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Президентските избори В Въл?ап.т

Първият брой излезе на 15 юни 1959 г.

На 28 и 29 октомври референдум 
за новата конституция на СърбияГеорги Първанов и Волен 

Сидеров - на втори тур 6 637 911 

души 

могат да 

гласуват
Централната избирателна 

комисия обяви окончателните 
резултати от първия тур на 
президентските избори. Въз ос
нова на 100% от обработените 
бюлетини, участие в гласуване
то са взели 2 856 734 души. Ге
орги Първанов е получил 
совете на 1 780 119 избиратели. 
След него е Волен Сидеров с 
597 175 гласа. За Неделчо Беро- 
нов са дали вота си 271 078 бъл
гари, за Георги Марков - 75 478. 
Петър Берон е получил 21 812 
гласа, Григор Велев - 19 857, а 
генерал Любен Петров - 13 854.

Тъй като правото си 
са упражнили по-малко от 50%

Републике СрбщеСпоред предварително 
оповестените данни в събота и 
неделя от 7 до 20 часа, на 8 385 
избирателни места, за новата 
конституция на Сърбия ще мо
гат да гласуват общо 6 637 911 
жители на страната. За да бъде 
приета конституцията, в допит
ването до народа “ДА” трябва 
да кажат 50 процента от пълно
летните граждани плюс един.

Сръбските граждани

гла-

От политическите партии 
за бойкотиране на референ- 

в чуж- дума се определиха Соииал- 
бина ще могат да гласуват в по- демократическата уния, 
солствата и консулствата в 24 Гражданският съюз на Сър

бия, Лигата на социалде
мократите на Войводина и 
Либерално-демократична-

на вот

от имащите право на глас, на 

проведе балотаж. На него ще се
Волен Сидеров държави.

В Косово и Метохия гласо-
нов

кия елит за по-висок стандарт, 
явят първите двама кандидати, Изтъква се, че за първи път от Агенциите посочват, че Си- 
събрали наи-висока подкрепа - 1989 година кандИдатьт на дес. Деров се радва на растяща по- 
1 еорги Първанов и Волен Си- „ицата не е стигнал до втори пУ-™рност заради изказванията 
ДеР0В- Тур си против малцинствата и при-

Чуждите информационни “Асошиейтед прес” напои- зивите 33 преразглеждане на 
агенции обясняват високия ня, че активността на президен- някои приватизационни сделки 
процент негласували на прези- тските избори през 1992 година и 33 предоговаряне на условия- 
дентските избори в България, с бе над 70, а сега - около 40 на та 33 членство в ЕС. 
недоволството от неизпълне
ните обещания на политичес-

подавателите ще могат да се 
определят общо на 265 избира- та партия, както и повече 
телни места неправителствени органи

зации.Референдума ще следят 26 
наблюдатели от Парламентар
ната скупщина на Съвета на срокът Републиканската изби- 
Европа и 1335 представители рателна комисия да съобщи ре

зултатите от референдума.на ЦЕСИД.
На 2 ноември до 20 часа е

сто. (На стр. 2 и 4) (На стр. 2)

От 24 октомври до края на месеца в Белград В вроя:
България * наказа ; българите от Сърбия
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вниманието
27 октомври 2006

№0 Подготовки за референдума 

Димитровград
На президентските избори в България >

В Босилеград гласуваха 

74 български граждани Плебисцитът 

може да тръгнеНа президентските избори в 
България, в избирателната сек
ция в босилеградския филиал 
на КИЦ “Цариброд" гласуваха 
74 души. Най-много гласове 
(30) получи кандидат-прези- 
дентската двойка Волен Спдс- 
ров - Павел Шопов, издигната 
от парламентарната полити
ческа партия “Атака”, а 21 бю
летина бяха пуснати за настоя
щия държавен глава Георги 
Първанов и вицепрезидента ге
нерал Ангел Марии. С 14 гласа 
беше подкрепена кандидатура
та на Неделчо Беронов и Юли
ана Николова, издигната от 
дяскоцентрийските 
СДС, ДСБ. Демократическа 
партия. Земеделски народен 
съюз и БСДП, 4 гласа спечели
ха Григор Велев и Йордан Му
тафчиев, кандидат-ирезиден- 
тска двойка на обединението 
на българските националисти 
“Целокупна България”, а с по 2 
гласа бяха подкрепени канди- 
дат-президентските двойки Ге- тролирани от Секционна изби- що представител на МнВР на 
орги Марков - Мария Иванова рателна комисия начело с България, Жаклина Иваичова, 
и Петър Берон - Стела Банкова, председателката Мая Николо- Александра Глигорова, Нови- 
Нито един глас не получи кан- ва. служител в босилеградския на Божилов и Драган Дончев от 
дидат-президентската двойка КИЦ. В състава на комисията Босилеград. От СИК заявиха, 
Любен Петров и Нели Топало- бяха и Ваня Андреева 
ва, а една бюлетина беше нева- зам.-председател, делегирана проблеми и съгласно избира-

от Министерството на вън- телните закони.
Гласуването се проведе от 6 шиите работи на Република 

до 19 часа, а изборите бяха кон- България, Ангел Ангелов, съ-

че е одобрен от РИК. При оп
ределянето на членовете е 
спазван ключът коя партия как 
е представена в парламента. 
Така СРС в комисиите за 
веждане на референдума 
57 члена, ДСС има 36, ДС —25 
Г 17плюс-22, СПС- 17, НС- 
13 и СПО — 2 или общо 170 ду
ши.

Всичко е готово за изяснява
нето на 9582 граждани с право 
на глас в Димитровградска об
щина по отношение на новата 
конституция.

Както истъкна председате
лят на комисията за провежда
не на референдума Зоран 
Христов, материалът вече е 
раздаден на отборите. Общо на 
територията на общината ще 
има 17 места,на които гражда
ните ще се определят “за” или 
“против” новата конституция 
па Сърбия. Всичките отбори 
наброяват по 10 члена — пред
седател и 4 члена, а всичките 
имат заместници. Съставът ве-

про-
има

Тези дни пощальоните за
почнаха да доставят лисчета- 
та—покани, но според Христов 
и ако не получат такова, изби
рателите без проблеми ще мо
гат да упражнят правото си на 
вот.

партии

А.Т.

Босилеград

Приключиха
подготовките

- В Босилеградска община са лен съвет помежду си ще се до- 
извършени всички необходими говорят кои от тях ще вършат 
подготовки за провеждане на контрол през деня, а кои ще па- 
референдума за новата консти- зят материала през нощта меж- 
туция на Република Сърбия, за- ду събота и неделя, 
яви Станиша Зиновиев, предсе- Да припомним, че в рефе- 
дател на Общинската комисия рендума в Босилеградска об- 
за организиране и провеждане щина ще могат да участват 8 
на референдума. Сформирани 729 пълнолетни граждани. Бро- 
са избирателни съвети, които ят на гласоподавателите може 
ще контролират референдума, и да се промени единствено въз 
а на техните председатели вече основа на решение на Общин- 
е даден избирателният матери- ския съд най-късно 48 часа пре- 
ал. Бил е организиран и ин- ди началото на референдума, 
структаж за провеждане на Гласуването ще бъде организи- 
контрола. рано в 31 избирателни секции -

В Комисията подчертаха, че 4 от които са в града, 2 - в Рай- 
понеже референдумът ще се чиловци, а 25 - в останалите 
провежда на 28 и 29 октомври, местни общности, 
членовете на всеки избирате-

че гласуването е протекло без

лидна.
П.Л.Р.

Волен Сидеров в Босилеград
В рамките на предизборната ’ *||Н , . 1-У1

си кампания кандидат-прези- , -V 4.1 Т- ц" , Г

14
гдентската двойка Волен Сиде

ров и Павел Шопов, чиито кан
дидатури издигна политическа
та партия “Атака”, миналата 
седмица заедно със сътрудни
ците си посетиха Босилеград.

Сидеров и Шопов участваха в 
по телевизия
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П.Л.Р.I: 2редаване 
КОДАЛ”, положиха цветя пред 

паметника на Васил Левски и 
посетиха КИЦ, където се срещ
наха с граждани. Между друго
то Сидеров особено подчерта, 
че се залага всички бълагари, 
които в момента живеят извън 
България, да получат българско 
гражданство.

Сидеров ще премери силите 
си с Първанов на балотажа в не
деля.

яко п ~ -4Пр шг* Ж Сурдудица_________________________

Гласува се в 44 секции
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Над 18 000 граждани на община Сурдулица ще могат да уп
ражнят правото си да гласуват на референдума за потвръждава- 
не на новата конституция на Сърбия на общо 44 избирателни 
секции. Това реши Републиканската избирателна комисия.

За плебисцита в тази община е готово всичко - назначени са 
членовете на избирателните комисии, подготвени са урните и 
разпределени бюлетините. Жителите на Божица и Топли дол ще 
гласуват в сградите на основните училища в тези села. В Клисур- 
ски район ще има три избирателни секции - в Клисура, в Костро- 
шевци, където ще се изясняват и гласоподавателите от Паля и 
Сухи дол, и в Драинци, за жителите и на Стрезимировци и Гроз- 
натовци. Д-М-

\Т /А.Шжшши

аА
Сидеров и Шопов в КИЦП.Л.Р.

избирателите, че на втория тур 
могат да гласуват само със зад
граничен паспорт, а не с личнаВ Димитровград 

победи Първанов карта.
Интересно е да се отбележи, 

че половината от гласувалите 
не са били в списъка — 52-ма. 
Освен това и от Пирот са дош- 

10 души (макар че по неофи
циални сведения в този град 
има повече лица с двойно 

в избирателната Петров - 1, а Петър Берон нито гражданстВо отколкото в Ди- 
КИЦ “Цариброд” в един. Само една бюлетина е не- митровград). Гласували 

Димитровград. валидна. няколко души, които постоян-
От общо 110 души с българ- Както ни осведоми предсе- н0 ЖИВеят в България, но в мо- 

ски паспорт, за Първанов са дателката на избирателната ко- мента дили на гости в Димит- 
гласували 68. На второ място е мисия Даниела Стоянова, гла- 
кандидатът на десницата Не- суването е минало без каквито 
делчо Беронов, за когото са се и да е проблеми. Тя напомня на

Бабушница

12 588 избирателиСегашната българска прези- определили 17 гласоподавате- 
детска двойка — Георги Първа- ли. Волен Сидеров събра 12 

Ангел Марин, спечели гласа, Велев - 8, Марков - 2,
ли

На референдума за новата конституция на Сърбия в Бабу 
нишка община ще имат правото да гласуват 12 588 избирате ■ 
съобщиха от Общинската изборна комисия. На територията. 
общината има общо 45 избирателни пункта. В рейона на Звон 
край ще има 6 изборни секции - в селата Пресека, Ясенов Д • 
Бучи дел, Нашушковица, Ракита и Звонци. Жителите на с. Р о 
извор ще гласуват в Звонци. В посочените седем села ,1М?.1д 
1297 души с право на глас.

нов и
първия тур 
секция в са и

ровград.
А.Т.
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Гъобщение на Хелзинкския комитет за българите 6 Сърбия Препятствия до български паспорт

Бойкот на референдума за 

конституцията на Сърбия
България наказа 

българите от Сърбия
Повече от един месец отдел рат, а не да не се признават до- 

“Консулски” към Министер- кументите генерално. В крайна 
ството на външните работи на сметка такова изискване хвър- 
България не признава меди- ля сянка на съмнението в мо-

етиката на сръбското

Хелзинкският комитет за защита правата и та са залегнали онези права, превзети от Меж- 
свободите на българите в Сърбия призовава дународната харта за човешки и малцинствени 
сънародниците си да бойкотират разписания права, изоставено е предложението “нацио- 

28-29 октомври референдум, защото не са налните малцинства да бъдат съответно застъ- 
спазени основните демократични изисквания пени в държавните органи на страната”. Вмес- 
за разписване и гласуване на бъдещата консти- то това се предлага “при назначаването на ра- 
туция на Сърбия. Като правозащитна органи- бота в държавните институции на страната да 
зация не можем да приемем факта, че в изгот- се държи сметка и за националния състав на 
вянето на конституцията се е стигнало до кон- населението в Сърбия, като националните 
сензус между всички политически партии в малцинства бъдат съответно застъпени в тях”, 
парламента, част от които са виновни за нас- Според конституцията, която се предлага, 
тоящата международна изолация на Сърбия и дивидуалните и колективните малцинствени 
прекратяване на преговорите с Европейския права се осъществяват “в съответствие с кон- 
съюз. С подобен консензус през 2002 г. в съюз- ституцията, законите и международните спо- 
ния парламент беше приет Законът за нацио- разумения”. В Маждународната харта за чо- 
налните малицнства, който на примера на бъл- вешките и малцинствени права формулировка- 
гарското национално малцинство се показа, че та е по-различна - “в съответствие със закони

те и международните стандарти”.
И понеже референдумът ще бъде контроли- 

регва факта, че 30 процента от националните ран от онези, които са го разписали, ясно е още 
малцинства в Сърбия ще се почувстват засег- сега, че за неговия изход и резултат ще отгова- 
нати, защото “Република Сърбия е държава на рят именно те. Като правозащитна организа- 
сръбския народ и всички нейни граждани”, а не ция Хелзинкският комитет на българите се 

