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Повечето от половината пъл
нолетни граждани на Сърбия 
потвърдиха новата конституция 
на Сърбия, която парламентът 
прие на 30 септември.

Според предварителните ре
зултати, съобщени от Републи
канската избирателна комисия, 
въз основа на 99,98 процента от 
обработените избирателни сек
ции, в двудневния референдум 
са гласували 54,19% от общия 
брой гласоподаватели, а своя 
вот за конституцията са дали 
52,31 процент, т.е. 96,53% от 
гласувалите. В допитването до 
народа “не” са казали 97 285 ду
ши или 1,48%. 0,72 процента от 
бюлетините са невалидни.
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ЖЙ .Президентът на Сърбия 
Борис Тадич честити на пре
зидента на България Георги 
Първанов повторния му 
мандат, съобщи пресслуж
бата на сръбския президент.

“Пожелавам Ви и занап
ред, както и досега, да води
те Вашата страна по евро
пейския път. Уверен съм, че 
ще укрепваме приятелските 
билатерални 
между Сърбия и България”, 
се казва в честитката на Та
дич.
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Съединените щати приветства- тамент Шон Маккормак.

Твърде трудни въпроси като 
конституция, която окачествиха прекратяването на съюза между 
като “положително събитие”, но Сърбия и Черна гора “бяха решени 
подчертаха, че въпросът за Косово по ясен и рационален начин” с но- 
трябва да бъде уреден от ООН. вата конституция, добави говори- 

“Със сигурност е положително телят, 
събитие, че сърбите решиха с де
мократичен процес нещо, което ки въпрос той заяви, че въпросът 
можеше да предизвика политичес- за Косово е “уреден с резолюция 
ки страсти”, каза пред журналисти на Съвета за сигурност на ООН и 
говорителят на Държавния депар- той е отделен процес”.

ха одобряването на новата сръбска

* Георги Първанов спечели безапелационно 
втори президентски мандат. Той е първият 
държавен глава на България, който е преиз
биран. Първанов взе четири пъти повече 
гласове от съперника си Волен Сидеров.

отношения

Но в отговор на журналистичес-

шднес мм*

Президентът събра над 75% прецедент”, коментира Първа- 
от бюлетините на балотажа, нов. 
или 2 050448 гласа. Още в неде
ля по обед бе ясно, че Сидеров за нас. Ние победихме 12 пар- 

| няма да получи по-висок резул- тии, включително и ГЕРБ, коя- 
тат от този, който взе на първия то подкрепи Неделчо Беронов. 
тур. Лидерът на “Атака” се Два пъти получихме 600 000 
представи най-добре в облас- гласа, с които пито една партия 
тпите центрове, където взе над до момента, освен управлява- 
26%.

ш
“Много добър е резултатът

Първи ноември - Денят на 
народните будители____

“I щата коалиция, не може да се 
“Резултатът бе очакван, похвали”, беше първият комен- 

Истината е една. Това е исто- тар на Волен Сидеров. 
рическа победа. Няма такъвмалцин-ационалния съвет на (На стр. 2)решение на

17 юни 2006 година, определени са три праз .ство в Сърбия от 
ника на малцинството: 3 март — Денят на освобождението на

писменост и бъл- | НС на българите 6 СърбияБългария, 24 май — Денят на славянската 
гарската просвета и култура и 1 ноември — Денят на народни
те будители. .

Първият празник след приемането на решението бе 1 
ври и се падаше в сряда, но не бе ознаменуван и почетен с ни- | 
Що. Наистина в сряда фолклорен състав и певческа група при | 
читалище “Светлина” от Алдомировци (България) иснесоха , 
концерт пред царибродчани, но повод бе празненството в Бъл
гария,

Защо празникът не бе отбелязан официално? Отговора на
мираме в самото решение за празниците, знамето и герба на 
малцинството - затова, защото те тябва най-напред да оъдат 
верифицираии от Съвета на националните малцинства в 
Сърбия, Според бройни причини това все още не е станало.

Л.Т.

Поздравителна телеграма де Шршш
По повод победата на президентските избори гаранция, че отношенията между България и 

в България д-р Ангел Йосифов в качеството на Сърбия и по-нататък ще вървят по пътя на то- 
председател на Националния съвет на бъл- лерантност, сътрудничество и приятелство, ко- 
гаоите в Сърбия и председател на Управител- ето е основна предпоставка за мирен и сполуч- 

съвет на КИЦ “Цариброд” изпрати лив живот на българите в Сърбия, 
поздравителен адрес до Георги Първанов. В Развита и силна България за нас българите 
писмото между другото се казва: извън нея, е незаобиколима опора и защитник

"Досегашната активност на Вашата прези- на нашите малцинствени права и свободи и не- 
пеитска двойка и преизбирането Ви, за което измерно допринася са съхраняване на нацио- 
принос дадоха и гражданите на Цариброд, са налното ни самочувствие.” А.Т.

ноем-
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Нов мандат зя Първанов
(От стр. 1)

Референдума в нашите общини
Босилеград

Гласуваха 61,69% 

от избирателите Нпй-мобилизирапи сс оказа
ха гласоподавателите в Силис
тра - 54,38%. 24-и итбираслсп 
район в София отбеляза 
най-ниската активност с 
31,41%.

Левицата прие резултатите 
с видимо довоелтво.

“За първи път от 16 години 
българска демокрация имаме 
преизбиране на президент, кое
то е безпрецедентно, нещо но-

т( ;
От общо 8 729 граждани с глас, а бюлетините са пуснали 

право на глас в Босилеградска 336 души или 43,09%. Общо 
община на референдума за пот- взето в града и село Райчилов- 
върждаванс на новата консти- ци на референдума са сс отзо- 
туция на Сърбия са гласували вали около 55% от избнратсли- 
5385 души или 61,69 %. 5181 от те, докато избирателната ак- 
тях са гласували “за”, 151 саби- типност в почти всички други 
лн против приемането на кон- местни общности е била пад 
стнтуцнята, докато 53 бюлети- 60%. 
ни са невалидни. Гласуването 
се проведе в 31 избирателни ято ръководеше референдума,

съобщиха, че гласуването е 
протекло без каквиго и да е 
проблеми и нередности.

Референдумът в Босилег
радска община сс ръководеше 
от Общинската комисия, със
тавена от 14 души - 7 членове и 
7 заместници. Съгласно напът
ствията на РИК, по един член и 
заместник в комисията са пред-

;
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по и което гонори за нормали
зация па държавата пи като ця
ло”, коментира премиерът 
Станишсв. Успехът на прези
дента говори ясно за неевро
пейския, разумния избор на 
българите, за техния демокра- * сорги Първанов 
тичеи инстинкт и

1От Общинската комисия, ко-

секцин.

Ангел Марин

щаб на Първанов Стефан Дана
илов заяви, че може би трябва 
да се помисли за въвеждане на 
задължително гласуване, както 
е в Гърция.

“Пожелавам на Георги Пър- 
Централната избирателна комисия (ЦИК) прие решение, ванов да продължи по същия 
с което обяви за избран за президент на Републиката Ге- начин, с по-голяма увереност,
орги Първанов и за вицепрезидент - Ангел Марин. Това а- не че е бил неуверен досега”, 
общи заместник-председателят и говорител на ЦИК Би- заяви лидерът на ДПС Ахмед 
сер Троянов. В решението си ЦИК обяви окончателните 
изборни резултати и разпределението на действителните 
гласове за кандидатските листи, съответно - 2 050 448 за 
Георги Първанов и Ангел Марин и 649 387 за Волен Сидеров ят глава не се нУждае от повече 
и Павел Шопов. На втория тур на президентските избори правомощия. 
правото си на глас са упражнили 2 757 441 избиратели в “Атакта продължава. Побе-
страиата и чужбина, а броят на действителните бюле- дители сме ние”, отсече канди- 
типи е 2 699 875. I датът за вицепрезидент от
______________________________________________________ I “Атака” Павел Шопов.

За участието в контрола 
на рефередума на членовете 
на избирателните съвети 
ще бъдат изплатени по 
2500 динара, докато пред
седателите и техните за
местници ще получат по 3 
000 динара.

демократич
но мислене, допълни той.

“Българите сс показаха на 6СП и министър на вътрешни
те работи Румен Петков. Пред- 

предизборния

замеснтик-председателят на

голяма висота, показвахме, че 
сме европейска нация", заяви седателяг на

ложнлп парламентарните пар- 
най-много ти и - СРС, ДСС, ДС, Г 17 плюс, 

СПС, Нова Сърбия и самостоя- 
ли в избирателната секция На- телците депутати и СПО. Про- 
зърица, където от 246-те вписа- веждането на референдума на 

списъка в референдума са избирателните пунктове беше 
участвали 237 лица или 96,3%. контролирано от избирателни 
Освен назъричани в тази сек
ция гласуват и жителите на До- 310 члена - по 10 във всяка из- 
ганица и Ярешник. По отзивчи- бирателна секция. В състава на 
вост следват секцията Милев- 
ци с 90,78%, Дукат с 82,73% и

Процентуално 
гласоподаватели са се отзова-

Доган. Лидерът на ДПС комен
тира, че според него държавници в

съвети, които наброяваха общо

съветите бяха представители
на споменатите парламентар- 

др. Най-малко хора гласували в ни партии. Най-много предста
вители имаше СРСнай-многобройната избирател

на секция -“Босилеград 2”. В най-малко СПО - 5. 
нея има 912 души с право на

Втори тур от президентските избори 6 България104, а

П.Л.Р.
Димитровград Босилеград

В Димитровградска община 

отзивчивостта пояовинчата
На балотажа 

митровград победи Георги 
Първанов, който получи 92 гла
са от общо 106 гласоподавате
ли. Волен Сидеров спечели 12 
гласа, докато две бюлетини бя
ха невалидни.

Нека да напомним, че този 
път в КИЦ гласуваха няколко 
жители на Бургас, които в деня 
на балотажа се намерили в Ди-

в Ди- На втория тур от президен- Централната избирателна ко- 
тските избори в България, в из- мисия от София беше Нина 
бирателната секция в босилег- Бялкова, която същевременно 
радския филиал на КИЦ “Ца- е зам.-председателка на СИК. 
риброд” гласуваха 79 души с Останалите членове на коми- 
български паспорт, с 5 повече сията, представители на мес- 
отколкото на първия тур. За тните жители с българско

гражданство, бяха същите как-кандидат-президентската 
двойка Волен Сидеров - Павел то на първия тур. На изборния 
Шопов бяха пуснати 39 бюле- ден в КИЦ беше и Мирослав 
тини, докато за сегашния пре- Митев, пръв секретар на По- 
зидент Георги Първанов и ви- солството на Република Бълга- 
цепрезидента генерал Ангел рия в Белград.
Марин гласуваха 36 души. 4 
бюлетини бяха невалидни.

митровград.
Изборите са наблюдавани от 

представители на МнВР и на 
посолството на България в 
Белград.

Според Даниела Станоева,

Мая Николова, председател 
на СИК, заяви, че гласуването е 

За втория тур имаше измене- минало без проблеми и добави, 
ния в състава на Секционната че този път в изборите са се 

председател на Избирателната избирателна комисия, която включили и няколко души от 
комисия, изборите са минали контролира изборния процес. Сурдулица, които имат българ- 
напълно изрядно. Вместо Ваня Андреева и Ангел ско гражданство. 

А.Т. Ангелов, сега представител на П.Л.Р.

жжкшяшяшу • ■-----ГТДИНИП'
Избирателната секция в с. Смиловци

В Сурдулица гласуваха над 74 процентаСамо половината от 9582 записани избиратели се явиха пред 
урните, за да се изяснят “за” или “против” новата конституция на 
Сърбия. От общото 18 200 граждани отзивчивост през първия ден, це, където са гласували 124 ду-

В двата дена предвидени за гласуване на 17 избирателни места вписани в избирателните спи- нито един миг не сме се съмня- ши от 127 избиратели, което 
на територията на общината са гласували 4883 или 50,96%. За съци на територията на общи- вали в това, че референдумът дава над 97 процента. На второ 
приемане на конституцията са се определили 4500 или 46,96% от ната, правото си да гласуват на ще мине успешно, защото по място с 92 % са жителите на се- 
записаните гласоподаватели. Против са били 299 или 3,12%, кое- референдума упражниха 13 317, традиция, нашите хора изпъл- ло Масурица, а на трето жите- 
то на практика означава, че референдумът в община Димитров- което е 73,17 процента. От тях няват гражданската си длъж- лите на Ново село -90%. 
град не е успял, въпреки че активисти на отделни партии с авто- 13 068 са гласували за потвър- ност в следобедните часове в Висок процент отчитат и *«' 
мобили обикаляха селата и докарваха хората до избирателите ждаване на новата конституция неделя. На последните няколко телите на Божица, където са 
секции. на Сърбия, което е 98,65% от избори отзивчивостта беше гласували 89 процента от впи

Най-голям отзив е регистриран в избирателна колегия номер гласувалите, 177 са били про- около 60% и съвсем беше нор- саните в избирателните списъ 
3 в Димитровград, а най-малък в Долна Невля. тив (1,35%), докато 72 бюлети- мално той да бъде надминат ци, в Клисура - 79% и в Костро

А.Т. ни са обявени за невалидни, съ- сега, тъй като става дума за шевци - 74%, докато малко на- 
общи председателят на най-значимия правови доку- 50% от гласоподавателитес 
Общинската избирателна ко- мент на държавата, уточни той. упражнили своето право 
мисия в Сурдулица Сърба Ра- бирателната секция в Дра11Н

Най-усърдни при упражня- и около 57% в Топли дол.
- Въпреки двудневното гла- ването на правото си да гласу- В-С

суване и сравнително слабата ват бяха жителите на Стайков-

В Бабушнмца 53, 3 % "за" в из-

От общо 12 589 гласоподаватели в Бабушнишка община на референ- дулович. 
дума гласуваха 6 979 или 55,4 %. 6710 от тях или 53, 3 % подкрепиха но- 

Коиституция на Сърбия. Б. Д.вата
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[Правителството на Сърбия се съгласи
Правителството отпусна два милиона евро за 
публични работи в републиката

№

Българско 

консулство в Ниш
На Сурдулишка община са 
отпуснати 3 179 341 ди
нара. За реализиране на 
проекта, който включва 
почистването на части 
от коритата на Върла и 
на Масуришка река, как- 
то и на крайбрежието на 
Власинско езеро, ще бъ
дат ангажирани 75 нек
валифицирани работни
ци. Планирано е те да 
приключат работите в 
срок от два месеца.

