
Вестник за българите в СЧГ

Скупщината на Сърбия прие резолюция за Косово и Метохия

ШИ»
* Народната скупщина на Репуб
лика Сърбия прие в понеделник 
по спешна процедура резолюция 
за мандата за политически раз
говори за бъдещия статус на 
Косово и Метохия * Нелегитим
но и невалидно е всяко наложено 
решение за бъдещия статус на 
космет * Нашите аргументи 
трудно могат да бъдат оспоре
ни * Възможен е и референдум
За резолюцията, предложена от пра

вителството, от присъстващите 234 де
путати гласуваха 205 депутати от уп
равляващата коялиция, социалисти и 
радикали, а 29 въздържали се са от 
Демократическата и Социалдемокра
тическата партия.

2

..... Босилеград ___I ........ .
..7' ■” 2 ■ ■ш

'Стоян Станкулов: (Стр. 3)
7. ип ножа до перото, 

натопено А тастило
<ШЯф111ЛОС135И 0350-8838
Иг *:тр,2)1Ш V к.и

(Спзр. 5)
Ф7 70350 8 3 0 0 4



Уд центъра ш вниманието ШШШШ:
25 ноември 2005

Залл.-министърът на културата 
Радосаблебич 6 Димитровград

НС компетентни 

представители на 

малцинствата
(От стр. 1)

,Л:'ЬРезолюцията е повече от
твърдо задължение за прави
телството и преговарящите, за
яви в края на дискусията си 
премиерът Воислав Кощуница, 
който обоснова предложения 
от правителството документ. 
Тази институция се определя за 
право и справедливост, а наши
те аргументи е трудно да бъдат 
оспорвани, заяви премиерът и 
призова депутатите да покажат 
единство с оглед на тази толко
ва важна за страната резолю
ция.

.

?Ш| ; на да се форсират предимно ради- 
които излъчват

■ * Заместник-министърът 
културата на Сърбия Миролюб останциите,
Радосавлевич тези дни посети програми на езиците на мал- 
Димитровград и се запозна с цинставата, тъй като лодготвя- 
културниге събития в града, нето на радиопрограми е 
Той е приет от кмета на общи- по-ефтино и посредством ра
ната д-р Веселин Величков, с диоуредите могат да се инфор- 
когото между другото разгова- мират повече малцинствени 
ря за бъдещата трансформация граждани. Когато става дума за 
на местните електронни медии, капиталовложенията в ТВ 
Според него, отделянето на ме- станциите, които подготят 
диите от Центъра за култура е програми на езиците на мал- 
първата крачка към трансфор- цинствата, Радославлевич спо- 
мацията им. Препоръка на ми- дели, че в тях трябва да се влага 
нистерството е при отделянето в съответствие с нуждите и раз- 

изготвената полагаемите финансови сред-
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- Косово и Метохия е част от 
Сърбия, и то не само част от 
нейната история, но и от насто
ящето и бъдещето, подчерта 
премиерът. Става дума за на
шия народ, за нашата терито
рия, за нашите предания и кул
турата - всъщност за нашите 
корени и идентичността ни. Ре
шения с такава тежест и с така-

1 л
дещня статус на Косово да пас- относно предстоящите разго- 
рочи референдум, за да може вори. Тя пи дава пълномощие 
гражданите на Сърбия да се преговорите да се водят в рам- 
произнесат по демократичен ките на ясно уточнените коор- 
начин по евентуалното реше- динати - териториалната ця- 
ние. Народната скупщина на лост и суверенитета от една 

ва сериозност се поставят пред Република Сърбия би провъз- страна и от друга, различните 
най-висшето представителско

да се използва
окончателна сметка, с цел от- ства. 
бягване на скъпия процес на Заместник-министърът ак

центира върху факта, че сфор- 
По думите на Радосавлевич мираните национални съвети 

държавата има задължение да на националните малцинства 
финансира медиите, които из- са единствените компетентни

преценката на капитала.

гласила за нелегитимно и нева- модалитети на същинската ав- 
лидно всяко наложено решение тоиомия за Космет, подчерта 
за бъдещия статус на Косово и премиерът и добави: 

тази страна, каза в експозето си мет0ХИЯ] се казва в резолюция- - За нея гласуваха над чети- 
Воислав Кощуница. та. ри пети от депутатите. Аз лич-

Приетата в парламента на След гласуването на резолга- но щях да бъда щастлив ако 
Сърбия резолюция предвижда цИЯТа премиерът Кощуница ка- тази цифра беше по-голяма, поръката на министерството е 
възможността Народната скуп- за, че с нея са уСтановени 0с- ако всички бяха гласували за 
щина на Сърбия в зависимост новните принципи, които опре- тази резолюция, която не про- 
от изхода на разговорите за бъ- делят становището на Сърбия тиворечи на света, а е в пълна

хармония с него. Не искам да

лъчват програми на езиците на представители на малцинства- 
националните
“Това са стандарти на Европа и ще разговаря по темата за ин- 
Сърбия трябва да ги уважава”, формирането на малцинствата 
подчерта той и добави, че пре- на майчиния им език.

тяло на една държава само в 
съдбовни моменти в живота на малцинства, та, с които държавата занапред

Б.Д.

България е от 

полза за регионасе занимавам с причините и 
мотивите на онези, които не 
гласуваха. Важно е, че сега

България ще продължи активните консултации, включителноимаме резолюция, която съ
ществено ще ни облекчи слож- и на високо политическо равнище с Белград и Прищина за стату- 
ния, труден и много дълъг път на Косово. Това заяви министър-председателят Сергей Ста
на преговорите. Тя сега е ори- нишев ПРИ откриването на международна конференция за сигур

ността в резиденция Бояна.
Основно предизвикателство пред усилията на международ

ната общност да превърне тази част на света в зона на мир и ста-

ентир, указател как ние да про
дължим по-нататък, от какво
не можем да се откажем, а 
най-важното е, че ние не мо- билно демократично и икономическо развитие е проблемът с 
жем да се откажем от общоп- Косово, посочи премиерът. В много голям степен този въпрос е

пречка за икономическото развитие, политическата стабилиза-риетите принципи на между
народния ред и порядък, каза ^ия и Реалната интеграция в региона, посочи той. По думите му 
премиерът, като обеща, че в България може да бъде полезна при утвърждаването на евро

пейските перспективи в целия регион и в частност в Косово 
колко области: изграждане на администаривен капацитет, под
готовка на кадри, контакти между граждански организации, из
граждане на комуникационна стратегия за Европейския съюз.

наи-скоро време ще представи 
и екипа за преговори.

в ня-

В К1/1Ц „Цариброд"Тежко разбойничество в димитровградското село Поганово

Подписи за подкрепа 

на българските 

медици в Либия
Син и баща бити и ограбени

В село Поганово миналия четвъртък вечер- рот, където в квартала Рогоз има къща, в която 
та физически били нападнати Нацко Димитров живеят жена му и двете им дъщери. В Погано- 
(52 г.) и баща му Слободан (82 г.). И двамата во се завърнал да помага на баща си и да се за- 
получили повреди предимно в главата. С пове- нимава със селскостопански работи, след като 
че контузии бил Нацко, когото маскираните отпреди известно време не работи вече в по- 
разбойници (най-вероятно трима) изтезавали в щата, а след напускането на работа получил 
обора, като го връзвали със синджири. Удря- пари в размер на няколко десетки заплати, 
ли го и с тъп предмет, най-вероятно с камък. В 
обора Нацко признал, че пари има в едно ротския СУП интензивно търсят извършите- 
шкафче в къщата. В къщата разбойнците зава- лите. От полицейските инспектори научихме, 
рили баща му, който готвил вечеря. Заплаши- че съществуват определени индиции разбой- 
ли го с нож, отворили шкафа и взели парите, ниците да са същите тези, които неотдавна в 
Нацко бил хоспитализиран в пиротската бол- пиротското село Крупъц убиха един човек, ка- 
ница. Ведомството напуснал във вторник, то преди това го обраха. Засега обаче това са 
Според изявлението на потърпевшите, разбой- само предпоставки, 
ниците им взели 500 евро и 20 хиляди динара.

В КИЦ “Цариброд” в Димитровград от-сряда е открита 
за събиране на подписи в подкрепа на осъдените български ме- 
дицински сестри и палестинския лекар.

В началото на книгата е записано: “КИЦ “Цариброд” и жите
лите на Цариброд са напълно съпричастни със съдбата на бъл
гарските медицински сестри и палестинския лекар, които вече 
шест години са затворени в Либия. Съпричастни са и със съдба-
Убепен? че5ИТе ЛИбиИСКИ деца- н0 съвременно са абсолютно 
убедени, че българските медицински сестри и палестинският ле
кар нямат вина за заразяването на децата със СПИН.
пИя™Т”РИВаНе На ТаЗИ книга и събиране на подписи КИЦ “Ца-рибтлг:^
забавно освободени.” 
га Първите подписи на жителите на Димитровград вече са в кни

книга
Служащите в димитровградското ОВР и пи-

Хората в Димитровградско коментират 
Къщата на Нацко и Слободан Димитров в По- случилото се в с. Поганово, осъждат разбойни- 
ганово е отдалечена няколко стотин метра от ците и очакват полицейските органи 
другите обитаеми къщи в селото. по-скоро да ги спипат, защото са обезпокоени

Нацко работил като монтьор в пиротската и не се чувстват сигурни в собствените си къ- 
поща. Допреди известно време живеел в Пи- щи.

си и ис-
и палестинският лекар да бъдат не-

час кат

Б. Д.

А.Т.
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От ножо до пооото, натопено в мастило
* Г-н. Станкулов, през години- Г 
те, прекарани в дипломати- ! 
ческата мисия на Република. !
България в Белград, Вие бяхте | 
свидетел на съществени про
мени както в двете страни 
отделно, така и в техните 
взаимоотношения. Кои от 
тях, според Вас, са по-ваЖни- 
те?

- Действително имаше страх. Не мога да го отрека 
това нещо. Виждал съм този страх и, за голяма ра
дост, виждам как тоя страх изчезва. Това е важното в 
случая. Въпреки постоянното намаляване на числото 
на нашите сънародници тук, поради редица причини, 
от които не можем да пренебрегнем и наталитета, с 
който се сблъсква и България, според мен по-важен е 
качественият показател. Факт е, че сред нашите съна
родници има един огромен брой художници, огромен 
брой инженери, много научни работници. Макар и не 
голямо по своя състав, нашето малцинство в Сърбия 
е на много високо интелектуално ниво.

по-

- Аз наистина прекарах едно 
интересно време в Белград и 
бях свидетел на много промени. 
За съжаление, бях свидетел и на 
войни - неща, които не се забря- 
ват, неща, които винаги остават 
някъде дълбоко в човека, но и 
неща, които ти помагат да раз
береш хората, с които живееш в 
един град, в една държава, да 
разбереш, че тези хора не са

Да улесним туристическия поток
* Все по-актуална е идеята за откриване на бъл
гарско консулство в гр. Ниш с оглед на това, че от 
началото на 2007г. България най-вероятно ще е 
членка на ЕС и ще се налоЖи визов реЖим. Какво е 
вашето мнение?

- Влизането в голямото европейско семейство, ос
вен редицата права, носи и доста задължения. Едно 
от тези задължения е въвеждането на визовия режим 
и така или иначе това ще се случи. Разбира се, че аз не 
бих могъл тясно професионално да бъда компетентен 
по консулските въпроси, но като човек, който дълго е 
работил в тая страна, мога да кажа, че аз бих подкре
пил откриването на консулство на Република Бълга
рия в Ниш. То ще бъде помощ не само за българите, 
които живеят в този край на Сърбия, но и за всички 
други стотици хиляди ваши граждани, които летуват 
на Черноморието. Стимулирането на бизнеса и преди 
всичко на туризма и по този начин е необходимо. За- 
щото сръбският турист, незавивсимо от това как се 
казва, е един добър турист, той винаги е добре дошъл 
в България и което за нас е също много важно, когато 
се завърне от България, той иска отново да дойде. И в 
този смисъл държавата винаги има интерес да улесни 
този туристически поток. Затова се надявам, че кон
сулството ще бъде факт твърде скоро.

Довиждане, а не сбогом благодари посланик Георги Димитров.
- Напускам Белград с раздвоени чувства. 

Първият секретар на българското посол- От една страна се радвам, че най-сетне ще 
ство в Белград г-н Стоян Станкулов приключи бъда със семейството си, с дъщеричките , 
службуването си в нашата столица и след се- които, макар и малки, не си позволяваха да 
дем години се завръща в София. бъдат настойчиви и капризни заради моето

На коктейла, даден по този повод, на който отсъствие. От друга страна ми е тъжно,
защото тук спечелих много нови приятели и 
хора, които ми помогнаха по-лесно да се 
справя със задачите си. Надявам се, че кон
тактите ни ще продължат, защото, казва
ме си довиждане, не си казваме сбогом, под
черта г-н Станкулов, като представи г-н 
Ивайло Киров - човек, който идва на негово
то място.

