предимства и недостатъци. В нокау
та се изискват други качества. Но едно е ясно - няма лесен начин да ста
неш шампион.

път излъчи светов-



Шепи и коментари

Спортно сътрудничество в рамките 
„Евробалканите"

,1005 321 октомври

НАДЕЖДА ЗАХАРИЕВА, замести и к-ллини^ 
тър на културата на Република БългарияДна

Витата съм готова 

да помог
"Евробсшкпн купа" в 

четири съседни страни
*В гр. Ниш е подписано Споразумение за организиране на състеза
ния по ски-спорт за деца и младши юноши

Представители на ски - клубове- съседни страни - на Копаоник, Бо- ски-спорта. “Дано по този начин 
те Бояна от София и “Рилски ровен, Попова шапка и на планина- да изведем балканския ски-спорт 
скиор ^ от Самоков (България), та Лиса край гръцкия град Вериа. до ниво, което очакваме дълги го- 
“Вериа от едноименния град в Председателят на ски - клуба дини”, почерта Митев. Той при- 
Гърция. Работнички ’ и “Якос” от “Ниш” Зоран Маряновпч, който е помни, че в Боровец са проведени 
Скопие (Македония) и “Ниш” от

* Известната бъл
гарска поетеса На
дежда Захариева е за
местник-министър 
на културата в ново
то българско прави
телство. Захариева 
неотдавна пребивава 
в Босилеград по по
вод ознаменуването 
на осмата годишнина 
на филиала на КИЦ 
"Цариброд". Сподели, 
че преди да стане за
местник-министър Поетесата заместииК-ми-
дба Пъти е била в Ьо нистър на културата На- 
Силеград, където е дежда Захариева е родена 
участвала на литера- на 3 ноември 1944 година в 
турни вечери и вина- У™™™ф^сА^о- 
ги 6 била посрещана С гия. Автор е на редица сти- 
голяма любоб. хосбирки, както и на два

Кои са основните задачи на но- романа. Съпруга е на покой- 
вия екип в Министерството ния Дамян Дамянов, един 
на културата на Република от наи-великшпе съвремен- 
к-ътпгшя? /ш български поети, с кого-

- Без специална грижа за култу- п'° ,ша ^алш сипове 11 едпа 
рата не можем да влезнем в обеди- оъщеря. 
нена Европа и новият екип в Ми
нистерството на културата ще 
настоява в бюджета за следващата

инициатор на начинанието каза, че два кръга от световното първен- 
града-домакин подписаха споразу- не става дума за сътрудничество ство по биатлон и 17 европейски

купи за мъже и жени. Клубът “Рил
ски скиор” е основан през 1919 го
дина и работи с юноши и девойки в 
алпийски и бегови дисциплини. От 
по-ново време най-видни успехи в 
алпийските дисциплини е постиг
нал Петър Попангелов. От гр. Са
моков са над 70 участници в олим
пийски игри. През 2002 г. Силвия 
Маджанска е заела второ място 
във Вал д Изер с две десети след 
победителката, а момичетата от
младша възраст също са заели 
второ място в “Тополино купата”.

Заместник - председателят на 
“Бояна” Мирослав Димитров каза, 
че и неговия клуб е с дългогодиш
на традиция. От 1998 г. има солид
на материална база и изявени със
тезатели. “Имаме много добри
участници в международни състе
зания, които заеха от първо до чет
върто място. На неофициалното 
европейско първенство по биатлон 
Зорница Костадинова спечели 
първо място, а беше първа и на 
'Тополино купата" миналата годи
на’, сподели Димитров.

Домакин на редовната октом
врийска среща на ски -клубовете, 
организатори на “Евробалкаи ку
пата”, през следващата година ще 
бъде гръцкият град Вериа.

Българската делегация на срещата в Ниш: Георги Митев 
(вторият отляво) и Мирослав Димитров (до него)

мение за спортно сътрудничество на национално равнище, т.е. на на
ционалните отбори по ски-спорто-и за организиране на ски състеза

ния за деца и младши юноши с об- ве, но на точно определени градове 
що название “Евробалкан купа”, и ски - клубове.
Миналата година такова състеза
ние бе за пръв път организирано на председателят на ски - клуба “Рил- 
Копаоник, докато през сезона ски скиор” Георги Митев каза, че 
2005/2006 малките скиори ще се споразумението е добър шанс за 
съревновават във всичките четири взаимно участие и подпомагане в

сочва, че “човек не живее само за 
единия хляб”. Без оглед, че в наше
то министерство има представите-Коментирайки споразумението,

година да се отделят повече сред
ства за нейното развитие. Колкото ли от Различни политически пар

тии, цари пълно единодушие за ре 
шаването на проблемите в култуи да е затруднена държавата, тя все 

пак трябва да се грижи и за разви
тието на културата, понеже още в 
старата евангелска мисъл се по- Кои са Вашите конкретни за- 
---------------------------------------------- дълокения в министерството?

М. Тодоров
рата.

зИсторическо или модно увлечение? - Аз завеждам сектора за регио
нална културна политика, в чийто 
състав са читалищата и библиоте-

След трагичната смърт на 
Славчо Васев от РадичевциТито в Скопие, а 

Хитлер в София
ките, центъра за книгата, училища
та по изкуство и култура и отдела 
за етническата културна интегра
ция. Ще положа усилия заедно с 
министър Стефан Данаилов и с це
лия екип в министерството да въз
върнем славата на българските чи
талища, които са създаени преди 
повече от 130 години и представ
ляват истински духовни и културни 
центрове. Нашата амбиция е да 
привлечем хората в библиотеките, 
да подобрим материалната база в 
средните училища по култура и из
куство, каквито в България в мо
мента са 22 и др. Имам хъс за рабо
та, притежавам чувство за отго
ворност и смятам, че ще се справя 
с новите ми задължения.
Къкво българите от Босилег
рад могат да очакват от Вас 
и от новото Министерство на 
културата?

- Естествено е, че ще окажа пъл
но съдействие за решаването на 
вашите проблеми и искове. Ще по
могна на Босилеград за всичко, ко
ето зависи лично от мен и съм го-

Един отсъден, 

един освободенДуховете на трите исторически личности 
- Сталин, Тито и Димитров, са отново за
едно - в Скопие.

* Славчо Васев от Радичевци загинал преди 
шест години, докато група хора брали дърва. 
Общинският съд в Босилеград констатирал, че 
трагедията е могла да се пренебрегне

Събрали са се в култовото заве- то се започне от автентичен маке- 
денис в центъра на македонската донски фолклор и се стигне до ига- 

наречено “Кай Марша- лиански канцони.
Сервитьори с пионерски За миналото напомня всичко

гозби с егзотични дървените прибори, мръвките, за-
столица, 
лот". Стсвап Васев (1464) от Радичевци с отсъден на една година затвор,

жи доколкото в срок оте условно и няма да го издър
две години не извърши друго углавно дело. Топа наказание му наложи 
съдебният съвет в Общинския съд в Босилеград със съдия Драган 
Янев, като констатира, чс с предизвикал опасност за живота на хора. 
Въпреки че не бил квалифициран, той на 30 октомври 1999 година 
гора в Рикачево карал камион с чекрък за извличане и товарене на 
дървесина. След като активирал механизма и с металното въже прив
личал дървото, то се пречупило и неговият върх ударил Славчо 
Васев, който бил на калника на возилото и на място го убило. Поради 
липса на доказателства, че е направил същото престъпление, 
съдебният съвет освободи от углавна отговорност Иван Богословов 
от Млекоминци, частник и собственик на камиона и на гората, в която 
този ден петима души брали дърва. В присъдата се казва, че няма 
доказателства да е направил престъпление. Бил в отпуск по болест и 
на този ден не бил в гората.

След трагичната смърт на Славчо Васев общинската прокуратура 
в Сурдулица завела дело против двамата, като ги заподозряла в 
престъпление за създаване на обща опасност и за тежко дело против 
общата сигурност на хората. Общинският съд прибавил необходими 
документи, разпитал повече свидетели и ангажирал вещи лица от 

професии. Докато прокуратурата изисквала двамата да 
бъдат санкционирани според закона, съпругата на починалия - 
Славка Васева, не поискала те да бъдат наказани. Славчо е чичо на 
Стеван, живяли са под един покрив, като ромн са били бедни и 
братовчедът винаги помагал на чичо си. Става дума за нещастна 
случка, смятала тя. Съдебният съвет обаче е констатирал, чс това е 
могло да сс избегне, в случай отсъденият Стеван Васев да е проявил 
отговорност и съзнателност за постъпките си.

но наказанието
имена, снимки и бюстове на Тито, бъркани по стари рецепти, и мепю- 
Сталин и Димитров могат да събу- то, направено във вид на някогаш-

то е написано: “Капиталисти, доб- кът от телешко месо е кръстен Ви- 
ре сте ни дошли!” за без паспорт \ тъй като на маке-

Прсдпочита но е място от маке- донците им дават визи да пътуват 
донската интелигенция за бизнес до страната на маслините, но пя 
срещи, благодарение на егзотика- мат паспорт на граждани от Евро- 
та, специфичния вкус и начина на псйския съюз. 
обслужване. А в България пь

Ако сте македонец, за ордьовър “пристигнаха Ленин, Хитлер 
Сталин и Фидел Кастро, само че не 
самите диктатори, а техните во-

н

това да потропам на всяка врата. 
Търсете ме и аз ще ви помогна при 
организацията на спектакли, гос
туването на поети, артисти и други 
културни дейци от България. Ще 
окажа пълно съдействие и при обу
чението на млади таланти от Боси
леград в България, а доколкото съ
ществуват възможности ще осигу
рим и учители по музикално изкус
тво, хореографи и други културни 
дейци, които да идват тук и да 
оказват помощ и съдействие.

сервитьорите ще ви предложат ра-
кийката “Първа ударна", а към нея
биха ви препоръчали “Братска са- съчни фигури. Това стана в град 

у у Плевен. Освен тях “дойдоха и
Чаплин, Мерлип Мокро, Шварце- 

Ако сте почитател на събрани- негер, Бийтълси... 
те съчинения на Владимир Илич Ако някой нашенец има жела- 
Ленин, може да се отдадете на че- ние да се “запознае с гях, а не му 
тиво. защото томовете със събра- се ходи в Плевен, ще има възмож

ността след един месец, когато из
ложбата бъде пренесена в София.

Т. Петров

лата” (еквивалент на мешаната са
лата). няколко

ните му съчинения стоят подреде
ни в рафтове до масите. Оркестъ
рът в заведението може да изпълни 
всяко ваше музикално желание, ка-

В.С. П.Л.Р.
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Президентите на 

България и 

Румъния ще 

посетят Гърция

21 октомври 2005

България е пример и демокрация
(От стр. I)

Американският президент 
Джордж Буш посочи като при
мер за Балканите развититсто 
па политическия процес в Бъл
гария. Американският държа
вен глава уточни, че е наблюда
вал отблизо неотдавнашните 
избори в България и формира-

Гърция е поканила президентите на България и Румъния да 
посетят Атина следващия месец, съобщи гръцкият външен ми
нистър Пс грос Моливиатис. Посещението на двамата държавни 
глави - Георги Първанов и Траян Бъсеску, ще съвпадне с насро
ченото за 2 ноември ратифициране на договора за присъединява
нето на България и Румъния към ЕС от гръцкия парламент. “Бъл
гария и Румъния са на една крачка от ЕС. Ние оставаме ангажи
рани с този процес”, заяви Моливиатис. Изказването на гръцкия 
министър бе направено в рамките на срещата на външните ми
нистри на страните от Процеса за сътрудничество в Югоизточна 
Европа (ПСЮИЕ) на гръцкия остров Родос.

