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По повод сформирането на Пра
ви т елствонаТепублика^България^Сергей Станишев е новият 

премиер на България ши вт 

Нащиоиалняя еьш
На тържествена церемония в Гранитната състоя предаването на властта от кабинета с 

зала на Министерския съвет на 17 август се министър-председател Симеон Саксобурггот-
ски на новоизбраното прави
телство с премиер Сергей Ста
нишев. В словото си пред чле
новете на стария и на новия ка
бинет
тър-председател Симеон Сак- 
скобургготски пожела на ново
то правителство успех с увере
ността, че то ще служи вярно 
на България. Премиерът Сер
гей Станишев посочи, че 52 
дни след изборите България 
има правителство. То бе съз
дадено трудно, но може би то
ва ще го направи и по-стабил- 
но, защото всички, които учас
тваха в сложните, продължи
телни, понякога безплодни 
консултации, поеха своята от
говорност, подчерта Стани
шев.

бившият минис-
От името на Националния съвет на българското малцин

ство в Сърбия и Черна гора председтелят на НС д-р Ангел 
Йосифов отправи честитка до Министерския съвет и премие
ра на България г-н Сергей Станишев, в която между другото 
се казва:

"От името на българската общност в Сърбия и Черна гора 
изразяваме удоволствието, че България непоколебимо върви 
по пътя на евроинтеграцията и надежда, че Вашето правител
ство ще е гарант за необратимостта на позитивните процеси, 
които ще доведат България на пиедестала на развитите евро
пейски страни.

Развита и силна България за нас, българите извън Бълга
рия, е гаранция за защита на нашите малцинствени права и 
свободи и ще допринася за съхраняване на националното ни 
самочувствие." А. Т.

София
Пета сесия на ОС в Босилеград. Отличие за военното
СТОП НО (ПСКуЛИНТИИ аташе на СЧГ

Общинската скупщина в Босилеград на 21 са чести явления в Босилеградска община. В ту- Заместник-министърът на отбраната Соня Янкулова връчи в 
т.м. упълномощи Общинския съвет да сформи- каишите села изкупчиците все още измерват до- сряда награден знак За вярна служба под знамената - първа 
ра работни гр^пи и комисии за осуетяване не- битъка с метри и други приспособления, изку- степен на аташето по отбраната на Сърбия и Черна гора в Бъл- 
редностите на пазара за изкуп на добитък, дър- пуват горските плодове без съответни разреше- гария полковник Радован Милетич.
вен материал и горски плодове в общината. ния и прочие. От друга страна републиканските Полковник Милетич е отличен за приноса му в укрепването и 

Приемането на решението бе предложено от инпекции не са в състояние да осуетят всички развитието на военното сътрудничество между България и СЧГ, 
шета Владимир Захариев, който изтъкна, че та- спекуланти. » ~ приключване на мандата му военен пратеник в Со-
кива нередности и криминални престъпления (На стр. 5) Фия-

I
Мира Ступица откри юбилейния 
преглед на актьорското 
майсторство

Градоначалникът Смилко Костич 
връчи на Мира Баняц ключа на града
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Презграничното сътрудничество Бабушница - Трън Руският посланик в Белград посети
ДимитровградСъвместни проекти За нови стопански 

връзки
На еднодневно посещение в кт за презграничен оборот в първите конкретни видове сът- 

Бабушница към средата на ав- Пстачинци, с което пътят от рудиичество. Договорено е 
густ пребивава делегация на Бабушница до Трън ще бъде учениците от община Трън ак- 
община Трън от България, во- по-къс с около сто километра, тивпо да се включат в между- 
дена от кмета Александър Освен това предвижда се по- народния фестивал на детско- 
Ненков, която бе посрещната добряване и ма другите ин- то творчество “Децата на Луж- 
от кмета на Бабушница Миро- фраструктурии обекти и интен- ница 2006", който по традиция 
люб Йованович и сътрудници- зифициране на културио-прос- се организира от Основното 
те му. ветното и спортно сътрудни- училище "Светозар Марко-

Най-голямо внимание в раз- чество между общините Трън и вич" в Любсраджа, а тази есен 
говорите беше посветено на Бабушница. От заплануваните представители на Здравния 
проектите за презгранично 11 млн. евро 3 млн. ще бъдат дом в Бабушница ще гостуват 
сътрудничество, които съвмес- реализирани в Бабушница, а В в на колегите си в Трън. 
тно трябва да реализират двете Трънска община. След официалните разгово-
съседни общини. Стойността Началникът на Пиротски ок- ри гостите от България посе-
на проектите, които трябва да ръг Весна Миялкович, която тиха конфекцията “Първи май-

присъства на срещата, предло- Стандарт” и частното пред- 
сътрудни- жи да бъде сформиран съвмес- приятие “Д-компаии” в Бабуш- 

четво и по-доброто разбира- тен екип, който да изготви кон- ница, Звопска баня и Поганов- 
телство между хората от двете кретна програма за реализация ски манастир, както и село Пе- 
страни на границата, възлиза на проектите, с които вече е за- тачинци, къдсто се очаква да 
на 11 милиона евро. Най-зна- познато 
чимият от тях е откриването на Сърбия, 
гранично-пропусквателен пун-

спомогнат за разширяване на
междусъседското

и правителството на бъде открит новият ГКПП па 
сръбскогбългарската граница.

Драган Чирич

Руският посланик със съпругата си

На срещата бяха уточнени и
Руският посланик в СЧГ страни е прекъснато и че тряб- 

Александър Алексиев със съп- ва да се положат усилия, за да 
ругата си и сътрудниците посе- се установи ново. С най-голям 
ти Димитровград и проведе ентусиазъм по темата говори 
разговор с ръководството на собственикът на желюшката 
общината и челните хора от кожопреработвателна фирма 
димитровградските стопански “Пелцледерфабрик” Милутин

От 1 октомври - „Мир 2"

УНДП отпуска 68 670 евро 

на Босилеград
УНДП ще продължи финан- леград проведе заседание Ре- “Мир 1", този път ще се имат 

сирането на проекти за разви- гионаналният управителен съ- предвид и височината на дохо- 
тие и възстановяване на общи- вет. Покрай кметовете, а!или дите в общините, броят на зае- 
ните в Южна Сърбия чрез представителите на общински- тите на 1000 жители, броят на 
програмата “МИР 2", която ще те ръководства от Пчински и лекарите на 1000 жители и др. 
стартира на 1 октомври тази Ябланишки окръг, на заседани- Въз основа на новите 
година и ще продължи през ето присъстваха и Том Торгуд, рии, предвидено е чрез ”МИР Р 
следващите 2 години. За реали- шеф на УНДП за Южна Сър- 2" в Босилеградска община |з 
зацията на проектите от прог- бия, Сима Газикалович, пред- УНДП да вложи 5 хиляди евро (] 
рамата "Мир 2" в 7-те общини ставител на Координационно- повече отколкото чрез “МИР ■ 
от Пчински, както и в 6 общини то тяло за тази част на страна- 1", когато за реализацията на 1! 
от Ябланишки окръг, органи- та, Тихомир Милисавлевич, десетина проекти в нашата об- К; 
зацията УНДП ще вложи 3 207 началник на Пчнски окръг, как- щина тази организация на И 
406, 61 евро, от които 68 670,77 то и представители на между- ООН вложи 63 576,99 евро.
в Босилеградска община. Реа- народни организации, посред- За реализацията на всеки стопанските дейци 
лизацията на проектите финан- ством които УНДП ще осигу- .проект в рамките на “МИР 2" 
сово ще подкрепи и правител- рява финансови средства за ре- УНДП ще отпусне 80% от не- колективи. На срещата присъс- 
ството на Сърбия, което за цел- ализацията на програмата, 
та ще отпусне около 1 милион

крите-

[л> [V

От срещата е ръководството на общината и

Кръстич. Той помоли послани
ка Алексиев да помогне тази 
фирма да започне да пласира 
продукцията си в Русия. Пос
ланикът Алексиев попита 
Кръстич защо фабиката му но
си германско название и той 
отвърна: “Сърцето ми е обър
нато към Русия, но аз няколко 
години съм работил в Герма
ния и там съм печелил пари.”

Посланикът на Руската фе
дерация се отби и до Поганов- 
ския манастир.

говата стойност, а останалите тва и началникът на Пиротски 
Изтъкнато беше, че освен 20% ще осигурят общините с окръг Весна Миялкович

броя на населението в общини- помощта на републиканското __
Във вързка със започването те, което бе единственият кри- правителство. овната цел на посещението

на втората фаза от програмата терий при разпределянето на 
“МИР”, в края на юли в Боси- средствата от програмата

евро.

на посланика бе обсъждане наП.Л.Р. възможностите за установява
не на делови връзки между сто
панските колективи в Димит
ровградска община и Руската 
федерация. След като изслуша 
представителите на димитров
градските фирми, посланикът 
Алексиев констатира, че няко
гашното успешно сътрудни
чество между фирми от двете

Съобщение за обществеността

Петиция за обучение на 

майчин български език Б.Д.
Изхождайки от фактите: бавно да приложи законите, с които на българското
че изминаха 17 години откакто на българското малцинство се гарантира правото на обучение на 

малцинство в Сърбия и Черна гора по незаконен на- майчин български език.
чин бе отнето правото на обучение на майчин език; Културно-информационният център “Цариброд” 

че става дума за основно човешко право, гаран- в Босилеград счита, че възстановяването на майчи- 
тирано с Конституцията, Закона за защита правата ния български език в училищата ще бъде първата и 
и свободите на малцинствата, Закона за основите на най-голяма крачка за решително скъсване с минало- 
възпитанието и образованието и Рамковата конен-

Дни на културата в 

Ивановото и начало на разрешаване на всички останали 
проблеми, определящи съдбата на българското на- 

Сърбия и Черна гора.
Културно-информационният център “Цариброд” 

манипулират общественото мнение и да блокират в Босилеград, изхождайки от досегашните неуспехи 
усилията на организациите, защитаващи правото на и умишлено създавани блокади при възсановяване 
обучение на майчин език; на българския език в училищата, призовава

че спазването на правата на малцинствата, в това граждани на босилеградска община да се подпишат 
число и правото на обучение на майчин език, е съ- под Петицията до Сръбското министерство 
ществено важно предусловие за изпълняване на ев- просвета и спорта и по този начин непосредствено и 
ропейските критерии за пълноправно членство на демократично да поискат правото си на обучение на 
Сърбия и Черна гора в Европейския съюз. майчин български език, признато с международните

Културно-информационният център “Цариброд” документи и законите на Сърбия и Черна гора 
в Босилеград открива петиция, с която гражданите н
на общината Босилеград искат от Министерството 
на просветата и спорта на Република Сърбия неза-

ция за защита правата на малцинствата;
че разни недобросъвестни политици, обществени 

организации и отделни личности продължават да По повод Голема Богородица, празника на село Иваново, в 
което живеят банатски българи, Културно-художественото дру- 
жество “Иваново 1868" от 13 до 15 август организира Дни на 
културата.

Централната проява стана в неделя на 14 август, когато бе от
крита изложба на картини на световноизвестния художник Сло- 
бодан Сотиров и концерт на дружествата “Иваново 1868" и ”Бо- 
наз Шандор". Освен това се проведоха състезания по малък фут
бол, футболен меч между отборите на Иваново и Скореновац, 
състезание на риболоци и готвачи на рибена чорба.

От името на Националния съвет на българите в СЧГ в Ивано
во гостуваха Ангел Йосифов и Николайча Манов, а от нашето 
издателство директорът Велимир Костов.

селение в

всички

на

Председател на КИЦ "Цариброд" в Босилеград 
Иван Николов
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ПСС събира подписи
На 25 септември 

събор на Славче
В Отдела за отбрана 6 Димитровград

Владиката 
Йован да бъде 
освободен

Дискриминация 

или нещо друго? Народен събор в местността Славче край село Извор, на 
границата между СЧГ и България, който през юни месец бе 
отложен поради провеждането на парламентарните избори в 
България, ще се проведе на 25 септември.

Кметът на Босиелградска община Владимир Захариев зая
ви пред “Братство”, че по негова инициатива в края на юли 
Босилеград е проведена среща между ръководствата на об
щините Босилеград и Трекляно, на която са били уточнени ос
новни оргнаизационно-техиически въпроси във вързка с въ
зобновяването на традиционния събор. Постигнат е договор 
от следващата година съборът на Славче да се провежда вся
ка година през юни на празника Света Троица.

Захариев изтъкна, че на събора ще бъдат поканени предста
вители от държавните ръководства на СЧГ и на Република 
България.

Този събор за последен път бил организиран преди петна- |; Македония в Белград, 
десетина години. \■! ПСС е първата партия в об-

П.Л.Р. :) щината, която проведе такава 
В акция. Д- С.

Общинският одбор на Дви- 
силата на Сърбияженето

(ПСС) на Карич от 1-10 август 
проведе акция по събиране на 

за освобождаването

Няколко дни преди годишната ми почивка, по телефона в 
кореспондентството се обади мъжки глас, който попита за
познати ли сме какво се случва в Отдела за отбрана в Димит
ровград. Наистина изненадан от необичайния въпрос приз
нах, че не съм запознат и попитах за какво става дума. Вместо 
отговор мъжът ме посъветва да се заинтересувам колко заети, 
по националност българи, са останали в Отдела.