присъстваха видни обществени и културни 
дейци в СЧГ, както и представители на общи
ните, в които живеят наши сънародници и на 
медиите, с които, в качеството си аташе по 
печата Станкулов установи не само колегиал
ни, но и приятелски контакти, за приноса му в 
развитието на добросъседските отношения

вееш добре или не. А ние искаме да живеем всички 
добре.
* Към края на октомври ЕС отпусна значима сума 
пари за трансграничното сътрудничество Бълга- 
рия-Сърбия и Черна гора. Колко такива програми 
допринасят за заздравяването на връзките между 
страните и народите?

- Не случайно названието на тая програма е “Доб- 
росъседство”. Европа обръща внимание точно на то
зи елемент, на тая връзка - трансграничната, а в слу
чая и на връзката на родината-майка с българите от 
другата страна на границата. Това отново потвър
ждава общата теза, която имаме, че Европа е място
то, където трябва да се завърнем с достойнство. Ние 
ще се завърнем с достойнство в Европа не само но
сейки нашата висока култура, която е безспорна, но 
благодарение на подобни програми, ние бихме се за
върнали в Европа като едни икономически равноп
равни граждани па европейците.

чужди - те са същите като нас. Това са хора, с които 
можеш чудесно да се разбираш, чудесно да говориш,

Българите имат нужда от "Братство"дори и да не знаеш техния език.
Действително проблемите, които се натрупаха 

през годините бяха доста. Започна транзицията и в 
двете страни и в момента всички се стремим нашите 
общества да станат по-демократични и, което е 
по-важно, да станат по-богати. Има нещо характерно 
за промените и у нас, и в Сърбия и Черна гора, а това е 
общият път, по който и двете страни сега вървят - не- 
що, което отдавна не ни се беше случвало. Истори
ческият момент е такъв, че ние трябвала го използва
ме. Нашето завръщане в Европа, защото 
ваме в Европа, а се завръщаме в нея, е това, което ще 

обединява в бъдеще и това, което ни дава силата 
заедно по-бързо и по-лесно да изминем тоя път.
* През това време настъпиш съществени промени и 
в отношението на държавата България към соб
ствената си диаспора. Смятате ли, че те удовлет
воряват сънародниците извън границите на стра
ната?

- Прав сте. Наистина настъпиха сериозни измене
ния по-точно казано - подобрения и на държавите 

’ малцинствата, към диаспорите, а и в комуника
цията между самите диаспори, както и между държа
вите. През тия последни години се наблюдава ефек- 
тът на обединяването между самите диаспори. Дълго 
време нашите Павликени, българи, бяха отдалечени 
не само от България, но и от своите сънародници в 
Царибродско и в Босилеградско. Последните години 
атмосферата в страната е такава, че тяхната комуни 
кация е почти ежедневна и нещата, които се правят, 
наистина са за всички българи в Сърбия, а това е 
рото. Дали е достатъчно, това което се прави . I азои- 
ра се, че не е. Винаги можем да търсим по-доброто в 
отношението към диаспората. Към това се стреми

* Всички промени и процеси, за които говорим, по 
един или друг начин се отразяват в нашия седмич
ник. Вие, г-н Станкулов, едно време бяхте аташе по 
културата и печата - Живото звено на Република 
България със сънародниците ни тук. Доволен ли 
сте от сътрудничеството си с издателство “Брат
ство”?

- Какво да ви кажа - аз съм и доволен, и недоволен. 
Доволен съм, защото “Братство” наистина изпълнява 
основната си функция да информира нашето нацио
нално малцинство на един добър български език за 
нещата, които се случват не само в България и в Сър
бия и Черна гора. Доволен съм, защото отношенията 
с вестник “Братство” и с хората в издателството, кои
то установихме през годините, са не просто колеги
ални, те вече са приятелстки. Доволен съм, защото 
винаги, когато е било необходимо, ние сме намирали 
трибуна във в."Братство" и сме можали да кажем то
ва, което сме искали да кажем. От друга страна не съм 
доволен, че не сме използвали достатъчно възмож
ностите, които дава не само в. “Братство”, а и списа
нията “Другарче” и “Мост” и от тая гледна точка аз се 
надявам, че още по-пълноценно ще използваме въз
можностите на вашата издателска къща.

Използвам случая да ви пожелая успешно завър
шване на процедурата по промяната на собственос
тта така, че да се запазите, защото българите имат 
нуждата от вас.

ние не оти-

ни

Най-ценна е промяната в съзнанието
* Кои от промените смятате за истинско постиже
ние?

към - Трудно ми е да кажа нещо конкретно, защото вее 
пак пие живеем в един процес. Вярно, имало е отдел
ни актове в тоя процес, но те всички вървят, за радост, 
в една добра посока. Като най-голяма промяна аз не 
бих споменал нещо конкретно, а по-скоро нещо 
по-имагинарио, по-виртуалпо - промяната в съзнани
ето. Според мен това е ценното, което се случва през 
последните години. Промяната в съзнанието на хора
та за това, че ние сме еднакви. Както и да се казваме, 
каквато и да ни е вярата, съзнанието, че имаме много 
повече неща, които ни обединяват от тези, които са ни 

миналото, това е добрата промяна. Кон-

Интервюто взе Ванче Богоев

Вук Драшкович 
лауреат на наградата
„Достоевски“

разделяли в
кретно за България и за СиЧГ е това, че години наред 

търсихме в историята и намирахме някакви не 
особено добри примери. Фигуративно казано, винаги 
намирахме някакъв нож и ако може да е кървав. В пос
ледните години се обърнахме към историята, за да 
намерим, примерно, перото и то не просто перото, а

оставя добрата

нашата държава. ние

С достойнство в Европа
При всички положения това, което ние правим в 

сферата на културата, в сферата на информацията, е 
много добро. Това има голямо свое място, но ми се 
струва, че сега усилията ни трябва да бъдат насочени 
към икономиката. Икономиката би могла да създаде 
и работните места, и свободните пари, които да б ьда I 
инвестирани в районите, където живее малцинство- 

В крайна сметка това би подобрило стандарта па 
живота. За Европа няма да е толкова важно как се каз
ваш, от коя държава си дошъл, по-важното е дали жи-

За романа “Руският консул” Общославянското лите
ратурно дружество от Белград присъди на Вук Драшко
вич интернационална награда с името на световноиз
вестния руски класик/ Наградата бе връчена на Драшко
вич на 11 ноември, рождения ден на Фьодор Мнхайлович 
Достоевски, на тържествена академия в библиотеката на 
Град Белград.

Досегашните лауреати на наградата “Достоевски са 
Добрина Чосич, Радомир Смилянич, Милорад Павич, 
Александър Солженнцнн и Владимир Волков. ДЛ Гсров

натопеното в мастило перо, което 
следа за поколенията. За мен това е голямата промя
на - промяната в съзнанието на хората, промяната в 
съзнанието на държавите за това как трябва да се гри
жат за хората.
*Ако добре съм разбрал същността е в това, 
и нашите сънародници в СЧ1 вече не се страхуват 
и не се срамуват, да каокат., че са българи?

че сега
то.
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Комисията по външните ЛИТВЗ П0ДКР6ПЯ 

аботи на
вропарламента прие 

доклада за България
България в 

присъединяването й 

към ЕС
Е

Комисията по външни работи на Европей- мситира Папаризов. Той добави, че е приета и 
скня парламент прие с мнозинство доклада на предложената от Джефри пан Орден поправка 
Джефри ван Орден за подготовката па България за АЕЦ “Козлодуй”, 
за членство в Европейския съюз. Това съобщи 
за БТА председателят на парламентарната ко- ма доклада на Ван Орден и решимостта да се 
мисия по европейска интеграция Атанас Папа- подкрепи членството на България в ЕС на I яиу- 
ризов, който е сред българските евродепутати, ари 2007 година, коментира Папаризов. Атанас 
които са в Брюксел за участие в обсъжданията Папаризов ще разговаря със съпрсдссдатсля па 
на доклада в комисията по външни работи.

Парламентът на Литва е за- мия съюз, каза президентът Ге- 
процедура за ратифика- орги Първанов. Държавния 

ция на Договора за присъсди- глава подчерта, че България е 
нявапе на България към ЕС и се една от страните в Югоизточна 
очаква през следващия месец Европа с най-динамично разви
ла го гласува. Това каза прези- тие на брутния вътрешен про- 
деитът на Литва Валдас Адам- дукт и със стабилни макроико- 
кус па съвместна пресконфе- номически показатели в про- 
рсиция с президента Георги дължение на години. България 
Първанов след срещата им на може да донесе повече сигур- 
“четири очи” и пленарните раз- пост в Европа като член на ЕС, 
говори па делегациите. Литов- каза президентът и изтъкна, че 
ския г президент е бил на днев
но официално посещение в Со- лението за необратимата евро- 
фия. Визитата му в България е пейска перспектива на региона, 
първа след преизбирането му България ще обогати духовния 
на поста. Желанието на Бълга- облик на ЕС, защото българ- 
рия да се присъедини към ЕС в ската култура винаги е била 
най-кратък възможен срок по- един от стълбовете на европей- 
казва готовността на страната ската цивилизация, каза още 
да поеме отговорността към Георги Първанов. В присъстви- 
общността на европейските ето на президентите Георги 
страни, посочи Валдас Адам- Първанов и Валдас Адамкус 
кус. България има амбицията беше подписано междуправи- 
не просто да влезе през “задния телствено споразумение 
вход” на ЕС, а да търси такова сърчаване и взаимна защита на 
членство, което ще засили са- инвестициите.

почнал
С приетия документ се потвърждава смисъла

Съвместния парламентарен комитет България 
Докладът беше приет с 52 гласа “за”, без пито - ЕС Катрии Ги-Кси. Те ще обсъдят проект па 

един “против” и 6 въздържали се. Приети бяха и заключения на коми тета, чия го поредна сесия 
поправки, които като цяло потвърждават наме- ще е па 28 ноември. В проекта има специален 
рението на докладчика за България Джефри ван текст за българските медици в Либия. Обсъжда 
Орден да подчертае готовността на страната пи се дали па предстоящото заседание да бъде 
да стане член на ЕС на 1 януари 2007 година, ко- приета специална декларация по случая.

членството ще засили впечат-

Етем отговорник 
по етническите 
въпроси

Първанов връчи 

националния флаг на 

участниците в 

българската 

антарктическа 

експедиция

Министър-преседателят 
Сергей Стаиишев е издал запо
вед, с която определя вицепре
миера и министър на държавна
та политика при бедствия и ава
рии Емел Етем за председател 
на Националния съвет за сът
рудничество по етническите и 
демографските въпроси, съоб
щиха от правителствената ин
формационна служба.

за на-

Подписано
споразумение със СБУВръчена

Президентът Георги Първа- рентноспособни, ако искаме ||Я|Г|ЗЯ||ЯТ?3 
нов се срещна с участниците в наистина да не изоставаме в „ рмм*1’4® 
14-та антарктическа експеди- тенденциите в развитието на 0 В1С0 В ^6
ция и по традиция връчи на антарктическата наука, държа- ,5

Министърът на образованието и науката Даниел Вълчев и ли
дерите на Синдиката на българските учители (СБУ), на синдикат 
“Образование” към КТ “Подкрепа” и на Независимия учителски 
синдикат към КНСБ подписаха стачни споразумения. Документи
те бяха предоставени на БТА от пресцентъра на Министерството 

Кметът на Добрич Детели- 11а образованието и науката (МОН). Протестните действия, орга- 
зад нашата експедиция и зад на Николова връчи на тър- 
дейността на Антарктическия жествено събрание нацио

налната литературна наг
рада “Йордан Йовков” на 
академик Антон Дончев. Тя 
заяви, че отличието “е 
признание за необятния 
талант на писателя да

проф. Христо Пимпирев, ръ- вата трябва да застане плътно 
ководител на експедицията, 
българския флаг.

В словото си президентът интитут, заяви държавният 
подчерта, че българските ин- глава. Проф. Христо Пимпи- 
ституции все още са длъжници рев благодари на българските 
на експедицията и има още институции за подкрепата, 
много какво да се направи. Президентът Първанов е част 
Той изрази надежда, че докато от нас, миналата година той съхранява Йовковия храм и 
текат дебатите по бюджета, посети българската база и се <да пази жив българския 
ще продължат да се търсят ре- запозна с нашите проблеми и *>ЛХ”' Президентът Георги
щения за проблемите на експе- вече чувстваме, че Антарктида Първанов изпрати привет- г - , стаен адрес до автора надицията, за да има тя по-добри не е на шепата българи, които историч^ск„я епос “Време
условия да върши своята науч- сме там, а е на цяла България, разделно”, преведен на 28 
но-изследователска работа. каза още проф. Пимпирев. езика в 2 500 000 екземпля-

Ако искаме да сме конку-

низирани от СБУ, обаче ще продължат, каза за БТА председате
лят на синдиката Янка Такева. В двете споразумения въпросът за 
увеличението на работните заплати на учителите остава нерешен. 
В споразумението със СБУ е записано, че протестиращите пред
лагат заплатите да се повишат с 10 на сто от 1 януари, с 5 на сто - 
от 1 юли, и с 4 на сто - от 1 октомври. Министърът Вълчев се е ан
гажирал да съдейства за организиране на срещи с министрите на 
финансите и на труда и социалната политика, както и с парламен
тарните комисии по образование и по социалната политика. В 
споразумението със синдиката “Обрзаование” към КТ “Подкре
па” и с Независимия учителски синдикат се посочва, че прегово
рите за повишението на учителските заплати остават открити за 
допълнитлени срещи с компетентните ведомства. Даниел Вълчев 
се ангажира да съдейства пред минситъра на финансите за про
дължаване на програмата за енергийна ефективност в училищата 
и за осигуряването на средства за започване на програмата 
“Спорт в училище”.

