
Вестник на българите в Сърбия Г Първият брой излезе
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3~сспод, са.иси.шута а ш/аспълпСса, ди са.мси СГс с/л-"А оспод, с5,-г«а гуаси/чА, плодюСи/пш, ла пепел, че му, с пе/чести дъна ир- 

е/ога/пш! У Са, лдСажъ, да, са Г
</еу,ежупъ, тоСа, че ся и^/п/ълСа, ищетоето 

д^дееСе и, ж,и(ют! 3)а сее, пчелни делмяти, па а тлх/пата па 
гтиидш/т/,, ди п-ряла/чше осее,ме/се- е,

е степта, а 
рхухтижш, сижш а 
4си/ша Сей пгьемтп а е.

нему е/лагодедта ^а
Л\ паI . *Щ.■« гдемеаи

п/ь.,та, н/ъищ с дечудлига, Си/по, са-
' стиега

>-■;»-

<сЧв#
д,иуте, д/е, се отичат лшлштс пет, де/п е, погачи а до депи поглед, 
опело чешма/те,, дп потече .мед, и, - Сее пиша, е, есе е наше. 
масло, д/уа/пА) Сипи дее, шт/ъмеи, де 3)а ^аеСидл/т леу/уишх/пти, да, се 
шр- а.ше, пд/ддие чаша,а,, да, палдда,- осеете,а па, хсдстт, хайде дп се Сесе- 
Си, ежид хАА/пдмоил, ди поСтиуш, ли,лее, опиши, нули, опити, пиме, 
хилАюал,ди попуи/пш, .млад оонаж, дауСъу/тп се, уед п&дап се, ди се Са- 

дАА, се чуе пдед девет ^ ежи,, пдед да, ди се чуе, че душа е 
дсСеугп уелш чет 4 десети, па да еди/н, плът се и,яла тълпа. СРадСаа 
дюипА/т отдалече сачми, госта, те се жали, хода а сГлагослейете! 
ЛАчшджсии, де/, донесат пиж/на Сди/п, път, се годината, сдеищ, еди/,, 
д/гда а дч жлид,а а д/, отиди - пи п/ьт се, опшдешш идпдаищ! ЗКиСа 
деи/А/пш, - идиоти, паа уединили- дддаЛи^ до година, до годижи до 
пи аж - па/ти,, паа е/еиЛти а дл- сАжилш!

ССеуддуаСс еМдохийще!
ЖаЖ,(дияна Шристо Ззомд.тмо6

- лисечипа,

I

до/яА/А/еги - ди Сеиу 
Са/пь, д/А дюед?д/ю/пъ, ди с/ьпуСа/

стота/жи
///
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От откриването на българското консулство в Ниш ^

България подкрепя Сърбия $ 

на пътя й към Европа к вйм и|щ » & 'стшт

Посланикът на България 
посети Димитровград

Доссмша днн преди прнсъс- безплатни, 
диниваието си към Нвропей 
ския

сръбските граждани, по за съ
жаление е наложително. Нала
пам се, че тома положение няма 
да трае дълго, тъй като съм 
убеден, че Сърбия наскоро ще 
влезе и бяла та шеш спека листа 
п бързо ще се включи и сироаз 
лай ГПЧССК1Пе интеграп.ии, за 
което може да разчита па си 
турна подкрепа от наша ора
на, каза българският министър 
па правосъдието Георги Петка
но». Мярвам, че ще има и проб
леми, особено в начало то, но аз 
очаквам разбира 1Слсгно и то- , 
леранция от желаещите да пъ- | 
тупат в България или през паша 
тери тория, добави Петкано».

- Ма българските граждани 
пожелавам благодатна Нова 
година и много успехи » евро
пейския съюз. Отличните ни ! 
взаимоотношения и помощта, 
която пи се оказва по пътя на

На тържествената церемо- 
ирисъствие на бълтар- 

в град ския посланик и Белград Геор
ги Димитров, генералния кои 

н;ч;\ страна изпълни пп.рдигс сул Георги Юруко» с нсрсона- 
си обещания - '

. -
г*' , - Ч*”. -"Дхгсъюз България откри IV- 

11 ер ал 11 о консулстно 
Ниш. С това

II пи в

начинание съсед
Vт *-■в съзвучие е из

ключително добрите междуеъ- 
еедски отношения, до ное.чед

ла на консулството, представи- 
тели на обществено-полити
ческия живот па град 11нш па

I

щь
■ 'А5

- ■- ’ я

________

Съпругата на посланика Севда Димитрова 
раздаде коледни подаръци в КИЦ

евроинтеграциите подсказват,
Посланикът на Република България в Белград Георги Ди-чс и занапред връзките ни ще 

укрепват на всички полета, зая- митров и директорката на Агенцията за българите в чужбина 
ви министър Стойкович. Аз Деница Христова посетиха на 22 декември Димитровград. Те

се срещнаха с кмета на общината Веселин Величков, след кое
то посетиха детската градина “Пчеличка”. На малчуганите 
Агенцията дари скромни подаръци за Коледа, за което те бла
годариха с подбрана програма.

В КИЦ “‘Цариброд” съпругата на посланика Севда Димит-

очаквам успешно да решим и 
косметския въпрос за да могат 
българските войници спокойнов____

Министърът Георги Петка поп пръч и подарък 
за новото консулство

ния момент да отлага въвежда- чело с градоначалника Смилко 
нето на визов режим за сръб- Костич, голям брой граждани, 
ските граждани, възложен от сред коиго и наши сънародни- 
членството на България в се- ци и новинари от всички цен- 
мейството на европейските трални, регионални и местни 
държави и народ, да доближи медии, говориха българският 
дипломатическо-консулските 
си представителства към въз- орги Петканов и сръбският му 
можно по-голям брой гражда- колега Зоран Стойкович. 
ни на нашата страна и може би 
най-значимото - визите да са приятно пито за нас, пито за

да се завърнат в родината си, 
добави той и подчерта, че бъл
гарското малцинство в Сърбия рова на 42 деца главно от селата Драговита, Трънски Одоров- 
е един истински стабилен мост ци, Моинци, Гоин дол и др. дари коледни пакети. Става дума

за трето дете в семейството на възраст от една до 7 години.
А.Т.

за сътрудничеаство, а не за 
конфронтации.

След речта на двамата мин- 
ситри военният оркестър от 
Ниш изпълни националните 
химни на двете страни, като съ
щевременно на мачтите пред 
генералното консулство бяха 
повдигнати знамената на Бъл
гария и на ЕС.

Генералният консул Георги 
Юруков, посланик Димитров, 
министрите и гостите изпиха

Димитровград
министър на правосъдието Ге-

6 бюджета - 260 млн. динара
Миналия петък (22 декември) се те разходи и инвестиции в основ- 

проведе последното - осемнадесе- ното и средното образование, 
то, заседание на Общинската скуп- 

по чашка шампанско за успеш- щина в Димитровград през 2006 
на работа на консулата и благо
датна Нова година.

- Въвеждането на визите не е

Двойното гражданство Заплатите на заетите, които 
ползват средствата от бюджета, в 
сравнение с 2006 година ще бъдат- Въпросът за двойното гражданство е проблем, който се 

решава на правителствено ниво. Като министър, който 
пряко се занимава и с този въирос}мога да ви уверя, че след 
първи януари няма да има пито скъсяване пито удължава
не на сроковете за придобиване на българско граждан
ство. Моля всички, които искат да придобият българско 
гражданство, да не използват посредници и да не им ди

нари, защото те си слагат парите в джоба и ви лъ
жат, категорично заяви българският министър па право
съдието Георги Петканов.
- Гражданството е много важен въпрос за всяка държава, 
по аз съм уверен, че въпросът за двойното гражданство с 
България ще бъде уреден на билатерален план, като се из
хожда от принципите на взаимното уважение и реципро- 
цитета, заяви министър Зоран Стойкович.

година.
Отборниците се съгласиха бюд- увеличени с 6,8%.

В.С.Б. жетът 33 следващата година да
_!_възлиза на 259 692 000 динара, същия процент да бъдат увеличе-

Осъщественнте приходи през ми- ни и комуналните такси, таксата за 
налата година са увеличени с 6,8%, ползване на строителните площи, 
понеже се предполага, че такава както и тези в зоната на граничния 
ще бъде инфлацията през 2007 го- преход. Прието е и предложението 
дина. за ‘“цените” на услугите, които

Най-много пари ще се изпол- Общинската управа дава на граж- 
зват за работа на службите, които даните.

След оставката на Драган Сте- 
моуправление: опщинската упра- фанов на поста отборник от Г17 
ва, детската п социална защита, плюс бе верифициран мандатът 
културата, спорта, информирането на Илия Методиев от същата пар- 
и туризма, както и за материални- тия.

Отборниците се съгласиха за

Поправка
В миналия брой па вестника 

погрешно беше написано, че на 
откриването па Генералното 
консулство в Ниш е присъствал 
Румен Петков, който също е бъл
гарски министър, но на вътреш
ните работни, за което дълбоко 
се извиняваме и на двамата ми
нистри, както и на читателите.

ват

са в компетенция на местното са-

А.Т.

Сесия на ОС 6 Босилеград

Приет бюджетът за 2007 година дадоха зелена улица и на прог
рамите за работа на Дирекцията 
за строителни площи и пътиша 
и на комуналното предприятие

щинската служба, е закриването властта” (115 828 000), както и циални грижи - 2,1 милиона ди- “Услуга”. Славка Накева, Д°се" 
позиции за разходите, от общински данъци и такси, нара и пр. 18 милиона динара са гашна директорка на Центъра * 

с кои- Средствата ще се ползват пре- предвидени за работа на общин- култура, на която тези дни изт
беше назначена за

Горна Аюбаша и от околните села.* На заседанието присъстваха и жители
На последната си тазгодишна 

сесия, която се проведе в Горна на някои 
Любата на 22 декември, отбор- Това се отнася до сумите,
мините на Общинската скупщи- то било планирано общината да димно за работа на ведомствата ската Дирекция за строителни че мандатът,

Босилеград приеха седмия участва в реализацията на някои и организациите, чийто основа- площи и пътища. изпълняващ длъжността Д V
пейаланс на тазгодишния, а проекти, сетне средства били тел е ОС. За нуждите на общин- През 2007 година е планира- тор на това ведомство. ето
Р грп това и бюджета на община- осигурени от правителството. ското управление например се но във Фонда за солидарно-жи- След края на за“"цепГь-
С - 7007 година След седмата С общинското решение се планират 29,4 милиона динара, лищно строителство да се събе- танцовият ансамбъл къ>• т
Та вместо заплануваните предвижда в бюджета догодина за Общинската скупщина и рат 2,3 милиона динара, във ра за култураизнесе.|ЧССки*
по ш ’000 бюджетът за 2006 да се съберат 151 471 000, Общинския съвет - 16,8 милио- Фонда за ползване на благата от народни хора в >
и> °1 възлиза на 117 276 000 най-голяма част от които ще на, за Центъра за култура - 8,9, общ интерес - 1,7, а във Фонда за стол.
година в ‘ ата за намале- постъпят от републикански из- за Народната библиотека развитие на общината 2,5. 
динара, пр (а Смилка точници, чрез така наречените “Христо Ботев” - 5, за детската Отборниците приеха Статута
ни ето, какз сл на об_ “трансфери от другите нива на градина - 6,9, за Центъра за со- на Здравния дом в Босилеград, а

от

п.л-г-
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В парка на природата „Стара планина" .Г"

важен туристически център
**'Ч,

Стара планина, чиито юго
западни склонове са на те
риторията на Сърбия и се 
простират от Връшка чука 
над Зайчар до границата с 
България източно от с. Се
нокос, с решение на прави
телството на Република 
Сърбия от 1997 година е 
провъзгасена за защитен 
Парк на природата. Заема 
площ от 142 000 хектара. 
Като природно богатство 
от изключитлено значение, 
Паркът на природата 
“Стара планина” е номи
ниран за международната 
листа на резерватите на 
биосферата в рамките на 
проекта на ЮНЕСКО “Чо
векът и биосферата”.

граница на Парка на природата 
“Стара планина” не е ясно. На
помня се, че я определят реки
те Нишава и Тимок. По тоя на
чин Пирот и Княжевац се на
мират в границите на Парка. 
Пирот е определен като център 
на туристическия регион, а 
Княжевец като субрегионален 
център. Димитровград и цяло
то Забърдие обаче са останали 
извън границите на Парка и на 
Просторния план. А Димит
ровград, като важен пункт на 
международната железопътна 
и автомагистрала с граничен 
преход, който е главната “из
точна капия” на Сърбия и За- 
бърдието с Петърлашките пе-^^егашните села Сенокос и ропейски центрове на планин- планина. Изворище, по долината на Сек- щери, одоровското карстно по-

2 Сенокошкият ™",П°Г,Г”3
ви Сенокоса - туристическо се- питаловложения на Сърбия ве- ТурИСТИЧеСКО-СПОртеН ВЪЗвЛ платото над извора на потока куствените езера Сават1 и Са
еГв6 ЦУГ.СТ^еС^И Ц6НТЪР’ 46 пРедназначи средства за с Просторния план се свързва със ски-лифт, чийто ват2 и другите особености,
ГпП ’ У Стр°ежа Т ТУРИСТГИ I Сенокос и Каменица се опреде- един крак се изкачва до Църни непременно е трябвало да вля-ски-лифта, десетина алпииски спортни обекти, а на Бабин зуб лят кат0 туристически села вър на 1831 м надморска висо- зат в границата на парка и

ЛяпччяшгтогатпГ „ в княжевашката част на тара Хук значи трябва да се развива аина' а другия се спуска към Просторния план. Вън от тези
Дали запустялата Стара пла- планина вече се строи. наречения селски туризъм ЯвоРов РИД- От Аджина кория граници Димитровградска об-нина и Висок отново ще оживе- “Геокарта” от Белград неот- така наречения селски туризъм Нвис1 се спускат лва Р 4 Димитровградска оои 1 с всичките съпътващи го деи- ' ° , н,вии' се спускат два щИна до голяма степен е дис-

ят. Дали и кога тук, където давна издаде и разпространи ности .Източно от Сенокос къ- ски'лиФта> единият от които квалифицирана и хенликепит-
преди повече от едно столетие карта на пиротската и димит- се съединяват Карибан- към Гърли кладенъц, а другият ‘ Р‘
кръстосвали многохилядни ровградската част на Природ- ьски Гъплешина е към Дебели рид. От Забел тръг- Все пак най-големия хенпи
стада, ще кръстосват туристи и ния парк “Стара планина”, коя- рд ц е ват два ски-лнн)та Единият се п 1111 големия хенди___________________ ______  предвидено ново туристическо два еки лицла. единият се кеп на Димитровград в реали-

р Г д р п р р селище, от което тръгва изкачва до Преграда (1670 м зацията на старопланинските
Въпросът за Стара планина на областта Парк на природата ски.лифт, КОЙТо през Карибан- « вие.), а другият до Мучибаба туристически проекти а с тях и

напоследък много нашумя в и туристическия регион Стара ьск0 бъФрдо се изкачва към Гър- (П27 мн.вис.). Около ски-лиф- „а реднца ъпът щ . г
Сърбия. За нея като планинска планина , подготвен от Инсти- ли кла^пъц иа ,1адморска „Р. товете са предвидени десетина дейности, може да бъде недос-
красавица с огромни туристи- тута за архитектура и урбаии- сочипаот 1617 м. Оттук към ту- ски-пътски за алпийски татъчното ангажирУне на са-
чески и спортни потенциали, зъм на Сърбия и приет от пра- ристическото селище се спус- ски-дисциплини и рекреативно мите димитровградчани а нанепркъснато се пише и говори вителството на Сърбия. Ог явл у пързаляме димшрошрадчани, а на
по медиите. Правителствени Плана узнаваме, че Сенокос и г д г ки-пътски. първо място на общинските уп-
мъже, политици, туристически околността му се наблюдават р , ■ с,юк°с. където ДимИТрОВГрОД И ЗабърДИвТО Рапляващи структури. По отно- 
и други специалисти говорят, като едно от най-важните срс- д, ват ърла ®арл1 “ ®°" ИЗВЪН ПНИПОЛНИЯ ПП11К шение на Пирот и Княжевац
че Стара планина в бъдеще ще дища на планинския туризъм и д р ка 0 локацията Сено- Р Р Р Димитровград вече сега е мно-
е един от най-престижните ев- зимните спортове на Стара к ТУРИС1ИЧССКИ център. Как и по кон критерии е оп- го по-назад.