След като се завърнах от почивка на масата ме чакаше пис
мо, озаглавено “Дискриминация на българското национално 
малциснтво от страна на Министерството на отбраната на 
СЧГ, Управата за отбрана на Р Сърбия в Димитровград”.

В писмото се казва: “въз основа на сведенията, с които се 
сдобихме, желаем да Ви запознаем със следните факти:

На 6 юни 2005 г. от общо пет заети в Отдела за отбрана в 
Димитровград трима получават решения за съкращаване, по
неже са излишък, тъй като няма повече нужда от тяхната ра
бота. Работните им места са съкратени в унисон с Правилни
ка за вътрешна организация и систематизация на работните 
места в Управата за отбрана на Р Сърбия.

Всичките трима уволнени са българи по националност и на 
споменатите работни места са по повече от 20 години."

В писмото по-нататък се казва, че в Отдела за отбрана са 
останали само двама заети, от които единият е българин, а 
другият сърбин.

В началото на юли ръководителят на Управата за отбрана 
на Сърбия прави нови разпореждания и българина от Отдела 
в Димитровград изпраща на работа в Пирот, а от Пирот в съ
щия Отдел в Димитровград идват на работа двама души, сър- 

I би по националност.
| “Трима заети са съкратени и провъзгласени за излишък, 

обаче фактите говорят, че излишък не е имало. Просто е било 
необходимо да се махнат работещите българи, а на тяхно мяс
то да бъдат настанени работници от сръбска националност”, 

\ подчертават авторите на писмото. Същевременно те се питат 
I на кого пречи фактът, че през последните 50 години в Отдела 

са работели и хора от българското малцинство, а сега същите 
работи да вършат само лица от сръбска националност и те до-

в подписи 
на архиепископа на Охридска
та епархия и митрополит скоп- 
ски Йован, който се намира в 
затвора в Македония, понеже е 
осъден на 2,5 години каторга. 
Събрани са около 300 подписа 
на димитровградчани, които с 
останалите от Сърбия ще бъ
дат дадени в посолството на

тмпташшг1пгап11)1штш1г1тиягт

Това лято в Димитровград

“Храбри момчета” чупят 

дръвчета
За пореден път в Димитровград няколко 

млади дръвчета по главната улица, ловене
то от които пред сградата на общината, 
осъмнаха изпочупени. Официално извър
шителите са неизвестни. Неофициално оба
че извършителите са познати, но никой ни
що не предприема понеже става дума за де
ца.

В случая не можем, а да не припомним, 
че през 2002 година по време на известните 
събития около Центъра за култура “непоз
нати извършители” изпочупиха всички 
стъкла на ведомството. И въпреки че всич
ки говореха, че извършителите се знаят, те 
не бяха наказани, дори от страна на някои 
тогавашни управляващи от трибуната на 
скупщината бяха наречени “храбрите момчета”. 
Нима пак може да се повтори нещо подобно и 
извършителите да останат “неизвестни”, неза
висимо от това, че имената и на сегашните 
“храбри момчета” (и момичета понеже според 
неофициални сведения едно от дръвчетата е 
счупено от 16 годишно момиче) се споменават 
сред жителите на града, особено сред

връстниците.
И не само дръвчетата са мишената на “буй

ната” младост на града. Много често и тежките 
бетонни кошчета за боклук са обект, върху кой
то пийналите младежи демонстрират силите си 
посред нощ. Най-интересен може би е фактът, 
че никога нито едно служебно лице не е видяло 
извършителите.

ри да идват от друг град.
Освен до нашата редакция писмото е изпратено и до пред

седателя и заместник-председателя на Община Димитров
град и до министъра за национални малцинства Расим Ляич. 
А са го подписали Н. Николов, 3. Минчев, Б. Георгиев, А. Ма
ринов и Р. Златанов, с.р.

А. Т.
А. Т.

В началото на август

Наводнения в 

Бачевско и 

Градинско
След двудневни поройни дъждове в началото па 

този месец Нишава се изля и наводни селскостопан
ски площи, жилищни и селскостопански обекти в се-

“Когато погледна градината, плаче ми се”, 
казва Борка Тошева

Между жп линията и автомагистралата 
протичаше поток

лата Бачево и Градине. Същия ден наводнените ра
йони посетиха представители на местното самоуп
равление и обещаха помощ. По долния път, свързващ 
Димитровград и Градине, не можеше да се мине нито 
пеш, пито с превозно средство, понеже по него тече
ше река. Придошлата вода отнесе всичките дървени 
мостове не само в Градинско, по и в Димитровград и 
крайградското село Белеш. Реката насмалко не се 
преля и в самия Димитровград. Освен тези водата в с. 
Градине причини щети на някои стопани, като им се 
удавиха зайци и пилета. Пострадаха много градини. 
Водопроводната система “Ивкови воденици" прили

чаше на язовир. А по-вързастните жители на село 
Градине разказваха, че подобно наводнение е имало 
още през 1948 година.

Местното самоуправление сформира комисия, ко
ято работи върху изчисляване стойността на щетите, 
докато няколко десетки жители на Бачево, Градине и 
Димитровград подадоха искове за тяхното компенси
ране. Общината ще потърси финансова помощ от съ
ответните републикански министерства.

В.Д.
Водата наводни много жилищни обекти



Ловиин от Шшмшкт
Първанов посети Малко Търново

26 август 2005

Дейности за ликвидиране на последствията 
от наводненията Българският президент Георги Първанов посети град Малко 

Търново, където се запозна с резултатите от изпълнението на 
проекта “Странджа” - планината на древните траки". Проектът 
напълно отговаря па моята амбиция да превърнем българската 
национална култура в един от аргументите ни за отварянето ни 
към Европа и света, каза той. Проектът е финансиран с 232 000 
евро по програма на Европейския съюз. Целта му е утвърждава
не па устойчивото социално и икономическо развитие на общи
на Малко Търново. Президентът Първанов посети и реставри
рания катедрален храм в общината. Той бе придружаван от съп
ругата си, новоизбраният министър на образованието Даниел 
Вълчев и народни представители.

Станишев и Етем посетиха 

Смолян ииМинистърът-председателят 
Сергей Станишев и вицепремие
рът Емел Етем посетиха Смолян, 
за да се запознаят с пораженията 
от пороите и наводненията в пла
нинската област. Премиерът 
Станишев посочи, че първият 
приоритет по спешност за новото 
правителство е овладяването на 
ситуацията във връзка с щетите, 
нанесени от природните бед
ствия. От днес е започнало въз
становяване на голяма част от 
дигите, защото това е големият 
приоритет според специалисти
те, уточни минситър Етем. В Ми
нистерския съвет е представен 
оперативният план за действие с 
предвидените спешни, краткос
рочни и дългосрочни мероприя
тия за възстановяване на щетите.

Ще бъдат разпределени и 
спешно изпратени на необходи
мите организации и ведомства 
120 000 000 лева, които Минис
терският съвет отпусна преди ед
на седмица. Предвижда се започ
ване на ремонтни дейности по ре
публиканската и общинските 
пътни мрежи, които се нуждаят 
от спешно възстановяване, както 
и на най-важните железопътни 
участъци.

***
Продължават дейностите за 

ликвидиране на последствията от 
наводненията и за възстановява
не на инфраструктурата в облас
тите Софийска, Пловдив, Габро
во и Враца, съобщи правител
ствената информационна служ
ба. Няма населени места без 
електрозахранване, газопренос- 
ната мрежа и подотрасъл “Въгле
добив” работят нормално, се от
белязва в съобщението. Екипи на 
НС “Пожарна и аварийна безо
пасност” продължават да рабо
тят за отводняването на къщи и 
обществени сгради в областите 
София, Ловеч и Плевен. Отводи- 
телни дейности се извършват в 
столичните квартали: Орландов-

!

128 години от Шипченската епопея
2Я|тГ. ,:к. ' Г>-

Стотици българи от двете страни на Балкана се изкачиха на староп
ланинския връх Шипка, за да присъстват на възпоменателния митинг но 
повод на 128-годишнинта от Шипченската епопея. Великотърновският 
митрополит Григорий отслужи заупокойна молитва за загиналите тук 
над 3000 български опълченици, руски, финландски и румънски войни. 
Базовото стихотворение “Опълчениците на Шипка” отново отекна по 
староплаиискитс чукари. На тържеството присъстваха вицепрезидентът 
Ангел Марин, министър Емилия Масларова, дипломати, депутати и по
литици. 120 участници в клуб “Традиция” заедно с техни гости от САЩ, 
Румъния и Украйна пресъздадоха три епизода от драматичните боеве - 
сформирането на българското опълчение, връчването и освещаването 
на Самарското знаме и защитата на връх Орлово гнездо. Пред Паметни
ка на свободата бяха поставени цветя от признателните потомци от цяла 
България.
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Чужденците ще пишат при кого 
идват в България

ци, Кубратово и Гниляне, допъ- 
ват от правителствената иифор- 
мацинна служба.

***
Около 6 милиона лева към мо

мента ще са необходими за въз
становяване на щетите от навод
ненията в около 300 училища в 
страната. Това каза вицепремие
рът и министър на образование
то и науката Даниел Вълчев при 
посещението си в професионал
ната гимназия по керамика в 
Елин Пелин. Той уточни, че дър
жавните училища са застрахова
ни в ДЗИ, а за общинските прави
телството ще направи необходи
мото. Директорът на гимназията 
Ванушка Проданова каза, че са 
поискани 3 хиляди лева от Мин- 
ситерството на образованието и 
науката след 14 август, когато е 
било второто наводнение в об
щината. От него са били наводне
ни складовите помещения, мазе
тата и част от физкултурния са
лон в училището. От пресцентъ
ра на МОН съобщиха, че поиска
ните 3 хиляди лева ще бъдат от
пуснати в близките дни.

Възрастни хора и хора с увреж
дания приоритетно ще получават 
помощта до 1000 лева за постра
далите от наводненията за закуп- 
ване па най-необходимите вещи, 
съобщават от пресцентъра на 
Министерството на труда и соци
алната политика (МТСП). След 
представени списъци от кметове
те дирекциите “Социално подпо
магане” изплащат помощите в 
размер до 1000 лв. Право на така
ва помощ имат семействата, кои
то постоянно живеят на терито
рията на общината, пострадала 
от наводненията. Това условие 
цели да се предотвратят злоупот
ребите от живеещи в други насе
лени места, се посочва в съобще
нието. Друго условие е пострада
лото или разрушено жилище да е 
единствено за хората или те да са 
останали без дом след наводне
нията, както и загубеното или 
унищожено имущество да е сред 
определените в постановлението 
на Министерския съвет - легла, 
дюшеци, спално бельо, одеяла, 
печки, хладилници, домакински 
съдове и трайни хранителни про
дукти.

Чужденците ще декларират при влизане в България (естествено това 
се отнася и до гражданите на СЧГ - бел. Т.П.) целта на посещението си и 
ще посочват писмено адреса, на който ще пребивават. Това предвиждат 
промените в Закона за чужденци, приети през лятото от Българското 
Народно събрание.

Според измененията при влизането в България след 1 януари 2006 г. 
чужденците ще попълват адресна карта по образец, утвърден от минис
търа на вътрешните работи. Чуждестранните граждани, които премина
ват транзитно през България и я напускат в срок от 24 часа, няма да по
пълват адресни карти, реши българският парламент.

Според приетите промени отпада изискването службите за админ- 
ситративен контрол на чужденците съвместно с Министерството на об
разованието и науката и със съдействието на правителствени и неправи
телствени организации, да разработват програми за изучаване на бъл
гарски език от чуждици, които кандидатстват за издаване на разрешение 
за постоянно пребиваване и не притежават документ, издаден от ното- 
ризирана образователна институция, че владее блъгарски език.

Шофьорски „туризъм“ за евтини книжки
Не малък брой граждани на СЧГ, между които и нашенци, масово ид- 
в България, за да изкарват евтини шофьорски книжки, които се приз

нават в Европа, каза специално за “Братство” шефът на Съюза на препо
давателите по авто-мото подготовка в България, Йонко Иванов!?

В България един курс за любители излиза 220-300 лева. За професио
нална книжка за тежките категории тапия се изкарва за 450-550 лева и 12 
часа обучение, докато в други европейски страни професионални шоф
ьори се обучават по 8 месеца и курсът илиза по 4500 евро.

ват

Т. Петров

.Репортаж муна. Гол е до кръста. Крачолите на панталона му са нави
ти. Още десетина човека се осмеляват след него. Жени. Въз
растни мъже. Притичват боязливо. После застават отстра
ни с втренчен поглед. Някои повтарят. Младото момче вече 
се движи на пръсти. На всяка крачка охкаше. “Леле, излязо
ха ми мехури...”, оплаква се на компанията си.

“Ще си подпалиш подметките бре. Изгореха ти чорапите. 
Я запретни още малко таз пола... Аааааа, ей такаааа... Ей, 
индианецоооо, свали таз препаска...”, подвиква група мла
дежи от публиката с вид на селски ербапи към хората, които 
притичват през жарта.

“Аз също минах през огъня. Беше вълшебно. Сега нищо 
ми няма на краката. Усещането е странно. Не може да се 
обясни с думи. Някак чувстваш как ти се изстрелва нагоре”, 
разказва ми младеж с кърпа на главата. Очите му блестят, а 
от устата му се чувства дъх на алкохол.