пата коалиция, която по думите 
му е за благото на страната. То
ва е пример, от който всички 
могат да извадят поука. По ду
мите на американския прези
дент няма нищо по-здраво от 
една млада демокрация, която 
не само дава пример за други, 
ио се превръща и в лидер и 
обяснява на гражданите си, че 
най-добрият начин за преодо
ляване па различията е чрез ми
рен политически процес.

- С президента Първанов 
разговаряхме за важната роля 
на България, за превръщането 
й в лидер и за помощта й за за
силване и процъфтяване на 
младите демокрации. На Бал
каните им трябва мир, също и 
на Близкия изток, работата съв
местно с приятели като Бълга
рия поставя основите ма този 
мир, каза президентът Буш.

- България е силен пример за 
демокрация. Вие както и аз раз
бирате, че възходът на демок
рацията ще доведе до световен

Австрия подкрепи 

България и Румъния
Президентът Първанов положи венец па гроба па Нез
найния воин на националното гробище Арлипгтъп

мир, заяви американският пре- си колега българският прези- 
зидеит Джордж Буш след около деит е поставил ред конкретни 
50-мипутиа среща с българския въпроси, свързани с амбицията 
президент Георги Първанов, на България да реализира уско- 
Джордж Буш благодари, че 
България е участвала в коали
ция, освободила 50 милиона ду
ши.
Свобода за българските 
медици

На пресконференция след 
разговорите в Овалния кабинет 
президентът на САЩ каза, че 
българските медицински сес
три в Либия трябва да бъдат ос
вободени.

- Както и па президента Пър
ванов, и моето сърце се къса, 
когато малки деца биват зара
зени, каза Буш. По думите му 
позицията на САЩ е била изра
зена пред либийските власти и 
те я знаят.

Президентът Първанов каза, 
че е потвърдил че България ос
тава част от действията па меж
дународната антитерористична 
коалиция.

- България оценява високо 
подкрепата на САЩ в усилията 
да бъде солиден член на НАТО 
и да влезе навреме през 2007 г. в 
Европейския съюз, каза прези
дентът Първанов и добави, че 
приема със задоволство висо
ката оценка за ролята на Бълга
рия като стабилизиращ фактор 
на Балканите.

В разговор с американския

Австрийският президент Австрийският президент из- 
Хайнц Фишер, чиято страна ще рази пожелание Европейската
поеме председателството на комисия да даде становище за 
ЕС от януари 2006 година, зая- пълна интеграция на Букурещ и 
ви в Загреб, че подкрепя присъ- София в предвидените срокове.

| сдиняването на България и Ру-
' мъния към ЕС през 2007 годи- саха през април Договор за 

реиа модернизация па въоръ- | на Предаде агенция Фанс прес. присъединяване към ЕС, което 
жените си сили и участие в I 
крупни енергийни проекти па 
Балканите.

България и Румъния подпи-

Присъединяването на Бълга- е предвидено за януари 2007 
рия и Румъния през 2007 годи- година, но предпазни клаузи 
на в ЕС е в интерес и на другите предвиждат забавяне на присъ- 

БългарИЛ ~ ДОбро МЯСТО страни в района, каза Фишер на единяването до 2008 година, 
33 инвестиране пресконференция в Загреб, къ- ако очакваните реформи не бъ-

! дето участва в среща на дър- дат направени навреме, отбе- 
Българският държавен глава жавни глави от Централна и лязва АФП. 

участва в обяд с представители | Югоизточна Европа, 
на водещи американски корпо- ; 
рации и бизнес-среди па тема I 
“България - добро място за ин- ! 
вестиране”. На него той говори 
за политическата стабилност и 
приемственост в България и за 
условията на икономическата

На въпрос за Косово - тема, 
която президентът Първа
нов засегна в лекцията 
си"България - стабилизи
ращ фактор на Балкани
те", изнесена в Центъра за 
стратегически и междуна
родни изследвания, българ
ският държавен глава при
зова към внимателен, пос
ледователен подход, като 
се отчитат и стремежа на 
голяма част от население
то на Косово към обособя
ване, но и последиците, ко
ито би могло да има то.
Той апелира към междуна
родната общност да не по
ощрява стремеж към създа
ване на етнически чисти 
държави, каквито по думи
те му па Балканите, а и в 
Европа, не са възможни. 
Президентът Първанов 
очерта пълната европейска 
интеграция на Балканите 
като възможно най-добра 
перспектива за региона и 
неговите проблеми.

Кризисен щаб за 

птичия грипсреда.
Приоритетните области на 

интерес за България са енерге
тиката, информационните тех
нологии, модернизацията на 
българската армия, туризмът и 
селското стопанство, каза Пър
ванов и сподели идеята амери
канска бизиесделегация да по
сети страната и на място да се 
запознае с условията за инвес
тиции.

По време па посещението 
българският държавен глава в 
САЩ, придружаван от съпруга
та си Зорка Първанова, се 
срещна и с представители на 
българските общности в Чика
го и Бостън.

Започна да действа между
ведомственият Кризисен щаб, 
който бе сформиран във връз
ка със създадената епидемич
на обстановка от птичи грип в 
съседни на България страни. 
Щабът ще организира, коор
динира и предприема мерки за 
профилактика и борба, с цел 
да не се допусне и разпростра
ни птичия грип в България.

Ръководството на минис
терството на здравеопазване
то заседава във връзка с под
готовката на страната за пос
рещане на евентуална грипна

пандемия, както и действията 
на здравната система при 
евентуално разпространение 
на заболяването.

Председател на Кризисния 
щаб е министърът на здравео
пазването проф. Радослав 
Гайдарски, а заместник - ми
нистърът на земеделието и го
рите Нихат Кабил. В състава 
на щаба влизат експерти от 7 
министерства и техни специа
лизирани структури.

Основните действия, които 
трябва да предприемат меди
цинските структури в страна
та и цялото население за евен
туална грипна пандемия и за 
намаляване на медицинските 
и социалните последствия от 
нея, са заложени в Национал
ния пандемичен план, който 
предстои да се внесе за одоб
рение в Министерския съвет.

За реализацията на предви
дените мерки се създава На
ционален пандемичен коми
тет. Той е оперативният орган 
за управление на действията 
по време на пандемия, за оп
ределяне на рисковите групи и 
обхвата им с ваксини и проти- 
вовирусни средства. Нацио
налният пандемичен комитет 
ще взаимодейства със създа
дения междуведомствен Кри
зисен щаб за птичия грип.

н основното им зани- 
I мание е да пре- 

Н хвърлят пари от 
| единия джоб (дър- 

Щ жавния) в другия. 
Н След което всеки от 
И тях си прави я 
™ един хотел, я една 

банка, я купува един мерцедес, построява 
си една къща в Бояна, изпраща едно от 
децата сн да учи в чужбина н се отдава на 
един спокоен живот. А когато стане дума 
за далаверите им - от едното прокурорско 
ухо влиза, от другото излиза. За едната 
утеха отиваме да ударим по едно питие в 
кръчмата, а след това жените ни чакат с 
по една метла зад вратата* за да ни хвърл
ят по един бой. Въпреки това винаги си 
имаме едно наум и си повтаряме, че една 
птичка пролет не прави.

Обаче това не ни пречи да вярваме, че 
на 01 януари 2007 г. ще ни приемат 
Евросъюза. Където, разбира се, във всяко 
едно отношение пак ще бъдем номер едно. 
Отзад напред.

Пак сме номер 1
Караме на една заплата, един хляб и с едно наум

стигнали, че числото 1 спокойно мо
же да бъде наречено Българското 

* число. Това не е случайно. Пове- 
чето от българите открай време ка

рат я на едната заплата, едната пен
сия или едната социална помощ, която 

им стига да си купуват по един хляб и ед-

От '<Ж>
V СТЕФАН 
а КИСЬОВ

Наскоро медиите гръмнаха, че летящ под 
български флаг самолет се е приземил не- 
вредим - при това само с един двигател - но кисело мляко на ден, да се отопляват с 

по един радиатор и изобщо да оцеляват по 
едното чудо. Да не кажем, че направо сме

във Франкфурт.
Туй може да е новина за европейците.

Но не и за нас - българите. Защото ние не сн с единия крак в гроба, 
сме като тях разглезени, че да имаме нуж- Затова и в българските семейства се 
да от два, три или четири двигателя, за да ражда само по едно дете. Въпреки това си 
се приземим или пък за да летим. И един избираме политиците заради едната им 
ни стига. Така сме свикнали открай време, хубост. Те пък ни управляват само по 
Постигнали сме го с много пестеливост и 
търпение през вековете. Чак дотам сме

в

един мандат, след това всеки от тях си 
прави по една партия, едва фондация и (Факсимиле от в-к "168 часа", 

14-20 октомври 2005 з.
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Граждани дават 

предложения за 

бъдещия бюджет

[Регистрирането на селскостопанските домакинства

Трудно до кредити
Общинското управление в 

Босилеград организира пуб
лични разисквания във вързка 
с изготвянето на проектопред
ложението на общинския бюд
жет за 2006 година. Освен в Бо
силеград, такива събрания се 
проведоха и в Горна Лисина, 
Долна и Горна Любата, Бистър 
и Долно Тлъмино.

В общинското управление 
подчерават, че с организиране
то на публичните разисквания 
се цели гражданите в общината 
да дадат свои инициативи и 
предложения, как и по кой на- 
чин да се изразходват парите 
от общинската хазна през след
ващата година. Най-много 
предложения са дадени за ре
конструкция на съществува
щите и пробиване на нови мах
ленски пътища, за решаването 
на други инфраструктурни 
проблеми, както и за рекон
струкция на черквите в селата.

Въз основа на предложения
та и инициативите на гражда
ните, съответните служби в об
щинското управление вече

*Регистрирането на селскостопанските домакинства в Босилеградска 
община започна, но не върви добре работата с отпускането на кредити 

Миналата година, когато Министерството имали заповед да не дават сведения на ме- 
за селско, водно и горско стопанство на диите(!), а после уточниха че досега са се 
Сърбия задвижи акцията за регистриране на зарегистрирали 50 домакинства, като под- 
селскостопанските домакинства в републи- чертаха, че тази година се увеличава инте- 
ката, в Босилеградска община са се заре- ресът на хората да станат официални селс- 
гистрирали 15 такива. От началото на годи- костопански производители. След това в 
ната досега това са направили още 35 дома- босилеградската експозитура на Комерсиа

лната банка, която е една сред опълномо- 
Всичките те са приели постановлението щените за отпускане на селскостопански 

на правителството на Сърбия и на селскос- кредити, не получихме ни отговор на въп- 
топанското министерство за уреждане на роса дали наистина „много от зарегистри- 
отношенията в селското стопанство. „Наша- ралите се домакинства са поискали кредити, 
та основна цел е да развиваме селското но те не им били разрешени”.