На Босилеград 

над 5 млн. динараНа петото си заседание извън Белград, състояло се в Ниш ми
налия четвъртък, Правителството на Сърбия разреши в тоя град 
да се открие Генерално консулство на Република България Така 
вторият по големина град в страната - Ниш, става значим дип
ломатическо-консулски център, тъй като тук от няколко години 
действа и гръцко консулство.

Откриването на българското Генерално 
голямо значение за населението в

*3а реализиране на различни проекти 6 ре
публиката ще бъдат ангажирани над 3500 
безработни лица

През този месец ще започне 
реализирането на проекти на 
публични работи в република
та, които в отделни среди ще 
продължат и до една година, 
оповестиха от правителството 
на Сърбия. За тази цел прави
телството е подсигурило два 
милиона евро, а за реализира
нето на проектите - саниране 
на свлачища и “диви” сметища, 
уреждане на речни корита и на 
зелени площи, археологични 
изследвания, защита на окол
ната и жизнена среда, поддър
жане и изграждане на инфрас
труктури и обекти, помощ на 
стари, болни, инвалидни и не
подвижни лица и прочие, ще 
бъдат ангажирани над 3500 
безработни.

Правителството е разпреде
лило въпросните пари на фир
ми и организации в около 100 
общини, които са предостави
ли проекти и конкурирали за то време те ще продължат нап-

консулство ще е от 
южната част на страната, осо

бено за нашите сънародници в Сърбия, тъй като от 1 януари Бъл
гария става членка на ЕС и се налага 
граждани.

отпускане 
Най-много пари - към 16 мили-
она динара, са отпуснати на ролет, казва кметът Владимир 
Археологическия иниститут в Захариев и допълва, че за реа- 
Белград, който планира да реа- лизиране на проектите ще бъ- 
лизира повече проекти, след дат ангажирани 40 души със 
това на град Ниш, т.е. на кому- средно образование и 96 неква- 
налното предприятие “Медиа- лифицирани работници, 
на”, което за няколко проекта 
ще изразходва около 14,5 ми- те от областта на публичните 
лиона. На трето място е Боси- работи в републиката най-мно- 
леградска община, т.е. нейната то работа ще има за неквалифи- 
Дирекция за строителни площи дираните и полуквалифицира- 
и пътища, на която са дадени 5 ни от списъците на Национал

ната служба за трудоустроява- 
- Запознах правителството с не, оповести министърът за 

нашите проблеми и то ни от- трудоустрояване и социална 
пусна повечко пари, главно за политика Слободан Лалович. 
прокарване на пътна и водоп- Заплатите на неквалифицира- 
роводна мрежа, за изграждане ните работници ще бъдат 12 
и поддържане на зелени площи 520, на тези със средно образо- 
и на канали. Очакваме работи- вание - 14 400, на полувисшис-

тите - 16 276, а на висшистите - 
18 200 динара, уточни минис-

на средства.
визов режим за нашите

Генерал Паскаш в България
Военна делегация начело с изпълняващия длъжността начал

ник на Генералния щаб на армията на Сърбия генерал-майор 
Здравко Понош пребивава в България.

- Опитът на България като страна-член на НАТО е от изклю
чително значение за нас, заяви генерал Понош на пресконферен
ция след среща с началника на ГЩ на Българската армия генерал 
Златан Стойков. За Сърбия са от значение готовността и желани
ето на България да сподели своя опит в евроатлантичеслата 
ропейската интеграция, каза ген. Понош и оцени като изкключи- 
телно положително развитието на връзките между сръбската и 
българската армии в контекста на отличните отношения между 
Сърбия и България.

Генерал Стойков, каза, че през следващата година ще 
той тристранно учение между България, Сърбия и Румъния.

- За реализиране на проекти-

и ев- 360 760 динара.

се със-

Русия поздрави резултатите 

от референдума
те наскоро да започнат и да 
приключат след три месеца, но 
доколкото ни изпревари лошо- търът.

В.Б.
Русия ще направи всичко Сърбия да бъде равноправен участник в 

международните отношения. Това заяви руският външен министър 
Сергей Лавров в разговор с Вук Драшкович в Москва. Лавров изрази за
доволство от резултатите на референдума, на който бе потвърдена но
вата конституция на Сърбия и оцени, че това е много важно за странат и 
региона, подчертавайки, че Русия е заинтересована от бъдещата стаби
лизация на обстановката в Сърбия.

В разговора Драшкович подчерта, че Косово фигурира във всички 
конституции на Сърбия в XX век, но тази е важна, тъй като е изпратено 
послание към света, че Сърбия е против разбивнето на териториалната 
й цялост.

Димитровград В Деня на будителите в 
Народното събрание на БългарияРаботниците 

на Г1/1Д ще 
получат пари

Изложба на детски 
рисунки от Димитровград

Сърбия пое
председателството на ОЧИС

На 1 ноември в Народното събрание на България е организирана 
благотворителна изложба на рисунки на ученици от двете ди
митровградски училища. Както ни осведоми Даниела Станоева, слу
жител в КИЦ “Цариброд” и един от инициаторите, начинанието 
организирано с подкрепата на община Драгоман. По този повод спе
циална комисия е избрала двадесет рисунки. В рамките на изложбата 
с литературни творби за България се представиха три ученички от 
гимназията - Мая Гюрова, Диана Еленкова и Ива Симеонова.

Изложбата беше открита във фоайето на Народното събрание, в 
присъствието на депутати от Народното събрание. Поканени са и 
посланиците на България и Сърбия в Белград и София.

Събраните средства ще бъдат предоставени на КИЦ “Цариброд” 
за оборудване.

Няколкостотин работници на 
рухналата 
промишленост ГИД тези дни се 
сдобиха с решение за получаване 
на средства от Фонда за соли
дарността на Сърбия. Право да 
теглят средства от тези фонд имат 
всички заети, които във фирмата 
са работили девет месеца преди 
въвеждането на фалитната проце
дура. Всеки един от тях ще получи 
по около 77 хиляди динара.

димитровградска

На заседание на Съвета на министрите на външните работи на стра
ните от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество 
(ОЧИС) в Москва руският външен министър Сергей Лавров предаде 
председателството на организацията на Сърбия.

- Независима Сърбия ще председателства за пръв път международна 
организация. Председателството на ОЧИС представлява голяма отго
ворност и Сърбия ще се опита да оправдае доверието на организацията, 
обединяваща 12 държави с общо 350 милиона души население, заяви в 
Москва сръбският външен министър Вук Драшкович.

А.Т.в. д.

дни на ГКПП Калотина прекурсор”. 
(фенилоцетна киселина, достатъчна за

тетичниПрестъпни нашенци 6 България наркотици
на стойност производството на около 125 кг синте- 
от над 100 тична дрога).От измама до дрога Сръбският гражданин е с инициалимилиона ле
ва бе зало- Ф.С. и е на 40 години. През май 2005 то

на дина е обявен за издирване от сръбско- 
ГКПП Ка- то бюро на Интерпол. Той е търсен за 
лотина. До различни престъпления, сред които 

кражби, измами и участие в организи-

вена
През последно време от български- Регистрирал си фирма, а всъщност 

те медии все по-често научаваме неща, продължил да се занимава с производ-
емТа^тивТузна^амГче3 Тпроиз- таркотаци^Б^ се България за тазГгодииа. От него биха рана криминална група на територията

| трабандата"наркотици^^ъл*-ария ТогавГзТпочмт и° а^тивнГмеждуна- ки амфетамшГили метамфетамин. По От българските вестници узнаваме,
I Изтока (“ърбия 'Теаидаи вестниците ^Гз^зирГ^п^ ЖСрЗГ-^Ж ^а^а^^в^ 

тгочна Сърбия. 1 ези дни вестниц свързани с изясняване на ис- за се, че двамата контрабандисти са от ската столица. Наи-известният между
Формация Я “СръбскиЗцаркотрафикант Леката м^самоличност и събиране Пирот, но от пресцентъра на българ- тях е Сашко Пешев, от когото е “проп- 
чюрмация. Сръбски наркотрафика показателства за неговата дейност, ската полиция отказаха да ни съобщят лакала дори и софийската полиция, а
4 години се крие в България и дори ор- на доказателства за нег^ в имената им_ защото това щяло да поп- от нея узнаваме, че не безизвестният
анизиралпронзводств0 на синтетична д в столичния квартал речи на разследването. Узнахме, че по нашенец е излъгал и ограбил стотици

дрога у нас . „янт - -Свобода” По време на обиск българ- случая работи Окръжната прокуратура сръбски граждани - дошли за покупки в
Оказа се, че този наркотрафикант е сво д • 1 открили там голя- в град Драгоман и е образувано досъ- София, пред които се представял за

от “нашата гора лист”!? Това е 49-го- ските спецполицаи открили там гол в град дратм | български митнаичар на ГКПП Кало-
Дишният Станислав Найденов, които в мок°™че™,0 дР°тв реална опас- По Българското национално радио типа!?
пан мИЯ СС "Редставял под ИмеТ°3°: ^Найденов да се укрие и затова ре- съобщиха покрай другото и следната Това са само няколко примера за 
ран Митич. Този нашенец е от Ниш, ностпаидено д у и информация- “Сръбски гражданин, меко казано, престъпници от нашите

“о»ф.р"Г"м,' =;,.гто "1р""п'™ “ър,>
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Делото в Либия бе 

отложено зо 4 ноември
НакраткоД-р Костадинов 

получи наградата 

“Джон Атанасов”
България ще отказва да екстради. 

ра свои граждани. Това реши бъл
гарският парламент, след като прие 
изменения в ратифицирани вече от 
България международни документи.

В София се проведе междунаро
ден семинар на тема “Влиянието на 
Европейското изследователско 
пространство върху развитието на 
младите учени”. Имаше и участници 
от Сърбия и Македония.***

Един милиард и 557 милиона евро 
са приходите от международен ту
ризъм за България за първите осем 
месеца на 2006 година.***

Шофьорският курс в България ще 
стане 300-500 евро след влизането 
сила на новата наредба в този 
бранш. Това се налага, защото обу
чението на кандидат-шофьорите ще 
е 32 часа (досега бяха 24), всеки от 
които струва по 20 лева, обясни ше
фът на Съюза на инструкторите 
Йонко Иванов.***

В софийския Зимен дворец се про
веде концерт на световноизвестната 
през 80-те години група “Дюран Дю- 
ран”. Групата поднесе най-доброто
шоу в зала, случвало се в България. ***

След седсмчпсово засе
дание, а което изслуша пле
доариите на защитата на об
виняемите, 
съд в Триполи определи 
следващото си заседание за 
събота - 4 ноември. Това 
стана, след като другите 
страни в процеса поискаха 
да вземат отношение по 
прозвучалите защитни тези 
в съдебната зала.

Адвокатът на подсъди
мите българи в делото за 
епидемията от СПИН в Бен- 
газн Осман Бизанти пледи
ра близо два часа в защита 
на своите клиенти. Той ос
пори основни доказателства 
на обвинението и приведе 
аргументи, с които постави 
под съмнение легитимнос
тта на досъдебното произ
водство по случая. Защит
никът посочи, че с оправда
телните присъди на Народ
ния съд от 2002 г. са поста
вени под съмнение самоп
ризнанията на обвиняемите. 
Той допълни, че арестът им 
е бил незаконен, както и че 
90 дни българите са били за
държани в школа за поли
цейски кучета, което отново 
поставя под въпрос начина 
за добиване на признанието.

Обвиненията на прокура

турата са безпочвени, обяви 
в своята пледоария адвокат 
Пламен Ялнъзов. Той посо
чи, че нито едно от заразе
ните деца не е подложено на 
входящ тест за ХИВ, когато 
постъпва в болницата. За 
никое от децата не може да 
се каже, че се е заразило в 
болничното заведение и по 
този начин няма значение 
дали някое от децата е било 
инжектирано с какво и от 
кого, тъй като липсват дан
ни дали децата са били се
ропозитивни при постъпва
нето си в здравното заведе
ние, отбеляза българският 
адвокат.

Слаба хигиена и немарли
вост са довели до заразява
нето на стотици либийски 
деца с ХИВ, заяви адвокат 
на защитата на процеса на 
петте български медицин
ски сестри и палестинския 
лекар в Триполи, предаде 
Ройтерс.

“Припомням ви, че спо
ред световни учени епиде
мията не се е получила при 
съзнателно инжектиране, а 
от многократното изпол
зване на игли за спринцов
ки”, каза адвокатът на па
лестинския лекар Ашраф 
Алауи - Тухами Туни.

Наказатлният

Христо Николов Костадинов бс диплом и плакст на президента 
удостоен с наградата "Джон Ата- на Република България. Награ- 
пасов" за 2006 година. Комитетът дата получи Джон Густафсон - 
по номинациите направи тазго- ръкводител на екипа от Универ- 
дишния си избор между осем прел- ситета в Айова и Изследовател

ската лаборатория в гр. Еймс за 
По предложение на поминали- реконструирането на пълен фун- 

оиния комитет с грамоти бяха кционалсн аналог на АВС 
удостоени Гергана Бенчева и Пен- (АщпаяоГГ-Веггу СошрШег) - 
ко Иванов. Церемонията по наг- първият в света електронен циф- 
ражлавапето се състоя в Нацио- ров компютър, 
калния исторически музей.

