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Вестник за българите в СЧГ
Премиерът Воислав Кощуница посети Атина

* Цена 15 дин.
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- Ще бъде формирана специална петчленна комисия за меж- ■ 
дуетнически инциденти, оповести министърът за човешки и [| 
малцинствени права Расим Дяич на състоялата се пресконфе
ренция в Изпълнителния съвет на АП Войводина.

Комисията, която ще бъде формирана тези дни, ще бъде § 
съставена от трима представители на държавните органи, а по | 
един член ще имат Националният съвет на унгарците и непра- 
нителстаените организации. Тя ще има за задача да преизучи | 
всички инциденти, причината за които би могла да бъде меж- р 
дунационалната нетърпимост, и то от 2003 година до сега, || 
уточни Ляич.

Министърът припомни, че законопредписанията гаранти- I 
рат на малцинствата да имат културна автономия и пълна ин
теграция в обществото, но е необходимо да се направи и пове
че. Той обаче смята, че за решаването на проблемите не е нуж
но да се формират етнически автономии, понеже тогава ще се 
създадат други проблеми.

/ 1!

1 А\
ЖА/Гърция подкрепя станови

щата на Белград за справедли
во решение на косовския проб
лем. Това означава, че реше
ние за Косово и Метохия тряб
ва да се намери чрез прегово
ри, а не да се налага, заяви в
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Атина гръцкият премиер Кос- руЕуру» 
тас Караманлис по време на §р 
срещата с председателя на Щ 
сръбското правителство Воис
лав Кощуница.
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Люба Тади:кОтсрочено
посещението но Тадич 

в Димитровград
У ИЛ\ ■■■(

Сръбските актьори загубиха истинския си великан - Люба Тадич.
Тази вест наскърби почитателите на театралното изкуство, колегите му, приятели

те... В страната и извън нейните граници.
В историята на сръбския театър и на кинематографията Люба Тадич остави незаличи

ми следи, а на последователите си, бъдещите актьори - светъл пример как се става "гос
подин актьор".

Оповестеното за днес посещение на сръбския държавен 
глава в Димитровград се отсрочва поради заетостта му, съоб
щиха от Общинския отбор на Демократичната партия в Ди
митровград.

На практика посещението трябваше да бъде продължение 
на проведения преди две седмици бизнес форум, с представи
тели на бизнес средите от България. С президента Тадич 
трябваше да дойдат и представители на сърбския бизнес наче
ло с председателя на Стопанската камара па Сърбия Слобо- 
дан Милосавлевич.

Посещението ще бъде реализирано във възможно най-ско
ро време, съгласно ангажиментите на президента Тадич.

Л.Т.

Почина бебе при4 4

ЩФ риждяне (Стр. 3)

^ Свалена властта 

0м| в Бабувлмица (Стр. 7) г
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Тленните останки па истинския исполин на актьорското майсторство Луба Та- 
(Стр. 8) дич бяха погребани във вторник в Алеята па великаните в Белград
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Гърция подкрепя 

становищата на Белград
!

Защо се смесват 

жаби и баби?
!;

па да се налагат решения за Ко- чрез компромис, чрез диалог 
сово и Метохия. Следователно, между сърбите и албанците, 
решенията трябва да се търсят

(От стр. 1)

Караманлис подчерта, че ре
шението трябва да се основава 
върху компромис и да уважава 
общите принципи за територи
ален интегритет и суверенитет, 
универсалните принципи на 
Хартата на ООН, на Резолюци
ята 1244 и принципите на ЕС. 
По този начин то ще представ
лява реална рамка за решение, 
което да съвпада с интересите 
и на сърбите, и на албанците в 
Косово.

Премиерът на Сърбия Воис
лав Кощуница каза, че не гряб-

Кощуница благодари на
Във в. “Братство” № 2066 от 7 октомври 2005 г. е посочено,! 

проведеното събрание на НС на българското малцинство • 
председателят на комисията по образование Пене Димитров е , 
заявил следното: “...в босилеградското основно училище броят | 
на часовете по български език в I клас е увеличен на 4,но този \ 
почин не е за похвала, напротив. Броят на часовете по сръбски 

намален и не е направена програма по български език

гръцкия си колега за гостоп
риемството, като подчерта, 
че първото му официално из
лизаме от страната след засе
данието на Съвета за сигур
ност е станало именно в Гър
ция, поради традиционно 
добрите отношения.

Двамата премиери обсъди
ха и перспективите на стопан
ското сътрудничество, което, 
според съвместните оценки, 
се развива и обогатява.

Премиерът Воислав Кощуни- 
ца посети Хиландар, където 
се запозна как вървят рабо
тите върху възобновяването 
на манастирските конаци.
“Доволен съм, че манасти
рът се възстановява след по
жара. Това начинание има и 
символично значение, понеже 
и Сърбия се възобновява в мо
мента, които е от ключово 
значение за страната”, каза 
Кощуница.

че на

език не е
за 4 часа,така че тези два часа представляват само допълнително 
бреме за учениците”. Това негово изявление от една страна зву
чи доста парадоксално за човек, който ужким се застъпва за уве
личаване броя на часовете на майчиния си език,а от друга страна 
подлежи на обяснение на читателите,които не работят в облас
тта на образованието.

Аз,като училищен инспектор и преподавател по български 
език и литература,чувствам необходимостта да обясня на нашите 
читатели това негово усукано изявление. Обяснението е следно
то:За 50-ия панаир на книгата в Белград В босилеградското основно и в подведомствените му учили
ща,включително и тези в Божица и Клисура,които са къмСурду- 

община, български език все още се изучава по учебна 
програма за двуезиково обучение,която е обявена в “Просветни 
преглед на РС” № 4/1990 и № 2/1991 г. и то със следния сед
мичен фонд на часове по класове: I - 2 часа, II - 2,111 - 3,1У - 3,У - 4, 
VI - 4,VII - 4 и VIII - 3 часа. Според Елабората за двуезиково обу
чение от 1987 г. и обявената програма,българският език е обеза
телен предмет за всички ученици независимо от тяхната нацио
нална принадлежност. Този Елаборат и тази програма все още 
важат в посочените училища и ще важат докато не някакви из
менения, потвърдени от Министерството на образованеито и 
спорта на РС. В “Просветни преглед на РС” - № 10/2004 г. за I и 
II клас освен обезателните предмети, в чието число е и българ
ски език,са предложени още 8 свободноизбираеми предмета и то: 
Вероучение, Гражданско възпитание,Народни традиции,Ръка в 
тесто, Откриване на света, Пазители на природата, Краснопис и 
Майчин език с елеметни на националната култура. Детето неп
ременно трябва да избере един от първите два предмета,а от ос
таналите 6 му се предлагат още 3,от които то избира един или 
повече в зависимост от способностите си. Всички други предме
ти са застъпени с по един час седмично с изключение на Майчин 
език с елементи на националната култура, който е застъпен с 2 
часа седмично. Това са тези “2 часа плюс” по български език ка
то обезателен предмет. Това не е едно и също,понеже не всички 
ученици се определят за един и същсвободноизбираем(факулта
тивен) предмет,бележките от този предмет не влизат в общя ус
пех на ученика и класа и освен това програмата и учебникът не 
могат да бъдат едни и същи и за обезателния и за избирателния 
предмет. Също така избирателният предмет не изисква намаля
ване броя на часовете по някой обезателен предмет,в случая на 
сърбски език както той споменава. Как може на г-н Димитров 
това да не му е познато?

Защо според него това ще бъде допълнително бреме за учени
ка,когато и самият той като член на НС и председател на комиси
ята по образование се “застъпва” за увеличаване фонда на часо
вете по майчиния език. Нали и всеки друг допълнителен предмет 
е бреме за ученика!?3нае ли всъщност самият той какво иска?

Що се отнася до учебните програми трябва да се посочи, че 
липсва програма само за свободноизбираемия предмет - Майч 
език с елементи на националната култура, който първолачетата 
избират да изучават от тази учебна година. Но това от негова 
страна е излишно да се изтъква като проблем. Ако ще чака ми
нистър Вуксанович да му изготви програма и учебник, ще му 
трябва доста време за чакане.

Другото нещо, което изисква обяснение и което не е ясно на 
много наши читатели,е статусът на майчиния език. Национални
ят съвет непрекъснато говори за повече часове по български 
език и статус на майчин език,но в нито едно "Братство” не съм 
срещнала обяснение какво всъщност означава статус на майчин 
език.

Убийстово на дявола лишка

*Венец от думи *Кръг от мисли * ЧоВекът - Бог
"Няма по-опасно оръжие в борбата 
срещу дявола от мастилото и 
книгопечатането. Рано или късно, те ще 
го махнат окончателно от тоя свят. ’’
(X. К.. Анредссн)

В годината когато отбелязваме два века от 
раждането на великия Андерсен и когато Бел
град е столица на изящното слово, благодаре
ние на 50-ия панаир на книгата, уверени сме, че 
дяволът преживява силно премеждие, въпреки 
несъмнената му сила днес. Налага се понякога 
да живеем с надеждата, дори и тогава, когато тя 
е лъжовна или скрита в книгата. Какъв е иначе 
смисълът да бягаме от нелепата действител
ност, ако не очакваме поне в мечтите си, за миг 
да зърнем светлото бъдеще! Винаги Книгата е 
била духовното лекарство за хората. Такава е 
особено днес, когато играе важна роля за осво
бождаването ни от чернилката на реалния свят.

тпки, тези думи са само едиа малка картина на 
величествения Панаир, извикани под въздей
ствието на духа, обстановката и самото мероп
риятие.

Както изтъкна председателката на Междуна
родната асоциация на издателите Анна Мария 
Кабанеляс, макар и едно от 29-те международни 
мероприятия, посветени на книгата, Белград
ският панаир е изключително културно събитие 
за нашия регион. Само този факт възражда рес
пект. Представата ще се комплектува и става не
повторима, приведем ли и другите по-важни ка
то: над 700 родни и 200 чуждестранни издатели 
от 20 държави в света, почетното гостуване на 
Великобритания, над 200-те хиляди посетители, 
големият брой автори, раздаващи автографи, 
сред които и Тони Парсън, многобройните про
моции... Сбъдваха се и дори най-скритите жела
ния на обичащите истински Книгата!

ин

Обяснението е следното:
По учебните програми в Сърбия и Черна гора, когато един 

език има статус на майчин език,то този език трябва да се изучава 
с 5 часа седмично от I - V клас и с 4 часа от VI - VIII клас и 
щото време означава,че цялото образование (по всички предме
ти) трябва да се реализира на този език. В новия Закон за основа
та на системата за образование и възпитание от 2003 г. член 7 
гласи: “За принадлежащите към национално малцинство образ- 
воателно-възпитателната работа се осъществява на майчин 
език”. Но с този член (не е отстранена наредбата в чл. 5 от Зако
на за основно образование от 1992 г. Въз основа на този член ми
нистър Слободан Вуксанович в скорашната Дописка до 
то училище поиска точния брой на учениците, които основното 
си образование осъществяват на сръбски, двуезиково и на май
чин език. В Димитровград майчиният език се изучава факулта
тивно.

Компетентните за образование към НС и всички членове на 
НС,когато говорят за образованието първо трябвала 
ят с валидните законопредписания за образованието и точно, и 
верно да информират гражданите. Иначе,както е изтъкнал и са
мият председател на НС в споменатия борй на “Братство”,някои 
ще ги осъдят в некадърност и незнание.

Не трябва много философия, за да се разбере, 
че тези дни в Белград Книгата спечели мача 
срещу дявола. Интересният двубой (25-31 ок
томври) бе продължен с един ден, за да се поче
те убедителният триумф на Книгата. Бягайки от 
действителността, хилядници хора се блъскаха в 
похода към желаното заглавие. Малки и големи, 
ученици и учители, обикновени хора от народа и 
по-известни, търсеха книги, произведения на 
любимите си автори, актуални заглавия... И ги 
намираха. Устремеността към желаното четиво 
в тази своеобразна бърканица от хора и хартия, 
породи хубаво междучовешко разбиране, какво- 
то толкова много ни липсва именно днес. Без 
груби думи и караници всеки се насочваше към 
жадуваната си цел. Направо идилична гледка 
щеше да е това, да не беше подправена със съм
нителното “но”, толкова характерно за нашите 
балкански простори.

И с положителните си и отрицателни семан-

А причината?
Още преди панаирът да разкрие дверите си, 

издателите максимално се постараха да запоз
наят обществеността с най-новата си продук
ция. Добрата реклама продължи и по време на 
мероприятието, Усмихнати красавици раздава
ха диплянки-покани за различните щандове. Са
мите пък книги, с оформлението си и пъстрота- 
та, привлякла особено най-малките, нашумели
те заглавия на световноизвестни автори (като 
Хари Потър на Джоана Роулиш или произведе
нията наТони Парсон) бяха магнитната привле
кателна сила, на която трудно се устояваше!

Може би някому ще прозвучи като фарс, но 
със страхотна сила в съзнанието ми отеква ми
сълта на великия Леонид Андреев: “Ако на чове
ка е съдено да стане Бог, то неговият престол 
ще бъде книгата.”

в съ-

основно-

се запозна-

Елизабета Георгиева
Дсшка Георгиева
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В чест на народните будители 6 Босилеградши] “Емгаиш" Дгорто® «р в кщ
гщ “ М у В в зията изпитва
™ ™ още от учени

чески дни. Раз
каза ни, че дя
до й по бащина 
линия е от Ца- 
рибродско и с 
голямо
волствие под
черта, че в Ца
риброд, Пирот 
и Ниш има 
много родни
ни, с които ре
довно поддър
жа контакти. 
П.Л.Р.