(Зттам, по-точно от местността ределепа южната и западната

ски-пътеки.

на.

Венко Димитров

В организация на ЧК 
6 Босилеград

Продадено конфекционното предприятие „Свобода"

Прекъсната агониятаПодаръци 

за сираци Тези дни в Димитровград бе С представителите на гръц- Димитровград ще бъде Михаил 
сключен договор за продажба ката фирма договора сключи Илиядис. Гърците 
иа производствените цехове на досегашният синдик Драгомир ремонтират най-напред новия 
Свобода . Нови собственици Иоваиович. Пред журналисти цех на фирмата, в който ще вне- 

на фирмата, която занапред ще той не пожела да разкрива кол- сат и нови конфекционни ма- 
носи името “Интертекст” ДО, ко пари са дали гърците. Благо- шини. Производството би 
са бизнесмени от текстилния дарение на средствата от про- трябвало да започне до няколко 
отрасъл от Гърция. Те имат дажбата на цеховете ще про- седмици, след като бъде обявен 
производствени цехове в роди- дължи плащането на дълговете, конкурс за приемане на работ
ната си, но са собственици и на които фирмата има към работ- ници. Спрямо старите работни- 
известната конфекционна фир- циците. ци гърците нямат никакви за-
ма Дика от София. Директор на “Интертекст” в дължения.

се стягат да

В рамките на традиционната акция на ЧК на 
Сърбия “Едно пакетче - много любов” босилег- 
радският Червен кръст подари сладкиши и 
други подаръци на 50 деца в общината до 12- 
годишна възраст, които са без един или двама
та родители. Донори на новогодишните пода
ръци бяха чорапарата “Анитекс” и още 15 
Други частни фирми от общината.

П.Л.Р. Б.Д.
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Ььлжарениш 

език стана 

първи в
Европарламента

Патриарх Максим 
по БНТ В страните от ЕС 

само с лична картаБлизък до 

българския 

бит е
Коледният
празник

“Имаме уверението па всички страни от Евросъгаза, че са 
изпратили инструкции по границите и от първи януари до
година българите ще пътуват без проблеми със сегашните 
си лични карти, въпреки че те не са съобразени с европей
ските изисквания".

Това заяви заместник-министърът на вътрешните работи 
Цонко Киров.

Той но изключи обаче да има временни затруднения по

Българският вече е не само един от официалните 
езици в Европейския съюз, но и най-таченият. Той е 
първият език в Европейския парламент.

На интернет страницата на прест ижната институ
ция от няколко дни е надписът на кирлица “Европей
ски парламент”. След това същите думи са изписани 
на останалите официални свросзици - испански, чеш
ки, датски, немски... Българоезична га версия на сайта 
също е първа сред вариантите за навиг ация в интер
нет.

границите в първите дни на новата година за пътуващите в 
ЕС българи.

Сегашните лични кар ти ще важат до края на срока на тях
ната валидност, каза още заместник-министър Цонко Ки
ров.

Велик е денят на Христовото Рождество. 
Бог става човек, за да ни привлече към себе 
сн и ни спаси. Това каза Негово светейшество 
патриарх Максим в обръщение на Бъдни ве
чер, което бе излъчено по БНТ. Изпълнени с 
изобилната Божия благодат, ние с вяра и доб
ра съвест ставаме служители и синове на 
светлината. Близък до българския бнг и ду
шевност е Коледният празник. Нашият народ 
отбелязва Бъдни вечер в уютна домашна об
становка. Традиционно се приготвят постни 
ястия, украсява се елха, запалва се свещица, 
кади се с тамян, старшият по години разчуп- 
ва погачата, всекиму изказва пожелание. 
Който спечели парата се счита за най-щас
тливия през годината. Около бъдника се пеят 
коледни песни, раздават се подаръци.

С надежда за мир, преуспяване и благо
денствие за всички след приобщаването ни в 
Европейската общност ви пожелаваме здра
ве и честити дни, щастие за всеки дом и не
винните дечица, светъл и добродетелен жи
тейски път.

От октомври 2007 година българите вече ще могат да си 
подават документи за нови лични карти но европейските 
изисквания с електорнно изображение на лицето, а до 2009 
година трябва да се въведе и пръстов отпечатък върху лич
ните документи.

Причината - вашият език е първи по азбучен ред 
сред всички европейски, обясниха чиновници от 
Страсбург.

Българският е на първо място и в коледните рек
ламни материали на Европарламента, съобщи “Да
рих” радио.

Приходите в републиканския 

бюджет за 2007 година
045 600 лева, приходите от ДДС - 6 
301 000 000. От акцизи са предвидени 
3 172 740 000, вместо първоначалните 
3 121 740 000, заради изтеглянето на 
някои ставки върху горивата от 2008 
г. за 2007 година. В разходната част са 
предвидени капиталови трансфери от 
108 595 600 лева, субсидиите и тран
сферът от преотстъпен данък към об
щините е 1 618 921 500 лева. Депута
тите отхвърлиха няколко предложе
ния на опозицията за залагане на 
по-високи приходи и по-високи раз
ходи, сред които и по-високи капита
лови трансфери.

-14 541 464 500 лева
Парламентът гласува на второ че- приходи са с близо 50 милиона лева 

тенс приходите в републиканския повече от първоначално предвидени- 
бюджет за 2007 г. да бъдат 14 541 464 те 14 490 464 500 лева. Заложените да- 
500 лева, а разходите - 14 407 058 000 нъчни приходи са 12 716 624 500 лева, 
лева, от които 8 684 062 900 лева раз- а неданъчните - 1 576 183 100 лева. 
ходи, 5 088 561 100 лева - трансфери, Приходите от корпоративен данък са 
и вноска за бюджета на Европейския 1 319 796 600 лева, от данъци върху 
съюз - 634 434 000 лева. Гласуваните доходите на физическите лица - 1 446

Новогодишни честитки 

и поздравления от Бълга
Едва ли някой люже да по
сочи точната цифра 
рата от нашите краища, 
които постоянно или вре- 
мелшно живеят в Бълга
рия. Без съмнение 
най-много са в столицата.
В навечерието на Новата

година с неколцина от 
тях се срещнахлш в Со
фия, тъй като те поже
лаха чрез вестника да 
поздравят роднините и 
приятелите си в Сърбия 
по повод настъпващите 
празници.

на хо-

ия
т

Тодор Петров

Костадин Златков - писател, роден в Божица:
- Добре ни дошла, добре ни заварила, честита НоваЛ-1 година!

Напълни домовете ни е челяд.
градините и полята е плод.Роза Борисова - 

пенсионер: - Роде
на съм в село Куса 
врана, община Ди
митровград. Омъ
жих се и създадох 
семейство в Со
фия, но повечето 
от роднините ми 
са в Сърбия. Ще 
спомена само ня-

Радослав Таков 
- зъболекар: - По
койният ми баща 
Никола е родом от 
село Звонци. Той 
беше доктор - кар- 
диолог. Често хо
деше в родното си 
село, лекуваше на
рода там и почти 
винаги ме водеше 
с него. Аз продъл
жавам да посеща
вам Звонци, къде- 
то имам много 
приятели и родни
ни - Чава, Мика, 
Йоцо, Църни, Ра
де... Мои пациенти 
тук в София са не 
само софиянци, а 
и хора от Бабуш- 
ница, Пирот, Ди
митровград. На 
всичките от все 
сърце им пожела
вам не само здра
ви зъби, а добро 
общо здраве и 
щастие през след
ващата година.

питите е мед.Сузаиа Пет
рова - готви ма
гистърската си 
работа по психо
логия: - Аз съм 
от село Звонци. 
Дипломиран пси
холог съм и сега 
готвя магистър
ската си работа. 
Родителите ми 
Драган и Славица 
живеят в родното 
ми село. Те са 
абонати на “Брат
ство” и зная, че 
когато прочетат 
тези редове ще са 
много щастливи. 
Сестра ми Анки- 
ца следва литера
тура в Ниш. На 
всички тях им по
желавам само ху
бави моменти в 
Новата 2007 го
дина.

сърцата е обич!Димитър Ми
хайлов - пенсио
нер: - На всички 
мои роднини, а те 
не са малко,чести
тя Новата 2007 го
дина. Поздравявам 
по повод Нова го
дина Злата Венко
ва, Анче. Николо
ва, Жоро Михал- 
ков, Милка Михал- 
кова, Соня Михал- 
кова и много други 
от Димитровград 
и Желюша, откъ- 
дето е баща ми 
Кръстьо. Специал
ни поздравления и 
честитки изпра
щам на чичо ми 
Тодор Михайлов, 
който живее в село 
Просек недалеч от 
Ниш. При него хо
дя твърде често и 
зная, че чете вашия 
вестник - ще бъде 
изключително 
приятно изнена
дан!

Дай на сиромаха хляб и надежда, 
на слабия кураж и сила, 
а на "Братство" хубаво перо,
за да пише то,

едно красиво кътче на земното кълбо!житието на

Д-р Димитър (Мишо) и сестра му 
Снежана Яневи: - Скъпи роднини 
от фамилиите Яневи и Чипеви и при- 

Босилеград, честито Рож
дество Христово и щастлива Нова 
година. Нека 2007-а да бъде здрава и 
спокойна, плодотворна и успешна, 

с любов за всички

Чедомирколко:
Васов от Димит
ровград, Драгана 
Николова от Алек- ятели от
синац, Весна Рад- 
кович от Ниш, Ле- 
па от Зайчар... На 
всички тях и на 
близките им поже-

усмихната и пълна 
нас.

лавам от все сърце 
Новата година да 
им донесе преди 
всичко здраве - 
другото могат да 
си го купят. Надя
вам се, че и през 
Новата 2007 годи
на отново ще се 
срещаме, без зна
чение дали това ще 
стане в Сърбия или 
в България.

и ЕмииБратята (близнаци) Емил 
Рангелови - студенти: - През след^ 
щата година ни очаква нещо изклю 
телно сериозно. Предстои ни да се 
ломираме, което ще рече да стан^‘ 
архитекти. В родния ни Димитров Р‘ ^ 
поздравяваме всички наши прияте 
преди всичко нашите родители. у 
това искаме да честитим Новата го 
на и на многобройните ни роднин 
Ниш и Лесковац, откъдето е майка н

в
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Новогодишни пожелания Общината набави машина за поддържане 
на некатегоризирани пътищаДа има работа, да са 

по-големи пенсиите И през зимата няма “зима”■ ■■

Драган Величков, Горна Ръжана - Очаквам през но
вата година властта повече да се грижи за селата. Да от
пуска кредити при изгодни условия за младите селскос
топански производители, да подобри инфраструктурата 
и др., с което да облекчи трудния живот на жителите в се
лата. В държавата да няма омразия между противопос
тавените политически опции и да се спазват човешките и 
малцинствени права.

Ивица Божилов, Църнощица - През 2007 
очаквам властите в републиката и в общината да пред
приемат мерки за подобряване на живота на селяните. 
Покрай отпускането на кредити и построяване на пъти
ща, тя трябва да предприеме конкретни мерки за осигу
ряване на пласмент на нашата продукция и да изкорени 
нелегалната търговия.

За населението в селата на Босилеградско та към селата ще бъдат проходими и през зи- 
идват по-добри дни, преди всичко когато ста- мата, кметът отговаря положително. Същев- 
ва дума за поддържането на селските и мах- ременно той пояснява, че с пристигането на 
ленски пътища, които от десетилетия им съз- грейдера се създадат условия и за откриване 
дават главоболия. Преди седмица в Босилег- на рейсови линии към няколко села: Босилег
рад пристигна грейдер, машина, с която рад-Караманица; Босилеград-Горна Любата 
постоянно да се поддържат некатегоризира- - Мусул; Босилеград - Ръжана (Кьосина воде
ните пътища с дължина от около 500 километ- ница); Босилеград - Ярешник - Назърица; Бо
ра. силеград — Извор —Милевци - Босилеград;

Кметът на общината Владимир Захариев Босилеград - Дукат. Търга за откриване и под- 
очевидно доволен от реализирането на плана, държане на тези рейсови линии спечели тран- 
който си поставил в началото на годината, спортната фирма “Тасе-турс”, на която ОС на 
казва: “Машината струва 8,15 милиона дина- месец ще дава по 35 хиляди динара субсидия, а 
ра, а със съдействието на премиера Кощуница тя е поела задължението нейни автобуси да се 
целокупната сума ни подсигуриха правител- движат към тези села и обратно поне един път 
ството и Министерството за местно самоуп- през седмицата, 
равление. Устройството ще бъде от огромно
значение и за общината, и за селата: община- тегоризираните пътища да бъдат решени 
та, която допреди няколко години успяваше да поне облекчени повечето от досегашните 
отделя пари само за част от пътищата, сега не проблеми на хората в планинските села, преди 
само ще пести пари, понеже няма да плаща ус- всичко когато се налага лекари да дойдат при 
лугите на трети лица, но пътищата ще бъдат болни или те да бъдат транспортирани до Бо- 
редовно поддържани и проходими”. силеград, както и да се подобри снабдяването.

На въпроса ни означава ли това, че пътища- В.Б.

година

Ягода Трайкова, Райчиловци - Честитя Новата го
дина на всички хора и им пожелавам мир, здраве, къс
мет, любов и спокойствие. Надявам се през 2007 да се 
подобри стандартът на гражданите в Босилеградско и в 
републиката, да се откриват нови фирми и да се осигури 
работа за младите.

Очаква се с редовното поддържане на нека-
или

Борис Стоименов, Млекоминци - На всички пожела
вам крепко здраве, а след това да бъде мир в държавата, 
да има работа за младите, на пенсионерите да се увели
чават пенсиите, а за земеделците нека го
дината да бъде плодородна. От съответни
те инспекции очаквам по-решително да се 
ангажират около изкореняването на неле
галната търговия с добитък в Босилеград-

Драган и Митка Яневи, изтъкнати 
пчелари от Гложйе______________

Трудности с пласментаСлободан Александров, Мусул - Аз въ
обще не съм оптимист. Политиците си 
правят само промоции без да намират 
конкретни решения за нашите проблеми. 
Свидетели сме на корупция, мито, беззако
ние..., а и за малцинствата в Сърбия е мно
го трудно.