“След 12 часа ще ги питам всичките тези смелчаци! Сега 
нищо им няма. Но тогава!? Няма да могат да си стъпят на 
краката. Повечко им е бил алкохолът на тез дето се върго- 
лиха в огъня”, казва ми, сега вече моят приятел Митко, кой
то е свалил нестинарската носия и обикаля наоколо, прие
майки поздравления от гостите.

Нестинарството е концентрация
“Преди да стъпя в огъня се концентрирам. Мисля и се 

моля за себе си. Има си и техника на стъпването. От вън
шната страна на стъпалата. Пръстите или са свити или из
пънати нагоре. В началото ми излизаха мехури, сега нищо 
ми няма”, вдига към мен голото си стъпало Иван, синът на 
Митко, който също е нестинар.

И така - през огъня, под ритъма на гайда и тъпани, пре
минаха и много от хората, които бяха дошли да се насладят 
на нестинарския танц. Тези, които не се престрашиха, си 
взеха начетен брой въгленчета от жарта - да им носят къс
мет и здраве...

опитват, ама не им се удава.

300 градуса е жарта, в която играем
Преди да стъпя в огъня се кръстя. Целувам земята. По

път ме прекадява, за да изгони злите духове. После си каз
вам една молитва. От татко я знам. Той ме е учил. Не е тай
на, но не искам да ви я казвам, защото чак в Сърбия ще нау
чат за нея..."

През цялото време, докато играеше, устните на Митко се 
движеха. Явно се молеше.

"Како га прави бре туй?"

Една нощ < 

неаинарите
На 2 километра от известния български курорт Слънчев 

бряг има опашка от коли, от които не малък брой с регис
трационни номера на СЧГ. Надошли са хората от почти ця
ла България и още толкова от поне половин Европа, за да 
видят танца на нестинарите.

По пътя са разположени пъстри сергии. Бирата се нали
ва. Хората са подпийнали и в настроение. На “площада” го
ри огън. До него се вие хоро. В жарта ще играят нестинари-

Всеки се бута, всеки иска да види по-отблизо. Публиката 
ръкопляска. Нестинарите вървят боси. Освен Митко 
вечер в огъня ще влязат още три жени. Веселина е позната 
нестинарка. Останалите две са по-млади. За пръв път ще иг
раят върху жарта.

В началото нестинарите тъпчат леко върху жарта. Молят 
се. Гледат към небето и се кръстят. Първи притичва до 

Митко. След него в жарта влиза и Веселина. Двете млади 
жени се държат за ръце и танцуват отстрани. Едната се от
скубва и започва да играе върху нажежените въглени. Вто
рата само подритва с пръст пламъчетата. Бързо се отдър- 
пва. Страх я е. Боли я. До края тя не се престаши да влезне в 
огъня.

тази

те.

"На 17 години за пръв път влезнах в огъня
Сега съм на 51. Митко се казвам. Родом съм от Южна 

България, от село Ясна поляна. Баща ми също беше нести
нар. Той ме е учил. За нас говорят, че виждаме в бъдещето. 
Имали сме видения. Не ми се е случвало. Татко ми разпра
вяше за баба Златка. Легенди се носят за нея. Докато танцу
вала върху тлеещите въглени, виждала в бъдещето... От на
шето село има много нестинари. Ама мнозина от тях си сла
гат мокра кал върху краката - да не се изгарят. Мнозина от 
гостите се опитват, ама после с бърза помощ ги карат!

Мехури на краката не ми излизат
Когато играя, те са ледени. Нищо не чувствам. Ръцете и 

лицето ми се изпотяват. Рани ми остават само, ако има ня
какъв метал. Много от гостите хвърлят капачки от бира в 
жарта. Неотдавна един циганин беше метнал ееей такъв ог
ромен пирон. Не за всеки е нестинарството. Мнозина се

огъ
ня

Митко взима икона в ръцете си. Застава с нея в средата 
на огъня. Без да мърда. Повдига глава към небето. Шепне. 
Публиката избухва. Зад мен чувам думи от лесковашко или 
вранянско: “Майку му... ако не гледам чу да помислим да са- 
ням, како га прави бре туй...”

Двете жени също притичват през огъня
И Весела взима иконата. Танцува. Танцът на нестинар: 

не трае повече от 15 минути. Наблюдателите са омагьосани. 
Някои от силата на огъня. При други е помогнал и алкохо
лът.

ите

Тодор Петров
Младо момче скача в жарта. Почва да танцува като май-
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Работна група за икономическо 
развитие на Босилеградска 

община

циците приеха на предишното 
заседание.

Съветниците приеха отчета 
Воислав Божилов (ДС) под- на Общинската комисия за 

крепи проекторешението и из- преценка на щетите от минало- 
рази надежда, че общинското годишните природни бед- 
ръководство ще се постарае за ствия. Комисията е извършила 
неговото прилагане, т.е. от ду- преценка на щетите въз основа

на подадените искове от стра-

Стоп на спекулантите
(От стр. I)

- Новосформираните коми
сии ще съдействат с републи
канските инспекции в община
та. Това не означава, че наша
та община ще бъде закрита за
търговците от вътрешността. Д-р Любен Дойчинов, пред 
Напротив, целта ни е да създа- седател на Администра- 
дем реални условия за всички тивно-мандатно-имуни- 
фирми, които желаят да изку- метната комисия към ОС,
^ ’ *___ , „ _ ~ 3 запозна съветниците, че
пуват д , дърв ина и кметът Владимир Захариев, та, понеже Комисията е поис-
горски плодове на територията който е и депутат в Народ- кала от Правителството около 
на нашата община и веднъж за- но/но събрание на Република 4 милиона динара. За отбеляз- 
винаги да попречим пътя на Сърбия, е поискал да му се 
сенчестата икономика и на разреши занапред да не по-

полза ще имат самите жители. 
В момента такива проекти са 
изграждане на нови електром- 
режи към Любатския и Тлъ- 
минския район, развитие на 
животноводството, модерни
зация на граничния преход 
“Рибарци”и др.

Освен че ще сътрудничи, ра
ботната група ще съдейства в 
развитието на трансгранично- 
то икономическо сътрудничес
тво с партньори от България и 
Македония, както и с други ор
ганизации, които имат интерес 
да инвестират в Босилеградска 
община.***

Работната група миналата 
седмица посети Търговската 
камара в Перник, където нап
рави видеопрезентация на сто
панските и природни ресурси, 
с които разполага Босилеград
ска община. Срещата е изпол
звана и за делови контакти с 
тамошни бизнесмени. След

По инициатива на УСАИД 
ЦХФ в Босилеград е сформи
рана петнадесетчленна работ
на група за икономическо раз- 

общината, чийто 
председател е кметът Влади
мир Захариев. В нейния състав 
са 12 собственици на частни 
фирми от общината, както и 
двама служители в общинско
то управление.

Основната задача на новос
формираната група е да пред
лага проекти за икономическо 
развитие на общината, които 
да бъдат реализирани съвмес
тно от ЦХФ и ОС в Босилег
рад.

на на гражданите и местните 
общности. За тяхното компен
сиране Републиканското пра
вителство е отпуснало 1 мили
он динара или 24,49% от сума-

витие на

ване е, че повечето искове са 
подали жителите от райчилов- 
ската махала Лалош, където 
живее ромско население (въп-

лучава кметската заплата 
и тази функция да изпълня
ва като волонтер, тъй ка
то вече получава заплата 
като депутат. Комисията ледното преброяване, в общи- 
е приела иска.

криминала, които са налице, 
каза Захариев.

Емил Пейчев (ДС) заяви, че 
вече съществуват закони в тази 
област и те само трябва да се 
прилагат. Той предложи 
най-напред да се уредят подхо
дящи места (пазари) за покуп
ко-продажба на добитък, на 
други селскостопански стоки и 
на горски плодове.

Поздравлявайки решението 
за опазване на босилеградския 
пазар, Божко Божилов (СПС) 
предложи да се намерят начи
ни да се предотвратят гражда
ните от съседните общини от 
вътрешността да идват в Боси- 
леградско и да събират при
родните богатства.

реки, че според данните от пое

ната не живее нито един ром). 
Това бе повод за остри критики - В бъдеще за реализация на 

проектите в нашата община 
ЦХФ и ОС ще подсигуряват по 
50 процента от необходимите

ми да се мине към дела.
На заседанието са избрани и опозиционната Демократична 

два нови члена в Общинския партия към кмета Захариев. Те 
съвет, така че вместо досегаш- изтъкваха, че с предоставянето 
ните седем, той ще наброява 9 на финансовите средства за 
члена. Новите членове са Раде компенсиране на щетите об- 
Александров, земеделски ин- щинското ръководство е пече- 
жинер, член на СРС, и Перица лило политически точки при 
Пенев, гимназиален учител по жителите от Лалош. 
философия, член на 00 на Г 17
плюс. Изборът на Александров на и обстановката, в която в 
и Пенев последва изменението момента се намират босилег- 
на решението за състава на радс
Общинския съвет, което съвет- “Автотранспорт”, “Напредък”

и “Изградня”, както и Ветери
нарната станция и отделът на 
лесковашкото Електроразпре
делително в Босилеград.

Общинските съветници под
крепиха и инициативата на . .
Здравния дом в Босилеград за В дружССГПоОГПО „СОКОЛ* 
отделяне на ведомството от о СПГ11ЛрРПЯП
състава на Здравния център ^ ^и/1ССРаУ__________________________________
във Враня, както и предложе-
нието на кмета за отделяне на ТТ| ОМБЖМтаПГЧЪ
ученическото общежитие в Бо- ^ М чО <43' М ^ с/ж
силеград от състава на учени-
чсското общежитие в Сурдули- ! жЯжС®оЗСШЖмжм.

от страна на съветниците от

средства за всеки проект поот
делно, заяви Захариев и под
черта, че досега за тази цел 
американската организация е 
подсигурявала 67%, а ОС оста
налите 33%. Той изтъкна, че от 
ЦХФ още не са уточнили колко 
средства възнамеряват да ин
вестират в общината през 
следващия период.

По думите на кмета групата 
за икономическо развитие пре
димно ще предлага проекти, от 
чиято реализация най-много

разговорите някои от перниш
ките бизнесмени изразили го
товност за сътрудничество с 
фирми от Босилеградско. Зап
ланувано е в началото на сеп
тември подобно посещение да 
бъде организирано и в Благо
евград.

На заседанието бе разисква-

ките стопански колективи

През лятото П.Л.Р.

Асфалт на 3,7 километра
На пътната отсечка от граничния преход “Рибарци” към Босилег- 

I рад е подменена асфалтовата настилка на дължина от 2 километра. 
! Същевременно е асфалтирана пътната отсечка от Бранковци към Ри- 
| барци на дължина от около 1,7 километра.
| Средствата за тези работи, чиято стойност възлиза на 20 милиона 

динара, изцяло е обезпечила Републиканската дирекция за пътища.
Кметът на босилеградска община Владимир Захариев отново под

черта, че ще положи усилия Дирекцията за пътища през есента да 
продължи с асфалтирането на улици в града и в село Райчиловци, 

| както и на някои регионални пътища в общината. ца. В рамките па сътрудничеството между ловните дружества от 
Босилеград и Крагуевац, ловците от ловното дружество “Шума- 
дия” подариха на колегите си от босилеградското дружество 
“Сокол” 150 малки фазани. Птиците се отглеждат в специално 
изготвени клетки в Млекоминци.

- Около петдесетина фазани след няколко седмици ще пуснем 
в природата, докато останалите ще отглеждам в клетките и през 
зимата, казва Ефтим Митов, председател на ловното дружество 
“Сокол” в Босилеград. Следвщата пролет всяка самка ще снесе

------------------------------------------------------------------- ПЛР

Захладнени са отношенията между „Ники трейд“ 
и Електроразпределителното

За спора решават съдиите
* Не е известно дали частното предприятие наистина е било длъжно 
към 730 хиляди динара или тази сума му е прикачена като „мираз” 
след купуването на хотела от „Слога”

Отношенията между частното предп- нно решение, с което да наложи на елек- 
риятие „Ники трейд" от Босилеград, в със- тричарите да свържат обекта им към мре- 
тава на което работят хотелът „Дукат" и жата. Иска си бяха обосновали и с факта, 
кабелната телевизия, и Електроразпре- че със спирането на тока босилеградчани 
делителното от Лесковац, т.е. босилеград- са попаднали в информативна блокада и че

в хотела им се разваляли стоки. Имайкиският му клон, толкова се усложниха, че за
започнаха да решават съдиите. Разг- предвид това, съдията Драган Янев поста- 

леждането на делото в Общинския съд в новил временно решение - докато не се 
Босилеград - съдия Драган Янев - е нас- реши спорът- и наложил на електичарите 
рочено за 30 август да свържат обекта към мрежата. Електо-

Спорът започна на 9 декември миналата разпределителното обжалило решението 
година, когато представители на Електо- на първоначалния съд, но Окръжният съд 
роразпределителното отрязаха от елект- във Враня не приел жалбата му и застанал 
ромрежата хотела и кабелната телевизия на становището на първоначалния съд, 
и когато около 1000 босилеградски дома- Очаква се по време на съдебното 
кинства останаха без ТВ програми. Елект- производство да бъде изяснен

въпрос дали собственикът на „Ники трейд" 
Никола Стоянчов, който преди три години

тях

основният по 40 яйца, които ще бъдат измътени в инкубатори и ще бъдат 
произведени нови птичета. Една част от тях ще предоставим на 
нашите членове, които ще ги отлгеждат до следващата пролет, 
когато те ще снесат яйца, а след това ловците са длъжни да вър
нат фазаните на дружеството.