удо-

В събота вечерта с българ
ски национални песни и хора се иУдрТуУгиавидМни0бгосИтиа ЗРеНЯНИН 
представиха фолклорните ан- В хола на дома на културата 
самбли към центрите за култу- в това село беше открита из- 
ра в Босилеград и Димитров- ложба на творби 
град, както и културно-худо- вописци-любители. Особен 
жествените дружества от Ско- 
реновац, Иваново и Бело Бла-

на местни жи-
ин-

терес привлякоха творбите 
направени от тръстика.

Неделя беше спортен ден. 
предпочитанията си

то.
В изпълнената до последно Според 

място зала на тукашния Дом на гостите и домакините сформи- 
културата бяха и новоназнач- раха отбори по различни спор

на Република тове и играха приятелски сре- 
България в Белград Георги Ди- щи по футбол на малки врата, 
митров, първият секретар на баскетбол, волейбол...

Председателят на Дружес- 
д-р Йордан Колев от Агенция- твото за български език, лите- 
та за българите в чужбина към ратура и култура, което беше 
Министерския съвет на Репуб- организатор на мероприятие- 
лика България, директорът на то. Жарко Евтимов посочи, че 
Покрайнинския секретариат за юбилейната пета “Българиада” 
националните малцинства във догодина най-вероятно ще се 
Войводина Янош Орос, пред- проведе в с. Иваново, община 
ставители на секретариата за Панчево.

гони

ният посланик

посолството Стоян Станкулов, По повод 1 ноември - Деня по когато ги прегърне вечерта.
(От стихозбирката 

"Очарование")

български
на народните будители, КИЦ език и литерату- 
“Цариброд” филиал Босилег- ра в Костинброд, 
рад организира литературна а любов към пое-
вечер, на която своите творби г__
представиха българската пое
теса Нина Заркова и босилег- 
радските поети Иван Николов,
Радко Стоянчов, Наташа Кон
стантинова и Иван Раденков.

Освен стиховете с любовна

Кафенето „Езеро" като повод
к !В.С.Б.
* \

Фвшгегстме ниеВ село Драговита тематика, които преобладава
ха на литературната вечер, по
етите четоха и декламираха и 
патриотични стихотворения, 
както и стихове за човешки 
съдби...

Централното място в прог 
рамата бе резервирано за бъл 
гарската поетеса Нина Зарко 
ва. Освен представянето на по 
вата си стихосбирка “Очарова 
ние”, тя чете стихове и от сти 
хосбирките “Песни в сърцето 
си нося” и “Настроения”, как- ВШ 
то и фейлетони и афоризми от 
книгата си “Шопска броени
ца”. Въпреки че най-много пи 
ше интимна любовна лирика, 
творчеството па Заркова мо 
гат да се срешнат и стихотво 
рения за копнежи по бащината 
къща и родния край, впечатле 
пия от пътувалия и прочие 
Освен поезия, тя пише и фе 
йелтони и афоризми, превежда 
от германски па български 
език.

,
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Почина бебе при 

раждане______
::

В димитровградското село Драговита тези дни почина бебе 
при раждане. Както разбрахме от управителя на Здравния дом 

Димитровград д-р Тошко Любенов, в здравното ведомство 
от Драговита най-напред пристигнала информация, че ражда
нето е завършено. Към селото веднага тръгнала линийка с ед
на медицинска сестра. След малко обаче се разбрало, че раж
дането не било завършено. Към Драговита се запътила и дру
га линейка с лекар, медицинска сестра и акушерка. Колите се 
срещнали по пътя. В тази, която се връщала от селото била и 
бременната жена. Тя била прехвърлена в другата линейка, 
оборудена с кислород, апаратура за инфузия и др. Д-р Лгобе- 

след прехвърлянето на жената констатирал, че плодът е 
Бебето било търгнало лошо. Дали при раждането

някой понастоящем не може да се разбере. 
Под контрола на здравния екип от Димитровград драговит- 
чанката била закарана в пиротската болница, където плодът 
бил изваден, а нейното състояние стабилизирано.

Доктор Любенов отрече каквато и да било вина на здравни
те работници за случилото се.

ш
в
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Вандализъм: входната врата в кафенето

Преди двайсетина години, когато първото от двете из
куствени езера в Смиловско поле се напълни, от земе
делската

нов
мъртъв, 
жената е помагал

на
кооперация “Сточар” към тогавашния 

нителен съвет бе отправен иск да се разреши строеж на 
кафене на брега на езерото.

На кооперацията бе разрешено да постави монтажен 
обект, но Изпълнителният съвет тогава постави условие 
на двайсет метра от езерото да бъдат засадени тополи, а 
брегът както и част от дъното на езерото да бъдат 
пани с чакъл, за да може да се направи нещо като плаж.

Кафенето бе сравнително бързо построено, а от друго
то нищо не стана. Както и да е, заведението започна да 
работи и дори няколко пъти там бе организирано и пос
рещане на Нова година. Кафенето бе сравнително скром
но, но уютно обзаведено, а в менюто между другото се 
предлагаше и риба от езерото. Самото заведение бе наре
чено “Езеро”.

Днес, двайсетина години по-късно, обектът е съвсем 
подходящ за - снимане на филми от гражданската вой
на в предишна Югославия. Отдавна са изпочупени стък
лата на прозорците и дограмата е отвлечена. Стените са 
ощетени, дори от тавана липсват гипсовите плочи и изо
лация. Да не споменаваме, че на минаващите и на ри
боловците служи за тоалетна.

Въпросите кой и защо “разточи“ заведението са без от
говори. И него го сполетя оъдбата на фирмата - собстве
ник. И тя с години вече “се разточва” и разпродава иму- 
щеотвото си.

Тези дни би трябвало да бъде обявен търг за продаж
ба на езерата, или да бъдат дадени под наем. Казват, че 
отделен търг ще има и за кафенетоО).

Изпъл-

Заркова е преподавателка заси-
Б.Д.

На маргините на „Балкан театър фест"

Изключете <ж$М-ите, моля!
местата си, за да може да излезе), проведе раз-

ставления ла пискат мобилни телефони? Учуд- говор във фоайето и след това се върна в залата 
мщ еи Фактът че някои димитровградчани по и отново тормози хората да стават от седалки- 
време на театралните представления не само, те. Значи не става дума за нещо спешно! Може 

изключват СЗМ-ите си, а започват и раз- би никой досега не му е казал че не бива така. 
говор като при това не се стараят да говорият Ако поне на половината от публиката започнат 
тихо “На театър съм”, каза шумно една посети- да звънят мобилните и те вземат да се разхож- 
телка по мобилния на събеседника си. Тя като дат из Центъра за култура, щеше да стане още 
че ли искаше на всичките присъстващи да обър- едно представление! Но то можеше повече да
—. ». н.«...

че нс

ИС
лектуалец, висшист, преди няколко дни два пъ
ти му звъня телефона. Втория път той излезе от 

(група посетители трябваше да стават от
Б.Д. А.Т.

залата
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Денят на народните 

будители в Пазарджик
Президентът Георги Първа- Св. св. Кирил и Методий. Пре- ващите две години. На първо 

нов бе гост на честванията на зидентът Първанов беше поче- място държавният глава посо- 
Деня на народните будители в тен гост на празничното засе- чи националната инициатива 
Пазарджик. Държавният глава, дание на Сдружението на бъл- “Да развеем българското зна- 
министърът на културата Сте- гарските възрожденски градо- ме”. Георги Първанов призова 
фан Данаилов, народни пред- ве. В своето приветствие той да бъдат възродени читалищ- 
ставители, областният управи- очерта три основни инициати- иите и училищни библиотеки, а 

инж. Ангел Чолаков, кме- ви, които ще бъдат реализира- също да бъде съхранено бъл- 
тът на Пазарджик Иван Евста- ни съвместно с представители гарското наследство от вой- 
тиев и много граждани подие- на местната власт и неправи- нишки паметници, 
соха цветя пред паметника на телствени организации в след-

Оптимизъм за 

членството на 

България в ЕС
Докладчикът за България в Европейския парламент Джеф- 

ри ван Орден е оптимист за членството на България в Евро
пейския съюз от 1 януари 2007 година. Ако България напред
ва, как го досега, ще бъде готова за членство на I януари 2007 
година, каза Джсфри ван Орден при пристигането си в Бълга
рия. Той посочи, че неговият доклад за България, който се 

през декември, ще бъде балансиран. Ще фокусирам 
ключови области, които вече бяха посочени от

,
;

■

'

тел
:очаква 

върху някои
ЕК, каза Орден и подчерта, че тези области се нуждаят от | 
спешни действия в оставащите месеци до следващия монито
рингов доклад на Европейската комисия през пролетта 
2006 година. В отговор на въпрос за мерките, които се пред
приемат срещу престъпността, Джефри ван Орден каза, че ?• 
България е постигнала значителен успех в борбата с трафика {;■ 

наркотици, но има области като трафика на хора и органи- р. 
зираната престъпност, които будят сериозна загриженост.

“България на длан" <на 5
Президентът Георги Първанов откри експо- Сърбия и Черна гора, Австрия, Чехия и Упга- 

зицията от макети на култови исторически рия. Младежкият събор се осъществява по идея 
сгради и местности “България на длан”. Експо- и под патронажа па държавния глава. Мипис- 
зицията, която представя 14 известни българ- тър Стефан Данаилов пое ангажимент Мипис- 
ски сгради, е в рамките на Националния мла- терството на културата да помогне за изграж- 
дежки събор. В събора, който е под мотото дането на още два макета на известни българ- 
“Съхрани българското, бъди българин!”, учас- ски сгради, както и експозицията на миниегер- 
тват 1500 младежи от цялата страна и потом- ството. 
ствени българи от Украйна, Молдова, Румъния,

на

пътна такса. ***Накратко Ще бъде спряно плащането
Невиждана хайка за билети на ръка на автошколите и всич- 

ки преводи ще се извършват по 
банков път.

♦ * *
рап от Института за философски изследвания 
към БАН, Тракийския научен институт, Маке
донския научен институт, Сдружение за наци
онално смаосъхранение. Първанов каза, че е 
важно да се намерят решения на социалната 
проблематика и посочи, че има масова безра
ботица в районите със смесено население. Со
циалните проблеми могат да предизвикат ет
ническо напрежение и за това са необходими 
управленски мерки за преодоляване на тежки
те икономически и социални последствия, по-

започнаха от Български дър
жавни железници на софийската 
централна гара. В подлеза вече 
действа предварителна провер
ка па пътниците. Заграждения 
са разположени в постъпите 
към пероните. До тях се допус
кат само граждани със закупен 
билет.

Освен това и посрещаните, и 
изпращачите вече стигат до пе
роните на Централна гара Со- ^Гп^хоТе^Хе^с”

***

Социалните 

проблеми са 

фактор за 

етническо 

напрежение

Камери, които ще дебнат 
шофьори и пешеходци - нару
шители, ще бъдат поставени на 
още 4 кръстовища в София. Ви
део ще има на “Орлов мост”, 
под моста на НДК, на Петте 
кьошета и бул. “Драган Цан
ков". Сега такова устройство за

сочи той. Държавният глава каза, че подкрепя 
активната политика в регионите със смесено 

Според президента Георги Първанов фак- население, но не и преференциите за една или 
торите, които създават рискове и могат да до- друга етническа общност, защото в тези реги- 
ведат до отслабване на българския модел на опи еднакво страдат и българи, и турци. Геор

ги Първанов заяви, че пътищата за решаване 
на тези проблеми преминават не през обосо-

фия само със специални без
платни талони, които се връщат 
след излизане от заграждения- Стоките в магазините в бъде

ще ще се продават с етикети, на 
които е изписана цената в бъл
гарски левове и тя ще включва 
ДДС и всички допълнителни да
нъци и такси.

та. ***
Тримесечните застраховки за 

коли - т.нареч. “гражданска от
говорност”, ще отпаднат през 
2006 година. Срокът за полица
та ще е една година. Освен това 
ще поскъпнат и винетките за

етническа толерантност не са толкова в мина
лото, колкото в настоящата социално-иконо
мическа ситуация. Президентът каза това бяване и изолиране на отделни общности, а 
пред участниците в конференцията “Нацио- през последователна политика за тяхното при- 
нални интереси, национална идентичност и общаване. 
европейска интеграция”. Форумът е организи-

Т. П.

Футболен 
турнир 
6 Драгоман

„Балкански“
втори

На 28 октомври в Драгоман 
се проведе традиционният 
турнир по футбол за пионери 
между отборите на “Драго
ман”, “Годеч” и “Балкански”. 
Турнирът бе организиран в 
рамките на крайграничното 
сътрудничество между споме
натите три общини.

По системата “всеки с все
ки" в първата среща “Драго
ман” победи “Годеч” с 5 : 0, а 
във втората “Балкански" с 3 : 
1. В третата среща от турнира 
“Балкански” се срещна с “Го
деч” и победи със 6 : 2 (3:0). 
Голмайст

Румен Железаров и Владимир Веков се спуснаха на близо 38 
метра дълбочина, в най-дълбокото в България ледниково езе- ори за пионерския 

отбор на “Балкански” бяха На
ков - два, Велков, Д. Петров, 
Милев и Николов - по един, а 
Влайков и Димитър Димитров 
отбелязаха головете за “Го-

На опитен участък в страни от конника учените експерименти
рат почистване на биологичната патина на скалата, която ще 
пречи на предстоящата биоминерализация.

80% от биодидите, които използвахме, имат 100 процентова 
ефективност и унищожават напълно лишейната флора.