От други пчелари Драган се разли-силеград и пчелите отглеждахме в дво
ра на семейната ни къща в квартала чава по това, че сам си е изработил 
Магурка, сочат Яневи. Следващата го- всички кошери, както и центрифугата и 
дина решихме кошерите да преместим останалите съоръжения за пчеларство, 
в Гложйе. Там пчелите като че ли се Казва, че тяхният мед е екстра качес- 
препородиха и веднага започнахме да тво, понеже пчелите го берат по чисти- 
увеличаваме броя на пчелните семей- те планински ливади. Сериозен проб- 

Съпрузите Драган и Митка Яневи, ства. Започнахме да четем литература и лем обаче им прави пласментът, поне-
Анка Миланова, Долна Любата - По

желавам на всички хора да бъдат живи и
здрави и да се сбъднат мечтите им. Очак- _ _
вам от новата републиканска власт да от- 72-годишни хора от Гложйе, са сред да търсиме съвети от по-опитните пче- же в Босилеградско пчеларите много
крие нови работни места за младите и най-добрите пчелари в Босилеградско. лари. Най-много дължим на сега по- трудно намират начин за продажба на

В момента те имат 52 кошера. Казват, койния Миле Милев, с когото на Ма- меда.
че годините не им пречат да се занима- гурка бяхме съседи. - В момента имаме около 1500 ки-
ват с пчеларство, понеже здравето ги Яневи изтъкват, че за тях пчелар- лограма мед. Докато прополиса прода- 

Нада Борисова, Горна Любата - служи добре. ството представлява нещо повече от ваме във Враня, проблеми имаме с про-
Здраве, мир, късмет и берекет най-напред Разказаха ни, че започнали да от- обикновена професия, която дава въз- дажбата на меда. Единственото реше- 
на моето семейство, а след това на съсе- глеждат пчели през 1985 година, когато можност за осигуряване на доходи. ние за решаване на този наболял проб- 
ляните ми и на всички хора по света. Дано Драган, който над 25 години бил като - Ние просто сме свикнали с пчелите лем виждаме в силно организирана 
през следващата година се увеличи пен- шофьор в "Напредък" и в АТП, излязъл и те ни удовлетворяват. Доколкото ня- пчеларска кооперация, която да намира 
сията на съпруга ми, политиците след из- 0 пенсия и купил 3 кошера. Започнал от кой иска да бъде добър пчелар, почти място за пласмент на нашата продук- 
борите да не се карат, а всички да се ста- любопитство, но се оказало, че корми- непрекъснато трябва да е при пчелите, ция.
раят да създадат по-добър жизнен стан- лото си сменил с пчеларството. да ги прихранява и защитава, да учи и
дарт на гражданите. П.Л.Р. - По това време още живеехме в Бо- до се усъвършенства.

по-ускорено да тласка страната към евро
пейските интеграционни процеси.

П.Л.Р.

Рикачевчани намаляват проблемите си | Рикачевчани планират да 
I ремонтират черкавата си, 

построена през 1897 година, 
а отдавна започнала да 
пропада. - Преди десетина 
години поправихме покрива, 
но сега се налага цялостно 
да я ремонтираме. След съ-

„ . о , ' действието на кмета на
* Поправили махленските пътища, а се готвят напролет да асфалтират трикилометрова отсеч- общината от Министер-
ка. Няма опасност от закриване на училището, която е засегнала и много по-големи села ството на вероизповедания-

° та на Сърбия ни осведоми-
живеят 130 души. По- учат шест деца, две от които са ■*<*> че ще ни отпуснат 
вечето от тях са стари на предучилищна възраст и на- средства и ремонтирането

ще започне напролет, опо
вести Станойков.

В малкото село лъхо и младост
Годината, която изтича е от- частично я под-

носително успешна за рикачев- готвихме за ас-
чани, които от десетилетия са фалтиране, което или са на преклонна есен ще бъдат първолаци,
изправени пред^ редица проб- ще стане напро- възраст. Има само -Тези дни завършихме тоа-
леми. Със съдействие на мес- лет, казва Зоран три моми и шест ерге- летната в двора на училището.
тното самоуправление в Боси- Станойков, сек- ни. Но за разлика от Общината ни даде 54 хиляди пой на говеда. Понеже общи-
леград местната общност в се- ретар на МО в се- невеселата картина в динара за материал, а работата ната ни Даде материал за две
лото реши или започна да ре- лото и отборник в други села в община- извършихме ние селяните, каз- такива, напролет ще направим
шава някои от тях, с което до Общинската та, в които не се чува ва Станойков и подчертава, че 01не едно, оповести Станойков.
голяма степен ще бъде облек- скупщина в^Боси- детска глъчка, някол- са готови винаги да оказват по- Без оглед, че рикачевчани

леград. Той под- ко млади семейства в мощ в поддържането на учи- намаляват проблемите си, все
- Със средства на общинска- черта, че за тези ^ Станойков Рикачево имат по по- лищната сграда. 01Де са изправени пред сериоз-

та Дирекция за строителни подготвителни * вечко деца. В дома на Почти всички рикачевчани ни затруднения. Сред най-ос-
площи и пътища през тази го- работи правител- Сашо Стоилков врява се занимават с животновъд- трите проблеми е липсата на
дина прокарахме нов път от ството на Сърбия им е дало 12 правят шест, в този на Бранко ство. Някои отглеждат по-мал- магазин, понеже никой не се
^ли дол д° Рикачево с дължина милиона динара и оповести, че Димитров пет, а още пет се- ко, други повечко добитък. В решава да открие такъв в ма-

ю метра и почистихме пъти- очакват да им отпусне и допъл- мейства имат по два-три мал- оборите на четирма души има лол*одното село. Затова хората
пл Г.еЛ0Т° ° дължила от 0К0‘ нителна сУма за асфалтиране чугани. Това означава, че няма по десетина говеда. - За да съз- са принудени за стоки първа
кппкп ^ *илометРа- пРеДи ня- на отсечката, която е от особе- опасност от закриване на учи- даваме по-добри условия за необходимост да отиват в Бис-
киломГ”РИХМСИТрИ“ ноаначени®зах°Ратавселото* лището в селото, която е засег- развитие на животновъдство- тър или в Бранковци. 
=Тр0Га пътна отсечка Д«ес в Рикачево се вие пу- нала и по-големи села. Сега в то 
ьранковци-Браньевашки рид и шек ог само 38 домове, в които

чен животът на селяните.

преди седмица построихме 
четирикласното училище се едно бетонно корито за водо-

В.Е.
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Територията около 
магистралното шосе

Анкета:

Какво очаквате през 

Новата 2007 година? Със статус на 

екологично 

застрашена жизнена 

среда?
Зоран Димитро», бивш ра
ботник на Здравния дом: 
“В семейството пи четири
ма сме безработни. Надя
вам се през следващата го
дина поне един да си наме
ри работа. На издателство 
‘‘Братство” пожелавам да 
работи успешно още дълги 
години”.

Пространството около ма- [[а последното заседание 
гистралното шосе М1-12, кое- ца Общинската скупщи- 
то минава през Димитровград- па предложението на 
ска община, да бъде провъзгла- Общинския съвет за зо- 
ссно за застрашена от сколо- пата около магистрал- 
гична гледна точка жизнена пото шосе не бе обсъж- 
среда, решиха членовете на дано. То ще се намери на 
Общинския съвет в Димитров- дневен ред най-вероятно 
град на заседание, проведено па едно от заседанията в 
на 20 декември. началото на 2007 годи-

Прсз територията на общи- _ши______________________ _
ната магистралното шосе ми
нава в дължина от 12 км и в ед
на значителна част поема както 
местния така и транзитния тра- 

ц дш 1 фик на возила. Тежките товар
ни камиони (ТИР-овете) почти 
ежедневно задръстват шосето 
и усложняват движението към 
границата и към Пирот, понеже 
колоната от чакащи камиони

Тодор Ташков.
Сладжана
Алексови, про
давачка: “Дано 
имаме поне 
малко повече 
от всичко, кое
то ни е необхо
димо - и пари, 
и любов, и ра
бота...”

пенсионер:
“През 2007 го-

Небойша Танкоиич. зает в 
“Комупалац”: “Предимно 
желая да имаме работа, за 
да изкарваме парите, с ко
ито да си купуваме нсобхо-

дина няма да е
много по-доб
ре, но би тряб
вало поне мал
ко по-добре да ска улица.

Това положение, както се 
казва в информацията, подне
сена на заседанието от служба
та за комунално жилищна дей
ност и самостоятелния сътруд
ник за защита на жизнената 
среда, представлява потенци
ална опасност за здравето на 
хората и качеството на жизне
ната среда.

Законът дава възможност за 
определяне на статус на зас-

е. Дано се от- димото за един горе-долу 
нормален живот.”крият повече

работни места,
да се облекчи
положението 
предимно на 
младите. Що се 
отнася до нас 
пенсионерите, 
само ще при
помня българ
ската народна 
поговорка: 
“Надеждата 
крепи човека, а 
след това я за
мества басту
нът.”

В резерватите пуснати 
40 заека често се разтяга и до десетина 

километра.
При такива застои, които 

продължават по няколко дена, 
пространството около шосето

Димитровградското ловно дружество “Видлич” 
неотдавна в ловните резервати в районите Забър- 
дие, Висок и Понишавие пусна 40 заека, които купи 
със собствени средства в град Сръбска църня. Во
дачите на дружеството споделиха, че през януари в 
местните резервати ще пуснат още толкова екзем
пляра.

трашена жизнена среда в по
добни случаи. Тъй като ставасе превръща в ужасно замърсе

на зона. И то не само с битови дУма за шосе, което е от репуо- 
отпадъци, но и с човешки фека- ликанско значение, статусът му 
лии. Причината е, че не само може да оъде определен от Ми

нистерството за защита на

Аца Пеев, пазач 
в Общинския 
съд: “Да сме 
здрави и да има
ме повечко па
рички. Изборите 
на 21 януари да 
бъдат честни и 
дано изберем 
най-добрите.”

Б. Д.
на територията на димитров
градска община, но и на цялото околната среда, още повече, че 
трасе до Ниш покрай пътя ня
ма нито една тоалетна (с из
ключение на няколко крайпът- теРств° в началото на октом- 
ни кафенета). В една част шо- ВРИ- 
сето в Димитровград е и град-

Бележка разговори в тази насока вече са
водени в посоченото минис-

Снимките, поместени в новогодишния ка
лендар на вестник “Братство”, са от Ту
ристическата организация в Димитровград. А.Т.

жВ димитровградската музейна сби

Над 2000 предмета, фотографии и стари документи
мраморни реле- тани и пайе- 
фи на Хеката и ти. Всичките 
Юпитер са в На- бройки са от 
родния музей в края на XIX 

и началото 
късноан- на XX век.

Колекцията 
накити

Димитровград няма музей, но има брадви, керамични съдо- 
музейна сбирка, която работи към мес- ве, керамични тежести и 
тната Народна библиотека “Детко Пет- култови предмети. От 
ров”. Може би един ден сбирката ще 
прерастне в музей. Отдавна се говори, чески периоди, бронзова- 
че седалището на музея би трябвало да та епоха (2200-1200 г. пр. 
бъде в известната стара сграда “Джад- н. е.) и желязната (1200 г. 
жиното”, която е образец на старинната пр. н. е.-1 в. н. е.) също са 
архитектура в града. Дали идеята ще намерени многобройни 
бъде осъществена в бъдеще остава да фрагменти от керамични

съдове и накит.
През античния период

по-късните праистори-
Ниш).

От
тичния-рановн- 
зантийски период от 
са находките в (ХУ-Х1Х 
крепостта на Го- век) е също 
индолското кале, много бога- 
построено
IV, а възстанове- тание

се види.
Музейната сбирка е сформирана в 

началото на седемдесетте години на 20 тук е минавал път, наре
чен У1А МЦЛТА1П5 (1 

в.н.е.). Като

през та и е съче-
на

но през VI век. различни 
Там са открити екземпляри 
повече археоло- от пръсте- 
гични предмети, ни, обици, 
каквито са: кера- пафти, грив- 
мични 
фрагменти

стъклени чаши, костен гребен, накити и

век. Първата идея за събирането на то
ва културно богатство 
на Димитровградския 
край се ражда сред 
местните културни и 
просветни дейци, кои
то наред със своите 
възпитаници, са били

една от по
пътните 
спирки 
споменава 
М11ТАТЮ 
ТЯАКЗИТ115, за която се 
предполага, че се е нами
рала на мястото на днеш
ния град. За съществува
нето на населено място 
свидетелстват и останките 
на антични постройки, в 
които е намерена кера
мична лампа, а наблизо е 
немерен заветен релеф на 
богинята Хеката (И-Ш 
век). Към този период се 
причисляват и два други 
релефа - на Юпитер и на 
Митра, намерени също в 
този край (оригиналните

се Част от етнографската 
сбирка съдове, ни и брош-

Литак от началото
на XX век

от ки.
В сбирка

та се съхра
няват и ня-

метални инструменти.
Периодът на турското робство е

представен с определен брой плочки за колко икони, от които с голямото ^ 
настилка, както и с боздуган, ятаган, са- сторство в изобразяването на °°Р‘тове. 
би и бронзова купа. и с чудесната постоянност на цв^ |С.

Етнографската част е съставена от те, се отличават иконите на Исус V ц|
Св. Архангел Михаил от

първите ентусиасти - 
събирачи на музейни 
материали в общината. 
Понастоящем сбирка
та има над 2000 пред
мета, фотографии и 
стари документи. Пър- 

които

май-

различни експонати - керамични съдо- тос и
ве от Бусинската и Пиротската грън- век. еЛениз"
чарски школи, дървени и метални съдо- (В статията са ползва"“ ев 
ве, както и от известен брой инструмен- снимки от книжката. 
ти и оръдия. Екземлярите от женска и ството публикува там ‘ поМон!^‘ 
мъжка носия от нашия край са изклю- ^^штРясъеет на ***$&,) 
чително интересни: литаци, сукмани, ««'/«опял малцш,ство в 
забуни, “опрешки”, ризи и белетини.
Носията е богато украсена с везба, гай-

вите находки, 
свидетелстват за съ
ществуването на чо
вешки общности на те
зи простори, датират 
от времето на енеолита Заветен релеф на 
(3300-2200 г.пр.н.е.). Те Юпитер (Н-Ш век) 
са: каменни и метални

().!»'
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Конвенция на Коалицията „ДСС - НС - 
д-р Воислав Кощуница" в Босилеград...

Коледен подарък за Виолета

Нова мчьщичкаБяхме забравени от всички Коледа е празник, който празнуват всички хрис
тияни по света. На този ден хората си подаря
ват най-различни нецца: от дребни символични 
до наистина такива, които могат да променят 
живота на един човек.

На 23 декември в голямата зала 
на Центъра за култура в Босилег
рад беше организирана Конвенция 
на Коалицията “ДСС - НС - д-р Во
ислав Кощуница”. В препълнената 
зала, покрай кмета и народен пред
ставител Владимир Захариев, който 
отново е кандидат за депутат от ре
довете на ДСС, на Конвенцията го
вориха и Слободан Вуксанович, ми
нистър на просветата и спорта, 
Дубравка Филиповска, подпредсе
дател на Нова Сърбия, Драган 
Маркович Палма, лидер на “Един
ствена Сърбия” и кмет на Ягодина, 
Горан Илич, заместник-министър 
на здравеопазването и Данило Го- 
лубович, заместник-министър на 
селското стопанство.