ра.

Представяме ви трите най-известни курорта в България

Пампорово те съоръжения чаканието ще е минимално.
Скиорите в Пампорово ще могат да използват за 

първи път този сезон и 5 нови писти - две в местнос
тта Язовири и 3 - вдясно от т.нар. Черна стена. 
Общата им дължина е 5 км и заедно със старите пис
ти дължината им достига 31 км. Част от тях са осве
тени и ще бъдат удобни за спускания. 2100 м от пси- 
тите са снабдени с 5 оръдия с общо 28 хидранта за 
изкуствен сняг.

Тук функционира и единственият в българските

В Пампорово вече не е нужно да се показва 
лифт-картата на четящото устройство или пък кон
тролер да къса пропускателния билет за съоръжени
ята. Картите за лифт са снабдени с чип, който дава 
възможност да се чете от разстояние информацията 
върху нея, а ръцете на скиора остават свободни.

Четириседалковият лифт е последен модел на ав
стрийската комапния “Допелмайер” и е един от 
най-модерните в Европа. За покупката, инсталиране- зимни курорти т. нар. халф-пайп с олимпийски раз- 
то и монтажа му са похарчени около 2 милиона евро. меРи за сноуборд.
Суперлифтът взема разстоянието от 734 м за 3 мину- Иначе Пампарово бе единственият зимен курорт, 
ти и 11 секунди. Преди това “Пампорово” АД, соб- в к°йто лифтовите съоръжения не спряха през лято- 
ственик на всички лифтови съоръжения в курорта, то-
монтира също нов и много бърз лифт от Студенец Да Добавим, че българският парлемент забрани 
до връх Снежанка. Той взема разстоянието от 1100 м неотдавна практиката на т.нар. двойни цени за бъл- 
за 5 минути и 18 секунди. Общо петте лифта могат да гаРски граждани и чужденци в хотелите и при пре- 
превезат 9 хиляди души на час! В пиковите дни в ку- доставяне на други туристически услуги. Това пред- 
рорта обаче туристите са към 15 хиляди души и в вижда приетият Закон за туризма, 
случай всичките едновременно да ползват лифотви- (Край) Тодор Петров
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Министерството на науката ще отпусне на 
общината около 10 милиона динара____ Не движи автобусът 

през Весна кобилаМетална ограда около 

сметището
Поради високите снежни преспи на Бесна кобила, които на 

места достигат и по 40 сантиметра, от 20 този месец е закрита 
автобусната линия Босилеград - Враня през тази планина. В 
неотдавна приватизираното автотранспортно предприятие 
Босилеград подчертават, че доколкото времето се стопли ще 
възстановят автобусната линия. В противен случай, автобусът 
по този маршрут отново ще започне да движи през пролетта 
следващата година.

След пауза от две години АТП възстанови през юли месец 
автобусната линия към Враня през Бесна кобила, която

на селата от Любатски

За осигуряването на една част от 
необходимите финансови средства за 
уреждане на сметището в Кремиково и 
поддържане на чистотата в града и село 
Райчиловци Босилеградска община е 
кандидатствала с проект при германската 
неправителствена организация “ГТЗ”. 

милиона динара за Досега обаче все още няма отговор. 
уреждане на депонията в Кремиково и за подоб
ряване на условията за изкарване на боклука от 
града и село Райчиловци. Това заяви кметът тавяне на метална ограда около депонията и 
Владимир Захариев след разговорите с минис- изгРажДане на защитен пояс около нея с широ- 
гьра на науката, технологията и защитата на ЧИна от около 3 метра' пРокаРване и асФал' 
жизнената среда Александър Попович в Белг- ™ране на нов път от около 1 километър, както и 
рад. На министерството е предоставен проект подсигуряване на един малък специален камион 
за разрешаване на този набелел проблем и кме- За изкаРване на боклУк- Предвидено е проектът 
гьт подчертава, че очаква той да бъде реали- да се реализира чРез лве Фази ' в първата «а “ 
зиран през втората половина на 2006 година.

Проектът, който са изготвили 
служби в общинското управление,

Републиканското министерството на наука
та, технологията и защитата на жизнената среда 
през следващата година ще отпусне на Боси
леградска община около 10 е от

изключително значение за жителите 
район. Тази линия АТП поддържаше редовно три пъти сед
мично, П.Л.Р.

Нова асфалтова 

настилка на 

••Нсскара**
уреди депонията и се построи пътят до нея, а 
след това да бъде подсигурено возилото.съответните 

включва пос- П.Л.Р.

Приватизация на предприятията

Обявен аукцион за 

“Изградня”
Ш-

*70 на сто от капитала на предприятието, колкото се предлагат 
за продажба, се преценяват на 2 521 000 динара, а началната цена 
за наддаването е 504 хиляди динара

~.Г. ЦхгТ\-,ш
л, IРепубликанската агенция за нена на 2 521 000 динара, т.е. 29 собственик на предложеното Щ 

приватизация насрочи за 15 де- 303 евро, а началната цена за имущество е длъжен да внесе ^ 
кември аукцион за продажба на наддаването е 504 000 динара, инвестиции от 1 191 000 дина- Ю 
босилеградското обществено В призива за продажба на тази ра.
строително предприятие част от капитала се казва, че за- В момента в “Изградня” ра- И
“Изградня” и призова заинте- интересованите могат да кон- ботят около 30 работници. На Н

курират до 7 декември и за да тях и на бившите им колеги ще Е 
получат необходимата доку- бъдат дадени останалите 30 Е

1№

ресованите да участват в над
даването.

За продажба са предложени ментация за участие в аукциона процента от стойността на ка- 
70 на сто от капитала на пред- трябва да платят 25 хиляди ди- питала - чрез безплатни акции, 
приятието, която част е преце- нара. Подчертава се, че новият В рамките на акцията за ас- риев и добави, че стойността на 

фалтиране на улиците в града и проекта възлиза на около 14 
село Райчиловци миналата 000 евро. Цялото количество 
седмица бе сложен нов пласт асфалт за “преобличането” на 
асфалт на терените за малък спортните терени е подсигури- 
футбол, баскетбол и волейбол в ла Републиканската дирекция 
спортния център “Пескара” в за пътища, докато Общинската

дирекция за строителни площи 
- Целта ни е да създадем и пътища е извършила подго

товките.

В.Б.

Успешен уикенд за босилеградските ловци

Убити три глигана сещение при колегите си в Сър- 
бобран, където участваха в лов на 

В босилеградското ловно дру- зайци. Босилеградчани поканили 
жество “Сокол” заявиха, че през колегите си от тези три града да подходящи условия за развити- 
изтеклия уикенд в районите на Бо- дойдат през декември при тях и да ето на спорта сред младите, из

тъкна кметът Владимир Заха-

Босилеград.
Група млади ловци от Босилег

рад и Райчиловци убили глиган с 
тегло от около сто и двадесетина П.Л.Р.
килограма в местността Водни силеград и Рикачево ловци от- участват в лов на глигани, 
дол, Буцалевско. Глигана отстре- стрелили още два по-малки глига- 
лил младият Йовица Иванов, а в 
групата били и Горан Григоров,
Давор Анастасов, Далибор Кос- през този сезон продължи сътруд- 
тов Васил Георгиев, Игор Тошев, ничеството си с ловните дружсс- 
Ненад Владев, Игор Божилов, тва от Сърбобран, Крагуевац и 
Сладжан Стойнев, Георги Кири- Гроцка. През изтеклия уикенд гру- 
лов и Славчо Иванов. па ловци от Босилеград бяха на по-

П.Л.Р.
на.

* Ловното дружество “Сокол” и
Акция по кръводаряване

Увеличава се броят 

на дарителите
В третата тазгодишна акция по кръводаря- ученици от гимназията, както и организирани 

ване, която Общинската органиазация на Чер- групи от по петнадесетина членове от Общин- 
вения кръст в Босилеград със съдействие на ската организация на Демократичната партия 
Завода за кръвопреливане от Ниш организира и от отдела на ОВР. И този път акцията не про- 

края на миналата седмица, кръв дариха 53- пуснаха най-редовните кръводарители от об
щината, сред които Бранко Рангелов, досега

в
ма души, седем от които за пръв път.

Акцията, която за пореден път се проведе в дарил кръв 60 пъти, Любен Костадинов (48), 
помещенията на босилеградския Здравен дом, Весна Николова (45) и други.

От босилеградския Червения кръст оповес-бе рекордна по броя на отзовалите се кръвода
рители. В досегашните участваха по около че- тиха, че за всички кръводарители от общината 
тирдесетина души, а сега бяха дошли 
73-ма, но поради здравословни причини или в хотел “Дукат”. Очаква се на многократните 
непълнолетство на някои не им бе позволено кръводарители да бъдат връчени значки, пох

вални грамоти и други награди.

чак тези дни ще организират тържествена вечеря

да участват.
Сред кръводарителите бяха петнадесетина П.Л.Р.

Ловците от Босилеград и Райчиловци с 
убития глиган
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Заседание на Общинския съвет___

Общински център за 

социални грижи
На заседанието на ОС, насрочено за 17 но- ват, чс официална покана за участие в мероп- 

ември, дойде и представител на Г 17 плюс, риятието по случай годишнината от кончина- 
които'заедно с колегите си от ДСС своевре- та на някогашния комунистически водач на 

бс оттеглил от съвета. Така Общин- съседната страна е получил републиканският 
ският съвет обезпечи кворум и след две от- СУБНОР, а той изпратил предложение до ди-

СУБНОР няколко бойци от

Деветото редовно заседание на Общинската скупщина в Ди
митровград ще се проведе на 28 ноември, понеделник. На дне
вен ред между другото са назначаване на нови ИД директори на 
Центъра за култура и на Туристическата организация. Ще бъде 
дадена информация за статуса и регистрирането на гостилни- 
чарскиге обекти, преди всичко на кафетата, а огборниците ще 
обсъдят и провеждането па Акционния стратегически план на 
общината през гази година. Определени по-нажежени разисква
ния се очакват по предложеното от Общинския съвет решение 
двата автобуса, собственост на общината, (получени като даре- 

хуманитарната организация “Повлен” от Швейцария), да 
бъдат предоставени на частния автопревозвач “В1епс1а 1иг8” от 
Пирот. Ще бъдат обсъдени и предложените нови комунални так
си и таксите за ползване на градските строителни площи.

менно се

срочвания проведе осамнадесстото си засс- митровградския 
дани. този край да бъдат в републиканската делега-

Членовете на съвета приеха анализа за осъ- цията, която ще пътува в България. За целта 
ществяване на Стратегическия общински ак- димитровградските бойци поискаха от об- 
ционен план за 2005 и предложенията за при- щинската хазна 30 хиляди динара. Общински- 
оритетите от плана за 2006 г. Също така се те съветници бяха единодушни, като изтъкна- 
съгласиха с отделянето на общината от Мсж- ха, чс “пари за тази цел в общинския бюджет 
дуобщинския център за социални грижи в Пи- няма”, 
рот и създаване на общински център, а приеха 
и решението да предложат на Общинската 20 хиляди динара Общинският съвет отпусна 
скупщина двата рейса, получени като дарс- за озовалата се в трудна икономическа ситуа- 

да бъдат предоставени на частната фир- ция димитровградчанка Злата Шукарева. В 
ма “Бленда Турс”, която да поеме транспорта молбата си 54-годишната жена напомня, чс е с 
на пътниците в общината. Дали с това ще за- нарушено здраве, чс не получава никави фи- 
почне “война" между АТП и “Бленда” или нансовн средства ог предприятието ГИД, в 
между общината и някой от превозвачите, ос- което е работила дълги години, ниго пък от

Трудовата борса. Шукарева изтъква, че срсд- 
В навечерието на всяко заседание на ствата са й необходими за и за по-нататъшио- 

Общинскня съвет в Димитровград пристигат то образование на сина й.
Общинският съвет реши на местната гим-

пие о г
Еднократна финансова помощ на стойност

А.Т.
ние,

Нов (стар) магазин в центъра на града

Подобрено е 

снабдяването с месо
тава да се види.