' на “всички нейни граждани”. Това ще рече, че присъединява към призива на четирите поли- 
става дума за неравнопоставеност между тически партии в Сърбия и всички онези неп- 

| сръбския народ като колективитет и като равителствени организации, които призовават 
| граждани и за националните малцинства само за БОЙКОТ на референдума! Също така при- 
| като граждани. За нас е неприемливо предло- зоваваме нашите сънародници в Сърбия да не 
| жението за химн “Боже правде”, в който от об- се подават на манипулацията, че с тази консти- 

що 8 куплета, в 7 се величае единствено и само туция ще се решат техните права. Напротив, не 
“сръбството”, “сръбският род”, “сръбската само че няма да се решат, но ще бъдат призна

ти за неравноправни граждани с химн, който 
С конституцията се настоява за бързо гласу- няма нищо общо с тях и с техните малцинстве- 

ване статута на Косово в рамките на Сърбия, ни и човешки права! 
като се пренебрегва позицията на междуна
родната общност и волята на двата милиона 
албански граждани. И макар че в конституция-

за цинските свидетелства, прило- рала и 
жени към документите за при- здравеопазване, 
добиване на българско граж- Знам, че има добре сработе- 
данство. През споменатия пе- на мрежа-уловка за привличане 
риод “Консулски отдел” към на кандидати за българско 
МнВР отказва да заверява (ле- гражданство, знам и сценария 
гализира) преведените меди- и драматургията на мрежата,

знам кои са босовете и основ-цински свидетелства, издадени 
от сръбски здравни заведения, ните играчи, знам чадъра над 
като изисква същите да бъдат тях и организацията — бърлога, 
заверявани в Министерството 
на здравеопазването на Сър- търгаши и недобросъвестни

хора — мошеници, готови на 
Потърпевши граждани, кои- всичко в името на златния те- 

то въз основа на българския си лец (парата), но възпрепятства- 
произход са подали необходи- нето на българите, които живе- 
мите документи за придобива- ят в Сърбия от историческото 
не на българско гражданство, им и регламентирано право на 
са ходили в министерството в българско гражданство е шо- 
Белград за заверка и са получи- киращо, стряскащо, полита
ли отказ с обяснение, че регис- чески недалновидно.

Въпросното изискване ще

ин-

Престъпните деяния на тези

бия.

не функционира.
Конституцията, която се предлага, пренеб-

трираните здравни заведения 
са под контрол на министер- оскъпи процедурата, дори ако

министерството в Бел-

'РЕПУБЛИКА
, БЪЛГАРИЯ 
кЕривисор 8ш.сак1л

град се съгласи да заверя
ва документите и ще ги 
хвърли в челюстите на 
хищните търгаши пос
редници.

Познато ни е, че тако-
слава”, “сръбските земи”.

ва изискване няма към

Ь1
■ИЬДи

н македонските граждани, 
неравноправността 

взривява и нагнетява по
литическото напрежение. 
Излиза, че ние сме непъл
ноценни българи, сиреч 
българи втора ръка, неав- 
тентични, някаква кръс
тоска?!

Не може нашите орга
низации, каквито са На
ционалният съвет на бъл
гарите в Сърбия, ДСБЮ 
и други правозащитни и 
граждански сдружения да 
са инертни, статични и

Председател па Хелзинкския комитат 
па българите в Сърбия 

Здепка Тодорова
а

проекта стана възможна благодарение на под
крепата на българския посланик във Франция 
Ирина Бокова, която предостави помещения в 
сградата на българското посолство.

Училището “Кирил и Методий” предлага 
платено обучение по български език, история и 
география на България за деца от 6 до 18 годи
ни. Училището е отворено за деца от български 
произход, живеещи постоянно или временно 
във Франция, както и за деца от други национал
ности, заинтересовани от системното изучаване 
на предложените предмети. Участието ма одоб-

Училище по 

български език 

в Париж
жШШ
Ш

ПАСПОРТ
РА55РОКТ

Сериозен педагогически подход и солидна 
учебна програма на обучението по български 
език на децата - това е предизвикателството, ко
ето накара асоциацията “Български език - език рени от министерството преподаватели спазва- меитите, дори нямат необходи- възникналия проблем, не може

нето на програмите и официалните учебни пла- мата служба и длъжностно ли- 
нове дават право на издаване на дипломи, ва- це 
лидни и в двете държави.

Първият учебен ден с тестове за определяне 
нивото

ството и няма логика и оправ
дание те да презавсряват доку- мудни при разрешаването на

посолството на РБ в Белград и 
МнВР на България да не знаят 

Ако има фалшификати, не- нищо по въпроса, а длъжнос-

европейски” да създаде училището “Кирил и 
Методий”, съобщиха асоциацията и участници
те в проекта.

Този проект е отговор на растящата нужда на 
българската общност в Париж от структура, от
говаряща на изискванията на българското ми
нистерство на образованието. Реализацията на

верни данни, подправяне на до- тните лица да твърдят, че са из- 
на учениците ще бъде на 11 ноември в кумеити (а такива злоупотреби пратили възражение или про- 

българското посолство. има), то криминализираните тест до компетентните българ-
лица трябва да се санкциони- ски служби. Налага се да се

направи официално запитване
в здравното министерство на 
Сърбия защо отказва да заве
рява медицинските документи.

Нормално е да се актуализи
ра доказването на български 
произход, да не се дава паспорт 
на хора, които са заплаха за на
ционалната сигурност, общес
твено здраве и морал, но не е 
нормално да не се признават 
редовни документи и да не се 
вижда изход от проблема.

Не може с дребна словесна 
пиротехника, със захаросани 
обещания — балони да се заше
метява народът, защото той 
има сетива да различи газира
ните и празни обещания, обиг
раните политически кукловоди 
от честните и искрени хора, ко
ито държат да помогнат на хо
рата в затруднения. На тях не 
са им нужни политически им
потентни лидери.

Властимир Виц се, оторизи
ран преводач

ните му членове само получават пари от когато разбере, че хората в трите ни села 
.. правителството па Сърбия и защитават остават без вода. Защо този НС не обико- 

неговите интереси. За какво става дума? ли местата с българско население, за да 
Местната общност Драипци, към която узнае как то живее. Ние в нашата местна 

са включени и селата Грозпатовци и Стре- общност сме граждани от втори ред. За
_____  зимировци, изпрати иск до НС па българ- пас не води сметка пито общината, пито

ОТТСГ С© ското малцинство, т.е. Йосифов, в който държавата. От община Сурдулица имаме
^ поискахме да ни съдейства една наша де- по-големи санкции, отколкото СР Югос-

легация да бъде приета от президента и лавия имаше от Америка. Примери за това 
премиера на Сърбия, понеже човек от има много: освен че ни взимат водата, 

! Преслап, Църпотравска община, насила председателката па Общинската скупщи-
Неотдавна във в."Братство" беше пре- пи взе водаха 0т Студена грамада, а паши- па в Сурдулица Мая Митич пе иска да при- 

, дадена информация от заседанието на Съ- те три села с българско население остана- еме делегация на местната ни общност, 
| аета ,,а националните малцинства в Сър- ха без вода Смятаме, че такова нещо в 21 нямаме аптека, която да работи поне един 
; бия, в която председателят па Национал- 
I пия съвет на българите г-н Ангел Йосифов

Писма на читатели

Йосифов,

от поста!

ден през седмицата, въпросът за превоза 
Ангел Йосифов все още пе ни е отгово- още пе е решем, нямаме стационарни те- 

| казва> че малцинствата ще имат свои на- рил па ВЪГ1р0Са. с проблема запознах и лефони, па гранично-пропускателния пуп- 
родни представители в Скупщината па българския посланик в Белград. Известно кт не работи никой от пашата местна об- 
Сърбия. Питам Ангел Йосифов дали НС ми е, че досега е пристигнало писмо в Сур- щпост, нямаме всекидневно лекар, 
на българското малцинство защитава ДуЛИца, с което се търси председателят па щаме сигналите па РТС...

! малцинството или само формално същес- общината да се изкаже дали е необходимо Господин Йосифов, аз мисля, че не зас- 
гвува? Личи, че той се застъпва само об- делегация на нашата местна общност да лужавате да представлявате нашето мал- 
разованието да бъде на български. Аз в замИпе в Белград и да поиска да се аиули- цииство и бих се срамувал да съм па Ваше- 
НС имах пълно доверие, но сега бих гласу- ра решението па Министерството за сел- то място. Обмислете и Вие това нещо! 
вал той да престане да съществува или да 
се ръководи от други хора, понеже сегаш-

век е злодеяние.

не хва-

Стояича Димшпров-Мапце 
Стрезимировци

ско и водно стопанство.
Питам г-п Йосифов дали и как реагира
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Казаха по повод президентските избори 

Георги Първанов:
Подписано годишно
финансово
споразумение

Основни протонлонти за прозидонт на Република Бьлгория

ПА 0Л7*',Подкрепа за 

политиката на 

единение на 

българската 

нация I

82 гпан, сВро от СС 

розОт но 

зетешуето

■ . -. •■■•‘•у;-

Е'-. - *Л.

1. у.и.ул“ ъ.ъчОМ

ч.Ш% йТЩ ■ < ■> >

'иоломюборонов ЛювомПогроо Георги Първанов Григор Вело» Полр Всрон Волои Сидвроо Георги Марко® 
■ Окончателни рму/патим Страната ло данни на ЦИК за ИПВР __________

Министърът на земеделието и гори
те Нихат Кабил, финансовият минис
тър Пламен Орешарски и първият сек
ретар в Делегацията на ЕК в България 
Фернандо Понтс Канто подписаха го
дишно финансово споразумение (ГФС) 
2006 по Програма САПАРД. Сумата, ! 
която ЕС ще предостави за развитие иа 
българското земеделие, по него възли
за на 82 446 000 евро. Този финансов ре
сурс ще бъде насочен приоритетно към 

Неделчо Беронов призова изби- секторите, които най-много се нуждаят
раделите да решават по съвест за от подпомагане с оглед въвеждането на

Кандидатът за вицепрезидент кого да гласуват на втория тур, но европейските стандарти в земеделието
Първанов изрази тревога за от- Павел Шопов от двойката на “Ата- каза, че не подкрепя пито Първа- и преработвателната промишленост,

носително ниската избирателна ак- ка” каза, че изборите са манипули- нов, пито Сидеров като президент. както и за инфраструктурни проекти на
тивност. Сред причините за това рани. Волен Сидеров го повтори и Беронов пое политическата отго- общините, подчерта след подписване-
той посочи десетмесечната крайно разкритикува Първанов с обясне- ворност за провала на изборите. ; ^оо^^&ип-ария^работ^активно по 
негативна кампания, която се воде- нието, че си мълчи, когато разбиват Той поясни, че поема полита- програма САПАРД, като разшири об- 
ше. Също така част от номинации- държавността, отбранителната ческата отговорност само за избо- ! сега на прилаганите мерки и подпома-
те на партиите не са мотивирали система и сигурността, а негови рите, но не и за бъдещето на дес- ганите области. В началото на месец о-
достатъчно убедително избирате- приближени създават обръчи от ните партии. Лидерите на партии- ктомври Европейската комисия даде

те отказаха да си подадат оставки- зелена светлина за прилагането на така
важната за българските земеделски , 
производители агроекологична мярка, 
каза още Кабил.

Президентът на България и кан- активност е недоверието към нар- спсргото и външния дълг.
Сидеров каза още, че “Атака”дидат за втори мандат Георги Пър- таите, институциите и политиката, 

ванов каза, че тълкува подкрепата. По думите му това ще бъде така, никога не е била против Европей- 
която е получил с Ангел Марин, ка- докато политиците произвеждат ския съюз. Основното в политика
та подкрепа за политиката на еди- скандали и виждат в политиката та на бъдещия президент според 
пение на българската нация. Ще средство за саморазправа, а не Сидеров е интеграцията на мал- 
продължа да бъда президент - обе- средство за решаване на проблеми- цинствата. 
динител на нацията, който да воюва те на общините, на регионите, на 
за бъдеще без омраза, без конфрон- отделните граждани. Неделчо Беронов:
тация, за нов тип политически от
ношения, каза на пресконференция 
в НДК Георги Първанов.

Волен Сидеров и Павел Шопов:

лите. Силно влияние са оказали и фирми, 
някои по-явни или по-дискретни 
призиви за бойкот.

Волен Сидеров и Павел Шопов те. 
обвиниха Първанов, че е сключил Десните сили обясниха, че отсе- 

Според Георги Първанов обаче сделка с ДПС за тези избори и зато- га започват подготовка за местни- 
най-голямата причина за ниската Ва се мълчи за продажбата на БТК, те избори догодина.