За Виолета Владова от с. Долни местеше от една изоставена къща 
Криводол тази Коледа наистина в друга в Долни Криводол, 
ще бъде вълшебна! Като подарък всичките като няма кои да ги пос

тегне, ставаха негодни за живеене. 
За последно своята къща й отстъ-

а те

тя получи нова къщичка!
А всичко започна още по време

то, когато в Димитровград на пи Благой Димитров, долнокриво- 
власт дойде тогавашен ДОС. Вио- долчанин, живущ в Димитровград. 

Владова, заета в конфекцион- И на неговата къща обаче падна 
една стена и Виолета остана под

лета
ното предприятие “Свобода”, за
едно с многото работници по сте- покрив, но почти навън, 
чение на обстоятелствата остана Презимува някак зимата и ми- 
без работа. Съдбата обаче я удари налата година някой се досетил, че 
и от друга страна — остана и без има отделени пари за поправка на 
родители. Макар интелигентна же- къщата на Виолета. Събират се пя
на и жесток привърженик на нас- колко души, обсъждат обстоятел- 
тъпилите промени, последното ствата и решават да помогнат и с 
допринесе всичко пред нея да рух- доброволен труд. Оказва се обаче, 
не - от бъдещето й като самотна че старата къща не струва да се 
млада жена (при това и специфич- поправя, а е по добре да се събори 
но болна) до бащината й къща. и на нейно място да се направи но- 

Местната власт тогава решава ва. 
да й помогне колкото може и от
деля 40 000 динара за поправка на основи с труда на добри хора ник

не стаичка с 
размери 4x4 
м. Междувре
менно един от 
основните 
инициатори на 
акцията вне
запно умира, 
което забавя

Акценти
Владимир Захариев: “Републи

канската власт допреди 4 години не 
ни е обичала дори не знаеше къде е 
Босилеград. Сегашното правител
ство на Сърбия, начело с премиера 
Воислав Кощуница, доказа, че по
мага на националните малцинства 
и неразвитите общини, с което пот
върждава, че се старае за равномерно регионално 
развитие на страната. Затова изборите трябва да спе
чели нашата коалиция. В общината ни са асфалтира
ни 30 километра пътища и улици, както и 14 километ
ра от регионалните пътища, набавена е нова цифрова 
телефонна централа, базни станции за мобилната 
мрежа 064, вече е подготвено откриването на гранич
ния преход Рибарци, продължи изграждането на кея 
към Добри дол, открито е ученическото общежитие, 
паралелка на средно-техническо училище и пр. Прик
лючват търговете за изграждане на нова спортна за
ла, за нов водопровод от Милевска планина, за под-

Коалициоините партньори пристигат 
на конвенцията

Така или иначе върху старите

равнла сегашната власт в сравнение с предишните и 
в общината, и в страната.”

Дубравка Филиповска: "Държавническата, нацио
нална и отговорна политика, която провежда премие
рът Воислав Кощуница, е видима във всички сфери. 
Изградени са и реконструирани 3 хиляди километра 
пътища и построени са над 50 моста. Водихме патри
отична външна политика и реформаторска политика 
в икономиката, създадохме правова държава и имаме 
все повече приятели в света, а ще запазим и Косово и 
Метохия.

довършването 
й. Пък и пари
те свършват. 
Търсят 
спонсори и се 
намират: об
щината дава 
пари, помагат 
“Стишпед”, 
“Оги”, “Кому- 
налац”, “Сто- 
чар”... и хора 
от Долни Кри
водол и от Ди-

Драгаи Маркович Палма: “През последните 20 
години не се е случвало инфлацията да бъде под 10 

меняне на дограмата на централното основно учили- процента. Благодарение на нашия премиер и това се 
ще в грзда — сбъдна. Аз оцених нашия премиер с висока оценка и

Слободан Букса,юв„т. Вие в Босилеградско има- затова се присЪед„н„х към тази коалиция". Убеден 
те добър домакин в лицето на кмета Владимир Заха- че на {х тя ще спечели „ай-вече гласове,
риев, а Сърбия добър домакин в лицето на Воислав понеже ммаме „ успеш„и »,етове, какъвто е Влади- 
Кощуница. Направете си съпоставка между полити- м Захаоиев ” 
ческите партии и сами ще си направете извода. Но ка- ^ V • 
то се обърнете около себе си, ще видите какво е нап

ее

Новият дом на ВладоваП.Л.Р.

къщата й. Но когато човек няма 
късмет, то и обстоятелатвата са митровград. 
срещу него. Промени се местната 
власт, а новата най-много я инте- преди Коледа къщичката в Долни 
ресуваха лични отмъщения и раз- Криводол е готова. Благодарение 
плати отколкото “някакви си со- на усилията на Центъра за социал- 
циални случаи, при това привър- ни грижи от Димитровград наба- 
женици на ДОС!” Единствения вено е и необходимото оборудва- 
късмет бе, че парите бяха с пред- не, наистина втора употреба, но 
назначение на отделна сметка и не има всичко: легло, печка, масичка,

..Г бй
... в Димитровград ■ -у

И така на около един месец

Период на 

стабилност и 

спокойствие
I I Ъ.,/.иа\\ *:

столове... просто казано кътче за 
А.Т.

можеше да се ползват за друго.
През това време Виолета се нормален живот.

• л 1Ш
ПУПСКоалицията ДСС-НС тези дни проведе в 

Димитровград конвенция, на която говориха МП 
Донка Банович, Милош Алигрудич, Горан НН 
Илич и Миодраг Стаменкович. Депутатката ЩшШ 
Банович сподели, че изминалите няколко го-
дини за Сърбия са били период на стабил- последните сондажи популярността на коалицията
ност и спокойствие, благодарение на правителство- ДСС-НС от ден на ден се увеличава. Алигрудич от- 
то, чийто стожер са партиите ДСС и Нова Сърбия. Тя хвърли обвиненията на ДС, че ДСС бавно провежда 
каза, че още една победа за правителството и Сърбия реформите и забавя стремежите на Сърбия към Евро- 
представлява неотдавнашното откриване на ремон- псйския съюз и попита шеговито: “Дали може би ста- 
тираните тунели в Сичевашка клисура, благодарение кина политици, какъвто е Шутанооац, който кара бръз 
на което през изминалите няколко дни е регистриран джип, Сърбия ще върви по-бързо?” 
още по-голям брой камиони и други моторни превоз
ни средства на магистралното шосе от Ниш до Ди-

Григоров е кандидат-депутат
Гоне Глигоров, предсе

дател на Общинския съвет 
на Партията на обединени
те пенсионери в Сърбия 
(ПУПС) в Босилеград, е

подпредседател на Окръж
ния съвет. От 2003 година е и 
председател на общинското 
сдружение на пенсионерите в 
Босилеград. Роден е през 
1936 година в Милевци, а по 
професия гимназиален учи
тел по химия.

Бил директор на гимназията в 
Къркобабич - Социалдемократи- Босилеград и е заемал редица ви- 
ческа партия д-р Небойша Чович”. соки

Глигоров е член на Главния съ- постове в общината.

включен в кандидат-депу- 
татската листа на коалици
ята “Партия на обединени
те пенсионери в Сърбия д-р ЙованМиодраг Стаменкович, подпредседател на Иова 

Сърбия, говори за успехите па досегашното прави
телство на Сърбия и постиженията в различните об
ласти.

митровград.
Шефът на депутатския клуб на ДСС в парламента 

на Сърбия Милош Алигрудич сподели, че според
обществено-политически

Б. Д. пет на партията на пенсионерите и П.Л.Р.

... и 6 Сурдулица Конвенция на СРС във Враня
През миналия уикенд в Сурдулица се проведе кон

венция на коалицията ДСС - НС - Воислав Кощуница.
На конвенцията пред около 500 членове и симпатизан
ти на гази коалиция в Сурдулица говориха министъ
рът на просветата и спорта в правителството па Сър
бия Слободан Вуксанович, подпредседателката на НС 
Дубравка Филиповска, Горан Илич, държавен секре
тар по здравеопазване, лидерът на Единна Сърбия 
Драган Маркович-Палма и други видни членове иако- ми™"г " спортната зала аъа Вра- Централното отечествено управ- малцинствата са с еднакви права,
алиционните партньори. ия, на който присъстваха около ленис, д-р Станислав Момчило- както и сръбският народ. Стоянов

На конвенцията се представи и председателката на 4000 гРажДапи от вРаия и от общи- вич, кмет па Сурдулишка община, се произнесе на майчин български
ните в Пчински окръг. Сред при- Зоран Стоянов, председател на ОО език, заради, както изтъкна, своите
състващитс бяха и 40 членове и на СРС в Босилеград и др. 
симпатизанти па партията от Бо
силеград. На митинга говориха че е минало времето, когато мал-

& Участваха и босмлеградчанм
В рамките на предизборната си Томислав 

кампания Сръбската радикална тник-прсдседатсл на СРС, Мило- СРС, понеже партията със своята 
партия па 23 декември организира рад Мирчич, подпредседател на дейност показа на практика, че

Николич, замес- цинствата бяха застрашавани със

Общинската скупщина в Сурдулица и председателка 
па Общинския отбор па ДСС в Сурдулица Мая Митич, която с на канди
датската листа на коалицията.

съседи, роднини, приятели и съна-
В словото си Стоянов изтъкна, родпици.Д.М.

П.Л.Р.



на националните
химни на двете
страни бяха
повдигнати
знамената

Въпроси, въпроси...
към консула Георги Юруков

Иеирогеб^о згеспца Г^оуа досГта
иг ирогедмо гше ката!пе §1оре!
Рге педо $1о ро<Зе(е и поуодосйз^и кирсмпи, зугаШе с1о паз. 1гпепас1гсе(е зе:
с1а|ето кгесШе ро па)роУо1р]1т ката1гнт з(ората!

Ре1|папз1га]ис1 кгесПН - потта1па з1ора 11%, е1екНупа 12,19%
Кез кгесШ| га з!а1пе к1уеп(е - потта!па зЮра 11,95%, е(екИупа 13,54%
Кез кгесПИ га Ьийисе к1уеп(е - потта1па $1ора 13,55%, е1екЦупа 15,51%
Кез кгеОШ га опе ко]| петф (екиа гасип - потта!па 14,55%, еюкйупа 16,72%

1гаЬеп1е кгеОН и ]ес!по] ос! 103Ща1е А1.РНА ВА1МК.

Згест Ьопсм / поУодо<Изпр ргагтсИ

ВисИто раПпеп I и 1\!сп/сд 2007. досйпП

СаМ сепгаг: 018/523 468

2а]'е0по, 1тато сПупи ЬиОиспоз*.

А1.РНА ВАГЧ1К
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НеВОГвАИШЙИТЕНтит подтици
Ь

у?

на гражданите в Сурдулншка 
и Боснлеградска общини и в репуликата 
и им пожелават лично щастие и успехи

ДОО “Ибею” -1 IЪ

Босилегр8РК “АМТЕХ”, 
В081ЬЕСКА0 
Те1.: 017/878-064, 
Гах: 017/877-557 
ЬЕ 016/256-235, 

щШ УК 017/410-941 
. I Насип: 205-79797-93

^1||ЧЕСТИТИ
----------—~у.~. честитиНовата

2007
годинак
Коледа

НСШ ГОДИШ®
★ *&А ★ ★ Ж 1ЙГ?и колвдл*

, Кошегсца1па Ьапка 
Р1В:100610042

" :'ЖЖ
КГ2... у 'Д4'

|§|«Ш: •-
на гражданите в 
Боснлеградска община, 
на потребителите и на 
деловите сн партньори в 
страната и в чужбина 
н им пожелава лично 
щастне н успехи

4< иа всички граждани 
в общината и им пожелава 
крепко здраве, къс
мет и успех

' Iг
6*’ ■: 3?

'а :

“Анитекс”
произвежда различни видове 
бебешки, детски, дамски и 
мъжки чорапи, чийто бренд е 
- качеството.

щ к

РешскйкИй грйдмнй а т; шп\\л\+\ро6град
И •1

ШМ

Р
на всички свои малчугани и 
техните родители пожелаваДетската градина 

в Босилеград
на децата и техните роди-; 
тели пожелава безброй 
прекрасни мигове през

Новата ЩтщМ
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на работниците си, граж-и 
даните в Сурдулишка и ■ 
Босилеградска общини, ■ 
на деловите си партньо- ■ 
ри и на клиентите
ЧЕСТИТИ

ЗЛАИ *

Ползвайте услугите ни, 
Вашето доверие печелим 

с качество и достъпни цени!/^у44СВАТА 200? г.
м КОЛЕВА

и им пожелава здраве, щастие и успехи
В състава на Холдинга са:

-Строителство 
-Инженеринг 
-Консалтинг услуги 
-фабрика за паркет и палети 
-Рибарник за отглеждане на кали
форнийска пъстърва 
-Кабелна телевизия 
-Радио ГОЛД

д1юр1ат)Ш||М|1Ш1

на работниците, деловите 
партньори и на гражданите

ПОЖЕЛАВА
о го. а Й

Националният съвет 

на българите в Сърбия
честити

, •

п №(•МШШС
Рождество Христово 

и пожелава успешна 

2007 година
Ш Вата
Е)1тНго\лдгас1
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: ■ ••• на
гражданите, 
деловите 
партньори 

и на
| клиентите си 
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Документалният научно-попу
лярен филм “Висок” 2000 годи
на.

Награда Прохорският ангел на
Маждународния фестивал на ет-
ноложкия филм в Белград сеп
тември 2001 година.
С решение на Министерството на 
просветата и спорта на Републи
ка Сърбия видеокасетата и ком
пактдискът на този филм са раз
решени за ползване в обучението
като нагледни средства, така че
днес се ползват в редица учили
ща в Сърбия.

‘уважаеми колеги!

несжишо Фождувсшо/ 
%ястушя шувл гсхвшя
Нека тя донесе на всеки от вас 
много радост и хубави мигове! 

Нека ви дари със сбъднати 
уКелания и мечти!

Сурва, весела година, 
до година, до амина!

СоняБурнаска

СреЬна Вам 
Нова година и 
БожиЪни 
празници

Мегту СЬт1та8 
ь аш! Нарру Ие\у 

Уеаг

&Весела и здрава Коледа!
С пожелание за 

много здраве, лични 
и професионални 
успехи, щастие 

и още повече любов! 
Кристина

У нив ер зитетска 
библиотека Ниш
Зоран Б. ЖивковиЪ

№8 ТДшуегзПу 
1лЬгагу 

2огап В. 2лу]атс
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В Градската галерия в Димитровград Двама от общо четиримата 
ученици от ЗабьрдиетоИзложба на самодейците 15*44411 ДСЧ1 11Ь1 увам

ки - масло върху платно, темпери, стъкло, липо- но 36 километрареч и др. От експозицията може да се ииди, че
помечето от членовете па Сдружени! о па само-

Деян Димитров, акт

В Градската галерия в Димитровград се За да дойдат на училище. Го- тата. Донеотдавна вървяли пеш
рап и Деян Кръстеви всеки ден един километър до спирката и 
пътуват с рейс от родното си се- обратно до къщата си, но сега 
ло Бребевница в Забърдието до рейсът идва в селото им. Растоя- 
Дими гровград. Горан е шесток- нието от селото до града се из- 
ласник, така че пътува втора го- минава с рейс за около един час. 
дина. Деян от тази започнал да

представиха местните художници-любители.
Посетителите могат да разглеждат Драган Сгратисв, натюрмортняколко
десетки творби, изработени в различни техни-

Имат по-малка сестричка 
придружава брат си. По-големи- Милица, която се учи в смилов- 
ят е добър ученик, а по-малкият ското училище. Както ни казаха 
лами завършил с много добър освен тяхното, в Бребевница ня 
успех четирикласното училище в ма други семейства с деца. В се 
с. Смиловци. Горан най-много лото живеят малко над 40 души

Сурдудица
Новогодишен концерт

В навечерието на Новата година членовете на ; _
всички възрастови групи към КХД “Власина" изне- ! обича биология и изобразително но повечето от тях са стари хора
соха концерт от народни песни и хора. Този свое- "™У™°■ 3 Деян - история, геог- Родителите им се занимават със
образен годишен отчет видяха любителите на фол- , Ра*ия “ Физ1,ческ0 възпитание. селско стопанство, а те им пома- 1 /Г Казват, че не им е трудно да гат колкото могат,клора от Сурдулица изпълнили до последно мяс- : ат вееи, ден с окодо 0свен г Деян и Милнца
то голямата зала на Центъра за култура. 36 кфлометра 3 двете посоки. А в цялото Забърдие (9 села) има

С подбрана програма се представиха и не закъсняват на часовете, тъй само още едно дете на училищна
наи-малките членове на театралната и деклама- | като автотранспортната фирма възраст.