и искове на граждани, организации и ведом
ства за финансова помощ. На последното за- назия да бъдат отпуснати 7500 динара за купу- 
седание членовете на този орган разискваха ване на 25 сксзмпляра на книгата “Брод към 
дали да дадат пари на местната организация Цариброд”, чийто автор е Властимир Вацев. В 
на Съюза на бойците за пътуване в България, дописката, която до Общинския съвет е изпра- 
където една тамошна организация отбелязва тила директорката на гимназията Снежана 
годишнина от смъртта на Георги Димитров. В Симеонова се казва, че книгите са предназна- 
дописката, която изпратиха до Общинския съ- чени за подарък на отличниците в края на 
вет, представителите на димитровградската учебната година, 
борческа организация между другото изтък-

----- В помещенията на ня-
; когашния магазин на са

мообслужване на “Търго- 
коп” тези дни бе открит
нов.

Всъщност става дума 
за преселване на магази
на “Палма” на семейство 
Стефанови. Може би това 
и не заслужава толкова 
внимание, ако не ставаше 
дума за факта, че една 
част от магазина е пред
назначена за месарница. В 
момента когато в същес-

А.Т. и Б.Д.

Зимните агнета еа най-игрм
В кошарата на Йован Стоянович от село Ка

меница тези дни кипи от живот. В стадото от
над стотина овце вече има малки агнета. Засега твуващия магазин за про
са около петнадесетина. Както изтъква бай Ио- дажба на месо, собстве
на, това е за втори път да има малки агнета. Той ност на “Сточар”, един
е много доволен тъй като няколко негови “вак- или два пътц седмично
луши” и този път са близнили. може да се намери свежо

“А те са изключително игриви и умилни и за- месо, откриването на по-
това когато дойде време да се разделим с тях ми добен в рамките на “Пал-
е жал’, казва Йоцадокато малките агънца скачат ма” за жителите на града представлява истинско облекчение.

него и му ближат ръцете. Отатък прегра- |-|0 този начин те няма да имат нужда да ходят до Пирот за ме- 
дата са по-големите, а в съседната преграда со и месни изделия. Че става дума за сполучливо начинание 
малките яренца. За бай Иоца “няма зима , защо- 
то е обезпечил достатъчно храна. А на пролет
та... “Дано успея да увелича стадото до 150”, каз-

около

говори фактът, че през първите дни след откриването на мага
зина първото количество месо и месни изделия бяха почти
разпродадени.ва на раздяла.

А.Т. А.Т.

пГПа ли са виновни кафенетата или клиентите' :Нов пазар*, 

стари навици
На едно от предишните заседания на Общинската дане на такава дейност (в смисъл на пространството 

скупщина в Димитровград отборникът Ирена Цвет- в заведението, оборудването и пр.) и 
кова Соколова повдигна въпроса за работата на 
нощните заведения в града и проблемите, които те деното в този смисъл изявление собственоръчно е 
създават на гражданите.

Разисквайки по информацията на Отдела по сто- задължения, 
панство и финанси при Общинската управа, както и 
по тази на ръководителя на Отдела за комунално-жи- Димитровград) на пререгистрираните заведения са 
лищна дейност Михаил Иванов, членовете на потписали споменатите изявления. И какво се случ- 
Общинския съвет констатираха, че на практика само- ва? Както бе изтъкнато на заседанието на съвета, ко- 
то работно време на заведенията не представлява гато инспекцията направи проверка и констатира, че 
проблем, тъй като, каквото и да е решението на скуп- заведението не изпълнява предписанията, дава му се 
щината то горе-долу се спазва. Проблемът идва след в срок от трийсетина дни да изправи грешката. Обик- 
като приключи работното им време и от заведенията новено преди да изтече този срок собственикът

да излизат клиентите. Тогава от силния с изявление, че закрива заведението. После пак търси 
шум на (обикновено) пийналите посетители, жители- разрешение за работа ... и така в кръг. От посоченото 
те в околните къщи нямат спокоен сън, по това време в информацията се вижда, че пререгистрацията за 
се обръщат кошчетата за боклук, палят се контейне- повечето от шестте нощни заведения е направена 
рите и става всичко онова, което всъщност представ- през 2003 и 2004 година, както и това, че прекъсване в 
лява нарушаване на обществения ред и мир. Това не е работата е имало поради ремонти на заведенията, а 
в компетенция на нито една общинска инспекция или само в един случай заведението е спряло да работи 
служба, а всъщност е в компетенция на органите на от първи този месец до следващото отваряне. Оттук

може да се стигне до извода, че инспекцията може би 
в и не е била много точна в контрола.

Как ще бъде решен проблемът остава да се види, 
ни заведения има много неясноти, които са причина понеже същата информация и предложението за ра
за нежеланите неща. Така нпр., пререгистрирането се ботното им време ще се намерят пред отборниците 
върши само въз основа на писано изявление, в което на ОС на заседанието в понеделник 
собственикът заявява, че:

а) е запознат с предписаните условия за провеж

б) че всички предписани условия е изпълнил и да-

подписал при пълна лична отговорност за превзетите
От миналия петък зеленият пазар в Димитровград вече работи на 

новото си място, срещу цеховете на ГИД.
Този пазар е правен по съвременен проект и ще задоволи нуждите 

на царибродчани. Асфалтиран е и е ограден, а ще има и няколко пок
рити обекта за продажба на мляко и млечни изделия, месо, риба... Ве
че са поставени определен брой сергии, част от които са от стария 
пазар, а едната част са нови. Производителят на новите, “Металац”, 
се е погрижил да бъде удобно и на купувачите и продавачите, като е 
направил покрива да ги защити всичките. Новият пазар има и опре
делени места за паркиране на леко товарни камиони, от които да се 
продава стоката, както и паркинг за автомобили. За следващия петък 
най-вероятно ще бъдат инсталирани две монтажни тоалетни. Паза
рът е осветен, а в средата има и чешма с питейна вода.

Но поради нашите лоши навици и на новия пазар някои продава
чи правят опити да паркират автомобилите до сергиите, а някои пък 
предлагат стоката си по улиците около пазара, за което въобще няма 
нужда, вътре има място за всички. В случая трябва да реагират съот
ветните инспекции.

Иначе средствата за строежа на пазара са обезпечени от община
та, в размер на около 9-10 милиона, (окончателната равносметка се 
прави) и от СНР - 5,3 милиона динара.

Макар че пазарът заработи от миналия петък, официалното му от
криване, на което ще присъстват и представители на СНР, е насроче
но за 5 декември.

Всичките шестима собственици (колкото ги има в

идва
започнат

реда.
Членовете на Общинския съвет констатираха, че 

закона за пререгистриране на кафе-барчетата в нощ-

А.Т. А.Т.
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Кътче за хуманните 
диллитровградчани: Цветан Петров

По почин на дружеството „Рила" от Ниш
II

®@чер но сръбското поезия В СофияДарил повече от 20 

литра кръв
нашето дружество в областтаДружеството за сръбско-бъл- ка, свои творби четоха поетите на 

гарско приятелство “Рила” от Ниш Славолюб Обрадович, професор на културното сътрудничество 
със съдействието на отдела за кул,- във Философския факултет в Ниш, между Република България и 
тура към Столичния общински съ.- и нишката поетеса Ружица Петро- СЧГ, изтъкна Весна Савич. Мина- 
вет в София организира литера- вич. Весна Савич, председател на лата и тази година в Ниш и във 
турна вечер под название “Вечер дружеството за сръбско-българско Върнячка баня организирахме ли- 
на сръбската поезия”. Мероприя- приятелство, и Петя Йотова, пред- тературни вечери, на които се 
тието бе проведено в края на мина- ставител на отдела за култура към представиха поети от България, 
лата седмица в българската столи- Столичния общински съвет в Со- Гостуването ни в София изпол- 
ца, а присъстваха посланикът на фия, приветстваха присъстващите, звахме и за договори за културно и 
СЧГ в София Данило Вучетич, Водеща на прогамата беше Роман- други видове сътрудничество на 
Владимир Решетар - аташе за кул- ьола Мирославова, представител нашето сдружение с ведомства и 
тура в посолството, представите- на Съюза на българските писате- сдружения от България.

Посланикът на СЧГ в София

Освен че всеотдайно е дарявал кръвта си, 
етров дарявал и част от кожата си, от 

костния си мозък и кръВна плазма.
Петдесет и еднагодишният 

специалист по агроикономика 
Цветан Петров Цанко 
числява към групата димит- 
ровградчани, дали най-много 
пъти кръв в историята на кръ
водаряването в този край. В 
книжката, която преди години е 
получил от Червения кръст 
Петров е регистрирал 62 кръ- 
водарявания. Обаче казва, че е 
дал кръв още 15-ина пъти, кои-

ли на Съюза на българските писа- ли, която чете и стихове на нишки- 
тели, български поети, културни те поети, преведени на български Данило Вучетич устрои прием и

вечеря за гостите от Ниш.
се при-

деици и др.
На литературната вечер, която 

се състоя в столичната библиоте- представлява поредна активност

език.
П.Л.Р.- Литературната вечер в София

Младежкото драматично студио към КЦ в Сурдулица

ЕГсштант две представления
* Очаква се премиерата на "Оглушителана трагедия" да стане до една седмица, 
а на "Народният депутат" към края на декември или в началото на януари

то поради различни причини 
не са вписани в книжката.

За първи път ценната теч
ност Цанко дарил като ученик 
от горните класове на местната 
гимназия. Кръв давал и като 
войник. След назначаването на 
работа в ЗК “Сточар” Петров реализира на практика. Просто 
започнал редовно да се отзова- загубихме мотивацията да се 
ва в кръводарителските акции.

Коментирайки отношението 
на обществото към многократ
ните кръводарители, между 
другото изтъква, че би било 
добре, ако занапред лекарства
та за тях не се разделят на “чер
ни и бели листи”. “Според мен 
многократните кръводарители 
би трябвало да получават без
платно всички лекарства”, каз
ва Петров и добавя, че с такава 
привилегия би трябвало да се 
сдобият и членовете на семей
ството на многократните кръ
водарители.

От Петров научихме, че пре
ди няколко години няколко 
приятели, които също редовно 
дават кръв, настоявали в Ди
митровградско да се сформира

Станкович пояснява, че в състава на младежкия 
Културния център в Сурдулица продължават да се драматичен театър действат десетина талантливи
изпреварват с предизвикателствата и да обогатяват момичета и момчета, предимно средношколци, кои-
културния живот в общината. От началото на годи- то като актьори настояват да се усъвършенстват и да
ната започнаха да действат по-усилено и да готвят си пробият път в театралното изкуство. Някои от тях
театрални представления, за които някои смятат, че са членове и на тукашния самодеен театрален състав
са “предназначени” само за по-опитни театрални “Бария”, който от няколко години действа като са-

занимаваме с този въпрос, за- състави. Ръководителят на този млад състав Ненад мостоятелно сдружение.
щото ни натиснаха екзистенци- Станкович казва: ____
япните пппбпрмм” пбягманя - Преди два месеца започнахме да готвим Оглу- мнозина от този състав се страхуват от нас. Обаче 

’ шителната трагедия” на Душко Ковачевич и се надя- със сигурност сме му източник на актьори, понеже
Цветан 11етров. вам премиерата да стане до една седмица. Същевре- почти всички негови членове на времето са били в ре-

Той споделя, че кръв ще два менно готвим и комедията “Народният депутат” на довете на младежкия драматичен състав, констатира
все докато това му позволяват ! Нушич, с която ще се представим пред зрителите Станкович. В.Б.
лекарите. На 16-годишния си към края на декември или след Нова година.

Членовете на младежкото драматично студио към

- Ние не сме никакъв ривал на “Бария”, макар че

син, както и на всички здрави 
’ хора внушава да бъдат кръво

дарители. Той е пресметнал,че 
досега е дал повече от 20 литра 
кръв. Сравнително малък брой 
кръводарители в Димитров
градско имат тази кръвна гру
па (АБ негативна) и затова чес
то пъти се случвало да го викат 
в здравните водомства спешно 
да дава кръв. Имало е случаи 
неговата кръв директно да спа
си живота на някой човек. Цве-

Компанията ЕКО У У разширява мрежата си

Отармта бензиностанция във Враня
мини-маркет, който предлага богат 
избор на ЕКО масла, автокозмети- 
ка, както и на хранителни стоки. В 
нейния състав се намира и съвре- 
мененна автомивка.

Групата Не11ешк Ре1го1еит зае-

Компанията ЕКО У Ц а. д., която 
е членка на НеПешк Ре(го1еит от Компанията ЕКО VII е форми

рана през 2002 година. В Сър
бия има 13 бензиностанции: 
шест е Белград, две в Нови

седмица откри модерна бензинос- Сад и по една в Поятс, Ниш, 
танция във Враня. На устроеното Суботица, Зренянин и Враня.
по този повод тържество лентата В тях работят 215 работни- ма значително място в развитието 
пресече председателят на Общин- ци. Очаква се наскоро да бъде на енергетиката в Гърция и в регио- 
ската скупщина във Враня Миро- открита нова бензиностанция на на Югоизточна Европа. Тя се за- 
люб Стойчич, който на представи- 6 Белград, а се строи обект и

в Кикинда.