Наградата за постижения в раз

ложения.

***
Д-р Христо Николов Коста- 

питието па информационното об- динов с роден на 6 октомври 
щсство на името на известния учен 1974 г. През 2002-2005 г. е докто- 
от български произход и създател рант по теория на кодирането в 
па първия компютър в света Джон Университет по електрокомуни- 
Атанасов е учредена от президента кадии в Токио. От 2000 до 2001 г. 
на републиката Георги Първанов завършва Факултета по матема- 
през 2003 г. и се присъжда ежегод- тика и информатика в Универ- 
но на млад българин, който има ситета “Св. Климент Охридски", 
значим принос за развитието на Магистратурата му е по специ- 
компютърните и информационни- алност алгебра. От 1994-1998 г. е 
те технологии и информационното бакалавър и завършва специал- 
общество в България.

Христо Николов е четвъртият по математика и информатика, 
носител на наградата “Джон Ата- В 2006 г. е научен сътрудник в 
насов”. Първият лауреат през 2003 Института по математика и ин- 
г. беше Преслав Наков. На следва- форматика на БАН. От 2005 г. в 
щата година статуетката бе присъ- продължение на 1 година е ма- 
дена на брат му Светлин, а за 2005 тематик към Института по мате- 
г. носител на приза стана Валентин матика и информатика, след ко

ето продължава образованието
През тази година за пръв път бе си в Токио. Има 7 публикации, 

връчена и награда на Международ- част от които в престижни то
ката компютърна професионална кийски издания, 
организация 1ЕЕЕ, придружена от

в

ност математика във Факултета

Българският филм “Маймуни 
през зимата” е сред 60-те филми, ко
ито ще участват в категорията 
“Най-добър чуждоезичен филм” в 
борбата за награда “Оскар”.

Павлов.

Т. Петров

[Когато миналото оживява (4)

Тревненската резбарс
Дърворезбата сред българите, която бележи връх в лични строители, най-известни от които са 

своето развитие по време на Възраждането, има ста- Димитър Ошанеца, Иван Бочуковеца, Ни- 
ри традиции както в бита, така и в религиозния култ. кола Драгошинов, Уста Генчо Кънев и

С неповторимите си природни красоти Трявна се Генчо Новаков, 
превръща в притегателен център за много майстори Особен тласък на развитието на занаята 
резбари. Няма сведения за това кой е бил първият дава засиленото строителство на църкви, 
резбар в Трявна, но когато в началото на XIX век в което в българските земи трае през целия 
града се заселва прочутият резбар хаджи Георги от XIX век. Ранни творби на Тревненската 
Видин, той намира многогодишна традиция и обосо- резбарска школа се намират в Арбанаси и в 
бен резбаро-дюлгерски еснаф. някои от Търновските манастири. Пищна

Най-ранните изяви на възрожденската резба в резба на XIX век може да се види не само в 
Трявна се свързват с прочутата фамилия Витановци, тревненските черкви “Св. Архангел Миха- 
Мнозина от тях като поп Витан Цонев, Витан Коюв, ил” и “Св. Георги”, но и в черквите в Габ- 
Симеон Симеонов, Цоню Симеонов и др. са били и рово, Севлиево, Свищов, Троян, Чирпан и 
добри иконописци. Други от резбарите са били от- в много други градове и села.

Очарованието на битовата дърворезба 
може да се види както в тревненските, така 
и в къщите в Жеравна и Боженци.

Неугасващите слънца в 
Даскал овата къща

Уникалната Даскалова къща е типичен 
представител на ранновъзрожденската 
тревненска къща. Строена е през 1804 - 
1808 г. от майстор Димитър Ошанеца и неговия по
мощник Иван Бочуковеца. На Герговден 1808 г., веро
ятно при градус, майсторът и неговият помощник 
сключват облог за направата на дърворезбените тава-

кой направи по-хубав таван ще стане коджабашия СвОвобпаЗНО ЧИСТ ГТИП 
на целокупния резбаро-дюлгерски еснаф. От Гергьов- '
ден до Димитровден те не излизали от стаите, там Тревненската резбарска школа създава един до го- 

там спали, за да не крадат идеи един от друг. ляма степен чист и свеобразен стил. Чуждите влияния 
Комисията, която трябвало да се произнесе за качес- са малко и много деликатно вграждани. Преобладав3 
твото на резбите, видяла първо тавана на Бочуковеца. пищният растителен орнамент, предаден на няколко 
Тъй като Иван бил само чирак, не бивало той да стане пласта. Под сръчните ръце на тревненските маистс 
глава на еснафа, та го провъзгласили майстор, а Ди- ри-резбари дървото се превръщало във вити лозниШ 
митър Ошанеца станал коджабашия на тревненските слънчогледи и рози, пеещи птици. Изобилието 
майстори. Доволен от направеното, хазаинът дал по дървесни породи, подходящи за различни видове р 
хиляда гроша и на двамата. ба, придава допълнителна красота на творби

Покрай майсторското свидетелство Бочуковеца Използва се орех, круша, явор, липа, бреза, топ°н‘ 
спечелил още една награда - станал зет на хазаина, дъб... Много често сред натежалия растителен °Р 
тъй като дъщеря му, която донасяла храна и вино на мент се появяват гълъби, пауни, славеи, дори егзо 
майсторите, по-дълго се застоявала при по-младия.

Сега Даскаловата къща е единствения в България 
Специализиран музей на дърворезбата. В

Даскаловата къща

ставена и колекция на самобитния майстор-резбар 
Генчо Марангозов - резба и дървопластика, скулпту
ра на български ханове и царе, барелефи на възрож
денци...

ни:

яли и

ни животни като камилата. 
(Следва)

В. Вонея е пред-Експоиати в Музея на дърворезбата
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Проект на ОС и на СНР
„Напредък" се готви за 
приватизация________Компютри за всички села Всички искат да 

напуснат работа
вС„ВчГм=о1ЩГТи°вДБНоа да^™?„Тд^еуСслМо0 [Г ^
силеградска община ще поду- вия за работа на съветите на за работ^Гмпю^Гакто 
чат по един компютър, прин- местните общности, а на жите- за членовете на ките на 
тер и телевизор. Реализацията лите в селата да се овъзможи и МО, така и за всички заинтеое 
„а този проект, които възлиза достъп до съвременната техни- заинтере
на около 4 милиона динара, ка, казва кметът Владимир За- 
съвместно ще финансират хариев. Той изтъкна 
Общинска скупщина в Боси
леград и СНД като осигурят по
50/° от предвидената сума. целарии, но по инициатива на 
Проектът включва и осигуря- общинското ръководство в 
ването на 6 съвременни ксерок- проекта са включени всички 
са за местните канцеларии в местни общности на територи- 
Горна Лисина, Долна и Горна ята на общината.

След обзавеждането 
мещенията ще бъдат ангажи-

совани жители.
На срещата между предсе- 

че първо- дателите на съветите на мес- 
начално СНР е предложил обо- тните общности с кмета 
рудване на шестте местни кан-

* „Напредък“ години наред съществува само 
фиктивно - банковата сметка вече 5-6 годи
ни е блокирана, работниците не си спомнят 
кога 3а последен път са получили заплати, а 
голяма част от движимото и недвижимото 
имущество е разпродадено или унищожено.

Доколкото всичко върви ко”, а същевременно полагаме 
според плана, до края на годи- усилия да подсигурим и оста- 
ната ще бъде извършена пре- налата част. 
ценка на капитала на “Напре- Кадастралната служба в Бо- 
дък” в Босилеград и Агенцията силеград е разделила общес- 
за приватизация ще го включи 
в процеса на приватизация, 
оповестиха от фирмата.

За изчисляване на стойнос
тта на капитала предприятието 
ще ангажира белградската 
фирма “Конеко”, която е опъл- 
номощена за преценки на иму
щество на обществени пред
приятия. Налага се обаче проб
лемът как фирмата, чиято бан
кова сметка вече 5-6 години е 
блокирана, да намери 280 000 
динара, колкото ще струва ус
лугата на “Конеко”. Петрунка 
Симеонова, ид директор на 
“Напредък”, казва, че се надя
ва, една част от тази сума да им 
осигури общинският бюджет.

Неотдавна в “Напредък” 
беше избран нов Управите
лен съвет, понеже на досе
гашните членове изтече 
мандатът. За председател 
на седемчленния съвет е 
избран Милан Господинов, 
инженер по селско стопан
ство във фирмата. Новият 
състав на УС продължи 
мандата па досегашната 
ид директорка Петрунка 
Симеонова за период от 
шест месеца.

и с
представителите на СНБ която 
миналата седмица се проведе в 
Босилеград, бе 
местните общности да осигу
рят по едно подходящо поме
щение, в което да бъдат поста
вени уредите.

договорено

Любата, Бранковци, Долно 
Тлъмино и Назърица. на по-

П.Л.Р.

На 1 ноември - Деня на народните буди тели твеното от държавното иму
щество на фирмата, което е ед
но от основните условия, за да 
може да се върши преценка на 
капитала.

Въпреки че нямат задълже
ния, голяма част от работници
те ежедневно идват във фир
мата и с нетърпение очакват 
позитивна развръзка на сегаш
ното положение.

Те очакват да бъде реализи
рана социалната програма, ко
ято от общо 31 са приели 27 ду
ши. Агенцията е осведомила 
ръководството на фирмата, че 
социалната програма е одобре
на за всичките 27 работници и 
че реализацията й ще започне 
след 1 януари 2007 година. За 
“доброволно” напускане на ра
бота заетите, приели социална
та програма, ще получат по 10 
средни заплати в стопанството 
в републиката или по около 300 
000 динара.

В момента над 30 сегашни и 
бивши работници в “Напре
дък” чакат да започне и реали
зацията на присъдите за делата 
им, които те са спечелили сре
щу фирмата, понеже не им из
платила гарантираните запла
ти през последните няколко го
дини. Работниците подчерта
ват, че присъдите ще се извър
шват чрез принудителна про
дажба на определени части от 
имуществото на предприятие-

Гостува Ваклуш Толев
По повод 1 ноември - Де

ня на народните будители, 
в КИЦ “Цариброд” филиал 
Босилеград гостува извес
тният български философ 
Ваклуш Толев. Той произне
се беседа за значението на 
народните будители и за ис
торията на самия празник.

Толев изтъкна, че буди- 
телствството е било силата 
на цялата нация за освобож
дение от робството. За първ 
път Денят на народните бу
дители е отбелязан през 
1909 година, а официално 
празникът се чества от 1922 
година. След 1945 г. буди- 
телството, както каза Толев, 
“трябваше да умре като неу
добство за интернациона
ла”, а след 1 990 година то се 
възстановява.

Гостът от България посе
ти църкавата и килийното 
училище в село Извор. Спо
деляйки впечатленията си 
от посещението, той каза, че 
е изумен от църквата като 
паметник на културата, как
то и от липсата на дооценка 
на това, което е създадено, а 
отговорно не е пазено или не е 
прието. За килийното училище

***
Ваклуш Толев е роден 

през 1923 година. Учил е 
право в Юридическия фа
култет в Софийския уни
верситет, но през 1946 го
дина бил изгонен поради 
политически 
Дълги години прекарва в 
затвори и лагери, където 
пише поезия, драми, фило
софски есета и изучава 
немски, френски и англий
ски език. След излизането 
от затворите завършва бо
гословия в Духовната ака
демия в София.

Толев е автор на идеята 
да се утвърди Ден и изгра
ди Дом на 13 поименни 
безсмъртни българи в на
ционалната история, а не
гово е и предложението до 
ООН в Хартата за правата 
на човека да се включи и 
клауза за правата на душа
та, като се премахне при
лагането на анатема в ре
лигиите 
“враг” в социално-граж
данските отношения.

причини.

- Поискахме от Общинския 
съвет да ни бъдат отпуснати 
100 000 динара от общинската 
хазна, сочи директорката. С те
зи пари планираме да платим 
една част от услугите на “Коне-

и понятието

в селото Толев каза, че то 
всъщност е било български 
университет във времето на 
робството.

то.П.Л.Р.
П.Л.Р.

На Петковден в общината

Служби в Рибарци и Босилеград
И тази година християнският Антоанета Стешич от Райчи- ра в Босилеград, който от спе- 

празник Петковден беше тър- ловци. Тя подари на църквата циално монтираната бина на ли- 
жсствено ознаменуван в Рибар- сребърен кръст и четири свещ- вадата между църковния двор и 
Ци и в Босилеград. Празничната ника и почерпи всички присъс- училището 
литургия в препълнената с хора тващи. След това на добровол- програма. След като се почер- 
Рибарска църква “Света Петка” ни начала беше избран и дома- пиха, присъстващите 
отслужи вранският владика Па- кинът на службата за следваща- рите се хванаха заедно на хоро. 
хомий, придружаван от архие- та година Анка Дойчинова - Въпреки че беше планирано, 
Райския заместник Пери/та Ми- Треперска от Босилеград. Освен в културната програма не учас
тия и старшината на босилег- рибарчаии на тържеството при- тва известният софийски аксам-

брой жители бъл “Сите българи заедно”.***

изнесе културна

и гапцьо-

Радската църква Отец Йоан. В 
богослужението участваха
свещеникът Синиша Бошкович рад. _ По повод Св- Пстка 11 сдсд0" Владиката Пахомий и свещениците благословят
°т Иранска Баня и сурдулишки- По инициатива на Отец Йоан, бедните часове в двора на боси- СЛуЖбарския колач 
ят му колега Миленко Пйсвац. след литургията и службата бе- леградската църква “Рождество

След тържествената литур- ше възстановен и църковио-на- на Пресвета Богородица” и тази Михайло Станчев благослови и готвил и обяд за присъстващи-
ГИя и литийното шествие около родният събор в Рибарци. За ве- година бе организирано чества- преряза колача на тазгодишния те. Следващата година домакин
||ъРквата, владиката благослови селото настроение на присъс- не на празника. В присъствие на домакин на службата Добри Та- на службата в Босилеград ще
и лРеряза службарския колач на тващите се погрижи танцовият вярващите на софрата в църков- сев. По традиция домакинът до- бъде Здравка Гагулска.
Годишния кум на службата ансамбъл към Центъра за култу- пия двор местният свещеник песе агне за курбан, а беше под

ействаха и голям 
и от съседните села и от Босилег-

П.Л.Р.
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Работниците в 
„Пелцледер фабрик"

Общината превзе основателските 
права върху Здравния дом

18 диви сметища на 
територията на общината

Изчакват две 
неизплатени 

заплати
Назначени членове на 

управителните органи Навици?!
В рамките на разискванията по проектопрограмата за 

управление с отпадъците на територията на Пиротски окръг 
бе казано, че на територията на Димитровградска община са 
“никнали” IВ диви сметища.