- Досега кредити от Комерсиалната банка 
продуктивно, богато и да може да си пробие поискаха 5-6 души, т.е. регистрирали се се- 
път към пазара на Европейския съюз и към лскостопански домакинства от Босилеград- 
останалите пазари. Желанието ни е нашите ска община, но кредит не е разрешен на нито 
села отново да оживиеят...”, каза лани във един - отговориха от тази банка във Враня, 
възванието си към селскостопанските прои
зводители министърката за селско стопан- дити и защо те не са им отпуснати не е изве- 
ство Ивана Дулич. Същевременно тя при- стно. Сигурно е обаче, че селскостопанското 
зова хората да регистрират селскостопан- производство в Босилеградска община без 
ските си домакинства, понеже по този начин помощта на държавата, 
ще се узнае не само колко такива има в нейните изгодни кредити, не може да се раз- 
Сърбия, но това е и основното условие да им вива. И все докато на хората не се окаже 
бъдат отпуснати изгодни кредити за разви- финансова помощ няма да могат да се 
тие на селскостопанската дейност. зват тукашните природни потенциали за

Отговор на въпроса колко селскостопан- производство на екологична храна. Все до- 
ски домакинства от общината са се регис- тогава ще бъдат празни и приказките за това 
трирали получихме в отдела на Службата за как да спре обезлюдяването, т.е. катастро- 
обществени плащания в Босилеград едва фата на босилеградските села. 
след като интервенираха отговорни хора на 
тази служба във Враня. Първо казаха, че

кинства.

т

ш стопанство в Сърбия, така че то да бъде

подговят проектопредложени
ето на бюджета за 2006 година, 
което също ще бъде предоста
вено на публично разискване 
през тази есен.

Едновременно с предвари
телните подготовки на бюдже
та за следващата година в об
щинското управление се вър
шат и подготовки за ребаланса 
на тазгодишния бюджет, който 
възиза на 65 732 000 динара.

П.Л.Р.

Дали само толкова души са поискали кре-

каквито са и

пол-

В. Божилов

От прокуратурата в Сурдулица Търг за 

тоалетнаВ основното училищеПодозират я в 

далавера с пари и 

документи
Тест за учениците ш 

преподавателите
Представители на Министерството на 

просветата и спорта на Сърбия на 18 т.м. в 
централното основното училище в Боси
леград организираха тест за осмокласници
те и за техните преподаватели под название 
“Праг на знанието”. Училището е сред 
120-те избрани в републиката, в които прос
ветното министерство организира провер
ка на знанията. Освен в него, на територия
та на Пчински окръг тест е правен и в едно 
училище във Враня. Целта е да се извърши 
проверка на знанията на учениците по всич
ки предмети от началото на школуването 
им, както и да се утвърди професионалната 
готовност на техните преподаватели.

В училището казват, че министерството 
няма отделно да съобщава резултатите от 
теста за всяко училище, а резултатите от 
всичките 120 училища ще бъдат ползвани 
за изготвяне на анализ за “прага” на знания-

В Общинската прокуратура в Сурдулица още пристигат данни в 
подкрепа на иска от Отдела на вътрешните работи в Босилеград за 
завеждане на углавно дело срещу бившата касиерка в 
босилеградския клон па лесковского Електроразпределение Невена 
Лазарова. Данни предоставят и граждани, които се оплакват, че тя ги 
ощетила.

- Съмнява се, че Лазарова е фалшифицирала служебни документи 
и че е злоупотребила с пари. Хора предоставят данни, че плащали 
ток, но парите им не били насочвани към байковата сметка па предп
риятието, така че дълговете им не се намалявали, казва 
зам.-прокурорката Драгана Пешич и подчертава, че поради нови 
данни и съзнания процедурата е в етап на изследване.

Тя пояснява, че досега помощ са поискали около 30 души, 
предимно от босилеградските села. - Още не е известен размер ът на 

. Изясняваме обстоятелствата и скоро ще заведем дело
понеже

Общинската скупщина в Босилеград обяви пуб
личен търг за приемане на оферти за реконструк
ции на съществуващата градска тоалетна на ав
тогарата.

Босилеград е една от редките урбанизирани 
среди, където няма градска тоалетна. На авто
гарата съществува една, но тя от години е в ока
яно състояние и не само че не слумси за предназна
чението си, но с мърсотиите и смрада представ
лява направо грозотия.

* Едновременно среконструкцията на тоалет
ната на автогарата ОС ще финансира и изграж
дането на тоалетна в Горна Лисина.

спорната сума
срещу Лазарова, оповести Пешич.

В началото на годината Лазарова е уволнена, 
компетентните в лесковското Електроразпределение констатирали, 
че хората плащали тока, но парите не пристигали на банковата 
сметка на предприятието. Отговорни лица в предприятието тогава 
бяха заявили, че хората за парите имали официално издадени 
квитанции, но след плащането се губила дирята на парите.

Дали касиерката е уволнена основателно и дали наистина с 
ощетила някои от потребителите на ток в общината тепърва трябва 
да се изясни.

та, с които разполагат осмокласниците в 
републиката и техните преподаватели.

П.Л.Р.
П.Л.Р.В.Б.

По повод 17 октом
ври - Световния 
ден на борбата 
срещу бедността, 
Общинската орга
низация на Черве
ния кръст в Боси
леград предостави 
дрехи втора упот
реба на бедни се
мейства в община-

Сформирана пенсионерска партия
В Босилеград е сформирана над 400 членове, понеже в пар- и останалите граждани. В рам- равнище, Григоров изтъкна, че 

Общинска организация на Пар- тията постъпват и хора остана- китс на ОО наскоро ще сфор- през есента ще се проведе учре- 
тията на обединените пенсио- ли без работа и др. Освен в Бо- мирвм политически актив, кои- дително събрание, на което щезкггжьг йгветгг«=%**-*= =даг=':гимназиален преподавател в на и в Долна и Горна Любата. пропагират програмата и цели- подкрепена кандидарута на д-р 
Ренсия и секретар Владимир - В Босилеградска община те на партията, оповести Гри- Иовап Къркобабнч за предсс- 
Михайлов, учител в пенсия. към нашата пяртия не проявя- торов. „ дател на ПОГ1С.

В Общинския отбор на ват интерес само пенсионери- Говорейки за дейностите па 
ПОПС изтъкват че вече имат те, които са над 2 000 души, по партията на републиканско

П.Л.Р.
та.
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Международна конференция 6 При- 
щина

Германска 

организация ще 

помогне

21 октомври 2005

Министърът на правосъдието 

посети Димитровград
Министърът на правосъдие' 

Сърбия Зоран Стойкович пс 
Димитровград, по-точно Об 
ския съд в града.

Стойкович се срещна с пр« 
дателя на Общинския съд 3 
Колев и другите съдии и бе з; 
нат с положението в съда, прс 
мите и начина на работа. Той 
черта настоянията за промени 
дебната система, които са ие< 
дими за успешното ни присъе; 
ване към Европа. В този см 
предстои и приемането на ре 
закони в Народната скупщш 
Сърбия.

Представителите на местно
то самоуправление в Димит
ровград 
Васа Алексов и инспекторката 
по екология Биляна Рангелова, 
тези дни присъстваха на двуд
невна международна конфе
ренция в Прищина, посветена 
на управляването с комунални
те отпадъци и прилагането на 
законовите разпоредби в тази 
област. В мероприятието учас
тваха представители на десетки 
общини от няколко страни в 
Югоизточна Европа - Сърбия, 
България, Босна и Херцегови
на, Албания, Словения и др. 
Димитровградска община не
отдавна бе похвалена от гер
манската донорска организа
ция ГТЗ за изготвения План за 
интегралното управляване с 
комуналните отпадъци. Гер
манците отпуснаха 25 хиляди 
евро на общината за купуване 
на един комион за събиране на 
смет. Организацията години 
наред оказва подкрепа на об
щините в Югоизточна Европа в 
сферата на комуналните услу
ги. Очаква се ГТЗ да помага на

заместник-кметът

реката през града, па някой му хрумна да пре
мести бента - яза, стотина метра надолу по тече
нието на реката. И - вадата пресъхна. Наистина 
много по-рапо спря да работи и млинът, а още 
по-рано и електроцентралата. Но това в никой 
случай не оправдава пресъхването на вадата. С 
времето тя зарасна в бурен и храсталаци и стана 
потенциален източник на зарази и легло на ко
мари.

Много партии (и власти) в общината обеща
ваха, някои дори се опитваха, да пуснат вода във 
вадата, но главно това си останаха само обеща
ния. И ето че се изпълни едно от обещанията на 
сегашната власт. Не само заради факта, че се 
привършава спорната зала и се урежда окол
ността й, в рамките на което и вадата, но просто 
тя трябва да бъде уредена и почистена. Текуща 
вода покрай спортния център представлява сво
еобразно богатство за самия град, което отсега 
нататък трябва наистина да се пази.

Където вода е 

текла, пак тече
Във вадата край Спортния център “Парк” от 

една седмица пак тече вода! Това е потвържде
ние на народната поговорка, че “където вода е 
текла, пак ще тече”.

Вадата, която е прокарана през тридесетте 
години на миналия век, когато е строен и мли
нът и електроцентралата на братя Цариброд- 
ски, повече от половин век беше пълна с вода. 
Почти толкова време бе и един от плажовете на 
царибродчани. През последните може би вече 
двадесет години, тя пресъхна и стана сметище 
за боклука на живеещите наоколо.

Първоначално язът, с помощта на който бе 
докарана водата във вадата, се намираше над 
двумостовието. С регулацията на коритото на

Васа Алексов, Биляна 
Рангелова, ръководите
лят на тима на ГТЗ в 
Сърбия Сигфрид 
Бринки
Димитровградска община при 
реализацията на съществува
щия План.

Б.Д.

Строи «е 

занаятчийски 

център____

л.т.

Решение на ОО на ДСС 6 Димитровград

Синиша Ранджелов 

преизбран за 

председател
Синиша Ранджелов ще кара втори мандат като лидер на Общинския 

отбор на ДСС в Димитровград, бе решено на последното заседание на 
отбора. И Драган Манчев за втори път бе избран за подпредседател на 
отбора. В състава на Общинския отбор на ДСС, освен Ранджелов и 
Манчев са: Донка Банович, Владица Димитров, Зоран Поров, Татяна 
Соколова, Пламен Алексов, Мая Златкова Гюрова, Трандафил Петров, 
Ивица Марков и Драгица Милиева.

Б.Д.

Пак амбулатория 6 Долна 
Небля Партия ни 

пенсионеритеПрегледи в 

понеделник В Димитровград бе сформиран Общин
ски отбор на Партията па сдружените пен
сионери на Сърбия (ПСПС). За председа
тел е избран 70-годишният военен пенсио
нер Томислав Василов от с. Желюша.

По думите па Василов пенсионерите в 
Димитровградско проявяват голям инте
рес да станат членове ма навосформира- 
иата партия и изтъква, че само за няколко 
дни са постъпили 350 души. Освен пенсио
нери, членове па партията могат да станат 
и други желаещи.

По въпроса за амбициите на ОО на 
ПСПС на следващите местни избори То
мислав Василов каза, че се надява партия
та да вкара в местния парламент поне 5-6 
съветници. “В Димитировградска община 
има над 3000 пенсионери. Доколкото все
ки от тях даде своя вот на ПСПС, очаква
нията ни по отношение броя на съветни
ците ще се сбъднат”, сподели той.