В лабораторни условия пробните образци взети през лятото са 
дали изключителни резултати и учените са обнадеждени, че ще 
бъде спряна биокорозията върху повърхностния слой на конника. 
Методът е приложен в укрепването на паметници със световно 
значение в Европа, Азия и Южна Америка,

В момента българските учени са в контакт с френска лабора
тория, която е разработила този метод с намерение да го прило
жи и в Кьолнската катедрала.

Макар и сравнитлено нов методът на биоминерализация е 
единственият, който ще спаси Мадарския конник от пълното му 
заличаване, смятат микробиолозите.

ро.Експедицията е осъществена за два дни, а подготовката и 
подсигуряването на средствата за нея са отнели повече от 2 ме
сеца. Дълбочинното спускане на Румен Железаров, ръководи
тел на проекта, и подводиния оператор Владимир Веков е про
дължило около 15 минути, като двамата са ползвали апарати 
със сгъстен атмосферен въздух.

Целта на водолазен проект “Окото" е да ее вземат дънни про
би от езерото на дълбочина 37 метра и 70 сантиметра. Двамата 
водолази оа се спуснали в езерото при 3 градуса температура на 
водата и 10 на повърхността. Били са подсигурени от наземен 
екип, а за самата експедиция е имало специално разрешение от 
дирекцията на национален парк Рила.

Взетите дънни проби от езерото ще бъдат дарени на катедра
та по хидробиология и ихтиология към Софийския универси
тет.

деч”. За “Балкански” щраха: 
Гогов, Миланов, Наков, Йотев, 
Велков, Коцев, Милев, Димит
ров, Николов, Соколов, Д. Пет
ров. Играха още Пейчев, Ста
нимиров, С. Гогов.

Всички отбори получиха 
дипломи и награди. Договоре
на е нова среща за пролетта на 
2006 г.

Проектът “Окото” е организиран от двамата водолази о по
мощта на още 12 души и необходимата техника, с цел изслед
ване на микрофлората и биологичното разнообразие на езерото 
Окото в Рила.

ДС.
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Асфалтирането на 

улици е отменено
„Напредък" ще се прибатизира

Има заинтересован купувач
Белградчани са съгласни да погасят дълговете на "Напредък" и да 
вложат 1 милион евро за възстановяване на фермата и кланицата, 
заяви Захариев

Общинската дирекцията за тази есен, общинската
строителни площи и пътища - 
момента изработва необходи
мите тампони за слагане на ас
фалтова настилка на

дирек-
в ция ще изработи тампоните, 

докато асфалтът ще бъде под
сигурен от републиканската.

нФ. «™Р»“нТо “65“ ,Ш4,Г,рР2б"т- ””™ ■■ 
лометара, което бе планирано

вр^о^Белград^заинтере^о- В “НапРед™” очакват да 
к р започне реализацията па

вана да купи общественото социалната програма, коя- 
предприятие Напредък . Пре- то от общо 32-ма са прие- 
дставители на белградската ли 27 работници. 
фирма посетиха “Напредък” и 
се запознаха с обстановката, тралната служба не е извърши- джиро-сметката на предприя- 
която няколко години измъчва ла разделяне на обществените тието и да се създадат условия 
този босилеградски колектив. от държавните имоти, с които в за ускоряване на процеса на 

На неотдавна проведената момента разполага “Напре- приватизацията. По думите на 
среща на кмета Владимир Заха- дък”, понеже само обществени- директорката Петрунка Симе- 
риев с членовете на Управи- те могат да бъдат приватизира- онова само 5 от общо двадесе- 
телния съвет на тази фирма бе- ни. Огромни са и дълговете за тина заети, които са спечелили 
ше разговаряно за намеренията неизплатените суми по делата, делата срещу фирмата, са съг- 
на белградската фирма. Той които голяма част от работни- ласни да им се отложи извър- 
подчерта, че белградчани са ците са спечелили срещу фир- шването на присъдите.

Един от сериозните пробле
ми за бъдещата приватизация 

Предприятието “30 октом- на фирмата е и неразделеното 
на фермата и кланицата, които ври” е съгласно да поеме всич- имущество между “Напредък”

ки разноски на кадастралната и бившите, т.е. сегашните земе-

новете на Управителния съвет 
на “Напредък” апелират към 
работниците, които са спечели
ли делата, да отложат извърна градски улици

за тази есен е отменено за о?То%УоГобщатГстоТност на шването на присъдите за опре
делен срок, да се деблокира

Продължава асфалтирането на 
пътя Рибарци - Бранковци?
Доколкото позволи времето ще продължи асфалтирането 
на пътната отсечка от граничния преход “Рибарци” към 
Ьранковци. Планирано е да бъде сложена асфалтова нас
тилка на дължина от около 2,5 километра, с което ще 
приключи асфалтирането на цялия участък на регионал
ния път Рибарци-Караманица, понеже през лятото бяха 
асфалтирани 1,7 километра.
Кметът Владимир Захариев заяви, че асфалтирането на 
пътя е резултат на договора между него и директора на 
Републиканската дирекция за пътища Бранко Йоцич и под- 
черта, че средствата за реализацията на проекта изцяло 
ще подсигури републиканското правителство.

съгласни да погасят дълговете мата за неизплатени заплати и 
на “Напредък” и да вложат 1 други принадлежности.
милион евро за възстановяване

са в неговия състав.
По думите на Захариев при- служба в Босилеград във връз- делски кооперации, 

ватизацията на фирмата никак ка с разпределянето на държав- 
няма да е лесна. Все още кадас- ните и обществени имоти. Чле-

П.Л.Р.
следващата пролет. За реали- проектите, докато останалите 
зиране на проекта, който съв- общини 
местно ще финансират Репуб- средства. “Нашата дирекция 
ликанската дирекция за пъти- само подготвя тампона, върху 
ща и Общинската дирекция за който ще бъде сложена асфал- 
строителни площи и пътища, товата настилка, което е много 
са необходими над 40 милиона по-малко от 50 процента от об- 
динара. Според договора, кой- щата стойност на проекта”, 
то двете дирекции сключиха подчерта той.

01 йешкоОден В Еосишрадскоучастват с повече

♦Християнският празник С6. Петка и тази година беше тържес
твено ознаменуван в Рибарци и Босилеград. В Рибарци пристигнаха 
и черковни певци от Софийската духовна семинария, пратеници на 
отец ректор Сионий

: Освен рибарчани, на този
| ден по традиция в рибарската 
: черква “Св. Петка” се събират
• хора и от съсдните села и от 
: Босилеград. Така беше и тази
■ година. Сутринта при реката 
I под черквата имаше много хо-
■ ра. В 8 часа храмът вече бе из- 
I пълнен с вярващи, които тър-
■ пеливо чакаха да запалят све-
• щи и да присъстват на литур- 
: гията, която отслужиха боси-
• лсградският свещеник Отец 
: Йоан и свещеникът от Вранска
■ баня Синиша Бошкович. Въл-

П.Л.Р.

Литературна вечер 

за Емануил 

Попдимитров
По повод 120-годишнината от раждането на Емануил Поп

димитров утре в Центъра за култура в Босилеград Матицата 
на българите в Сърбия ще организира литературна вечер. Ве
черта ще бъде посветена на делото на великия поет и общес
твеник от Босилеградско, а се очаква да присъстват литера
турни дейци, представители на културния и обществения жи
вот от нашето малцинство, от България и др. Покрай четене
то на подбрани стихове от творчеството на поета, в рамките 
на културното мероприятие ще бъде изнесено и слово за жи
тейския път и литературното и научното дело на Попдимит-

Очаква се на литературната вечер да бъде учредена и Сед
мицата на Емануил Попдимитров , която от следващата го 
дина да бъде организирана в Босилеград в края на октомври 

в началото на ноември. В рамките на седмицата ще бвдаг 
организирани и културни програми - литературни вечери, на
учни срещи, наградни конкурси, гостувания на театри и други 
мероприятия. '

нуващата картина от препъл 
нената с хора черква, допълва 
ха громките гласове на черков 
ните певци ог Софийската ду
ховна семинария, пратеници [ 
на отец ректор Сионий, които д дВОра 
и тази година участваха в бо
гослужението.

на босилеградската черква
или Стоименов от Райчиловци, избира всяка година на добро-

■ След тържествената литур- който почерпи присъстващите, волни начала, за следващата 
: гия и литийното шествие око- Свещениците прерязаха и ос- година се яви Антоанета Сте-
■ ло черквата, свещениците ока- таиалите службарскн колачи, шич от Райчиловци.

диха, благословиха и прерязаха донесени в черквата. В двора на босилеградската
службарския колач на тазго- Понеже по традиция ку- черква “Рождество на Пресве- 
дишния кум на службата Иван мът-домакин на службата се та Богородица” и тази година

на Петковден бе организирана 
служба. Сутринта старшината 
на черквата свещеникът Бобан 
Илич отслужи литургия, а тър-

Строи се нов обект заЕлектроразпределителното
Близо до трафопоста в Босилег- 01граждапето на обекта е 

рад през миналата седмица започ- договорено на срещите на 
на изграждането на новия обект на кмета Владимир Захариев с 
босилеградския клон на лесков- мшшстъра „а енергетика- 

Електроразпрсделитслио. Радомир Наумов и ди
ректора ни ЕПС Владимир 
Джорджевич.

жеството по повод празника се 
проведе след обед. На софрата 
в църковния двор свещеникът 
Илич, в присъствие на Отец 
Йоан и на вярващите, благос
лови и преряза колача, който 
бе донесъл тазгодишният до
макин Михаило Йоич. По тра
диция домакинът донесе и агне 
за курбан, а беше подготвил и 
обяд за присъстващите на 
службата. Почти всички служ- 
барн от своя страна бяха до
несли ястия, с конто се почер
пиха помежду си. Догодина до
макин
служба ще бъде Добри Тасев.

П.Л.Р.

ското
Извършител на работите е тукаш
ното обществено предприятие 
“Изградня”. Стойността на проек- 

на около 8,2 милионата възлиза
динара, които изцяло подсигурява 
Електростопанството на Сърбия, довия за работа на всичките служ- 
В “Изградня” изтъкват, че докол- би. Полза ще имат и Центърът за 
кото позволи времето, строежът култура и Народната библиотека, 
ще приключи до края на годината, понеже електричното ще освободи 

В едноетажния обект, чиято по- помещенията в Културния дом,
ползваше от години. 1сзи

обект ще се създадат по-добри ус-

върхност е 240 метра квадратни, които 
освен гишета и офисите бъде нагг- помещения занапред ще ползват 
равеио и отделно помещение за бъдещата местна телевизия към

Центъра за култура и Народната
босилеградскатапа

работилница, както и гаражи.
В босилеградския клон изгък- библиотека, 

ват, че е изграждането П.Л.Р. Чакат да започне службата в рибарската черквана новия



(От/шфк^шшкй х/южка
Приключва беритбата на царевица

Добра реколта

А*
4 ноември 2005

Срещи - Велча Велчев, художник__

Вечен стремеж към
нсвн простммства

В Димитровградска община полека-лека лривършва сезо
нът на беритбата на царевицата. От засетите около 700 хекта
ра частни площи в общината добивите са сравнително добри. 
В най-плодородното поле в общината - местността Богатица в 
с. Желюша, те достигат и до 7 тона от един хектар. Небойша 
Йоцев, бивш работник в ЗК “Сточар”, а сега собстсник на сел
скостопанска аптека в града казва, че нощните мразове през 
последните няколко дни няма да навредят на нсобраната ца-

Художникът Велча Велчев е 
само един от многото преуспя
ващи димитроврадчани, изсе
лили се далеч от родния край. 
От години живее и работи на 
испанския остров Майорка. 
Има къща на няколко десетки 
километра от най-големия 
град на острова Палма де Ма
йорка. Къщата му е разполо
жена до морето. Велча се шегу
ва, че не се страхува от цунами, 
тъй като между къщата му и 
морето има стена, издигаща се 
стотина метра над морето. 
Островът Майорка има над 
900 хиляди жители. Повече от 
половината живеят в Палма де 
Майорка. Местното население 
на острова е от каталонски 
произход. Разликата между ис
панския и каталонския език е 
например както между сръб
ския и словенския. Двете деца 
на Велчев в училището, освен

ревица.
Както научихме от Йоцев, в общината досега с жито са за- 

30 на сто от частните селскостопански площи. Ко- 
става дума за житните семена, на производителите в Ди-

сортовете:

сети около 
гаго
митровградско Йоцев препоръчва предимно 
“Европа”, “Победа”, КГ 56 и “Рснесанс”.

Статистиката показва, че в общината от година на година 
намаляват площите, които се засяват с царевица и жито. Няко
гашният стожер на селскостопанското призводство в община
та, земеделската кооперация “Сточар” почти напълно се
отказа от производството си.

Б.Д.