иКогато миналото оживява (3) __

Трявна - огнище на красота и помантика
В долината на Тревненската река, в северните сторство и тревненските иконописци. Шестте зограф- 

склонове на Централна Стара планина е разположено ски рода - Витановски, Захариевски, Миневски, Мин- 
живописното градче Трявна. В културно-историчес- чевски, Поп Димитър Кънчевски и Бенковски в свои- 
ките пластове, върху които е издигнато градчето, има те фамилни ателиета сътворяват хиляди икони, раз-

Незалязваща несли славата им в над 500 селища по цяла България.епоха.следи още от трако-римската 
слава Трявна печели през Възраждането, благодаре- Иконите на тревненските зографи пренасят през го- 

всичко на занаятите и особено на художес- дините духовността на времето, в което са създадени.
В Трявна е съхранен единственият възрожденски 

архитектурен ансамбъл-площад, носещ името на Ка
питан Дядо Никола. Символи на града са Часовнико

ние преди 
твените.

Два основни фактора определят появата и развити
ето на занаятите - от една страна живописната приро- , ,
да богатството на дървен материал и духовността на вата кула, построена през 1814 г. и Кивгиреният мост 
хората в този край, а от друга страна близостта на съграден през 1944-1845 г. от Димитър Сергюв 
старата българска столица с традициите на Търнов- Най-старата сграда на този площад е църквата ‘ Св 
ската художествена школа. По количество и качество Архангел Михаил , в която според една легенда, бра- 
художествената продукция на тревненските майстори тята Асен и Петър обявяват въстанието срещу Визан- 
достига такова ниво, че се обособява ка- ™я. Владишкият трон
то най-стара автентична възрожденска Е®“™ отобразцш

те на тревненското рез
барско изкуство. В цър
квата се съхранява и една 
реликва
кръст”, предаван от по
коление на поколение. 
Той е направен от чем- 
широво дърво, върху ко
ето са резбовани 12 еван
гелски сюжета.

Символите на Трявна: Кивгиреният мост 
и Часовниковата кула на пл. “Капитан Дя
до Войвода”

школа.

Отлични дюлгери...
(1847) в България и читалището “Трудолюбие” 1871 г.

В Трявна се намира и Къщата-музей “Петко и Пен
чо Славейкови”. В нея от 1835 до 1876 г. с известни 
прекъсвания е живял бележитият български поет и 
възрожденски деятел Петко Р. Славейков. Тук са ро-

класикът на

Най-много тревненци се посветили на 
дюлгерския занаят, строят къщи, цър
кви, училища, мостове, чешми не само 
по цяло Българско, а и във Влашко, Тур
ция, Сърбия, Персия... С неповторимите 
конструктивни и художествени качества 
на сътвореното от тях са запомнени име
ната на Уста Димитър Сергюв, Уста 
Генчо Кънев, Уста Генчо Новаков, Слав 
Цанев, Рали Цанев 
ща, като Боженци и Жеравна, представ
ляват днес музеи на открито на техните 
творби.

“Царският

дени и деветте му деца, между конто и 
българската поезия Пенчо П. Славейков.

В Трявна има няколко шедьовра на възрожденска
та архитектура - Байковата къща. Даскаловата къща, 
Калинчевата къща... - символи на духа и самочувствн^ 
ето на тревненския възрожденец. Най-старият арх» 
тектурен паметник на Трявна от XVIII в. е Къщата н‘ 
Поп Ангел, приютявала Апостола Васил Левски пр 

първите светски учили- еДн° от многобройните му идвания в това. буд
ща в България. В про- градче. Музеен обект е и родната къща на Ангел

чев, строена около 1805 г, уредена с битова тст Д 
кументална експозиция, отразяваща живота на р 
люционера Ангел Кънчев, борбите на тревненц ^ 
освобождение от турско робство и участието »* 

най-ран- Руско-турската война

Тревненското
школодр. Цели сели-и мн.

презпостроено 
1836-1839 г. е едно от

...резбари и зографи
Много често майсторите строители 

били и отлични резбари. С най-голяма 
почит се ползвали Димитър Ошанеца,
Иван Бочуковеца, Папа Витан Млади и 

му Поп Кою Витанов, Генчо Ма-
Не им отстъпвали по май- Пред къщата на Славейкови

дължение на осем годи
ни с малки прекъсвания 
тук е учителствал Петко 
Р. Славейков. В него е ос
нована една от 
ните книгохранителници

В.Богое*синът 
рангозов
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Домакинствата в Босилеград и 
райчиловци ще получат безплатни 
кошове за смет

Електроразпределителното 

получи нов обектПомагат и 

донори
Босилеградският клон на 

лесковското Електроразпреде
лително през тази седмица се 
пресели в новия си обект, пос
троен до трафопоста в града. 
За строежа и оборудването на 
деловата сграда Електросто- 
панството на Сърбия е отпус
нало около 10 милиона динара. 
Работите

Комуналното предприятие 
“Услуга” през тази есен без
платно ще предостави около 
650 тенекиени кошове за смет 
на домакинствата, които в мо
мента ползват услугите за из
карване на боклука. Целта на 
начинанието е да се подобря
ват условията за изкарване на 
боклука, както и хигиената на 
Босилеград и Райчиловци. На 
домакинствата те ще бъдат да
дени безплатно, а фирмите са 
длъжни да си ги купят от кому
налното.

Общинската скупщина в Бо
силеград от тазгодишния бюд
жет отпусна на “Услуга” 400 
000 динара, с които е планира
но да бъдат купени около 250 
кошове. Останалото количес-

община Козлодуй предостави 
на “Услуга” 130 такива кошове.

Комуналното предприятие 
разполага със специализиран 
камион за изкарване на смет, 
който миналата година получи 
като дарение от община Кюс
тендил. Поради липсата на не
обходимо количество кошове 
приспособени за този камион,

приключиха 
по-малко от една година, а из
вършител беше строителното 
предприятие “Изградня” от 
Босилеград.

В новия обект съществуват 
изключителни условия за ра
бота на всички служби в клона, 
в който в момента са заети 15 
работници. Освен с гишета и

за

екипите на комуналното все 
още изкарват боклука с трак
тор.

- След като снабдим дома
кинствата с тези кошове, ще 
започнем да ползваме и специ
ализирания камион и по този 
начин до голяма степен ще по
вишим ефикасността на рабо
тата на нашите екипи, заяви 
Предраг Трайков, директор на 
“Услуга”.

Едновременно с осигурява
нето на кошовете върви и 
уреждането на градското сме
тище в Кремиково, което заема 
площ от около 1000 м2. Стой
ността на проекта, който съв
местно финансират Министер
ството на науката и защитата 
на околната среда и Общинска
та скупщина, възлиза около 4 
милиона динара, от които 3,4 
милиона е отпуснало 
терството, а останалите 550 
000 подсигури ОС. Проектът 
включва строеж на телена ог
рада около сметището висока 3 
метра, която ще бъде поставе
на върху бетонна основа, както 
и прокарване и асфалтиране на 
път от местността Изворщица 
до сметището с дължина от 
около 1,2 километра.

Построяването на този 
обект и доизграждането на 
35-киловолтния далекопро
вод от Босилеград до Жера- 
вино, което е планирано да 
приключи до края на годи
ната, е договорено между 
директора на ЕПС Влади
мир Джорджевич и кмета 
Владимир Захариев още през 
миналата година.

офиси, едноетажният обект с обекта бе организирано тър- 
повърхност от 216 м2 разпола- жество, на което присъстваха 
га и с отделни помещения за представители на Електрораз- 
работилница, гараж, заседа- пределителното от Лесковац 
телна зала, съвременно обору- начело с директора д-р Йосиф 
дена столова и др. В съдей- Спирич, на Босилеградска об- 
ствие с общинското ръковод- щина начело с кмета Владимир 
ство асфалтирана е площадка- Захариев и др. 
та пред входа и паркингът.

По повод откриването на
Екипите на комуналното 
предприятие изкарват бок
лук от всички квартали в 
града, а този вид услуги в 
момента ползват и около 
20% от домакинствата в 
Райчиловци. Както изтък
на Трайков, наскоро ще се 
създадат условия боклукът 
да бъде изкарван и от оста
налите части на Райчи
ловци.

П.Л.Р.

Завършен е ретранслаторът на Църноок

Сигнали за цялата община
До един месец сце бъдат монтирани уреди, посредством които ще се предават 
сигналите на пет телевизионни канала

След доизграждането на низкотоковата мре- и съоръжения за предавне на телевизионните 
жа до ретранслатора на Църноок, на който са сигнали, с които също ще бъде покрита почти 
монтирани съоръжения за мобилния оператор цялата територия на общината.
“064”, от тази седмица почти цялата територия 
на Босилеградска община е покрита със сигнала ще монтира уреди, посредством които ще бъдат

минис-
тво ще бъде осигурено с даре
ния от българските общини 
Козлодуй, Банско и Дупница. 
На срещите между кмета и 
зам.-кмета на Босилеград Вла
димир Захариев и Александър 
Александров с кметовете на те
зи общини е договорено всяка 
от тях да дари по 100 бройки 
кошове. През миналата година

- До един месец фирмата “Орбит” от Враня

му. предавани сигналите на пет телевизионни кана- 
“Телеком Сърбия” вложи над 2 милиона ди- ла, каза кметът Владимир Захариев. Той подчер- 

нара за доизграждане на низкотоковата мрежа та, че освен първата програма на РТС, в план е 
към ТВ ретранслатора на дължина от около 1 да бъдат пуснати и сигнали на някои частни 
километър, която преди две години беше скъса- сръбски и български телевизии, 
на след падане на бетонни стълбове. Същевре- 
мсно “Телеком” монтира линк и други съоръже- три години, Босилеградска община и СНР са 

ния за предаване похарчили около 15 милиона динара. Те са из- 
на сигналите, за разходвани за прокарване на път и електромре- 
което са изразход- жа до ретранслатора, поставяне на стълба, из- 
вани около 5 ми- граждапе на обект за монтиране на уреди, както 
лиопа динара.

П.Л.Р. За проекта, чиято реализация започна преди

Фотооко

Стълб за 

опора?
и за набавка и монтаж на съоръжения за преда- 

Очаква се нас- ване на телевизионни и на сигнали за мобилния 
коро на стълба да оператор “064”. 
бъдат монтирани

П.Л.Р.

Днес в Рибарци и БосилеградЕдин дървен телефонен 
стълб на улица “7 юли”, 
покрай сградата на ОС в 
Босилеград, който бил 
ударен от камион, вече 
няколко дни се “държи” 
за стената. Мнозина ми
нувачи се шегуват и си 
"задават въпроса" дали 
стълбът подпира сграда
та на общината или пък 
тя него.

Необходима е спешна 
поправка или подменяне 
на стълба, понеже съ
ществуват заплахи, той 
да падне върху някой 
минувач.

Служби на 

Петковден
рибарската църква “Света Освен вярващите от Босилег- 

Петка” и в църквата “Рождество радско, които на този ден се съ- 
на пресвета Богородица в Бо- бират в рибарската църква, 
силеград днес ще бъдат отслу- очаква се на празничната литур- 
жени празнични литургии, а гия да присъстват владиката 
местното население ще чества Пахомие, оглавяващ Вранската 
селските служби. м епархия, и ученици от Софий-

По думите на Отец Йоан, ската духовна семинария. За 
старшина на босилеградската селото настроение на присъс- 
енория, след богослужението, тващите ще се грижат известни- 
литийното шествие и церемони- ят софийски ансамбъл “Сите 
ите свързани със селската служ- българи заедно” и танцовият 
ба, в Рибарци ще бъде възстано- състав към Центъра за култура в 
вен традиционният селски съ- Босилеград, 
бор.

В

ве-

П.Л.Р.
П.Л.Р.
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Заседание на Общинската скупщина Завършен е успоредният 

път към ГрадиньеНова избирателна 

комисия Главният туристически сезон вече приключи, 
но задръставанията по магистралното шосе от 
Димитровград към границата продължават и 
по-нататък. ТИР-оветс сс нареждат на едното 
платно, а другото се използва за движение в две
те посоки и разминаването става изключително 
трудно.

Единствено решение, което и досега се пол
зваше, бе паралелният местен път под линията 
към Градинье и границата. Но той беше в окая
но състояние, особено след като бе разкопан за 
слагано на канализационни и водопроводни 
тръби.

От 22 октомври излят вече може нормално да 
се ползва, тъй като с настоявалия и ангажиране 
па общината той е насипан с асфалтови стърго
тини, разширен и нивелира». Стига само по не
го да не тръгнат тежкотоварните камиони. Сега Задръстеното от ТИР-ове магистрал- 
местното население без проблеми може да се но шосе и пътя “под линията”, 
придвижва до земеделските площи, а по него 
могат да се насочат и леките автомобили. Л.Т.

Две са основните точки, по които разискваха отборниците 
— втората промяна в бюджета па общината за тази година и 
назначаването на нова общинска избирателна комисия.

Избирателната комисия е “уволнена" поради факта, че пред
седателят и зам.-председателят си подадоха оставки преди ня
колко месеца, така че тя не е провеждала заседания.

Отборниците приеха и решение, с което се определя коми
сия за изработка на годишна програма за защита, уреждане и 
ползване на селскостопанските площи. Кмезът на общината е 
определен от отборниците като орган, който е компетентен за 
даване под наем на селскостопанските площи в държавна соб
ственост.

Както е известно и в областта на здравеопазването от Нова 
година ще има промени - Здравният дом в Димитровград ста
ва самостоятелен и затова на заседанието па ОС са приети ос- 
нователскнте права и са учредени органите па управление

Л.Т.