В дружеството подчертават, че с отглеждането на фазаните се 
цели да се увеличи броят на този вид птици в Босилеградско. От 
тукашните ловци узнаваме, че преди тридесетина години в об
щината също били докарани фазани, обаче опитите за разпрос
траняването им тогава се оказали безуспешни.

ричарите това направиха под претекст, че 
предприятието не си е платило сметки и 
лихва за ток на стойност от 729 319 динара, купил хотела от фалиралото търговско 
Представители на фирмата, които били предприятие „Слога , наистина дължи тази 
убедени, че тя редовно си плаща сметките сума или електричарите(!) са се опитали 
и че не дължи тази сума, поискаха от Об- да му натрапят чужди дългове, 
щинския съд в Босилеград да вземе време- В.Б

П.Л.Р.
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Какво се случва в Дома за стари и пенсионери? Учебни помагала 

от България за 

детската градина
Тайно и явно гласуване

сме и настани п Дома за стари 
евентуални жертви от търговията 
с бели роби, въпреки многократни
те настолния на специалистите от 
Министерството по труда и соци
алните грижи, както и на председа
теля на УС, който й обяснил, че то
ва е условие за евентуално получа
ване на донации от чужбина, което 
пък ще е в полза на Дома за ста
ри”.
(Да добавим, че според директор
ката Домът не е регистриран за не
що подобно, нито пък тя може в 
срок от пет минути, колко са й да
дени за размисъл от Министер
ството, да подпише бланко изяв
ление без проект или нещо подоб
но.)

По-широката общественост ед- до министерството и до председа
теля на УС...ва ли е запозната какво се случва 

тези дни в Дома за стари и пенсио
нери в Димитровград. А случват се 
доста интересни неща и май не 
случайно.

От общината реагират по 
следния начин - организират сре
ща на кметовете на общините, кои
то ползват услугите на този Дом — 
Димитровград, Пирот и Бабушии- 
ца. На срещата всички се съглася
ват, че начинът, по който е прове
дено заседанието на УС не е на
ред, че никой не е съгласен с наз
начаването на и.д. директор, нито е 
консултирана която и да било от 
трите местни власти.

В момента в Дома за стари 
всичко е по старому, т.е. дирек
торката си върши работата, пред
седателят на УС не се обажда, а не 
идва и назначеният “на бърза ръ
ка” и.д. директор. Както каязва ди
ректорката, запозната е местната 
власт и тя трябва да предприеме 
определени крачки.Обаче...

Какво се “търкаля “ зад пла
нината

Добре информиран източ
ник, пожелал анонимност, каз
ва, че целта на цялата тази “уй- 
дурма” е закриване на Дома за 
стари и пенсионери в Димит
ровград и преселването му на 
така наречения четвърти кило
метър край Пирот. Домът за 
стари в Димитровград трябва 
да се превърне в приют за не
легално минаващи границата, 
проститутки, наркомани и по
добни! Твърдението си той 
подкрепя с факта, че сред чле
новете на Управителния съвет 
има само един представител на 
местната власт в Димитров
град, от Бабушница, от къдто 
има най-много настанени в До
ма, няма нито един...

За 22 юли т.г. председателят 
на Управителния съвет Драган Йа- 
начкович от Пирот насрочва засе
дание на УС, на което шестата 
точка от дневния ред гласи: “За
познаване на членовете на УС с
поведението на директорката на 
Дома за стари във връзка със слу
чая за Милунка Йаначкович”.

След като видяла дневния ред, 
директорката в писана форма дос
тавила забележка до председателя 
на УС, в която търси преформуля- 
ция на точката или изваждането й 
от дневния ред, напомняйки защо 
Милунка Йаначкович не е приета в 
Дома за стари въпреки факта, че е 
изпратена от Междуобщинскня 
център за социални грижи от Пи
рот. Но тъй като в Дома не наста
нява директорката, а специална ко
мисия, тя отказва да настани Ми
лунка, позовавайки се на диагноза
та, която потвърждава и комисия-

Имайки предвид гласуването 
по предишната точка, председате
лят на УС предлага тайно гласува-

Несъгласен с това и с начина, по 
който се работи и оценява работа
та на директорката, представите
лят в УС от местното самоуправ
ление в Димитровград

д-р Никола Цветков напуска 
заседанието

И оповестява оставката си в УС. 
В протокола обаче е записано, че 
той е напуснал заседанието “пора
ди здравословни причини”. Резул
татът от тайното гласуване е пора
зителен за директорката, защото 
останалите 6 члена на УС гласуват 
за сменяването й, след което и тя 
напуска заседанието. Веднага след 
това за и.д. директор е назначен 
Любиша Стеванович, икономист 
от Пирот.

За случилото се в Дома дирек
торката, с допие от 25 юли т.г., ос
ведомява председателя на общи
ната, като заедно с дописката дос
тавя и всичката документация във 
връзка с Милунка Яначкович, тази 
от заседанието на УС, дописките

не.

та.
Въпреки всичко споменатата 

точка остава на дневния ред и по 
нея се разисква и се приема заклю
чение, в което се казва, че конфлик
тът, възникнал между Дома за ста
ри и Междуобщинскня центер за 
социални грижи, прави щети и не е 
трябвало да се стигне до тук. Ви
новна за това е директорката на 
Дома, която не е осведомила на 
време председателя на УС, който 
да посредничи... Интересно е да се 
напомни, че в протокола пише, че 
“споменатото заключение е прие
то с мнозинство, като от седем 
члена трима са гласували “за”, 
трима са се въздържали, а един е 
гласувал “против”.

Но веднага след приключването 
на разискванията по шестата точ
ка, по която на директорката поч
ти не е дадена думата да образлага 
или поне да се защитава (това тя 
посочва в писмото до председате
ля на общината),

Следва изненадата 
Председателят на УС предлага 

да се раздвижи инициатива за сме
няване на директорката Катица 
Джорджевич! Образложението е 
(както пише в протокола) “дециди- 
раното отказване на директорката 
да подпише бланко документ, в 
който се изказва готовност да при-

д-р Ангел Йосифов предаде подаръка на директор
ката Сладжана Иванова

Посолството на Република книжките да допринесат изу- 
България в Белград неотдавна чаването на български език да 
дари на Националния съвет на започне тъкмо от предучилищ- 
българското малцинство учеб- ните заведения.

Учебните помагала са под-ни помагала за децата в преду
чилищните заведения в Димит- брани от Министерството на

образованието и науката наровград.
Миналия петък председате- България, а са получили разре- 

лят на Националния съвет щение и от просветното ми- 
официално предаде помагала- нистерство на Сърбия, 
та на и.д. директорката Слад
жана Иванова, с пожелание

А.Т.
А.Т.

Железничарите днес дават кръв
"Ти Анплаг" пя 

стари хитове
В Димитровград днес ще се по кръводаряване в Димитров- 

проведе извънредна акция по да- град, която се проведе в Центъра 
ване на кръв. В нея ще се включат за култура, се отзоваха 36 хуман- 
50-ина членове на Хуманитарно- ни жители на общината. Органи- 
то дружество на железничарите заторите на акцията - служители- 
на Сърбия от около 20 града. Ме- те в нишкия Завод за кръвопрели- 
роприятието се организира със ване и димитровградската черве- 
съдействието на Завода за кръ- нокръстка организация, изтъкна- 
вопреливане от Ниш и местното ха, че са доволни от броя на отзо- 
само

В голямата зала на Центъра Илия Величков и Душан Анас- 
за култура преди броенни дни тасиевич. Повечето от члено- 
концерт изнесе музикалният вете на групата и техните гости 
състав “Ти Анплаг”. В продъл- са димитровградчани или пък 
жение на два часа съставът пя корените им са от Димитров- 
рок, поп, джаз и блуз хитове от градско.

юуправление. валите се кръводарители.
Б. Д.-Д. С.

На петата за тази година акция

Ще се строи ли зала в ОУ „Моша Пияде"?

Скъпа инивеаиция
Членовете на Общинския съвет в Димитровград 

на едно от последните си заседания дискутираха вър
ху иска на основното училище “Моша Пияде” за от
пускане на средства за надстрояване и покриване на 
физкултурната зала.

Основното училище е ангажирало проектанти, 
ито са стигнали до извода, че, ако върху залата би се 
надстроило едно голямо помещение (зала за конфе
ренции) с таван и покрив, инвестицията би струвала 
около 8 милиона динара. Според проекта надстрой
ката на голямо помещение върху залата без таван и 
само с кос покрив би струвало двойно по-малко - око
ло 4 милиона динара. Членовете на Общинския съвет 
изтъкнаха, че и в единия, и в другия случай става дума 
за парични средства, които не могат лесно да се отде
лят. Те констатираха, че би било хубаво, когато върху 
залата би имало едно голямо помощение, но същев
ременно акцентираха върху факта, че инвестицията не 
е малка и че не е оправдана при условие, когато броят 
на учениците в това учебно заведение от година на го
дина намалява. Слагането на покрив върху физкул
турната зала е инвестиция, която би струвала само 
около един милион динара, които средства местното 
самоурпавление би можало да отдели безпроблемно.

Общинският съвет ще разисква още по този вър- 
пос, но е малка вероятността да промени посочените 
заключения във връзка с него.

ко-

60-те, 70-те и 80-те години на Гръбничният стълб на със- 
миналия век. тава са студентите в Медицин-

Членове на “Ти Анплаг” са ския факултет в Ниш братовче- 
вокалните солисти и китаристи дите Деян Христов и Асен Ве- 
Деян Христов и Асен Велич- личков, които за пореден път 
ков, цигуларката Иелена Злат- разкриха своя музикален та
кова, пианистката Варвара лант.
Анастасиевич, акордеонистът 
Александър Коколански 
пълнителката на виола Алек- пред димитровградската пуб- 
сандра Вранич. Гости на група- лика.

младите музиканти 
Олгица и Марияна Младенови,

Групата “Ти Анплаг” и ми
налата година изнесе концерти из-

Тази част на училищната сграда би 
трябвало да се надстроява

та бяхаБ-Д. Б.Д■
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Пак крамола около сградата на Общинския съд в Сурдулица В Сурдулишка община
Сладкарджия край законлиите Нови улици 

пътища 

водопровод

5Нова крамола се вдигна около сградата на 
Общинския съд в Сурдулица и във връзка с 
въпроса кой (не) може да работи под нейния 
покрив. В обекта, в който се помещават пра- 
восъдните и следствени органи (съдиите и 
службите на първоначалния съд, общинският 
съдия за нарушения, общинският правозащи- 
тник, общинската прокуратура и полицията), 
това лято е открита и - сладкарница!

Докато едни смятат, че всичко това е нор
мално, председателката на Общинския съд 
Миряна Митич е поискала помощ от общест
вения правозащитник в Лесковац, Тя смята, 
че помещенията в приземието могат да се 
ползват само от държавни органи и че пред
назначението им не може да се менява без 
съгласието на Общинския съд. Спорът се ак
туализира и с въпроса как е доизграждана 
сградата на Общинския съд, който преди три 
години задвижи и общинската прокуратура, 
но на който все още няма отговор.

В момента изобщо не е известно кой е прав, 
понеже и когато кълбото започне да се раз- 
мотва, много въпроси остават без отговори. 
Според данните, с които разполагат право- 
съдиите органи в Сурдулица, през 1997 година 
бил подписан договор между общинската Ди
рекция за строителни площи и пътища и Об
щинския съд, въз основа на който Минис
терството на правосъдиието предало на ди
рекцията площ от около 120 квадратни метра. 
Тази площ дирекцията продала чрез конкурс 
на предприятието “Ари комерц' на Стоян 
Аризанов от Белград. Предприятието, което 
доизградило сградата на Общинския съд, в 
партера построило за себе си две помещения. 
В едно от тях е адвокатска кантора, а в

другото “спорната” кафе-сладкарница.
Главоболията във връзка със сградата за

почнаха много по-рано. Общинската служба 
за градоустюройство и строителна дейност е 
анулирала решението за доизграждане на 
сградата. След това от съда е поискано да 
легализира обекта, които не бил доизграден 
според градоустрийствените условия. Висши 
инстанции обаче констатирали, че разреше
нието за строежа на обекта е издадено според 
законопредписанията и не може да бъде ану
лирано. При това общинската прокуратура е 
поискала от службата на републиканския пра
возащитник да защити имуществото на съда, 
понеже била убедена, че освен правителст
вото на Сърбия никой друг не може да 
отчуждава и да дава на други републиканско 
имущество. Против тогавашния председател 
на Общинския съд била задвижена и углавна 
процедура, но била прекратена понеже се ока
зало. че Министерство на правосъдието му 
одобрило да подпише договора за доизг
раждането. Процедура за престъпление била 
задвижена и против тогавашния директор на 
общинската Дирекция за строителни площи и 
пътища, който същевременно бил и началник 
на градоустройствената служба към ОС, а 
конто подписал решението за доизграждане. 
В Сурдулица узнаваме, че спорът срещу него 
още не е решен...