“Бленда” добре си върши рабо-Д.М.торска секции към това дружество. Б. Д.Георги Димитров, пейзаж

Нови книги

Между светли спомени и груба действителност
* На Коледния панаир на книгата 6 София към средата на декември Издателство „Братство“ представи две нови книги - 
стихосбирките Живи спомени от Цветко Иванов и Съдба от Александър Дънков * Книгите са отпечатани в поредицата 
„Искри“, а са илюстрирани от художника Димитър Димитров.

Стиховете на Цветко Ива
нов в първата Му поетична 
книга “преди всийко завладя
ват с искреността на чувства
та, емоционалната вглъбе- 
ност в душевността на лири
ческия си герой... и с непод- 
купност при обрисовката на 
автентичния роден, боровски 
пейзаж”, подчертава в предго
вора Стефан Николов. “Със

Роден в село Борово, Цариброд- 
ско, през 1949 г., Цветко Ива
нов е инженер-технолог и рабо- 

като преподавател в Средно 
технологическо училище в Пи
рот. Публицистични и други 
материали е печатал във в.
“Братство” и сп. “Мост”, Автор 
е на монографията “Борово - ис
тини и легенди”.

тните, почти трагични годи- поместените стихотворения, 
ни на остаряването и доиз- Стихосбирката Съдба на Александър обич и мъка, 
живяването. Дънков, както и предишните му пет по- тя обобщава

Опростено ще бъде, ако етични книги, е посветена на родното съдбите на 
стиховете на Иванов се раз- му село Божица, породена от дълбоката хилядите хо- 
глеждат като художествена обич и синовна признателност.

“Стиховете на Александър Дънков откъснати от

на с голяма

ра, които са
документалиегика ма отми
рането на Боровския край, съответстват на неговото емоционално родния край, 
характерна за целия Цариб- светоусещане, на неговата съкровена от корените... 
родски район през миналия вътрешна същност”, подчертава бъл- от песните на 
век. Стиховете му са еднов- гарският поет Кирил Назъров в рецен- хората и пти- 
ременно вапиющ вопъл на зията си. “Той е съхранил дълбоко в ду- 

изстрадана душа и взривяващ бунт сре- шата си скъпите спомени от детството 
щу примирението. В тази двойственост и младостта за родната земя, за деди и 
нерядко на преден план избива приро- прадеди, за песента на ветровете, за 
дата, не като фон, а като активен съу- родната българска реч, за чистосърдеч- 
частник в лирическите приливи и отли- ните люде... Те са обагрени от ностал- 
ви ту на радващата се лъчезарна, ту на гията по родния край, който е далече.

Далече е поетът от всичко родно 
ло, но разговаря с вятъра, който долита 
от Милевска планина и Лисъц и носи 
дъха на родната природа.” Това под-

ците...
В.С.Б.

Александър Дънков е роден 
през 1935 г. в с. Божица. Завър
шил е Южнославянска фило
логия и до пенсионирането си 
работи като учител в с. Кола
ри, край Смедерсво. Пише пое
зия за деца и възрастни на 
сръбски и на български език. 
Автор е на стихосбирките: 
“Неспокойни приливи", Есен- 

дъждове", “Събудени зори 
“Очи пълни с пролет” и “Над- 
пяване”.

ти

страдащата потисната душа".
"Красота! Пълни душата и сърцето - 
и пари като тежка есенна слана... 
Нима е възможно да няма в полето 
пито една бразда да е изорана?"

и ми-

сказват и названията на трите цикъла в
------ —---------------------------(“.Видение”, стр.52) тази книга - Божествената Божица,

средствата на худ0Жествената образ- Стихосбирката е компонирана от че- Далеч от родей край и Песни от Сър- 
ност поетът властно навлиза в бита на тири цикъла - Кръгове в душата, Ко- чета. 
боповеца със злата му участ да се тер- репи на спомените, Ухания и горчал-

1 светлите спомени на дет- ки и Обратни пътища, чиито заглавия мото общочовешко звучение, в нейната
подсказват преобладаващите чувства в простота и непосредственост. Насите

ниСилата на Дънковата поезия е в ней-
зае между 
ството и младежките години и нерадос-
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големия син му стана противно и обидно. Ако човек^затво 
реше очи, нямаше да може да разбере поп ли е или мюе- 
зин. Опита се да мисли за нещо друго, но мисъ™ му "°С 
тоянно се блъскаше в картината на катастрофата като в 
стена. Направеше ли усилие да види баща си такъв, какъв 
то го помнеше, в главата му изникваше снимката от некро
лога, правен преди десетина години, паспортен формат, 
лошо ретуширана, на която дори той самият трудно може 
ше да познае починалия. На всичкото отгоре някакъв мес- 

гений, вероятно по настояване на майка му, бе лепнал

Елена Алексиева
— П зех ти списанието.

Тя не каза нищо. Седеше без да помръдва, с оня свой 
отсъстващ поглед, който уж беше прикован в телевизора, а 
всъщност преминаваше през него без да трепне и се раз
сейваше някъде там, от другата страна. Мъжът сложи спи
санието на масата - не съвсем до нея, но достатъчно бли
зо, та да може да го вземе без усилие, ако протегне ръка. 
После отвори хладилника и взе да подрежда покупките. 
При всяко негово движение найлоновата торбичка 
някак радостно шумолеше.

- Отдавна не помня такава студена пролет. Средата на 
април сме вече, а вън още мирише на сняг. Жал ми е за 
дръвчетата, тъкмо бяха тръгнали да цъфтят. Лошо-^е е, 
ако измръзнат. Трябва да измисля нещо. Смятам тйя дни 
да отскоча до вилата да ги нагледам. Ако искаш, да идем 
двамата.

- Това е старият брой.
Той затвори хладилника и се обърна. Разтворено, спи

санието лежеше на коленете й.
- Какво?
- Старият брой е, казвам. Старият. От миналата седми-

А
тен
отдолу следните строфи:
Съдба жестока те отне без времетихо и
и светъл взор навеки ти склопи, 
безкрай е болката в сърца ни по тебе,

образа любим до сетен дъх ще помним ний. 
Следваше поименно изброяване на опечалените, 

ха пропуснати дори невръстните внучета. На големия 
никога не би му хрумнало, че е възможно да изпита непре
одолимо желание да избяга от погребението на баща си, 
но сега искаше да направи точно това. Чувстваше, че е ста
нал свидетел на нещо, което никога нямаше да може да 
прости - нещо, което се коренеше толкова назад във вре
мето, колкото той дори не можеше да си спомни, но чийто 
изгнил плод най-сетне се бе отронил и пръскаше тежакта 
си, сладникава миризма тук, под носа му, в този хладен 
пролетен ден. Той дискретно погледна часовника си: може 
би до час все пак щяха да успеят да свършат.

Най-сетне ковчегът бе спуснат, гробът - зарит, а отгоре 
му боднаха прясно боядисан дървен кръст с нескопосано 
изписаните имена на починалия. Тълпата се размърда, 
пред осиротялата фамилия се оформи върволица от близ
ки и познати, търпеливо чакащи да изкажат съболезнова
ния. Насочваха се първо към майката, после се обръщаха 
към синовете и неотклонно, почти заканително, макар и с 
най-разнородни думи и интонации, повтаряха:

- Майка ви е смела жена, твърда. Сега трябва да сте до 
нея. Пазете я.

Строен от дясната й страна, полковникът я придържа
ше за лакътя и мълчаливо кимаше, забил поглед в земята. 
Да, той със сигурност щеше да остане до майка си, поне до 
четири без петнайсет, когато тръгваше влакът му към до
ма. Не му бяха дали повече отпуска, вероятно защото не 
беше поискал. Години по-късно, в изблик на откровеност и 
порядъчно подпийнал, щеше да признае пред брат си, че 
малко му е оставало да стисне с всички сили доверчиво 
опрялата се о него майчина ръка. Големият пък със сигур
ност нямаше нужда от извинения: започнат ли новините, 
той трябваше да е в студиото. Работата му беше такава. 
Никой нищо не можеше да му каже.

До вечерта всичко беше приключило. Храната, остана
ла от помена, беше прибрана. Цветята - старатлено подре
дени на гроба. Къщата беше празна. Жената събра остатъ
ците от обредния хляб и извади от хладилника парче изос
танал сух салам. Саламът беше негов - на нея докторите 
отдавна й бяха забранили да яде такива неща. Наряза го 
грижливо на парчета, уви ги в хартия и се наметна с дебе
лата жилетка, Преди да излезе се сети, че е забравила не
що. Върна се и пусна телевиозора.

Кучетата вече я чакаха долу. Бяха три помияра - един 
дребен, жълт, с клепнали уши, който лаеше истерично по 
всичко, което се движи, един стар и почти сляп, с щръкна
ла на фандъци сива козина, и една черна кучка, току-що 
родила зад кофите за боклук на съседната улица. Не се на
ложи да ги подканя: приближиха се сами и лакомо се нах
върлиха на храната. Ометоха всичко за секунда, докато тя 
ги гледаше умилена. “Милите ми кученца” рече им гальов
но, “милите ми гладни кученца.” Протегна ръка 
оглади мърлявия гръб на сивия. После бъръкна в джоба на 
жилетката, извади кърпичка и старателно попи една неот- 
ронила се още сълза. Време беше да се прибира, новините 
щяха да почнат всеки момент. Тръгна към входа. Сивото 
куче се потътри подпре й и се опита да се вмъкне през вра- 

Винаги правеше така. Тя успя да затвори току под но
са му. Кучето постоя отпред, постоя, обърна се и си тръг
на. Жената го проследи, докато изчезна зад ъгъла, и въз
дъхна. След това на свой ред се обърна и полека заизкачва 
стълбите.

На другата сутрин стана по-късно от обикновено. Изпи 
кафето си бавно и дълго стоя край отворения прозорец. 
Предната вечер синът й бе казал, че времето се затопля, и 

тя наистина усещаше как пролетта 
плахо си пробива път сред хладния 
утринен въздух. Докато разтребва- 
ше, погледът й падна върху списа
нието, което все така непокътнато 
си лежеше на масата. Разлисти го 
и неусетно се зачете. Статията бе
ше интересна, може би заслужава
ше да си я изреже. Във всеки слу
чай не помнеше да я е чела преди. 
Затвори го и вниматлено погледна 
корицата. После взе да пресмята 
наум. Не, нямаше как да е старият 
брой, датите не съвпадаха, 
можеше страница по страница да 
опише съдържанието, след като 
веднъж вече го е прочела. Паметта 
й още бе силна и свежа. За 
случай провери в купчината с из
рядно подредените минали брое
ве. Всички бяха там. Не се беше из
лъгала. И все пак, списанието бе
ше старо. Защото от днес започва
ше новата седмица, а то значи, че 
след някой и друг ден щеше да из
лезе новият брой.

ти, но беше твърде късно. Тялото му прелетя цели дванай
сет метра, описа забележително правилна дъга и пльосна 
с глух удар на асфалта. Дори не беше разбрал, че е излязъл 
насред кръстовището. Едва ли му бе останало и време за 
последна мисъл. Сигурно, ако някой беше погледнал ли
цето му, щеше да види там отпечатъка на смъртен ужас, 
на чудовищна изненада. Но от лицето му не бе останало 
нищо - ударът бе отнесъл половината му глава.

Два дни по-късно го погребаха. След запечатания ков
чег, начело на тълпата опечалени, вървяха жената и два
мата сина, повикани по спешност от столицата. Големият, 
четиридесет и няколко годишен, със светло лице и гриж
ливо подстригани тъмни коси, пристъпваше изправен, с 
едва забележимо приведени рамене. Той бе нещо като 
местна знаменитост: работеше в най-големия телевизонен 
канал и всяка вечер след новините представяше прогноза
та за времето. Целият град го гледаше. Случваше се съ
седките да подхвърлят на майка му: “Син ти снощи позна. 
Браво на него, много го бива!” или пък: “Нещо се обърка 
момчето. Нищо, то не може винаги...”, на което тя отгова
ряше: “То не зависи от него. Те му го дават написано. Той 
само го чете.” Въпреки това неизменно цъфваше пред те
левизора, щом станеше време за новините. После му се 
обаждаше по телефона - понякога дори в телевизията - и 
все имаше някакви забележки. Казваше, например: “Днес 
вратовръзката ти беше накриво. Да внимаваш другия 
път,” или “Повечко се усмихвай - какво се беше начумерил 
такъв!” Тези коментари често ставаха повод за скандали. 
Стигна се дотам синът да й забрани да го търси, но тя се 
задоволи само да разреди обажданията. Беше сигурна, че 
няма да посмее да й затвори. В края на краищата изпълня
ваше майчинския си дълг.

Другият брат бе останал нисичък, но крачеше стегнат, 
изпънат като струна. Чертите му не бяха толкова фини, 
колкото на големия, ала физиономията му излъчваше дос
тойнство и дисциплинираност. Той беше полковник. По
някога майката я болеше, че “малкия”, за когото бе убеде
на, че й е одрал кожата, не е толкова популярен, колкото 
брат си. Голяма част от времето си прекарваше в задълбо
чени анализи на живота му и в измисляне на проблеми, за 
които щедро и жертвоготовно предлагаше помощта си. 
Веднъж почти бе успяла да го разведе с твърденията си, че 
жена му не се грижела добре за децата. Не че му мислеше 
злото - напротив. Ако я питах кого от двамата обича пове
че, тя, вместо да лицемерничи като някои други майки, с 
ръка на сърцето би посочила по-малкия. Просто това съ
що бе част от майчинския й дълг.

Тримата вървяха начело, непосредствено след ковчега. 
По дясната буза на големия син кротко се плъзна сълза и 
изчезна сред миниатюрните косъмчета на наболата му 
двудневна брада. Малкият изглеждаше все така дисципли
ниран, но здраво стиснатите му челюсти издаваха усилие. 
Очите на майката бяха сухи. Тя вървеше мълчаливо по 
настланата с чакъл гробищна алея. Имаше да се уреждат 
още толкова много неща.