Манталитет или 

нещо друго...
През последните няколко месеца се провежда засилена кому

нална активност в Димитровград. Асфалтират се улици, подме
ня се водопроводът в една част от града, строи се нов пазар и ка
нализация към граничния преход, реставрира се паметникът, 
строи се търговско-занаятчийски център... С една дума актив- 

рия (на острова има над 40 га- когато посети родния си Ди- иост, която не е отчитана в близкото минало. Да, ама... Защо ни 
живеят доста германци. лерии и около 500 художници), митровград. Тук живеят майка е нов пазар, и сегашният си е добър. Пък то и какво има от па-

Художникьт казва, че в Ма- която ги продава. Велчо рисува му и брат му. Баща му почи- зар! — казват едни. 
йорка му е хубаво. Там е вече модерно и абстрактно. Цените, нал, а сестра му живее и работи “Кои занаятчии имаме, та и център ще строим. И не можа ли 
15-ина години. Преди това ня- които достигат картините му като просветен работник в Бо- някой друг да спечели, а тъкмо той. - мрънкат други. Всичко ни

го удовлетворяват. Той казва: силеград. Причините за напус- е тамън, та сме стигнали и паметника да оправяме. Това ли ни е 
крайморски град Ровин. “В Запада никой няма да ти да- кането на родния му град не са най-важното?”-негодуват трети. “Колко власти се смениха и ни- 

Бил е квартирант в къщата на де хиляда евро, ако не е уверен, от политическо или материал- кой не можа да махне тези павета от улицата. Правят сокаците 
покойния писател Антоние че с помощта на теб ще спече- но естество. В Димитровград по периферията.'-критикуват четвърти. По-добре да си оправят 
Исакович. В Хърватия се пре- ли поне три”. В Майорка от на Велчо просто му станало фасадата на общината, вижте на какво прилича. Нима покрай 
питавал, рисувайки предимно време на време организира из- “тясно”. Усетил, че не може да спортната зала не може да се намерят малко пари и за това. ... 

Затова ложби. Последната бе през се развива като художник. Той И така нататък, и така
септември т.г. Експонира и във просто е такъв характер и веч- Колкото хора, толкова мнения, критики, забележки... Някои

може би са оправдани, повечето не. В крайна сметка най-лесно е 
да намираш махана на чуждата работа, а ти да стоиш отстрани. 
Но поне “си казал мнението си”, независимо, че това си го напра
вил във форма на обикновена клюка, без да си даваш сметка, че 
някой наистина се е ангажирал да направи малко повечко от пре- 

ОТ> дишните. И не само да направи, но и да поправи някои грешки.
Ф Често пъти се случва и когато нещо се иска да се направи, на ня

кой да не му хареса и той с всички сили се старае да не се постиг
нала гумата, а 6 двора му не успех. Дори и ако това в крайна сметка е в негов интерес, 
били хвърлени и няколко ка
мъни. За случилото се Ви- Дума за нещо друго, което ни тегли назад, нещо, в което няма 
данович информирал и по- НИТ0 оптимизъм, нито поне малко уважение към труда на друг.

А.Т.

На една експозиция на Велчо Велчев в Мадридкаталонски, учат испански и 
английски. Знаят и български, присъства и футболната звезда Зинедин Зидан 
и сръбски, а не са зле и с гер
манския, тъй като на острова

колко години живял в хърват
ския

нататък...портрети на туристи.
сега казва, че портрети не сът
ворява, тъй като се е наситил. В вътрешността на Испания, как- но стреми към нови простран- 
Майорка предоставя картини- то и в чужбина.

Особено щастие изпитва,
ства.

Б.Д.те си на една реномирана гале-

Кому пречи младенецът
Въпрос на манталитет ли е това, на нашите нрави или става

Б. Д.лицията.

През фотообектива

Основата 

па ЗТЦ
Преди две седмици писах

ме, че започна разчистване на 
терена за изграждане на зана
ятчийско-търговски център 
на мястото на някогашната 
управителна сграда на “Сто
чар”, която своевремено изпе
пели пожар. Сега вече ясно 
личат основите на бъдещите 
дванаестина помещения, в 
които частни лица ще разви
ват дребен бизнис. На около 
вече са разтоварени тухлите, с 
които ще се строи. Ако рабо
тите продължат със същия 
темп, бъдещият център ще 
бъде скоро-скоро покрит.

Както е известно, търга за изграждането на 
занаятчийско-търговския център спечели ди
митровградският бизнисмен Иван Донков.

Момчило Виданович Мо- вят такива глупости. Кла
ня преди няколко месеца денецът е изключително 
се оплака, че пияни младе- стар, един е от редките 
жи счупили част от дър- в града и се старая да го 
вената му ограда, а запазя колкото се може 
по-късно ни информира, че по-добре", каза Моня. Той 
неизвестно лице е влязло сподели, че с никого не се 
в двора и му откраднало е карал и не може да пред- 
гумата, с която покрил положи кой е откраднал 
кладенеца. „Не ме е яд за гумата. Кражбата ста- 
гумата, тя не струва нала през нощта, а на 
много, но не мога да раз- следващия ден той забе- 
бера защо някои хора пра- лежил, че не само е изчез-

Той веднага “подгони” съответните общински 
служби, за да не забавят документацията, без 
която не могат да започнат работите. И ето че 
резултатът е налице.

А.Т.



Шини от Офдцяща %..._____ ушннщ
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по-голялл Днес и утре Власинските 
водоцентрали честват 
забележителен юбилейЗп мнозина работната 

книжка е само мечта
с ВокСлоЬГ00т0вповЙ^ат6?„тСите се н=““рат имената на 3896 души

В Сурдулишка община, в която стопанството пт. с, . ^ и|||°
носително добре се справя с проблемите на ттн- гп™и1°В0ДИТеЛКаТа подчеРтава- че от началото на 
зицията, отколкото в други среди безпаботипатя е пЯкИНаТтт досега е намален броят на търсещите 
остър проблем. В списъците на клона на точло»атя Е»®0™' Пре3 ЮЛИ 6 ИМаЛ0 3940 безРаб°™и. а в края 
борса в Сурдулица в началото на октомври бяха име понежЛ>МВРИ °Т списъците са отлъчени 336 души, 
ната на 3896 души Какъв пгюбттем г-таиоР 0ЯХа Име полеже ЗДни от тях не се съгласили да започнат да
на работа покГва и фа^? че за последнитТлГи Г На ПреДЛаГаните ™ Д°като други не
половина години брФоят на тьрсеГте" работа се “а"Грс” “'0б4ЖД*т В КЛ0На Н3

съвсем*е^си^рно"чГго^ям 'бпой'“Г"0 СВ ГВДИ' °Т началото на годината най-много работници еа
гур , олям брои от тях в близко приети в акционерното дружество “Финекс” от

труд ТезНи черни поогншиРнямГ ** ^ °Т СВ°Я ВраНЯ' В сУРДУлишкия си цех за обувки тази фирма
случай ла се увеличи ^ СПОЛетяТ само в приела около 140 души. В списъците на безработните
ойтината » стопанските фирми в обаче са добавяни имената на хората, останали без

о бт»рзо да се решават социал- работа в предприятията и обществените организации 
но-икономическите проблеми в държавата. и служби. Петрович казва, че парични субсидии за

Добрица Петрович, ръководителка на сурдулиш- април, общо 1 831 330 динара, са взели 231 лице. 
кия клон на трудовата борса, казва, че сред търсе- - За да намаляваме броя на безработните се 
щите работа наи-много са неквалифицираните налага да предприемаме активни мерки, едни от 
работници и подчертава, че такива са около 2030 които са панаирите на частниците и незаетите, както 
души. Загрижава фактът, че около 900 сред тях са и самонастаняването на работа. Оказа се, че панаи- 
мъже, докато останалото са жени. Инак броят на този рите за намиране на работа могат да изиграят голяма 
профил безработни постоянно се увеличава. През роля. Миналата година организирахме един такъв, 
последните две години е нараснал с около 500 души, когато дойдоха частници, заинтересовани 
което показва, че за тях няма работа. Сред търсещите работници и хора, търсещи работа, и когато работа 
си работа, към 700 са с трета степен образование, си намериха двадесетина души, казва Петович. 
около 1000 с четиригодишно средно училище и 155 с Същевременно тя очаква държавата да отпуска 
виеше и полувисше образование, 43 от които с факул- повече изгодни кредити и безвъзмездни средства на 
тетски дипломи. Сред висшистите има 
специалисти. Най-много са

50 тодиии 

развитие
Власинските водоцентрали днес и утре ще 

ознаменуват забележителен юбилей - половин век 
работа и съществуване. Сегашните работници - общо 
160, днес ще посрещнат предшествениците си - 
пенсионерите, които от 5 ноември 1955 година, когато 
официално започнало производството на енергия в 
централата „Върла 1", досега са дали принос в 
развитието на тази своеобразна "фабрика за ток".
Утре пък ще бъде проведено тържествено събрание на 
работниците, а се очаква да пристигнат държавни 
ръководители, представители на ЕПС, „Гердап”, в 
състава на който работят, Пчински окръг, Сурдулишка 
и съседните общинии...

След половин век работа Власинските 
водоцентрали имат с какво да се гордеят. Винаги 
вървяха по възходяща линия и винаги преизпълняваха 
производствените си планове. На година средно 
произвеждат около 300 милиона киловатчаса 
електрическа енергия, но някога, както през 1999 
година са дали на електросистемата чак 425 милиона.

В. В.

за нови

различни хората, които са решили да увеличат броя на рабо- 
начални учители - 15, тещите във фирмите си, както и определилите се 

след това икономисти - 10, учители по физическо сами да си решат проблема, 
образование, строителни инжинери, юристи...

На бившите и 
сегашните 
работници във 
Власинските 
водоцентрали

честйтим
50-годишния
юбилей
Времето, 
напълнено с 
полвин век, е 
напълнено и с 
успехи.
Пожелаваме им 
лично щастие и 
нови трудови 
постижения 
занапред.

В.Б.
*Т|

Сменени председателят, заместникът му 
и секретарят на ОС 6 Бабушница

10

Легална смяна или преврат?

ШШНасрочено за редовно, засе- ла верига от уволняване на ед- секретар на скупщината Слави- 
данието на Общинската скуп- ни и назначаване на други хора ца Милич и на нейно място да 
шина в Бабушница миналия пе- за директори на по-важните об- назначи Любомир Пейчич. 
тък се превърна в необикнове- ществени предприятия в Ба- 
но. Именно, докато отборни- бушница. Вместо Властимир 
ците на СПС, ДСС, СПО, СРС Николич, за нов директор на тава да се види, защото едни 
и Г17 плюс (общо 18) бойкоти- Дома на културата е назначен коментират случилото се като

Слободан Момчилович, Вла- легална смяна на властта, до
като други го наричат

■

Власинсм 

ХИДРОЕЛЕКТРА*

Какъв ще бъде епилогът ос-

раха заседанието, останалите
19 общински представители дица Мишич е нов ръководи- 
гласуваха недоверие на досе- тел на “Комуналац” вместо до- най-обикновен и груб преврат.

на ОС сегашния Златко Алексич, до- Във всеки случай работа ще
!Е :

Сурдулица
к<> 1

гашния председател
Драган Костич и на заместника като Любиша Павлович въз- имат не само общинските ръ- 
му Деян Лазаревич. седна креслото на Небойша ководства на парламентарните

За нов председател на скуп- Николич в Дирекцията за стро- политически партии и коали- 
щината е избран Николча ителни площи. ции, но и Министерството на
Стойкович (СДП), а за под- Новото отборническо мно- местното самоуправление, 
председател Игор Ракич (Г17 зинство в Бабушница реши да 
плюс). След това продължи ця- освободи от поста досегашния

КЬ й
Колективът на
Издателство
"Братство"(Г (МРДАПщ

Драган Чирич

Полицейски инспектори 6 бабушнишката конфекция „Текстилколор"

Прокуратурата отхвърли обвиненията
Общинският прокурор в Ба- изделия на “Текстилколор”. Д°Р” "™а ДРУ™ магазини, в шлифери,

бушница Деян Ристич в поне- Междувременно някои хора ре- ; 
делник съобщи, че е приклю- агирали, че наемът е само 500 
чил процедурата по установя- динара месечно и осведомили 
ването на вината на ръководи- полицията. Инспектор от поли- 
телите на фирмата “Текстилко- цията след проверката се про- 
лор” Милутин Тодорович и Са- изнесъл отрицателно срещу 
ша Костич за извършено углав- договора между “Текстилко- 
но дело. Според думите на про- лор” и частника и подал 
курора Ристич процедурата е углавно дело срещу ръководи- 
прекратена, тъй като не същес- телите във фирмата Милутин 
твуват елементи за углавно де- Тодорович и Саша Костич. Ди- 
ло в постъпките, които Тодо- ректорът на “Текстилколор 
рович и Костич са направили Тодорович също подал 
при сключването на договора срещу инспектора. Неговият р 
между фирмата ‘Текстилко- коментар във връзка с намеса- Щт
лор” и частника, който е взел та на инспектори от полицията Милутин Тодорович 
под наем помещение от нея. в деловата политика на “Тек-

Фирмата даде под наем по- стилколор” бе: “Гова е атака 
мещението си в центъра на гра- срещу фирмата ни”. Взимането от възможните начини за оказ- 
да на частник с мотив той да на помещението на “Текстил- пане на помощ. “Тскстилоко- 
продава само конфекционните колор” под наем бил само един

“Текстилколор” е останал скоито може да продава продук
цията си. Трябваше ли да ги 64 работници, 40 от които са 
продава в други и за това да от- шивачи с дългогодишен опит. 
деля средства, които и без това Почти всичките са съдили фир- 
ни липсват?”, пита се първият мата за неизплатени 36 запла- 
човек на конфекционната фир- ти. 100-ина от тях (което озна

чава, че фирмата са съдили и 
“Текстилколор” има голям работници, които междувре

менно са я напуснали) имат из-

<*1 ма.
акт за

■ шанс да сключи изгоден дого-
| цор с една белградска фирма за пълнителни съдебни присъди

за наваксване на дължимите импроизводство и доставка на из
делия за хотелиерско-туристи- суми. Положителна новина е, 
ческата промишленост в Сър- чс трудовият стаж на заетите

не е прекъсван до 31 юли 2004акт бия. По думите иа директора, 
този договор може да осигури година.
работа на конфекцията за ня- Да припомним, че конфекци- 
колко години. Тодорович доба- ята два пъти бе предлагана на 
ви, че фирмата има шанс да аукцион, но никой не прояви 
сключи и договор е пиротеката желание да я купи. 
фирма “Гали” за производство 
на детски, мъжки и женски В.Д.
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л„Балкан театър фест" 6 Димитровград

Представление на 

професионалисти от Белград
IIIIIIII

отново в Берлин (Източен) и снима 
филми, които биват награждавани. 
През юни 1963 година Дудов страда 
в пътна катастрофа, не успявайки да 
завърши филма си “Кристине”. Пог
ребан е в Берлин, а на скромния па
метник пише :”3латан Дудов - Цариб
род 1903 - Берлин 1963”.