По повод
Деня на народ н и те будители
КЩ организира концерт

На зеления пазар в Димитровград

Никна” сграда Както ни осведоми ид ди
ректорът Мирослав Йовано- 

Новоизграденият зелен па- проекта, от някое време на па- вич, сградата ще струва към 15 
зар в Димитровград работи зара “никна” сграда, в която ще МИлиона динара. Част от сред- 
почти една година, но няма има помещения за продажба ствата 1,4 милион динара обез- 
подходящи помещения за про- на млечни и други продукти, печава СНР и по част - общи- 
дажба на млечни и месни изде- както и за администрацията на ната и “Комуналац”. 
лия и риба. Затова, съгласно пазара.

По повод 1 ноември - Деня на народните будители, КИЦ “Ца
риброд” в сряда вечерта организира концерт за жителите на Ди
митровград. Пред публиката ще се представят танцовият състав 
и вокалната певческа група при читалище “Светлина” от Алдо- 
мировци в България.

Билетите са безплатни, а дават се в помещенията на КИЦ. 
Концертът започва в 19 часа. А.Т.

Л.Т.

Щрихи за портрет: Гордана Величкова, възпитатедка

Професионалните начинания и 

жизненият път за нея са едно
да практикува професията си в поетично изказани впечатле- ното образование днес практи- 
предучилищното заведение “8 ния за развитието на децата, чески е нулевият клас. Нашата 
септември”. Разбира се, нищо Книгите започнала да оформя отговорност се увеличи. Ние 
не е променила в начина на ра- през 1986 г. и те преставляват възпитателите сме изправени 
ботата и сега с децата подготвя красноречиво свидетелство за пред по-сериозни задачи, пред 
пиески. Освен, че ги режисира, развитието на поколенията де- които не смеем да отстъпва- 
тя се грижи и за всичко остана- ца, които досега е възпитавала, ме”, споделя възпитателката. 
ло - сценографията, костюми- Направила ги е 10 на брой. 
те, подбора на музиката... В Млади хора, на които някога е самодейна живописка, а свири 
много от тях изпълнява и глав- била възпитателна, днес идват и на акордеон. Едва ли може да 
ните роли. За пиеските, но и за при нея, за да прелистят книги- се намери местен човек, който 
много други мероприятия, кои- те й и да опреснят спомените с толкава голяма любов говори 
то се подготвят във ведомство- си как са рисували, писали и за града и общината. На личен 
то, не пропуска да казва, че са мислили, когато са били малки, план е добра майка, съпруга, 
съвмествен труд на целия ко- “Моята цел е постоянното раз- баба, приятелка... Дъщерята й 
лектив. Неотдавна Величкова виване и усъвършенстване на Марияна е тръгнала по нейния 
се изяви и като автор на книга- работата с тези деца. Винаги път - и тя е възпитателна, дока- 
та “Играта на зъбчетата”, за ко- съм се стремила да разбия ня- то синът й Драган също се е оп-

кои стереотипи за образовател- ределил за професия, която по-
Големият опит, талантът и но-възпитателния процес от мага на децата и на хората - ме- 

усърдието й в работата, с която миналото, да дам преднина на дицината. 
се занимава, са факторите, кои- креативността. Предучилищ- 
то й помагат да открива залож
бите на всяко едно дете и мно
го пъти е помагала на родите
лите по отношение на начина 
за насочването на децата им.

Възпитателката отделя мно
го време и за писане на споме
ни (споменари) или, както тя 
предпочита да ги нарича, анто
логии на любовта. В тях са съх
ранени множество фотогра
фии, русинки, стихове, алмана
си, значки с имената на родите
лите на децата, родословни 
дърва и други симпатични не
ща. Те съдържат и около 300 
стихотворения за деца, които 
Гоца пише в акростих на сръб
ски и на български език. Твор
бите представляват нейните Възпитателката с деца от нишката детска градина

“Щурец”

Величкова се изявява и като

ято вече писахме.Гордана Величкова с книгите, в които са скъпи 
детски спомени

Б.Д.Възпитателката Гордана Ве
личкова е една от онези хора, 
които истински обичат профе
сията си. Вече 30 години рабо
ти с деца и всеотдайно се ста
рае да им вкорени възможно 
повече навици, които ще им по
магат в по-нататъшния живот.

Дълги години е живяла и ра
ботила в Ниш. С нишки малчу
гани е подготвяла множество 
детски пиески, които впечатля
вали родителите им, компетен
тни и отговорни за предучи
лищното образование и възпи- 

публиката... 
Най-голям успех постигнала в 
началото на 90-те години, кога
то с група възпитаници от дет
ската градина “Щурец” подгот
вили “Боят на Косово”. С нея се

представили на прегледа на 
детски пиески в Нишката кре
пост и спечелили първа награ
да.

За работата си в Ниш и тя са
мата получила много награди. 
Но докато работила там посто
янно си мечтаела за Димитров
град и си мислела как би било 
хубаво знанията и енергията, 
които притежава, да предаде и 
на хлапетата в родния си край. 
Спомняла си постоянно как ка
то момиче танцувала в местния 
фолклорен ансамбъл, деклами
рала стихотворения, пеела в 
хор, била водеща на различни 
културни прояви и др.

Преди 5-6 години мечтите й 
се сбъднали. Завърнала се в 
родния си град и продължила

лица,тание
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Алтернативна енергия НИП отпусна 2,5 лллн. евро за Сурдулица

Еолски парк на Момчилович: Не съм доволен 

Власина! - Сурдулишка община представи пред Наци- оплака се кметът Станислав Момчи - 
оналния инвестиционен план качествени проек- уточни, че без градоустройствен план, 
ти за около 100 милиона евро, а получихме само да се определят приоритетите в областта н 
2,5 милиона. Това никак не ме удовлетворява, фраструктурата, не можем да строим ника

по-значим обект на Власина. А за необходимите 
четири градоустройствени плана за Власина, 
след провъзгласяването й за регион с национал 
но значение са нужни поне 500 000 евро. Преди 
по-големи строителни начинания в най-краси- 

туристическа дестинация в Сърбия необхо
димо е да се изгради цялостно канализационни
ят пръстен около Власинско езеро, със системи
те за пречистване на отпадъчните води. Сега то
ва сме принудени да търсим средства от други 
източници, преди всичко от донори.

На заседание на Скупщината на Регионалния 
център за развитие на Пчински и Ябланишки ок
ръг Във Власотинце Сурдулица е представила 
три проекта с регионално значение - за магис
тралния път М1 -13 от Сурдулица до Валявица с 
дължина 12 км, изграждане на северния и южен 
канализационни полупръстена около езерото и 
комплексен градоустройствен план за туристи
ческия център на Власина.

Кметът Момчилович добави, че отпуснатите 
средства от Националния инвестиционен план 
не са достатъчни за заплануваните поправки на 
локалните пътища, водопроводните и канализа
ционните мрежи, а да не говорим за нуждите за 
социални грижи и за образованието.

Миналата седмица в Сурду
лица пребиваваха представите- ния показват, че една вятърна 
ли на най-голямата 
фирма за производство на генератор и мощност от над 1 
електрическа енергия със сила- мегаватчаса електроенергия) 
та на вятъра. Целта им беше да ще струва около 2,5 млн. евро, 
се запознаят с възможностите 700 000 евро от които ще вземе 
за строене на Еолски паркове местното самоуправление - за 
на Власинското плато. Според отстъпка на строителни 
гостите от Дания, най-подходя- щадки, инфраструктура и ра- 
що място за това са склоновете ботна ръка, заяви 
на Варденик в южната част на Сурдулица Станислав Момчи- 
платото.

Предварителните изчисле-

датска електроцентрала (един стълб с

вата

пло-

кметът на

Д-М.лович.

ДСС в Сурдулица
Техника за училищата

Общинският отбор на ДСС в Сурдулица посвещава голямо 
внимание на условията за обучение в основните училища в села
та. Преди известно време на училището в село Масурица беше 
подарен компютър с принтер и други съоръжения за дообурдва- 
не на кабинета по информатика.

Тази седмица председателката на ОО на ДСС в Сурдулица 
Мая Митич с най-близките шг сътрудници посети основното учи
лище “Бора Станкович” в Иелашница и на колектива връчи цве
тен телевизор, ОУО плейер и друга аудио-видео техника. Д. Мирчев

Д-М.

Продължава възстановяването 

на “Св. Троица”
:Отзиви

“Не може ли без 

мене?” ’й\Северно от димитровградския квартал “Ке- 
ремиджийница”, на склона на Нешков хълм, бе- 
лешанинът Борис Димитров продължава рабо
тите по възстановяването на манастира “Св. 
Троица”. Досега е направил много, но са много 
и работите, които предстоят. Борис е срутил 
обекта до основите и го е построил отново. Сло
жил е и нов покрив и е омазал вътрешността. 
Предостои да бъдат сложени прозорците и вра
тата, които вече са направени, да се построят 
навес и ограда, да се изгради подпорна стена 
между манастира “Св. Троица” и разположения 
на десетина метра над него по-малък, но значи
телно по-стар, построен 1908-1909 г. манастир 
“Св. Мина” и още много други работи.

64-годишиият белешапин споде-

&| Щя: гсАнекдоти (нашенски историйки) от Йор
дан Миланов, издание „СВЕН“ Ниш, двуе
зично - на български и на сръбски език

Между многото добродетели на нашенеца, безспорното му 
чувство в дребните ежедневни неща да хваща и да схваща ко
мичните ситуации, да направи “развлечение” за себе си и за 
другите придобива особена стойност. Това чувство прави ос
къдния му бит по-богат и по-разнообразен, облагородява не
говата душевност и представлява доказателство за жизнения 
корен, кръвно свързан с житейската съдба. Това е дълбоко за
легнало в психиката на шопа, в случая на дерекулчанина от 
Звонско.

Йордан Миланов, преподавател по български и сръбски 
език в звонското училище в пенсия, познава и осъзнава какво 
въздействие може да окаже писаната реч и затуй години наред 
усърдно събира и записва всички весели случки, анекдоти за 
своите земляци, превръщайки ги в “литературни” герои. С 
особен усет към хумористичното, ироничното, смехотворно
то, в наглед не толкова смешни случки, той сгъстява “събити
ята”, оцветява ги с пъстри бои и ги поднася на читателя във ве
сел вид.

Сборникът му “Не може ли без мене” представлява истин
ски шедьовър за шегобийството на дерекулчанина. Дълги го
дини записва и събира “Нашенски историйки”, които почти 
редовно публикива във в. “Братство”, но едвам издадени като 
цялостна книга, събрани на едно място и тематично оформе
ни по раздели, представляват пълноценна изява: както за него, 
така и за дерекулчанина въобще. За да запознае читателя 
по-отблизо с този край, е обосебен отделът “От Дерекула — 
Звонски край”.

Анекдотите са подредени както следва: “Любовта не приз
нава граници и женитба”, “Кум и кума”, “Вражалци“, "Мъжки 
деспотизъм”, “Комунизмът на бай Икел от Звонци”, “Генади 
матрапазин”.

За отбелязване е, че в много от анекдотите героите са ано
нимни, освен ако самите те не са се е съгласила да им се посо
чи името, т.е. прозвището, с което авторът на преден план из
тласква самата случка, а не личността.

Книгата представлява и едно свидетелство за времето, 
както и за хората от това време.

Сборникът “Не може ли без мене?” е издаден двуезично —
I па български и на сръбски език, така че е достъпен па много 

по-широк кръг читатели, имайки предвид, че вече има някол
ко поколения преселници от Дерекула, а най-младото от живе
лите във вътрешността едвам ли и знае майчиния си език.

Ст. Н.

‘X. Й А...7~
..

ШР
Манастирът “Св. Троица” (на преден 

план) и манастирът 
: ) “Св. Мина” (зад него)

Ту:

ля, че не всички парични средства 7 ..
предвидени за целта са пристигна- 
ли. Най-много го измъчва това, че .
330-те хиляди динара, които е от- яЯВН 
пуснало Министерството па верите 
на Сърбия, още не поствъпват па рведщ) 
сметката. Казва, и за това вече гово- .ци 
рил с Владиката Ириней и той го 
уверил, че щом парите постъпят на 
сметката па Нишката епархия ще
бъдат пренесени па сметката, която 7 ' . „ ,,,
белешанинът открил за възстапвоя- ,?■ V">7 -' \, V, Ч,, -^А 
ването на “Св. Троица”. Средствата Ч/ ч , 
от Националната инвестиционна '(:'и 
програма също пе са пристигнали. *_|ЖзШУ

Г . I, с -.' С. Общината устояла на думата си 
И отпУснала обещаните 300 
ляди динара. Местната об
щност Белещ за тази цел е дала 
50 хиляди динара, докато от та
мошни дарители Борис Димит
ров събрал още 2400 динара.

Дядо Борис получил завеща
ние от покойната Латка Басова

хи-

■

■V

да се грижи за манастира, за 
който димитровградчанинът 
Воислав Джорджевич през 1965 
г. имал предсказание. Джор- 

Възстаиови- джевич починал на 35-годишна 
телят Борис възраст през 1970 г.