В димитровградското село Долна Невля, отдалече
но от общината 12-ина километра, тези дни бе завър
шен ремонтът на местната амбулатория, която след 
10-ина години пауза отново започна да работи. Лекари 
в селската амбулатория ще преглеждат пациенти все- 

втори понеделник. На селяните ще бъдат предоста-

Бутките се махат една по една

С решение на Общинската жите, които бяха построени на 
това място. Новият собственик 
и инвеститор вече е складирал 
строителния материал. Готов е 
и планът за изграждане 
сградата, която ще има редица 
малки обекти с различно пред
назначение. В рамките на про
екта е и цялостното уреждане 

между
сградата на горското стопан
ство и жилищния блок, вклю
чително и достъпа до помеще
нията на КИЦ, чийто сопстве- 
ник също е Донков.

скупщина на мястото на няко
гашната управителна сграда на 
“Сточар” в центъра на Димит
ровград трябва да бъде изгра
ден
център. Търга за неговото пос
трояване спечели 
бизнесмен Иван Донков, който 
получи концесия на 99 години, 
но два локала да отстъпи на об
щината.

От две седмици собствени
ците на будките пред площад
ката започнаха да ги бутат или 
преместват. Срутени са и гара-

ки
вяни и лекарства.

В амбулаторията ще идват за лекарски прегледи и 
жителите на съседните села Горна Невля, Борово и 
Скървеница. Главен инициатор да се ремонтира амбу
латорията е долноневлянецът Георги Ненков, разсе
лено лице от Косово и Метохия, който в родното си 
село се завърна преди 5-6 години. Ненков ни инфор
мира, че средствата за ремонта на амбулаторията е 
отпуснало местното самоуправление, а съвместно са 
работили работници от Здравния дом в Димитров
град, група жители на с. Долня Невля и един работник 
от фирмата “Комуналац”.

на
занаятчийско-търговски

местният

на пространството

Б.Д. А.Т.Б.Д,
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Полобин бек на Власинските водоцентрали 14 октомври - Ден на община Трън

Надежден стълб на 

Електростопанството
Интензифицира се
презграничното
сътрудничествоези дни приключи ремонтът на турбините и тември. Най-добри резултати отчете Помпеноа- 

машините в четирите власински водоцентрали. кумулационният пункт Лисина, който изпълни 
леновете на колектива - общо 160 работници - годишния си производствен план - преливане на 

се готвят не само с пълна производствена готов- 80 милиона кубически метра вода от Лисина във 
ност да обслужват потребителите си през нас- Власинско езеро - още към средата на месец 
тъпващата зима, но и достойно да посрещнат юли. Естествено, на ръка ни идеха и атмосфер- 
полувековния си юбилей, който ще се отбележи ните условия - дебелия сняг през зимата и дъж- 
в началото на следващия месец. довната пролет, но все пак най-голяма заслуга

- 11рез изминалото половин столетие Власин- за това имат самите работници в централите и в
ските водоцентрали се потвърдиха като надеж- пункта в Лисина, подчерта директорът Николич 
ден стълб в електростопанството на Сърбия, за
яви директорът на водоцентралите Радмило летни дни да използваме за ремонт на главния 
Николич. мотор на помпата в Лисина, с което се удължава

- Производствената програма от 292 милиона ефективната му работоспособност, 
киловатчаса електроенергия за тази година е из
пълнена три месеца предсрочно - в края на сеп-

мероприятия. Освен изложбата лш от “радпик” победиха 
“Бусинско културно лято”, пое- връстниците си от футбол - 
ветена на древната бусинскаке- пия отбор “Партизап” с 
рамика, бе изнесена и културна 4:з. Тъй като в предишния 
програма с участието на фол- приятелски мач тръпчани

със същия резултат биха до
макините си в Сурдулица, 
митничарите па прехода в 
Стрезимировци коментира - 
ха: “Отлично, сега сме на
равно! Минавайте!”

и добави: “Това ни даде възможност горещите
клорни ансамбли и известни 
български естрадни изпълни
тели.

Като порядъчни домакини, 
на празника си трънчани угос- 
тиха и приятелите от съседните 
общини - Сурдулица, Бабушни- 
ца и Димитровград.

- Използвахме случая да об- преодоляваме с бъдещата пос- 
съдим и конкретните проекти, тоянна рейсова линия до Сур- 
които да вградим в протокола дулица и обратно. Той подкре- 
за сътрудничество през 2006 пи и съживяването на прехода 
година, каза трънският кмет Стрезимировци.
Александър Ненков. Възмож
ности за това има преди всичко нислав Момчилович 
в икономиката, туризма, ин- увереността си в интензифици- 
фраструктурата...

Народният депутат от Трън само между съседните общини, 
Ангел Найденов подчерта, че но и между Пчински окръг и 
сътрудничеството със съседни- Пернишка област, 
те общини в Сърбия показва, че 
границата е само формална

Деян
Мирчев

В бабушнишкиящех на ИМТ “пречка”, която по-лесно ще

Работят добре и 

очакват аукцион Кметът на Сурдулица Ста-
изрази

В бабушнишкия клон на бо- по-конкретно в Алжир. Там се 
левското предприятие ИМТ. в пласират косачки, които се 
който работят 40-ина работни- прикачват на трактори. През 
ци, научихме, че до края на го- лятото на ИМТ бе потвърден 
дината би трябвало да бъде сертификатът за качество 180 
насрочен аукцион за продажба 900112000. 
на фирмата като цяло. Бабуш- 
нишките металоработници ра- ИМТ в Бабушница Петър Спа- 
ботят добре - мощностите на сич не говори за заплатите на 
цеха са натоварени стопроцен- заетите. Обаче не е трудно да се 
тово, а 70 на сто от продукция- разбере, че работниците са до- 
та се пласира в чужбина - Гер- волни от тях. Фирмата навак- 
мания, Франция, Босна и Хер- сва разходите на работниците, 
цеговина, Македония... Отнеот- които пътуват, а работи и ра- 
давна ИМТ започна да продава ботническият стол. 
изделията си и в Африка,

мх ирнпЧ'Ч1пр,

райето на сътрудничеството не!МТ РМО "ЗТАИОАКО" АФ. 
Во1]оуас

■ ММ и**™»»

‘“'Т'-
130 9001:2000 

2001-12-05

Д. Мирчев
Ръководителят на цеха на

0-401 /

Новини от Бабушница

^Лмсща55 «тима ООД
-!ОМее-

Най-успешната бабушнишка конфекция “Лисца” от няколко 
месеца работи като Дружество с ограничена отговорност. Фир
мата е пререгистрирана в републиканската Агенция за стопонас- 
ките регистри, което означава, че на практика е приложен подпи
саният преди месеци Договор за сукцесия между бившите югоре- 
публики. От този договор се възползва словенската фирма “Лис
ца” от Севница и стана мажоритерен собственик (60%) на еднои- 
емнната фирма в Бабушница.

Б.Д.

За църквата в с. Звонци___ _________

^Пертиш*” дари десет икони В „Стандарт“ всичко по график
на Иван Таков от комитета за строеж на църква
та, даренията на Игнатов са над 350 хиляди ди-

Почти всеки е чул или видял по телевизията 
радиото рекламата за детските играчки В бабушнишката конфекция “Стандарт” се ушиват мъжки пан

талони, които се пласират на германския пазар. Както пред 
“Братство” заяви финансовият ръководител във фирмата Зоран 
Петров, през тази година ще произведат към 450 хиляди бройки 
панталони. Досега са произведени и пласирани около 300 хиляди. 
Средната заплата в “Стандарт” в момента възлиза на около 10 
хиляди динара. По-усърдиите работници и заетите в админис
трацията получават значително повече.

или
“Пертини”. У повечето от слушателите тя на-

звончанец който живее в Белград. Именно този Академията по изобразително искуство о. Со- 
Петъп Игнатов т е “Пертини”, тези дни дари на фия през май или юни следващата година в 
11С1ьркнп », 1 Звонци да се организира пленер, по време на

кубе- който църквата да бъде стенописаиа.

нара.

църквата в родното си село десет икони.
Да напомним, че медната ламарина за 

то също е дарение от “Пертини”. Според думите Б.Д.А.Г.

фотоокоДа има повече 

кръводарители! Сладка 

мозайкав Димитровград тези дни бе до-

кръводарителите в общините в окръга.
от Ниш гово-

Ружица Пейчич от Пирот показва най-новото си 
“художествено” произведение - мозайката “Цветя". 
Тя е дъщеря на най-известния гшротски сладкар 
Ярослав - Йеша Стоядинович, който преди Втората 
световна война е имал сладкарница досами 
Централната поща в Белград. От него с научила 

допреди известно време е работила в 
УТП “Сърбия” в Пирот. Сега е на трудовата борса.

- Както всяка друга мозайка и тази се прави 
обратно. Всяко “камъче” се слага ръчно. Поръчки 

- за рождени дни, сватби и други семейни 
празници. Дават материала и си избират мотива - 
според вкуса и повода. Останалото е мое.

Да се живее - трудно. Но друг начин 
останах без работа, а двама студенти 
издръжка!

диване от Ниш и 
да се увеличи броят
Гза—си, който понастоящем реализират в град 
Свърлиг, където организират лекции за ученици от тамошни ге 
основни училища на тема “Как да се увеличи броят на кръво-

1 През изминалите 9 месеца броят на дарителите на Ценната 
! течност в окръга се е увеличил в сравнение със същия период 
! от миналата година. В Димитровградска община за 9 месеца 

кръв са дарили 235 души, докато лапи през същия период бро
ят на кръовдарителиге е бил 170. В Бабушнишка община до 
края на септември кръв са дали 279 (лани 271), а в Белопалаи- 

! ска - 206 (лани 170). Единствено в Пирогска община броят 
кръводарители през този период с по-малък - тази година Ь62, 
а лани 570.

на
на Завода за кръвопреливане

занаята и

има

нямана
чакат

В.С.В.
Д. Ста в ров

ишняия
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В приветственото си слово в голямата зала на 
Центъра за култура кметът на Димитровградска 
община Весилин Величков пожела проявата да 
продължи дълги години и в нея да се включват 
театрални ансамбли от повече страни.

Същата вечер ансамбълът на Младежкото те
атрално студио “Зеници” при читалище “Съгла
сие” от град Каварна изпълни представлението 
“Сътворение”. Публиката бе озадачена ог пие
сата, защото вероятно за първи път на сцената в 
Димитровград имаше възможността да иаблю-

В режисура на същия 
автор в събота гостува- Е-:ц, 
ха други артисти от Ка- ю' 
варна. Този път се про- !'•' I 
явиха артистите от теа- " 
тър “Проф. Гочо Гочев” | 
към Народното читали- 
ще “Съгласие”. Те из
пълниха драмата “Об
раз и подобие” па бъл- 
гараския класик Йор
дан Радичков, от която 
публиката можа да нау
чи за трагичните и сар
кастични моменти в не- Режисьорът 
риода на господстваме- Димитър Ялиъзов 
то па определени лиде
ри на държавния апарат. В драмата всички ге
рои излизат клоуни, а като такива започват да се 
чувстват и зрителите. Това, както каза режисьо
рът Ялнъзов, е една творба па Радичков, която в 
няколко отношения се отлъчва от съвкупния му 
творчески опус. Драмата е с много луцидни реп-

Академик Антон Дон
чев е новият носител■

на наградата на 
името на класика 
на българската 
литература 
Йордан Йов-1
ков. А %'р

ш Д
Авторът 

на„Време 
разделно“ 
спечели в 
конкуренция
та на още 13 
творци. 
Отличието 
му беше при
съдено от 
9-членно жу-

гур Фу.
:■

я: .'■(?’ т
?>•
';

УЙт
ри.