Непознатият царибродчанин стана 
по-известен за съгражданите си през 
1998 година, когато в КИЦ “Цариб
род” бе представена книжката 155 на 
списание “Мост”, изцяло посветена 
на него. Тогава за пръв път бяха пока
зани кадри от филма “Празни стома
си”, а за творчеството на Дудов гово
риха Динко Туцакович от Филмотека
та в Белград и Александър Грозев от 
българската филмотека. Те трябваше 
да присъстват и тържеството по слу
чай 1 ноември, но поради други анга
жименти пред 50-60 димитровград- 
чани говори Драган Димитров и ек- 
склюзивно бе показан целият филм 
“Празни стомаси”.***

В рамките на програмата на “Бал
кан театър фест”-а в Димитровград, I 
ноември - Денят на будителите, бе 
посветен на Златан Дудов.

“Знаменитият непознат от Цариб
род", така постът Благой Димитров 
от София, по потекло от Пъртопопин- 
ци, брат на Детко Петров, нарече 
Златан Дудов - царибродчанин, сце
нарист, един от стоте най-известни 
режисьори, влезли в антологията на 
световното кино.

Роден е в Цариброд през 1903 го
дина. Родна та му къща и днес е оби
таема в квартала “Строшена чешма" 
на края па “ширинта”. Петнадесет го
дини по-късно семейството па Дудов 
се преселва в София, където той за- 
вършава гимназия като отличник и 
през 1922 г. записва архитектура в 
Берлин. Но само една година по-къс- 
по се записва в театралната школа на 
Емил Райх. Две години след това Зла
тан Дудов вече е асистент на Фриц 
Ланг, известен режисьор. През 1927 г. 
той пребивава в Москва, където се 
среша с известния руски режисьор 
Айзенщайн и се запознава с Маяков- 
ски. След завръщането в Берлин ра
боти с Бертолд Брехт. Първият доку
ментален филм, който Дудов снима, 
е забранен от цензурата. Следващия, 
който ще го направи известен, е “Ки1е 
Уагпре” или “Празни стомаси”. Фил
ма “Сапунени мехури” започва да 
снима тайно, когато Хитлер вече е на 
власт. Бива принуден да бяга в Па
риж. Краят на Втората световна вой
на го заварва в Швейцария. Връща се

В рамките на “Балкан теа тър фест" мина
лия петък тричленна театрална трупа от 
Белград изнесе пиеса, която май напълно бе 
по вкуса на димитровградската публика, 
тъй като залата на Центъра за култура прие 
най-много зрители от началото на фестива
ла. Комедията на нравите “Френската сна
ха”, автор на която е Александър Пантелич, 
а режисьор Владимир Плаович, бяха под
готвили артистите, членуващи в Съюза на 
драматичните художници на Сърбия - Бо
жидар Стошич Боле (в ролята на Спасойе), 
Добрила Илич (съпругата на Спасойе) и 
Мария Четанич (квартирантката). Творбата 
е леко разбираема и действието в нея се 
въртн около пристигналата новина, че си
нът на брачната двойка Сиииша, конто ра-

Божидар Стошич: Трудно е днес ди 
разсмиваш хората 
“Ако отново бях млад, не съм сигу
рен, че бих се определил да съм ар
тист”, заяви след представлението 
известният белградски акьтор Бо
жидар Стошич Боле. Той откри, че 
най-напред е следвал медицина, но 
след това интересът му към драма
тичното изкуство рязко променил 
жизнения му път. “Бремената се 
промениха. У/реди десетилетия ар
тистите бяха много уважавани. Ако 
беше жив моят приятел Зоран Рад- 
милович, мисля, че би бил много разо
чарован от днешния статут на ар
тистите”, каза Стошич.
Комикът сподели, че публиката обича 
театъра, но няма пари. В Белград би
лет за представление е ЯНО динара.

боти във Франция, се оженил 
за французойка. След редица 
комични ситуации Синиша съ
общава, че жена му всъщност е 
сръбкиня от Ягодина, която 
работи във Франция.

Тримата артисти от Белград 
се представиха като истински 
професионалисти,а публиката 
ги награди с бурни аплодис
менти и по време и след края 
на спектакъла. Комикът Божи
дар Стошич Боле и колежката 
му Добрила Илич получиха 
признания като артисти на ве
черта.

Колкото и да е световноизвестен, 
Златан Дудов за родния си град оста
ва все още встрани. Имайки предвид 
факта, че родната му къща все още е 
обитаема (от наематели), може би е 
възможно тя да се превърне в нещо 
като музей. Или пък “ширинта” 
“Строшена чешма" да се назове с не
гово име — площад Златан Дудов. 
Има заслуги за това великият цариб
родчанин Златан Дудов.

в

А.Т.
Б.Д.

Стъклената река
Откъс от роман

Емил Андреев Награда на 
Фондация „ВИК"
„Стъклената 
река“ - роман 
на годината

Чавдар и Милена крачеха, хванати за ръка, а след 
тях подтичкваше Даниел. Пресичаха площада, кога
то преподавателят им Стефан Методиев се провик
на от входа на кръчмата:

- Къде бе? Не е ли рано?
- Отиваме на Сини вир да поплуваме. Ще дойдем 

направо там - каза Чавдар, без да пуска своята лю
бима.

- А французойчето?
- Май остана с Марица.
- Даниеле, довърши ли св. Никола?
- О, мастър... Да, да, довърших го... - разсеяно от

върна Даниел, без изобщо да е разбрал какво го пи
тат.

тят бе? Ако е за крадене - във всяка църква има по не
що. Момичето дошло да пише за вас, да ви прославя 
селото пред света, а ти!

- Море!... - не довърши бай Димитър, тъй като видя 
Марица и Елен да крачат по площада. - Той лайсе да е 
оно, а Стеване?

Художникът скочи и излезе навън.
Повика двете момичета при себе си. Елен бе в нови 

джинси и тениска с надписи, а Марица - в широка 
блуза и дълга пола, за да прикрие тялото си.

Наближаваше седем и половина, жегата вече поо- 
мекваше. Бе излязъл лек ветрец и носеше тънка ми
ризма на овча тор. По горещия асфалт на шосето се 
виждаха купчина дърдонки, останали от сутринта. 
След час и нещо те щяха да се увеличат. Мъжът на 
Биза, Рангел, щеше да докара от паша овците и кози
те на селото. Тази седмица бе негов ред, следващите 
две отново щяха да застъпят бай Димитър и Методи.

- Елате! - подкани момичетата Стефан. - Искам да 
запозная Елен с най-възрастния 
човек в Градище. Преведи, че е 
много типичен и колоритен.

Влязоха в кръчмата. Бай Дими
тър бе развълнуван и изпълнен с 
любопитство, а на Методи 
раво му трепереше под лъжичка
та. Той бе зърнал Марица някол
ко пъти в двора на баба Монка, но 
никога не я бе виджал толкова от
близо. Със сигурност тя не знае
ше за него. Сега се появяваше и 
чужденка. Не знаеше как да пос
тъпи. За всеки случай гледаше 
земята и следеше какво ще напра- 

бай Димитър. Само да 
почнеше пак за неговия...

- Ето, бай Димитре, това е 
французойчето - сияеше Стефан.

Елен пое кокалестата 
стареца. Чувстваше се като рядка 
вещ, с която се хвалят. Усещаше 
възхищението на художника, до
ри й стана забавно да го гледа как 
се гордее със съсухрения дядо до 
него.

На церемония в хо
тел “Шератон” награ
дата за български ро
ман на годината (10 
000 лв. и превод на 
английски език) взе 
“Стъклената река” на 
Емил Андреев, който 
получи и наградата 
на читателите (1000 
лв.).
Останалите номини
рани бяха “Сбогом, 
Шанхай” на Анжел 
Вагенщайн, “Обър
нат свят” на Атанас 
Наковски, “Плячка” 
на Георги Гроздев, 
“Джобна енциклопе
дия на мистериите” 
на Милен Русков, 
“Сезон за лов на диви 
кучки” на Роджър 
Доч.
“Български роман на 
годината” бе учреден 
в началото на 2004 г. 
по инициатива на 
Фондация “ВИК” и 
вече се наложи като 
една от най-автори
тетните литературни 
награди в България.

Емил Андреев е 
роден на 1 сеп
тември 1956 г. в 
Лом. Завършил 
е английска фи
лология. Рабо
тил е като учи
тел, журналист, 
преводач и пре
подавател по ан
глийски в Богос- 

факул- 
тет на Софий
ския универзи- 
тет. Автор е на 
сборниците с 
разкази “Лом
ски разкази” 
(1996), “Късен 
сецесион”
(1998), “Остро
вът на пияници
те” (1999), на ро
мана “Стъклена
та река” (2004) и 
на пиесите “Да 
убиеш премиер” 
(2004), “Иманя- 
ри”, “Бебето”. 
Негови текстове 
са превеждани 
на английски,' 
полски и сръб
ски език.

- Да внимавате, ей! - предупреди ги Стефан и се 
върна в кръчмата.

- Голям шемет е тоя Даниелчо, но е отличен ху
дожник. Ще ви изрисуваме църква за чудо и приказ, 
бай Димитре!

- Е, оти? Ако е сал за мене, я и 
без ню че си умрем.

- А за какво тогава питаш кога 
ще станем готови?

- Ей, Стеване, ква си ала! Я 
сал си тека вревим. Ама си ду
мам: кой че да улази у тай жена 
цръква? Ми се прекарамо бе!
Младите са по Софию, по град...
Кой че да дооди овдека? Да тю 
окрадну, како що беа поляцете - 
тегай оче.

- Страшен проклетник си! На
ли църквата е паметник. От лю
бопитство дори хората ще ид
ват. Я виж това момиче чак от 
Франция заради нея е дошло, а 
ти само лошото мислиш.

- Кой гю зна и ню ща оче! - 
скептично заключи старецът. - 
Када бе манъчък, деда ми поме
нуваше, че у цръквуту имало 
ковчедже със злато и тайне не- 
какви. Сите се ньега тражу. Ни- 
када нече да га найду. Отъц Пе
тър и он га не зна где йе.

- Какво ковчеже, тайни те па-

ловския

нап-

в

ви не за

ръка на
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Константин Огнянович - сърбинът българофил (4) _______________ _

Саможертва за любимия му български народ
д?яСт^Д^1^иаао^гза,,^,ое„*:,0^ини' 0?нян°8ич е здставен да изтърпи неволи и преследвания, безчувствие и често омраза.

и изпитания са градиво за този чернозем, от който ще се роди истинският духовен напредък.
жел^на^б^гапт^истппио^п^6 ТШ<а бавника” са поместени и десет стихот- _________________________________ ния: пръв учител във Враца, дал е пър-
шатя 1844 г Уп»гт5 Я Рез съ" ворения, поетични опити на Огнянович. вия печатан позив за народно свестява-

! , "ОВИЧ °ТПе' Акт” са: "Състояние на някои бъл- _ . _ , _ _ т г , _ не, пръв е създал голям преводен сти-
той^а^^п ппепяйот^яхп яепИК ' ТаКа ГарСКИ училища” също “Българското ЗАКАННМКЪ хотворен опит, основал е първата бъл- 
та и стоп ич ескя хпптогя^Р -Тя* Паисиева- попство’’ С това той се нарежда между ОЛ И 1/11\ 13 гарскаРпечатница в Цариград, пръв пуб-
ва = С ГГК"РВ„ аМЯНа на Т0' първите наши стихотворни. Леко и дос- ликувал политически разсъждения по

“ТяК * средствата тъпно написан, Календарът е привли- 3^ ,\1;то църковната борба. И накрая несполука,
от Го“н чя3?6^ НИК За лето 1845 чал ШИР°К КРЪГ °т читатели. Състави- ' ' Други са тези, които по-късно обират
ио^я я тт ’ ^ЗИгата ®Ила отпе- телят успял да издаде през следващата , лаврите на успеха. Българското общес-
ня бпятя ЛиппЖ3ВйГ0ЛЯМаТа "ечатница 1846 г- °Ще един Забавник. м. е -м. е*. I тво не е било подготвено да оцени тру-
на Оратя Дидо. Забавници в Сърбия се Революциите от 1848 г. променили да на сърбина - бългорофил. Първенци-
наричали ежегодните календари-алма- положението в Европа, назрявала <Л1> те на нашето Възраждане трудно са
наси, имащи най разнообразно съдър- Кримската война. Огнянович е прину- приемали факта, че един чужденец мо-

етг.™!’аНаТ° иблиографски, то- ден да се оттегли от битките с гръцкото ,р , же да има ярко присъствие в българско-
рп дници на пеРи°Дичните нз- духовенство. “Свиток Бгматере или Н. ОГНЯНОВИ Ч А. то духовно развитие. С него полемизи-

я. редисловието на Забавника млтва престия Бдци” е последната му ра Неофит Рилски, като в предговора на
книга. Годината е 1850. По това време Граматиката си пише, че този писател