Димитров споделя, че всеки 
човек си има някакво задълже
ние. Така че това на Воислав 

Джорджевич било да открие светото място

Димитров

ЩЙЖ"”“ таа!&Шщт ш
V и да

построи храма, а за себе си казва, че му се е пад
нала задачата да се старае за него и да го възоб- 

. Казва, че когато тръгне да работи в божия 
храм, гледа само напред и не чувства никаква 
умора. От основите до покрива го построил за 
15 дни. Желанието му е да възобнови 
ра “Св. Мина”.

В интерес на истината

Ш ■

;;
1 нови

и и манасти-

т имал е и помощници, 
повечето от работите завършил сам. Тормо

зи го това, че някои скотовъди накарвали 
манастира и затова бърза час по-скоро да 
тави

но
кози в 

пос-№—
Паметната плоча за строителя на 
пастира “Св. Троица”

входната врата.ма-
Б.Д.
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Нови книгиБалкан театър фест"П

Добри представления, Кравви изследвания
в Понишавиетодоволна публика

Неотдавна, една след друга, то на известния географ Й. Чи- 
в тържествената зала на Ниш- рич (роден в Пирот) се отнася 

университет премиерно до селището Градище, разпо- 
бяха представени две нови кни- ложено от дясната страна на 
ги: “Средното Понишавис - ос- входа в Сичевската клисура, 
нови на стратегията за защита Изпълнено е по позната класи- 
на естествените и създадени ческа схема за писане на такъв 
стойности” от Драган Митич и вид трудове. То е нагледно 
“Градище” от Иован Чирич.

Трудът на Митич е всъщ- към обществото, че е крайно 
пост обстойно антропогеогра- време да се предприемат мер- 
фическо описание на най-про- ки срещу пропадането и опус- 
вокативната в орохидрограф- 
ско отношение част от Пони
шавието. Достатъчно е да се 
споменат встанско-космовска- 
та “корутина" и Сичевската 
клисура, които представляват 
страхотни дела на природата и 
питомостта на равнината око
ло самата Бела паланка, за да 
се разбере каква сложна задача 
е имал пред себе си авторът 
Митич. Още повече, че тази чу
десна хореография на релефа е 
интимно спретната със стъл
кновенията на най-великите 
балкански цивилизации - ези-

Днмитровградската публика 
видя нови представления в 
рамките на “Балкан театър 
фест"-а. Миналия четвъртък се 
представи самодейният театър 
от Прокупие е представление
то “Кощана”. Димитровград- 
чанн вероятно са виждали и 
по-добри изпълнения на шед
ьовъра на Бора Станкович, но и 
за това на прокупчани никак не 
може да се каже, че е слабо. Те 
особено бяха силни в музикал
ната
най-много в два сегмента - в 
изпълняването на текста, което 
можеше да бъде по-непринудс- 
ио, и в движе
нието на сце
ната,
трябваше да 
бъде по-убе- 
дително. Пие
сата е поста
вил на сцената 
Зоран Цветко- 
вич, докато за 
сценография
та се е погри
жил
Илич. В роля
та на “Коща
на” се прояви 
София Михай- 
ловнч, а в ро
лята на Митке 
- Зоран Мило- “Емигранти” 
савлевич.
Тричленното
жури в състав Славча Димит
ров, Весна Николова и Катари- 
на Симеонова реши признание
то най-добър артист на вечерта 
да получи Миролюб Мирович, 
който изпълни ролята на Хад
жи Тома. Наградата му връчи 
“бившата 
Кощана” Цветанка Тотева Вои- 
нович.

В петък публиката се нас
лаждаваше на представлението 
“Емигранти” на Народния теа
тър от Ниш. Става дума за ка
мерна пиеса на Славомир 
Мрожек, в която се проявяват 
двама артисти - Владимир По- 
савец и Александър Михаило- 
вич. В пиесата единият въплъ
щава политически, а другият - 
икономически емигрант. Меж
ду тях изпъкват множество 
конфликти, заради начина на 
мислене и целите, които 
преследват в чужбина. Посавец 
и Михаилович са професионал-

кия

предупреждение, отправено

“Скърцаше"част.

млг.лчмтС

Вечната “Кощана”
Александър Михаилович връ
чи димитровградската актри
са Николина Ванчева.

Във вторник на сцената се 
качиха артистите от театъра 
“Съвремие”, който работи в 

читалището 
“Иван Вазов” Костинброд. Те 
изпълниха пиесата “Радован 
Трети” на сръбския драма
тург Душан Ковачевич. Пос
тановчик на пиесата е Мило- 
сав Милославов, който изпъл
нява и ролята на стареца Ста
нислав. Наградата артист на 
вечерта спечели Цветан Стан
ков, който се прояви в ролята 
на Радован Трети. Тя му бе 
връчена от управителя на тса-

което
5КЕ0.Ч1Е Р01ШУЦЕ

етхи и;иг, гМтпг.- ОКМЛ V. 
ГЯ1ЯОГГМН I декмн умдоюп -

[А рамкитс на

И ческата, ислямската, християн
ската - царували из тези краи-Милан *•,ч- ща.

[ Върху 600 страници, студи- 
озно и аналитично, авторът 
разгънал своите изследвания и 
с успех се справил с възложе
ната задача, което потвържда
ват ласкавите оценки на петте

1ХМШШI ЧЙ

Ай". ’ тяването на селото.
Публикуването на книгите и 

положителният отзив, с който 
рецензии, отпечатани накрая бяха дочакани, скръбно 
на монографията помня на приема на подобни

За читатели от Царибродско книги кат0 ^ - « Петър -
особено интересно ще е житие- лаш- «Каменица”, “Радейна”, 
то на Никита Ремизиянски, «Погановски манастир” и др.- 
които разширил християнство- от местни а Зансъжа^.
то из нашите области и сведе-

на сцената
ни на-

ние нито един от тях не получи 
насърчение от официалните 
структури.

нията за археоложки останки и 
барелефи на Тракийския кон
ник, намерени на няколко мес
та в белопаланско. Съчинение-

димитровградска Сп. Кр.

Милорад Геров
В късното навечерие 
седеше на пейка в парка 
човек,
потиснат от многото години.
В ръката си държеше птица.
Какво не би дал 
да имаше такава човка, 
да имаше тия криле!...
В тоя миг 
птицата изпърха, 
отлетя.
Небесен облак 

р| погледа в очите му прикри,
1 Д но човекът 
'УъШоще следеше полета 
ЖК на своята птица-вълшебница, 

изчезваща нейде далеко, 
далеко в синевата небесна...

'/ Все му се струваше,
че птицата обратно летеше. 
Или пък това беше 
просто сън!

(Стихотворението е публикувано в 
алманах

“Ирин Пирин ”, посветен на 
Свеславянския международен фести

вал 
Мелник)

*

“Радован Трети” през българска визура

ни артисти. Посавец е белград- търа “Христо Ботев” Делча Ги- 
чанин, а Михаилович - нишлия. гов. Гигов благодари на стари- 
Постановката на пиесата е тях- те си приятели от Костинброд 
но съвместно дело. За сценог- за участието във фестивала и 
рафията и костюмите се е пог- им честити за успешното из- 
рижила Милица Баич. Призна- пълнение. 
нието артист на вечерта на Б.Д.

IГ
IИзложба на Зоран Костич 

в Димитровград
■<

•Лпш шжествена академия в Белград и след
дипломни студии при професор Во
ислав Тодорич. Член е на УЛУС от 
1989 г. Организирал е 12 самостоя
телни изложби и е участвал в 20-ина 
колективни. Майка му Зорица, по по
текло от Димитровградския край, 
също е художничка.

Любителите на изобразителото 
изкуство още няколко дни имат въз-

т В градската галерия са експони
рани творби на нишкия художник 
Зоран Костич. Димитровградската 
изкуствоведка Злата Кирова оцени, 
че “Костич в творбите си се движи 
от абстрактното, с което настоява 
да изрази спонтанността на емоци
ите си, връща се в античните и дру
ги изминали времена, и накрая сти
га до предметното и субективно 
виждане на всекидневните осезаеми 
неща”.

Зоран Костич е роден преди 44 
години в Ниш. Завършил е Худо-

'• .4®'У.ШшШ*Ш».
А

Ш4 V
■■

можността да разгледат ценните 
платна на художника. В града на 
майка си Костич се чувства като у 
дома си, сподели той.

е
&

на поезията вШ Б. Д.
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Владетелите на Първото 

българско царство
Респектирана от Великите дела и победите на първите български 
владетели, историческата наука често разглежда житейската им 
съдба само от страната на военните им успехи и последвалата 
дипломатическа документация. Българските ханове и царе обаче 
идеално се вписват в една по-широка ретроспективна картина, 
третираща въпросите личност - държава откъм философската 
им страна. Тази картина ни помага да ги опознаем в една много 
по-различна светлина от споменатата.

ПлискаВсеки вероятно си спомня за държава способностите на новосъзда
дената държава.

Вече с укрепен междунаро
ден авторитет на държавата, 
следващите владетели се зае
мат с уреждането на много от 
вътрешните проблеми, чието 
решаване показва наличие на 
изключителна държавническа 
мъдрост. ХАН КРУМ е първи
ят владетел, осъзнал азбучната 
истина от правната философия 
- власт и закон са невъзможни 
едно без друго. Чрез съответ
ните институции властта га
рантира спазването на закони
те с цялата им известна стро
гост и неслучайно до днес по
нятието “Крумови закони” е 
нарицателно за непоколеби
мостта и решителността на 
правната институция да отреа- 
гира с цялата си сила на зако
нонарушенията. От друга стра-

с реални граници, 
опита на ХАН КУБРАТ със призната в официален доку- 
сноповете пръчки, реализиран мент, вече значи поставяне на 
пред очите на наследниците. В държавна традиция. Отсега на- 
тази прозаично тривиална на татък няма да става въпрос за 
пръв поглед сцена е залегнал български племена , 
един от основните философски щи се периодично в историята 
проблеми - проблемът за кон- като част от някой по-голям 
фликта между личностния из- племенен съюз, а ще се говори 
бор и индивидуалната свобода за държава с претенции за са- 
от една страна и обусловената мостоятелно развитие. Този 
в отделни исторически време- факт е от огромно значение, за- 
на нужда от подчинение на чо- щото колкото и слаба да е дър- 
вешката воля и индивидуал- жавата, тя пак си остава дър- 
ност на нещо по-велико - дър- жавно обединение според меж- 
жавата. В завета на Кубрат жи- дународния правов ред, а кол- 
вотът на владетеля се разглеж- кото и могъщо да е едно пле- 
да не като един настоящ мо- менно обединение, то рано или 
мент, бил той величав или тра- късно се изгубва в аналите на

На 2 км от днешния град Плиска се намира 
археологически резерват, показващ облика 
на ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА СТОЛИЦА.

Към края на VII век прабългарски племена с водач хан Аспарух се 
установяват трайно на юг от река Дунав. Прабългарите полагат тук 
основите на българската държава през 681 година, а Плиска става 
нейна първа столица. До 893 г. Плиска е главен център на новосфор
мираната държава.

Древната столица е построена върху просторна открита земя, за
това е опасана с три отбранителни пояса. Първият, който ограждал 
Външния град, е бил дълбок земен ров с висок насип. Вторият е бил 
направен от огромни плочи, образуващи висока около 2,5 м крепос
тна стена. Във всички стени е имало по 2 петоъгълни кули и порта. 
Главният вход е бил на източната крепостна стена. Третият пояс е 
бил тухлено укрепление, защитаващо цитаделата.

В периода между 681 и 811 г. е построен Крумовият дворец. Зае
мал е площ от 5 дка и е имал почти квадратна форма. По времето на 
хан Омуртаг от 811 до 864 г. са построени Големият и Малкият дво
рец, заградени от каменната и тухлената крепостна стена. Между 864 
и 893 г. е изградена Голямата базилика, която е била най-голямата 
християнска църква на Балканския полуостров.

В Плиска са били покръстени българите в християнската вяра. Тук 
Княз Борис I е приел и учениците на братята Кирил и Методий.

появява-

гичен, а като една хармонична историята, 
връзка между делата на мина
лото, настоящето и бъдещето, рията на българските племена 
Тук е залегнало едно от основ- става история на българската 
ните философски разбирания държава. Създаването на сто- 
за смисъла в историята като лицата Плиска и укрепения 
прогрес, разцвет и увеличаване град Дръстър от една страна и 
на значимото пред алтернати- именника на българските ха
вата за разпад, разруха и гибел нове от друга са два великолеп- 
при неспазването на бащината ни фундамента на материална- 
заръка. Със своето поведение та и духовна традиция.
Кубрат се опитва да внесе про
мяна в езическия кодекс на вар- на българските ханове за бъде- 
варския владетел, като се стре- ща стабилност и просперитет 
ми да подчини личностните и на създадената държава е дей- 
частни интереси на синовете си ността на ХАН ТЕРВЕЛ, извес- 
на едно държавно-институира- тна най-вече от военнополити- 
що поведение. Защото в исто- ческите му конфликти с Визан- 
рията едно означава да си вла- тия. Титлата кесар, дадена 
детел, а съвсем друго да си единствено на него в годините 
държавник. Той интуитивно е на мощ на Византийската им- 
виждал съдбата на разделените перия е едно международно ут-

Така при хан Аспарух исто-

на аварският опит показва на 
българския хан, че без законова
база всяка власт и държава лес
но могат да се разпаднат или
най-малко да бъдат оспорени в
легитимността си. Хан Крум

Потвърждение на желанието правилно третира проблема
централизация - децентрализа
ция в историческото му значе
ние и разбира, че неадекватно
то му решаване означава край
на държавата. Успешната цен
трализация в даден момент е
означавала не просто подчине
ние на хана, а решаване на
сложни проблеми от полити
ческо, икономическо и народ

ен синове и ясно е осъзнавал върждаване на не само на лич- 
какво означава да си отговорен ностните му качества, но и на 
и мъдър владетел и какво озна
чава да упражняваш личнос
тно-варварска власт над оста
налите

ностно естество.
- Продължава -

пътят от едното до 
другото е път на величието и 
всесилието до блатото на раз
дорите, безредието и самоуни- 
щожаването.