Докато съдиите и прокурорите не са дово
лни от присъствието на кафе-сладкарницата, 
мнозина в Сурдулица казват, че тя, освен че се 
намира под един покрив с правосъдните и

5

■ ■

* В града ще бъдат асфалтирани 20 улици, а 
почти във всички села ще бъдат 
ремонтирани пътища. Паркинг за товарни 
коли

С началото на тазгоди- фалтиране на улиците 
шния строителен сезон в размер от около 20 милиона 
Сурдулишка община започна динара ще даде общинската 
изграждането на нови кому- Дирекция за строителни пло- 
нални и инфраструктурни щи и пътища, докато репуб- 
обекти. В града ще бъдат ас- ликанската Дирекция за 
фалтирани нови улици, по- пътища за отсечката на ре
нти във всички села в общи- гионалния път ще подсигури 
ната ще бъдат ремонтирани около 28 милиона, 
пътища, в няколко училища 
ще бъде поправена дограма: дчерта, че е започнало възс- 
та, а жителите на село Дол- тановяване на пътища почти 
но Романовце ще получат във всички села в общината, 
водопровод.

в

Председателят на ОС по-

някои от които ще бъдат и 
асфалтирани. Колко точно 

- Приключва Поправката и пари за целта ще отдели 
бондисвтешо па Дирекцията за строителни
външната дограма в две площи и пътища още не е 
средни училиа: в _ известно, но според груби
Селскосшойанско-горскошо преценки ще бъдат необхо- 
училище ”Йосиф Панчич” дими десетина милиона ди-
и в Гимназията Светозар иам
^Поосвебйношо К0Ши° - В ход е прокарването на
министерство отпусна 24 водопроводна мрежа в село 
милиона динара. В ход е Долно Романовце, която до 
санирането на външната голяма степен ще облекчи 
дограма и в Основното живота на към 700 жители.
училище ”Пера _ За целта ще бъдат похарче-
Мачкашоваи” в_Бело^йоле, ни пет милиона динара, кои- 
за което министерство то подсигуриха УНДП и об-
дауе 6,5 милиона, каза_ щинското комунално предп- 
Сшеванович и иодчерша, че риятие „Водовод", каза Сте- 
е възможно до есента да 
бъде поправена и 
дограмата р основното 
училище в Йелашнииа.

следствени органи, няма никаква връзка стях 
и изобщо не им пречи в работата.

В.Б

Представители на българските общности на Черно море

Българи от СЧГ заоцио
ватизиран и както изтъква не
говият управител, Дянко Же
лязков, настоянията са да не се 

_ 1 приватизира, тъй като община 
| Сливен засега добре се справя с 

ХкА поддържането му, макар че в 
ШИ настоянията си се среща с пре- 
Щ пятсгвия от страна на община 
■ $ Равда, която не позволява да се

V / •- '-V ванович и оповести, че мре- 
жата ще бъде готова до 20 
септември.

Водоснабдяването 
бъде подобрено и в местната 
общност Власина рид, къде- 
то приключва ремонтиране
то на водопроводната мре
жа. В тази МО ще бъде пос
тавен и нов трафопост, така 
че ще бъде подобрено и 
електрозахранването.

-„Водовод" подсигури 1,2 
милиона динара и набави 80 
нови контейнера за боклук, 
повечето от които към края 
на месеца ще бъдат поста
вени край Власинското езе-

Ш&::-
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1 - В Сурдулица започна 
асфалтиране на нови улици 
и до два месеца ще бъдат 
изградени двадесетина. Нас
коро ще започне и ремонти
рането на участъка на регио
налния път между крайгра
дските квартали Чурковица 
и Вело поле с дължина от 3,8 
километра, което също така 
ще приключи до два месеца, 
каза председателят на Об
щинската скупщина в Сурду- _ 
лица Драган Стеванович. Р° ^ на ДРУГИ места където 
Той поясни, че пари за ас- пРебивават туристи. Очаква

ме Сурдулица и Власина 
занапред да бъдат по-чисти 
и привлекателни и поради 
това, че сега вече имаме и

У

направи ремонт, в смисъл мо
дернизация па обектите.

Лагерът разполага с няколо 
павилиона, собствена кухия и 
столова и плаж. В рамките на 
лагера има терени за малки

ШГТ
чУх..1 (

спортове и много зеленина. 
бъл. Всичко е чисто и добре поддър

жано. Изключително любезни-
За пръв път тази година по представители на всички 

инициатива на посолството на гарски общности в Сърбия и 
Република България в Белград Черна гора, прекараха заедно 
група от 53-ма летовници, 15 дни ма Черно море. В група

та бяха летовници от Димит
ровград, Босилеград, от село

ят персонал е също от град 
Сливен.

А.Т.
Равда е малко курортно се- ... , ,
лище, сформирано преди 80 Иваново (банатски българи) и 
години от преселници от от Призрен (български моха- 
Егейска Македония. В мо- медаии). Групата бе настанена
мента що изградени, що в в лагера на град Сливен “Чай-
строеж ими около 50 мал- ка”_ в черноморския курорт 
ки хотела. Намира се на 3 
км от известния курорт 
Несебър, на 5 км от Слън
чев бряг, на 10 км от Помо
рие и ни 30 км от Бургас.

Бабушница
специално возило за превоз 
на боклука, което като дона- 
ция на нашата община прис
тигна от Австрия, подчерта 
той.

Подготовки за 

Деня на общината
Равда.

Лагерът “Чайка” е един от 
няколкото останали младежки 
лагери, който все още не е при-

Нашият събеседник каза, 
че до края на август ще 
прключи и изграждането на 
паркинг за камиони в Бело 
поле, за който общинската 
Дирекция за площи и пътища 
е дала 800 хиляди динара. 
По този начин сурдуличани 
ще се освободят от присъст
вието на тежките товарни 
коли в градчето, а се очаква 
да бъде повишена и сигур
ността в движението.

В Бабушница е сформиран Организационен отбор за отбе
лязване на Деня на общината - 6 септември.

На първото си заседание членовете на отбора уточниха 
програмата за отбелязване на общинския празник, която 
трябва да отрази постиженията и всички ресурси, с които раз
полага Лужнишки край. Според програмата централното 
тържество ще се проведе на 6 септември в Бабушница, на кое
то ще бъдат поканени представители на стопанския, общес
твения и културния живот в общината, окръга и страната, как
то и гости от чужбина - представители на градове и фирми, 
които поддържат дългогодишни връзни с тази община и с ту
кашните предприятия.

Безплатни летувания за деца
И това лято посредством Националния център за ученически отдих и 

туризъм към Министерството на образованието и науката на Република 
България бяха организирани безплатни летувания за деца от Босилег- 
радско.

В съдействие с този център босилеградският филиал на КИЦ “Цариб
род” за поредна година организира безплатно летуване за 50 деца, кои
то в периода от 10 до 20 август летуваха в черноморския курортен цен
тър Обзор. И този път предимство имаха социално слаби ученици, деца 
със здравни увреждания, които се нуждаят от морски климат както и 
онези, които досега не са летували безплатно посредством КИЦ.

В.Б.
Д. Чирич

П.Л.Р.
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„Малката школа по комуникация" на 
Паулина Манова
Млади таланти и 

великолепно 

представление
китс - чудесни. Прсвъплъщавайки се за 
само 90-ниа минути в толкова много об
рази с различна психология, младите ак
тьори разкриха наплъно театралните си 
заложби и показаха на местната аудито
рия, че неколкоссдмичното им другару
ваме с професионалистите е дало резул
тати, на които сега се радват не само те и 
родителите им.

След представлението публиката, ко
ято изпълни голямата зала на Центъра 
за култура, с овации поздрави младия те
атрален състав, който излезна па бис. 
Артистите викаха от сцената “Паулина, 
Паулина...”, а тя от балкона на залата им 
отправяше аплодисменти и целувки.

Пиесата “Все докато съмртта не ни 
раздели" може би нямаше да бъде тол
кова качествена, ако не се притекоха на 
помощ младите сестри музикантки Олга 
и Марияна Младенови, които с акомпа
нимента на цигулка и пиано наживо 
изълчиха музикалния фон.

Представлението ще бъде изиграно 
още няколко пъти на димитровградска
та сцена за радост па всички, които по
ради различни причини не можаха да ви
дят премиерата му. Запланувани са и 
гостува и ия в градове във вътрешността 
на страната и в България.

С представлението приключи и три
годишното провеждане на 
“Малка школа по комуникация". Пред 
димитровградската публика Паулина 
Манова дискретно оповести, че е въз
можно през следващите години в Ди
митровград да бъде проведен друг подо
бен проект.

Тази година мероприятието финансо
во подпомогнаха (като дадоха по поло
вината от необходимите средстава) Ми
нистерството на културата на Сърбия и 
ОС в Димитровград.

В организация на Центъра 
за развитие на науката, сто
панството
“Пииус” от 14 до 22 август в 
Босилеград се проведе меж
дународен еко-етно къмпинг, 
в който участваха около три
десетина млади на възраст от 
14 до 18 години от Перник,
Скопие и Босилеград.

За участниците в къмпинга 
бяха организирани излети до 
Лисинското и Власинското 
езеро, на планините Бссиа ко
била и Рудина край Извор, а 
имаха възможност да посе
тят и своеобразната ферма на 
Здравко Георгиев в Бслут.
Освен запознаването с прек
расната природа на Босилсг- 
радско и събирането на бил
ки, по време на излетите 
участниците посетиха някои 
църкви в общината и от хора
та в селата събираха стари 
предмети, които представляват част от историческо
то и културно наследство на нашето Краище.

В къмпинга участва и Новица Ранджелович, бивш 
професор в Нишкия университет, сега пенсионер. То
зи изявен биолог всяка вечер за участниците в към
пинга изнасяше лекции за растителния свят в планин
ските предели на Босилеградска община. Лекции по 
темата изнасяше и дъщерята му Виолета Милосавле-

културатаи

Трето поредно лято в Димит
ровград се проведе “Малката шко
ла по комуникация” на известната 
актриса от нашето малцинство Па
улина Манова. Както миналия, та
ка и този път с младите димитров
градски театрални таланти освен 
актрисата Манова работиха и при
ятелите й от Белград - режисьорка- 
та Ана Томович и актьорът Даниел 
Снч.

Финала на обучението им пуб
ликата можа да види в началото на 
този месец, когато 6-те млади ди- 
митровградчани, посещаващи за 
трета поредна година школата по 
комуникация, изнесоха представ
лението “Все докато смъртта не ни 
раздели”. Става дума за един кра
тък битов текст за отношенията 
между съпрузите. Младите артис
ти Сърджан Христов, Милош'Ге
оргиев, Тамара Янкова, Милена 
Виденова, Мая Гюрова и Мартина 
Захарова изпълниха краткия дра
матичен текст в петнадесетина 
различни жанра - комедия, траге
дия, драма, мелодрама, по китай
ки, по японски, в стил на уестърни, 
в стил на испанска поредица и др.

В продължение на 90-ина мину
ти публиката се наслаждаваше на 
изявите на посочените млади ар
тисти, за които не щадеше апло
дисменти. За артистите сцената 
като че ли представляваше естес
твения амбиент за детската игра, 
към която те се отнесоха изключи
телно сериозно и отговорно. Ся
каш нямаше сегмент от актьорско
то умение, с който да не успеят да 
се справят успешно. Движенията 
им на сцената бяха непринудени, 
дикцията им - безупречна, мими-

вич, преподавател гго биология.
По време на къмпинга са събрани около 70 

различни билки, типични за Босилсградско, от 
които “Пинус” ще изготви хербарий.

Микица Василев, председател на Управи
телния съвет на “Пинус”, заяви, че тази непра
вителствена организация и занапред ще орга
низира подобни къмпинги и изрази надежда да 
се увеличава броят на участниците.

Освен Министерството на науката, техноло
гията и защитата на жизнената среда на Сър
бия, което отпусна на “Пинус” 120 000 динара, 
еко-етно къмпинга подкрепиха основното учи
лище, ОС в Босилеград и босилеградското 
тното предприятие “Ибер”.

Участниците в къмпинга бяха настанени в 
ученическото общежитие в Босилеград, а хра
неха се в стола на основното училище.

На откритата сцена в училищния двор по 
време на къмпинга почти всяка вечер бяха ор
ганизирани концерти и други културни мероп
риятия. Пред босилеградската публика се 
представиха местният роксъстав “Нашинци”, 
фолклорните ансамбли от Босилеград, Перник 
и София, както и духовият оркестър от Райчи- 
ловци.

Третм на фестивал в 
Стара Загора час-проекта

Дружеството “Ром-Цариброд” осъществи го
лям успех на “Фестивала на ромското културно 
творчество”, който през август се проведе в бъл
гарския град Стара Загора, като спечели трето 
място в конкуренция на ромски ансамбли от 22 
страни от всички континети. Димитровградските 
роми се представиха с песни и танци. В състава на 
ансамбъла бяха и приятелите им от съседния Пи
рот. Преди да замине за Стара Загора дружество
то изнесе концерт в Димитровград.

Б.Д. П.Л.Р.Б.Д.

Проведен 13-ият художествен пленер „Погановски манастир"

В хотел “Шшж' вместо в манастирския коняк
* Мъглата скри прелестите на Ерма от погледа на живописци
те * 14 художници от четири страни.

По традиция от 1 до 10 август се проведе 13-ият пореден 
художествен пленер “Погановски манастир”. В навечерието 
на пленара в Градската галерия бе открита изложба на кар
тини, създадени миналата година. Този път участниците бя
ха настанени не в конака на манастира, а в хотела “Мир” в

нен опит и се е уверил, че участието в пле
нери допринася за усъвършенстването на 
един художник.