От прясно изкопания гроб се носеше ведър мирис на 
пръст и коренища. Подобно на гигантски едноклетъчен 
организъм, процесията бавно прибра опашката си и се из
ду в малка, плътна тълпа. Двамината гробари стояха от
страни, пушеха и правеха неуспешни опити да изчоплят с 
лопатите си полепналата по ботушите им кал. После по 
алеята, почти тичешком, се зададе поп. Още в движение 
той бръкна в найлоновата торбичка, която се полюшваше 
в ръката му, измъкна епатрихил, нахлузи го на врага си, 
епатрихилът се омота в расото му и попът заплашително 
се олюля, но успя да запази равновесие. После извади и 
молитевеник, смачка празната торбичка на топка и я пъх
на в някакъв невидим джоб на расото си. Големият син, 
който до този момент не бе раз
менил пито дума с майката, се на
веде към нея и прошепна през зъ-

- Ти луда ли си? Какво прави 
този тук?

Без да го погледне, все така не
поколебимо взряна пред себе си, 
майката отвърна:

- Тук така погребваме. Не може 
без поп.

Синът се извърна неспокойно, 
опита се да улови очите на брат 
си, но онзи гледаше на другата 
страна.

- Татко никога не е бил вярващ.
Ако можеше да види отнякъде...

- Аз вярвам.
- Така ли? - Той бе забравил да 

шепне. Тонът му беше саркасти
чен, почти зъл. - И откога?

Междувременно попът нещо 
неразбираемо ломотеше и нареж
даше. Гласът му взе да описва не
уверени, мъчителни фигури в не
известна тоналност, от което на

но
не бя- 

син

ца.
Звукът от телевизора изяждаше думите й. Никога не го 

намаляваше. Нищо, така поне можеше 
колкото си иска.

- Не знам. Това имаха, това ми дадоха.
Жената прелисти още няколко страници

ри списанието и го върна обратно на масата.
- Това са ти дали, защото никога не питаш.
- Не е вярно питах.
- Питал си - друг път! Малко те е грижа, 

списание.
- Ама наистина питах...

да повишава тон

после затово-

нали е моето

- Като те видят такъв загубен и гледат да си пробутат 
залежалата стока. Мошеници!

- Да го върна, ако искаш.
- И като го върнеш, какво? 

Да не мислиш, че ще ти вър
нат парите?

Мъжът не каза нищо пове
че. Седна на масата и отвори 
вестника, прегледа го набързо 
и го остави настрана. Вестни
кът беше негов, списанието - 
нейно. Сега тя беше ощетена
та, нямаше какво да чете.

- Ето ти вестника.
Тя не отговори. Продължа

ваше да гледа през телевизо
ра. Вероятно успяваше да ви
ди дори потъмнялата стена 
зад него. А може би и отвъд 
нея кухнята на съседите, нап
ример. Или даже нечия друга 
кухня в съседния блок. Той се 
надигна.

- Аз излизам.
- Къде пак?
- Да се поразходя. 
Най-сетне тя се обърна. В

гласа й нямаше нищо, дори 
ирония.

- Нали ти беше студено? 
“Тук ми е още по-студено”,

дощя му се да отвърне, но 
вместо това каза тихо, почти 
на себе си:

- Ще си сложа палтото. 
Пролетта беше хладна, наи-

ситна хладна. Слънцето маме
ше рано сутрин въздухът до
косваше лицето като изтънено 
острие - коварен, готов всеки 
миг изненадващо да пореже. 
Отначало мъжът вървеше без 
определена посока, но след 
няколко пресечки си даде 
сметка, че се движи към авто
гарата. Ето, нищо не му прече
ше да се качи на автобуса и да 
иде до вилата
нататък, половин обратно и 
още половин да надгледа 
дръвчетата. В мазето имаше 
цял куп найлонови платнища, 

щеше да ги покрие вниматлено, за да не мръзнат, горкич- 
ките. Изобщо нямаше да влиза в къщата - къщата беше 
нейна територия. Той обичаше градината, лятно време до
ри спеше сред дърветата, опънал старото походно легло 
под клоните. Всеки пъ г, когато се обърнеше в съня си, из
носените пружини скърцаха, а листата утешително пот
репваха над главата му. Точно преди изгрев излизаше лек 
ветрец и те почваха да шумят възбудено, той ги слушаше в 
иросъница и на свой ред им отговаряше, кога в мислите 
си, кога гласно. Знаеше, че го разбират. Те 
Какво пък, за час и половина тя нямаше и да усети отсъс
твието му. Дали е там или не - все тая. Няма да й казва къ
ле е ходил. Вероятно тя нямаше и да пита. По-важно беше 
да се опита да прецени дали найлоновите платнища ще 
стигнат за всички дървета и как точно да ги закрепи, за да 
не ги духне вятърът. Защото, ако не стигнат добре е да се 
отбие по ггьтя към автогарата и да купи. В селото нямаше 
откъде да намери, а нямаше и от кого да вземе на заем.

Така и не усети кога камионът го връхлетя или пък усе-

Елена Алексиева (1975) е 
родена в София и е за
вършила столичната 
Английска гимназия.
Има бакалавърска сте
пен по Международни 
икономически отноше
ния от УНСС и доктор
ска, по семиотика, от 
НБУ, където понасто- 
щем преподава превод от 
и на английски. Автор е 
на две стихосбирки: 
“Бримка на сърцето” 
(1994) и “Лице на ан- 
гел-екзекутор” (1996). 
Следват романът-днев
ник “Синята стълба” 
(2000), издаден от ИК 
“Балкани”, и сборникът 
с разкази “Ч 
група 31" (2005), издаден 
от ИК "Колибри". От съ
щото издателство е и 
най-новата й книга с раз
кази по библейски сюже
ти, “Кой?” (ноември 
2006). Носител на награ
дата за нова българска 
художествена проза “Хе- 
ликон” (2006) за “Чита
телска група 31".

и нежно

тата.

итателска

половин час
би:

а и тя

също знаеха.
всеки



12 В&Л дз дакамврй 25(38

Родопски поет от Бучи дептъ Ч*• «Ж з
1 *И президентът Първанов честити юбилея па нашенеца.

Хайтов и поста Никола Гигон, 
който пък станал зет ма Хай- 
тоа.

п: II •
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С рецитал по торби па Ги- 

гоп, поздравителни адреси и 
презеитация иа най-новите му 
киш и, издадени в България и в 
чужбина, организаторите ис
тински изненадаха твореца.
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еннната на родопския поет, пи
сател и орфеист Никола Гигов. 
Известният родопчанин всъщ
ност е нашенец - роден е в де- 
рекулското село Бучи дел, къ- 
дето е живял до своята девета 
година!

Тържеството бе проведено в 
Националния дворец на култу
рата в София, където пред пре
пълнената зала най-напред 
слово за твореца-аргонавт и 
познавач на орфическите тай-

а. \лМ- _ 4^>с.дл. 
1ЛМ ючи Николай Хайтов, Елена Хайтова, Елица Гигова и 

Никола Гиговода
Специално за читателите на години със съдействието на 

нства произнесе членът на Новогодишно пожелание за земляците “Братство” юбилярът Никола КИЦ “Цариброд”. Освен това
Управителния съвет на Съюза Гигов «пРа™ собственоръчно Гигов ни осведоми, че наскоро
на българските писатели Пе- планина”- А председателят на Между другите бе прочетена и написани пожелания. И обеша ще дойде отново в нашите кра-
тър Динчев Той между друго- СБП Николай Петев напомни, поздравителната телеграма по Да напише статия, в която ше иша, като непременно ще иска
то отбеляза че “ Никола идва че РУЙ планина е лала на ро- повод юбилея, изпратена лич- опише вълненията си от посе- да види обновената църква в
да живее в Родопите, но винаги Д°пската гора обединяваща те- но от президента на Република щението в родното си село Ву- село Звонци, в която е кръстен

Руй ма межДУ прозаиста Николай България Георги Първанов. чи дел, осъществено преди три и самият той.напомня за родната му
Тодор Петров

Отец Йоан, настойник на босидеградските енории

Все повече босилеградчани се връщат към вярата
За ^разлика от предишните, тази година 6 Босилеградско са възобновени голям брой църкви, а реконструкци 
рии, догодина се очаква още по-мащабна дейност по възобновяване на православните светии в Босилеградско.

ята на

Кои църкви са ремонтирани през 
2006, а на кои е започнала рекон
струкция?

- Най-напред тази година приключи 
ремонтът на църквата “Св. Възнесение” 
в Долна Любата. Покрай жителите и 
преселниците от селото, които са съб
рали над 500 000 динара, 1000 щатски 
долара осигури Светият синод на Бъл
гарската православна църква, а дирек
ция “Вероизповедания” към Министер
ския съвет на България отпусна 4000 ев
ро. Възобновени бяха и църквите “Све
та Петка” в Ярешник и “Света Петка” в

ход ре
монтът на църквата “Св. Възнесение” в 
Райчиловци, за която Министерството 
на вероизповеданията на Сърбия е оси
гурило 6 милиона динара, а започнаха и 
подготовките за реконструкция на ма- _
настира “Свети Илия” в Бресница, за Отец Йоан - Зайко Станойков е роден 
който ще бъдат отпуснати около 3 ми- 1975 година в Горно Тлъмино. Завър- 
лиона динара от НИП. През тази годи- шил е Софийската духовна семинария 
на приключи и изграждането на камба- през 2000 година, а за свещеник в Боси-

ме да отправим иск до Минис-
- Радва фактът, че в Босилеградскотерството на вероизповедани

ята на Сърбия за отпускане на хората все повече посещават цър
квите, подчерта Отец Йоан и апе
лира къ-ч вярващите да не отиват 
при врачки и магьосници, понеже 
православната църква остро се про
тивопоставя на такива явления.

финансови средства за реали
зация на посочените проекти.
Същевременно изпратих иск 
до Българската държавна ди
рекция “Вероизповедания” за Догодина на Благовегцение (7 ап- 
помощ при реконструкция на рил) настойникът на босилеград- 

църквата “Света ските енории ще организира без- 
Петка” в Рибарци. Вече полу- платно групово кръщение за всички

некръстени възрастни хора от Бо
силеградско, които имат желание 
да приемат православната вяра.

иконостаса в

чих уверявания, че през про
летта в Босилеград ще прис
тигнат студенти-иконописци 
от Велико Търново, които ще ___Долна Лисина. В момента е в
реставрират ценните икони. български език. Има ли момчета 

. „ - от Босилеградско, желаещи да се
ществуващите, планира- учат в богословски училища? 
те ли изграждане на някоя _ Младите все повече се връщат към 

к,ва на територи- Тази Г0Дина едно момче от Бо
ята де общината» с„леград записа средно богословско

-В дирекцията Вероизпове- уЧИЛИще в Крагуевац. Дано и то, когато 
дания ’ в София неотдавна по-

* Покрай ремонта на съ-

завърши образованието си, постъпи на 
служба в босидеградските енории.

В края на разговора отецът подчерта 
извънредното му сътрудничество с

___ дадох молба за отпускане на
нарията в Босилеград, за което полу- леградско е ръкоположен през 2001 го- финансови средства за изграж- 

57 000 динара от общината. дина от иранския владика Пахомий. даненацърквавПаралово.ко- 
* Кои храмове са вклкзчени в плана Настойник на босидеградските енории ято да бъде посветена на зак- „„ Ня общината с дирекцията 
за реконструкция през идващата стана в началото на 2006 година. рилника на българския народ роизповедания” в София и със сръбско-
година? “Свети Иван Рилски”. И жите- р МИНИстепство на вероизповедания-

- Със съдействието на (Съответните манаст „Свети Илия„ местността „„„Зат^™™™"“0 “ П0' та. Той изрази голяма благодарност и
служби в общинскотсБукова падина в Долна Любата, парак- ква в це™ населото1ЖДаНе на цър' към Църковния съвет, който от тази
изготвихме прое Р Гппно тлъ. лиса “Въздвижение на честния кръст” в *п лл ■, „' есен се оглавява от Перица Пенев, пр
на църквите в Църн щ > Р Млекоминци, както и да довършим ре- >. ле ъ^ги години в Босилеград- подавател по философия и вероучение
мино, Буцалево, БранковциЦоганиша конструкцията на бисгьрската църква сг*°°™;н°во има свещеници по по- босилеградската гимназия.
вТи дош П™амеИда възобновим и “Свети Филип”. С кмета се договорих- ^ богослуженията на^айч^н'

чихме

Петър Рангелов
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В традиционната анкета на БТАБосилеградската спортна 2006 година

Стамбопова балкански 

спортист на годинатаде дави I една шьрна Тладая'1
* Докашо футболистите и лекоатлетите могат ■ „ „л/1„
921 СпГвГт СЪС "РавНитеЛН° д?гбри РеЗУАШа- | ^ТъТпосптое^спо/-
ти, ШК „Младост отпадна от Шахматната ! тна зала в Босилеград, с
дивизия на Централна Сърбия - група юг. ■ което ще се създадат ус-

„ . _ _ „ . г \ ловия за развитие и па
Да тръгнем от футбола. Дебю- Членове на ШК “Младост” в други спортове. Любите- 

танският си сезон в Южноморав- участваха на редица турнири в ! лите на спорта се надя- 
ска фтболна дивизия, който ирик- Сърбия и България. Митко Алек- ! ват, че с изграждането 
лючи през юни, ФК “Младост” за- сандров спечели 6 място на Мла- ! на залата спортният 
върши на 7 място. С оглед на фак- дежкото първенство на Централна | живот в града вече няма 
та, че след 27 години отново се Сърбия, Новица и Драган Божило- ’ да заглъхва през зимните 
състезава на междуокръжно рав- ви участваха в Откритото шахмат- ! месени 
нище, единствената цел на отбора но първенство на Сърбия, тримата 1 
беше оцеляване в дивизията. Боси- заедно бяха участници на първия
леградчани обаче показаха, че “Оупън София” и пр. РаД с участвието на сръбски и бъл
имат сили за горната част на таб- На 1 февруари 2006 година гаРски състезатели. Стойков изра 
лицата. Възпитаниците на Георги Общинска скупщина взе решение в зява голяма благодарност към ОС, 
Георгиев и Владица Манасиев за- Босилеград да бъде формиран от- Здравния дом, АТП, вранското

предприятие за пътища и към дру
ги ведомства в общината, които са 
подпомагали отбора.

Босилеградските спортни ко
лективи организираха редица ме
роприятия в Босилеград. През 
март ШК “Младост” бе организа
тор на първия международен шах
матен турнир “Мемориал Арсо 
Тодоров” в памет на известния бо- 
силеградски адвокат, поет и шах
матист. На турнира участваха 11 
шахматисти от Сърбия, България 
и Македония - 2 гросмайстори, 3 
международни майстори, 5 ФИДЕ 
майстори, както и младият боси-

Българската атлетка 
Ваня Стамболова е 
спортист номер 1 на 
Балканите през 2006 
година.

Европейската шампи
онка на 400 м събра 
най-много точки - 60, в 
34-та анкета на Бъл
гарската телеграфна 
агенция. В допитването 
участваха всички дър
жавни осведомителни 
агенции на страните от 
региона.

I

Т. П.

Щрихи за портрет: Бояна Адексоба

КъмФК “Младост

високите 

титли в 

шахмата и 

в наукатавоюваха 47 точки - 14 победи, 5 ра
венства и 11 загуби.