ХАН АСПАРУХ като създа- 
на българската държава 

проявява не по-малка

На нас, българите, ни липсва 

национално самочувствие
имиграция или на цели като повече суве
ренитет спрямо Брюксел. Измама е твър
дението, че (понеже съществувала “Евро
па на нациите”) в Европейския съюз тряб
вало да влезем с националната си “култу
ра”, ако смятаме, че с това “влизане” пос
ледната няма да претърпи никаква сериоз- 

вътрешна трансформация. В противен 
случай в ЕС ще изглеждаме като 
сал, измислен от краеведи, етнографски 

хотворни грандомани. И докато някои от музей от 19 век.
убедените и изключителността на българ- Елементарното зачеркване на нацио- 
ската си принадлежност младежи се раз- палната идентичност или обявяването на 
делят с тези идеи едва след дълъг престой нейното “изчезване” в ЕС представлява 
в чужбина, български държавници подаря- лоша шега с онези, които не са особено на- 
ват на чуждестранни гости книжки като ясно с културния пейзаж в Европа Но убе- 
“Българите - първите европейци”, от кои- леността, че кръвта определя идентичнос- 
то би се изчервил всеки европейски поли- тта, идеите за едностранната вина на съсе- 
тик на тяхно място. дите, както и тези за собствената непогре-

Няма да се спирам на несъстоятелните шимост и изключителност представляват 
опити в България да се основават “евро- сериозни заблуди, с които българите, как- 
пеиски и “модерни националистически” то и техните съседи, ще трябва неминуемо 
партии: заигравайки се с тази карта, мно- да се разделят, ако желаят да са адекватни 
зина политици попадат в твърде базови спрямо хората, сред които ще попаднат, 
националистически митологеми, компен- - Край -
сиращи липсата на проблеми като масова

тел
истори- ^Елементарното зачеркване на националната идентич- 

кГче тряГаТ^рсГиревъз- ност и*и обявяването на нейното „и3чезване“ в ЕС пред- 
могване на славата от победите ставлява лоша шега с онези, които не са особено наясно с 
и последвалата я материална и културния пей3аж 6 Европа, 
морална удовлетвореност. За
него историческият смисъл на Мит четвърти. На нас, българите, ни 
действията в настоящето тряб- дипсва национално самочувствие.” Реал

ността е видимо противоположна. Едно

па
праша-

ва да се търси много далеч в 
бъдещето: наскоро проведено в редица страни про-в създаването на 
Държавна традиция - факт, учване (може би с недотам коректна мето- 
който ще осигури на преките Дика» н0 все пак) установи, че българите 
му наследници и на следващия имат наи-висока самооценка за собствена- 
го народ безспорни материал- та си култура след пословичните със 
ни, духовни и морални устои, своето самочувствие американци. Да не 
Хан Аспарух създава държава говорим в случая за смешните, дошли кой 
в годините на племенни и ет- знае откъде, шаблони от типа на “най-ум- 
нически раздвижвания - дело, нитс хора след евреите”, “страна на 
което е решаващо за бъдещето най-красивите жени” и пр. Нищо чудно, 
на всяко племе. Фактът, че в след непрекъснатото повтаряне колко сме 
определен момент от истори- “свити”, интелектуалци и медии да са ни 
ческото развитие е създадена направили твърде нагли и всъщност сме-

Чавдар МАРИНОВ
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На Окръжното състезание по 
тенис на маса за средношколци

Нишка зона -10 кръг

Резил за футбола Владимиров първиМачът „Балкански“ - „Йединство“ (Бела па
ланка) бе прекъснат в 23 минута при резул
тат 5:0

Владимиров, ставител на републиканско 
ученик от четвърти клас в състезание в нито един 
босилеградската гимназия, спорт, 
спечели първо място на В рамките на отборното 
Окръжното състезание по състезание по тенис на маса 
тенис на маса, което през босилеградската гимназия 
миналия уикенд се проведе завоюва второ място в

Враня. С тази победа Пчински окръг. Покрай Бла
гой спечели право да учас- димиров, в състава на гим- 
гва в републиканското със- назиалния отбор, който бе- 
тсзанис, което ще се прове- ше ръководен от преподава
не в Ковачица на 6 ноември телката по физическо възпи

тание Марика Стойкова, бя- 
Успехът на Владимиров ха и Любиша Пенев от III и 

представлява и голямо пое- Владица Стоименов от II 
тижение за гимназията, коя- клас. 
то досега не е имала пред-

Владица

Вместо да видят истински спск- ски” и “Рпднички" от Пирот Гли- 
такъл, любителите на футбола в гор Пейчев Гигп,
Димитровград видяха антипропа- Днмитровград, 2| октомври 
гайда на футболната игра. Гостите 2006 г. СЦ‘‘Парк", зрители - около 
излязоха на терена с 8 футболисти 200, рефер Милош Пегрович от 
и очакваха още един да се контузи Алсксииац. Голмайстори: Басов в 
с цел реферът да прекъсне мача и 4 и 18, Ставрич в 7, Иванов в 15 и 
те да получат възможно по-малко Нанков в 16 за “Балкански”, 
голове. Такъв сценарий се получи
в 23 минута. Димитровградчани Нанков, Бошковнч. М. Георгиев,
обаче вкараха чак 5 гола до прекъс- Марков, Чирич, Костич. Гюров, __________________ ___ __
ването. "Въоръжени" с различна Стиврич, Басов и Иванов. г— — -■ —- ------
пиротехника, феновете но домаки- ФК “Исдинство": Тпскич, Ми- Владица Владимиров,/Боби
ните бяха лишени от възможнос- тич, П, Голубовнч, Кръстич, ша Пенев и преподавателката 
тта бурно да демонстират привър- Джорлжшшч, Стояиович, Д. Голу- Марика Стойкова. Клекнал: 
жеността си към отбора. бович и Йоваиович. Владица Стоименов

Преди началото на мача игра- Утре от 14 часа "Балкански" 
чнте и всички хора на стадиона с гостува на “Лужннца” в Бпбунши- 
едномннутно мълчение почетоха ца. 
паметта на преждевременно почи
налия бивш футболист но “Балкан-

вън

ФК "Балкански"'. Петрович,

т.г.

П.Л.Р.

Хуманитарен ученически 

крос в Босилеград
/(. с.

ЮФД - единадесети кръг

Нова загуба на “Младост” Червеният кръст в Босилеград със съдействието
на мина- поотделно по паралелки, останалите ученици се

Освен първокласниците, които се състезаваха
училище организира в края

лата седмица в спортния център “Пескара" хумани- състезаваха по класове, 
тарен крос за ученици под название “За по-щастли
во детство”. В кроса, който по традиция всяка годи
на се провежда през октомври, участваха ученици от чова, момчета (80 м) - Борис Раденков; трети клас: 
централното и от подведомственото училище в (100 м) - Александра Божилова; Любиша Божилов и 
Райчиловци, които за стартовите си номера плаща- Небойша Йорданов; четвърти клас: (100 м) - Бояна 
ха по 50 динара. Паричните средства, събрани по Йорданова и Бобан Рангелов; пети клас: (100 и 200 
този начин, към които и ЧК ще добави определена м) - Мария Стойоваи Стефан Гергинов; шести клас: 
сума, са предназначени за социално най-слабите (200 м) - Кристина Йовановски и Александър Миха- 
ученици. Въпреки че резултатите бяха на втори илов; седми клас: (300 м) - Аница Милкова и Дарко 
план, ЧК присъди грамоти на най-успешните състе- Божилов; осми клас: (300 м) - Сандра Йорданова и

Асен Атанасов.

на основното

Босилеградска “Младост” от
стъпи с 0:3 при гостуването си на 
БСК в Буяновац в рамките на 11 
кръг от първенството на Южномо- 
равска футболна дивизия.

Победителят в този мач беше 
решен още през първото полувре
ме, когато домакините отбелязаха 
всичките си попадения. В 18 мину
та капитанът на БСК Миодраг Ми- 
тич откри резултата от дузпа, в 24 
Зоран Михайлович удвои аванса, а 
третият гол бе дело на Никола Ми- 
лич в 33 минута.

"Младост”: Г. Величкович, М. 
Николич (от 46 мин. С. Стойков), 
И. Зарков (от 46 мин. М. Георгиев), 
И. Василев, Б. Воинович, Б. Арсич, 
М. Станимирович, Д. Стошич, В. 
Владимиров, Л. Динов (от 46 мин.

Б. Илич) и С. Дпмняиович.
БСК: М. Стоянович, А. Йовано- 

вич, Д. Чукович, Б. Стоянович (от 
75 мин. Д. Додич), М. Костич, И. 
Стефанович, Н. Илич (от 66 мин. Б. 
Стаменкович), А. Стойкович (от 46 
мин. М. Арсич), 3. Михайлович, М. 
Митич и Н. Милич.

След две поредни загуби “зеле
ните” вече са близо до зоната на 
изпадането. В отбора се надяват, 
че лошите впечатления от послед
ните два мача ще бъдат поправени 
вече в следващия кръг, когато на 
“Пескара” пристига “Ябланица" от 
Медведжа. Мачът ще се изиграе на 
29 октомври (неделя) с начало в 14 
часа.

Победителите в кроса:
Втори клас: момичета (60 м) - Кристина Стоян-

ПЛ.Р.затели.

нишки лекоатлетически отбори.
Най-успешна състезателка от

Димитровград бе Теодора Кръсте- регионален атлетически съюз, в 
ва, която спечели трето място и който да се включи и АК “Балкан”, 
бронзов медал в пробега на 400 
метра. Между наградените са и
Йована Йованович - четвърто мяс- уличният пробег в Пирот на 6 но- 
то в същата гонка, а на 1000 метра ември. Всички участници в този 
Милош Бранкович бе четвърти.

* Членовете на Димитровград- третия “Димитровденски пробег“ 
ския отбор по лека атлетика Ма- в Димитровград, 
рио Маринков и Милан Костов те
зи дни участваха в пробега “Луко- нерската лига на РС РИС пионер-
внтски моми” в българския град ският състав на “Балкански” загу-
Луковит. По дъждовно време и на би като домакин на своето игрище
кална пътека димитровградчани от съответния състав на “Дубочи-

_ не успяха да постигнат добър ре- ца” от Лесковац с 2 : 10(1 : 6). Ма-
своето игрище загубиха от нишкия 3уЛтат Луковитчани им наваксаха чът се игра миналата неделя пред
Раднички сО: 4(0:1). За димит- вснчк„ разХОДИ и се проявиха като 100-ина зрители. В състава на

ровградехия отбор играха. Мило- добри домакини. В този град рабо- “Балкански” бяха: Пейчев 5, М. Ди-
Футболистите на “Желюша” иг- тони: Дончев, Борисов и Димит- шев 0 (Велков-;,вукчевичо,ива- ти най-силната школа за бягане в митров 6, Николов 5, Ж. Димитров

раха добре само през първите ров от “Желюша”, а Иоцич от :юв 6.5, Митов 6 (Костов б^Гогов България. 5.5 (Младенов 5), Тошич 6, Соко-
30-ина минути на мача, когато вка- “Напредък”. “> лнДР^ев ® I 1 ?Маня * В рамките на футболното пър- лов 5, Ботев 5. Гогов 5, Коцев 5,
раха два гола и се сдобиха със зиа- ФК “Желюша": Стоицев 5, Дел- петров а.з. кщоров з.з, а. пова- веиство на митниците в Сърбия, в Милев 5 и Иванов 5. Головете за
чително голово преимущество, чев 5.5 (Стефанов 5.5), Иванов 5, нрвич а.а, менад петров а.а и д. Димитровград силите си премери- “Балкански” отбелязаха Соколов в 
След втория гол обаче гостите за- Николов 5, Димитров 5, Стоянов 6, Йованович з.> (с.тавровха съставите на митниците от Ди- 35 и Милев в 58 минута, 
играха много по-добре и направи- Соколов 5.5 (Борисов 5), Рангелов ™ 1а окт°мвРи в оългарския митровград и Кралево. По-успеш- * В рамките на същия кръг от 
ха обрат. През второто полувреме 5.5, Петров 5, Дончев 5.5 и Денков град дряново п повод -та го- ни 6яха служащите в димитров. първенството петлетата на “Бал-
забиха още три пъти и стигнаха до 5.5. тия майгтпп гтппитея Ковко Фи гРаДската митница, които триум- кански” играха наравно 0:0 с връс-
убедителна победа. ФК “Напредък : Станкович 7, ™яп мп^еле зГна™онмен шо ФиРаха с 2 : 1 (1:1). На полуфинала тниците си от отбора на лесковаш-

Димитровград 22 октовмри Радованович 7, Селимович 7, Лаза- чето се проведе 36 национален шо 
2006 г Споретен център “Парк", ревич 7 (Каменович -), М. Велко- сеен пробег. Организатор на това 
зрители около 50 рефер Томис- вич 7, Тошич 7, Кръстич 7, Иова- престижно спортно мероприятие 
ГхГлилкович оЛ^от (7^ «0-7, 3. Велкович 7.5, Петрович

в 29Мза”ж0елюша”Ка0Кръстич в 30, В следващия кръг утре “Желю- «ия "°дмнотобройнщесъстезате- 
Радованович в 35, 3. Велкович в 43 ша” ще играе срещу Младост в ^ред мно'участвахаи^ няколкод.с. аийяикяаг

което Ниш няма.Новини Договорено е да се сформира

* В 9 кръг от първенството пио
нерският състав на “Балкански”

П.Л.Р. победи съответния състав на “Рад
нички” от Ниш с 3 : 2 (2 : 1). Мачът 
се игра миналата сряда в Димит
ровград. Головете за "Балкански” 
отбеляза Гогов в 13, 24 и 61 мину
та. В състава на домакините бяха: 
Манов 7, М. Димитров 6.5 (Младе
нов 6.5), Николов 7, Ж. Димитров 
7, Тошич 7, Соколов 7, Ботев 7, Го
гов 8, Колев 7, Милев 7 и Иванов 7.