Дончев ще
получи награда- 'ЧЬвЗр 
та, която се със- 
той от грамота, 
плакет и 2000 лв., на 
тържествена церемония 
на 21 ноември в Добрич. Тога
ва се навършват 125 години от рождението на майстора 
на късия разказ.

Сред носителите на Йовковата награда са били Иван 
Сарандев, Николай Хайтов и Марко Семов.

В рамките па “Балкан театър фест"-а а 
Градската галерия бе открита изложба па
картини и скулптури па димитровградски 
художници.

лики, които отразяват непоклатимите истори
чески истини.

“Балкан театър фест”-ът продължи снощи с 
изпълняването на пиесата “Храна за кучета и 
котки” на Драматичния театър от Враца. Произ
ведението на Николай Павлов на сцената е пос
тавил Венцислав Асенов.
***

1АШ Дойде разделното време. Дойде Времето на ражда-
нето на разкъсването и кръвта, на писъка и на гър чо
вете. Времето и на смъртта, защото, където има

™ ,г„, Г-
ворени в конака. С тях се раждаха и десетки поколе
ния, които щяха да тръгнат по пъ1пя, избран от пр -
родителя. Или умираха десетки поколения. ; .

”"*«• дясното . към тншт » |

От представлението “Сътворение”
дава спектакъл от такъв вид, действието на кой
то се развива в тъмнината. С помощта на ултра
виолетовата светлина, светлинните ефекти, пан
томимата и особените сценични движения 15-те 
членове на младата театрална трупа, начело с 
режисьора и сценариста Димитър Ялнъзов, в 
продължение на 45 минути превъплъщаваха 
виджания за създаването на духовното у хората. 
Представлението “Сътворение” Младежкото 
театрално студио “Зеници” през изминалите две 
години е изнасяло в много градове в България, 
както и в Гърция и Русия.

Журото на фестивала, в чийто състав са димитров- 
градскшпс театрални дейци Славчо Димитров, 
Весна Николова и Катарина Симеонова през първа
та вечер на мероприятието присъди награда за ан
самблово изпълнение на артистите, подготвили 
"ултравиолетовия спектакъл” "Сътоворение”. В 
представлението "Образ и подобие" за актьор на 
вечерта бе определен Димитър Димов, а за актриса 
на вечерта Лидия Попова. Те получиха дипломи и 
статуетки "Бай Онзи", автор на които е скулпторът 
Димитър Илиев.

Щрихи за портрет: Милан Андреевич

„Братство“ - обединяващо 

звено в балканската веригаядо Момчило го 

„инфицирал“ с театъра
Iп

“Мелнишките вечери на поезията” събраха миналия 
уикенд за пети пореден път поети от България, Гърция 
и Македония. За първи път в древното градче Мелник 
се представи и нашето Издателство.

Мероприятието,
Милан Андреевич е голямата на

дежда на димитровградския театър 
“Христо Ботев”. В детския състав на 
театъра досега е регистрирал 10-ина 
роли, а тази година осъществи.и пър
вата си в представителния ансамбъл 
на театъра. Милан е роден преди 17 
години в Димитровград. Понастоя
щем е четвъртокласник в местната 
гимназия. Отличен е ученик.

След премиерата на представлени
ето “Нишан” в началото на тази годи
на някои посетители споделиха, че 
(не)съзнателно са правели паралел 
между играта на Милан и играта на 
покойния му дядо Момчило Андрее
вич Моня, оставил дълбоки следи в 
дейността на димитровградския теа
тър. “Дядо ми бе човекът, заради кой
то обикнах театралното изкуство. Той 
просто ме “инфицира” с театъра. За 
пръв път гледах дядо Момчило в 
представлението “Народният пред
ставител” на Бранислав Нушич. Имах 
само 4 години и не си спомням детай
лите. Няколко години след това от ро
дителите ми и дядо и баба разбрах, че 
те тогава били в дилема дали да ме за
ведат на театър или не, тъй като се 
страхували да не започна да викам, 
когато на сцената се появи дядо ми. 
Баба ми все пак ме завела, но била го

това да напусне залата, доколкото за- Рангел, Милан 
почна да правя гафове. Оказало се оценява
обаче, че съм бил невероятно тихи- прекрасно изживяване. Нопомня, че с 
чък. След като дядо се завърнал вкъ- първия състав на театъра “Христо Бо- 
щи, аз съм започнал да му говоря реп- тев” е изминал хиляди километри, 
лики от представлението", разказа ни гостувайки в много градове в Сърбия 
Милан. и България. Както разбрахме, на наг-

Той казва, че за актьорското уме- радата, която “Христо Ботев” получи 
научил много от актрисата Пау- на фестивала в Тополовград (за 

лина Манова и нейните приятели от най-добро предствление),
Белград Ана Томович и Даниел Сич се радвали най-младите членове на 
тъй като две години посещавал “Лят- ансамбъла - Милан Андреевич и Сър
ната школа по комуникция” на Мано- джан Христов. Във връзка с този ус- 
ва. “Да дойдат в Димитровград трима пех на театъра Милан разказа: “Преди 
професионалисти от Белград и да ра- да отпътуваме в Тополовград на ро- 
ботят с нас, младите димитровград- 
чани, които обичаме театъра, е нещо най-щастливият 
чудесно и твърде полезно за бъдеща-

като откриха директорката 
основателка на МВП Катя Ерменкова и поетът от 
София Павел Борджуков.

В рамките на кръглата маса на тема “Какво ни сбли
жава на Балканите” беше организирана изложба на 
продукцията на издателство “Братство” и представено 
нашето списание “Мост”, както и т.нр. “български 
брой” на “Градина” от Ниш.

Покрай директора Велимир Костов в делегацията 
на Издателството бяха и Денко Рангелов и Мила 
Васов.

и

ние е
наи-много

дителите си казах, че ще бъда
човек на света, ако 

спечелим някоя награда. Когато жу- 
актьорска кариера”, коментира рито обяви, че представлението “Ни- 

този талантлив младеж. шан” е най-доброто, аз и Сърджан се
Когато става дума за това кои роли радвахме като малки деца - викахме, 

предпочита, Милан изтъква, че това скачахме... Толкова бях развълнуван^ 
са предимно комичните, но добавя, че че тази нощ изобщо не можах да 
се справя и с характерните роли. На пя.” 
въпроса кои актьори са му идоли, той 
няброява сръбските артисти

та ни

зас-

Говорейки за дебюта си в първия 
от ансамбъл на димитровградския теа- 

старите поколения - Павле Вуисич, тър, Милан между другото подчерта 
Данило Стойкович, Мия Алексич, Зо- доброто отношение на режисьора и 
ран Радмилович... От по-младите ак
тьори посочва Никола Койо.

Участието си в представлението 
“Нишан”, в което изпълнява образа на

по-

по-възрастните артисти към него и 
младия му колега Сърджан Христов.

Б.Д.
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Константин Огнянобич - сърбинът българофил (2)

Ще ли некога и 8 Болгария да возсия благодатна луча премудрости; 
в Болгария кажем, кое е отечество ваше, кое е некога славно било, ко- 
его се ви обаче днес студите... И не е ли срамота да се студите слаб- Iт

II 5~Г-' ?* ЛЙк.
Огнянович е подбрал една история за “прочитание 

и умиление душевно”, която още от Средните векове е 
предизвикала много емоции. Разказът за Алексий, на
пуснал богатство и брачното си ложе, за да служи на 
Бога, като след митарства се завръща неузнаваем и 
неразпознат до смъртта си в бащиния дом, вълнувала 
до сълзи обикновените читатели. Така например под 
влияние на Житието младият Петко Славейков през 
1842 г. едва не се покалугерил в Света гора. А в споме
ните си Илия Р. Блъсков казва: “Колко жени, старци 
съм разплаквал с прочитането на тази книжка, че и

V;
тие: небрежността на духовните пастири, жестокосър- 
дечието и общото иесъгалсие на богатите. Към игото 
на официалната власт се добавя тиранията на своите. 
Проповедникът стига до следния интересен извод: 
“...в Болгария многи Философи пасат свиния, за това 
що ум нихен който е способен за високи дела, загубва 
се у темнота невежества.” Упрек, който за съжаление 
ще е валиден и в бъдното. Като спасителен път се по
сочва животът на Алексий, придобил познание, тър
пение и висока духовна култура. Васил Пундев, изсле
дователят на Огнянович, определя този предговор за 
огледало на своя автор. Според него той е: “неспоко
ен, мечтателен, избързващ в думите, настойчив и за
гадъчен, а над всичко това искрено предан на бълга
рите, за които страда в името на братството.”

През 30-те години на века странстванията на Огня
нович преминават през Цариград, Рилския манастир, 
Пазарджик, Самоков и Габрово, където се запознава с 
Неофит Рилски. От древни времена митарствата ук-

I

V
Й» |г

V;
\ &

. А
У“ 5

■1.7ученици, че и ученички, че и аз сам съм се просълзя- 
вал!” Но не само този разказ вълнувал читателите. В 
началото Огнянович написал емоционален предговор 
- призив към народно свестяване и пробуждане. След 
близо петгодишна книжовна празнина се появило ед
но страстно предисловие, чрез което в духа на Паиси- 
евата проповед се буди българското народностно 
съзнание: “Щели некога и в Болгария да возсия благо
датна луча премудрости; в Болгария кажем, кое е оте
чество ваше, кое е некога славно било, коего се Ви 
обаче днес стьщите... И не е ли срамота да се стьщите 
славнейшаго имене...” Укоряващият призив премина
ва в минорни акорди, израз на безпределна мъка от 
действителността: “Обаче аз изнемогвам духом - и 
слези ми низ лице течат, защо видим на всекаде про- 
тивност.” Огнянович сочи причините за това нещас-

у;. V-

V I

г1 щШ•V АЩ&г
вм

репват духа и дават тази нравствена сила, която носи 
познанието. А Огнянович вече е опознал своя народ - 
българския. ■г; -■

- Продължава -
Топи Зарее

Илюстрация от "Житие стаго Алесия", 1833

Нашите села Спомен! Бребебница (7)

Десет пъти
по-малко
добитък

Баба Иоскмните 

пари за свещника
рили по-късно поятите си с керемиди.