тическа програма, в която авторът за- той така задлъжнял, че трябвало да на- не е сукал българско мляко. По-късно
щитава тезата на своите приятели пол- пусне Цариград и България. Има данни, за него Емануил Васкидович ще споме-
ските революционери: българският на- че през 1857 г. се намирал в Петербург. - —«—* . . не: “не е никак - с Болгарско млеко от-
род тря ва да получи духовна свобода, Умира през 1858 г. във Виена. Близо доен.” От отколешни времена мъчно се
далече от руските домогвания, с под- двадесет години по-късно Петко Р. пробива в нашите духовни простран-
крепата на просветена Франция и под Славейков през 1871 г., в сп. “Читали- ства!
крилото на султана. Далече бил денят 3 ще”, Г. I, публикува стихотворението 
април 1860 г., когато Иларион Макари- “Не пей ми се”. След дълголетна работа 
ополски ще обяви отделянето на бъл-

представлява програмна статия - поли-

И все пак делото на Константин 
Огнянович не е останало без следа. Жи-

сред народа поетът осъзнава напразни- 
гарската църква от вселенската патри- те си усилия, положени за народно свес- 
аршия. “Забавникът” предлагал доста тяване. Изхабена е огромна енергия и 
разнообразно четиво: календарни све
дения, нравоучителни повести и изрече- тите са нищожни. Отвред - неразбиране
ния и др. Ето една извадка: “Всички се и равнодушие. Тези резултати водят до ВгТкпографш Бротшеп. Ф. Дидпотъ. негови изпитания са градиво за този
развратихме, и гледаме токмо на един- отчаяние и резигнация. “Не пей ми ся. И чернозем, от който ще се роди истин-
ствената си полза, а зарад обществено- защо ли да пея. /В тез години аз в Заглавна страница на „Забавник за ският духовен напредък. Така българо- 
то добро съвсем не радиме.” В “Писмо каквмто живея!/Как ся пеят славни пес- Л(т0 ШЗ^Паршк, 1845 любецът Константин Огнянович си е
от Липиска” с полемична страст се из- ни за стари/Тамо дето днешните са зае- осигурил това “вечно воспоминание”,
лагат българските искания по черков- пали?” - пише с горест народният поет. ли е Константин Огнянович? Дали от което го отвежда в Пантеона на заслу- 
ния въпрос. Публикуван е и протест по Подобни чувства са вълнували и Огня- авантюризъм е прекосявал българските жилите. -Край-
повод патриаршеската забрана на пре- нович. Той, чужденецът, огорчен, се от- земи и е влизал в различни съзаклятия? 
вода на Новия завет от о. Неофит. В “За- тегля от народната борба. Неудачник Той винаги е бил пръв в своите начина-

вотът му е осъзната саможертва в име
то на любимия му български народ. 
Осъден да има две родини, той е заста
вен да изтърпи неволи и преследвания, 
безчувствие и често омраза. Ала тези

ПЕЧАТАНЪ ВЪ ПАРИЯ»лични материални средства, а резулта-

Тони Зарее
(От сп. ЛЗ-БУКИ)

Православен
пътеводителНашите села Бребевница (9) започнало да се развива, но Резолюция

та на ИБ объркала този процес. Както 
пише в. “Глас на българите в Югосла- 

Ж/ ^ш***а*ьшъшяяяяяляяяяя вия"(бр- 69от8 май 1950г.), народноф-
у иОЦМТба 006и6ВпПЧ|Шг§ ронтовската организация в Бребевница 
ш яш ш я работила слабо, била една от най-сла-

шист, Цветан Василев-математико по- бите в Димитровградско, цяла година 
лувисше образование, Мирон - ветери- не провела нито едно събрание... В бр. 
нарен лекар. 73 на вестника (5 юни 1950 г.) пише, че

От Истатини: Воин Истатков - полу- акцията за събиране на старо желязо 
висшист, Раша Станчев, Тинко Станчев слабо върви, че от заплануваните 7500 
- учител. кг в общината са събрани само 10%, а

От Пашини: Никола Стоянов - стро- най-слабо се показало село Бребевница. 
ителсн инженер, Катица Стояно- Като че ли тези критики повлияли на 
ва-Джорджевич - икономистка. бребевничаии, така че през 1952 г. пос-

От Джукьиии: Лозанка Гоцева-Нако- троили дом на културата. Двадесет го- 
ва с полувисше образование, Гена Или- дини по-късно селото с получило елек- 
ева - учителка трическо осветление, а през 1977 г. и во-

От Накьини- Никола Найденов - ма- Да от общинския водопровод от Пърто- 
иижеиер. Удавил се млад в езс- попииското врело. До селото идвал 

то “Сават - I” рейс, "° сега’ когато времето с хубаво,
От Гюзини- Аикица Митова завър- автобусът идва до Мъзгош, а бребевии- 

шила полувисше медицинско училище, чани слизат край моста на Пъртопо- 
От Гявольете: Цветанка Васова-Би- пииската бара и до селото се придвиж

ват пеш.
Понастоящем в Бребевница няма де- 

. ца и младежи. В селото има 13 тракто
ра, 4 комбайна (братята Благоя и Цве
тан Станчеви, Давор Андонов и Мирос
лав Цепков), десетина мотокултивато-

Димитровден
| Голям брой хора, родени в Бребев- 
! ница или с потекло от това село, са за- 
I вършили полувисши училища и факул- 
! тети. Тук ще споменем някои от тях.

От рода Андасарови: Георги и Пър
ван Георгиеви - строителни инженери, а 
Мая Георгиева, внуката на Първан, е 

I лекар, Трайко Манов - юрист (адвокат),
! Зденка Тодорова - филолог, Костадин 
! Тодоров - машинен инженер, Иван Ге

оргиев - зъболекар, Тодор Тодоров - 
\ учител, Зоран Тодоров - икономист с 

полувисше образование, Здравка Пет- 
рова-Аргирова - електроинженер и др.
В паметта на бребевничани е останал 
Трайко Манов като много умен и успе- 

човек. Между двете световни войни 
в Чачак завършил средно земеделско 
училище, но понеже нямал пари, се за
върнал при брат си в Бребевница. Ня- 

I колко години по-късно избягал в Бълга
рия, изучил за юрист и станал много ус
пешен адвокат. Оженил се, имал две де
ца. По време на Втората световна война 

родното си село, в хубава кола 
го возен шофьор с бели ръкавици.

От Антанасови: Димитър Петров 
| инженер (химик), Цветанка Миланова - 
! лекар, Димитър Ставров - икономист,

Зоран Алексов - инженер (металург),
Весна Георгиева-Кръсманович - строи
телен инженер, Цветанка Петрова- пре
подавателка по руски език, 3 иико Стан- 

- учител, Рангел Станчев - полувис-

и Божидар от циганите, , дърводелци - Румен Петров, Пе-
Нейчея, Бани Перчев и Владо> Тт(У„ Младен Истатков. 
тър и Троян Марин вини, шдари

(Митровден)
(26 октомври, 
8 ноември)

т.е.

Празникът е посветен на Свети Ве
ликомъченик Димитрий, който е роден 
в Солун през трети век. Произхожда от 
знатен род. Съвсем млад станал упра
вител на града. Бил таен християнин. 
Римският император Максимилиян му 
възложил да преследва християнство
то в родния си град, но той най-ревнос- 
гно го разпространявал. Императорът 
скоро посетил Солун и затворил Св. 
Димитрий в тъмница.

В чест на императора в Солун били 
устроени зрелища. Християните били 
хващани и предавани на един исполин 
на име Лий, който със страшна сила 
сграбчвал жертвите и ги хвърлял в яма 
с иабучени нагоре копия. Възмутен от 
това, един християнин на име Нестор 
дошъл при Св. Димитрий в тъмница
та, за да получи благословията му пре
ди да излезе на борба срещу Лия. Въо
ръжен със силата Божия, Нестор изля
зъл смело на арената, сграбчил Лия и 
го хвърлил в ямата. За тая си смелост 
Нестор бил убит.

Императорът узнал, че Свети Ди
митрий насърчил Нестор към тоя му 
подвиг и затова заповядал да убият 
Свети Димитрий. На 26 октомври (8 
ноември) 306 година Свети Димитрий 
бил посечен с меч. Бог прославил тя-

шинен

шен
кич - учителка.

От Каменови: Аца Милев - агроном.
От Марикьиии: Зорица Ценкова 

преподавателка по руски език.
От Мишиии: Сретко Мишин.
О г Потини: Димитър Илиев - доктор 

ПО химия. Синът му Горан и дъщерята ра... Болшинството притежатели на те 
му Валентина също са с факултетско зи машини не живеят в селото, но обра 
образование.

От Вильини: петима братя - учители 
в хърватския град Осиек.

От Свиленкови: Аца Свиленков - аг
роном, Зоран Свиленков - юрист (адво
кат), сестра му също има виеше образо
вание.

След Втората световна воина селото

посетил
ботват имота си и дават рамо на оста
релите си родители. В мерата на Бре- 
бевница има залежи на огнеупорна гли
на, кварцов пясък, въглища (лигнит), 

гранит, но дали и кога ще бъдат ек
сплоатирани това не зависи от остаре
лите бребецничаии.

Какво да кажа в края на тази малка 
история за остарялото село Бребевни
ца? Има ли старо село бъдеще? Може 
би! Докато има бребевничани, село Бре
бевница ще живее. Макар и в паметта

- Край -

сив

; чев

им.
лото му с нетлениост, мироточение и 
чудотворна сила.Цвстко Иванов

Отец Йоан
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НФЗ - седми кръг

Игра на котка и 

мишка Чак три български футболни отбора играят тази около 500 хиляди марки. По-късно Пажин стана и 
в груповата фаза на турнира за Купата на български гражданин и няколко години игра за на- ; 

УЕФА. Това са ЦСКА, “Левски” и “Литскс”. За кла- ционалния отбор на България. След това на “Гере- 
сираисто им принос имат и немалобройните футбо- на” (стадиона на “Левски ) срещу 200 хиляди марки : 
листи от Сърбия, както и двамата треньори - Миод- дойде Далибор Драгич, който дотогава играеше във ! 
раг Йешич (ЦСКА) и Люпко Петрович (“Литскс”). “Войводина” от Нови Сад. Година по-късно тук за- I 
На всички мачове, които се играят в България, при- игра и крилото Миодраг Пантелич, чиято трансфер- ; 
състват и запалянковци, дошли от съседна Сърбия, на сума от 850 хиляди марки бе официално оповес- 

Без съмнение най-редовии и най-многобройни са тена. След него левскарите платиха 1 милион лева | 
фсиовсте от Босилеград, които не пропускат пито за Нешко Милованович, А през зимната пауза на 
един мач на “Левски”. Дори неколцина от тях са 2001 година срещу 600 хиляди евро от белградския , 
придружавали софийския гранд и в няколко страни “Обилич” бе привлечен защитникът Мирослав Са- | 
в Европа. Това не е за учудване, защото в Босилег- вич, за което иай-голяма заслуга има тогавашният 
рад съществува официално регистриран фенклуб на треньор на “Левски” сънародникът му Люпко Пст- 
“Левски”. Затова решихме да припомним някои фи- рович. В началото на 2003 г. отново от “Обилич (!?) 
наисови “пикантсрии”, отнасящи се до няколко фут- срещу 500 хиляди евро бе купен Саша Зимунич, а 
болиеги от Сърбия, подвизавали се тъкмо в този треньор на “Левски” вече е Миодраг Муслин, който

пък срещу 100 хиляди евро доведе Саша Симоно-

ессн

ФК "Балкански" - ФК "Буковик" (Ражан) 7 : 0 (4 : 0)
Димитровград, 20 октомври 2005 г. СЦ “Парк”, зрители - около 200. 

Главен рефер: Сърджан Тошич от Ниш (7). Голмайстори: Пешев в 3, 
Милан Георгиев в 18, Глигориевич в 34, Чирич в 37, Йованович в 48, В. 
Георгиев в 54 и Ценич в 63 минута. Без жълти и червени картони.

ФК "Балкански": Йовичич -, Бошкович 7, Пешев 7, Милан Георгиев 
7.5, В. Пейчев 7, М. Пейчев 7, Миодраг Георгиев 7 (Йованович 7), Чирич 
7, Глигорневич 7 (Стоянов 7), В. Георгиев 7 (Ценков -) и Ценич 7.

ФК 'Буковик": Станкович 5, Марянович 5, Симич 5, Петрович 5, Че- 
лич 5.5, Милованович 5, Николич 5, Живич 5, Дурмич 5 и Павлович 6.

Играч на мача: Милан Георгиев.
Гостите стигнаха в Димитровград с 10 играча и единствената им цел 

беше да получат по-малко голове. След първото полувреме повечето от 
посетителите напуснаха СЦ “Парк”, защото не им бе интересно. Пола
гайки малки усилия, играчите на “Балкански” записаха висока победа.

В следващия кръг “Балкански” гостува на “Палилулац” в Ниш. Мачът 
ще се играе в неделя от 11 часа.

столичен клуб през последните 5-6 години.
През лятото на 1999 г. “сините” от София взимат вич... 

либерото па “Партизан” Прсдраг Пажин, който по Информиран източник от “Левски” ни осведоми, 
топа време е изгонен от състава на “гробарите” за- че в предстоящата зимна пауза ще бъдат привлече- 
ради сбивапе със звездата Матея Ксжман. Въпреки ни и други футболисти от Сърбия, 
това от управата на софийския гранд се изтърсват с

Д. С.