* Петлетата на “Балкански” на

Първото мероприятие, което
ще организират съвместно, ще е

пробег ще участват на 7 ноември вПиротска оркъжна дига - 8 кръг
* В рамките на 10 кръг от пио-Желюшани поведоха 

и... загубиха
ФК „Желюша“ - ФК „Напредък“ (Извор) 2 : 6 (2 : 3)

те ще гостуват на колегите си от ката “Дубочица”. Мачът се игра 
митницата във Вършац.

* И пионерите на “Желюша” ския “Парк” пред около 100-ина
стигнаха до висока и заслужена зрители. Играта и на двата отбора
победа над връстниците си от беше добра. Петлетата на димит-
“Пърчевац" от Пирот. Голмайсто- ровградския отбор спечелиха пър-
ри: Ненад Петров пет и Николов вата точка от началото на първен-
един (6:0). Отборът на “Желюша” ството. “Балкански": Велков 7, Го-
игра в състав: Пейчев, Николов гов 7, Д. Иванов 7.5, Ж. Димитров

митровград, както и от няколко (Ранчев), Ботев, Н. Иванов, Димит- 7.5, Костов 7, Вукчевич 7 (Андреев
ров, Гогов, Соколов, Милев, Пет- 6.5), Неманя С. Петров 7.5, Н. То-

V, зонова защита, което се оказа сполучливо решение за ров и Д. Иванов. доров 7.5. Йованович 7.5 (А. Тодо-
1/а вм ■ ■ II|ЦЦ ЩЯ IIIи 51 и 1/1 ТЯХ. В решаващата последна четвърт “Димитров- * Известният сръбски състеза- ров 7), Ненад Петров 7 и Неманя 
IV VIIШ V ||/Н 11/11/1 “ и П 1/1 град” заигра по-стабилно и стигна до победата. В ре- тел по бързо ходене Александър Д. Петров 7.

3 Ш~ т диците на димитровградския отбор най-резултатен Ракович, който е към края на кари- * И в петия кръг от първенство
Сам П ШИЛ/III1Л1Л бе Андреевич с 19 точки. Той бе и МВП играч на мача ерата си, тези дни посети Димит- то на Пиротска окръжна лига за
ПП ,5 |)|| V П 1/1 НХ 1(11/1 с 33 индекс-точки. ровград. Основател е на лекоатле- младежи отборът на “Балкански
40 " * Пирот, 21 октомври 2006 г. Спортна зала “Кей”, тичен клуб в Ниш, който желае да отбеляза победа, този път среи«|

БК “Димитровград” - БК “Куршумлия 60: зрители-около 100, рефери И. Цветкович и Д.Раячич сътрудничи с димитровградския “Локомотива" от Бело поле с У-“-
52 (21 • 7- 10 : 13; 13 : 17; 16 : 15) от Ниш. АК "Балкан”. Голмайстори: Георгиев четир ■

Димитровградските баскетболисти регистрираха БК “Димитровград”: Вельов, Сотиров, Алексов, Ракович се изказа доста похвал- Иванов два, Джорджевич два и п 
оше една победа и се наредиха сред отборите, които Петров 2, Станимирович 11, Мишев, Андреев 13, но за атлетиката в Димитровград, ков един. До края на есенния по:
оглавяват временното класиране. Мачът бе прело- Андреевич 19, Еленков и Радованович 15. който нарече атлетически град. В сезон “Балкански” ще играе
мен още в първата четвърт, когато “Димитровград” в следващия кръг утре “Димитровград” гостува в подкрепа на това отбеляза митин- два мача. 
натрупа 14 точки аванс. През втората и третата чет- Княжевац. га п0 скокове “Джамп” и междуна-
върт отборът на “Куршумлия” започна да прилага д с родния “Димитровденски пробег”,

миналата неделя в димитровград-

Дс
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Скръбна вест 
На 24 октомври 2006 г. 

надейно почина нашият скъп 
съпруг, баща и зет

АСЕН 
АСЕНОВ - 
КАРДАН 
(1946 - 2006) 
от с. Горна 
Лисина

Лошата съд-

Скръбна вест 
В неделя на 22 октомври 

почина

ДЕСАНКА ПЕТРОВА 
от с. Бачево

г>, 0 ДРМЛМ11Р участва в похода към Първа лига, но всеки път друг 
Р рз11Ц/Уи:п(1пис отбор успява да изпревари “белите” (“Напредък”, 

“Вардар”, “Трепна”...), въпреки че зад кормилото на

не-

ШШГЩ2 Глигор
Пейчев

пиротския второлигар са признати треньорски име
на като Александър Петакович, Томислав Калопе- 
рович и др. Макар и със среден ръст, Меца е един от 
най-корпулентните футболисти в 62-годишната ис
тория на клуба. На зеления терен се бори лъвски до 

Дългогодишният титу- последния съдийски сигнал. Като “плеймейкър” от- 
ляр на ФК “Раднички” от лично изпълнява треньорските замисли и създава 
Пирот Глигор Пейчев нена- много голови положения за нападателите. Заради 
дейно почина тези дни на 54 тези качества Никола Бугарчич често го пита иска 

ли да замести Ачимович в “Дървена звезда”, след 
Популярният Меца, как- като Куле отива в чужбина. Предлагат му да мине в 

то го знаят любителите на “Раднички” от Ниш, “Прищина”, “Раднички” от 
футбола и много други хора Крагуевац, но той отказва. “Не исках да замина от 
в Пирот, започва футболна- Пирот, защото тогава се борехме за влизане в Пър- 
та си кариера в “Балкански” ва лига” - често обяснява на приятелите си. 
от Димитровград, в който

.
Ш.
щ гптш ш

- ■>Р/ЯС Остана само 
нестихващата 
болка, непре
ходната обич и 
свидните спо
мени.

щ 'ч;

---ГОДИНИ.

ба те отдели от нас в момен- 
когато твоята обич и под- 

бяха най-необходи- 
благо-

_ . у
та,

О/п сипа Драган 
и останалите роднини

крепа ни
ми. Когато изпусна 
родната си душа, твоите де
ца бяха много далече, но къ- 
дето и да са, те винаги ще те 
помнят и обичат.

Почивай в мир! 
Опечалени: съпругата Ми

ряна, синовете Перица и 
Игор и шуреят Славко със 

семейството си от Ниш

През лятото на 1973 г. на стадиона край Нишава 
тогава играят неговите бра- “Раднички” играе приятелски мач с “Партизан”, в 
тя Ангел и Александър. Ги- който Глигор Пейчев се простява с бялата фланел- 
га, както е известен на ди- ка, заедно с Кръстим, Михайлович, Веселинович и 
митровградчани, бързо из- Павлович. Пейчев обаче остава във футбола като 
раства в добър футболист, треньор. Тренира “Лужница” от Бабушница, “Йе- 
Искат го от нишкия “Желез- динство” от Бела паланка, “Прогрес” и, разбира се, 

ничар”, но той решава да мине в съседния Пирот, за “Раднички”, с който през 2000 г. печели титлата есе- 
да бъде близо до родната си Желюша. В отбора на нен шампион. Половин година е асистент на Зоран 
“Раднички” дебютира в 10 кръг на Втора лига - из- Джорджевич зад кормилото на националния тим на 
ток в сезона 1971/72. Треньорът Стоян Митич го въ- Йемен.

Тъжен памен 
На 1 ноември 2006 г. се 

навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ 
от смъртта на нашата мила 
съпруга, майка, баба, сестра, 
свекърва, тъща и леля

АНГЕЛИНА Й. 
АНДОНОВА -ГИЦА

И като човек Пейчев се отличава с много добро-вежда в игра във второто полувреме на срещата с 
“Борац” от Чачак и той в 82 минута отбелязва пър- детели. Скромен, ненатрапчив и над всичко друже- 
вия си гол, с който решава мача в полза на пирот- любен, упорит в живота и на футболния терен, той 
ския тим (1:0). През следващите 12 години облича продължава да живее в най-хубавите спомени на 
бялата фланелка (най-често с номер 8) в 288 офици- всички, които го познаваха.

Глигор Пейчев беше погребан в неделя в Пазар
ските гробища в Пирот в присъствието на голям

Тъжен помен 
На 31 октомври 2006 г. се 

навършват 40 ТЪЖНИ ДНИ 
от смъртта на нашия мил и 
непрежалим

Панихидата 
ще се извърши 
на 1 ноември в 
10 часа на ди
митровград
ските гробища. 
Каним родни

ни и приятели да ни придру
жат.

ални мача, от които 244 в борбата за второлигарски 
точки, и отбелязва 15 попадения.

Глигор Пейчев е футболист от “златното поколе- брой роднини, приятели и почитатели, 
ние” на ФК “Раднички”. Заедно с Кръстич, Джор
джевич, Павлович и останалите титуляри три пъти

ТАСА 
МИТОВ 
от с. Желюша

Вечна памет!
Слободан Йованович

Опише без нашия Гига Тренира няколко отбора в Пиротски 
окръг. Беше и помощник-треньор на 
националния отбор на “Йемен”. Ковар
ната болест прекъсна успешната му

Обява Винаги с бла
годарност 
обич ще пом
ним благород

ното му сърце и огромното 
му трудолюбие.
Опечелени: съпруга Дарин- 

ка, син Райко, 
дъщеря Боянка, зет Илия, 

снаха Даница, внук Дра
ган, внучки Драгана, Да

ниела и 
Марияна и правнучки

ч иЗавинаги ще запазим спо
мена за теб в сърцата си. Ти 
ни остави светла диря и чес
тен път, по който да вървим. 
Поклон пред светлата ти па
мет!

Опечелени: съпруг Петър, 
син Данаил, дъщеря Ире

на, брат Душко и остана
ли роднини 

със семействата си

Продавам 
акумулира- ; 
ща печка 
(петица) Й 
на прием- | 
лива цена. I 
Справки на Й 
телефон 
363-397.

В събота на 21 октомври в ранните утринни 
часове престана да тупти сърцето на Глигор треньорска кариера.
Пейчев Гига, най-добрия футболист, изникнал Винаги се интересуваше от футбола 
в Димитровградския край. 8 Димитровградско и най-голямото

Футболната си кариера започна като много желание му оеше треньорската си кари- 
млад - на 14 години стана титуляр на “Балкан- еРа да завърши в “Балкански’. След се- 
ски”! След 3-4 години отиде в “Раднички” от бе си остави съпругата Зорица и дъще- 
Пирот, където играеше 12 години. В онова вре- Рите Саня и Тамара.

Дълбок поклон пред светлата му

ш1

ме го търсеха първодивизионни и втородиви 
зионни отбори, но той не прие нито една офер- памет! 
та. През успешната си кариера игра и в олим
пийския национален отбор на бившата СФРЮ 
След завършването на активната кариера като 
футболист, Гига получи лиценз за треньор.

От името на бившите съотбор
ници и любители па футбола 

в Димитровградско 
Димитър Ставров

\]
А

■ ч Тъжен помен
На 28 октомври 2006 г. в 10 часа на гробището 

в Гоим дол ще отслужим годишна панихида на 
нашия

ПЕТЪР Г. НИКОЛОВ
Не сме те забравили и вечно ще те пазим в 

сърцата си.
Съпругата Радипка и синовете Саша и Ваня

ж2 3 5 6 7 8 9 104 11Кръстословица 303 *
X XX

12 13 14 15ъставил: Драган Петров

4^X
16 17 18

X X
19 20 21

ВОДОРАВНО: 1. Женско 
име. 6. Порода овце. 12. Пис
та за „Формула 1“ в Сан Ма
рино. 14. Право дърво, заос
трено на единия край. 15. 
Спас ТошеВ. 16. Положите-

X
22 23

X
24 25 26 27

X
29 30 531 32 Тъжен помен

ще отбелижнм ЕДНА 
ГОДИНА от ранната смърт на нашия брат

На 28. 10. 2006 г.