В местността Краище се намирали поятите на 
Йорда и Мата от рода Каралеини, на Васко и Ма
рийко от рода Антанасови и на Ратко от рода Дой
чини. В Язовинье имало 10 пояти, чиито собстве
ници били Петър (Перча), Тодор и Методи от рода 
Андарсарови, Стефан, Среда и Зарко от рода 
Истатини, Горча и Кола от рода Андонови и Ценко 
и Нейча от рода Марикьини. В Росулье имали поя
ти Митко и Богдан от рода Манолови, Ига Гоцев 
от рода Джукьини, Гьоргьия Дончев и Марипко от 
рода Антанасови и Руско, Гьера, Ванча и Асен от 
рода Пашипи. В Шумйе - Бориско и Мирко от рода 
Диичини. В Стара пояга - Рангел и Мита от рода 
Джавини и Мика Каменов. На Вър - Йорда от рода 
Каралеини. В местността Ровиш,е близо до селото 
били поятите на Йорда и Мата от рода Каралеини 
(третата тяхна пояга), Вучко от рода Джукьини, 
Шаигьер Тричков и Гьора Стадник, който в Първа
та световна война получил две рани на главата си 
от шрапнел, но въпреки това изкарал дълъг живот 
- починал на 93 години. Към мерата на село Пър- 
топопинци се намирали Соколови и Додаиови поя-

За “възкръсването“ на Божия храм “Св. пророк Илия” 
в село Звонци “Братство” писа обширно. Звончанн праз
нуваха както никога. Началото сложихме преди една го
дина. Казвам СЛОЖИХМЕ, защото колкото и да звучи 
нескромно, се смятам за един от инициаторите. За мен

*В турско време 8 Бребевница 
имало около 2000 овце и кози, 250 
говеда, стотина коне... През 2002 
година бребевничани отглеждали 
само 23б овце, 62 говеда, 42 свине 
и 307 кокошки. Нито един селянин 
не е имал кон.

тази църква е нещо повече, нещо съкровено още от дет
ството ми. Тя, църквата, в моето родно село Звонци ви
наги ще ми напомня преди всичко за моята баба по май
чина линия. Баба Йоска живееше до самата църква и па
зеше ключа от църковната врата. Твърде често ходех 

при нея. Тя беше човек, когото 
всички уважаваха. Нейната 
доброта дори стряскваше. 
Чувствах се някак неудобно от 
толкова обич и благодат... Ви-

Както и останалите селяни в Забърдието, така и 
бребевничани отколе са изкарвали поминъка си 

скотовъдство. До шестдесетте го- 
техните пояги били близо до

И* Яр.' наги когато я зърнех, все ми се 
доплакваше, може би и заради 
откровените й думи, че от 
всички нейни внуци и внучки, 
а сме девет, тя най-много ме 
обичаше мен! Баба все ме 
милваше, а аз все се дръпах...

Всеки път тя ми даваше по 
една кърпичка (като тия, дето 
заканваха на сватбарите) - 

вързана, а вътре по няколко динара. Тогава баща ми пе
челеше добре и пари не ми трябваха, но ги взимах, за да 
не я обидя. Тя ги беше събирала за мене. Исках баба да 
види колко много сс радвам. А всъщност аз се радвах по
вече на грижливо вързаната носна кърпичка... Хванала 
ме за ръка, след като ми се нарадваше, баба ме отвежда
ше отатък ниската стена зад нейния двор - в църквата. 
Показваше ми къде да оставя парите, които ми беше да
ла. “Остави паричките и си вземи свещника”, казваше ми

! със земеделие и
’.Лдини на миналия век 

изворите, където семействата имали по-големи 
комплекси имот. Поятите са били еднотипни пое- 

сламен покрив, под кои- 
на овцете

ти. ■ 1
Бребевничани мълзели (доели) овцете по три 

на ден: сутрин и вечер на поятите и на обед в; тройки - каменни стени и 
1 ' се намирало помещение за нощуване
| и козите, буджак за агнетата и яретата и стая за ов

чаря. Пред поятите сс намирал замет - оградено с 
камъни или тръни място, кьдего

пъти
сгреците (така нареченият премълз).

Когато намалял броят па хората и добитъка, 
бребевничани започнали да строят пояти в дворо
вете си, а през есента изкарвали добитъка да лежи в 
егреци на нивите и да ги наторява.

Най-много добитък в Бребевница имало в тур
ско време, когато селяните отглеждали около 2000 

овце и кози, 250 говеда, стотина коне... Броят на 
домашните животни останал сравнително голям 
до средата на миналия век, но тогава започнало 
интензивно изселване на младите хора и добитъ
кът намалявал с бързи темпове. През 1971 година 
в селото имало 974 овце, 156 говеда и 7 коня, а 10 

853 овце, 177 говеда и 2 коня.

то

висока стена ог 
добитъкът прекарвал деня и където му е слагана 
храна (сено или шума). Близо до поятата се нами
рал сеиик - оградено място, в което е пазена храна- 

: та за добитъка. Ло-заможните бребевничани пок-

горбищати под пътя ча селото - Антанасови, 
Марикьини, Каменови, Додаиови и Потини, а 
останалите родове - в Горните гробища (над 
тя ча селото). Гробищата на хълма Литанас са 
от голямата чумна епидемия 1Н35-3/ гооина. п 
гробищата под тиня е погребан и Петър Кри
тия (IЯНО - 10.16) - войник, който е, както пише 
на паметника, “погинуо од бугареке шееде 1036 
г. Няколко години по-късно тленните останки 
на войника били закарани и погребани в родния 
му край, по паметникът е запазен в добро състо- 

до днешни дни.

пъ тя.години по-късно 
При преброяването па населението и добитъка 
през 2002 година бребевничани отглеждали 
236 овце, 62 говеда, 42 свине и 307 кокошки. Нито

Сега, когато църквата е възобновена и имаше толкова 
много народ, може би как то никога досега, аз се сетих за 
кърпичката с парите, сетих сс за моята баба Йоска... За 
това най-напред запалих свещ долу, където се пали за 
мъртвите. Бях радостен, даже безкрайно радостен зара
ди църквата, но някъде там дълбоко в себе си почувствах 
празнота, защото я нямаше баба Йоска...

само

един селянин не е имал кои.
- Продължава -

Цветно Иванов
Т. И.

яние
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Първенството на НФЗ

Отлична игра на домакините "Младост" отстъпи
в дербитофК "Балкански" - ФК "Йединство" (Пирот) 3 : 0 (1 : 0)

Димитровград, 15 октомври вич_6, Пструнов 6 (Псйчич -), минута Бане Гюров след от- 
2004 г. СЦ “Парк”, зрители - М. Йованович 6.5, Гьошсп 6, Д. лична акция на М. Пейчев отбе- 
около 500. Главен рефер: Иван Иоваиович 6, Здравкович 6, ляза втория гол за домакините 
Стеванович от Ниш (8). Гол- Иванович 6 (Андонович 6), Ми- и тогава съпротивата на “Йе- 
майстори: В. Георгиев в 23, шич 6.5, Панайотович б, Цвет- динство” бе счупена. Три мину- 
Иванов в 65 и Ценич в 68 мину- кович 6, Стоянович 6 (Йоцич 6). ти по-късно Цсиич оформи 
та. Жълти картони: С. Марков Играч на срещата: Бане Гю- крайното 3 : 0 за “Балкански”, 
и Гюров от “Балкански”, а ров (“Балкански”). Десетина минути преди края на
Здравкович и Иоваиович от “Балкански” представи една мача Иванов сериозно се кон- 
“Йединство”. от най-добрите си игри от на- тузи, като счупи ключицата си

ФК "Балкански": Андонов чалого на сезона и заслужено и бе закаран в болницата.
6.5 (Йовичич -), Бошкович 7.5, победи отбора на пиротското

В дербито на осмия кръг в Южноморавска 
футболна дивизия босилеградска "Младост" 
загуби като домакин от лидера "Топлича
нин от Прокупие с 0:2.

Публиката недоволна налус- ха от рефера да смени решение- 
на трибуните на стадион “Пес- то си, топката получи Игор 
кара”, смятайки, че през целия Велкович, който със силен из- 
мач реферите са подкрепяли стрел вън от отчертанията на 
“Топличанин”. По мнението на наказателното поле удвои 
босилсградските фенове гости- аванса.В следващия кръг от първеи- 

Зекович 7, М. Георгиев 7.5, С. “Йединство”. Резултата откри ството “Балкански” гостува на 
Марков 7.5, М. Пейчев 7.5, В. В. Георгиев в 23 минута от на- “Наша крила” в Бслотинац. 
Георгиев 8, Гюров 8, Глигорие- казателеи удар. Играчът па гос- Мачът ще се играе в неделя от 
вич 8, Ценич 7.5 (Цснков -), тите Цветкович не успя да реа- 14 часа.
Иванов 8 (3. Марков -).

те се представиха като силен В рамките на 9-ия кръг 
отбор, така че не им беше нуж- “Младост” ще гостува на “Ма
на съдийската подкрепа. Дер- нойловце”. Срещата ще се 
бито изобилстваше с наруше- изйграе на 22 октомври (събо- 
ния и чести прекъсвания, което та).лизира дузпа за своя отбор ня- 

ФК "Йединство": Младено- колко минути по-късно. В 65
Д. Станрон

"Младост": Г. Величкович, 
рази върху играта, в която и Б. Илич, И. Василов (от 77 мин. 
двата отбора създадоха малко Б. Воинович), В. Стаменкович,

Г. Игнятович, Д. Димитров, М.
Резултатът бе открит в Георгиев, Д. Стошич, В. Влади- 

15-ата минута. След изпълне- миров, Л. Динов и М. Васев (от 
нието на непряк свободен удар 46 мин. М. Йоич). 
настана разбръкване в наказа
телното поле на “зелените” и Шубарнович (от 72 мин. 3. Де- 
нападателяг Александър Пан- нич^, И. Арсениевич, Л. Пешич, 
гич успя да вкара топката във А. Йович, Р. Костич (от 82 мин. 
вратата па домакините. Втория М. Анджелкович), М. Велкович, 
си гол гостите отбелязаха в 72 А. Пантич, Н. Манчич (от 87 
минута. Преди гола главният мин. Н. Стаменкович), Д. Ми- 
съдия Игор Коцич отсъди тъч в ялкович и В. Йованович. 
полза на гостите и докато боси- 
леградските футболисти търсе-

изключително негативно се от-

Пиротска окръжна дивизия - VII кръг Шахмат голови положения.

Няма^победи без ЦарибрОДЧИНН "Топличанин":Д. Савич, Н.

аватфК"Драгош" - фК "Желюша" 3:1 (1:0)
Пред около стотина зрители на 16т.м. на игрището на АТП се 

срещнаха “Драгош” от Пирот и “Желюша”. Голмайстори: Цвет
кович в 10 и 40 минута и Чирич в 63 за “Драгош” и Г. Денков в 72 
минута за “Желюша”.

да пооеждават
П.Л.Р.

Жълти картони: Д. Влаткович от “Драгош”, а Гогов от “Желю- ШК "Цариброд" - ШК
ша”- "Пирот" 4,5 : 1,5

На 16 октомври в помеще Сдружена шахматна дивизия на 
шшта на киц “Цариброд” Пчински и Ябданишки окръг
мъжкият отбор на ШК Ца-_____________________________ ________ ___________
риброд” постигна още една 
убедителна победа. Този път 
царибродчани победиха ком-
шийския отбор “Пирот”. _ ____ ___

Първа дъска: Иван Стои- ИЗМ.' ЬКНЯХЯ ТОЧ1421 В 
менов - Мария Веселинович 
1:0 (без борба); втора дъска:
Александър Делчев —Алек
сандър Младенович 1:0; тре
та дъска: Сърбислав Минчич 
- Роки Стоименов 1:0; чет
върта дъска: Георги Петров - 
Иовпца Костич 1:0 ; пета дъс
ка: Драган Илич - Йелена 
Младенович 0:1; шеста дъс
ка: Драгана Псич Ранджело- 
вич — Сандра Джукич 0,5 :
0,5.