И през есенния сезон на новото 
първенство на ЮФД футболният 
отбор отбеляза сравнително добри 
резултати. След края на първата 
част босилеградчани заемат 10 по
зиция сред 16 отбора от Ябланиш- 
ки и Пчински окръг. В 15 изиграни 
мача завоюваха 18 точки (5 побе
ди, 3 равенства, 7 загуби и нулева 
голова разлика - 28:28). В отбора 
смятат, че резултатът е могъл да 
бъде и по-добър. Освен по-слабите 
игри в няколко мача, като причина 
за малко по-слабите резултати от 
очакваните те из
тъкват честото от
съствие на някои 
ключови футбо
листи поради кон
тузии или наказа
ния, както и лип
сата на спортен 
късмет.

“Младост” не 
се отказва от ам
бицията си през 
пролетта да се на
реди сред първите 
6 тима в дивизия
та, които ще полу
чат правото да се 
състезават в Ка
чествената диви
зия, която ще бъде 
формирана 
следващото пър-

.. цикъл: 14 са на възраст от 7 до 10
ШК Младост не успя да нов- ГОд„ни> а 18 са от , 1 д0 |5-ГОдИШ-

тори миналогодишните си успехи т СТ Дтлетите от АК “Мла- 
и отпадна от Шахматната дивизия ппп „„„„„„„ ~

Нашенец издаде „библия“ на мондиалите

1 >ен п»йташ'ве с потекл°ога чч>“ар°д-
пропуснат в последните 5 кръга Сад' Без 'съмнение наи‘голям Ус‘ История на световните страниците на книгата
които се изиграха от 3 ло 5 ноем’ пехзаотбоРа представлява шесто- първенства” е книга, която ка не
ври в Нишка баня. В тези мачове Т0 мяст0 на Милиян Гогов на 300 
отборът игра с шахматист по-мал
ко - отидоха 5 вместо 6 състезате
ли. Така че още преди началото на 
развръзката босилеградският от
бор беше обречен на провал.

През целия сезон впечатляващо 
беше представянето на нишлията 
Марио Ливая, който игра на втора
та дъска. От 11 партии той не загу
би нито една и завоюва 9,5 точки - 
8 победи и 3 ремита.

бор по лека атлети
ка АК “Младост”.
Веднага
подготовката на те
рени в спортния 
център “Пескара”, 
както и селекция за 
бъдещи състезате
ли. Проверката ми
наха общо 350 мо
мичета и момчета 
на възраст от 7 до 15 
години. От тях бяха 
избрани 32-ма души, 
които бяха включе- Лекоатлетите 
ни в тренировъчния

Димитровградска община публиканското ученическо със
тезание отборът на димитров
градската гимназия спечели 
трето място, а в поотделната 
конкуренция аз се наредих на 
второ място. Продължих да се 
състезавам за ШК “Цариброд” 
във Втора лига, а от няколко го
дини защитавам цветовете на 
отбора и в Първа лига.
* Какви са амбициите Ви в 
шахмата?

- Искам да напредвам. По
настоящем съм първокатегор- 
ничка, но имам амбицията да се 
сдобия с по-сериозна шахматна 
титла. Желанието ми е в основ
ното училище отново да зажи
вее шахматната школа, а в гим
назията да се възстанови шах
матната секция, която не същес
твува от няколко години. Древ
ната игра отново трябва се 
внедри в сърцата на младите. Те 
трябва да усетят колко чудесна е 
тя. Мисля, че съм компетентна 
да оценя, че шахматът развива 
интелектуалните способности 
на младите и им дава възмож
ност да пътуват и да се запозна
ват с много нови приятели не 
само в страната, но и в чужбина.

започна
винаги се е гордеела с голям 
брой учени хора. Бояна Алексо- 
ва е завършила Югозападния 
университет “Неофит Рилски” в 
Благоевград. Успешно завър
шва магистърска степен в Со
фийския университет и се стяга 
да защити докторска дисерта
ция.

Бъдещият доктор по логопе- 
дия и слухо-речева реабилита
ция винаги е обичала шахмата. 
Години наред е член на женския 
шахматен отбор “Цариброд”, 
който през изминалите три го
дини се състезава в Първа лига.
* Но кога всъщност е нап
равила първите шахматни 
крачки?

- От момента, когато баща ми 
ми показа как се движат фигури
те, не съществува сила, която да 
ме отдели от древната игра. Ка
то ученичка в основното учили
ще сериозно започнах да се за
нимавам с този спорт. По това 
време в училището се посвеща
ваше
шахмата. Не пропусках нито ед
но училищно състезание. В съ
щия дух продължих и като уче
ничка в гимназията. Всяка годи
на на гимназиадите печелихме 
първо място. Една година на ре-

на състезание

леградски първокатегорник Мит
ко Александров. Победител ста
на международният майстор 
Алия Муратович от Нови пазар.

По традиция през лятото на 
“Пескара” футболният клуб ус
пешно организира турнири по 
малък футбол за сениори, юноши 
и петлета, както и турнир по бас
кетбол за сениори.

По повод 24 май - Св. св. Ки
рил и Методий, АК “Младост” 
организира надбягвания по цен
тралните градски улици, на които 
освен лекоатлети от Босилеград 
участваха и състезатели от АК 
“Балкан” от Димитровград и от 
АК “Вожд” от Ягодина. През сеп
тември клубът организира и пър
вото ученическо първенство по 
лека атлетика, на което участваха 
над 350 състезатели.

голямо внимание на

за От един мач на ШК “Младост"

Димитър СтавровП.Л.Р.

ще намерите пълна статисти-
_____  само на финалите, но и на кфалификациите във
йЦИ оставя слеДи и я препоръч- всички континенти - нещо, което за пръв път излиза в 
ЩЯ ваме ка всички иашенци, България. Ще се върнете назад във времето за да из- 

ГТ°, об!?чат 5?орта' осо~ живесте още веднъж емоциите на футболните праз- 
‘.'ЗИ 6еио Футбола. Още повече, цици. Пак ще се срещнете с футболните магьосници 

5-1 !!еи"ият аат°Р г-н Румен Пеле и Марадона, с Пушкаш и Скиафино, с КройфЦ, 
\ I Паиташев е един от Бскенбауер, с Аспарухов и Стоичков с Джаич и Беа 
1И иаи-добрите спортни жур- ра... н 1 ““
ЯгаЯ налисти в България, а него- 

а вото потекло е I

м на държавното първенство в 
Крагусвац през септември.

Неотдавна клубът подсигури 
спортни облекла за всички състе
затели, а наскоро ще бъдат купени 
и съоръжения за някои лекоатле
тически дисциплини. В отбора 
планират през 2007 година да
участват и на състезания в Бълга- род.
рия, да доизградят пистите и да Пайташев проследява в детайли всички футболни 
организират състезания в Босилег- мондиали от Уругвай 1930 до Германия 2006. По

■щг

1 '
* . *1нигата «а Румен Пайташев е истинска библия на

от Цариб- футбола и всеки, който обича най-популярния спорт 
на света, трябва да я има в домашната си библиотека.

Т. Я.



Шжт14

Манастирът 
6 Паля

29 декември 2006 > ШЩЦ
На 30 декември 2006 г. ее навършват ДВИ ГОДИНИ ог 

смърт) ма нашия пепрежалим съпруг м баща

МЕТОДИ КОСГОВ 
от Крушсвнц, роден п с. Ьрайкопди

С много тъга и дълбока обич се прекланяме 
пред спстлата ти памет! Спи спокойно печпия си 
съм.

Тъжен помен
Изминаха 40 ГЬЖНИ ДНИ от смъртта на нашата майка, ба

ба и т ъща

ОЛГА СТАНУЛОВА
Поменът ше се състои в петък на 29 декември 

от 11 часа на димитровградските гробища.
Мястото ти в сърцата ни ще остане завинаги 

пълно с обич и тъга. Бяхме щастливи с теб! 
Дъщерите Тиня и Соня, внучките Катя и 

Неда и четовете Чорап и Тони

Епархията
да ЕС '1,пруга т а ()л пас ри 

и дъщерята Наташа със семейството сиизпълни 

дълга си Изминаха ДВЕ ГОДИНИ от смъртта па нашия скъп брат и 40 ДНИ без нашата скъпа
чичо

МЕТОДИ КОСТОВСурдулншка община 
| подсигури 60 милиона 
| за реконструкция на пъти до 

манаст!

ОЛГА СТАНУЛОВАщс
динара

Времето ис може да заличи прекрасния спо
мен за теб. ПочинаП м мир!

Времето никога няма да заличи твоя светъл 
лик и спомена за голямото ти сърце, в което има
ше място за всички нас.

С обич

1ра в Паля. Тези сред- 
ства ще бъдат изразходвани за 
разширяване и нова асфалтова 
настилка на пътя от Иритът Богдан, снахата Папка и братанци

те Велимир и Константин 
със семействата сн

разклона 
на магистралното шосе М1-13 
до Кострошевци,

Гинка, Кира, Емилия и Горан
как го и за 

гам допрокарване на нът от 
манастира “Въведение I На 17 януари 2007 г. се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА от 

смъртта на нашия непрежалимИзвинение
В миналия брой на вестника некролозите за покойния Ме
тоди Костов от Крушсвнц, родом от с. Ерайкоеци, но 
технически (компютърни) причини бяха отпечатани със 
снимката на покойния Методи Костов от Димитровград. 
Молим близките на двамата покойница да приемат наше
то искрено извинение.
Редакцията

СТОЯНЧА ДАВИТКОВ 
от Дукат, живял в Горна Лисина

Панихидата ще бъде отслужена на 17 януари 
на горнолисинските гробища.

Живеем с обичта, болката и спомена за теб! 
Почивай в мир!

Възпоменание
На 26 декември 2006 г. се навършиха 5 ГОДИНИ от смъртта 

на нашата мила сестра

~| ПАВЛИНА ПРОДАНОВИЧ 
Ик по баща Дойчинова 
у.; (1954 -2001)

родена в Долна Лгобата
Никога няма да забравим твоята блага усмив

ка и добрините ти.
С много обич и признателност свеждаме глави 

пред твоята светла памет. Почивай в мир!
Сестрата Лиляна и братята Владимир, 

Стоичко и Добри със семействата си

Съпругата Нада с децата си

Ш
Тъжен помен
На 5 януари се навършват ЧЕТИРИ ГОДИНИ от смъртта 

на нашата мила съпруга, майка и баба

ЗОРИЦА ТОДОРОВА 
от с. Пъртопопинци

Ж*яь~~Пресвета Богородица”. Освен 
това от общинската хазна са 
отпуснати средства за прокар
ване на електрически ток до 
манастира. Най-новият транш 
от 130 000 динара бе отпуснат 
към средата на декември тази 
година.

Републиканското 
терство на културата е отпус
нало пари на Института за за
щита на историческите памет
ници в Ниш, чиито експерти 
вече са завършили археологи
ческите изследвания и пред
стои да извършат реставра-

да
I ___

Благодарни сме за любовта, с която ни обсип
ваше, за всичко, което стори за нас.

С обич и почит се прекланяме пред светлата ти 
памет.ми ние-

Съпругът Славча и синовете Момир 
и Иван със семействата сиВъзпоменание

На 6 януари 2007 г. се навършват 6 ГОДИНИ от смъртта на 
нашата мила съпруга, майка, баба и снаха

СЛАВКА РАНГЕЛОВА 
от Горна Лисина

Вечно ще пазим от забрава хубавите спомени 
за теб. Благодарим ти за всичко. Дълбок поклон 
пред светлата ти памет!

Съпругът Владимир, децата Иван, Анка и 
Любен със семействата си и зълвата Васка

Възпоменание
На 7 януари 2007 г. се навършват 9 ГОДИНИ от смъртта на 

нашата непрежалиматоските и консерваторски ра
боти върху черквата “Въведе
ние на Пресвета Богородица”. 
За успешното приключване на 
възстановаването

ДАРИНКА ЦВЕТКОВА 
от Райчиловци, Босилеградско

Времето е безсилно пред нашата непреходна 
благодарност към обичаната ни съпруга, майка, 
свекърва, тъща и баба.

рекон
струкцията на манастирския 

1 комплекс в Паля е необходимо 
своя дълг да изпълни и Иран
ската епархия на Сръбската 
православна църква, тъй като 
става дума за сакрален обект в 
нейна собственост.

и

Възпоменание
На 11 януари 2007 г. се навършват 10 ГОДИНИ 

от смъртта на нашия мил съпруг, баща, свекър и 
дядо

Почивай в мир!
Опечалени: съпруг Крум, синАца, дъщеря Малинка, 

Цветанка, зет Павле, внук Даря и и внучка Л снаха
иляпаВ.С.Б

ДРАГАН ГЛИГОРОВ 
(1936 - 1997)
юрист по потекло от Горна Лисина

ЧЕТИРИ ГОДИНИ без 
нашата непрежалима съпру
га, майка, свекърва, тъща и 
баба

На 9 януари 2006 годи
на се навършват 25 
ГОДИНИ от смъртта на 
нашия мил татко

а на 21 януари 2006 г. се навър
шват ДЕВЕТ ГОДИНИ от смър
тта на нашата мила майка

В сърцата си вечно ще пазим хубавите спомени за теб и за 
добрините ти, с които ни даряваше.

Поклон пред светлата ти памет!
Съпругата Юла, синовете Крум и Александър, снахата 

Жаклипа и внукът Предраг

~ РАДОЙКА 
^ АРСОВА

(1926 - 2002) 
от с. Долно 
Тлъмино

Г)
{Ш5 1982)^^
ВЕНЕ ■ КОСТАДИНКА

(1928-1998)X*
Възпоминание
На 6 януари 2007 г. се навършват 12 ГОДИНИ 

от смъртта на непрежалимия ни съпруг, баща, 
дядо и прадядо

СИМЕОН Б. ХРИСТОВ 
(1926 -1995)
от с. Дукат, Босилеградско 

Годините и десетилетията няма да заличат спомените за

Никога няма да забравим
АНГЕЛОВИ

от с. Долна Лисина, Босилеградско

Изминалите години не могат да заличат вашата доброта н 
нашата болка за вас, мили родители. Много ни липсвате.

твоето благородство и тру
долюбие, добротата и обич- 

която ни обграждаше.та, с
Почивай в мир и светлина!

Съпругът Стоичко 
и децата Роза, 

Миле и Пада със семей
ствата си

теб!
Поклон пред светлата ви памет. Почивайте в мир!Съпругата Олга, дъщерите Кралица и Лиляпка и синът

Вапче със семействата си Вечно скърбящи: син Славчо, I 
дъщеря Миряна със семействата са I
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й Законите на Мърфиест I

Проверете си 

интелигентността!
♦Усмихвай се - това кара хората да се чудят какво мислиш.
♦Всеки си има план как да забогатее, но не всеки е удачен.
♦Времето е пари, особено когато трябва да ви ги върнат.
♦Обикновените проблеми се решават веднага; важните 

проблеми не се решават никога.
♦За да си спечелите враг, направете услуга някому.
♦Вероятността млад мъж да срещне дамата на своите меч

ти се увеличава по геометрична прогресия, когато той е в ком
панията на: 1) друго момиче, 2) жена си, 3) по-красив и по о 
гат приятел, 4) тъщата!

♦Красивите жени стават по-умни поради честите си контак
ти с умни мъже; грозните мъже оглупяват поради тичането

Дедо, че ни 

окаш ли на 

госйе?♦Какво е било преди 2007 
година?

♦Някои месеци имат 30, а 
други 31 дни. Колко месеца в 
годината имат 28 дни?

♦Колко пъти през деня ми- 
нутарката мине над стрелката, яйце, чие ще бъде яйцето? 
която показва часовете?