Т. ПетровЮФД - десети кръг
ШахматНеочаквана загуба 

на ^зелените”
10 10 0 0 20(31.5)
10 0 1 1 17 ('а)
10 7 1 2 1Ь{Щ
10 4 3 3 11121,5)
10 5 1 4 11(21)
10 4 2 0 10(20,5}
10 2 5 3 0Ш
10 3 1 6 7 |12.5|
10 2 1 7 5 (17.5)
10 2 1 7 5 |Т0|

1. Интернет Мг
2. БАСЦарибродчанки оцеляха в 

Първа лига З.ЖТП Бесград 
4,,|угоетТ|След изключителните игри и завоюваните 16 точки в първите 7 кръга

на първенството в Южноморавска футболна дивизия босилеградска Шахматистките на ШК “Цариброд” оцеляха в Първа лига на 5. РЗД 
“Младост” записа няколко загуби, които я отдалечиха от върха на таб- СЧГ, което бс и основната цел на отбора в началото на първен- 
лицата.

В десетия кръг “зелените” напълно неочаквано отстъпиха с 0:1 на раха три победи, един равен мач и шест загуби. С общо 7 мач 7. ПИрОТ 
своя стадион “Пескара” срещу “Единство” от Бошняце. И в този мач, точки (18,5 точки) те заеха 8 място в таблицата. От лигата от- . ,
особено през първото полувреме, “Младост” игра добре, обаче пропус- паднаха женските отбори на ШК “Ниш”, ШК “Срем”, “Новосад- й. 
на няколко голови положения, а Мирослав Георгиев за пореден път не ски шахматен клуб” и ШК “Бараево”.
успя да се разпише от непосредствена близост. За ЖШК “Цариброд” тази година играха: гросмайсторката

Правилото “щом пропуснеш да вкараш, получаваш гол” се осъщес- от България Емилия Джингарова, майсторката на ФИДА Дра- 10- СрвИ 
тви и в тази среща. В 49 минута гостите от Бошняце наказаха домакини- гана Пеич Ранджелович, националната майсторка Бранка Вуич ^ НЙВ0С8ДСКЯ ШК 10 0 0 10
те за пропуските им от началото на мача. След една грешка в защитата Катинич, кандидат-майсторката Анита Алексова и първокате- 
на “зелените” Александър Стеванович отбеляза гол, който в крайна горничката Бояна Алексова. Д. С.
сметка се оказа решаващ за изхода на двубоя.

"Младост": Г. Величкович, И. Василов, С. Стойков (от 62 мин. Й.
Григоров), В. Стаменкович, Б. Воинович, М. Васев (от 51 мин. М. Йоич),
М. Георгиев, Д. Стошич, В. Владимиров, Л. Динов и С. Дамнянович.

"Единство": Т. Анджелкович, А. Стеванович, А. Йованович, Н. Ми- 
ленкович^Н. Ристич, Д. Трайкович, И. Иванович, П. Миткович, М. Цве- 
танович, Й. Стойилкович и Д. Стойилкович (от 87 мин. А. Цакич).

В следавщия кръг на 6 ноември (неделя) “Младост” ще гостува на 
“Злочудово”.

6. Гсшз ССОството. В последния десети кръг димитровградчанки регистри-

9, Ниш

0(31

Шахматна дивизия на Пчински и Ябланишки окръг

Босилеградчани спечелиха дербито в Боиник
В дербито на 6. кръг от тазго- лов 0,5 :0,5; Г. Трайкович - М. ден беше отборът на “Юг”, 

дишното първенство на Сдруже- Александров 1:0; С. Кръстич - Б.
ната шахматна дивизия на Пчин- Пенев 1:0; С. Здравкович - Д. Ве- са” 10 точки (от 5 мача); 2. “Мла- 
ски и Ябланишки окръг “Младост” личков 0:1, Г. Станкович - П. Стоя- дост” 9 (5); 3. “Радан” 8 (6); 4. “Пус- 
спечели като гост с 4,5:3,5 срещу нов 1:0 и А. Арсич - М. Ристич 0:1. та река” 6 (5); 5. “Юг” 5 (5); 6. 
“Пуста река” в Бойник. Й в този С тази победа босилеградчани “Ябланица” 4; 7. “Ром” 4; 8. “Вран- 
мач отлично играха младите шах- се изкачиха на второ място във ска баня” 2 и 9. “Брест” 0 точки, 
матисти Марио Ливая, Алексан- временното класиране и по всичко 
дър Трайкович и Милан Ристич, личи, че след срещата с първокла- 
които от този сезон се състезават сираната “Беса” на 13 ноември в 
за босилеградския отбор. Освен Буяновац ще бъде излъчен тазго- 

Отборът на “Желюша” претърпя и третото поредно поражение и е тях> победа за “Младост” завоюва дишният шампион на дивизията, 
все по-ниско във временното класиране. И този път желюшани играха Драголюб Величков, а половин Останалите резултати от 6. 
слабо и макар че имаха няколко голови положения, претърпяха убеди- точка спечели треньорът Новица кръг: “Вранска баня” - “Брест” пенсионерите в Босилеград,

телно поражение в Извор от домашния “Напредък”, който минава за Божилов. 7,5:0,5; “Ябланица” - “Ром” 6,5:1,5
един от най-стабилните отбори в лигата. Резултатите: С. Тошич - М. и “Беса” - “Радан” 5,5:2,5. Свобо-

В десетия кръг желюшани са домакини на “Гньилан” от едноименно- Ливая 0:1; Р. Митрович - А. Трай
кович 0:1; М. Петрович - Н. Божи-

Таблицата след 6 кръга: 1. “Бе-П.Л.Р.

Пиротска окръжна дига

Трето поредно поражение рамките на 7. кръг “Мла
дост” посреща “Ябланица” от 
Медведжа. Срещата ще бъде 
изиграна на 6 ноември от 11 
часа в помещенията на клуба

В

фК "Напредак" (ИзВор) - ФК "Желюша" 4 : 0

п.л.р.

то село. Дигата на Централна СърбияФутболни срещи на млади категории
Мъжкият отбор на ШК 

„Цариброд“ втори
КолоезденеПобеда и загуба Костов спечели 
бронзов медал

В Димитровград тези дни се проведоха две футболни срещи между 
млади футболисти на “Балкански” от Димитровград и “Филип Филипо- 
вич” от Ниш. Срещата между играчите, родени през 1996 година, спече- 

гостуващият отбор със 7 : 2. В състава на димитровградския отбор 
бяха: Д. Йованович, Петров, Димитров, Димов, Яначков, Велков, Васи- 
левич, Павич, Й. Костов, Андреев и Ташков. Играха още: Златанов, Пей
чев, Йеремиев, Иванов и О. Костов. Голмайстори за “Балкански” бяха Д. 
Йованович (от дузпа) и Димов.

В срещата между отборите, в чийто състав са играчи родени през 
1994 година, димитровградчани победиха с 2 : 0. В състава на домакини
те бяха: Б. Петров, Иванов, Велков, Ж. Димитров, Гогов, М. Димитров, 
В. Петров, Н. Петров, Коцев, Митов и Милев. Играха още: Пейчев, Бо
тев и Йованович.

Тези дни в Ниш бяха изиграни последните 5 кръга от първ 
на Централна Сърбия - група юг за мъже. Отборът на ШК “Цариброд” 
спечали второ място с 19 мач точки (41 точки). Първото място зае отбо
рът на “Челин Камен” от Долна Студена също с 19 мач точки (42 точки).

В последните 5 кръга от първенството “Цариброд” победи “Раднич- 
ки” отТрупале с 5, 5 : 0,5, “Пуковац” с 5 :1, МЗ “Център Ниш” с 4,5 :1,5 
и “Економист” от Ниш с 4:2, докато загуби от “Челин камен” с 2,5 :3,5.

енството

ли Миналата неделя в Крагуе- 
вац бе проведена последната 
колоездачна гонка за купата на 
СЧГ. Участваха 70-ина състе
затели, сред които и четирима
та членове на димитровград
ското планинарско дружество 
“Цариброд” - Микан Андреев, 
Микица Костов, Ивица Костов 
и Далибор Голубов. Най-добре 
се класира Микица Костов, 
който в категорията “Хоби 
фан” спечели бронзов медал.

Победител в категорията 
“Елит” бе Зоран Живкович, 
който оглавява класирането за 
купата на СЧГ по планинар- 
ското колоездене. Да напом
ним, че Живкович победи и на 
неотдавнашната колоездачна 
гонка в Димитровград.

Втора баскетболна лига

Резервите изпуснаха аванса
19 :^з72Т:Р1°ее;гУ^ 20-^°2ТзН2(Сзгк,° ^

Баскетболистите на “Димитровград” загубиха от “Озрен” миналия у- 
икенд в Пирот. Три минути преди края димитровградчани имаха пред
нина от о точки, но не съумяха да я запазят. Почти всички играчи от пър
вата петорка на отбора преди края на мача трябваше да напуснат игра
та, понеже направиха по 5 лични нарушения, което е една от основните 
причина за загубата.

В следващия кръг от първенството “Димитровград” ще премери си- 
лите с отбора на ‘ Куршумилия” утре в Пирот.

Окръжно първенство за пионери

Да се знае кой е „батко“
фК "Желюша" - фК "Блакнаски" 4:5(1 : 4)

В седмия (последен) кръг от пионерското първенство на Пиротски 
окръг играха отборите на “Желюша” и “Балкански”. В равностойна игра 
накрая победи “батко” с 5 : 4.

След тази среща “Балкански” се класира във върха на таблицата. И 
желюшките надежди са в горната част на крайното подреждане. Д. с.д.с. д. с.
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4ПК7/тптЧП ПЯН9ПП^!?Виии^т° на Ф3?)™5’ сьдия 8 Търговския съд 6 Ниш по предмет Ст.бр. IбесГи^^
фалитния длъжник3 имущестВо (ДъР*аВен Вестник на Република Сърбия бр. 43/2005) синдикът на

ЗК „СТОЧАР" Димитровград 
ул. „Балканска" бр. 109_____

АА „ГИД" във фалит от Димитровград, 
„Христо Смирненски" бр. 1

По решение на Скупщината бр. 1274 
от 14.10. 2005 зодина обявява

.УЛ-. КОНКУРСобявява продажба на имуществото чрез 
публично наддаване
(втори публичен търг)

Продава се имуществото на фалитния длъж 
ник и то:

1.Недвижимости „ГУМАРА“ (производствени 
обекти, енергетика и поддържане, обекти с об
що предназначение) обща ползваема площ 5077 
мг, с оборудването и инвентара по списъка. 
Обектите са заведени частично (кадастрален 
лист бр. 1143, КП 935, КО Димитровград),

г.Недвижимости „ГУМАРА" (производствени 
обекти, складове, обекти с общо предназначе
ние) обща ползваема площ 13779 м2, с оборудва
нето и инвентара по списъка. Обектът е заве
ден частично (кадастрален лист бр. 1143 КП 
945, КО Димитровград),

3. Недвижимости „МЕТАЛЕН ЦЕХ“ (производ
ствени обекти, складове, поддържане, обекти с 
общо предназначение) обща ползваема площ 
2946 м2, с оборудването и инвентара по списъка. 
Обектите са заведени частично (кадастрален 
лист бр. 1143, КП 904, КО Димитровград),

4. Недвижимости „СКЛАД ОТВЪД РЕКАТА" 
(складов обект) обща ползваема площ 2208 м2, с 
инвентара по списъка. Обектът не е заведен 
(кадастрален лист бр. 1143, обектът е частич
но на КП 1033, 1034,1035,1045, 1046, КО Димит
ровград),

чалната цена на имуществото, което се продава, за директор на кооперациятаа) на динарската сметка на фалитния длъж
ник бр. 235-117029-52 в Нишка банка Ниш, филиал Ь 
Димитровград, или

б) на валутната сметка на фалитния длъж
ник бр. 5401000-7133243 в Нишка банка Ниш,
5\Л/1РТ: М5КС322,

които най-късно 3 дни преди провеждане
то на продажбата положат неотменяема пър- 
вокачествена банкова гаранция, която може да 
се инкасира на първи повик.

2.подпишат изявление за загубване правото 
на връщане на депозита.

Публичното наддаване ща бъде проведено на 
02.12.2005 г. от 10 часа на адреса на фалитния 
длъжник.

Регистрирането на участниците започва 2 
часа преди началото на публичното наддаване и || 
приключва 10 мин. преди началото на публично
то наддаване, на адреса на фалитния длъжник.

Купувачът, който е провъзгласен за най-доб- Щ 
рия предлаган, е длъжен в срок от 10 дни да вне- ( 
се лицитираната сума, след което ще сключи 
договор за покупко-продажба най-късно в срок 
от 5 дни от деня на плащането.

В случай че провъзгласеният купувач не под
пише протокола, не заплати цената за покуп
ко-продажба в определения срок и по предписа
ния начин, или не подпише договора за покуп
ко-продажба, губи правото за връщане на депо
зита, а за купувач се провъзгласява вторият 
най-добър предлаган.

Всичките разходи за данъка, таксите, прех
върлянето и под. са за сметка на купувача.

Имуществото се купува/продава във видяно
то състояние, без правото на допълнителна 
рекламация, а може да се разглежда най-късно 
до 7 дни преди насрочената продажба, всеки ра
ботен ден от 9-13 часа.

На участниците, които на публичния търг 
на се сдобият със статуса купувач или втори ||
най-добър предлаган, депозитът (гаранцията) 
се връща в срок от 8 дни от деня на публичното 
наддаване.