Художничката Милена Милаиович, 
която преди няколко месеца се дипломи
рала в Художествената академия в София, 
специалност графика, сподели, че тя 
предпочита ярките багри и изтъкна, че за
ради дъждовното и мъгливо време такива 
багри за съжаление не успяла да забележи 
в прекрасните пейзажи на Звонския край.

Христо Дюлгеров от Тополовград ни Миланович 
припомни за успеха на димитровградския 
театър “Христо Ботев” на фестивала на самодейните театри 
преди няколко месеца в неговия град и добави, че статуетка
та “Златната камила”, която получил театърът, е изработил 
именно той. Христо не е завършил Художествена академия, 
но е бил ученик на известния български скулптор Вълчо Ка- 
диев, който завършил Академия във Франция, а по-късно и 
специализирал в тази страна и в Италия. По думите на Дюл
геров и в Тополовград са имали художествен пленер, който 
е провеждан няколко пъти, но заради безпаричието е спрян,

Милена

Ценко Величков

а негов домакин е бил именно той.
43-годишният звонски художник Ценко Величков регис

трира четвъртото си участие в художествен пленер. Преди 
погановския той участвал в пленери в Словения, Македония 
и България. “Това, че природата тук е изключителна, аз го 
зная много добре”, коментира Величков и добави, че никога 
няма проблеми с вдъхновението, когато твори в родния си 
край. Величков подари две картини на организатора на про
явата, а една предостави на хотел “Мир”.

Антонио Милошевнч от Пирот бе един от най-възрас
тните участници в пленера. Той е роден през 1948 година в 
Пирот. Завършил е Художествена академия в Белград при 
великите майстори на живописта Чедомир Кръстич и Не- 
делко Гвозденович. Въпреки че не е участвал в много плене
ри (това бе третото му участие в художествени прояви от та
къв вид), Милошевич сподели, че ги обича. “Предпочитам 
да работя в природата. В закрито просто не проумявам как
во бих можал да нарисувам”, изтъкна Милошевич и добави, 
че по време на пленера със собствената си кола е пътувал от 
Звонска баня до с. Власи, за да нарисува пейзажите, които го 
вдъхновили там.

Тази година в пленера участваха художениците 
от Ниш Славко Станкович (сътворил и оставил 
на организаторите 2 картини), Ивана Савич (2 
картини) и Милена Миланович (3 картини), ху
дожниците от Крагуевац Милош Попович (2 
картини) и Зоран Илич (2 гипсови релефа), 
Антонио Милошевич от Пирот (2 картини), 
Баптиста Скарлет от Бомбай (3 картини), 
Радмила Лиздек от Требине (3 картини), Ценко 
Величков от с. Звонци (2 картини), Христо Дю- 
легеров от Тополовград (2 скулптури от дърво), 
Явора Петрова от София (2 картини), Деян 
Джурович от Белград (2 картини), Марина Ра- 
дулович от Подгорица (2 картини) и Велча Вел
чев от Димитровград - живее и твори в Испа
ния (2 картини).

От откриването на изложбата в 
навечерието на пленера

Звонска баня. Поради лошото време през по-голямата част 
на проявата художениците рисуваха предимно в хотела.

Всички художеници се оплакаха от лошото време, но не и 
от това, че пленерът не се проведе в рамките на манастир
ския комплекс в Поганово. Както неофициално узнахме, ос
новната причина за това е, че в него се провеждат работи 
върху инсталиране на парно отопление.

40-годишният художник Деян Джурович от Белград за 
първи път участваше в художествен пленер. Пред нашия 
вестник той сподели, че по време на проявата е натрупал це- Б.Д.
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По повод една тъжна годишнина©ще с ит
неизвестен превел 

на Сстев ст сръбски Покойници вий
■ Щ тмийте...'

Авторът на настоящата статия нап
рави следното устно изказване на 
Първия конгрес по балканистика в 
София 1946 година (на руски език): 
“Четейки веднъж сатиричното списа
ние на Йован Йованович Змай ”Жи- 
жа", пред очите ми прелетя нещо поз
нато. Това беше един текст под загла
вие “Распис награде”, подписан с из
вестния псевдоним на поета Будали- 
на Змале, Самодржац Жижийе. 
Оказа се, че текстът в списанието на 
Ботев е хубав и точен превод на сати
ричния текст на Змай, насочен против 
реакционната политика на унгарското 
правителство. Значи Ботев е чел “Жи- 
жа” и е направил много точен превод 
от сръбски език. Този факт е доказа
телство за взаимните връзки на сати
ричното творчество на Ботев и Змай... 
Това е нов интересен въпрос за из
следване на литературните взаимоот
ношения между сърби и българи в 
епохата на Възраждането."

Понеже става дума за един кратък 
текст, ще запознаем читателите на 
вестник “Братство” с оригинала и с 
Ботевия превод. Да прочетем първо 
хумореската на Змай:

“1. У државама де има на)више 
правих слободгьака ту има на)магье 
шпщуна. У државама де има на]више 
шпи)уна, ту има на)ман>е слобод- 
н>ака. Зашто ]е то тако?

2. Да ли у оним првим државама 
зато има слободшака што нема шпи- 
)уна или зато нема шшууна. што има 
слободгьака - а у оним последгьим 
државама да ли зато нема слобод
гьака што има шпи]уна или зато има 
штууна што нема слободгьака?

3. Како би се могло томе доско- 
чити? Би ли можда добро било да се 
слободгьаци преместе у оне државе

де има много штцуна; а шпщуни да 
се преместе у оне државе у ко)има 
има много слободгьака?

Ово питаше желимо, да се што 
пре реши. Ко на]бо.гье реши, добиКе - 
увереше Наше особите благонакло- 
ности (ко)е Н а с ништа не кошта, ал 
ни шему неНе ништа вредети).”

Да сравним сега превода на Ботев с 
оригинала на Змай:

“1. В държавите, дето има най-мно
го свободни хора, там има най-малко 
шпиони. А в държавите, дето има 
най-много шпиони, там има най-мал
ко свободни хора. Защо е това тъй?

2. Дали в ония първи държави зато
ва има свободни хора, защото няма 
шпиони или затова няма шпиони, за
щото има свободни хора - а в тия дър
жави дали затова няма свободни хора, 
защото има шпиони, или затова има 
шпиони, защото няма свободни хора?

3. Какъв лек да се намери на това? 
Дали не би било добре да се премес
тят свободните хора в ония държави, 
дето има много шпиони; а шпионите 
да се преместят в ония държави, в ко
ито има много свободни хора?

Тия въпроси желаем колкото е въз
можно по-скоро да се решат. Който 
ги реши най-добре, ще добие увере
ние за Нашата особена благонаклон-

Нешково - дом на 
изгинали братяНаближава една парадок

сална годишнина, която кол
кото и да с притискваща не бива да се 
отмине без отбелязване. В началото на 
ноември се падат 120 години от драма
тичната сръбско-българска война през 
1885. Три сражения от битката няма 
никога да бъдат забравени и извикват 
прострация. Първото стълкновение 
при Врабча станало на 2 ноември, вто
рото и най-прочутото на 7 ноември при 
Сливница и третото, също историчес
ко, на царибродското възвишение 
Нешково.

Надяваме се, освен ознаменуването 
всяка година с тържествена заря в 
Сливница, подобно нещо да бъде ус
троено и в Цариброд, т.е. на самия па
метен връх. Разбира се, в духа на акту- 
алната обществено-политическа об
становка с участие на представители и 
посетители от двете съседни страни. 
Царибродската пирамида, устремена 
към Небесата, освен че ни припомня за 
горчивия епизод от междудържавните 
отношения, дълбоко символизира и ис
торическата съдба на местното населе
ние. С векове и десетилетия то се нами
ра между чук и наковалня, защото ве
ликите световни сили за сметка тъкмо 
на това население - прехвърляйки го ту 
отсам, ту отвъд границата - са създава
ли равновесие между малките блкан- 
ски страни.

При Нешково помежду си се убивли

и братя. Че е така уверява ни общата 
костница на скалата, надвиснала над 
градчето. Повдигнал я 25-и Драгоман- 
ски полк. Свидетелство за братското 
смъртно пиршество е джентълмен- 
тската постъпка на българската страна 
с тежко ранения капитан Катанич, кой
то бил лекуван в София. Завърнал се в 
Белград, наскоро починал, но не бил 
погребан като герой. Зарад упрека, 
който Нушич отправил към сръбското 
правителство по повод случая с Ката
нич, бил арестуван и прекарал известно 
време в тюрма.

Преди двадесет години група препо
даватели направи посещение на манас
тира “Рача" край Дрина. В портата - 
“крайпуташ”. От епитафа разбраха, че е
повдигнат в спомен на невръстен воин, 
който загинал при Сливница. Орлите 
му там разнесли тялото, а близките 
повдигнали паметник над празен гроб.

мълком
ност (което Нам ништа не струва, но и 
него нищо не ще да ползува)."

Причината за превода на тази мал
ка сатира е съвсем ясна - подобното 
положение, в което се намират сърби
те във Войводина под австро-унгар- 
ска власт и българите под турско иго 
(Жижа, I, 8, 10. I 1872; Будилник, 1, 3, 
20. V 1873).

Преподавателите 
шапки и се запитаха защо?

Разполага се с достатъчно време, 
ако не е досега направено, да се обмис
ли достойно отбелязване 120-годишни- 
ната на Нешково. А крайно време да се 
направи що-годе достъпен път до па
метника, поправка на стените и скро
мен вейник за отдих на посетителите.

свалиха

- Следва -
Д-р Джордже Игнятович Спас Крумин

Нашенци 6 чужбина: Милорад Спасев от Долна Любата

Половин сърцето ми е в родния край
Хора от нашия край са се пръснали навсякъде по 

света. Сред тях е и Милорад Спасев по потекло от 
Долна Любата, който над 45 години жиее и работи в 
САЩ.

Въпреки разстоянието, той редовно идва в бащи
ната си къща в Долна Любата, която напуснал още 
като тринадесетгодишно момче. И това лято Миле, 
както му викат близките, бе дошъл на почивка в род
ното си село.

- Много милея за родния си край и винаги, когато 
имам възможност идвам в Долна Любата. Когато ро
дителите ми Драган и Стоянка бяха живи, тук беше 
много по-весело, но аз и сега изпитвам голямо удо
волствие, когато дойда на бащиното си огнище, спо
деля той.

Като 13-годишен Миле напуснал родното си село 
и отишъл да се учи в промишлено учиище в Крагуе- 
вац. Веднага след завършването започнал да работи в 
завода “Дървена застава” в този град, а сетне зами
нал в Скопие в металния завод “Тито”.

Тук той работил и учил задочно и станал високок
валифициран майстор-техник.

От 1958 година нашенецът живее и работи в чуж
бина. Една година бил в Манхайм в Германия, след 
това заминал за Канада, където останал около две го
дини и половина, а оттам заминал за Калифорния, 
САЩ. Там продължил образованието си и през 1969 
година станал машинен инжинер. От 1974 година 
Миле живее в Колорадо Спрингс, където до пенсио
нирането си работил в известната американска фир
ма за производство на електротехнически уреди “ХП 
- Хюлит пакард”.

височина и има около 300 000 жители. Единственото, 
което ми липсва там е, че съм далеч от родния си 
край и че наблизо няма наши хора. Много бях гцае- 

преди няколко години дойде при мен на 
гости братовчедката ми Гордана със семейството си, 
която също живее в САЩ.

Нашенецът с гордост изтъква, че много обича род
ей край и подчертава, че половина сърцето му е

тлив, когато

пия
тук.

- Тук се чувствам прекрасно. Преди няколко годи
ни направих ремонт на къщата ми в махала Мишинци 
и я обзаведох с всички необходими домашни уреди. 
Когато дойда в Долна Любата, обичам да се разхож
дам по околните ливади и по баирите, където като 
малък тичах и си играех с приятелите. Така ми се връ
щат спомените от безгрижното ми детство, казва съ
беседникът ни. Той изтъква, че много обича риболова 
и много съжалява, че Любатската река сега е замър
сена с отпадъци от мината на Бесна кобила, а от дру
га пък страна е недоволен, че тук има много браконн- 
сри, които избиват рибите с ток и ги ловят със забра
нени съоръжения.

Миле е женен с Дорис, която е по потекло от Бал- 
тика и с нея имат три деца - Таня на 32 години, Нада 
на 29 и Михаил на 25. Каза ни, че по-рано често идвал 
със семейството си в Долна Любата. Казва, че редов
но поддържа контакти с брат си Глнгорча, който жи
вее в Гостивар, и със сестра си Нада от Обреновац.

Американският долнолюбатчанин дарил 1000 
щатски долара за реконструкция на долнолюбатска- 
та черква “Свети Спас”.

В Колорадо Спрингс е живял и Никола Тесла, под
чертава Спасев и добавя, че американците там особе
но зачитат лика и делото на великия учен по потекло 
от нашите простори. Всяка година в Колорадо 
Спрингс на 10 юли се празнува Денят на Тесла. Топа с 
много красив град. Намира се па 2150 м надморкса

П.Л.Р.
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Десети митинг по скокове в Димитровград____

Състезателките по троен скок 

най-добри Божилов ■ трети, 

Александров - петиВ рамките на “Царибродското спортно-културно 
лято” се проведе и юбилейния митинг по скокове 
“Джамп”. Пред около 2000 зрители атлсти от Сърбия 
и от България показаха своите умения. От димитров
градския атлетически клуб “Балкан” в проявата учас
тваха 13 състезатели. По трима най-добри във всяка 
една дисциплина получиха диплом и медал. Петима-

Младите босилеградски шахма- ремита и 2 загуби. Митко съшо за- 
тисти Драган Божилов и Митко воюва 5,5 точки. За отбелязване е 

членове на ШК фактът, че в 9 изиграни мача той неАлександров,
“Младост”, отбелязаха солидни допусна нито една загуба, като от- 
мостижения на Балканското пър- беляза 2 победи и 7 ремита.