"Желюша": Стоицев 6, Величков 5, Миладинов 5.5, Д. Денков 
5, Стефанов 5, Д. Георгиев 5, Глигориевич 5, Гогов 5, Николов 5 
(Р. Георгиев 5.5), Г. Денков 5.

Играч на мача: Стоян Цветкович от “Драгош”.
Отборът на “Желюша” до този мач бе лидер на временното 

класиране в Пиротска окръжна дивизия, но не потвърди това в 
срещата с “Драгош” от Пирот. Желюшани показаха най-слабата 
игра досега и не проявиха никакво желание за победа. Нито един 
футболист не показа поне част от уменията си.

В следващия кръг “Желюша” е домакин на “Пърчевац”.

Босилеградчани

БуяновацДС.

“Младост” е без загуба от началото на тазгодишното първен
ство в Сдружената шахматна дивизия на Пчински и Ябланишки 
окръг. В рамките на четвъртия кръг босилеградските шахматис
ти завършиха наравно 4:4 при гостуването си на “Юг” в Буяно
вац. Освен новите попълнения в отбора - Марио Ливая и Алек
сандър Трайкович, победи за “Младост” спечелиха и Митко 
Александров и Драголюб Величков.

Резултатите: С. Трайкович - М. Ливая 0:1; М. Нисич - Н. Бо
жилов 1:0; С. Дейкович - М. Ристич 1:0; С. Деянович - А. Трайко
вич 0:1; Б. Трайкович - М. Александров 0:1; М. Денчич - Д. Велич
ков 0:1; С. Джорджевич - В. Йосифов 1:0 и М. Михайлович - Д. Бо
жилов 1:0.

В останалите мачове от 4 кръг са постигнати следните резул
тати: “Вранска баня: - ”Ром" 3:5; “Пуста река” - “Радан” 5,5:2,5 и 
“Ябланица” - “Беса” 3:5. Свободен в този кръг беше отборът на 
“Брест".

Таблицата след 4 изиграни кръга: 1. “Беса” 8 точки, 2. “Ра
дан” 6; 3. “Младост” 5 и 1 мач по-малко; 4. “Пуста река” 4; 5 
“Ром” 5; 6. “Юг” 3; 7. “Ябланица” 2; 8-9 “Брест” и “Вранска баня” 
без точки.

В петия кръг босилеградска “Младост” посреща “Вранска ба
ня . Срещата ще се изиграе на 23 октомври в Клуба на пенсионе
рите в Босилеград. П.Л.Р.

ръжна футболна 
- V кръг
Ок лига за пионери

1/1 „Желюша“, и „Балкански“ 

играха наравно
След изиграните досега 

шест кръга първенството ще 
продължи през един от след
ващите уикенди, когато на 
едно място ще бъдат изигра
ни останалите пет кръга.

Пионерите на “Желюша” играха 3 : 3 с “Раднички” от Пирот, 
докато колегите им от “Балкански” разделиха точките с пирот
ското “Йединство”, като и двата отбора успяха да отбележат по 
един гол. Мачовете бяха играни в СЦ “Парк”.

В следващия кръг от първенството “Балкански” е свободен, 
понеже срещата си с “Лужница” изигра по-рано като гост, докато 

на желюшкия тим утре гостуват на белопаланското ДС.пионерите 
“Йединство”.

Окръжна баскет
болна лига за 
пионери - IV кръг

Трети кръг от първенството на 
Втора сръбска лига - група изток

Победа за димитровградчани „Димитровград“
Димитровград" - БК "Гердап" (Кладово) ЗЗГубИ В НИШ
88 (22 : 13; $1 : 21; 32 : 18; 23 : 36) в малката зала на “Чаир”

Пирот, 15 октомври 2005 г. пред около 50-ина зрители иг-
В залата на Педагогическата академия в Пирот Димитровград- раха пионерските състави на 

ските баскетболисти победиха отбора на “Гердап” с десет точки “Студент 2” и “Димитровград”, 
разлика. Най-добри в отбора на победителите бяха Васил Андре- По-успешни бяха домакините, 
ев с 20 и Александър Андреевич с 16 точки. Всички играчи в със- които триумфираха с 62 : 53 (18 
тава на димитровградския отбор играха дисциплинирано и усър- : 14; 20 : 19; 10 : 11; 14 : 9). За ди- 
дно, така че победата бе напълно заслужена. , митровградския отбор Еленков

В състава на “Димитровград” бяха и Геров, Д. Алексов, Вел- отбеляза 19, а Лукич 17 
ьов, Станимирович, Мишев, Апостолов, Джорджевич, Радовано- 
вич и Аранджелович.

В следващия кръг “Димитровград” гостува на “Юг” във Враня.

тлетика
БК "

Две покани от България
Тези дни атлетическият клуб “Балкан” от Димитровград полу- 
две покани от България за участие в две улични бягания.
На 21 т.м. е уличното бягане в чест на великия майстор Колчо 

Фичето в гр. Дряново, а ден след това и уличното бягане “Луко- 
витски моми” в град Луковит. Както ни осведомиха от димитров
градския отбор, десетина млади лекоатлети ще вземат участие 
тези спортни мероприятия. Това са и последните две състезания 
преди “Димитровденското бягане”, което ще се проведе ден пре
ди Димитровден от центъра на Димитровград до манастирчето 
“Св. Димитър” и ще бъде с международен характер.

чи

в
точки.

В следващия кръг “Димит
ровград” гостува на отбора 
“Ниш I”

Д. Ставров ДС.
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Огп албума на наш читател По случай
т-— Световния ден на

^ пешеходството

екстра сладолед

Националния съвет на българското 
малцинство в СЧГ 

обявява
Пешком Конкурсдо За подкрепа на проекти и дейности на 

организации от българската общност 6 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 до 14 ноември.
Конкурсните документи се изпращат до
канцелариите на Нациналния съвет в
Димитровград, ул. „Н. Киров“ 9 и в Босилеград,
ул. „Г. Димитров“ бб

Лъскащия
Неколкостотин 

митровградчани в събо
та се отзоваха на пока
ната на местното Сокол- 
ско дружество “Сокол” 
да вървят пеша по по
вод Световния ден на 
пешеходството и дви
жението, 
бе от центъра на града 
до село Пъскашия, а 
разстоянието около 7 
километра. Мероприя
тието се проведе за 13-и 
пореден път в света и за 
втори път, след пауза 
от 5 години, в Димит
ровград.

Най-успешните пеше
ходци получиха прос
пекта “Как трябва да 
ходим пеш”.

Както ни информира 
водачът на дружество
то “Сокол” Небойша Йо
тов, сведения за пеше- 
ходенето са предоставе
ни на Асоциацията на 
спорта за всички в Сър
бия, която ще провъз
гласи 
общини.

ди-

С лятото мина и сезонът на сладоледа. И в Димитровград 
това сладко лакомство се продава във всички магазини за хра
нителни стоки. Предлагат се десетки видове сладоледи, под
правени с изкуствена боя и различни аромати и вкусове.

-Сладолед, ама не е кико преди, коментират старите цариб- 
родчани, особено когато гледат старите снимки и си припом
нят за някогашните времена.

В Цариброд преди повече от половин век този сладкиш про
даваха трима сладкари - Васил бонбонджията, Салй турчина и 
деда Лека бонбонджията. Сладоледът се правеше1 изключи
телно от естествени продукти - овче мляко, яйца от кокошки, 
хранени само със зърнени и други природни храни, а един
ствената притурка беше ванилията. Тъй като по това време 
нямаше разхладителни уреди, сладкишът се охлаждаше също 
по естествен начин - с лед, събран от заледената Лукавашка 
река през зимата и складиран в специални ями, наречени леде-

Маршрутът

! НИЦИ.
“Леден-меден-цеден екстра млечен сладолед”, се носеха 

} гласовете на продавачите на освежителния сладкиш през ля- 
! тото по улиците на Цариброд, които го предлагаха ето от така- 
1 ва количка като на тази снимка. Устройството бе поставено на 
| две колелета с дървен сандък, на който имаше два отвора, в 
I които се слагаха съдовете със сладолед, а около тях парчета 
I лед.' На снимката е Сали турчина (с престилката), а около него са 
! Васил Манов, Крум Николов, Санда Жъц и известният Гаца 
! Калотски, който им предлага своите кебапчета.

най-успешните

Най-топлият
септември

: шСреше/1 Игов Б.Д.
н

;9 10 _А 11 12
>■* Съставил: Драган Петров ‘ 5 У* ’ 82 3 .!

Септември е бил най-топлият месеца на Земята, откакто 
през 1880 г. е започнало измерване на температурите с 
научни методи, предаде Франс прес. Американският На
ционален център за изследване на океаните и атмосфера- ! 
та съобщи, че средната температура този септември е би
ла с 0,63 градуса по Целзий по-висока от средната за де
ветия месец от годината. Учените предупредиха неотдав
на, че през лятото е било регистрирано рязко намаление 
на ледената шапка в Арктика, което обясниха именно със 
зтоплянето на климата. Ако тенденциите се запазят, Се
верният полюс ще остава без ледена покривка през лятото 
далеч преди края на този век, прогнозираха експерти.

У" У“ВОДОРАВНО: 1. Кормило на Д 13 
автомобил (сръб.). 6. Мярка в Р

"У” Г‘" У"златарството. 11. Атлетичес- 
ки клуб. 13. Област в Израел.
15. Условна тайна дума, коя- 21 
то служи за разпознаване на 
свои. 17. Метално буре за 
бензин. 19. Блато. 20. Името 
на актьора Пачино. 21. Мярка 
за площ. 23. Сръбска актри- зг 
са. 25. Затворени обществе
ни групи в Индия. 27. Цига
нин. 29. Град в САЩ. 31. Име
то на някогашния босненски ^ 
политик Диздаревич. 32. За
вод от Цетине. 34. Сръбски 
политик. 36. Неидентифици
ран летящ обект (съкр.). 37.
Животно с големи разклоне- 53 
ни рога. 39. Падина. 41. Алек
сандър Рангелов. 42. 6 и 14
46Кгаоап4коайС0мепеереЛвоД48: район на военни действия. Сърбия през 2000 г. 35. Въз- 
Италианска държавна теле- 18. Червеникаво-син. 20. Ун- растен мъж. 38. Мъжка рож 
визия 50 ОоДанРна обоняние- Царско мъжко име. 22. Човек ба. 40. Ангелина (гальо.). 43 
щ 52 Кръглото в окото под чужда власт. 24. Град в Вечнозелено плодно дърво 
(мн ч ) 53 Предна оцветена Сърбия. 26. Сън (сръб.). 28. 45. Артилерийско оръдие, 
част на око?о 54. Голяма Стена, вълнолом. 30. Големи Белградски седмичник. 49 
водна птица хранилища за зърнени храни. ИванИванов.51.12и6буква

н ' . , о 33. Политическа коалиция вОТВЕСНО: 2. 15 и 4 буква. 3.
Ловене на дивеч. 4. Рибар. 5.
Нация. 7. Александър Пет
ров. 8. Водно животно. 9. 1. Далас. 6. Кашика. 12. “Марек”. 14. Симо. 15. Ар. 17. Канал. 
Силно спиртно питие в Южна «ариби 21. Ом. 23. Дакар. 25. Мадам. 26. Лек.28.Табор. 
Азия. 10. Парична единица в 30! Ложа. 31. Един. 33. Намек. 35. Луд. 36. Лил. 38. Накич. 40. 
Словения.12.ЩатвСАЩ.14. ро Ик. 43. Нос. 45. “Нолит”. 47. Нов. 49. Ват. 51. Белина. 
Някога (сръб.). 16. Крадци в 53;АсеН. 54. Камарила.