Преди известно време бе проведена акция “Да запазим 
планетата земя”, в която активисти-доброволци заедно е “Ко- 
муналац” изчистиха околността на града. Но...

Месец и половина след акцията отново взеха да се появя
ват сметища. Тъй като е есен, почти всеко домакинство по
чиства двора о г цветя и други растения. Едни боклука оставят 
до контейнерите, други го запалват, трети го изхвърлят нао
коло. Но да е само този боклук лесна работа! На много места 
около града има “гробища" на леки автомобили, стари печки, 
хладилници и други някогашни домакински уреди. Наистина 
в града никой не се занимава с изкупуване на вторични 
суровини, но, за да се отървеш от счупената печка, бойлер или 
подобно нещо, не е необходимо да го захвърлиш където и да 
е. Та нали все пак има официално градско сметище на Ко- 
зарица! Някои все още не разбират, че да станеш гражданин 
не е достатъчно само да се настаниш в града, но трябва да 
смениш и навиците си. В крайна сметка това означава, че така 
както комуналците почистиха веднъж сметищата, подобно 
нещо трябва да направим и в съзнанието си.

В желюшкого кожопреработ- 
вателно предприятие “Пелцле
дер фабрик” тези дни насмалко 
не се стигна до прекра тяване на 
производството. Работниците 
предупредиха, че ще напуснат 
производствените цехове, до- 
колкото не получат двете неиз
платени заплати. С иска бил за
познат и собственикът на фир
мата Милутин Кръстич, който 
живее в Белград. Той обещал, че 
тези дни ще отпусне средства за 
заплатите. В “Пелцледер фаб
рик” на работниците се изпла
щат т. нар. “минимални”.

С решение на отборниците т.е. достигнатото ниво на здрав- 
(14 гласа “за" от 20 присъства- ните услуги в общината, 
щи) общината и официално Що се отнася до финансира- 
превзе основателските права Нето на Здравния дом, в реше- 
върху Здравния дом в Димит- нието е записано, че основните 
ровград, конто досега бе в със- източници ще бъдат бюджетът 
тава на Здравния център от на републиката, общинският бю- 
Пирот.

Самото решение предизвика 
доста полемики, особено сред 
няколкото отборници, лекари по 
професия, конто работят във ве
домството. Причина за тях ста
на мнението на отбора за здра- Управителния съвет са назначени:

за председател Ратко Малчев, пре
подавател по физика в гимназията,

джет, организациите за здравна 
застраховка и други, както и до
нори.

Превземайки основателските
права, скупщината назначи и орга
ните на управление. За членове на

веопазване и социална полити
ка, който предложи в решението 
да бъдат споменати и фармацев-

от името на местното самоуправ
ление, за членове д-р Иван Мил- 

тичната здравна защита и хиги- ков, физиатър, и д-р Роберт Пст- 
енно-еиидемиологнчната служ- ров също от името на местното са- 
ба, а да се махне рехабилитаци- моуправление; а д-р Александър

Петров и д-р Алекса Радев за чле
нове от редовете на заетите. Всич
ките са с мандат от 4 години. 

Назначен е и Надзорен съвет 
решението, което бе предложе- а състав: Даниела Костова-Пей- 
но от СО, че няма нужда от из- чева (председател), Татяна Ива- 
рично споменаване на отделни 
служби, понеже са наброени 
всичките дейности в областта на

Б. Д.

17 гимназисти 
дариха кръвята на деца и младежи с психи

чески и телесни отклонения. 
Накрая все пак се стигна до В Гимназията “Св. св. Кирил 

и Методий” тези дни бе прове
дена 8-мата за тази година ак
ция по кръводаряване в общи
ната, на която се отзоваха 17 
ученици.

До края на годината ще бъ
дат организирани още две ак-

Л.Т.
нова от името на местното са
моуправление и Стамен Пешев 
от името на заетите в Здравния 
дом. Ще спре безразборното 

прекопаване на улиците
здравеопазването. По този на
чин са запазени всички

Уредена От началото на ноември Всички те имат задължение 
прекопаването на улиците и най-късно до 31 декември на
другите явни площи в града не настоящата година да доставят 
може да става безразборно, ре- плановете си за разкопаване за 
ши Общинската скупщина в следващата година, като при 
Димитровград на последното това трябва да са посочени

времето и мястото на разкопа- 
Всеки който има нужда да ване. Самият иск се доставя де- 

копае по улиците или по други сет дни преди започване на ра- 
площи, ще трябва да търси раз- ботите. Срокът за издаване на 
решение от отдела за урбани- разрешение е три дни. Ако има 
зъм, строителство и имущес- нужда от разкопване на асфал- 
твени отношения при Общин- това настилка, то трябва да 
ската управа. Разпоредбите от стане със специална машина за 
приетото решение се отнасят изсичане на асфалта. Предвиж- 
до всички юридически субекти дат се и парични наказания за 
като “Комуналац”, ПТТ, Елек- неспазването на разпоредбите 
троразпределителното и др., от споменатото решение, 
както и за физически лица.

река си заседание.

След като в с. Белеш 
отдавна беше изграден ] 
мост над Лукавишка ре 
уредени еа и бреговете 
моста до устието й в Нш 
ва. Преди години от мо< 
не се виждаше устието, 
сега представлява една 
истина красива гледка.

А.Т.

Петър Андонов - Денкица, един от най-възрастните ни читатели За автомобилистите
:

бсеки петък с "Братство и на поааьа Сервиз 

за регпаж
* Ангажиментите, които от десетилетия дядо Петър има 3а този 
ден, са да отиде до пазара и да си купи „Братство“. Единствено го 
дразни, когато в петък вестника не пристигне в будката.
ва лято взе 85-ата си година. На рождения ден желал да се настани на работа в издателството 
се отби в местната църква, където се преклони ни. Имал и подкрепата на тогавашните ръково- 
пред иконите, отиде да се фотографира в ате- дители на фирмата, но баща му го убедил, че 
лието на Ивица Алексич и посети кореспондет- трябва да продължи образованието си. Той го 
ството на вестника ни, където винаги е драг послушал, завършил факултета и станал преус- 
гост. Дядо Петър казва, че “Братство” за него пяващ адвокат, 
представлява един верен другар. Преди него 
редовно е чел в. “Глас на българите”. “Брат- лото с две мисли в главата си - да отиде до па
ство” не еднократно е писало за него. Най-мно- зара и да си купи “Братство”. Сега понеже паза- 
го статии написал някогашният ни журналист рът е изместен на друго място, а и будката вече 
Милош Бакич. Представял го като усърден не е където беше, дядото трябва да идва в раз- 
бригадир, който участвал в строежи на железо- лични посоки - първо идва на пазара, който му 
пътни линии и автомагистрали в бивша е по-близо, а след това си купува “Братство”. 
СФРЮ. Като младеж Андонов бил вратар на Във вестника харесва много неща. Дразни го 
местен футболен отбор, виден член на сокол- единствено, когато “Братство” не се появи на 
ското дружество, прилежен работник, общес- будката в петък. Каза, че с вестника ще друга

рува все докато е жив. Дано за верния ни чита- 
Синът на Перо, Данаил, преди години щял тел пишем статии още много години, 

да стане журналист в “Братство”. Завършил 
полувисше юридическо училище в Ниш и по-

За да регулират предните ко- 
лелета на автомобилите си, ДИ' 
митровградчани доскоро тряб
ваше да ходят в Пирот. И там 
допреди известно време имаше 
само една такава работилница- ;

От неотдавна обаче такъв 
сервиз има и в Димитровград-

ЛюбишзНегов собственик е 
Сотиров. Сервизът е оборуден 
модерна техника, така че поло
жението на колелата се отчит. 
по електронен път. Това пък о 
начава, че грешките са сведе

Според Сотиров.
най-ехъ

е едно

Дядото казва, че всеки петък се вдига от лег-

По случай 85-ия рожден ден на Ден
кица известният художник от 
то малцинство Слободан Сотиров му 
направил голяма част, като му нари
сувал безплатно портрет. “Портре- 

влезе в една монография, коя-

наше-
на минимум, 
оборудването не е от 
пите, но за сметка на това 
от най-сигурните.

Сервизът се намира 
главната улица и улица 
ка” или по-точно срещу хл

тьт ще - - „
Сотиров ще публикува наскоро , 

изтъкна с гордост дядото.
ме*ДУ
“Ниш-

ебо-
то

твен деец...
Дядо Петър Андонов, по-известен в Димит

ровградско с прозвището си Денкица, е един от 
най-възрастните жители на общината. През то-

пекарницата. А-Т'Б. Д.
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Бабушница

11|е има ли референдум 

зо смяна на кмета?Енергиен
Бабушнишкият политик и 

лидер на една от двете проти- официален иск за провеждане 
вопоставени политически гру- на референдум, нито пък някой 
пировки в Общинската скуп- е настоявал да му бъдат 
щина д-р Драган Костич зая- предоставени избирателните 
ви, че отборниците от ДСС, списъци. Радованович добави, 
СПО, СРС, СПС, Г 17 плюс и че Общинската управа спазва 
ПСС не се отказват от органи- заключението на Общинската 
зирането на референдум за 
прекратяване на мандата на 
председателя 
на Бабушниш- 
ка община д-р 
Миролюб Ио- 
ванович.
Решение за 
организиране 
на референ
дум полити
ческата 
групировка в 
скупщината, 
която се огля-

че не е пристигнал никакъвгердан от
четири бисера

Своя празник - 6 ноември, работниците
Власинските водоелектрически централи пос- скупщина от 27 септвември, 

според което референдумът ерещат с продукция от 375 милиона киловатчаса
електрическа енергия и прехвърлени 89 милио
на кубически метра вода от Лисинската акуму
лация във Власинско езеро. Данните сочат, че
през десетте месеца от началото на годината
производственият план за 2006 г. от 265 млн. ки
ловатчаса е преизпълнен с цели 35%, а количес- По случай празника работниците във Вла- 
твото прехвърлена вода от Лисина е надмина синските водоелектрически централи ще 
плана с 19%. Тази продукция е истински трудов получат нов съвременно оборуден клуб, в 
подвиг, преди всичко за работниците, които се к°йто могат да прекарват свободното си

време и да организират различни меропри
ятия. Тези дни худоменици от Владичин 
Хан завършиха прекрасна мозайка по мо
тив на известната сурдулишка художнич
ка Сузана Станкович Алексич. Наистина 
внушителни са размерите на мозайката в 
клуба - цяла една стена висока 3,30 и ши-

грижат за агрегатите, като се знае, че те не са 
подменяни повече от половин век. Истински ку
риоз представлява трансформаторът “Феран- 
ти”, произведен в Италия през далечната 1938 
година, който и сега работи с пълна мощност 
във “Върла 1".

вавя от д-р 
Костич, взе на 
14 юни т.г.
Според Кос
тич, кметът 
Йованович,
Общинската 
управа и Общинската из
бирателна комисия блокират 
той да бъде организиран.

От другата групировка на-

на 116 милиона К\Уй електри
ческа енергия, което е съвсем 
достатъчно, тъй като предстоят 
по-благоприятни хидрометео- 
рологически условия, узнаваме 
от инж. Митко Станков, отго
ворник за продукцията във Вла
синските централи.

Каскадовата система на Вла
синските 
централи разполага с най-голя-

разписан нелегално и общин
ските органи и служби не тряб
ва да спазват нито един акт на 
нелегалната група граждани, 
които търсят отнемане на ман- 

чалникът на Общинската упра- дата на кмета на общината, 
ва Небойша Радованович каза, Б.Д.

водоелектрически

Изложба на самодейните 
живописци в Сурдулица

ма мрежа от тунели, канали и 
тръбопроводи в страната, кои
то повече от един век се борят с 
ерозията. Поради това, еднов
ременно с ремонта на машини
те, тази есен бе направена и са- 
нация на тунела на “Върла 3" и 

на канала за "Върла 4". На местата, където бяха 
пълнен още през юли, агрегатите бяха спрени на забелязани пукнатини в бетонните плочи и тръ- 
18 септември, когато започна редовният годи- би, са сложени гумени фолии. Санирани са и 
шен ремонт на машините. Той е завършен, така стълбовете на далекопровода на “Върла 3", пос- 
че спокойно чакаме зимния период, когато агре- троени още през 50-те години на миналия век. 
гатите на четирите каскадови водноцентрали - Това е направено с нови бетонови компоненти и 
енергиен гердан от четири бисера - трябва да 
работят с пълна натовареност. Акумулираната 
досега вода дава възможност за производство

иЗа празника мозайката ще заблести с цялата си красота
Тъй като планът за цялата година беше из- и *В градската библиотека “Радое сред които има студенти, бъдещи 

Доманович” в Сурдулица във академически живописци, както и 
вторник беше открита изложба на хора с друга професия, 
творби на самодейните живопис- Изложбата беше открита по 

на дружеството случай празника Св. апостол и 
“Искон”. Експонираните 30-ина евангелист Лука, патрон на дру- 
платна и рисунки показват съвре- жеството на самодейните живо- 
менните напливи в творчеството писци “Искон” в Сурдулица.