Отлични резултати на това първенство по ускорен шахмат за деца 
и юноши, което това лято се провс- венство отбелязаха младите шах

матисти от Враня Милан Ристич и 
Божилов спечели трето място в Александър Трайкович, които са 

категорията шахматисти до 12-го- членове на ШК “Младост” от Бо- 
дишна възраст, а Александров се силеград. Ристич стана шампион в 
класира на петата позиция сред категорията момчета на възраст от 
шахматистите на възраст от 16 до 16 до 18 години, а Трайкович бе 
18 години. В 9 изиграни кръга Дра- първенец сред момчетата на въз- 
ган спечели 5,5 точки - 4 победи, 3 раст от 14 до 16 години.

де в Лссковац.

Състезателките по троен скок 
осъществиха най-добри резултати в 
м и ти ига

ди пионери: Михаил Велков 522, Всдран Ивапович 454 
и Тетю Стоянов 358 см. По-възрастни пионерки: 
Александра Клемситииова 462, Марта Йорданова 
448 и Василена Ивайлова 388 см. Дълъг скок по-въз- | 
растни пионери: Владимир Стаменов 587, Стефан | 
Милойкович 586 и Даниел Николич 511 см. Скок па 
височина - пионерки: Андрса Тодорова 150, Алексан
дра Клементинова 145, Василена Ивайлова 135, Алек
сандра Петрова 130 и Веси Първанова 115 см. Пионе
ри: Михаил Велков 165, Владимир Стаменов 165, Да
ниел Николич 155, Андрей Елснков 155 и Роберт 
Маркулсв 145 см. Сениори: Георги Гетов 205, Милош 
Петрович 200 и Джордже Гогов 195 см. Троен скок - 
сениорки: Дариика Йотова 13,63, Елена Денкова 13,60 
и Андрияиа Бънова 12,87 м. Овчарски скок - сениор
ки: Славица Семенюк 400, Вяра Чавдарова 360 и Же
ня Радева 360 см. Сениори: Игор Шаневич 480, 
Андрей Андреев 440 и Александър Гърбич 420 см.

1ре стартира първенството в 
жноморавска футболна дивизия

„Младост“ посреща „Житораджа“

Ут

Украинката Славица Семенюк, които 
се състезава за "Цървена звезда", 
победи в дисциплината овчарски скок В рамките на първия кръг от лятото подсилихме редовете си и с 

тазгодишните състезания в Южно- няколко опитни футболисти от 
моравска футболна дивизия, (с на- Сурдулица и от Враня, 
чало от 16 часа и 30 минути) боси- 
леградчани на своя стадион посре- в “Младост” са извършени всички 
щат отбора “Житораджа” от едно- необходими организационно-тех- 
имеиния град. Футболистите на нически подготовки. На последно- 
“Младост” се надяват да отбеле- то заседание на Председателство- 
жат успех на старта, което ше им то на клуба бе подчертано, че фут- 
бъде стимул за следващите мачо- болистите при гостуванията ще

бъдат превозвани с един от автобу- 
След спечелването на титлата в сите, които италианското прави- 

ПФД през сезона 2004/2005 и осъ- телство дари на ОС, а тя ги даде на 
ществяването на историческия ус- АТП. Преди началото на новия се- 
пех, ФК “Младост” в новия сезон е зон отборът разполага и с качес- 
дебютант в ЮФД. Въпреки силна- твени спортни съоръжения, полу- 
та конкуренция, в отбора изтъкват, чени от дарители. Никола Стоян- 
че ще положат максимални усилия чов, собственик на частната кабел- 
да запазят статуса си в дивизията, на телевизия “Кодал” и на босилег- 

- Убеден съм, че “Младост” има

та състезатели с най-добри резултати от митинга 
(според унгарските таблици) - Даринка Йотова, Еле
на Денкова, Славица Семенюк, Андрияна Бънова и 
Игор Шаневич получиха купи и парични награди. Ето 
ги резултатите:

Дълъг скок - цицибанки: 1. Наташа Станкович 315 
см, Мелита Гюрова 310, Теодора Кръстева 300 и Ваня 
Андреева 255 см. Цицибани: Роберт Еленков 370, 
Андрей Еремиев 315 и Божидар Еленков 294 см. 
По-млади пионерки: Йелена Мишчевич 480, Алексан
дра Андонова 450 и Веси Първанова 404 см. По-мла-

Преди началото на новия сезон

ве.
д. с.

Турнир по футбол на малки врата

Нишлии
обраха
каймака

радския хотел “Дукат”, е дарил на 
“Младост” комплекти спортнисили през този сезон да запази мяс

тото си в Южноморавска футбол- екипировки и обувки. Този бизнес- 
на дивизия, казва Георги Георгиев, мен по потекло от Дукат, който 
треньор на зелените. Разполагаме живее и работи в Белгия, и минала- 
с 23-ма качествени футболисти, ко- та година дари “Младост” със 
ито в момента равностойно конку- спортни екипировки и обувки, как- 
рират за титулярния състав. За то и с 3 футболни топки. Спортни 
разлика от миналата година в тима екипировки футболистите са полу- 
се завърнаха двамата опитни напа- чили и от частната строителна 
датели Мирослав Георгиев и Ми- фирма “Тончев градня” на Новица 
хайло Йоич, които през миналата Тончев от Божица, а Васил Ризов 
година отбиваха военната си по- от Райчиловци им подарил спор- 
винност, а го напусна нападателят тни обувки.
Саша Йованович от Враня. През

След 9-дневни жестоки борби
мина и тазгодишният турнир по 
малък футбол “Димитровград 
2005". 42-я пореден турнир следя 
почти 25 хилядна публика, пред ко
ято истинско фудболно майстор
ство показаха 34 отбора в 4 катего
рии.

П.Л.Р.

В конкуренция на петлетата 
първо място спечели отборът на
“Йовшина махала - СТР ”Сърча", Те победиха: Отборът на “Больи живот” от Ниш 
който във финала бе по-добър от
отбора на “Цвекяра Катарина”. рата Стара планина” с 3:2. Трето триумфираха футболистите на 
Трети са “Делии от север”. В тази място спечели “Бутик МЙС”. “Легенди”, след тях е “Драгош” от 
категория за най-добър футболист Най-добър в пионерската конку- Пирот, 
бе провъзгласен Андрея Златкович ренция е Дарко Соколов от отбора 
от първокласиралия се отбор.

„Царибродски монти-байк маратон“
Миналата събота в Димитровград за първи път се проведе колездач- 

“Царибродски монти-байк маратон”, което организира 
местното планинарско дружество “Цариброд”. В пробега участваха 47 
състезатели професионалисти и любители от Димитровград, Пирот, 
Църна трава, Лесковац, Крагуевац, Кралево, Белград, Нови Сад и Со
фия. Пистата по маршрута Димитровград-Поганово-Димитровград бе с 
зължина 50 километра.

В конкуренцията на сениорите пръв през целта мина Зоран Живкович 
от Крагуевац, втори бе Марко Чурчич от Белград, а трети Игор Йемцов, 
също от Белгарад. В конкуренцията на юношите най-добър бе Слобо 
дан Златкович от Църна трава. При жените най-добра бе Ружица Шмел 
церович, също от Църна трава. Най-добър резултат при любителите ре 
гистрира Ивица Тодоров от Крагуевац. Най-добър състезател от Ди 
митровград бе Ивица Костов, който бе трети в конкуренцията на люби 
телите, докато в крайното подреждане се нареди на седмо място.

Победителите получиха парични награди и екипировки.

ното състезание

В конкуренцията на сениори от- 
на победителите. Както и при пет- борът на “Больи живот” от Ниш 

При пионерите победител стана летата, и тук най-добрите получиха победи “Ремизиана” от Бела па- 
отборът “Перос Сен Жермен”, дипломи и екипирс пки. лаика и спечели купа, диплома и
който във финала победи “Млека- В конкуренцият.. на ветераните 150 хиляди динара. Второкласира-

лият се отбор получи 75 хиляди ди
нара. Трето място и награда от 40 
хиляди динара взеха футболистите 
на “Кафе бар Палма”.

За най-добър играч на турнира с 
провъзгласен Милош Златкович от 
“Больи живот”, най-добър голмай
стор с 8 гола е Боян Костич от от
бора на “Кафе бар Палма”, а Боян 
Андонов от отбора на “Нарцис” от

Балкански“ значително33

подсилен за предстоящия сезон
В последните дни на срока за преминаване на футболистите от един 

отбор в друг, димитровградският ФК “Балкански” значително се подси-

Дни на баскетбола в Димитровградли.
“Настояхме да засилим конкуренцията във всичките линии на отбора. п _

За мястото на вратар ще конкурира и новакът Александър Соколов (от Димитровград е наи-добрият вра- 
"Кострум"). Задната линия е укрепена със Саша Марков, който се завър- таР'йсички те получиха дипломи и 
на от “Раднички” от Ниш и Владимир Пейчев, който завърши школува- паР^чни награди, 
нето си. В страничните линии сме ангажирали младия Владимир Тошич Специални признания получиха 
(“Раднички” от Пирот). Конкуренцията в средата ще бъде подсилена от Общинската скупщина в Димит- 
Слободан Чирич (“Конграп”) и Милош Андреев (“Желюша”). Острието Р2вград\, в Димитровград,
на нападението ще подкрепи Владимир Георгиев (“Лозница”). Всичките Блпорт , Маг-монт и “Ниског- 
“подсилвания” са от млади футболисти, желаещи да се афирмират, кое- Радна Пирот, ‘Водоинжене-
то е видимо и по първите тренировки" - казва генералният секретар на Ринг от Белград и други спонсо-
отбора Драган Йовичич. Ри- Организатор на турнира бе

На “Желюша” са дадени на двойна регистрация Анджелко- „ МедГнсГнсор
вич, Денков и Глигориевич, а на Локомотива от Бело поле бе РТВ царибр0д р
Милош Йованович.

През средата на август в СЦ “Парк” се проведе манифестация под 
название “Дни на баскетбола”, която организира БК “Димитровград”.

В дисциплината баскет 3 на 3 за сениори участваха пет отбора. Първо 
място спечели отборът “Кафе фиеста”, второ - “Бутик комисион ДИС”, а 
трето - отборът “Случайно се събрамо”. В пионерска конкуренция първо 
място спечели “Лад”, второ - “Меридиан”, а трето - “Фриком”.

Най-добър “тройкаш” на Димитровград през 2005 стана Васил 
Андреев, втори е Горан Мишев, а трети - Слободан Васов. Отборно и 
поотделно всички са наградени с екипировки. На закриването по тради
ция бе изигран мач между стари и млади. Участваха около 40 баскетбо
листи от 12-82 г. Манифестацията подпомогнаха Община Димитров- 
град, Спортният съюз, ресторант “Парк”, “Комисон ДИС” и “Зелено 
окггло”. Д.С.д. с.
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Това лято в Димитровград Скръбна вест
С тъга и болка 

съобщаваме на 
роднини, близки и 
познати, че на 21 
август 2005 г. по
чина нашият син, 
баща, съпруг, зет 
и баджанак

Тъжен помен
На 28 август 2005 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта на на

шия скъп приятелТри жертви
Пр™ това лято в Димитров- АнЯгина Рангелови и ги уби 

град трагично загинаха трима на място. Произшествието се 
души. През юли на магистрал- случи в късните вечерни часо- 
ното шосе войводински рейс ве. Съпружниците се вършали 
удари съпружниците Йордан и от концерт в спортния център

“Парк”. Междувременно реши- 
ли да продължат към кафенето 
“Оаза”, разположено недалеч 
от къщата им до кръстовището 
на автопътя и пътя за с. Лука- 
вица, където върху тях връхле
тял рейс, движещ се към гра
ничния преход.

Преди десетина дни димит- 
^ ровградчанинът Стоян Тошев 

смъртно пострада от мълния в 
ържоина падина 

над квартала “Строшена чеш
ма”. Тошев изкарал двете си 
крави в паша. След като започ
нал да вали джъд той се скрил 
под един навес. Мълнията оба
че ударила точно там и го ус- 
мъртила на място.

*ВЛАДИМИР САВОВ - ВЛАТКО тшКогато се обаждаше от Америка, Австралия, Ру
сия, Германия, Чехия..., първият ти въпрос винаги 
беше :”Какво има ново в нашия град...” Ти обичаше 
своя Цариброд, обичаше хората, познатите, прияте
лите си, но имаше време да останеш в Цариброд са
мо по два-три дена. И когато дойде време да оста
неш по-дълго с нас, ти си отиде завинаги... Обичах
ме те и няма да те забравим. Почивай в мир!

БРАНИСЛАВ 
ТОДОРОВ -БРАНКО 
от с. Лукавица

След него останаха нестихва
ща болка, непреходна обич и 
свидни спомени.