Гърция и която успешно разширя
ва мрежата си в Сърбия, миналата

тан е известен не само с това,
сдружение „ „н.гср,™
кръводарители. Рухването на ^ кръвна плазма (6 пъти) и 
местните стопански колективи, костен мозък (два пъти). 
в които работили мнозина от „

нимава с изследване, преработка и
транспорт на петрол, както и с 
продажба на петролни продукти на 

чсство и редовно и качествено снабдяване с петрол- едро и дребно. Днес тя дава значителен принос не са- 
ни продукти. мо в икономическото развитие на Гърция, но и на

Бензиностанцията не само че предлага всички ви- страните, в които разширява дейността си. 
дове петролни продукти, но в нейния състав работи и

телите на компанията и на вранян- 
ци пожела плодовито сътрудни-

В.Б.кръводарителите, била основ
ната причина идеята да не се

Божичанинът Стефан Динов се завърна от турнето си из Африка

гсЯм

11Ир11“Л
ще сгпане^р^з12007 годи (Ггиице Vиз*отсрейдана.та'страна н^планетата 

- от Мексико до Аляска.
Божичанинът Стефан Динов, -ЛГмбнкнове- Разказвайки за преживелиците си, Динов си спом

ни, Австралия, неД0™ВВ”\С0^ЛГенец Милан ХВ:- „я за контактите с хората, с които са се срещали, 
ното си турне из Африка. Този наше! ц . Туземците в някои страни са добри и твърде

- Бая от Хърватско, които също ж ’ тепес1,и хора.Първата им дума, с която те посрещат
на Петровден тръгнаха с мотоци е тГ, което означава “дай ми”. Те са още под
към Африка. Целта им бешеза сто, дни да < Д влия],ието на колониализма и към чужденците се об-
Кептаун и да се завърнат. н° “Ж™ из_ ръщат с “господарю”. Когато разбрахме за какво
реализират по-рано и пътя от 23 000 килом р и ние зап0чнахме да ги поздравяваме с
минаха за 87 дни. „«„рптията на “дай ми”, така че те оставаха смутени и не можаха да

След три месеца Динов дойде в Станислав Мом- търсят от пас какаото и да е. Често нощувахме при 
кмета на Сурдулишка община д-р Станислав то 1 Живеят 6едн0 и освен подслон в колибите си, с
чилович, който на Петровден го потупа по рамото • ^ са в състояние да посрещнат госта. От всич-
му пожела добър път. Мапоко ки страни, през които минахме, най-добър туризъм

- Минахме през 16 африкански страни, Р има Танзания. Там всеки нещо продава,
до Конго и от Южна Африка до Кения. Поради лич Нашенецът казва) че по време на пътуването през 
па сигурност, липса на бензин или унищожени пъ Н африкански пътища са пиели само мине
та в някои страни бяхме принудени да ползваме и ^ любитслите „а добрата храна не пре-
други превозни средства. Но общо взето всичко Р^ а да минават през тези страни, понеже храиа- 
ше според плана, разказва Стефан ДиновЛ’ои^и ^ „о6огатена- с различни подправки, а вместо
че са имали късмет всичко да м ^о ^ ^ хляб ядат оризова каша. 
проблеми. ПослпУ0Ж^°и™н3ЛефеКТй на мотоцикле- Стефан Динов има
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ното си село Божица планира да направи покрита 
площ с овощия, с приятеля си Бая се готвят за ново 
пътеществие с мотоциклетите си. Казва, че то ще 
стане през 2007 година и ще е из отсрещаната страна 
на планетата - от Мексико до Аляска.

Д.Мирчев

нови планове. Освен че в род-
случвали някои
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В Димитровград представителна изложба В пиротската галерия 
„Чедомир Кръстим"

‘‘Пазачи на вековете” “Погановски 

пленер 2004”В димитровградската галерия тези дни бе открита из
ложба от картини па живописеца Милойе Маркович от 
Белград. Експонирани са творбите от циклите му “Паза
чи на вековоте” и “Записки от Хилеидар”, които е сътво
рявал по мотиви от сръбския манастир в Света Гора. 
Преди няколко години художникът получил благосло
вия от СПЦ да отиде в Хилеидар и сега подготвя излож
ба по случай 2000 години на християнството. В манасти
ра той рисувал забравени и все още ползващи се верски 
и други предмети, сводове, прозорци и друго, което до
тогава не рисувал пито един художник. Някои свои про
изведения сътворявал върху дървени предмети (напри

мер върху стари дър
вени врата), които мо
насите му позволили 
да вземе, тъй като не 
им трябвали за нищо. 
Освен върху платно и 
дърво, Маркович ри
сувал и върху късове 
ог гипсови предмети, 
както и върху камъни. 
Портретите на цър
ковните всл и кодосто- 
йници, монаси, отшел
ници, някогашни и 
настоящи водачи на 
СПЦ той рисувал с 
маслени бои върху 
хартия за акварели.

Пред димитров
градските любители 
на изобразителното 
изкуство художникът 
Милойе Маркович бе 
представен от изкус-

И пиротската художествена галерия “Чедо- 
мир Кръстич” преди броенни дии бе открита 
изложба от картини, сътворени по време на ми
налогодишния 12-и художествен пленер “Пога
новски манастир”. Изложбата откри управите
лят па галерията Антонио Милошевич, който 
бе участник в пленера тази година.

Освен пиротчаии, картини от пленера “По
гановски манастир 2004” досега имаха възмож
ност да видят димитровградчани и прокупча- 
ни. Според предварителните планове, 
опозицията ще се наслаждават и любители на 
изобразителното изкуство в други градове в 
Сърбия.

на ек-

Б.Д.

11Ш
Шш■ г

твоведа в пиротския 
музей “Понишание” 
Радмила Влаткович. 
Тя между другото оце
ни, че “предметите в 
творбите на художни
ка са повече субекти, 
отколкото обекти, че 
имат собствен образ, 
говор, съдба, белези...”

ш.
Масло върху стари Хи
лендарски врага л *

I
Б.Д.

Радмила Влаткович и Милойе Маркович

но не успявах да разбера смисъла на думите й.
Искам да ме заведеш при децата и младежта! Да 

тръгнем от детските градини и училищата! каза тя 
и като че ли ми заповядаше.

Децата, младежта? зачудих се. Та и аз искам 
да ги срещна, но тук, в тия краища няма нито деца, 
нито младежи, нито възрастни успях да кажа ед
вам чуто от вълнение.

Че как така?! Ти шегуваш ли се с мен?! писна 
тя и в тоя момент от така красивата жена не остана 
нито следа, пред мен стоеше едно грозно чудовище 
с широко отворени челюсти, пълни с кръвожадни 
зъби, а на главата му вместо руси коси сега имаше 
гъсти плитки от черни змии, заканително усукани.

Искам деца, младежи, хора!.. Жадна съм! 
Искам!... - крещеше жената вампир и замахваше кос
мати лапи към мен и с ужасните си очи следеше вся
ко мое движение.

Изстинах от страх. Но за мое голямо щастие, 
ужасната сцена трая само няколко мига, след това 
настъпи пълен мрак. Гръмотевиците се състезаваха 
една с друга, а гората ридаеше и скрибуцаше, докато 
големи бели топки лед немилостиво удряха всичко, 
което им се мяркаше на пътя. Не видях как и кога из
чезна черното страшилище, а само чух гибелен, 
креслив и заканителен писък:

Бялата, Бялата! Тя е подготвила всичко това! 
Бялата, Бялата!...

Тъкмо от тия думи разбрах, че ненадейната гос
тенка беше Черната чума, дошла за своя курбан, но 
за съжаление Бялата чума, нейната посестрима, я 
беше изпреварила.

Червеникавият Качи внезапно и силно залая, аз се 
сепнах и изскочих от колибата. Там ме посрещна ху
бав следдъждовен аромат на полски цветя и свеж 
въздух. Бурята беше престанала. Околните баири се 
шаренееха от градушка. Шарките приличаха на ня
какви следи, но не можах да разбера дали това бяха 
следи от Бялата или от Черната чума.

Сигурен бях, че не бяха човешки.

Тъкмо предполагах, че всичко е свършило, ветруш- 
ката се върна с по-голяма скорост и сила. Помислих, 
че се намирам в някакъв адски котел, пълен с черна 
кръв. Обърнах се към кучето, но то или не мислеше 
така, или пък не искаше да обяснява. Спокойно и 
ритмично си дишаше. А бурята бие, ветрушката 
обикаля и нахално влиза и реве, а градушката бърбо
ри като хиляди картечници. Струваше ми се, че е до- 
шел моментът за разплащане за вековните човешки 
грехове.

В момента, когато помислих, че потъвам в някак
ва тъмна и безкрайна яма, на вратата на колибата 
светна ярка виолетова светлина и озари цялата ко
либа. Качи изведнъж скочи уплашен, изскимтя и се 
мушна под кревата. Нямах къде да бягам, та чаках 
омаяно съдбовния час. Първото, което мина през 
ума ми, беше, че колибата е обхваната от силен огън, 
но веднага се отказах, понеже нямаше нито дим, ни
то горещина. Без възможност да предприема какао
то и да било, стоешком, посрещах последния час. 
Но той не дойде. Вместо трясък, огън или стрела, в 
колибата нахлу свеж аромат от най-хубавите ливад- 
ски цветя. Той омайваше и ми даваше някаква свръ
хестествена сила. Усетих нещо леко и приятно в гър
дите си и имах чувството, че ще литна в небесата. 
Каква ли шега си прави Всевишният с мен, помислих 
си. Дали това беше пътят до рая, по който ме носеха 
невидими ангели?

Още не се бях съвзел от смайването, когато в не
посредствена близост чух кротък и мил женски глас:

Блазе ти на теб в тия красоти!
Пред мен стоеше божествена красота! Не се знае

ше кое беше по-хубаво в нея: ореховите очи, бисер
ната усмивка или дългите руси коси, разлюлеени 
върху раменете й! Снагата й пък 
вретено, обвито с бяла коприна, която се движеше 
като жива брезова сянка.

Смаян и възхитен същевременно, не успявах да 
мръдна от мястото си.

Нали сега е краят на едно и начало на друго сто
летие. И не само столетие, а и 
на хилядолетие. Затова дойдох.
Това правех и в началото на ми
налите векове, а сега е по-голя- 
мо значението на моето посе-

Симеон КОСТОВ

Ветрушка
Започна следобед. Около четири часа. Преди това 

беше ужасна горещина. Лежахме на няколко крачки 
от колибата под дебела букова сянка. Червеникави
ят Качи се бе проснал под стрехата, а езикът му пот
репваше ритмично и с ускорено задъхваке. Долу в 
гората бълбукаше и упойваше пъстрото планинско 
поточе. Като че ли всичко бе спряло. И тогава, нена
дейно, като вулкан, над планинския венец се зададо
ха черни гъсти облаци и забързано покриха небето. 
Блестящата гледка стана тъмна и застрашителна. 
Вместо мирната и отегчителна тишина, от гората 
екна застрашителен шум и трясък. В началото отда
лече и едвам чуто, а след това силно и страховито. 
Светкавиците и гръмотевиците се надпреварваха 
със своите закани.

Тоя ден от сутринта се усещах така тромаво и без
волево, като че ли носех целия свят на главата си. Не 
знаех защо се чувствам така лошо. Дали от силното 
слънце, от тежката мараня или от нещо друго. Вятъ
рът, който донасяше бурята, ми помогна да се осво
бодя от тежката резигнация.

Силната гръмотевица и едрите дъждовни капки 
ме накараха да вляза в колибата. Щом отворих вра
тата, край мен се шмугна Качи и зае старото си мяс
то в ъгъла. Веднага се просна, погледна ме малко 
дяволито и задряма. Легнах на овчарския креват в 
колибата така, че имах възможност да наблюдавам 
цялата околност, сякаш бях на открито. Не знам кол
ко време мина, когато усетих как някаква невидима 
сила влиза в мен и започва да предизвиква нервите 
ми. Започнах да треперя. Един огромен кръгъл 
стълб, наподобяващ най-хубавите стълбове от 
Атинския Пантеон, с усилена скорост се въртеше ка
то свредел, обикаляше колибата с голяма скорост и 
всичко, което попадаше пред него, захващаше и вди
гаше в небесата. “Вихър или ветрушка, както нари
чаха при нас това природно явление”, помислих си 
аз. Но такава голяма ветрушка, чийто стълб имаше 
диаметър може би повече от един метър, дотогава 
не бях виждал. В тоя стълб играеха различни неща: 
сено, клончета, жълти листа, различни парцали и др. 
Когато ветрушката стигна до вратата на колибата, 
изпитах страх, че заедно с колибата ще понесе в об
лаците и мен, и Качи. Но тя не стори това, взе някол
ко дрехи изпод стрехата и един чадър, и си замина.