ци, членове
адитиви, които се прилагат в съвременното 
строителство.

В. С. Б. на членовете на това дружество, Д.м.

През „Месеца на книгата"

Множи в Божицо дим ще роботи
Директорът на Народната осигуровка, за да няма прекъс- 

библиотека “Радое Домано- ване в трудовия стаж, и в срок 
вич” в Сурдулица Новица Ста- от една година да й бъде навак- 
нкович се договори с Татяна сана загубената заработка. 
Станишева тези дни отново да - Това беше единственият 
започне да работи клонът на начин да бъдат удовлетворени 
библиотеката в Божица. и двете страни в спора, тъй ка-

Преди около две години бе- то Станишева ще запази работ-

Нашата политика обаче е дру
га, не да затваряме библиотеки, 
а да създаваме условия за доб
лижаване на книгата до читате
лите, добави той.

Божишкият клон разполага с 
книжен фонд от 3118 заглавия,

- 1360 от които са на български,
прекратена работата на ното си място без да^има пре- а 1758 на сръбСки език. От На-

клоновете в Божица и в Клису- късване в трудовия и стаж, а ата библиотека на Сърбия 
Ра- Останала без работа, биб- при очаквания реоаланс на оо- 
лиотекарката в Божица Татяна щинския бюджет за настояща- 
Сганишева потърси защита от та година ние ще се опитаме да
,Г^Гето И поведе сьде®’ в ботатТп а 'клона в ция’ зиачима част от коит° са Владимир Захариев ще устои настоява по подобен начин да
С « ведомството в р д' Р издължаване на предназначени за Божица. Дру- на обещанието си да подпо- бъде решен и проблемът във
*и 1 ца- Процесът продъл- Ц ..... ко_ жеството на божичани от Ниш могне прИ иабавката на опре- връзка с клона в Клисура, кой
то г. 'РСДИ |1ЯК0ЛК0 дни> ко™’ дълго г г>пе_ също е обещало да събере от делеи0 ЧИСЛо прочетни книги то разполага с 5718 заглавия,
сппп»Ше скл*очена спогодба, лежка, заяв ' <г своите членове около 2000 кпи- от България. 3900 от които са на български

Р д *оят° Станишева да дишното рък Д ‘ ги, които да дари на библиоте- Директорът Станкович зая- език.кетоепочтидвойнопове-
тскя!ч.ЛЖг-да ра®°™ в библио- лиотеката беше р ката в родното си село, узнава- ви> че в съзвучие с политиката че отколкото в Божица.
то г, вБожи|(а- а ведомство- рис клона в това село, като пре- ме ^ Стаикопич. Той се „адя- И01ЮТ0 рък0водство на биб-

“ Сурдулина да заплати отстъпи книжния фонд на та ва че и босилеградският КМет ЛИотеката в Сурдулица, той ще
°ските за здравна и социална мошното основно училище.

ше

в Сурдулица 
да получи около 2000

ведомството 
очаква
книги от най-новата продук-

В. Вогоев
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Балкан театъ| 51 Международен панаир на книгата 6 Белградш

Светът е книга! Книгата е свят!
пия или онези, както многобройните ученици от всич
ки краища на Сърбия, които по почин на предимно 
незаинтересованите си преподаватели, а без воля 
правиха бърканица. Всички, които искаха да следят 
инвазията на безбройните събития на панаира, едни 
със сериозна причина, защото почитат писаното сло
во и имат желание да следят съвременните течения в 
световната литература, други без причина, за да бъ
дат ИН, купуваха най-популярната и най-продавана- 
та книга “Казвам се червено” от Орхан Памук, тазго
дишния лауреат на Нобеловата награда за литерату-

Налага се един въпрос - в силната хиперпродукция 
на книги, в силната лавина на нови автори и безброй
ни издателски къщи, в суматохата на преводната ли
тература къде се намира обикновеният читател и как
во за него, като конзумент на това чудо, наречено 
книга, означава организирането на един панаир? Раз
лични са мненията на хората, преди всичко на съвре
менните автори. Едни са за панаира, други са против 
него, но и положително и отрицателно оцветен Меж- 
дуанродният панаир на книгата все пак ще живее, на
дяваме се, в бъдеще по-хубаво гримиран.

Елизабета Георгиева

На откриването на тазгодишния панаир на книгата 
в Белград, който се проведе от 24 до 30 октомври, ве
ликият съвременен сръбски писател Горан Пстрович 
каза: “Без книга и без литература свстът би бил лишен 
от чувства, записвани с хиляди години!” Дали е нужен 
панаир, за да разберем къде се намира книгата в жи
вота ни? И дали панаирът на книгата е място, на кое
то можем да запознаем юношите и децата със значе
нието на “нейното величество книгата”, та те да я зао- 
бичат?

Тези въпроси просто възникват сами от себе си, 
като се има пред очите ни каритината от тазгодиш
ния панаир на книгата в Белград. Над 800 издатели, 
сред които и много от чужбина, с почетен гост САЩ, 
представиха па любознателните читатели своите но
ви издания. А тези любознателни читатели с всички 
сили се опитваха да намерят желаното четиво в море
то от заглавия и в пъстротата на привлекателните ко
рици. Някои бяха на панаира с цел да си купят книга, 
да посетят премиерите на нови книги, да вземат ав
тограф от любимия си автор, да се запознаят с някой 
чуждестранен писател. По-голяма част от посетите
лите па панаира бяха онези, които идваха, за да ги ви
ди някой, че са тръгнали в интелектуален лов на зна-

ра.
Жената на полковника

Български, 

сръбски и 

македонски театри
Любителите на театралното 

изкуство в Димитровград видяха 
още четири добри представления. 
Театърът на комедията към чита
лище “Св. св Кирил и Методий” 
от Тополовград изпълни пиесата 
на прочутия български драматург 
Христо Бойчев “Жената на пол
ковника”. В спектакъла по са
тиричен начин се говори за перио
да на прехода в източноевропей
ските страни и се очертава 
предимно разклатеното самочув
ствие и колебливият дух на “бал
канския човек”. За ролята си на 
Контузев комикът Илко Карайчев 
бе провъзгласен за артист на ве
черта. В пиесата се проявяват още 
10-ина артисти. Постановката е 
дело на Вълчо Янев.

На сцената в Димитровград 
пиротският народен театър отно
во се представи по възможно 
най-добрия начин. Този път с пие
сата “Вълче гнездо” от белград
ския
Петрович, коя
то говори за 
нещастното се
мейство Симо- 
нович. Награда
та артист на ве
черта
младата 
актриса Дание- 

Иванович, 
която изпълни 
ролята на прес- 
тъпничката. Ня
маше да бъде 
грешка,
признанието бе
ше получил и 
Слободан Алек- 
сич, който се

Каравелова. В продължение на 
час и половина между тях бликат 
моменти на любов и омраза, 
привличане и отчуждение, 
претенции за всеотдайност и 
стремеж за отстояване на авто
номността на собственото АЗ. 
Пиесата между другото е изграде
на и върху документален матери
ал, появяващ се зад гърба на 
образите, което ще рече, че е с 
мултимедиен дизайн. По време на 
катарзиса и двамата намират 
един и същ изход - слагат край на 
живота си. В момента на развръз
ката, когато заглъхнаха репликите 
на артистите, т.е. не се чуваха по 
няколко десетки секунди, в залата 
владееше мъртва тишина, който 
факт говори много и за играта на 
артистите, и за стойността на пие
сата, и за сценичните решения, и 
за зрелостта на димитровградска
та публика. Пиесата “Нирвана” е 
режисирал Владлен Александров. 
Тя е копродукция на горепосоче-

Биолчев е лауреат на наградата „Вик“
На 27 октомври в Централния военен клуб в София се състоя церемонията по 

обявяването и награждаването на победителя в Третия конкурс за български роман 
на годината за наградата “Вик”. И двата приза - голямата награда и наградата на 
публиката, получи проф. Боян Биолчев за романа си “Амазонката на Варое”. 
Интрига за името на победителя обаче по време на церемонията нямаше. То бе 
публикувано ден по-рано в няколко вестника.

Журито тази година бе в състав Петър Анастасов, Димитър Томов, Ирина Вага- 
линска и Георги Коритаров. В състезанието участваха 67 романа, 6 от тях стигнаха 
до последния кръг. Другите номинирани бяха: Владимир Зарев със “Светове”, Леа 
Коен с “Консорциум аЦегпиз”, Виктор Пасков с “Аутопсия на една любов”, Иван 
Голев с “Дани” и Валери Стефанов с “Изгубените магарета”. От съперниците на 
Биолчев на церемонията присъстваха Иван Голев и Валери Стефанов.

Ректорът на СУ “Св. Климент Охридски” и победител в тазгодишния конкурс 
“Вик” Боян Биолчев обяви, че дарява парите от наградата в раземр на 10 хил. лева 
за организиране на студентски литературен конкурс.

; г

ч,

Боян Биолчев

БелегМиомирдраматург
ка - сега вече потрепваше цяло- камшикът, изпълнил с дива 
то му тяло. Камшикът беше с болка неговия живот, ще го 
дебела пръчка, тънкият ремък придружи и в смъртта. Един 
завършваше с яко парче гьон и човек искаше да върне нещата 

Тогава автомобилите бяха свистеше във въздуха. Пред там, където са били до този мо- 
рядкост. детските ни очи, защото децата мент, и го правеше по единстве-

Камиони “Рено” с кабини, на- от улицата веднага се бяха съб- ния начин, който познаваше - 
подобаващи дърводелски тес- рали, удебеленият край се впи- да бие с камшика, докато се 
ли, минаваха един-два пъти на ваше в кожата на коня като но- умори, 
ден по главната улица като кът и когато отлетеше в пътя 
сенки от неотдавнашната вой-

На Николай Василев

получи

Предстоеше ми живот на 
си за следващ удар, от мястото юноша, после на зрял мъж. В

училище щях да науча много
ла

на. хвръкваше откъсната козина.
Лицето на каруцаря посиня истини, измъкната от живота и 

още повече. Замахна зверски с поднесени ми като в стъклени- 
протегна ци с формалин. Щях да проче-

Бе пълно с конски каруци.
Те идваха от покрития със 

слама мост над Перловската ре- камшика, 
ка и поемаха по ул. “Гурко” крак, за да направи крачка, ко- та разказа за стария вол Белчо, 
между Зоологическата градина питата се подхлъзнаха и сред за грижите на децата и възрас- 
и разрушените от бомбардиров- метален звън от подковите ко- таите към заслужилия остарял

труженик, за огромната при- 
Каруцарят замахна още ня- вързаност на човека към до-

Конятако

ките сгради към центъра.
Беше топла есен и хората

бързаха да се запасят със сиви колко пъти, но животното не машното животно,
пернишки въглшца, наречени успяваше да се изправи. Само
“пляка”, те приличаха на ка- опъваше напред шия, после тя- замахна с камшика към мене.
мъни, но горяха малко по-добре лото му мекна и то положи бав- Кожата изсвистя и се вряза в
от тях. Единствените въглшца но глава на тротоара - сякаш слепоочието ми. Почти изцубил 
в света, които увеличават обе- той бе коравата възглавница, съзнание, аз конвулсивно изти- 
ма си след изгаряне, за да е единствено отредена за смъртта чах през улицата до другия 
тежко не само когато ги прена- на конете. Пое дълбоко въздух, тротоар. Погледът ми се прояс- 
сяш в мазето, но и когато ги из- изпусна го през ноздрите и тая ни, обърнах се - каруцарят бе

изтерзана въздишка се превър- отново седнал, подпрял брада 
на в ивица приземен прах. на юмруците си. Каскетът се бе

една затисната от капаците на Каруцарят вдигна поглед и свлякъл и закриваше очите му- 
очите им безкрайна ивица. Ня- огледа децата. Изкрещя ни да Всъщност той нямаше лице- 
къде пред тях се намираше оно- се махаме и изпсува жестоко. Два черни, тежки юмрука под- 
ва неясно място, където кару- После приклекна до главата на пираха пред погледа ми един 
цата ще олекне. Отзад бе кам- коня. Изглежда разбра, че той каскет.
шикът на каруцаря. вече няма да се изправи. Отстъ- А конят скоро престана да Д11

Тая каруца обаче спря ведна- пи назад, седна и опря гръб в ша. 
га след моста. Краката на коня жълтата ограда на Зоологичес- И днес, когато докосна Дяс^. 
потрепваха, той застана леко ката градина. то си слепоочие, напипващ
резкрачен, привел глава. Кару- Децата се бяха разбягали и едър белег. Щях да го првн 
царят беше слаб, синкавото му гледаха одалече. Бях останал през живота заедно с болезне 
необръснато лице бе прихлупе- само аз. Някакво особено усе- истини, които никога не ЯД 
но от каскета, сякаш той като щане за истинските неща, кое- даром - че жестокостта и &63 
конски капак не позволяваше то след години щеше да ме нап- лието на човека са едно и с*’ ^
на погледа да се устреми наго- рави писател, ме държеше не- нещо, че смъртта идва 1 ^
ре. Мъжът закрещя и започна подвижно при тая сцена, кога- нашата човешка воля
да бие коня. Животното напра- то каруцарят разбираше, че прашна въздишка и че
ви две крачки и отново спря. животът му се срива, а конят смисленият живот оТ-
Непосилното движение го нака- дишаше все по-пресекливо, ве- стар каскет, подпрян с д 
ра още повече да разтвори кра- че безразличен към това дали чаяни юмрука.