Изказваме благодарност на 
всички, които ни помогнаха в тези 
тежки за нас моменти. Отделна 
благодарност изказваме на “Ко- 
муналац”, където Бранко работс-

Твоитс другари от Цариброд
с т

ШЙОВЩш®
“ Ч«Г»(ТГ>1.

Тъжен помен
На 22 август т.г. се навърши ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА от смъртта на 

нашата мила и непрежалима
шс. ЕВГЕНИЯ ИСТАТКОВА 

% Щ от с. БребевницаСемействата Тодорови. Пе- 
шич и СтоилковичУ местността П | Изминаха ЧЕТИРИ ТЪЖНИ МЕСЕЦА 

|| от смъртта на съпруга й$ й. I

ИРРАНГЕЛОВ АНБЕЛИНА Тъжен помен
На 2 септември 2005 г. се на

вършват ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕ
ЦА от съмртта на нашия татко

У СРЕТЕН ИСТАТКОВ 
щ от с. Бребевница

Светли лъчи угаснаха в нашия живот.
С много обич и признателност се прекланяме пред светлата ви памет!

ДИМИТЪР 
СЛАВОВ 
от Димитров
град

ГГ-.' Опечалени: син Воислав и снаха Зорица с дъщерите си, дъщеря 
Весна и зет Любинко с дъщерите си, брат Милован и балдъза 
Драгица

Б.Д.

V- V'. •Горно Тдъмино
Панихидата ще 

се състои на 28 ав
густ 2005 г. в 9 ча
са на димитров
градските гроби-

На 17 юли 2005 година в Ниш почина нашият мил 
съпруг, татко и дядоПострадал

дебнейки
глигани

дия-следовател от Окръжния съд 
във Враня, понеже членовете на 
семейството на Стойов били пре
местили трупа и пушката от мяс
тото, на което той бил намерен 
мъртав.

Д-р Симеон Арсов от босилег- 
радския Здравен дом констатирал, 
че куршумът е разкъсал базата на 
паренхима на дясното крило на 
белия дроб и голямите кървонос- 
ни съдове пред сърцето, след кое
то е настъпила смърт. - Въз основа 
на утвърдените показания става 
дума за нещастащен случай, т.е. 
самонавреждане, подчерта д-р 
Арсов.

Следствието е вход.

ДЕЛЧА М. ДИМИТРОВ 
(1923 - 2005)
от с. Брайковци, Димитровградскоща.

На 27 септември 2005 г. се на
вършват 18 ГОДИНИ от смъртта 
на нашата майка

Ведрият му дух, благородното му сърце и огромното 
му трудолюбие винаги с благодарност и обич ще помнят 
неговите най-близки - съпругата Голубица и синът Бого-

Стойне Стойов (1962) от Горно 
Тлъмино е пострадал от 
джийска пушка през ноща на 21 и 
22 август в местността Гьошина 
нива.

ВЕРКА 
СЛАВОВА 
от Димитров
град

люб със семейството си.
лов-

I .-1 А
Възпоменание

По думите на Борис Костади
нов, съдия-следовател в Общин
ския съд в Босилеград, произшес
твието станало когато пострада
лият дебнал в засада глигани, кои
то му причинявали щети на ниви
те. Следствието продължил съ-

На 21 август 2005 г. се навършиха 5 ГОДИНИ от смър
тта на нашия мил и непрежалим

Благодарим ви 
за всеки миг, из
живян с вас! & КИРИЛ ПЕТРОВ 

учител от Димитровград
Не можахме да те запазим от смъртта, но ще те пазим 

от забравата. Вечно ще живееш в нашите сърца и с много 
обич и тъга щс носим спомените за твоето благородно и

Дъщерите им -------- —
Славица и Ана със семей
ствата си

к
П.Л.Р.

голямо сърце.
Почивай в мир!
Опечалени: съпругата Павлина и дъщерите Даница и Златица със 
семействата сиВОДОРАВНО: 1. Вид риба. 6.

Град в Сърбия. 10. Мъжко
име. 11. Нравствено поведе-

Възпомснанис
На 28 август 2005 г. се навършват 34 ГОДИНИ от смъртта на нашия 

мил и непрежалим съпруг, татко и дядо

СТОЯН ПЕЙЕВ 
от Димитровград 
по потекло от с. Поганово

Вечно ще пазим от забрава хубавите спомени за теб. 
Поклон пред светлата ти памет.
Семейство Псйеви

ние. 13. Слободан Алексов
15. Александър Николов. 16. 
Холандски футболен трен
ьор. 17. Шестата нота. 18.
Престол на монарх. 20. Теле
сен орган. 21. Пиршество. 22.
Пристанищен град в Израел.
23. Второто фамилно име.на
журналистка на РТС. 24. Ио-
ван (гальо.). 25. Египетски 
бог на слънцето. 26. Морски
разбойник. 27. Червеника
во-син. 28. Името на компо- На 31 август 2005 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от 

смъртта на нашия непрежалим баща, свекър и дядозитора Равел. 29. Лично мес-
тоимение. 30. Остров. 31.11 и

СТАНОЙ МОМЧИЛОВ - ОБУЩАРЯ6 буква. 33. Завод за автомо
били от Сараево. 34. Съд за от с. Звонци
печене на баници. 36. Река в

Площ, обраснала с трева. 19. трисата Бегович. 34. Лично 
ОТВЕСНО: 1. Страна в Ла- Оливер Ангелов. 20. Името местоимение.35. Вид прах за 
тинска Америка. 2.16 и 1 бук- на певицата Драгович. 21. пране. 38. Тодор Николов. 39. 
ва. З. Марка ски от Словения. Женска дреха. 23. Опасна Мирослав Антич. 40. Името 
4. Град във франция. 5. Кра- риба в Амазония. 24. 10 и 9 на мафиота Капонв. 
симир Николов. 6. Бълга
рин-мюсюлманин, 7. Страна »
в Азия. 8. Който се явява ра- 1. Сатен. 6. Зали. 10. АЕК. 12. Арарат. 14. ДеканМб. Сироп, 
но. 9.15 и 12 буква. 11. Лото- 18. Долари. 20. Ок. 22. Кораб. 24. Нолит. 25. Ват. 2% Динамо, 
мък от смесен брак между 29. Иво. 30. Арес. 32. Нови Пазар. 34. Рококо. 36. Азил. 37. 
бели и негри. 12. Приспособ- Тип. 38. Орисия. 41. филателия. 43. Скок. 45. Ана. 46. Алея. 
ленив за закриване на нещо в 47. Наеми.

Дълбок поклон пред светлата му памет!
От неговите пай-блиски: синове Илия и Иван, 
снаха Мира и внуци Оливер, Деян и Ана

Навършиха сс ТРИ ГОДИНИ от смъртта на нашата мила майка

СТАНА ДИМИТРОВА 
от Димитровград

■

Решение не кръстословица 251 - Водоравно: !С много обич и признателност пазим в сърцата си спо
мена за теб. Почивай в мир! г

Твоите дъщери Перка и Анка със семействата си
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•'л я Манчин р у мИскаш ли да 

живееш, 

майсторе
Моя жена - 

чии деца? Потоп•••Преди около четири десетилетия мъж и же
на от Ясенов дел довели трите си деца при 
звонския лекар Буба Йоцов. След като ги прег
ледал, лекарят попитал на шега чии са децата. 
Мъжът веднага започнал да се хвали, че всич
ки деца са негови и накрая гордо казал:

- При мене нема лабаво: моя жена - мои де-

В началото на 70-те години на миналия век 
няколко майстори от едно босилеградско се
ло работили в Зренянин. Строили къща 
лекар, румънец по народност. Работили ня
колко дни и лекарят забелязал, че един от 

главните майстори прекадено 
обича алкохолните напитки. 
Веднъж го попитал:

- Майстор Любо, по колко 
изпиваш на ден?

- Доктуре, по кьило пием, а да ми проща
ват жените, по две кьила мочам...

- А искаш ли да живееш, майсторе?
- Искам, доктуре!
- Е, ако искаш да живееш, веднага да оста

виш ракията!
Невероятно, но факт: майсторът веднага 

послушал лекаря и оттогава не изпил капка 
алкохол! И ден днешен е жив и па всеки раз
правя:

- Разбираш ти, я тъгай мана рекьията и съ- 
га ми нищо не е, ядем си све и пием по кьило 
каве!

-^34 _ Видиш ли кико йе напел тия дъж, чи-
■ ' '9* ни ми Се дошъл йе потопът? - орете ме опа

дан бай Нацко Пророкът и одма вати да^ кукумявчи. 
- Ти това пророкуйеш ли, или йещо знайеш? - подва-

на

ти га я.
- Па не су ме джабе кърстили Пророкът. Све кво съм 

досъга, све йе стануло бъштека!ца!
Известният шегобиец Йо

цов продължил да се майтапи 
и попитал гордия баща:

- Е, как може да са твои децата, когато си 
безплоден?!

Мъжът се ядосал и поискал медицинско 
направление, за да докаже, че не е ялов. Лека
рят му го написал, а сетне в Ниш било доказа
но, че той наистина е безплоден!! Когато се

Вашенски исторшши казал
- Кво например?
- Млого работе...
- Айде подскажи ми, нещо съм станул забораван!
- Па ете да речемо за алуту. Ка гьу почеше я реко: 

ако за трийесе године проработи, трийесе че изедем!
- Чекай, йоще не су минуле трийесе године, а?
- Несу, ама че мину....После за аутопутът, па за газо- 

водът, па за бързете пругье, барем да беоше си остави
ли старият влак, на свакьи три-четри часа имайомо 
влак за Ниш, а съга?

- Па не иде това текьи тека!
- Не иде, не иде, и я това кажем...
- Чекай бай Нацко, за това требу големе паре, теквея 

инвестицийе траю с године и године, а се прайе у сто 
године йеднуш!

- Или нийеднуш!
- Добре де, не видим кикво зайедничко имаю тейе 

свете работе що избройи и сегашньият потоп що про- 
ричаш?

- Кико не видиш? Знайеш ли кига поче регулацията 
на Нишаву, а?

- Нещо не се сечам...
- Епа и унуците ти нема да се сечаю! Ако беоше про

дължили да проширую коритото на Нишаву и ако бео
ше стигли до границуту, съга немаше полята да тъну 
у воду, немаше реката да влачи морузат и да засипуйе 
“Ивкове воденице”, а градът да остане без воду. Вода 
че ни понесе, а нийе жедуйемо! Кико ти се чини, а?

- Чини ми се, дека у млого работе не ни иде...
-Йедно време на това думайомо: “Без план работа”,

нали се сечаш?
-Сечам се, ама тъгай прайеомо годишньи, средньи и 

многогодишньи планове! И пай не ни вървеше...
- Тека йе, ако не се засучу рукаве - нема нищо! Ако 

йоще тъгай беомо засукали рукаве, са немаше да има 
потоп!

върнал вкъщи, ясеновделчанинът започнал да 
тормози жена си толкова жестоко, че тя приз
нала всичките си любовни грехове. Така се 
разбрало, че първото й дете било от кума, вто
рото от даскала, а третото от един милицио
нер!

Откакто разбрал тежката истина за “свои
те” деца, нещастният мъж постоянно казвал: 
моя жена - чужди деца!

Новица Станков

УЙордан Миланов ьлковен речник
Смешни приказки Детектор за лъжата

Необходима добавка 
към микрофона в Скупщи
ната.Издръжливост

Изпратили българин, французин и американец в космоса за 
една година в различни кораби. Освен всичко необходимо фран
цузинът поискал отбрани ястия от френската кухня, американе
цът - уиски, а българинът - цигари.

След една година кацнал френският кораб - французинът не 
можал да мине през вратата. Върнал се и американският кораб - 
американецът едва се държал на краката. Кацнал и българският 
кораб, вратата се отворила с трясък и отвътре изскочил бълга
ринът: между всичките си пръсти имал цигари, в ушите - цигари, 
в носа - цигари, в устата - пет цигари!? И изкрещял:

- Кибри-и-и-т!!

Политик
Каквото мисли трез

вен, казва го опиянен от 
властта.

Филип Младенович

Въпрос за квиз
Кой ни се връща?
а) Мира Маркович
б) Марко Милошевич
в) Слободан Милошевич
г) Всички, всички, всич-

Владимир Йокич

- Ти пай с тия потоп! Я вечимка и не знам колко “по
топа” доживеямо и преживеямо. Тия народ йе оцелел и 
пак че оцелейе, водата тече и че отече, а нийе напро
лет пак че оремо и че гледамо къмто небото за дъж, 
ако туя годину ни омързну, а я мислим дека йе и на бо
га омързнул вечимка...

- Ма я за народ не се секьирам ! Тия народ йе това и 
заслужил, кига се диже срещу бога, айде да речем сре
щу природуту, кико ти обичаш да кажеш. Епа съга тая 
природа или бог ни га върча тъпкано!

ки!

Афоризми
: I... ■ *

Манча

*3а семействата на 
хагските затворници се 
грижи държавата. Оста
налите могат да поискат 
помощ от институциите 
за социални грижи.

Светлана Рашич
*Дръжте крадците, 

откраднаха десетилетие 
и половина от живота ми.

*Всеки път, когато се 
обърна към себе си, виж
дам друга личност.

*Каква файда от това, 
че зная правилата на иг
рата, когато не участвам 
в нея.

*Г1роверете щастието 
си - играйте руска рулет- Стоян Дуковка.
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