като изписано

Симеон Костов е роден през 1942 г. в село Топли 
дол. Завършил е Икономически факултет в Бел
град, където живее и работи.
Автор е на книгите “До моите печалбари”, “Се
риозна усмивка”, “Вълшебната Фея”, “Ветрове
те на сънищата”, “Маска с лице”, “Гости от 
миналото”. Член е на Сдружението на писате
лите на Сърбия.
Разказа, който публикуваме, е от най-новия му 
сборник “Стените на царица Теодора” (“Брат
ство”, 2005).

щение хилядолетието про
дължи тя упойващия си моно
лог.

Дали за това, че бях уплашен 
и объркан или ме омая със сво
ята красота и ненадейна поява,
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Спомен: Моят софийски приятел Пеньо Русев (Продължение от миналия брой)

гаоски митпопопит
чрпкКятя "гп У9о^егп®орил искането на търновския митрополит да види вътрешния изглед на
чя пппт1.«ппп’гта]паСкеВа ' но тУРс^ите ерлии решили да осуетят намерението му, защото го смятали 
еплIттр пг.п2^р1а^ЯНе |На тяхната власт. За да не изглежда, че се противопоставят на своя началник,
започнали д? го заГер^гГсТамъни от къщи^^и964' к°2ат° митРополитът доближил черквата, те

След това предложение на митрополита и на тър
новските чорбаджии турският началник поввикал 
Авзи-ефенди и главните търновски ерлии и им съоб
щил горното предложение, което може да има лоши 
последствия за Авзи-ефенди, ако тази работа стане 
достояние на Портата. След думите на турския на
чалник търновските ерлии позволили на християните 
да имат едно желязно клепало при митрополита, а 
дървени клепала при останалите четири черкви. Но те 
не могли да си служат с тях ни една седмица.

В Търново има и две потурчени черкви. Едната е 
“Св. Параскева”, а другата е Н.Н. Но в първата, макар 
и да има две минарета, турците никак не вършат бо
гослужение и тя стои винаги затворена. Търновският 
митрополит, използвайки одобрението на турския на
чалник за клепалата, след три дни го помолил за 
одобрение да отиде в черквата “Св. Параскева” само 
да види вътрешния й изглед. Турският началник удов
летворил това искане. Турските ерлии обаче веднага 
узнали за одобрението и решили да осуетят намере
нието на владиката, защото го смятали за противо
поставяне на тяхната власт. За да не изглежда, че се

едно признателно писмо от името на всички христия
ни в неговата епархия и с подписите на тамошните 
кметове и чорбаджии удостоверил, че местното насе
ление е много доволно от идването му във Видинска
та епархия. Владиката изпратил това писмо в Цариг
рад.

1
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Отпреди седем години някой си поп Анта, родом 
от село Велики Извор в Княжевацки окръг, бил парох, 
но и видински учител. Владиката поискал от него 2000 
гроша (по неизвестна на Наумович причина). Тъй ка
то попът не искал да даде посочената сума, владиката 
го оковал с желязо и затворил. Но понеже попът се 
радвал на искрената обич на целия видински пашалък 
и особено на видинските жители, то устабашиите на 
12 еснафа, между тях и трима турци, решили да оти
дат при владиката и да поискат попът да бъде освобо
ден от затвора. Владиката не само че не приел устаба-
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шиите, но отишъл при пашата и какво е говорил там 
не е известно, обаче докарал работата дотам, че по
път под стражата на двама гавази на 3 март 1847 г. 
при устието на Тимок като видински изгнаник прех
върлил на сръбска територия и днес се намира в Не- 
готин в очакване да изпратят от Видин децата и бага
жа му.

Миналия вторник, на 4 март, турските жени (веро
ятно подговорени от мъжете си) направиха голям 
смут. Над 300 були отишли в сарая на пашата и го по
молили да се съобрази с бедното им положение и да 
забрани износа на хранителни продукти от Видинския 
пашалък в чужди държави. От пашата получили след
ната милост: на всяка жена дал по два бешлика, а за

противопоставят на своя началник, ерлиите подгово- 
рили жените си и на следващия ден, когато митропо
литът доближил черквата, те започнали да го замерят 
с камъни от къщите си. Той едва се отървал от това 
женско нападение. На следващия ден след стореното 
поругание турският началник дал на митрополита 4 
свои момчета да го съпроводят до черквата. Когато 
там туркините отново започнали да хвърлят камъни, 
а някои даже излезли пред портите си, един от съпро- 
водителите жестоко ударил с тоягата си една от тях 
по ръката. Като видели това, останалите туркини се 
оттеглили и митрополитът успял да разгледа черква
та “Св. Параскева” и да се върне у дома си.

След като изминала една седмица от поставянето 
на клепалата и особено след случката с жените им, 
търновските ерлии и бейове, възмутени от станалото, 
заявили на турския началник, че те никак няма да поз
волят удряне на клепалата при християнските черкви, 
защото то не било позволено и при дедите им. И като

Последната страница от донесението на 
Йоцо Наумович

не получили решителен отговор, те своеволно снели 
и счупили черковните клепала.

След тази случка търновските чорбаджии тайно 
(вероятно със съгласието на турския началник) обра
зували комисия от търновския беглекчия кир Янко, 
хаджи Йоргаки и чорбаджи Милан от село Елена, коя
то отишла в Цариград. И сега пристигането на коми
сията от Цариград живо се очаква от всички христия
ни - и търновски, и от други села.

2. След идването си във Видин сегашният владика 
определил в неговата епархия данък от 9 гроша на 
всяка къща, а от богаташите и повече, което само е 
покритие на разноските за идването му от Цариград и 
за бъдещата издръжка. От този ден хората го намра
зили, а още повече, когато лукавият владика съчинил

останалото им казал, че е негова грижа дали ще се из
насят храни от Видинския пашалък.* * *

Както се вижда от донесението на Йоцо Наумович, 
положението на българските християни под турската 
власт съвсем не е било леко. Затова българският на
род е водил борба за решаването на черковния въп
рос като съставна част от борбата му за социално и

- Край -
Д-р Джордже ИГНЯТОВИЧ

национално освобождение.

Нашите села ли в 24 домакинства, а в 2002 г. рибарчаните били са
мо 39. По думите на моите събеседници Владимир 
Анастасов, Стефан Христов и Любен Наков сега в 
Рибарци живеят едва 32 жители в 20 къщи. В 13 къщи 
живее само по един остарел човек, в 4 дома по 2, в 2 
къщи по 3 човека и в един дом живеят 5 души, докато 
в махала Капинчанье не живее никой.

В махала Грамягье живеят: Даринка Стоилкова, 
Дешка К. Анастасова, Владимир Анастасов и съпру
гата му Станка, Любен С. Наков със съпругата си 
Лалка и Мите И. Стойнев, синът му Ванче и снахата 
му Савка. В махала Дипсвци: Добринка Тодорова с 
децата си Боян, Перо и Атанаска, както и Ванче То
доров. В махала Гьсловщг Бошко Андонов и съпру- 

му Любица, Васил Йорданов и съпругата му 
Марика, Стания Янева, Борис Гелев и съпругата му 
Стоименка, Ратка Николова и Стеван и Славка Джо- 

В махала Падинье: Тодорка Стоилова, Даиче

Щ.Рибарци (3)

Село с
тридесетина
жители
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* В 13 къщи живее само по един 
остарел човек, 8 4 дома по 2, в 2 
къщи по 3 чобека и 6 един дом 
живеят 5 души, докато Замахала 
Капинчанье не живее никои.

на населението от 1948 г.

Спомен от събора на Илинден 1965 г.: Сте
фан Христов, Велика Гогова, Тодор Руси- 
мов, съпругата му Олга и Никола Янчев

гага

Според преброяването
I Село Рибарци е имало 177 жители в 40 домакинства, 
I а през 1961 г. 168 жители в 42 домакинства. В 1971 г. 
I броят на рибарчани спаднал до 137, десет години 
; по-късно ДО 93 души. В 1991 г. селото имало 56 жите-

НОВИ.
Стаменов, Савка Божилова, Иван Наков, Никола 
Стоичков и Петър Русимов. В махала Търници: Томе 
Бистърски, пенсиониран горски пазач.

За да узная нещо повече за селото, разговарях с 
Тодор Русимов, който е роден 1912 г. в Рибарци, а 
пснсионерските си години прекарва в с. Райчиловци. 
Той е най-старият рибарчанин и най-старият жител 

Райчиловци. Пенсионер е от 1971 г., а най-голяма 
част от трудовия си век е прекарал като началник на 
стопанството в община Босилеград. Работил и за
вършил Полувисше управленско училище в Белград. 
Известен е и като обществен деятел и съдебен засе
дател. Русимов ми разказа, че в неговото село някога 
имало заможни селяни и търговци. Най-изтъкнати 
сред гях били Никола Янчев от Падинье и Наке Со
тиров от Гьеловци, които отглеждали много овце и 
говеда и се занимавали с търговия с добитък. Никола 
имал 3 сина и 5 дъщери, една от които е и Олга, 
ругата на Тодор. Тримата сина завършили разни

училища, а дъщерите се омъжили за учени хора и из
вестни занаятчии. Когато границата откъснала село
то от българската държава, мнозина рибарчани ми
нали в България. През втората половина на миналия 
век миграцията захванала и това село, така че голям 
брой рибарчани напуснали селото сн и се преселили 
в Райчиловци и Босилеград, както и в много градове 
на някогашните югославски републики. Тодор Руси
мов смята, че родното му село няма да запустее, въп-

,
реки че в него сега живеят предимно стари хора. 
Край пътя Босилеград - Кюстендил строи нова къща 
рибарчанинът Борис Тодоров, който живее в Ниш, а 
и други преселници от Рибарци стягат бащините си 
къщи. Русимов жалее за някогашните големи и хуба
ви събори на Петковден, Илинден и Петровдсн, кои
то са провеждани до черквата, както и за интересни
те селски служби.

- Край -съп-
Богослав ЯНЕВ
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Йешич остава в ЦСКА Щ
Треньорът ма софийския футболен отбор ЦСКА Миодраг Йснтич под- 

писа нов договор с клуба за 3,5 години и по този начин сложи край на спе
кулациите около оставането му в България.

Това стана след среща на сръбския футболен специалист със собстве
ника па клуба Васил Божков (официално най-богатия българин - б.а.). Се
гашният договор на треньора изтича в края па декември т. г.

“Много съм доволен, че подписах дългосрочен договор с ЦСКА - заяви 
Йешич. - Сега всички дискусии и спекулации относно моето бъдеще ще 
спрат. Оставам в ЦСКА, защото имам да свърша още много работа в клу
ба. Доволен съм от атмосферата тук, от играчите, феновете и ръковод
ството.”

Приключи първенството в Сдру
жената шахматна дивизия на 
Пчински и Ябланишки окръг

7“Младост” е
шампион!

Шахматният клуб “Мла
дост” от Босилеград е шампи
он на Сдружената шахматна 
дивизия на Пчински и Ябла
нишки окръг и от следващата 
година ще се състезава в Сръб
ска дивизия - група юг. Боси- 
леградчани напълно заслужено 
взеха титлата, понеже през це
лия сезон играха много силно и 
не допуснаха нито една загуба - 
в 8 изиграни мача спечелиха се
дем победи и едно равенство.

Босилеград вече има отбор, 
който ще се състезава на ре
публиканско равнище. Това е 
изключителен успех както за 
самите състезатели, така и за 
цялата община. Успехът е още

Най-старият шахматист в 
отбора е Васил Йосифов на 65 
години, а най-младият е Дра
ган Божилов, който е на 11-го
дишна възраст В отбора изтък Четвърти мемориал „Вукачин Вуле Маркович'
ват, че възреговите разлики не --------------- 1------------------- -1----------------'------^---------- ‘--------------*-----------------
им пречат, защото ги свързва 
любовта към древната игра.
Всички шахматисти дадоха го
лям принос за спечелването на 
титлата,а най-резултатни сред 
тях бяха Драголюб Величков,
Марио Лнвая, Небойша Рис- 
тич, Митко Александров, Пепе 
Стоянов и Драган Божилов.

В рамките па последния кръг 
“Младост” спечели като дома
кин с 4,5:3,5 срещу “Радан” от 
Лебане и с тези три точки си 
осигури шампионската титла.
Въпреки че на гостите в тази 
среща не им беше нужна побе
да, те оказаха силна съпротива „ 
и направиха мача напълно не
известен до самия край. Реша
ваща роля изиграха новаците в 
“Младост” Марио Лмвая от 
Ниш и Небойша Ристич от Вра
ня, които спечелиха победи на 
първите две дъски.