нят се свлече на паважа.
прояви в ролята 
на Лазар. Добри 
роли 
твиха
сандра Стоянович, Милан Наков, 
Александър Радулович и Зоран 
Живкович. Пиесата е поставил на 
сцената Борис Тодорович. По не
говите думи пиесата “Вълче гнез
до” е опит през роговицата на 
окото, която е прицел на сензаци- 
онализма и черните хроники, да се 
проникне до мозъка, сърцето и 
душата, която е някъде помежду и 
която е прицел на театъра и е 
главната причина за странното 
изпълнение на сцената.

Любителите на театъра в Ди
митровградско едва ли си спом
нят за пиеса, която на тукашната 
сцена някога е изпълнена на маке- 

език. Представлението

В този миг каруцарят скочи и
осъщес- 

и Алек- ния македонски театър и Драма
тично-кукления театър от бъл
гарския град Пазарджик. Журито 
определи признанието артист на 
вечерта да бъде връчено на 
Кристина Атанасова. Понеже ста
ва дума за съвместно дело на два 
театъра, този път бе направено 
изключение, така че и награда за 
участие в проявата получиха 
представителите и на двата теа-

хвърляш.
Конете вяло следваха пътя:

търа.
В рамките на фестивала във 

вторник публиката видя пред
ставлението в две действия “Мъ
жете на една Наташа” от Антон 
Павлович Чехов.
Народният театър от Лесковац. В 
ролите се проявиха Сузана Груич 
(Наташа), Благойе Иванович, 
Джордже Томич и Предраг Сми- 
лянич. За артист на вечерта бе 
провъзгласен Джордже Томич.

Тази вечер Врачанският театър 
ще изнесе представлението “Ела, 
ела, при мене, Кремало”.

Изнесе го

донски
“Нирвана” от Константин Илиев 
беше изпълнено именно на този 
език от артистите на Народния те- 

Щип Кристина Алек- 
Методия Колески. Те

атър от 
сандрова и
отразиха отношенията между 
вестния български поет 
Яворов и съпругата му Лора

из-
Пею

Б.Д.
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Държава се гради с труд 

и поглед в бъдещето
*При Княз Борис се 
извършват онези ис
торически промени, 
които спокойно мо
гат да се нарекат ко- : 
лосални и 3а които 
обикновено се говори 
чрез терминологията 
на световните кул- 
турологични модели и 
цивилизации.

(Митровден, 
5* Разпуст) 

Празникът е 
посветен на Св. 
Димитър Солун
ски - светец от 
Солун, загинал 
мъченически око
ло 305 - 306 г. 
Празнува се на 
26 октомври (на 
8 ноември по ка
лендара на Сръб
ската православ
на църква).

В народните 
представи Св. Ди
митър язди чер
вен кон и от бра
дата му се посип
ват първите сне
жинки. Затова 
Димитровден се 
смята за начало 
на зимата. “Свети 
Георги носи лято, 
Свети Димитър - 

зима”, казва народът. 
На този ден завършва 
периодът, за който са 
наети ратаите, овчари
те - от Гергьовден до 
Митровден. На места 
на следващия ден, на
речен разпуст, става 
разплащането с работ
ниците.

На Димитровден се 
правят събори, курба
ни и служби. Обредна
та трапеза: пита с 
ябълки, яхния от пе
тел, курбан от овче ме-

о^'лилосоЛско мисГеЖнеВпо" Рат симулира държавнически през олтара на християнската езическа религия”. Зад тези ду- 
ческо-философско мислене по- размисъл. Омуртаг успява да религия, 
казва в своето управление ХАН се докосне до най-същностни- 
ОМУРТАГ. Той показва как

*ми се крие духовна гордост на 
един владетел, довела до него
вия житейски трагизъм. При

Духовните терзания на Бо- 
те въпроси на философското рис несъмнено са били много 

един владетел може да е велик битие като отношенията 
и без да води войни. За българ- рец - творение, 
ския хан мирът е по-ценен от наследство за 
всяка победа и той го използва,

тво- по-силни и емоционални, от- Владимир става въпрос не
смърт, колкото хладната историческа просто за нова или стара рели- 

поколенията, оценка за неговата дейност, ко- гия, както и за атрибутите на

•““ЕТ"“"""0'
конструкция на средновековна- При КНЯЗ БОРИС се из- на княза, който е трябвало да лития сама по себе си е една 
та държава. Омуртаг е наясно вършват онези исторически бъде “чужд” на своя духовен философска и

пРомени’ които спокойно мо- мир и на своите народностни концепция за света с произти- 
те и духовни ценности, които се гат да се нарекат колосални и традиции. Вероятно душевното чащите от това последици на 
създават в процеса на мирното за които обикновено се говори уравновесяване при Борис е всички по-ниски нива. Затова 
развитие. Неговият завет към чрез терминологията 
поколенията, изразен в Тър-

живот х
5космологичнасъс значението на материални-

5втората му действията на българ
товните културологични моде- мащабна стъпка по отноше- детел не са някакъв “необуздан 

новския надпис, е първата ли и цивилизации. ние изграждането на българ- стремеж към варварското”,
наи-сериозно изразена фило- п ската държавност и народност: както биха ги квалифицир
софска концепция в нашата ис- ПриеМОНеТО НО ............. хронистите във византийския

ХрИСТИЯНСТВОТО залагането на славянската двор, а те визират опита да се
азбука. съхрани изграденото битие от

Кубрат до Борис. Връзката с 
това битие е споменът за пра
дедите, тяхното уважение и

на све- настъпило след ския вла-

али
тория за значението на човеш
ката дейност и смисъла на чо-

за официална религия в Бъл-вешкия живот. Само владетел, 
надживял времето си, може да гария излиза далеч извън проб- По този път Борис успява да 

лемите с религиозна тематика, покаже пред Европа едно ко-напише:
"Човек дори и добре да жи- Обикновено се счита, че с дал ренно ново и позитивно лице 

вее, умира и друг се ражда, новидния си ум Борис е успял на българския народ, а освен 
Нека роденият по-късно, като Да прозре следните историчес- това още през IX век да форми

ра факторите религия и език. 
- Християнството в Бълга- Тези два фактора са онази сила, 

рия ще изпълни същите фун- която пренася българите през 
Строителната дейност, коя- кции, каквито е изпълнило и годините и превратностите на 

то разгръща хан Омуртаг и ду- при зараждането си в предели- историята, 
ховният завет към следовници- те на Римската империя, а Проблемът за християнска- 
те му са най-ясно изразената именно да сплоти поданиците та религия се актуализира от- 
концепция в нашата история за с различен народностен произ- ново при наследника на Борис - 
това, че държава се гради с ход и различна религия. ВЛАДИМИР РАСАТЕ, който
труд и поглед в бъдещето. На - Християнството ще бъде прави нещо необичайно и уни- 
фона на многото последвали го своеобразна “карта за легитим- кално от историческа гледна

ност” на българите пред Евро- точка. Обикновено в историята 
па, за която разбиранията за за него са отредени думите 
цивилизованост са минавали “прави опит да върне старата

значението на изграденото от 
тях. За Владимир отказът от 
прабългарската религия е от
каз от история, род и духовна 
същност. Той не желае да изос
тави българската историческа 
реалност и традиция в името 
на една философско-религиоз
на абстрактност, каквато на то
зи етап е била християнската 
религия за повечето българи. 
При този княз се очертава с ця
лата си колосалност сблъсъкът 
на две алтернативи, белязали 
минало, настояще и бъдеще.

разгледа тези (писмена), да си 
спомня този, който я е напра
вил.”

ки истини:

со.
В съботния ден преди 

празника е Димитрова 
задушница.

държавници-рушители, позна
ти и от по-новата ни история, 
неговите думи до днес генери- - Продължава -

Жизненият цикъл 6 традицията 
на българина (1)_________

нето), а първото повиване става с бащи
ната риза.

Навсякъде съществува опасение от 
навясване на родилката (до 3 ден тя мо
же да бъде нападната от навяци - изпада 
в безсъзнание и умира). Срещу навяците 
се огражда леглото с въже, близо се сла
га метла или лук, кади се и др. Освен то
ва родилката и детето са напълно изо-

^ Рлждлне
лирани след залез слънце - врати и про
зорци се затварят плътно, за да не про
пускат светлина навън. Всички предпаз
ни мерки се прилагат до 40 дни.

Новороденото най-напред се подна
ся над огнището, за да бъде здраво. 

В много краища се смята, че бремен- Следващата грижа е закърмяването

*Новороденото най-напред се поднася над огнището, 3а да 
бъде здраво. Следващата грижа е закърмяването, а над гла
вата на майката се държи сито с хляб и чесън и по един 
хляб под мишниците, 3а да бъде винаги сито детето.

Бременната жена е означвана като 
трудна, тежка, непразна, пълна, в поло- пата носи нещастие, затова не бива да над главата на майката се държи сито с 
жение и др. Докато още не се вижда, прескача процепа на кола (за воловете е хляб и чесън и по един хляб под мишни- 
бременността се пази в тайна, защото опасно), ловците не дават убит дивеч в ците, за да бъде винаги сито детето. При 
се смята, че ако се разчуе в първите дни нейната къща, защото се похабяват първото окъпване във водата слагат но- 
и месеци, забременелите лесно се поха- пушките им и т.н. В други пък райони на сещи здраве билки, сребърна пара, яй- 
бяват. нея се гледа като на носителка на щас- це. Характерно е осоляването на ново-

Обикновено бременната извършва тие и добра среща. роденото на третия ден с цел да не ми-
всички домакински и полски работи, Родилката се нарича родила, родил- рише лошо потта му. Вярва се, че през 
стига да може. Съществуват обаче и го- ка, родилница, а раждането - добиване, третата нощ след раждането идват 
лям брой забрани, които целят да осигу- добив, раждане. В миналото родилният орисниците и че съдбата, орисана от 
ря г нормалното протичане на бремен- акт се пазел в тайна. Бременната се уса- тях, не може да бъде избрисана. 
ността, да защитят здравето на жената мотявала в зимник, кошара или плевня Родилката се смята за нечиста, зато- 
и детето и да улеснят раждането. Някои и за нея не се полагали грижи, що се от- ва не трябва да се докосва до огъня, не 
от ограниченията нямат рационални нася до удобство и хигиена. Грижи са бива да доближава чешма или кладенец, 
обяснения: бременната да не убива полагани, ако раждането е трудно. То- не бива да пере пелени известно време, 

да не яде месо от заек, да не рита гава родилката е запойваиа с вода от из- до месец не меси хляб. Вярва се, че как- 
котка или куче, да не се вглежда в икони митите ръце на съпруга си и с отвара от вото и да се изнесе от къща с новороде- 
(някъде пък се препоръчва коренно про- богородична ръчица. Когато раждането мото, това пресушава млякото, 
тивоположното - да се вглежда в икони, става у дома, пъпчето се отрязва със В следчаищия брой:

сръп от бабата (помощница при ражда- Кръщене, свето кръщение

а

нлти се, че родилката и детето 
г ппг> покровителството на Св. 
‘"гоРодици (тя е нейде близо по 
Ле*е па раждането) и затова е 
„ “,,йй Ла се омесва богородична 
бей й * покойници, първа пита, 
с пити и т.н. От обичаите 
"I. Ралкйането по-тържествеп е 
ар.!% втора пита (погача и 
п,ц'^етиридесетилт ден е очис- 
"о "д Родилката отива заед-
Моли™а*« и детето па чиста

ЗМИЯ,

за да е красиво новороденото) и др.
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Баскетбол; Втора сръбска лига - група изток, 5 кръ^ _ Факти
* 15-годишна

та италианска 
гимнастичка На
неса Ферари, ко
ято спечели тит-

Първа загуба 

след четири 

победи

1 КША2ЕУАС Кл;а2с»0С

2 МАРИЕОАК Л1окв!п0с

454:3725 б 0

410:3446 14

4353763 8Т1ЮЕИТ N16 4 1
лата в индивиду- ■ 
алния многобой 1 
при жените на 39. I 
Световно първен- I 
ство по спортна 1 
гимнастика, кос- В 
то се проведе не- I 
отдавна в Архус | 
(Дания) по май- 1 
чина линия е - 1
българка. Майка Е 
й е от град Пле- I 
всн. И

306:3064 01М1ТП0У0НА0 ОтпКюудгва $ 14

434:393б МОПАУА У1кЯап Нвп б 3 2

6 ДЮ \Л-ап|е 450:3915 3 2

БК „Княжевац“ - БК „Димитров
град“ 101 : 73 (26 : 14; 33 : 30; 24 : 
14; 18 : 15).

7 КТ АМ ВоЦфЮС б 2 3 369:304

0 огКЕИ Зокооаф 404:4205 2 3

0 Р1КОТ Ри-01 3 307:3013 2

Димитровградчани претърпяха първата загу
ба през това първенство. Особено лоши за тях се 
оказаха първата и третата четвърт от мача, кои
то загубиха с 12, съответно 10 точки разлика.

След този кръг отборът на “Княжевац” огла- 
временното класиране, докато “Димитров

град" заема четвърто място.
Княжевац, 28 октомври 2006 г. Спортната за

ла в този град, зрители ; около 200, рефери И. Временното класиране п лигата 
Касавчевич от Бор и И. Йоцич от Ниш.