Освен общите условия, които предвижда законът, 
кандидатите трябва да изпълняват и следните допъл
нителни условия:

- да имат виеше, полувисше или средно професио
нално образование и трудов опит от 3 (три) години

- да са постигнали добри резултати в досегашна
та си работа

- да не са под следствие и да не са осъждани за уг
лавни дела от групата злоупотреба със служебен 
пост.

или

Директорът се назначава за период от 5 (пет) го
дини.

Срокът на конкурса е 15 (петнадесет) дни от деня 
на публикуването му.

Кандидатите трябва да представят писмено заяв- ] 
ление с кратка биография и доказателства за изпъл
няване на изискваните условия.

Некомплектните и закъснелите заявления няма да 
бъдат разгледани.
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:
I ::Заявленията се изпращат на посочения адрес с обоз

начение „За конкурсната комисия".б.НедВижимости „СТАРА ГУМАРА" (складови 
обекти) обща ползваема площ 799 м2, с инвента
ра по списъка. Обектите са заведени (кадастра
лен лист бр. 1143, КП 1383, КО Димитровград),

6. НедВижимости „УПРАВА" (административ
на сграда, помощни обекти), обща ползваема 
площ 1120 м2, с оборудването и инвентара по 
списъка. Обектите не са заведени (кадастрален 
лист 757, КП 1248, КО Димитровград),

7. Правото за ползване на градски площи в 
КО Димитровград, площите с номер 904, 935,
945, 1020/2, 1023/2, 1024/2, 1026/2, 1027, 1028, 1029, 
1031,1032, 1033,1034, 1035, 1036, 1046, 1383, 1248, 
обща повърхност 70818 м2.
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Тъжен помен
На 7 ноември 2005 година се навършват 40 

ТЪЖНИ ДНИ от смъртта на скъпата ни майка, 
свекърва, тъща и бабаа
ДЕСАНКА СИМОВА 
от Г. Любата

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

светлата ти памет!
Опечалени: спи Мирослав, дъщеря Таня, спаха Апица, зет 

Добрица, внучки Милица, Анджела и Иована
и внук Даниел

Началната цена на публичното наддаване за 
посоченото имущество възлиза (общо) на 
718685,71 евро или противстойност в динари по 
средния курс на НБС в деня на плащането на де
позита. Могат да участват всички юридически 
и физически лица, които:

1.платят депозита в размер на 20% от на-

Упълномощено лице - синдик:
Зоран Мартинович 

Телефони за контакти: 010/360-916 и 
064/1262576 IV

I
. ШПШШШйЖ ИН МЕМОРИАМ

На 4 ноември се навършват 7 години, а на 8 август се навър
шиха 3 години, откакто не са с нас нашите родители

САВКА и ЛЮБЕН 
РАНГЕЛОВИ 

от с. Долна Лнсина 
Поклон пред светлата им памет!

г 8 9 102 3 4 5 61

У."У" 3ВОДОРАВНО: 1. Българско 
женско име. 7. Мярка в зла
тарството. 11. Отличително 13 
название на човек, животно и 
др. (мн.ч.). 12. Словенски 18 
крайморски град. 13. Новко 
Живков. 15. Стара мярка за 
тежина. 16. Овощен сок, сгъс- 22 
тен със захар. 18. Българско 
женско име. 20. Славянско 25 
мъжко име. 21. Един предлог.
22. Стойност на нещо. 23. Не
подвижно морско животно. 28 
24. Унгарско мъжко име. 25.
Зад (сръб.). 26. Римски импе
ратор. 27. Карта за игра с чер
вени четириъгълни знаци. 29. 34 
Словенски актьор. 30. Летец.
31. Игрив, немирен, буен. 32.
Втората нота. 33. Името на пи- 39 
лота във “формула 1 ’’ Ирвайн.
34. Руският първенец по шах-
Г»ф.рм.”4'.а«,НГАР,™ който „робот., ооко.,.
трия и Германия. 39. Мярка за Седлар (ар.-тур.). 17. Сел пидрската мЪ0Ква 30 френ- 

0000,. 40. Конто «, ... Б.ПТ.РН, »•»«.;»• »» ^ Г.1К1ГЛ». п?—- 
Со иа актрноат. Б.го.»'.. ноот. 31. 16 . 17 б,ко. 31

ОТВЕСНО: 1. Жителка на Ве- ?0 Гпа(Ьитна писалка. 21. На- Възвишение. 35. Александър 
неция. 2. Никола Иванов. 3. ' 2з Които страдат от кила. Рангелов. 36. Шестата нота.
Старото название на Любля- ^ Град в Република Сръб- 37. Иван Рилски, 
на. 4. Която има малка тежи- ска 2б. Място, където кокош
ка. 5. Хърватска нефтена ком- __ м 1111 ЦМИМДШДШДИЖХЗД
пания. 6. Един предлог. 7.
Славянско мъжко име. 6. 1 Полип. 6. Марика. 12. "Борац’’.14. Кали. 15. До. 17. Марин.
Еврейско мъжко име. 9. Тече- 19 Кола 21. Ив. 23. Катар. 25. Ке. 26. Пи. 27. Рос. 20;Яам^' 
ние в рокмузиката. 10. 1 и 14 31‘ ..реал". 33. Отон. 35. Тенис. 37. Оле. 38.1КиРсч°ропимя’ бб' 
буква. 12. Морски разбойник. 43 Ли 45, Мия. 47. Тасев. 49. Ара. 51. Ото. 53. Радица. 55. 
14. Вътрешен телесен орган, Вана 56 оптима. 57. Ид.
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Синът Борко със семейството си

уУ.”
у."У” Тъжен помен

На 30 октомпрн се навършиха 6 ГОДИНИ от смъртта на на
шата майкаУ.’Ж СЛАВЕНА М. РАНГЕЛОВА 

от с. Бански дол
Със сълзи, че не е всред нас, но е гордост, че е в 

нас, ще си спомним за нейната добрина и топло
то й сърце.

Нейните: Крема Илиева и Денко Рангелов със 
семействата си
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Възпоменание
Изминаха ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА без на

шия непрежалим баща, брат и дядо
ВЕНКО МИЛЕНОВ 
(1929-2005)

и 23 ГОДИНИ от ранната смърт на непрежа- 
лимага ни майка, сестра и баба

ЛИЛЯНА МИЛЕНОВА 
(1938-1982)

Панихидата ще се състои на 6 ноември 2005 г. 
от 11 часа на гробището в село Лукапнца.

Ще останете завинаги в сърцата ми.
С дълбока обич: син Слободии и дъщеря 

Иванка със семействата си

1 1
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I, Злободнебка: ТуКс — саРаф;е,
хранено само сос гприци, 
патриот беше клетото - 
спечели двесте жълтици.

■В

Пмребомо
па(к•тт

* * *
Тамън си реко, времето се мени с йе- 

дън час, че поспимо повече, ама бабата 
удърнка със судовете...

- Кво тропаш ко караконджула посред ноч, кво 
те йе сузело? Защо не спиш?

- По леш додека се сгрейе водата, а после и ти че 
се дидзаш!

- Знайеш ли дека ич не ми се дидза това ютро. 
Може да полежимо цел час повечко!

- Айде, айде, дидза ти се, не дидза ти се - требе ра- 
боту да вършимо...

- Кву работу па са измисли! А и работа не йе заяк 
да побегне, чекай да се съвне...

- Айде кажи ми кига сирома човек йеде кокош-

Тук гние голям патриот - 
редакторът на “Народност”, 
знаменит беше идиот 
и прочут само сос подлост.

Мъж на средна възраст 
тръгнал в командировка към 
едно село пеша. Както вървял, 
срещнал погребално шествие. 
Напред - катафалка с ковчег, 
след нея - млад мъж в траур, а 
до него - голямо куче. Подир 
тях вървяла голяма върволица 
от мъже.

Човекът се учудил: “Какво 
ли с топа погребение? Само 
мъже, ега ти и обичая! Я да 
отида и по-отблизо да видя 
каква е тази работа?!” Прибли
жил мъжът шествието, гледа и 

| какво да види - ковчегът бил 
! празен!? Внимателно попитал 

и опечаления:

■.

* * *

Бог да убие гърците, 
че са рано попеле, 
та събудиле Григорча 
да разточи зелникът: 
дорде да го разточи, 
девет села изгори, 
дорде да го замеси, 
осем попа разпопи, 
дорде да го опече, 
девет къщи разплака.

Кога седнале да ядат, 
нещо крукна в зелникът; 
секи вика - буба е,
Стоил вика - жаба е;

^ секи бяга нагоре,
Стоил бяга надоле; 
всеки иде със уши,

• Стоил иде без уши.

ку?
- Айде, са ли с гатанкье че починямо? Па това 

знаю и децата: кига йе кокошката болна или кига 
йе он болан!

- Е, видиш и нашете кокошкье су болне, требе 
трийесе кокошкье да се ошуре и оскубу, да се 
очисте и да се спакую...

- Ти да не си полудела! - дипи се я у креветат. - 
Нашете кокошкье не су болне, ючера от полозите 
прибра двайесе яйца...

- Не су болне, ама може да се разболу. Чу ли кво 
оратише на телевизорат: пилищата вача грип, я 
тикье се изтресал тия птичи грип у кокошкарни- 
кат и кво че стане? Требе да гьи закопуйемо или 
изгоримо...

- Ама тия грип йоще не йе при нас дошъл, а и при 
нас оная пилища нема да слету. Слате само куде 
има мочурища, йезера, големе рекье...

- А нашето йезеро у Смиловско полье, а?
- Слушай бабо, мене ми се чини да не си със сву- 

ту. Откуде накуде при нас пилищарски грип?!
- Луда не луда, айде дизай се, оти водата се ве- 

чимка сгрея!
- Може и да кьипи и да прекьипи, и да се испари, 

тия пут нема да се возим на твойта кола...
- Ти па ка си се возил?

:

I - Прощавайте... Кого пог- 
! ребватс?

Опечаленият отговорил:
- Жена ми.

л - Ама... ковчегът е празен... 
В Къде е жена ви?! - учудил сейц човекът.
Ц - Ето това куче я изяде! - от- 
|| говорил унило опечаленият.
I Тогава човекът се прибли

жил до ухото на опечаления и 
му прошепнал:

1 - Дай ми това куче за една
седмица!

1 - Чакай бе, човек! - упрекнал
™ го опечаленият. - Едва си до

шъл и веднага... дай кучето. А 
виждаш ли тази върволица от 
мъже? Всички те искат кучето. 
Затова - нареди се на опашката 
и чакай да ти дойде редът!

ВИЦОВЕСг
Е

Просяк спира Ричард с молба:
- Сър, дайте нещо на автора на „Милион 

начина да забогатеем“.
- Вие ли сте този автор?
- Аз, сър.
- Тогава защо просите?
- Защото това е един от начините.
* * *
- Лека нощ, скъпи!
- А моят съпружески дълг?
- Опрощавам ти го.
* * *
Жозефина се прибрала, носейки голям ку

фар, и заплашва мъжа:
- Събирам си багажа. Напускам те и оти

вам при мама!
- Късно е, скъпа. Майка ти напуснала баща 

ти и преди половин час дойде при нас!
* * *
- Как преминава блондинка на жълто мигащ 

светофар?
-Тръгва, спира, тръгва, спира...
* * *
Полицай разтървава двама мъже:
- Защо се сбихте?
- Защото сме на едно мнение.
- Досега не съм виждал да се бият хора, ко- 

гато са съгласни...
- Е, как да не се бием, когато аз казвам, че 

жена ми е страхотна в леглото, а той твър
ди същото!

Н. Т.
- Кига ли? Преди три године кига рекоше за лу- 

дете краве! Знайеш ли кво напрайи? Запе ме, кра- 
вете че полудею, мир не ми даде, докига не закла 
Шару, па еве толко време желюйемо за млекце. Са 
очеш да истребимо и кокошкьете, па яйце да не ви
димо, а?

- А ти защо не купи другу краву? Ама найде зго- 
дуту да не гьу пасеш, да не събираш лете сено, да 
не ринеш кошаруту!

- Значи пак съм я винован! А с кво да гьу купим?
- Епа са че продадемо кокошкьете, имамо некой 

динар от пензиюту и че се займемо малко - и те ти 
крава! Ем че се упазимо от грип, ем че си имамо и 
млекце!

- Дибидус си мърднула! Не знам кво ли све 
мота по твойту щуру главу...

- Я знам! Нечу да липшем кико

Неда пее на 

ухо на Люпко 

Петрович
Наставникът на “Литекс” от град Ловеч 

бе ВИП-гост в софийския “Планета клуб”, 
собственост на известната българска фол- 
кдива Рени. Старши треньорът на ловчан- 
лии пристигна в култовото заведение дирек
тно след участието си в студиото за Шампи
онска лига, където коментираше един от 
международните мачове Люпко. Петрович 
разпускаше до ранни зори с музиката на 
балканската звезда Неда Украден, която об
ра най-много аплодисменти с изпълненията 
си на хитовете “Зора йе”, “Шуми, шуми, 
ре” и “Диаманти”. Треньорът на “Литекс” 
постоянно вдигаше наздравици, а певицата 
се движеше най-вече до масата на своя име
нит сънародник.

Специално за Рени Неда свали наполови
на хонорара и вместо плей-бека на българ
ската публика пя цели три часа, след което 
веднага отпътува за Белград с колата си.

се не

кокошка, товаяво- йе!
- Кой те кара да липсуйеш...
- Па пилищарският грип! Не разбра ли дека йед- 

на по йедна държава предузима меркье...
Не знам дали че наговорим бабуту да се мане от 

Това що йе наумила! Но йедно сигурно знам: че ва- 
тим да поразим телевизорат, та да нема кво да гле
да и да си седне на парцаньете!Т. П.

Манча
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