Резултатите. Н. Ристич - НСРЗ - 1 3 крЪ2 
Н. Марянович 1:0; М. Ливая - Д. — г
Йованович 1:0, М. Ристич - Д. ^
Булаич 0,5:0,5; Н. Божилов - С.
Тричкович 0,5:0,5; П. Стоянов -
3. Кривокапич 0:1; М. Алексан- „ , „

- н. Соколовия 0,5:0,5; д. ФК Раднички (Кнез село) - фК Балкански 1: 5(1:1)
Кнез село, 20 ноември 2005 г. Игрището на 7.5, Пешев 7, Зекович 6.5, Гюров 7.5, В. Георгиев

Т. П.

Младите от Източна Сърбия в 

Димитровград
На градското стрелбище в който ог години успешно се ръ- ския “М. М. Луканяц” (178 кръ- 

Димитровград в неделя за чет- ководи от параолимпийката га), Снежана Николова от СК 
върти път бе проведен турни- Ружица Алексова. Покровител “Граничар” (176 кръга) и Иова- 
рът-мемориал “Вукадии Вуле на проявата бе ОС в Димитров- на Михайлович от СК “Ягоди- 
Маркович”. Участваха пет ски- град, докато генерален спон- на”(173 кърга). Най-успешни 
ни от Източна и Централна сор бе частната хлебопекарска отбори бяха СК “Ягодина” (687 
Сърбия: Стрелческото дружес- фирма “Оги”. кръга), СК “Граничар” (669) и
тво “М. М. Луканяц” от Пирот, В категорията на пионерите СД “М.М. Луканяц” (661).
СК “Ягодина”, СК “Живка Да- с най-добри прояви бяха Ми- Добри резултати постигна и 
мянович" от Кюприя, СК лош Лазич от СК “Ягодина” десетгодишната Йелена Топич 
Юмко” от Враня, СК “Княже- (178 кръга), Никола Йованович от отбора на “Граничар”, която 

вац” и СК “Граничар” от Ди- също от СК “Ягодина” (173 дебютира на официално състе- 
митровград. Броят на състеза- кръга) и Милан Цветанович от зание, улучи 157 точки и се на- 
телите бе около 30, а организа- СК “Юмко” (171 кръга). При реди на 11 място в категорията 

местният пионерките най-успешни бяха на пионерките.

по-голям, когато се има пред
вид, че отборът съществува ед
вам от 3 години.

В отбора на “Младост” са: 
Новина Божилов 
Митко Александров, Пене Сто- 
янов^ Драголюб Величков, Ва
сил Йосифов, Боян Пенев, Дра
ган Божилов, Раде Стойков, 
Ванче Николаев, Зоран Костов, 
Йован

треньор,

тор на турнира 
стрелчески клуб “Граничар", Пелена Тодорович от пирот- Д. С.

Стоилкович,
Христов, както и четирите по
пълнения от Ниш и Враня, кои
то през този сезон в някои ма
чове се състезаваха за босилег- 
радския отбор - Марио Ливая, 
Небойша Ристич, Милан Рис
тич и Александър Трайкович.

Васил

Балкански” гази като гост
дров
Величков - 3. Станкович 0,5:0,5
и Д. Божилов - А. Йованович “Раднички”, зрители - около 50. Главен рефер: 8, Глигориевич 7 и Ценич 8.5.

Милан Димич от Пирот. Голмайстори: Вучко- 
В останалите мачове от пое- вич в 1 за “Раднички", а Ценич в 18, 60 и 63 и В. 

ледния кръг са постигнати Георгиев в 50 и 68 минута за “Балкански”. Жълт нички” и стигна до втората си победа като гост 
следните резултати: “Брест” - картон: Радонич от “Раднички”. през тази есен. Понастоящем димитровградча-
“Беса” 1,5:6,5, “Юг” - “Яблани- “Раднички"-. Андреевич 5, Цветкович 6, Евти- ните заемат трето място във временното класи- 
ца” 4,5:3,5 и “Вранска баня” - мов 6.5, Радонич 5 (Милоевич 5), Мишич 5, Ни- ране и имат шест точки по-малко от лидера 
“Пуста река” 4:4. Свободен в колич 5, Райкович 5, Станкович 5, Порлюович 5, “Свърлиг”. В следващия кръг “Балкански” до- 
последния кръг беше отборът Вучкович 6 и Ранджелович 5. макинства на “Будучност” от Първа Кутина.
на “Ром”. П.Л.Р. “Балкански"'. Йовичич 7, 3. Марков 6 (Ценков Мачът е насрочен за утре и ще започне в 13 часа.

7), Лилов 6 (Стоянов 7), Бошкович 7, С. Марков

В “Младост” изказават го
ляма благодарност към 
Сдружението на пенсионе
рите в Босилеград, което 
през цялото първенство 
безплатно им предоставяше 
своите помещения за състе
зания и тренировки, както 
и към ОС, която е основа
тел на отбора и изцяло по
ема неговите разноски.

0,5:0,5. Играч на срещата: Ценич (“Балкански”). 
“Балкански” разгроми слабия отбор на “Рад-

Д. с.

ГОФД - тринадесети кръг НакраткоТаблицата след края на първенството в Сдриужената 
шахматна дивизия на Пчински и Ябланишки окръг: * Мачът от последния (10-и) 

кръг от пионерското първенство на 
региона 7 Ниш между отборите на 
“Ниш 1 ” и “Димитровград” не се иг 
ра, тъй като пионерите от Димит 
ровград не отпътуваха в Ниш 
Отборът на “Ниш 1” е на първо мяс 
то, докато димитровградският от 
бор заема трето място.

* Четирима играчи от пионер
ския състав на “Димитровград” 
Стефан Лукич, Андрей Епенков, 
Дарко Алексов и Теодор Илиев 
участваха в тренировките на пред
ставителния пионерски отбор на ре
гиона 7 Ниш. Занапред селекционе
рът на представителния пионерски 
състав на региона ще вика на трени
ровки състезателите с най-добри 
прояви.

* В рамките на втория кръг от 
състезанието за Купата на ФС на 
РИС за пионери отборът на “Бал
кански” гостува във Враня където 
се срещна с връстниците си от ед
ноименния отбор. По-добри бяха 
домакините и победиха с 6 : 1.

Голмайстори: Величкович в 19, 
Михаилович в 37 от дузпа, Денкович 
в 60 и 68, Здравкович в 62 и Костич в 
80 минута за “Враня” , а Стоянов в 
66 мин. за “Балкански”.

“Балкански”: М. Иванов, Кру
мов (Ботев), Коцев^ (Станкович), 
Димитров, Стоянов, Йотев (Милев), 
Йосифов, Наков, Н. Иванов, Мила
нов (Митев) и Велков.

точки поб. равен, загуби “Зелените” увехнаха 

е Ищца
1 015 7

14 7
II 5
10 5
9 4
6 3
4 2

1. “Младост” Босилеград
2. “Беса" Буяновац
3. “Пуста река” Войник
4. “Радан”Лебане
5. “Юг” Буяновац
6. “Ябланица" Медведжа
7. “Ром” Лесковац
8. “Вранска баня” Вр. баня
9. “Брест” Брестовац

0 I
1 2
0 3

31
0 5 В тринадесетия кръг на таз- “Младост": Г. Величкович, 

годишното първенство в Д. Димитров, И. Василев (от 85 
Южиоморавска футболна ди- мин. Б. Илич), В. Стаменкович, 
визия “зелените” загубиха с 0:2 Б. Воинович, М. Васев, 7. М. Ге- 
от “Ябланица” в Медведжа.

0 6
613 1
00 0 0

оргиев, С. Дамнянович, Д. Сто- 
И двете попадения бяха реа- шич (от 46 мин. М. Йоич), Л. 

лизирани през първото полув- Динов и Б. Чипев (от 46 мин. С. 
реме. Резултата откри централ- Стойков), 
ният нападател на домакините 
Саша Стойкович в 33 минута Адемович (от 65 мин. А. Радо-

Баскетбод

Още една победа
БК "Димитровград" - БК "Хайдук Велько" след ГРешка в защитата на бо- вич), А. Димитриевич (от 63
(Неготин) 82 : 74 ( 15:17; 19:15; 22:21; 26:21) силеградчани. в 40 минута за- мин. Б. Петрович), г. Ачимо-

В залата на Педагогическата академия в Пирот на 19 ноември до^пТсгта ^грешка'0^ °ТН0В° ВИЧ’ ДжоРДжевич. М. Кръс- 
баскетболистите на “Балкански” победиха отбора на “Хайдук Днджелич удвои *
Велько” от Неготин. у

“Ябланица": Д. Мосич, Н.

и Зоран тич, Г. Джорджевич, Д. Джор- 
джевич, С. Стойкович (от 84 

През второто полувреме бо- мин. Д. Станимирович), Д. 
силеградчани имаха територи- Станисавлевич и 3. Анджелич. 
ален превес, обаче пропуснаха В рамките на четиринадесе- 
шансовете си, включително и тия кръг босилеградчани ще 
дузпа в 55 минута, понеже вра- посрещнат “Радник” от Сурду- 
тарят на домакините Драгос- лица. Мачът ще се изиграе 

Мосич спря шута на Сини- 27 ноември (неделя) от 13 часа. 
ша Дамнянович.

аванса.
През първите три четвъртини играта бе равностойна и нито 

един отбор не успя да осъществи по-значителна разлика. В пос
ледната четвъртина димитровградчани заиграха по-добре и 
заслужено спечелиха мача с осем точки разлика.

“Балкански”: Геров 3, Вельов, Алексов, Виденов, Мишев 1, 
Андреев 13, Станимирович 14, Андреевич 36, Джорджевич 1, Ра- 
дованович 16, Аранджелович.

В следващия кръг “Балкански” гостува в Лесковац.

налав
П.Л.Р.ДС. Д.с.
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През фотообектива : :

В края на миналата седмица и в Димитровград пристигна първият 
сняг. Този път той не изненада комуналните служби н те веднага се 
захванаха с почистване. Вече в понеделник бе оповестено, че всички об
ществени и частни заведения, магазини и ведомства са дължни да по
чистват снега от тротоара пред тях.

Вземе ли да наближава зимата, всички бързат да се снабдят с дърва. 
Някои това го правят още докато времето е хубаво, някои може и да по- 
закъснеят, но едва ли някой остане без какъвто и да е огрев.

А.Т.

Тъжен помен
На 18 ноември 2005 година на 46-годишна възраст, след 

мъчително заболяване, почина нашият мил и непрежалим син, 
съпруг, баща, брат, девер и зет

АСЕН ИВАНОВ 
от Цариброд

Мъката по тебе е непоносима, а думите ни са 
безсилни!
Майка Нада, съпруга Ясмина, син Саша, брат 

Димитър, снаха Надица, балдъза Оливера, 
тъст Герго, тъща Младенка, 

роднини и близки

Първият сняг в
;Босилеград ирис I

Й? -4'тигна във вечерни ПГ;
ЩЯВ+А,.'/

те часове на 21 но
ември. До опреде-
лена степен
валежите затруд
ниха движението Тъжен помен

На 18 ноември 2005 година на 46-годишна възраст почина 
малкият ми брат

по градските улици
и пътищата към

АСЕН ИВАНОВселата в общината. Сбогом брате!
Жестоката съдба ни раздели, ще те пазя в сър

цето си докато ме има, а когато дойде мигът пак 
ще бъдем завинаги заедно.

П.Л.Р. > * .1

Е 5Не е приказка Димитър
Напоследък на територията на Димитровградска об

щина драстично се увеличил броят на чакалите. Откъде 
са пристигнали тези хищници тук не е известно, но са

Благодарносттолкова нахални, че дори има случаи да са нападали и
хора (за което вече писахме).

Истински изтребител на чакали сред димитровград
ските ловджии е Саша Николич, който тези дни уби още По случай преждевременната кончина на моя брат Асен 

Иванов от Цариброд изказвам най-дълбоката си благодарност 
на д-р Никола Йорданов, д-р Валентина Пешич, на медицин
ския персонал и шофьорите от Бърза помощ и домашни мани
пулации от Здравния дом в Цариброд, на д-р Душица Миялко- 
вич, д-р Саша Лазаревич, д-р Ивица Пиянец, д-р Александър 
Лилич, ^-р Драгослав Алексич, д-р Сузана Николич, д-р То- 
мислав Йоцич, д-р Горан Петрович, д-р Бранимир Хавижа, на 
персонала на рентгеново и хирургично отделение на Служба 
“Интензивни грижи” на вътршно отделение от Пирот, на д-р 
Соня Тасич от Института по радиология, на лекарите, на до
центите д-р Драган Петрович и д-р Зоран Пешич от Клиника
та по лицево-челюстна хирургия, на проф. д-р Драган Димов 
от Института по патология, на.лекарите и персонала на 
Оикохематопатологичното отделение на Института по онко
логия в Кнез село затова, че всички те (както и много други 
неспоменати) правеха болките му по-поносими, а пламъчето 
на надеждата в моето сърце незагасимо.

два и една вълчица.
Общо досега Саша е убил девет чакала и два вълка и 

един от най-успешните ловци в ди-това отношение
митровградското ловно дружество.