БК “Димитровград”: Вельов, Апостолов 2,
Далнбор Алексов, Петров 2, Станимирович 5,
Мишев, Андреев 15, Аранджелович 7, Андрее- тува на “Юг” във Враня, 
вич 27, Еленков, Радованович 15 и Дарко Алек-

10 ЯКО ПА2КЕТ ЯЛ 402.4243 2 3

шап»11 ЕКОСШОМ 2 345:3725 2 3 * България И
мотополигонът
“Горна Росица” край град Севлиево са обявени за организатор и трасе 
№ 1 през 2006 година в световния шампионат. Конгресът на Междуна
родната федерация по мотоциклетизъм (ФИМ) дава наградата на Бъл
гария за четвърта година (2002-2004). Т. П.

12 У1-А80Т1МСе У1иво11ПСО 3703095 1 4

13 К1Ж$ЦМШЛ КигЗитЩа 312:373б 41вява
14 НА.Ю1)К УЕШКО ИедоИп 316487б 0 5

Димова и Еленков най-добриСОВ.
В следващия кръг “Димитровград” утре гос-

На 25 октомври в СЦ “Парк” се трети Неманя Боянич с 694, чет- 
проведе поредното състезание на върти Марио Маринковс 465, пети 
атлетическия клуб “Балкан” по пе- Стефан Голубов с 342 и шести Вла- 
тобой, на което участваха всички димир Велков с 315 точки, 
пионери и пионерки - активни чле- _ Сред пионерките най-добра бе

----- нове на клуба. Проведоха се състе- Йована Димова с 1473, пред Алек-
зания в бягане на 100 м, тласкане с сандра Андонова с 1357, Андреа 
гюле, скок на височина и дълъг Тодорова с 1337, Александра 
скок. Момчетата още тичаха на Петрова^с 1282, Саня Станкович с 
800 м, а момичетата на 600 м. На 1127 и Йована Йованович с 1072 
първите 6 най-успешни състезате- точки.

на които сега главният конкурент за първото Ли в двете канкуренции бяха връче- 
място в лигата “Напредък” от Алексинац “бяга” ни награди, а първокалсираните АК “Балкан” ще участват на още

две състезания - “Уличен пробег” в 
“Димитровденски

д. с.
НфЗ -12 кръг

Равенство, равно на поражение
ФК „Аужница“ - фК „Балкански“ 

1 : 1 (0 : 1)
В близко бъдеще членовете на

3 точки. получиха и златни медали.
В конкуренцията на пионерите ПиротВ Бабушница “Балкански” показа добра, но Мачът бе игран на 28 октомври пред около 

неефикасна игра. Басов изведе напред ди- 200 зрители. В състава на “Балкански" бяха: ПРЪВ бе Андрей Еленков с 1514, пробег" в Димитровград, 
митровградчани с чудесен гол, но след това съ- Петрович, Чирич, Басов, М. Георгиев, Марков, втоРи Неманя Новакович със 767, 
играчите му пропуснаха да увеличат аванса. Ба- Пейчев, Костич (Нацков), Гюров, Ставрич, 
бушничани изравниха в добавеното от рефера Иванов (Бошкович) и Ценич. 
време. В следващия кръг утре от 14 часа “Балкан-

От резултата на мача не може да бъде дово- Ски” посреща на своето игрище отбора на 
лен нито единият, нито другият отбор. Особено “Омладинац” от Малошище. 
не могат да бъдат доволни димитровградчани,

и
д. с.

Шах

Пет кръга в Нишка баняд. с.
Първите 6 кръга в лигата на Централна Сърбия — група “Юг” по 

шахмат бяха изиграни по системата “гост -домакин”, докато последни
те пет кръга ще се играят в Нишка баня от 3-5 ноември.

Днес (петък) ШК “Цариброд” ще се срещне с ШК “Вучйе”, в събота с 
ШК ”Беса" и ШК “Младост" от Босилеград, а в неделя с шахматистите 
на Враня и Власотинци.

ЮФД -12 кръг края на есенния полусезон оста
ват още 3 кръга, в които “Мла
дост” ще гостува на “Леминд 
Ливница” в Лесковац и на “Рад- 
ник” в Сурдулица, а ще посрещне 
“Ястребац” от Блаце.

"Младост Г. Величкович, М. #1 
. Момчетата в зелените фла- засев м. Николич, И. Василев 

нелки отново имаха териториа- (от 66 мин й. Глигоров), Б. Вои- 
лен превес. В 54 минута Марян пович> Б. Арсич, М. Георгиев, В. 
Станимирович с точен изстрел Владимиров, М. Станимирович 
от ръба на наказателното поле (от 66 мин м йоич), Л. Динов 
удвои преднината. Това беше (от §5 мин. Б. Чипев) и С. Дамня- 
първият гол на централния напа
дател пред босилеградската пуб
лика, откакто в началото на пър- Костич, 3. Анджслкович, А. Ра
венството подсили редовете на 
“Младост”. Автор на тр 
падение за “Младост” беше Бо-

Три гола за три точки д.с.

Младост" се бори за оцеляване“Младост” спечели на своя 
стадион “Пескара” с 3:1 срещу 
“Ябланица” от Медведжа в 12 
кръг от първенството на Южно- 
моравска футболна дивизия. С 
тази победа зелените поправиха 
лошите впечатления от послед
ните два мача, в които претърпя
ха загуби от “Злочудово” и БСК.

Още от първия съдийски сиг
нал босилеградчани непрекъсна
то атакуваха вратата на гостите и 
създаваха голови положения. В 
28 минута Владица Владимиров 
направи отличен пробив, центри
ра топката в наказателното поле 
и Мирослав Георгиев вкара за 1:0 

полза на “зелените”.
И през второто полувреме 

картината на терена не се проме

ни

След първите шест кръга от първенството на Централна Сърбия - 
група юг, босилеградският шахматен отбор заема предпоследното мяс
то в таблицата с 3 точки - една победа, едно равенство и 4 загуби. Спо
ред регламента на състезанието, след края на първенството от дивизия
та ще отпаднат два отбора. Следователно “Младост” е в опасната зона 
и за да оцелее в дивизията, ще са й необходими две или три победи във 
финиша на първенството. Противници на босилеградския тим са “Ца
риброд”, “Куршумлия”, “Ястребац” от Ниш, “Раднички” от Трупале и 

дович, Б. Джорджсвич, М. Ива- “Зелени връх” от Свърлиг, който е водач във временното класиране, 
нович, А. Динич, М. Илич (от 56

нович.
"Ябланица": А. Маркович, М.

етото по- - Нашият отбор има сили да постигане добър резултат в решаващите
п Д- Трайкович), Н. Адемо- мачове и да оцелее в дивизията, заяви Новица Божилов, треньор на ШК

бай Арсич в 58 минута. До края вич> д Микич (от 66 мин. С. “Младост”. Това никак няма да е лесно, но в състава имаме качествени 
на срещата гостите успяха да от- Стойкович) и А. Димитрисвич. шахматисти, конто са готови да спечелят срещу всеки един отбор в ди- 
бележат почетен гол - Алексан- Б следващия кръг на 5 носм- визията. П.Л.Р.
дър Микич бе точен от дузпа в 66 ВрИ (педеля) “зелените” ще госту

ват на “Леминд Ливница” в Лес
ковац.

мин.

: 4 (0 : 1). За “Балкански” играха: 
Пейчев, Вукчевич, Костов (Жел- 
ько Димитров), Гогов, Младенов,

* Тридесетина Димитровград- Д. Иванов, Жарко Димитров, Н. 
чани във вторник присъстваха на Иванов (А. Тодоров), Е. Тодоров 
мача от Шампионската лига меж- (Ставров), Петров и Д. Йованович 
ду “Левски” и немския “Вердер” в (Маркович).
София. Билетите обезпечи КИЦ *Мачовете от 12 кръг от 
“Цариброд”, който се погрижи и първенството на ФС РИС за мла- 
за превоза. дите категории, в които младите

* Пионерският състав на състави на “Балкански” трябва да 
“Желюша” не отпътува на мач от се срещнат с връстниците си от 
първенството на ФС РИС в Пирот нишкия “Синджелич”, най-веро- 
срещу съответния състав на “Ие- ятно ще бъдат отложени, 
динство” заради недостатъчния 
брой играчи.

* Пионерският състав на ФК
“Балкански” загуби като гост от пиротското село Бериловац 
съответния състав на нишкия В състава на димитровградчан»Велков,

Н0В1/1Н1/1минута.
След 12 кръга босилеградски

ят отбор заема 9 място във вре
менното класиране с 15 точки. До

в
П.Л.Р.

ПОД - 9 кръг ВЬМЛАН.
ЙРСедШм ~
ЗАДРУГАР Н'|
МКХОРЦНПЬ Ги а &17 13
Н40РЕДАК 8 4 1 3_ 23:12 13
ВП.дуркоет ГТ1 з ш 13 
мпшсТТ

ПОШЛИВА

а а з__о 41:7 24
___ 1_1 я.10_й
& 5+6 о 2 17га 1а
а зоз кш (5

Пореден провал
ФК „Младост“ (Мали Суводол) - ФК 
„Желюша“ 8 : 4 (6 : 2)

•*Бал-* Младежкият състав на 
кански” загуби от съответния със
тав на “Владимир Дуркович от

“Желюша” продължава ла, улучиха греда, докато 
Донков изтърва дузпа. 

“Желюша”: Димитров,

с 1:2.
МС) 8 2 2 4 14.33 8

а 1 з ч изз &
8 1 1 $ 5Д4 4
I ГТ~ У 2220 3

МПЩЯТрР) 0 2 2 б" 027 2

да губи. През първото 
лувреме на мача срещу
“Младост” желюшани по- Делчев^ Миланов^ Нико- 
лучиха чак 4 гола след из- лов, 
пълняване на

по-
“Железничар” е 0 : 4 (0 : 2). За ди- бяха: Гогов, Маринков, 
митровградския отбор играха: Йосифов, Денков, Йотев, Мил 
Манов, Ботев, Соколов, Боянич, нов, Георгиев, Наков, ДжорД*
Коцев, Кирков, Милев, Гогов, вич и Иванов. До края на есени

остава оше 
от 1 *

Стоицев, Стоянов, 
тъч!?! Тере- Ставров, Борисов, Иванов, 

в"Мали Суводол е с Денков и Рангелов.
В следващия кръг “Же

люша” в неделя домакин
ства на “Младост” от Пол
ска Ръжана.

РСМ
Иванов, Тошич, Митов (Ставров). част от първенството

един кръг. “Балкански” утре ^ 
* Петлетата на ФК “Балкан- часа е домакин на “Младост 

ски” загубиха от връстниците си Полска Ръжана. 
от нишкия “Железничар” също е 0

нът
малки размери, така че от 
тъчовете може да се създа- 

положения.дат голови 
През второто полувреме 
желюшани вкараха два го-

Д.СВременното подреждане на отбори- 
Д. С. те след 9 кръг



(Пиетет шн-1 13 ноември 2.

Скръбна вест
На 24 октомври 2006 година почина

ХРИСТО КРУМОВ 
от Димитровград

Остана само нестихващата болка, непреходна
та обич и свидните спомени.

От съпругата Иванка, синовете Саша и Синиша,
хите Александра и Драгана, 

______________ внучката Миня и внука Никола

Тъжен помен 
На 9 ноември 2006 г. се 

навършва ЕДНА ГОДИНА 
от смъртта на нашия мил 
брат, чичо, вуйчо и дядо

Тъжен помен
Навърши се ЕДНА ГОДИНА, откакто се 

пресели във вечното царство милият ни чичо и 
дядо
ВУКАШИН СТОИЛКОВ - ВУЧА 
от с. Нашушковица

I

■М, ПАНАЙОТ 
ТОДОРОВ 
(1932 - 2005) 
учител 
в пенсия 
от Назърица

Панихидата ще бъде отслужена на 5 ноем
ври на гробищата в с. Нашушковица.

Тъжен е погледът ни към затворената врата на твоя дом, 
тежка ни е истината, че те няма. Липсва ни твоята обич. И не 
случайно Господ избра да те вземе при себе си на Димитров
ден, защото твоята добрина, човечност и сърдечност наподо- 
баваха на ангелска. И нека ангелите да те пазят. Почивай в 
мир!

сна-

|
Скръбна вест
Съобщаваме на роднини и приятели, че на 27 октомври 2006 

г. почина нашият мил съпруг, баща, тъст и дядо
РАДОМИР МИТРОВИЧ-РАДЕ 
(1947 - 2006)
служител от полицията за паспортен 
контрол в пенсия.
Скъпият ни покойник бе погребан в димитров
градските гробища.

Нека всички, които го познаваха си спомнят за 
него. Поклон пред паметта му!

Съпругата Хада, дъщерята Ир, 
зетът Драган и внучката М

:

Вечно ще пазим от забра
ва хубавите спомени за теб. 
Поклон пред светлата ти па
мет!

Твоите благодарни племенници и внуци’*?■

;
Възпоменание
На 2 ноември 2006 г. се навършиха 5 ГОДИНИ от смъртта

Братът Васил и сестрата 
Правда 

със семействата си МАРИЯ ЧИПЕВА 
от Босилеградена,

ария
Мила тетко,
изминаха пет години, откакто ни остави, но ви

наги си в нашите сърца и никога няма да те заб
равим.

Почивай в мир!

Тъжен помен 
На 9 ноември 2006 г. се 

навършва ЕДНА ГОДИНА 
от смъртта на

Тъжен помен
Последно сбогом на нашия кум и кръстник

РАДОМИР МИТРОВИЧ - РАДЕ
ПАНАЙОТ 
ТОДОРОВ 
(1932 - 2005) 
учител 
в пенсия 
от Назърица

Племенниците Наталия 
и Бранислав, внучката Маша, 

сестрата Оливера и зетът ВасилСемейство Ташкови

На 27 октомври 2006 година почина нашата 
обичана и непрежалима съпруга, майка, свекърва 
и баба

Възпоменание
На 2 ноември 2006 г. се навършиха 15 

ГОДИНИ, откакто завинаги ни напусна нашият 
мил съпруг, баща и дядоЦВЕТАНКА ЕВТИМОВА 

(1925 - 2006) 
от с. Бистър

На 4 ноември от 11 часа на бистърските гроби
ща ще отслужим панихида по случай ДЕВЕТ ДНИ от смъртта 
на скъпата ни покойница. Каним роднини, съседи и приятели 
да ни придружат.