“ У” 2622 ^ 23

30 у 3,I 29
%

28

У“3533 34 Ь:1

* У" йЕогшшаай38 ^ 39У' Тъжен помен
Изминаха ДЕВЕТ ДНИ от смъртта на нашата 

мила майка, свекърва, тъща, баба и прабаба
ЦВЕТАНКА БОЖИЛОВА 
от Дукат

На 19-ти този месец отслужихме деветдневна 
панахида в дукатските гробища.

С много обич и тъга се прекланяме пред веч
ната ти памет и ще пазим от забрава спомените за добрите ти 
дела. Почивай в мир!
Ски Коце, дъщери Калинка и Видаика със семействата си

"У* У 4643 ^ 44

" У“•• у ”48

УУ"

Тъжен помен
На 18 октомври се навърши ПОЛОВИН ГОДИНА без мила

та ни
ВЕРКА ТОШЕВА 
(1938-2005)

Времето минава, но тъгата и болката остават 
вечно п пашите сърца. Благодарим ти за всичко. 

Опечалени: съпруг Стойне, дъщеря Круна и 
семейство Бойкови
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Манчин рабушЛовец и лош късмет

ЖЕга ти и мобилния телефон ? Л& ш} грах}л!;Застанах на пусията, стаен ване. Стоях като препариран, Пирот, и чух гласа, който не 
зад ствола на дебел дъб. Ча- Не смеех да мръдна. Надявах мога да сбъркам. Жена ми:

- Ти ли си, бе?! Какво пра- Ъв Тува ньекня, кига почеше да прайе Па- 
I/ метникат на Нешково, двоица от работници
те излезли за първ пут горе, погледали и йедъни-

ках цял час с плаха надежда се връзката да се разпадне, 
гоначите да вдигнат прасета Проклинах нещастния си къс- виш? 
и да ги насочат към мен. Ко- мет и благославях до девето 
гато търпението ми вече се коялно анонимния приятел, те. Ако в този момент беше се 
изчерпваше, в далечината, затъжил се за мен. Псувах и мернала между дърветата, 
между рехавите букаци, се за- себе си, задето преди само стадото щеше да ми с втора 
даде сюрия глигани. Носеха няколко месеца се подписах в грижа... 
се към пусията ми спокойно, петицията до Телеком Сър- 
в лек тръс, и изобщо не подо- бия и в нашия Дерекулски рих с възможно най-иежния 
зираха, както и аз самият, как- край да има обхват за мобил- за ситуацията глас. - Оправям 
во ще ни се случи.

Вдигнах пушката, взех ги на
и зачаках момента, в като гръмотевица в горската та ти мамичка, нали според

Ей, притъмня ми пред очи-
ят казал:

“Брей, това Цариброд бил млого убаво градче! ”
“Убаво йе, убаво, ама да га гледаш отука, да не слазиш 

до ле и да живейеш! ”
Я знам защо не требе да се слази и да се живейе. Народ йе 

остал без работу, сиромашия притиенула от све стране и 
човеци се чуде кико да свържу двата края.

Че речете, Манча йе църноглед. Може и да съм текъв, 
ама некойе работе ич не ми иду у главу. Ако требе да се ва- 
лимо, тия що че ми кажу да съм църноглед, сигурно че се 
вате за гарата:

“Я гледай кву модерну гару имамо. И топърва че се пра- 
йи!”

- Какво правя ли? - отгово-

ните телефони... .
Повторният звън отекна во правя! Ох, миличка, мила-

любопитии като теб, ето как-

мушка
който ще дойдат на сгода, за тишина. Стадото сс юрна в теб всяка събота и неделя си

обратна посока. От мимолет- гоня белята в гората. За какъв 
Точно тогава в притихна- но мерналия се в главата ми дявол сега ми пречиш да я 

лата гора се разнесе като вой мираж как тръшкам няколко хвана? 
на сирена сигналът на мобил- прасета не остана никаква 
ния ми телефон. Глиганите следа.

да дръпна спусъка. Добре, ама я че гьи питам:
“Гара има, ама влакове нема! По-рано на свакьи 

два-три часа испищи влак я къмто Ниш, я къмто Софию... 
И йоще нещо: не боде ли некога у очи дека отсреща на туя 
убаву гару се разпада автогарата, а? Ужкьим модерна, 
оратеше се кико църква че буде, а съга си пърди без авто
буси и ако постойи йоще некою годину, че се сурине!”

“А кво че кажеш за новото пазарище що се прайи, а?”
“Убаво, убаво, ама на петак народ се йоще збира по пу- 

тат за “Металац”... А са я да ви питам: кига че буде 
най-после готова спортната зала. Я вечимка съм и забова- 
рил кига гьу почеше, а веруйем дека и тия що гьу почеше и 
они се не сечаю... А колко милиона йе гълтнула нечу и да 
питам...”

“Гледай бре, Манчо, еве имамо си и театралън вестивал, 
а с това не може да се повале и млого по-големи градове у 
държавуту!”

“А нашият театар с кво че се иступанчи?”
“Кой наш театар, па тия свити су наши...”
“Питуйем за “Ристу Ботинога”, кво он че даде?”
“Нищо! А може и да даде пиротскьият “Нишан”...
“Па колко пути че гледамо тия “Нишан”, йеднуш с пиро- 

чанье, другьи пут с цариброджанье, дали нема да доведу и 
драгоманчанье?

И йоще да ви питам: колко че коща тия вестивал?”

Т. Петров
(Разказано тези дни от един ловец 

от Дерекули, пожелал анонимност)Извадих апаратчето, детоспряха на разстояние - нито 
за стрелба, нито за съзерца- го купих преди няколко дни в

Дръварска закасотина
Повикна ни една зима на един клеяв снег Пей- чуждо, па и да го ражбереш, а он, кьутук ниедън, 

ча Доктуро да му спущаме трупйе. Пойдоме пече да пипне на свое. Я нежнам що стае с него, 
Стойо Енгьиин, Янча Мешината и я. И тамън да едно време не беше текъв леньокур, работили 
почнеме да спущаме, Доктуро се узвръте како шме жаедно по Макьедоиия...” 
пиле у клъчища. И що било, уш забоварил да по
несе още една кламфа, 
та требало да се връне 
дома. И додека да се 
разбереме що да биде, 
како да биде, он замъкна преко артина.

Те ти го по едно време Доктуро се клати пре
ко осоето како пиян. До
несе пустата кламфа и сал 
ще пецна у работата, вед- 
нък уступча. “Тууу бре, 

како ми чавка испи мозоко, имаше една убава 
Ние сецаме ония тешкьи трупини како бивол- щранга, та како я не донесо. но я забовари...” И 

йе, сецаме та се кьинеме, а Пейча не дооди ника- па щукна, мой син! А ние како кой труп укьилка- 
къв. Стойо пуа како бодльив вол, а Янча пцуе ка- ме, тека го Янча благосивля: “Ууу, пущиняку, 
ко каруцар. “Абре, мамката му негова, нешъм пуш ощанал, та аир ше от тебе не видел!” И вер- 
жнал дека тая шушумига нече да работи. Да е на но, после инвлацията изеде парите и Доктуро не

виде вайда от трупйете.
Сецаме, търкаляме како ула- 

ви, а Доктуро го нема и нема. По 
едно време рече Стойо: “Седне
те да чекаме Пейчу!” А Янча из- 
рова: “Ма по-напред че дочекаш 
шмрът, а не Пейчу!”

Нашенски историйки

???
“Айде де, не се срамуйте, кажете!
“Па негде около милионче...”
“Алал вера! Сечам се за училището у Градинье, за пар

кет ли за кво ли беше нема паре! Ако рече “Риста Ботин” 
да посъбере децата от кафичите и да напрайе некою пийе- 
су - пак нема паре! Айде кажете ми, кико за йедни има, а 
за другьи нема, за йедно има, а за друго нема! ”

“Очеш ли ти да смо град или да се превърнемо у село?”
“Че ви кажем: насилу убост не става, нити град на силу 

може да стане!”Новко Плочкьи
Манча

Смешни приказки Афоризми
нашенец кран 

Шоефора
*Нищо не ми струва 
това, че правдата е на 
моята страна, козато 
на незовата е съдията. 
*У нас правдата е бав-

Някой си нашенец спасил живота на богат турчин край Босфора. От цд у неСЮСГТ1и>кима
нецГоГякълТУРЧИНЪТ "" - М* — - —■ наше- *НямаМ толкова Срвд-

Абе, каквото и да дадеш, може да ми го вземат на границата. СПЛба, 33 дЗ ПОдмаЖа 
По-добре ме заведи да видя какво е това харем. толкова РЪжСШ

Богаташът се съгласил и го завел в собствения си харем. Ядат, пият, *мипРп пппочнп о ля 
свири ориенталска музика, ханъмите хвърлят гюбеци. Нашенецът се !*1НОЗО ГШ [ЮЛезНО е да 
ококорил и зачервил гребена. Турчинът рекъл на една от жените си: иМЗШ ръце ВъВ ВЛЗС-

ч™е^е’гп човеко!- „ тта, отколкото даЗавела го тя в спалнята, олабил той жилата, па се върнали. Пак ядат, . . Впяг,т о п, . 1ято
пият, ханъмите хвърлят гюбеци. Нашенецът взел пак да се ококорва иМаШ ОЛаСГП 0 рЪЦбГПВ 
Турчинът пак: ' си.

п„ ^аогТтоНппизнаТат°Рче
ядат, пият, ханъмите хвърлят гюбеци. Нашенецът отново почнал да се и козато Признават, Чв 
ококорва. Турчинът пак: Лъжат.

- Назифе, я иди олаби човеко! *"3Я ,, пплло! I |1гятя
Завела го тя в спалнята, олабил той жилата, па се върнали. Пак ядат, тпя?я р мчпря пя пт

ПИЯТ, ханъмите хвърлят гюбеци. Ама нашенецът нещо не се ококорва! т0Я8а е ^ЗЛеЗЛа ОГП 
Тогава турчинът повикал един от гавазите - як арапин с бръсната глава- Рая •

- Мустафа, я иди натегни човеко, че много се е олабил! Симеон Костов

,, ^ рГ|г»пл^Им ^лек^Ташк0®' Б°бан Димитров, Васко Божилов, Ванче Богоев, Кирил Георгиев. Момир ТодоровИздава:
Издателство Братство тт т * " Я ^ т Р™не“в ̂ ,Щр^Голишен абонамент за 2005 г. е 550 дин. (За чужбина: 35 евро). Джиро-сметка: Бюджетни средства:

Кей 29 декември 8 Вестник за българите в СЧГ Е-поща: п1иЬ@те^ап1з.пе( "«*