♦Колко рождени дни има
майката на три деца? вори и направете сравнение.

♦Какво пише на банкнота от Без грешки = супер интели- 
30 динара? гентен; 1-2 грешки = инте-

♦Ябълката има три клона, лигентен; 3 - 4 грешки = 
всеки клон има по три клонче- нормален; 5-6 грешки — 
та, на всяко клонче има по три глупав; 7 - 8 грешки = умо- 
плода, всеки плод има по три 
семки. Колко круши има на 
дървото?

и ти казва, че трябва да гъл
таш по едно на половин час. 
За колко часа ще гълнеш 
всички хапчета?

♦Ако на сръбско-българ
ската граница петел снесе

Деда Йота от дерекулското 
село Вучи дел живял над един 
век - починал на 102 години. 
Няколко години преди смъртта 
му в селото дошли бирници от 
Бабушница. Вървели от един 
до друг данъкоплатец и така 
стигнали до къщата на деда 
Йота.

- Колко си годин, дедо? - по
питали данъчните служители.

- Деведесе и девет, деца - от
говорил старецът.

- Ооо, па ти догодина че на
вършиш 100 годин! Че ни окаш 
ли на госйе за юбилеят?

- Ако сте живи, че ви окам!
Т. Т1.

Погледнете точните отго- подир красиви жени.
*С пари любов не се купува, но можеш да се пазариш. 
♦Предаността към ръководството се цени повече от ефек

тивната работа.
♦Ако има начин да се забави важно решение, добрата стара 

бюрокрация винаги ще го открие.
♦Алкохоликът е лице, което пие повече от лекуващия го ле-

болен; 9-10 грешки = стоп
роцентов идиот; 11-12

кар.
♦Невъзможно е да направиш нещата недостъпни за глупа

ци, защото глупаците са големи новатори.
♦Да се греши е човешки, но за да оплескаш нещата, нужен

грешки = опасен за всички 
♦В кибрита имаш само една около себе си. 

клечка. Влизаш в тъмна стая, в
|ВППЬ вовно 

ан шчиашау (ц ювь нпбд 
(11 'аН (0! '91 (6 ТПП6Л943 
во аф (8 вшв>|Ь9ц>| (1 -вн 
-6а ошпн (9 вшонтщвд вд 

-в>|вш Е1Л1ВН (д 'нпбз (р пш 
-чи ц (е 'пРаззи гщнпод 

(1 -внпбог 9002 (1

която има газена лампа, спир-
- Абе, идиот такъв, от 25 човека 

на игрището как уцели баш мене?
- Играй и трай, бе! Отде знаеш 

кой от 50-те хиляди зрители те е 
уцелил!* * *

Жена свръзва коледните и ново
годишните празници и ги прекарва 

- Аз ще бъда двата отбора и съ- при р0ДИТелите си. Когато се връ-
- Ти, какво бе? Пиян с кола?! диите. Абе... всички на терена! ща вкъщи заварва мъжа си сред
А пияният отговаря; - Добре, тогава аз ще бъда пуб- огромен куП „разни бутилки.
- Брато..., кат ме глеаш такъв... ликата - отговаря другият. . господи1 Откъде толкова бу-

не виждаш ли... че не моа да се Играта почва. По едно време тилки бе?
прибера пеша! тоя, дето е публика, замерва играе- . и’аз не знам!. чуди се мъжът. -

* * * с бутилка от бира. Играчът Никога не съм купувал празни бу-
След веселото посрещане на ядосано вика: тилки!

тна лампа и печка на дърва. 
Какво ще запалиш най-нап
ред? Вицове за пияни

♦Сънуваш, че си в мрачен 
тунел. От едната страна се за
дава лъв, а от другата тигър. 
Какво ще правиш?

*В катастрофа човек загубва 
дясната си ръка. Колко пръсти 
са му останали?

♦Възможно ли е в Америка 
да се ожениш със сестрата на 
своята вдовица?

♦Лекарят ти дава 3 хапчета

В новогодишната нощ пиян Новата година двама пияни отиват
пълзи към колата си и протяга ръ- на празния градски стадион и ре
ка към дръжката на вратата. Мина- шават да играят футбол. Единият 
ва полицай, поглежда го строго и казва: 
казва:

БЕЛЕЖКА: Този тест е 
само за забава. Затова не се 
ядосвайте от резултатите
си.

А ☆А. ☆☆у

Новогодишна Кръстословица 311X X
1 2 3 5 6 7 8 9 104

Съставил: Драган Петров

X ★X
1512 13 14

ОТВЕСНО: 1. Специалист в областта на 
езикознанието. 2. Ехо, екот. 3. Украса. 4. 
Монах, калугер. 5. Южен плод. 7. Модел рус
ки самолети. 8. Ядивно полско растение. 9. 
Война (сръб.). 10. Предстоящото лято спо
ред християнския календар. 11. Първенец. 
13. Приспособление за закриване на нещо в 
стая. 17. Поредно число. 19. Стил в архи
тектурата. 21. Кон (поет.). 23. Марка гер
мански камиони и автобуси. 25. Шивашки 
термин. 26. Силен вятър от югоизток по 
течението на река Дунав. 27. Връстник. 28. 
Член на сенат. 30. Залязване, заник. 31. фут
болен отбор от Дупница. 33. Столицата на 
Естония. 34. Благородна титла (мн.ч.). 36. 
Вид колбас. 37. Домакински съд. 38. Дребни 
стърготини от дърво. 39. Препарат за из
белваме на дрехи. 41. Загатваме. 42. Населе
ни места. 44. Прозвището на димитров
градския поет Аца Новков. 46. Стопански 
отрасъл. 47. Квант. 48. Голям извит турски 
нож. 50. фуражно растение. 52. Мярка за 
електрическо съпротивление. 54. Лидия 
Антова. 55. Инструмент, с който се копае, 
сече, рине.... 56. Мъжка кокошка. 57. Египет
ски бог на слънцето. 59. Авто-знак за Лес- 
ковац. 61. Дървен духов музикален инстру
мент. 62. Голямо литературно произведе
ние. 64. Град в Хърватия. 68. Името на пое
та Уевич. 70. Орляк птици. 73. Огнян Колев. 
74. Мъка. 76. Милен Алексов.

ВОДОРАВНО: 1. Руски поет. 6. Вид игра. 
11. Лично местоимение. 12. Дебела и 
здрава конопена връв. 14. Шестата нота. 
15.1 и 3 буква. 16. Мъжка рожба. 18. Голям 
плавателен съд. 20. Малкото на патица. 
22. Актьор, който изпълнява комични ро
ли. 24. Столицата на Мароко. 26. Голямо 
парче хляб. 27. Нация. 28. Седмата нота. 
29. Една зодия от хороскопа. 30. фабрика. 
31. Името на актьора Гибсон. 32. Амери
канска поп-певица и актриса. 33. Листове 
хартия, наслагани един върху друг. 34. Ле
чебно заведение, построено при извор с 
минерална вода. 35. Пакъл. 36. Зала. 37. 
Тържествено шествие. 38. Стара немска 
сребърна монета. 39. Вид шапка (мн.ч.). 
40. Разлагане на съставни части. 42. Село 
в Димитровградско. 43. Английско мъж
ко име. 44. Горчиво растение. 45. Втора
та нота. 46. Мюсюлмански свещеник. 47. 
Модел па „Шкода“. 49. Пари в брой. 50. 
Продълговата равнина между хълмове. 
51. Името ма актьора Круз. 53. Част от 
каруца. 54. Място, къдсто излитат и ка
цат самолети (мн.ч.). 55. Будитски све
щеник. 56. Слаба ракия. 57. Израстък на 
главата при някои животни. 58. 1 [овик в 
корида. 60. Името на актрисата Бегович. 
61. Пари, дадени като залог за предстоя
ща покупка. 63. Вреден паразит при овце
те. 65. Бивш френски тенисист. 66. Поло
жителен полюс на батерия. 67. Отбрано 
общество. 69. Голямо пространство, на 
което същсстува живот. 71. Третата 

72. Територия, която се управлява 
друга държава. 75. Казашки главатар. 

77. Модел руски автомати. 78. Съд, в кой
то сс слага жарава при църковни обреди. 
79. Женско име.
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Решение на кръстословица 310 - Водоравно:

X
71

X
7069

X
6867 2. Дарение. 8. Кобе. 12. Оператор. 14. Бухел. 

15. Кос. 16. Пещ. 17. Лекари. 18. Оливер. 20. 
Басейн. 21. Мир. 22. Капаро. 24. Офис. 26. До
лари. 27. Ал. 28. Тир. 29. Порода. 30. Ана. 31. 
Ин. 32. Кикот. 33. Бадем. 35. Васал. 37. „На 
нивата“. 38. Или. 39. Етаж. 40. Ярма.

нота.
76

X
757473 от

X
79★ 78
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Коледни подаръ Манчин рабуш

Новогодишна търпеза
И сред тази 
Юнайтед Европа 
Дядо Коледа знае къде ‘ ^ -
Iои навярно има в датата----
милиони адреси - -------
на бедняци и богаташи. ~~ 
на чиновници и политицрС'у 
на безимени анаши 
и прочути чалганевици. Щ :
Е. разбира се, 'М
той не забравя 
и онези дечица невинни, 
дето още не смучат цигара 
и не гледат порнофилми.
Точно те го сънуват всички 
как подарък им поднася: 
руса кукла, 
нова количка, 
нистолетче от бяла пластмаса...
Ала древният старец 
понякога от склероза изкуква - 
подарява пищов па бедняка, 
на бандита поднася кукла.
На министъра дава количка 
и но темето го погалва...
А децата - напразно, горкички, 
му запяват коледна чплга,

Георги КОНСТАНТИНОВ

- Па вве: йедън каже яен- 
оо зийете че нарасту двойно! я

гедам па
кт

растърчал, вечимка оъи пресметиул и 
пълни цегье- бабата има да се радуйе 

ре и крошнъе и влачи йедно ко мънечко дете. Друг каже,
----- друго къмто дома, че речеш дека къмто польето че поте-

окоро че почне Трета светов- чу паре кико река, ла нека
----- на война. К, нейе тека: иду му она мисли ако остане ью-
___ празници, струпали се йе- руаат иеокопан или градина-

дън преко друг, цел булюк. та без воду! Трет каже: че се
----- - Само йедно не ми йе ясно, лекуйемо без паре, а за уну-

Манчо - приоди ми Куза, Пен- ците вечшлка неиа да си дво- 
-----: оионерът. йим пензюту за книгье, учи-

- Айде-айде, превърльил лището че им буде безплат
ен осъмдесетуду, а йоще ти но... И не знайем кой по ред 
не било све ясно... каже че почну вабрикье да

- Манчо бре, никой нищо работе, че се напрайе нове и 
не работи, а сви кулую кико че има, толко много работа, 
луди. Одека им паре, а?! та се я уплаши куде че най-

- Е бре, Кузе, кой каже да демо толко работници...
имаю паре? - Е, Манчо, Манчо! Па ти

- Па не съм слеп, влаче све йоще ли веруйеш на предиз
борна обещания и с нъи нис-

- Ти мислиш само я ударам лиш да чекаш Нову годин?
. рабушйе. Удараю и тьргов- - Защо бе? Гледам гьи на 
'/ ците.

ки-

1
*

Ш б
V ’» .

у: '.мЦШ,

и сващо...
§2? .л>

телевизиюту, синдраците ич
- А видим и ти си понапъл- не се шегую. А кита окну,

ако имайемо мъничка деца
- Нейе това що мислиш! Я стеоше да се поплаше!...

.. . Кузе препиеуйем авишите за - Е они бъш и затова окаю,
изборйете... да не помислиш дека еу това

- Па кико етидзаш да гьи голе лъже...
/.' запишеш? Увечер йедни гьи - Слушай Кузе! Я съм ре- 
’ . залепе, а вечимка сабале шил туя Нову годин да доче-

другьи гьи сцепили... кам бъш богато и ти немой
- Аа, я си гьи знам от пре- да ми растураш меракът. За-

дишньите изборйе... що да не поверуйем дека
- Ама видим тевтерът ти се етаю и чудшца?

- Ма зерун Манчо у чудеса,
вечу да ти растурам мера-

- Е, надул се йе, ама от обе- кът. Само колко я знам обе
щания. Кой кико нещо обре- пхакията нити се йеду, нити 
че дека че напрани, ако бъш се шс-о... 
ньега изберу, я си запишем. - А за йеденье и пийенье -

* Жената сключва орак с йедно да не заборазим кзо колаи работа! Стасало йе 
този. който печели даден мъж, очаквайки той да йе обрекъл, а друго да гьи зельето, че закольемо с бабу-

/
V Дш V нил тевтерът?! >
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Веселин ЗИДАРОВ

, У'»УУ»У надул кико пещанскьи кза- 
съц...

Аксиоми за та и щастието
* За да си щастлива с 

мъж, трябва много да го 
разбираш и малко да го ^ 
обичаш. 20

За да си щастлив с же- - 
на, трябва много да я оби- 
чаш и въобще да не се 
опитваш да я разбереш.

* Преуспял мъж е

повече пари, откол- се промени, но тон не се нроме- истресем на новогодипшюту ту йедну зелкьу, а от пензи- 
1?®* кото жена му може да ня. търпезу пред бабуту, па не- юту че одвойим некой динар

изхарчи. Мъжът сключва брак с да- ка гъкне после дека нейе за суза ребърца! На нас кол-
Преуспяла жена е дена жена, очаквайки тя да не богато дочекала Нозу годи- ко ни требе. Ама баремка ду- 

тази, коя го намери се промени, но тя се променя. н " шете че ни оулу пълне.
такъв мъж. - Може ли да надзърнем 

малко у тевтерат? Манна
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Гатанка
Нашият герой “работи” 

все на хлад,
на държавни ясли яде и пие, 
където няма камери и парад, 
присъства неговото отсъствие.

На явната сцена 
е абсолютно важен!
На медийния пазар 
е многотиражен!
Голям мафиот и тайкун - 
бие го глас и в този век, 
народът му вдига бастун, 
ама го щити имунитет!
Този наш “герой” велик 
се нарича

„Сам него шша“. Специа
литет само за брадясали 
гастрономи с балони и 
пагони. Гълта се, чете и 
пее: „Коло, коло... ситно, 
ситно...! “Делуде, делще, 
делме!"

• Парекселанс пушено 
- няколко пъти задуше
но, презентант Патак 
Дача - 1ача: „И ]а вас

волим!“ Консуми
ра се само на открито.

• "Чорба Гьока". Са- 
кам, сакам, майко!

• "Универсал" - смети, 
смети, па... вари ден и 
нощ.

• За човеци с вкус и 
добро настроение „Бо
хемска манджа“ с право- 
учение: „Роди ме, майко, 
за кмет, па ме хвърли на 
смет!“

най-тежко"... Дибидус 
постно! Специалитет 
само за най-верните 
трабанти: „Само тебе 
любим, Шешко!“

• Разбъркано-жешко с 
коалиции без традиции, 
с пиони и полтрони „Бо
же, боже, тешко!“

• Равногорска манджа

• "Лепи Бока" - по ев
ропейски, ала карт - на 
око.

• "Тандара мандара": 
варено-недоварено, пече- 
но-препечено, мерено-не- 
умерено, запържено със 
закони, плюс туршия с 
министри и вариабила.

• "Йежко, на тебе е
много
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