Ти винаги ще бъдеш жива в нашите сърца и мисли, в най-ху
бавите ни спомени. С много обич, тъга и признателност се 
прекланяме пред светлата ти памет. Почивай в мир!

съпруг Томислав, син Гошо, снаха Благица и 
внуци Мирослав, Милан, Виктория и Татяна

ВИТОМИР ГИГОВ - ТОМА 
(1935-1991) 
от Димитровград

Не можем да те върнем, защото и Господ из
бира кого ще вземе, но никога няма да те 
забравим. Твоят светъл лик и доброта завинаги 

ще живеят в нашите сърца.
С много обич и тъга се прекланяме пред светлата ти памет!

Опечелени: семействата Петрови и Гигови

С голяма обич и благо
дарност ще помним твоя 
светъл лик и добрините ти. 
Вечно ще бъдеш в нашите 
сърца! Почивай в мир!

Племенникът Винко 
със семейството сиОпечалени:

На 12 ноември 2006 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта на нашия непрежалим съпруг, баща, син, брат, девер 
и чичожж 9 10Кръстословица 304 4 5 6 7 81 2 3

Съставил: Драган Петров ж ж 14 1511 12 13
МИНКО ДИМИТРОВ 
(1965 - 2005) 
от с. Долно Тлъмино

Каним роднини и приятели на панихидата, ко
ято ще отслужим на 6 ноември (понеделник) от 
11 часа на долнотлъминските гробища.

Скъпи наш, цяла година чакаме да се върнеш, 
да чуем твоя глас, да видим твоята усмивка... Но 

няма те и нашата болка е неизмерима, нашите души са неуте
шими. Крепят ни само хубавите спомени и решимостта да не 
позволим па забравата да те изтръгне от нашите сърца. Спи 
спокойно вечния си сън!

ж жж 16 17ВОДОРАВНО: 1. Името на 
бившия македонски прези
дент Глигоров. 4. Голямо на- 
воднение. 8. Възклицание в ^ 
корида. 11. Агна Николова. 21 
12. Езеро край Суботица. 14.
Еврейски свещеник. 16. Бла- 25“ ” 
то, тресавище. 17. Бразил
ска футболна легенда. 18. ~
Член на масонска ложа. 19.
Комшии. 21. Завод в Ниш. 22. ____
Подходящ за целта. 23. 11 и 31 
15 буква. 25. Турско мъжко _
име. 26. Управител на факул- ^ 34 35
тет. 27. Артилерийско оръ- Ж _____
дие. 28. Които се прави сме- 137 I 
шен или глупав. 29. Дарител.
30. Първа размяна на дарове 
при годсж. 31. Чуждестран
но мъжко име. 32. Марка 
прах за пране. 33. Град В то на актрисата Бегович. крайморски град. 26. Името 
Източна Сърбия. 34. Хими- 13. Коралов остров. 15. на певицата Драгович. 27. 
чески елемент. 36. Стомаси. Мъжко име. 16. Част от Земна повърхност. 29. Бащи 
37. Марка белина. 38. Иван Войводина. 17. Пазач на ни- на бащите ни. 30. Миряна 
ГимоВ. 39. Власт и управле- Ви, лозя, градини и др. 18. (гал.). 32. Мирослав Илиев. 
,1ис на тиранин Бивш премиер на СФРЮ. 19. 33. Животно с неприятна
ОТВЕСНО: 1. Размекната Граблива птица. 20 .Управи- миризма 35. Втората:нота. 
пръст. 2. Река в Австрия и тсли на стопанства. 21. Мо- 36. 11 и 9 буква.
Италия. 3. Който носи

Общинска избиочтелпа ко- 1- Милена. 6. Меринос. 12. „Имола“. 14. Кол. 15. СТ. 16. Да. Г»Г,"ЙГСвеТн ■ 1*.Аванс.21).дЛ22.

пре 1 средата на де КилоВат. 57. ИВ. 58. Рамо. 59. „Синалко“.

Ж
19 20

жж 22 23 24

ж 27ж 26

ж 30

Ж
29

От семейството с много обич и тъга

Ж
зз

Ж
32

ж 36 Възпоменание
На 4 ноември се навършват 7 години, а на 8 август се навър

шиха 3 години откакто не са е нас нашите родители
САВКА и ЛЮБЕН 
РАНГЕЛОВИ 
от с. Долна Лисина

Поклон пред светлата им памет!

39★ж 38

мир (гад.). 22. Свръхишпсди- 
. 9. Любен Илиев. 10. Име- гемгпен човек. 24. Хърватскипя

Синът Борко със семейството си

На 3 ноември 2006 г. се навършват 10 ГОДИНИ от смъртта 
на нашия незабравим съпруг, баща, свекър и 
брат
КИРИЛ МАНАСИЕВ 
от с. Долна Любата

Годините не могат да заличат нашата голяма 
тъга и хубавите спомени за теб. Почивай в мир!

От най-близките

опас-

1
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шшщт3 ноември! 3006____

Психолозите
предупреждават: ш ■ (тешишПазете си 

здравето 

от лошите 

шефове

М;,
Голем мерак автонобили...

да - Е, ти све че га извър- 
сретнем Контруту тиш, све бийеш на очеп, 

да га чуйем кво че каже 
по реверендумат. Нали се 
сечате, он рече дека нема суйе нещо що иде нао- 
да излази на гласуванье и пако. Место да почнете от 
дека йедно на друго при народат, он испада послед- 

йе све пропадла рабо- ня дупка на дудукат! 
та. Ама он кико у земльу 
да потъну, нигде се не вее- дъна да се размисли че 
ка. Тамън се питайо колко гласуйе ли или нема и да

си избере дънът кита че

имайо

све нещо не ти арексуйе... 
- Па не може да ми арек-

Отношсиията с началника 
до голяма степен определят 
риска от депресия и други 
психиатрични проблеми, пре
дупреждават 
Дори и приятелски настрое
ните колеги или добре плате
ната работа не могат да ком
пенсират проблемите с начал
ника.

Различни проучвания по
казват, че над 50% от работе
щите имат влошени или от
кровено нетърпими отноше
ния с шефа си и че именно то
ва е главната причина за на
пускане на работа. Конфлик
тите с вишестоящия измес
тват всички останали причини 
за неудовлетвореност на ра
ботното място, включително 
заплащането, 
ността на работното време и 
трудовите задължения.

Още в старо време наемни
ците са открили, че “омразата 
към вишестоящия кара кръвта 
да кипи” и води до здравос
ловни проблеми. В едно из
следване с медицински сестри 
психолозите са стигнали до

нас
- Ама затова йе имал два

психолозите. извода, че работещите под ръ- фът е в лошо настроение, лсс- 
ководството на мениджъри с но се прихващат излъчваните 
лошо отношение (липса на от него негативност, несигур- 
уважение, честност или съп- пост и стрес. Служители, кои- 
ричастност) имат доста то работят за щастливи и про- 
по-високо кръвно налягане по дукгивни мениджъри, са 
време на работа, отколкото склонни самите те да бъдат 
техни колеги, управлявани от весели и оптимистични както 
внимателни и съпричастни на работа, така и вкъщи. На- 
директори. Хората с “кофти чалник, който крещи или уни- 
шеф” са изложени на 20% жава, проваля цялата органи-

време че издържи тека, те 
ти га он иде с Оптимистато- гласуйе...

- А не, тия два дъна да-га и нещо се расправляю...
- Реко ли ти дека нийе че досте да видите кико че 

победимо! - вали се Кон- иде, па ако у първият не
иде, а оно у вторият че па-

- Кико бре вийе сте побе- лите колата и че гъи вози- 
дители, кита реверендумат те да гласую...
йе успел и са си имамо нов 
Устав? - чуди се Огггимис- целу Йевропу, та нийе ос

вен свет ли смо, а?
- Кво сте се бре, Оптимис- 

ли тия твой нов Устав у то, ватили за туя Йевропу
кико жаба за кал... Кита

трата.

- Брей Контро, тека йе у

тат.по-висок риск от сърдечно за- зация. 
боляване! За да нс получавате стресо- 

Защо началниците влияят вс от лошите си шефове, спе- 
по този начин? Не само защо- циалистите препоръчват меж-

- Па айде, кажи ми, мину

Цариброд?
- Важно йе дека у държа- йе от ньу дошло нещо 

вуту повече от половината добро за нас? Нечу да те
подсечам кво напраните, 

га знайеш много

то не дават радушно повише- ду другото да откриете какво 
ния, лошо оценяват работата те наистина харесват в рабо- 
или определят тежки правила тата. Разговорът за стремежи-продължител-

излезоше, а ти оратеше 
нема да излезну и трийесе оти 

; на сто!
за служителите - смятат спе- те и ценностите му ще ви поз- 
циалистите, които изследват воли да разберете началника 
работната среда. Хората са си. Това може да промени 
развили способност да бъдат ъгъла на взаимните ви отно- 
изключително

добре...
- Напрайише га ония със 

тува старият Устав що си беоше
- Мани са процентите, 

важното йе дека 
У стават не може да мине умислили дека они су тия 
и ко що видиш я съм побе- що требе да оправляю све-

тът. Нейе бре, Контро, за
- На Кукульевдън си по- маче говеджа глава! Я 

бедил! Устават йе пот- веруйем дека смо се из- 
върден! А за цариброджан- мъкнули от калту и съга

чувствителни щения. Ако това все пак не се
към емоционалните послания, случи, изходът е само един: 
дори към онези, които не са лошият шеф не си струва ек- 
изрично заявени. Когато ше- сперименти с вашето здраве! дил...

шшПолитически
диалози

Симеон Костов ье могу да ти кажем: нити идемо по прав пут, а от нас 
се воде, нити се караю... си зависи дали пай че ва-

- Прав си! Доста им йе би- тимо да се надмудруйемо 
ло да гьи воде ко волове за кико досъга... 
оглавник или да гьи - Само ти веруй и се на
карам кико овце на пашу дай кико лисицата на 
у рудину, дека и трава не ярчевата!
ница...Ете най-после им йе - Видим дека с тебе нема 
дошъл акъл да су и они да пойдемо зайедно, оти 
човеци и дека требе и за све дърпаш настрану, би- 
ньи некой да си помисли... йеш на жеглу!

- Мани са туя народняч- - Ааа, те ти га и Манча, 
ку политику, признай дека па нека ти и он каже! 
нийе смо победителье! - Убаво що ме видосте 
Излезомо повече и га най-после, слушам ви еве

*Как да разберем кога политиците го
ворят истина, а кога лъжат? Просто: те 
винаги лъжат!

*Само лъжата е истина. Останалото е 
политика.

‘Следствието тъпче на място - винов
ниците са много известни.

*Тендер за приватизация: „Айде, Яно, 
къщата да продаваме!“

‘Сливата ни е национален бренд, а пи
янството... национален тренд.

- Яка душа носи този народ!
- По какво заключваш това?
- Толкова много душевадци, а народът все

още е жив!* * *
- Комшио, прочетох във вестника, че ня- 

депутати си купували обувки откои наши
внос за над хиляда евро. Защо ли са им прит
рябвали толкова скъпи обувки?

- Абе... те би трябвало да си купят акъл,
ама... не се продава!* * *

- Какво ще кажеш за съдебната ни систе-

*Не е страшно, че тоягата е излезла 
от рая, но това, че е направила рай за ти
ранина.

*И небесният народ се погребва в земя-

толко време и ви се чудим:изгласамо...
- Айде да не ти распраям защо бре претришате “го- 

кико сте излезли. Събирас- лемете” работе, а не се за- 
те по селата бабичкьете с ватите да се питате заселе

те ли жито, прибрасте ли
ма? та!

- Куче влачи, дира няма! * * * а1 симорузат, имате ли 
дърва за зиму...

- Ти бре Манчо, дибидус 
той стана за трета поредна година победител в не разбираш, не си ли^чул 
традиционното състезание, провеждано в град дека мънечката к 
Чатануга (САЩ). ™я претураю колата? Ако

Вицешампион е американецът Джой Честнат, ни бройиш за мънечкьи, 
който за същото време изяде “само” 91 нийе смо ти, бре, некикъ 
хамбургера, а трети бе също американец - Пат вактор!
Бартолети, натъпкал в устата си 76 хамбургера 
за 8 мин. Тримата призьори подобриха претурате колата, само па- 
поставения преди 2 години рекорд на Кобаяши зете да ви се не строше

БИ ПРИТИС-

Куриоз ■.- Реши ли за кого ще гласу
ваш? Японец 

изгълта 97 

хамбургера за 

8 минути!

- Ами... да.
- Е как, нали още не са разпи

сали избори?
- Няма значение. Аз не изли

зам на избори.* * *
- Какво чакаш, байо?
- Чакам да се стъмни...
- Ооо, значи... ще се клати 

коминът!
- Не бе, чакам да видя кого

Ако сте вактор, ако

нз
Такеру Кобаяши от Япония подобри °т 69 хамбургера.

ще фаворизира телевизията собствения си световен рекорд, като само за 8 Въпреки добрия апетит, 27-годишният ну| 
довечера - премиера или пре- МИНути успя да гьлне чак 97 хамбургера! Така световен рекордьор няма вид на чревоугодник:

тежи едва 65 кг и е висок 160 см!зиден I а...

главуту и да не

Мапца
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