X
34

X
35

X
36 37 38лен отговор. 18. Заплата или 

част от заплата, която се 
дава предварително. 20. Вид 
подправка. 22. Ария (гал.). 24.
Тояжка с остро желязо на 
единия край, с която се под- 
карва добитък. 26. Крепост, 
твърдина. 28. Страна в 
Африка. 30. Султанска запо
вед. 32. Вид подправка. 33.
Обичай, навик (тур.). 35. Ема 
Новкова. 36. Иво Андрич. 38.
13 и 4 буква. 39. Марка теле- английската поп звезда дустрия (съкр.). 34. Монах, 
визори. 41. Слободан Соти- Стюарт. 9. Град в Хърва- калугер. 37. Първенец. 40. 
роВ. 43. Метод на работа. 45. тия. 10. Общинска скупщина. ОцВетената част на окото. 
И и 15 буква. 47. Военномор- 11. Бързешком, презглава. 13. 42. Река В Словения, Хърва- 
ска база край Сплит. 49. Кон Част от жилище. 17. Румън- тия 11 Сърбия. 44. Лично мес- 
(поет.). 51. Италия (съкр.). ски град. 19. Занимание при тоимение. 46. Песен за въз- 
->2. ОстроВ. 54. Единица за спортистите. 21. Политура, хвала. 48. Легендарен амери- 
електрическа мощност. 57. 23. Чуждестранно женско кански боксьор. 52. Естонски 
Инициалите на автора на име. 25. Ненад Димитров. 27. шампион по шахмат. 53. 
„Под игото“. 58, Част от Пределни норми. 29. Коралов Александър Марков. 55. 15 и 
тялото на чоВека. 59. Завод остров. 31. Електронна ин- 14 буква. 56. Тодор Колев, 
за сокове от Суботица.

ПЕТЪР Г. НИКОЛОВ
Времето минава, но спомените и любовта ос

тават.X X
39 40 ★41 42 43 44

X
46 47

X
48 49

X
50 Твоите братя Георги и Пера 

със семействата си
51

X
53 54 55

X
66 57

Тъжен помен
На 2 ноември 2005 г. в Гоин дол престана да 

тупти сърцето на нашия зет и тетин

ПЕТЪР Г. НИКОЛОВ 
подполковник на ЮНА в пенсия 
С обич а уважение пазят спомените

семействата Ковачевич, Караникич и 
Йованович от Белград

★ 59 ★

за него

Възпоменание
На 28 октомври 2006 г. се навършват 5 

ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта на нашата мила и 
незабравима съпруга, майка, сестра и баба

МИЛЕНА БОЖИЛОВА 
(1940 - 2001)
преподавателка по български език 
от Босилеград

Гордеем се, че те имахме. И след толкова време 
остава.

Съпругът Драган, децата Новица, Воислав и Елизабета 
___________________ а,с семействата си и братът Воислав

Решение на кръстословица 302 - Водоравно:
ОТВЕСНО: 1. Остров в 
Африка. 2. Чуждестранно Камила. 6. Милисав. 12. Анита. 14. Варел. 15. ПБ. 17. Ома- 
мъжко име. 3. Женско име. 4. Ра-19. Гаф. 21. Али. 23. Акиро. 24. Нето. 26. Кост. 28. Ага. 30. 
Скоро купено. 5. Рибари.1. Рур. 31. Актив. 33. Опрез. 35. Ри. 36. Ерес. 38. Лук. 40. Ас. 42. 
Емилия Котева! 8. Името на Ел1|т- 44. Милано. 46. Нар. 48. Ин. 50. Тумор. 51. Арад. 52.

Алабама.

тъгата ни



12 27 октомврй 1068

Манчин рабушЗЛОбоДНбВко
Карикатури

Научни
изследвания Я» АминуваммСърцето 

обича 2 

чашки 

алкохол

м;,
Двама управници - америка- парламента, а с малкото слу- 

нец н балканец, се договорили шаш народа.
Американският

Тия дни ко- - Море да ти кажем, Кон
та кико сретнем тро, све се знайе!

- Добре де, ако се знайе,
думат. И свак на свой на- айде кажи ми че излезне 
чин си та тълкуйе. Колко ли народ на реверендум? 
ора - толко збора! Затова 
ич не се изненади кита ми 
приде Контрата налендзил що подканьую да се излез- 
се кико варена тиква: не, а не чуйеш ония що су

- Биде ли, Манчо, дека против! 
съм бил прав?

- За койе, Контро?
- Па за Уставът! Не се- 

чаш ли се колко годин ора- нема да излезнем!...
тим дека нийе смо си тиква - Айде де, а защо? Да оп- 
без корен, щом немамо равдайеш ли прекорат, а?

- Мани прекорат! Първо
- Чекай, па откико знам су требали да ни питаю, па 

за себе, Устав йе имало... тъгай да га гласаю там. А
- Имало йе, ама ко да не съга нийе требе само да га 

йе имало...
- Кико това “ко да нейе 

имало"?
- Па къв йе това Устав дине оратеше дека смо 

тиква без корен, а съга ки-
- Кико бре, Контро, нема га требе най-после да ста- 

немо истинска държава,

управникда нарисуват карикатури, чрез 
конто да покажат как виждат пък нарисувал балканския с две 
един другиго. При това си нап- големи цици, Косато видял ка- 
равнлн уговорка да се рисуват рикатурата, балканският уп

равник сърдито попитал аме- 
Балканският управник нари- риканския защо му е нарисувал 

сувал карикатура на американ- циците. Американецът му 
ския, на която най-голямо внн- обяснил:

орати за реверен-

- Защо да не излезне?
- Па ти слушаш само тия

само над кръста.

- Защото е закова ноложсни-манне привличали ушите: ед
ното било много по-голямо от сто при вас: от едната бозка су- 
другото. Американецът нос- че мафията, а от другата управ- 
леднал карикатурата и веднага дяващата коалиция, 
попитал балканеца защо го е покровителства.

- А народът?
- Ама нали се разбрахме да 

се рисуваме само над кръста!
А. А.

- Е, колцина су? А и не 
видим защо!

- Па еве, първо и първо якоято я

нарисувал с едно по-голямо и 
едно по-малко ухо. Балканецът 
му обяснил:

- С голямото ухо слушаш Устав...

№..Исторически истини и забд1

Жена е написала "Пита' и "Одисея"! аминуйемо...
- Бре Контро! Тебе ти сми

таше старият Устав, с го-
Епическшпе поеми „Илиада“ и „Одисея“ са 
написани не от мъж, а от жена, твърди бри
танският историк и лингвист Андрю Дал-

*Умерената консума- кита нема държава? 
ция на алкохол може 
да бъде добавка, а не 
алтернатива на 
Здравословния начин 
на живот.

Резултатите от едно амери
канско изследване сочат, че 
изпиването надве чашки алко
хол дневно намалява риска от 
сърдечни увреждания при хо
рата, които са в добро здраве 
и водят здравословен начин 
на живот.

Изследването е проведено в 
периода между 1986 и 2002 г. и 
обхванало 8867 лекари, стома
толози, ветеринари и други 
професионалисти в здравео
пазването на възраст между 40 
и 75 години. Участниците са 
непушачи, които имат нор
мално телесно тегло, всекид
невно извършват 30-минутни 
физически упражнения и след
ват хранителен режим, включ
ващ много плодове, зеленчу
ци, риба и малко месо.

“Резултатите подсказват, че 
умерената консумация на ал
кохол може да бъде добавка, а 
не алтернатива на здравос
ловния начин на живот, който 
се изразява в редовна физи
ческа активност, поддържане 
на идеално телесно тегло и от
каз от цигарите, заявиха авто
рите на изследването от Ме
дицинския център в Бостън.

Предишни изследвания по
казаха, че при възрастните хо
ра има връзка между умерена
та консумация на алкохол и 
по-малкия риск от инфаркт на 
миокарда. Това обаче не е ре
гистрирано при онези от тях,
които не близват алкохол. Ле- пред своя вцепенен от ужас 
карите предполагат, че алко- шеф. 
холът увеличава добрия 
холестерол в кръвта.

държала?
- Лъсно: разпадомо ли бийеш на отчеп...

се? Разпадомо се! После - Бийем ли, не бийем ли, 
формирамо ли съюзну ама нема да излезнем!... 
държаву? Формирамо! Па - Е воденицата си мелье и 
после беомо ли Сърбия и без йедну перку!
Църна гора? Беомо! Орате- - Само йедна ли йе? 
ше се за уставне промене, - Ама ти, Контро, да не си 
за нов устав и кво излезе? попгьл у агитацию за про- 
Оетадомо само Сърбия!

- Ее, свако зло за добро!
- Куде ти йе бре, Манчо, 

доброто?
- Па еве ютре и другъи оратшп кико немамо моде- 

дън че излезнемо на реве- ран Устав...
рендум и че си усвойимо - Е, видиш ли, я бъш очу 
само сърпскьи Устав...

- Кой каже: че излезне- - Лъсно бе, Контро, и 
по-полъка! Че видимо кво 
не му йе доброто, па че га

би.
Двете поеми се свръзват с тичната поезия на Северна 

Омир чрез спорния следкласи- Япония и Ирландия, както и 
чески текст “Животът на епичните народни песни на 
Омир“, който е погрешно при- стара Англия. Братя Грим нап- 
писван на гръцкия историк Хе- ример са събирали своите при- 
родот (около 484 - 425 г. пр. н. казни истории от жени", обяс- 
е.). В своите истории Херодот нява Далби. 
никъде не споменава Омир, 
който е живял около 800 г. пр. ло на мъж се появява още през 
н. е. “Илиада” е създадена през 1897 г., когато британецът Са- 
650 г. пр. н. е., а “Одисея” през мюел Бътлър публикува книга- 
630 г. пр. н. е., значи дълго след та си “Авторката на Одисея”, 
смъртта на Омир. Същото твърди и преводачът

“Освен това почеркът им е на епическите поеми Ричмънд 
определено женски. Не случай- Латимор в изследването си 
но в целия античен свят жените “Омир: коя е тя?”. И професо- 
са най-блестящите разказвачи рът по класическа археология в 
и пазители на легенди и преда- Кеймбриджския университет 

Първият поет в света, кой- • Ентъни Снодграс е съгласен, 
че “Одисея” е писана от жена.

тив, а?
- А не!
- Добре, твойе си право! 

Само немой после пак да

Идеята, че поемите не са де-

да буде йоще по-модеран...

мо?!
- Па сви орате...
- Е досъга неоу ли орати- менямо. Са йе само важнония.

то смело се подписва под ръко
писите си, е шумерката Енхеду- “Тепърва ще търсим нейното 
ана, живяла около 2285 - 2250 г. име в различни антични източ- 
пр. н. е. Жени съхраняват ан- ници”, планира Андрю Далби.

ли, па до кво дередже ни да га изгласамо. 
докараше?

- До кво?
- Не се знайе, Манчо, кой 

пийе, а кой плача...

Контрата ману с руку и
ме отмину.

Манча

И
2 ах ^о О 
ф >* Ш ю 
О ф
с; о.

1-” Сметка колега казва:
- Стига бе, Пешо! Само се 

пошегувахме, не си спечелил 
джакпота...Е Ио Хвалба Обява

Жената на една мутра се хва- “Разменям тъща за змия. 
Породата няма значение. Доп
лащам разликата.”

*Законъг на Архимед: Вся
ко тяло, потопено във вода, 
ако не се появи на повърхнос
тта до половин час, следва да 
се счита за загубено.

Вариант: Всяко тяло, пото
пено във вода, излиза мокро.

*Вярна везна е тази, която 
винаги показва едно и също

Тъпизми ли на приятелката си:
- Моят е много добър. Вчера 

му поисках 200 евро за разкра
сяване, а той... само ме поглед- ПИОНИСТКО 
на и ми даде 500 евро!

*Пример за подражание: 
Андромаха се пожертвала за 
сина си. Тя е образец за гръц- Дъщерята на домакина сви

ри на пиано пред гостите.
- Изглежда много пари си 

дал, докато твоята дъщеря се 
научи да свири? - попитал един

Щастиека девица.
* Съставът на Слънцето е

Мъж влиза в кабинета на ше
фа си, скача върху бюрото, ри
та компютъра и телефона, а 
след това започва да танцува

познат благодарение на про
бите, които са вземали от него Тегло.

*Чсрните въглища са били 
бели въглища, които са дълго

учените.
*Има твърди, течни и гра

циозни тела. Под действието 
па топлината телата се разши- 
ряват. Пример за това: през 
лятото дните се удължават.

от гостите.
- Не, напротив! - отговори-1

- Благодарение на
съсед- 

оловин ие-

горели.
*Между летящите млеко- 

питаещи ще споменем приле
па и стюардесата.

домакинът, 
нейното свирене купих 
ния апартамент на пВ този момент се отваря вра

тата на кабинета и един негов на.
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