На снимката ... Саша с убитите чакали, които пре
дизвикаха интерес сред гражданите

А.Т.

* Съставил: Драган
10 11

1.3 ■X?.-.;.

ВОДОРАВНО: 1. Политура. 4. и
Дребен хищник с неприятна 
миризма. 7. Град в България. 
12. Свободна общинска земя
за пасбище. 14. Строителен / 
материал. 16. Преследване на 21 
дивеч. 17. Материал за изра
ботване на запушалки. 19. Вид 25 
папагал. 20. Голямо простран
ство със солена вода. 22. Ве
лосипед. 24. Свод на стая. 25. 
Марка ски. 27. Проектиран 
път. 28. Планина в Сърбия. 29. 33 
Автознак за Кикинда. 30. Мар
ка бразилско кафе. 33. Експе
римент. 34. В архитектурата - & 
гладка, плоска повърхност на 
стена, врата, таван и др. 36. 41 
Метална пръчка със спирален
нарез. 37. Задната част на ши
ята. 38. Избор между две ед
накво възможни противоречи
ви решения. 40. Орляк птици.
41. Иван Рилски. 42. Белград
ски ежедневник. 44. Част от

< "23
Д-р Димитър Иванов

* '26
Тъжен помен
На 27 декември 2005 година се навършва ЕДНА ТЪЖНА 

ГОДИНА от ранната смърт на скъпия ни и много обичан 
съпруг, баща, тъст и дядо

Д-р ИВАН ЛАЗАРОВ 
лекар-педиатър от Димитровград

Панихидата ще се състои на 26 ноември от 11 
часа на гробището в Димитровград. Каним род
нини, близки и познати да ни придружат.

Скромен, трудолюбив, честен и много добър, 
гой беше обичан от всички. Той бе един от хора

та, които живеят вечно, защото мнозина го носят в сърцето 
си. След него останаха спомени и много, много мъка. Нека да 
е тих и спокоен вечният ти сън. Дълбок поклон пред светлата 
ти памет!

Опечалени: съпруга Кал, син Сергей, дъщеря Албена, зет 
Милан и внуци Борис и Георги

<■ 31 3228

35 ^ 36У, “
39 ^ 40

!:
43 ^ 44УГ гк 46

крачоли. 20. Голямо и плътно 32. Стопански блага, с които 
планинско възвишение. 21. се търгува. 34. Продълговат 

каруца. 45. Името на писателя Пигмент който се съдържа назъбен стоманен къс за из- 
Хайтов. 46. Река в Сърбия. преДимн’о в морковите. 23. триване и изглаждане на же- 
ОТВЕСНО: 12 и 13 буква в аз- Ехо, екот. 24. Марка камиони лезни, дървени и други пред- 
буката. 2. Гръцки баскетболен от Словения. 26. Животни от мети. 35. Авторът на Илиада . 
отбор. 3. Голямо влечуго. 5. рода на коня. 29. Химически 38. Долина. 39. Пристанищен 
Река в Русия. 6. Испански фут- елемент. 31. Името на българ- град в Израел. 42. Река в Ита- 
болен клуб. 7. Голяма неот- ския писател Страшимиров. лия. 43. Първенец, 
роена змия. 8. Марка руски са
молети. 9. Държава в Европа. _ _
10. Външна обвивка на дърво. 1. Кон. 3. фенер. 7. Воле. 11. Ас. 12. Палат. 13. Рабат. 14. Багер.
11. Една от зодиите на хорос- 15. Пеле. 16. Унисон. 18. Съседи. 20. Инат, 21. Годеж.22. КИ.24. 
копа. 13. Благоухание. 15. Вид Екот. 25. Декан. 26. Лов. 27. Том. 28. Синор. 29. Рона. 30. Ал. 31. 
детска играчка. 18. Вид дълъг Кирил. 32. Закон. 33. Пир. 35. Лей. 36. Панама. 37. Чирак. 38. Ко- 
панталон със стеснени долу рали.

Тъжен помен
Измина ЕДНА ГОДИНА без

Д-р ИВАН ЛАЗАРОВ 
лекар-педиатър от Димитровград

Нека на 26 ноември в 11 часа, когато ще се 
състои панихидата па гробището в Димитров-
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град, всички си спомним за него.
Семейство ТашковиГЩ



- Забава
Манчин рабуш
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Еротични приказки за мераклии и щипани булки ж{Мтмшшуе
УЯ - Манчо, ютре че идеш на пазар да 

докупиш два-трийесе кьила зелье, не 
напълним бурето! Само

Кандилца
Възрастен мъж лежи и кревата до жена си. 

Сънува той, че е отишъл на небето и ангелчета 
го развеждат из рая. На една тучна ливада, сред 
буйна трева и цветя, горят безброй кандилца.

- Какви са тия кандила? - запитал той придру
жаващото го ангелче.

- Това са кандилата на живота на всички хора 
по Земята - отговорило ангелчето. - Като се 
свърши маслото в кандилото, човекът, чисто е 
то, умира и идва тук или в ада, според делата си.

- Ами мога ли да видя моето кандило и кан
дилото на жена ми? - попитал мъжът.

- Това е забранено - отговорило ангелчето - 
но за теб ще направя едно изключение.

Тръгнало ангелчето между лехите с кандила
та, навеждало се, четяло надписите, па току се 
спряло пред две кандила.

- Ето ги - казало то - това е твоето кандилце, а 
това е на жена ти.

Погледнал мъжът и що да види: маслото в 
неговото кандилце почти на дъното, докато то
ва на жена му било пълно и препълио.

- Аз - казал той на ангелчето - ще поостана 
тук да погледам как горят кандилцата ни, а ти 
иди си гледай работата.

Щом ангелчето си отишло, мъжът веднага 
опитал да вдигне кандилцето на жена си и да си 
пресипе в своето от нейното масло, но кандил
цето не мръднало. Поогледал се с нещо да греб
не, но нямало с какво. Тогава започнал да топи

ми достиже да
покарай си количката, оти съга пазарат 

йе изместен, доле при Гумаруту... - вати да ми запиня 
бабата йоще предишнят четвъртак.

- Ако ме беше послушала да си насадиш йоще едну 
делницу, съга не би запиняла, а ти кико сви наши ца- 
риброджанье: “Не исплати се!” Е са че ти се исплати 
кига платиш по двайесе динара за кьило! Барем зел
ье може да си произведемо...

- Айде-айде, много се ти разбираш у сметкье! Ако 
съв народ каже да се не исплати - тъгай не се иепла- 
ча! - среза ме она.

Я си замълча. Кига она отвори уста, не се знайе кво 
све че струпа! Може да ме ядоше, та да дойде по-ло- 
ше...

Рано у петак се стего, вати количката и пойдо към- 
то новият пазар. Първо си помисли откуде да минем:

: през Йовшину маалу, под линиюту и чаршиюту. Ре- 
: ши да идем под линиюту, оти не ми йе баш згодно да 
дрънкам количката из чаршиюту. Тамън стиго до 
Строшену чешму, те ти гьу отнекуде се прислямчи 
дода Цана.:

- За зелье ли, а? Видим покарал си количка! Отсеко- 
ше ни рукье с това ново пазарище: са требе да бийемо 
пут цел час натам и надам, а убаво си беше тува на 
путат, прошеташ се, за десетина минуте преодиш це
лият пазар, кока си на расотку, ако сакаш да срет- 
неш некога, не може да га изтървеш, че минеш йед- 
нуш, два или три пути и све се збутате... А са че ви
диш: има да се изгубиш на пазарат!

- Чекай, поприкочи малко. Йеднутп ли смо оратили 
[ дека йедън пут и тесан тротоар несу за пазарище.
Ако йе суша стокуту засипуйе прашище, а ако йе 
дъж прерипуйеио лочкьете, а ако мину кола, недай 
боже, отидемо си дома изплискани до колена, па и 

, повече.
- Тека йе, ама некико си беше по-близа, сретнеш 

познатога, заоратиш га...
- А народ не може да мине оди тебе и теквия кико 

тебе. Нека десетина души на десет места се заорате и 
целият пазар се закочи, стане у место!...

- Епа Манчо, ако сакаш да знайеш, катериш се тека, 
Съдили възрастен човек за обезчестяване на ки член да е способен да извърши приписваното ужкьим прерипуйеш йедно друго, а барем по шест

младо момиче. Адвокатката на подсъдимия, за му деяние? Не, разбира се! - отговорила самата ДУШИ се очешу, а понекой може и саглам да те зари
ла подкрепи доводите си за несъстоятелността тя на въпроса си и увлечено затръскала привид- пи Ш1И препила... 
на обвинението, разкопчала панталона на дове- но замрелия къс месо. " Л там ли йе работата?
рителя си, извадила члена му и започнала убе- Старият човек се навел към ухото на адвокат- ' ?е®е све там! Работата йе там, Манчо, що ти не

ката си и й прошепнал: знайеш защо ие пазарат бъш там преместен, до Гума-
- Не го тръскай много, защото може да загу- РУТти знайеш сигурно!

- Знам, кико нема да знам! Първо, дебеле паре су да- 
дене. А куде се дебеле паре върту, не може некой да 
не си олиже пърсти! Второ, орати се дека пазарат йе 
там, оти йе по-близко до некойи големци! И трето, я 
ми кажи кво че стане, ако Гумарата проработи, има 
да га засипе смрад, та че преседне на сви това що се 
купуйе! Кига се прайи нещо Манчо, при нас не се 
мисли занапред...

- Айе-де, кажи ми кига че проработи Гумарата? 
Колко знам това йе пропадла работа. А другото йе са
мо наклапанье!

- Е, щом йе наклапанье, кажи ми: защо върльише 
паре да напрайе клозет на старото пазарище,

кига се знаяло дека че га изместе, па съга пазарище
то си йе пай без клозет !?

- Полък дода Цане, че се напрайи и нов клозет, не 
може све одйеднуш...

-И пак че се даду дебеле паре, и пай некой че си 
олиже пърсти...

- Брей, дода Цане, ти кико кажеш, ако добре те раз
бирам, не требе нищо да се прайи, та никой да не си 
олиже пърсти. Я погледни: имамо бре пазар за при-

- модеран, убав, просторан, колко само еергьийе 
су турене, а йоще колко може да се туре и напрайе. 
Па све асвалтирано, нема лочкье да прескачаш сто
ката разместена по върсте...

Обърну се къмто ньу, гледам - нема гьу. Дали виде 
некога или пойде на другу страну, ама се изгуби за 
момент, кока уземи пропаде. Новото пазарище и зато
ва ие добро: да се измъкнеш от досадници! - помисли 
си и си реко на ум: "Брей, на тия народ нема угоджа, 
кикво и да напраиш, на све наоди маану!”.

пръст в кандилото на жена си и да пренася капка 
по капка масло в своето кандило. Но не след 
много някой го ритнал в ребрата и той се събу
дил. ‘

- Какво си забъркал с пръст между краката 
ми, па после го завираш в устата си? - казала же
на му, която го била събудила.

Да не 

загубиш делото I

дително да пледира:
- Ето вижте, господа съдии, вие имате пред 

себе си един пълен инвалид. Кажете за бога, въз- бим делото!
можно ли е тоя, вече отречен от природата мъж- (От книгата ТЪНКИО НАМЕК)

Афоризми
*Косовския Възел не успяха да развър
жат разединените нации, затова сега 
ще се опитат Обединените нации. 
*Вземи от народа каквото има, а обе
щай му каквото иска.

Първи декември е ден на борбата срещу 
най-опасната болест на съвременното чове
чество, наречена състояние на придобита 
имунна недостатъчност, съкратено СПИН.

И този път лекарите и разни активисти ще 
ви съветват да поддържате хигиената на повита Теофилович

*Питате ме къде е Сърбия? Тъдява.
Нинус Несторович

*Лъжите не трябва да се повтарят, 
достатъчно е да се казват официално.

Мирослав Среданович 
*Аутопсията показа, че истината е 
убита от гръб.
*Някои са имали първо робове, а след 
това демокрация. При нас е обратно-

ТОЛКО
ловите си органи, да не сменявате безраз
борно сексуалните си партньори и да пол- I 
звате презерватив. Все пак най-добрата “ре- ; 
цепта” за предпазване от СПИН е “предпи- | 
сал” народът, а тя гласи така: акъл в главата : 
и задник до стената!

Раде Джергович Виц каз

Искреностто.
*Отговорността е голяма работа, а 
ние сме малък народ. - Скъпа, вече година се познаваме и трябва да 

ти призная нещо: тайно от теб ходех при психоа
налитик.

- Скъпи, и аз искам да ти призная нещо: тайно 
от теб ходех при терапевт, моряк, зъболекар, 
юрист, инженер, художник и видеотехник.

Бане Вукоманович
*Ние пазим нивото си. Все още сме ни
кой и нищо.

Ивко Михайлович
Манна

издава: г~ ■ и 1 г-----гжггхгьхщггг
Издателство Братство “
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